Restructurări plan-spaţiale în evoluţia recentă a albiei
Crişului Repede
(între Ciucea şi Oradea)
D. PETREA1, I. RUS1, Rodica PETREA2

Abstract: Spatial Restructurations in the Recent Evolution of the Crisul Repede alluvial Channel. The analysis of
several cartographic documents, of satellite and radar sceneries containing the main spatial features of the alluvial
channel of the Crisul Repede river (north-western Romania) represented at different successive temporal referential
stages (topographic maps drawn up in 1967, and respectively 1996, satellite and radar sceneries taken in 2000 and
2002) allowed us to determine certain and significant changes within the morphodynamic status of the river. These
changes are emphasized through the spatial migration of meandering sectors, accompanied by the scroll bars as well as
the erosion river banks sectors migration, the growing rate of the braiding process within the alluvial channel and so on.
The present study is focused on the causal explanation of the different spatial restructuration of the river’s alluvial
channel configuration. This quality proves to be an expedite and useful approach to the identification of the main causes
which determine the spatial variability of its pattern. The comparison of the mentioned maps and sceneries revealed the
following significant aspects: 1. the growing tendency of the braiding process in the alluvial channel morphodynamics
as a consequence of the spectacular increase of the solid discharge rate determined, in turn, by the severe deforestation
that has taken place recently in the main basins of the Crisul Repede tributaries (Dragan and Iada rivers); 2. the
development of the anthropic delta at the top of Lugasu de Jos-Tileagd lakes; 3. the strong degradation process that
occurs downstream of the Tileagd dam, foregrounded mainly in the deepening of the alluvial channel. All these changes
can threaten the stability and security of the banks, bridges, railway and highways that follows the river’s course.

I. Constatări preliminare
Evoluţia recentă sub aspect morfodinamic a
albiei minore a Crişului Repede a înregistrat
mutaţii sensibile concretizate în deplasarea
sectoarelor de eroziune şi de acumulare,
concomitent cu migrarea meandrelor, amplificarea
proceselor de împletire ş.a., transformări
concretizate în modificarea configuraţiei patului
aluvial, a caracteristicilor malurilor şi implicit a
relaţiilor de interacţiune instalate de-a lungul
cursului în context teritorial. Acest proces,
firesc în fond în evoluţia oricărui sistem fluvial,
a fost considerabil diversificat de intervenţiile
antropice de amploare ce au survenit în cadrul
bazinului hidrografic îndeosebi în ultimele patru
decenii.
Scopul prezentului studiu este de a preciza
natura modificărilor mai semnificative survenite
în distribuţia plan-spaţială a principalelor
elemente morfologice ale albiei în vederea
precizării tendinţelor de evoluţie ale cursului şi
R e v i s t a d e ge o m o r f o l o g i e – vol. 8, 2006, pp. 35-44

a efectelor acestora asupra scurgerii, stabilităţii
malurilor, elementelor de infrastructură,
vetrelor de aşezări ş.a.
Pentru surprinderea principalelor tendinţe
evolutive, instalate la nivelul albiei actuale
desfăşurate între Ciucea şi Oradea se impune
luarea în considerare a multitudinii de
circumstanţe care determină intrările energetice
şi condiţiile de limită ce întreţin procesele de
albie. Între acestea primează următoarele:
1. Natura şi amploarea modificărilor antropice
induse în evoluţia albiei prin intermediul
lucrărilor de amenajare directă a cursului:
rectificări de meandre, îndiguiri, drenuri,
consolidări de maluri etc.;
2. Evaluarea schimbărilor survenite în regimul
de scurgere prin intermediul regularizării
(scurgerii controlate) volumului de apă
acumulat în retenţii;
3. Determinarea modificărilor generate în albii
prin acumularea efectelor de prag induse
antropic prin intermediul barajelor de
acumulare;
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4. Surprinderea unor tendinţe evolutive clar
conturate în condiţii ce nu stau sub incidenţa
unui control antropic vădit şi relaţionarea
acestora cu alte cauze (geofizice, tectonice,
hidraulice, caracteristicile depozitelor de
albie, tipul de debit solid transportat ş.a.).
5. Urmărirea efectelor pe care le determină
intervenţiile antropice legate de exploatarea
materialelor în balastiere ş.a.
Desigur, trebuie avut în vedere faptul că
ponderea
acestor
condiţionări
variază
considerabil de la un sector la altul precum şi
aspectul că ele se combină efectiv, cel puţin pe
anumite secţiuni din cadrul sectoarelor, într-o
manieră substanţială. Totuşi, ţinând seama de
natura şi amploarea intervenţiilor antropice
exercitate asupra scurgerii şi asupra albiei
propriu zise, între Ciucea şi Oradea se pot
diferenţia trei sectoare distincte:
1. Sectorul Ciucea-Vadu Crişului, aferent
defileului, în care tendinţele de schimbare
sunt la prima vedere relativ puţine şi
modeste ca amploare datorită controlului
exercitat
prin
intemediul
factorilor
structural-petrografici (îndeosebi malurile
de tip coeziv). Cu toate acestea, contrar
aşteptărilor (cu atât mai mult cu cât
începând cu anul 1973, odată cu intrarea în
exploatare a sistemului hidroenergetic IadaDrăgan, scurgerea a intrat în regim
“controlat”) sectorul de defileu înregistrează
frecvente şi ample modificări ale
configuraţiei albiei a căror natură şi cauze
vor fi abordate în cele ce urmează;
2. Sectorul Vadu-Crişului-Lugaşu de Jos,
caracterizat prin intervenţii antropice
punctuale (balastiere) fără a constitui
obiectul unor lucrări sistematice de
amenajare prin îndreptări de curs şi
îndiguiri;
3. Sectorul Lugaşu de Jos-Oradea, care a
constituit obiector celor mai ample lucrări
de intervenţie asupra albiei, atât prin
rectificări ale cursului râului, cât şi prin
lucrările aferente acumulărilor de la Lugaşu
de Jos şi Tileagd; în cadrul acestuia se
diferenţiază net subsectorul lacustru în
raport cu cel aferent albiei antropizate în
care vechiul curs, ce drenează debitul de
servitute, este însoţit de un canal artificial

betonat prin care se evacuează volumele de
apă uzinate.

II. Aspecte metodologice
În vederea surprinderii şi diferenţierii
tendinţelor amintite, în principal a celor ce
determină restructurările plan-spaţiale ale albiei,
s-a urmărit evaluarea mutaţiilor realizate
preponderent prin intermediul proceselor de
meandrare laterală şi a celor de împletire a
albiilor. Sub aspect metodologic, abordarea
preliminară s-a sprijinit pe analiza comparativă
a unei serii de documente cartografice
disponibile, pentru sesizarea configuraţiei
reţelei hidrografice şi a mutaţiilor survenite în
timp, începând cu anul 1969.
Desigur, s-a pornit de la premisa că
documentele cartografice, elaborate la diferite
momente şi prin diferite tehnici, au reflectat
realitatea din teren cu maximă fidelitate.
În altă ordine de idei, scenele satelitare
constituie o sursă de informaţie a cărei acurateţe
nu poate fi pusă la îndoială. Eliminându-se
factorii subiectivi de analiză s-a ivit problema
compatibilizării formatelor. Pentru reducerea la
minimum a erorilor metrice, toate formatele au
fost reproiectate în sistemul de proiecţie UTM
(Universal transversal Mercator, sprijinite pe
WGS 84) deoarece scenele satelitare utilizate
(Landsat TM7+, Landsat ETM7+, Aster) se
sprijină pe acest sistem de proiecţie şi o parte
din hărţi (UTM 1996) de asemenea sunt
realizate în acelaşi sistem. Prin urmare, numai
formatele Gauss 1967 au necesitat reproiectare.
În acest mod analiza este credibilă reducându-se
la 0 erorile probabile. Operaţiile de reproiectare
amintite au fost realizate prin intermediul
pachetelor de software Erdas 8.6, Global
Mapper 7.3 şi ArcView 3.2. În vederea
abordării problemelor de altimetrie (de ex.
profilele longitudinale) s-a lucrat pe modelul de
elevaţie (DEM) generat din scenele satelitare
SRTM (Shuttle Radar Mission Topography,
NASA, 2002).
Restructurările plan-spaţiale surprinse în
evoluţia dispunerii albiei şi a morfologiei
acesteia, determinate iniţial prin compararea
stărilor consemnate la momente diferite de timp
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pe suporturile cartografice şi imagistice, au fost
estimate calitativ şi cantitativ şi apoi au fost
confruntate cu realitatea existentă în teren.

III. Principalele condiţionări naturale şi
antropice implicate în evoluţia albiei
Condiţiile fizico-geografice în care se realizează
drenajul în bazinul hidrografic al Crişului
Repede au constituit obiectul a numeroase
studii de ordin fizico-geografic, geologic,
climatic şi hidrologic. Chiar dacă multe dintre
concluziile acestora s-ar dovedi utile studiului
de faţă, ne limităm la a evidenţia condiţionările
majore care influenţează scurgerea în bazinul
hidrografic.
În sectorul de defileu, adâncirea epigenetică a
râului în substratul calcaros este reflectată de
formarea unei albii rezistente cu meandre
încătuşate. Panta de curgere mult mai mare faţă
de ariile depresionare din amont şi din aval
explică tendinţa generală de eroziune în
adâncime. Panta albiei minore are valori de 4.53
‰ (fig. 1) în sectorul de defileu iar în
Depresiunea Vad-Oradea de 2.5 ‰. Sectoarele
în care se realizează
creşterea ponderii
eroziunii laterale şi a proceselor de acumulare
se situează, de regulă, în aval de locurile de
vărsare a afluenţilor (de unde conurile aluviale
sunt îndepărtate periodic de către viituri) şi, mai
ales, în ariile de lărgire, corespunzătoare micilor
bazinete depresionare (Ciucea, Negreni, Bucea,
Bratca).
În aval de Vadu Crişului până în proximitatea
localităţii Auşeu poate fi semnalată ruptura de
pantă corespunzătoare conului aluvial al
Crişului Repede ce se extinde mult spre nordvest odată cu ieşirea din defileu. Dacă facem
abstracţie de valoarea respectivă, impusă prin
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desfăşurarea conului aluvial (în medie de 5,4 ‰),
panta albiei minore se diminuează considerabil,
la numai 1.9 ‰, valoare firească pentru un
sector de curs inferior (fig. 1). În aceste condiţii,
este de presupus că în sectorul de defileu
transportul aluvionar este deosebit de activ în
timp ce în sectorul Vad-Oradea sunt dominante
procesele de aluvionare şi transport. Pe sectorul
de drenaj corespunzător conului se remarcă
frecvenţa mai mare a fenomenului de împletire.
În schimb, în aval de Aleşd, unde afluenţii de
dreapta ai Crişului Repede au bazine de drenaj
grefate în materiale friabile (îndeosebi argile
marnoase, marne şi nisipuri ponţiene) şi sunt
puternic despădurite, debitele sunt în creştere.
Aportul mărit de materiale fine furnizate de
procesele active de degradare a versanţilor,
precum şi diminuarea pantei albiei minore,
favorizează
accentuarea
proceselor
de
meandrare a cursului.

Fig. 1 Profil longitudinal pe Crişul Repede între
Ciucea şi Oradea

Cu privire la mărimea intrărilor în sistemul
fluvial, prelucrarea datelor referitoare la debitul
lichid pentru intervalul 1931-1974, realizată de
către A. Posea (1977), indică valoarea de 24. 2
mc/s la staţia Oradea. Datele mai consistente
disponibile
pentru
perioada
1950-1974
precizează următoarele valori medii ale
debitului lichid anual (tabelul 1):
Tabelul nr. 1

Debitul mediu lichid pe râul Crişul Repede (1950-1974, după Aurora Posea, 1977).
Râul

Staţia hidrometrică

Perioada

Crişul Repede
Crişul Repede
Crişul Repede

Ciucea
Vadu Crişului
Oradea

1950-1974
1950-1974
1950-1974

Prelungirea perioadei de estimare prin
prelucrarea datelor existente până la nivelul

Debitul mediu multianual
(mc/s)
11.9
20.4
24.2

anului 1990 (de către Vancea V., 1991) indică o
uşoară creştere a valorilor medii ale debitului
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lichid explicabilă prin aportul corespunzător
viiturilor din 1970, 1974, 1977 şi 1981.
În condiţiile regimului natural de scurgere,
debitele de apă variază în cursul anului de la un

anotimp la altul şi în timpul anilor de la un an la
altul. Scurgerea medie multianuală procentuală
cea mai mare are loc primăvara (între 40-43.4%)
şi cea mai mică toamna (între 11-12%, tabelul 2).
Tabelul nr. 2

Caracteristicile regimului de scurgere a râului Crişul Repede 1950-1990
(după V. Vancea, 1991, modificat)
Caracteristicile scurgerii în
regim natural
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
Debite medii multianuale (mc/s)
Debite medii anuale în anii secetoşi
(1961,1990; mc/s)
Debite minime înregistrate (mc/s)
Debite maxime înregistrate (mc/s)
Volume medii multianuale (mil mc)
Scurgerea procentuală
sezonieră (%)

I
P
V
T

Informaţiile referitoare la debitele solide se
bazează pe măsurătorile efectuate în perioada
1954-1974 la staţiile Oradea şi Ciucea în
vederea determinării aluviunilor transportate în
suspensii. Valoarea medie multianuală a
debitului de aluviuni în suspensie a fost de 2.40
kg/s la Ciucea şi de 8.40 kg/s la Oradea.
Neîndoielnic, aceste variabile hidrice au
înregistrat în ultimele trei decenii sensibile
modificări
cantitative
determinate
de
schimbările substanţiale presupuse de lucrările
de amenajare complexă a bazinului hidrografic
al Crişului Repede. Primele lucrări de
regularizare a cursului au început în anul 1965
şi au constat în acumulări nepermanente de
mică capacitate (până la 1.5 mil. mc) destinate
atenuării viiturilor pe o parte dintre afluenţi.
Lucrările hidrotehnice de amploare, ce au
antrenat la rândul lor modificări substanţiale şi
în morfodinamica albiilor, au demarat după
1970 (în conformitate cu prevederile
Programului naţional pentru gospodărirea
cursurilor de apă) şi au fost executate având la
bază Schema cadru de amenajare a bazinului
hidrografic al Crişului Repede prin construirea
de baraje, calibrări de albii, derivaţii, lacuri de
acumulare pentru regularizarea scurgerii etc.

Secţiunea de calcul
Oradea

Vadu Crişului

Ciucea

2.
25.7
9.96
12.7
0.800
1961
820
1932
795.800

3.
21.3
8.45
11.4
0.680
1954
750
1932
678.000

4.
12.4
4.97
3.24
0.600
1950
388
1932
388.800

26.9
41.1
21.0
11.0

25.3
40.3
22.4
11.7

20.4
43.4
42.2.
12.0

Acumularea Leşu, de pe Valea Iadei, a fost dată
în exploatare în anul 1973, având o capacitate
de 28.3 mil. mc de apă la N.N.R. În anul 1984 a
fost pusă în exploatare acumularea Drăgan, de
pe valea omonimă, având o capacitate de 112.0
mil mc. În sfârşit, în anul 1988 a fost pus în
funcţiune complexul de acumulări de pe Crişul
Repede ce include trei acumulări, dispuse în
trepte: Lugaş, cu un volum de 65.4 mil mc.,
Tileagd (finalizată în 1989) cu un volum de
52.9 mil. mc. şi Fughiu, mai redusă, cu rol de
atenuare a fluxurilor rezultate prin uzinarea apei
în centralele din amonte. La acestea se adaugă
şi numeroase alte acumulări mai mici având
funcţii de priză pentru transfer debite sau numai
de atenuare a viiturilor şi a tranzitului de
aluviuni (Săcuieu, Bulz, Apateu, Hidişelu de
Sus ş.a.).
Datele acumulate ca urmare a măsurătorilor
efectuate după 1990, deşi nu au încă o lungime
satisfăcătoare pentru a constitui un şir statistic
bine conturat şi nu au fost calibrate, surprind
îndeajuns de veridic principalele mutaţii
survenite în regimul scurgerii şi care explică, în
bună parte, principalele modificări survenite
recent în dinamica şi morfologia albiei Crişului
Repede.
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Fig. 2 Evoluţia valorilor debitului solid (1990-2005)
înregistrate la staţiile Ciucea şi Oradea

Astfel, se remarcă în primul rând creşterea
excepţională a valorilor medii ale debitului
solid înregistrate începând cu anul 1995 la staţia
Ciucea. Opiniem că respectivele valori (de ex.
16.2 kg/s/1996; 17,3/1997 ş.a.) ce depăşesc cu
mult valoarea medie anuală de 2,40 kg/s (19501974) semnifică depăşirea unui prag în
funcţionarea sistemului instalat ca urmare a
defrişărilor sălbatice care au început în
majoritatea masivelor carpatice (Vlădeasa şi
Pădurea Craiului, în cazul de faţă) după 1990
(vezi fig. 2).
Depăşirea este semnificativă pe parcursul
ultimului deceniu, cu excepţia anilor
recunoscuţi drept “secetoşi”-2000 şi 2003valoarea medie a ultimilor 11 ani fiind de 6,30
kg/s. Concomitent, se remarcă scăderea firească
a valorilor debitului solid înregistrate la Staţia
Oradea după 1989, ca efect direct al regimul
controlat al scurgerii prin intermediul
acumulărilor de la Lugaşu de Jos şi Tileagd.
Astfel, faţă de valoarea medie de 8,40 kg/s
(1950-1974), în ultimul deceniu debitul de
aluviuni în suspensie a scăzut cu peste 50%
situându-se la 3.77 kg/s. Evident, aceste mutaţii
contradictorii se reflectă corespunzător prin
natura proceselor de albie rezultate şi efectele
teritoriale
induse
prin
funcţionalitatea
sistemului fluvial.
IV. Aspecte definitorii ale restructurărilor
plan-spaţiale ale albiei şi implicaţiile acestora
In funcţie de condiţionările specifice, amintite
anterior, procesele de dinamică fluviatilă,
morfologia rezultată, implicit formele de
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restructurare plan-spaţială, se diferenţiază într-o
manieră evidentă de la un sector la altul. Poate
fi subliniat aspectul de ordin general că deşi au
putut fi surprinse numeroase situaţii de
remaniere a meandrelor prin migrare, inclusiv
autocaptări, indicele de sinuozitate nu a
înregistrat modificări notabile (ceea ce indică
derularea fenomenului în relaţie cu o relativă
stabilitate în manifestarea condiţionărilor de
limită). Astfel, indicele de sinuozitate
determinat pentru configuraţia actuală a reţelei,
la nivelul sectorul Ciucea-Vadu Crişului, are
valoarea de 1.20 (faţă de 1.18 în anul 1969), iar
pentru sectorul Vadu Crişului-Lugaşu de Jos,
valoarea este de 1.08 (comparativ cu 1.067 în
anul 1969). Indicele de sinuozitate are valori
sensibil mai mari în sectorul situat în partea
vestică a depresiunii Vadului (1.52 în anul
1969), fapt explicabil îndeosebi prin schimbarea
caracteristicilor
substratului
(predominant
nisipos şi argilo-marnos), implicit a ponderii
fracţiunii fine a debitului solid datorată
afluenţilor de dreapta ai Crişului Repede
(dinspre Dealurile Lugaşului şi Oradei). Aceştia
au caracter torenţial şi modelează formaţiunile
friabile mio-pliocene ale zonei colinare
marginale (în mare măsură despădurită). La
aceste aspecte se adaugă şi creşterea debitului
lichid. Reducerea sensibilă a indicelui de
sinuozitate (în prezent de 1.46) faţă de valoarea
din anul 1969 se explică, în mare măsură, prin
modificările aduse cursului prin intermediul
lucrărilor de rectificare, canalizare, îndiguire
etc. efectuate în deceniul opt pe cursul inferior
al Crişului Repede.
Sectorul Ciucea-Vadu Crişului. Forma de
restructurare cea mai pregnantă şi frecventă în
morfologia albiei este determinată de procesul
de împletire a cursului. Se impune precizarea că
la nivelul iniţial de referinţă cartografică (anul
1969) în sectorul de defileu albia era, aproape
fără excepţii, de tip sinuos iar sectoarele de
împletire ale acesteia erau practic inexistente cu
excepţia câtorva insule din bazinetele
depresionare ale Şuncuiuşului şi Bratcăi. În
evoluţia recentă a albiei, pe fondul defrişărilor
masive din Munţii Vlădeasa (aspect la care s-a
făcut referire anterior), implicit a creşterii
spectaculoase a cantităţii de aluviuni
transferate, mai ales, dinspre bazinele

40

D. PETREA, I. RUS, Rodica PETREA

hidrografice ale Drăganului şi Iadei, s-a impus
cu certitudine un nou regim morfogenetic în
modul de acţiune al râului în condiţiile unui
mediu de mare energie şi cu debit solid
(inclusiv târât) în spectaculoasă creştere.
Creşterea debitului solid, în conlucrare cu
variaţiile rapide şi destul de substanţiale ale
debitului lichid (cauzate pe lângă variabilitatea
climatică şi de procesele de uzinare ale apei din
acumulările de pe Drăgan şi Iada), au
determinat o modificare substanţială a
configuraţiei albiei (fig. 3).
Procesul de împletire este practic generalizat
în aval de confluenţa cu Drăganul. Tipul
predominant de ostroave este cel longitudinal
simetric urmat de cel asimetric (diagonal).
Lungimea medie a ostroavelor longitudinale
scade de la 100-150m, între confluenţele
Drăganului şi Iadei, la cca. 50-75 m în aval de
confluenţa Crişului Repede cu Iada. Se remarcă
relativa stabilizare morfofuncţională a acestora
în cadrul albiei, cele mai multe ostroave
aflându-se într-un stadiu incipient de fixare prin
intermediul vegetaţiei lemnoase. Efectele cele
mai importante ale amplificării recente a
procesului de împletire constă în supraînălţarea
paturilor aluviale, accentuarea considerabilă a
mobilităţii spaţiale a proceselor şi formelor
specifice albiei şi, în principal, creşterea
“presiunii” asupra malurilor în condiţiile lăţirii
considerabile şi a migrării laterale a secţiunilor
active de drenaj ale acesteia. Practic, într-un

interval de timp relativ scurt s-a instalat o stare
de evidentă instabilitate morfohidrodinamică. În
această nouă condiţie morfodinamică s-a produs
amplificarea vulnerabilităţii geomorfologice a
teritoriului. Cele mai importante ameninţări
sunt cele legate de subminarea prin eroziune a
terasamentului magistralei feroviare BucureştiBraşov-Episcopia Bihor (îndeosebi între
Negreni şi Bucea şi în aval de Bulz), creşterea
riscului de inundabilitate (mai ales în localităţile
Ciucea-în vecinătatea confluenţei cu Drăganul,
Bratca, Bucea şi Bulz), periclitarea securităţii
elementelor de infrastructură rutieră (rambleul
drumului E 60 în anumite sectoare, poduri şi
viaducte ş.a.). Elocvent este cazul podului peste
Crişul Repede din localitatea Bulz, situat
imediat în amonte de conflenţa cu Iada, unde
migrarea sectorului de eroziune, spre confluenţa
cu Iada, a mutat practic cursul actual la nivelul
capului de pod în timp ce podul propriu zis a
rămas suspendat deasupra unei extinse renii in
volute. Aceste redefiniri geomorfospaţiale ale
albiei în sectorul de defileu, în bună parte
relativ recente şi cu tendinţă viguroasă de
propagare, sunt de natură să atragă atenţia
asupra necesităţii unui program articulat de
gestionare environmentală a bazinului
hidrografic, care să vizeze atât raţionalizarea
activităţilor silvice cât şi amenajarea
corespunzătoare a albiei (prin rectificări ale
cursului, dragări, îndiguiri, consolidări de
maluri ş.a.).

Fig. 3 Schiţa geomorfologică a albiei Crişului Repede în sectorul de defileu (între Bratca şi Bulz)
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Fig. 4 Schiţa geomorfologică a albiei Crişului Repede în sectorul de curs mijlociu (Auşeu-Lugaşu de Jos)

Sectorul Vadu-Crişului-Lugaşu de Jos se
remarcă printr-o succesiune de sectoare cu
evoluţie relativ puţin influenţată antropic ce
alternează cu porţiuni relativ restrânse supuse
însă unei presiuni antropice susţinute. Astfel,
până în apropiere de Auşeu, în condiţiile
curgerii râului peste propriul con aluvial ce se
extinde de la ieşirea din defileu până aproape de
localitatea Groşi, pantele mai accentuate ale
profilului longitudinal aferent conului (6.2‰)
favorizează formarea mai multor sectoare de
împletire multiplă cu ostroave de tip medial.
Cel mai amplu proces de acest tip s-a dezvoltat
în amont de localitatea Cacuciu Vechi; aici,
exploatările masive de pietrişuri din aval au
stimulat considerabil accentuarea tendinţei de
împletire (fig. 4).
În plus, în acelaşi perimetru, ca urmare a
expansiunii spaţiale a arealelor de extracţie şi
prelucrare a materialelor din balastieră, s-a
realizat “împingerea” substanţială a cursului
spre nord şi, prin această “scoatere” a râului din
matca firească, a crescut mult probabilitatea
inundării unor suprafeţe mari de teren cu
destinaţie agricolă. Între localităţile Auşeu şi
Groşi, în condiţiile reducerii substanţiale a
gradientului de pantă şi a schimbării
caracteristicilor patului aluvial (de la albii
mobile, de prundiş, la albii relativ stabile
formate din materiale fine sau cu caracter mixt)

se trece de la un curs sinuos la unul meandrat.
Sectorul, care nu a constituit obiectul lucrărilor
de îmbunătăţiri funciare, etalează importante
schimbări morfologice ce au survenit odată cu
evoluţia procesului de meandrare liberă.
Predomină meandrele simple simetrice cu rază
mică şi pe alocuri se dezvoltă şi cele compuse
asimetrice ce se înscriu într-un culoar de
meandrare a cărui lăţime variază în medie de la
500-800 m până la maximum 1500 m.
Meandrele au tendinţa de restrângere pe centrul
luncii sau al terasei de luncă “râul fugind de cei
doi versanţi pentru a nu se încărca cu multe
materiale de pantă” (A. Posea, 1976). Migraţia
meandrelor s-a produs atât prin “măturare” cât
şi prin pendulare şi este “atestată” de numeroase
braţe moarte şi popine bine individualizate. În
aria de contact cu acumulările hidrotehnice
Lugaşu de Jos-Tileagd s-a individualizat o vastă
arie de sedimentare fluvio-lacustră, de fapt o
veritabilă deltă antropică. Fruntea deltei
antropice se situează la cca. 800 m faţă de
coada lacului existentă în perioadele de retenţie
la nivelul normal al acumulării. Segregarea în
ceea ce priveşte modul de dispunere
transversală a materialelor este deosebit de
evidentă. Partea mediană este ocupată aproape
integral de formaţiuni nisipoase şi mâloase fine
în timp ce pietrişurile, predominante, şi
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nisipurile grosiere formează două fâşii
longitudinale bine individualizate dispuse
paralel în imediata vecinătate a barajului lateral
al cuvetei. Cum aportul marginal de material
grosier este exclus, rezultă că formarea şi
dispunerea acestor formaţiuni acumulative
laterale se datorează acţiunii unor sisteme de
curenţi turbionari în a căror geneză un rol
însemnat îl are curentul submers principal al
râului ce îşi menţine vechiul traseu şi se
propagă de-a lungul albiei inundate a canalului
de drenaj iniţial. În amont de coada lacului (la
N.N.R.) pe o distanţă de cca 500 de m se pot
constata efecte vizibile ale fenomenului de
agradare, constând în supraînălţarea patului
albiei concomitent cu tendinţa de împletire
multiplă a albiei şi de adâncire a secţiunilor
active de drenaj, aspecte concretizate într-o
microdeltă. În aval de barajul acumulării
Lugaşu de Jos, la coada lacului Tileagd, s-a
format o deltă antropică, “miniaturală”, de
această dată, având în vedere distanţa mică ce
separă cele două acumulări.
Sectorul
Tileagd-Oradea.
Reprezintă
porţiunea cu cele mai radicale transformări în
morfologia iniţială a albiei (fig. 5). Practic,
albia iniţială a râului a fost supusă unor ample
lucrări de rectificare a cursului la începutul
anilor 70 astfel încât reconstituirea unor
elemente de restructurare prin mecanisme
fluviale este practic imposibilă. Odată cu
finalizarea lucrărilor la complexul acumulărilor
Lugaşu de Jos-Tileagd, în aval de barajul
Tileagd, vechea albie este acum dublată, pe
partea dreaptă, de un canal artificial betonat
amplasat în sectorul terasei de luncă. Canalul
artificial serveşte la evacuarea apelor uzinate în
centrala electrică Tileagd în timp ce albia
iniţială transportă doar un debit de servitute.
Chiar şi în aceste condiţii, datorită debitului
solid mult diminuat, procesul de degradare al
vechii albii naturale este deosebit de activ. El
este cât se poate de vizibil în imediata
vecinătate aval a barajului acumulării Tileagd
datorită fenomenului de pavaj hidraulic
(parazitat la baza barajului prin bascularea de
blocuri de roci alogene ce au drept scop
asigurarea protecţiei acestuia în raport cu

tendinţa de adâncire a albiei). În ansamblu,
vechea albie şi-a restrâns considerabil secţiunea
activă, a devenit mai unitară sub aspect plan
spaţial (este probabil ca reducerea indicelui de
sinuozitate – pe lângă intervenţiile antropice
amintite – să fi fost determinată în parte şi de
surplusul de energie liberă survenit ca urmare a
restrângerii drastice a tranzitului de aluviuni)
însă este evident mult mai instabilă sub aspect
morfodinamic. În profil longitudinal, ca urmare
a tendinţei de adâncire, au apărut numeroase
rupturi, iar sectoarele de “adâncuri” afectează
frecvent stabilitatea malurilor şi a elementelor
de infrastructură. Este elocvent cazul podului
ce asigură traversarea drumului judeţean ce
permite accesul dinspre localitatea Husasău de
Criş la drumul european E 60. În acest punct,
situat la 9.2 km aval de barajul de la Tileagd,
nivelul iniţial de încastrare a pilonilor podului
în raport cu albia iniţială se află în prezent la
cca. 1.80 m deasupra albiei actuale. Chiar dacă
riscul de inundabilitate în acest sector (deosebit
de expus anterior realizării amenajărilor
hidrotehnice) a fost practic exclus, având în
vedere vecinătatea imediată cu secţiunea de
drenaj artificial, precum şi cu alte elemente de
infrastructură rutieră şi feroviară (procesul de
degradare fiind în plină desfăşurare),
considerăm că el necesită o observaţie
minuţioasă şi o monitorizare atentă în viitor.

În concluzie, analiza restructurărilor planspaţiale survenite în evoluţia recentă a albiei
minore a Crişului Repede evidenţiază numeroase
tipuri de schimbări datorate aproape în
exclusivitate factorului antropic. Pe lângă
efectele benefice, intervenţiile antropice atrag
după sine şi o serie de dezechilibre în
funcţionalitatea
sistemului
fluvial
cu
repercusiuni negative în plan teritorial. Dintre
acestea, dinamica accelerată a mobilităţii albiei
în sectorul de defileu şi fenomenul pronunţat de
degradare în sectorul Tileagd-Oradea au
potenţial distructiv ridicat ce trebuie avut în
vedere în cadrul viitoarelor studii şi proiecte de
amenajare teritorială.
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Fig. 5 Schiţa geomorfologică a albiei Crişului Repede între Tileagd şi Oradea

Semnificaţia legendei figurilor 3, 4 şi 5: 1. Abrupt morfologic; 2. Împletire
de albii; 3. Popine; 4. Con de dejecţie; 5. Luncă; 6.Albii adâncite (prin degradare);
7. Torent; 8. Chei, defileu; 9. Drenuri şi canale; 10. Braţe părăsite (belciuge);
11. Terase aluviale; 12. Deltă antropică; 13. Lacuri de acumulare; 14. Localităţi;
I. Arii cu vulnerabilitate ridicată (morfodinamică activă) determinată de: retragerea
versanţilor, aluvionări masive, împletirea şi migrarea albiilor; II. Arii cu vulnerabilitate
moderată determinată de: retragerea versanţilor şi adâncirea cursurilor tributarilor;
III. Arii cu vulnerabilitate redusă, stabilitate morfodinamică cu lucrări de corectare a
albiilor şi îndiguiri.

BIBLIOGRAFIE
BERINDEI I.O., MĂHĂRA GH., POP P. GR., AURORA POSEA, 1977, Câmpia Crişurilor, Crişul Repede, Ţara
Beiuşului. Cercetări în geografia României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, pp.183-292.
BEVEN, K.J., 1987: Towards the use of catchment geomorphology in flood frequency predictions, Earth Surface
Processes and Landforms, Vol.12.
BEVEN, K.J. / WOOD, E.F., 1983, Catchment geomorphology and the dynamics of runoff contributing areas, Journal
of Hydrology, Vol. 65.

44

D. PETREA, I. RUS, Rodica PETREA

COFFMAN, D.M. / TURNER, A.K., 1971, Computer Determination of the geometry and topology of stream networks,
Water Resources Research, Vol.7, No. 2, pp. 419-429.
ICHIM I., MARIA RĂDOANE, 1986, Efectele barajelor în dinamica reliefului, Editura Academiei RSR, Bucureşti, pp.
157.
ICHIM I., BĂTUCĂ D., MARIA RĂDOANE, DUMA D., 1989, Morfologia şi dinamica albiilor de râu, Editura
Tehnică, Bucureşti, 405 p.
IRIMUŞ I.A., VESCAN I., MAN T., 2005, Tehnici de cartografiere, monitoring şi analiză GIS, Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca 244 p.
JENSON, S.K., 1991, Applications of hydrologic information automatically extracted from digital elevation models,
Hydrological Processes, Vol.5, pp. 31-44.
MOORE, I.D. / BURCH, G.J., 1986, Modelling erosion and deposition: topographic effects, Trans. Am. Soc. Agr.
Engrs., Vol.29, 1624-1630, 1640 p.
PEUKER, T.K. / DOUGLAS, D.H., 1975, Detection of surface-specific points by parallel processing of discrete terrain
elevation data, Computer Graphics and Image Processing, Vol.4, No.4, pp. 375-387.
RĂDOANE MARIA, RĂDOANE N., 2005, Dams, sediment sources and reservoir silting in Romania, Elsevier,
Geomorphology, Nr.71, pp. 112-125.
SMITH, T.R. / ZHAN, C. / GAO, P., 1990, A knowledge-ased, two-step procedure for extracting channel networks
from noisy DEM data, Computers and Geoscience, Vol.16, No.6, pp. 777-786.
VANCEA V.,1991, Unele aspecte privind schema de amenajare şi gospodărire a apelor în Bazinul hidrografic Crişul
Repede, Analele Universităţii din Oradea, fasc. Geografie, pp. 73-84.

1

Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca,
2
Universitatea din Oradea , Facultatea de Istorie-Geografie, Oradea

