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CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 

1.1. Argument 

Transformarea reliefului de către agenții de modelare externi sau interni este unul 

dintre domeniile de cercetare în geografie iar procesele geomorfologice actuale reprezintă 

atracții majore pentru cercetătorii din acest domeniu. Dacă însă agentul principal de sculptare 

al reliefului este apa, atunci studiul geomorfologiei fluviale devine unul transdisciplinar, 

hidrologii având o contribuție majoră în înțelegerea fenomenelor. Odată cu trecerea 

geografiei românești spre una cantitativă, aceasta a interferat și cu multe alte științe precum 

statistica sau mai nou științele informatice, de la care a preluat metode și tehnici de lucru atât 

de utile unui cercetător.  

Metodele de cercetare s-au diversificat odată cu apariția și dezvoltarea sistemelor 

informatice geografice acestea fiind un instrument indispensabil cercetărilor în geografia 

modernă. Înainte de a începe un studiu folosind SIG ar trebui să vedem la ce fel de întrebări 

răspunde. Acestea vizează: locația unui obiect, condiția ca un element să existe, modelarea 

unui teritoriu sau fenomen, tipuri de modele spațiale și tendința unor elemente sau fenomene. 

Pentru lucrarea de față se va urmări evoluția spațială și modificările survenite prin deplasările 

cursului dar și evoluția temporală în ultimii ≈ 20.000 de ani cu posibilitatea de a oferi unele 

scenarii pentru viitorul Mureșului.  

Mureșul este unul dintre cele mai importante râuri la nivel național, al doilea ca 

lungime după Dunăre, al cărui afluent de rang 2 este și al treilea ca suprafață a bazinului 

hidrografic (după Dunăre și Siret). Reprezintă un potențial major atât la nivel național dar și 

pentru statul vecin, Ungaria, care gestionează ultimul tronson al său (pană la vărsarea în 

Tisa). Ne bucurăm enorm de beneficiile acestui râu dar ne vedem nevoiți uneori să facem 

față unor provocări venite din partea lui, care pot să ne surprindă neplăcut dacă vom fi 

nepregătiți. Impactul cel mai distructiv din perioada recentă s-a resimțit din plin în urma 

inundațiilor din anii ’30 și ’70 ai secolului trecut, când populația din zona de luncă a avut de 

suferit. 

Încă de la începutul abordării ar trebui conturați termenii definitorii ai acestui 

studiu. Astfel, paleogeomorfologia sau paleofiziografia poate fi definită ca o ramură a 

geomorfologiei care are ca obiect de studiu recunoașterea suprafețelor de eroziune antice, 
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studiul de topografie antică și caracteristicile topografice, care au fost ascunse sub suprafață 

și sunt îndepărtate prin eroziune (Charlton, 2007). 

Pe de altă parte, paleohidrologia este un termen folosit prima dată de Leopold și 

Miller (1954) într-un studiu al teraselor fluviale din perioada târzie a Cuaternarului. Acest 

termen semnifică studiul evenimentelor din trecut legate de distribuția și mișcările apelor 

continentale (Goudie, 2004). Acest domeniu este în strânsă legătură cu hidrologia și științele 

pământului. Relația dintre paleohidrologie și hidrologia ca știință este una bidirecțională, 

datele din hidrologia modernă pot fi mijloace de reconstrucție a evenimentelor din trecut în 

timp ce procesele paleohidrologice ajută la calibrarea și testarea modelelor din hidrologia 

modernă (Baker, 1998). 

Utilitatea metodelor geofizice poate fi observată adesea în posibilitățile de utilizare 

și se reflectă cel mai bine în teren apoi în laborator când se trece la etapa de procesare a 

datelor. Acestea nu se rezumă doar la folosirea unor aparate, ci presupune stăpânirea 

tehnicilor de procesare și interpretare a modelelor obținute.  De cele mai multe ori experiența 

din teren este cea care oferă certitudinea că o metodă este sau nu suficient de bine înțeleasă 

și utilă în studiul respectiv. 

1.2. Scop. Ipoteze. Obiective 

1.2.1. Scop 

Localizarea unor așezări de-a lungul arterelor hidrografice este o practică întâlnită 

din cele mai vechi timpuri, deoarece râurile constituiau adevărate elemente de legătură între 

formele de locuire umană. Râul Mureș reprezintă cea mai importantă sursă hidrografică din 

partea de vest a României și din cea de sud-est a Ungariei și a influențat cu siguranță evoluția 

sistemului de așezări de-a lungul său, într-un mod pozitiv prin transportul sării și lemnului, 

irigații, hrană etc., dar și într-un mod distructiv prin calamitățile specifice zonelor limitrofe. 

Scopul principal al tezei urmărește cuantificarea relației dintre evoluția râului și 

așezările din zona joasă a Mureșului în sectorul românesc (între Lipova și Cenad) și 

continuitatea unor localități din acest spațiu de-a lungul timpului. 

Faptul că râul Mureș a prezentat o dinamică fantastică, formând un imens con 

aluvionar după ieșirea din ultimul defileu, iar procesele geomorfologice puse în lumina 

fluctuațiilor climatice au fost foarte active, ne îndreptățește să credem că studiul de față nu 

este unul zadarnic.  
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Întrebarea cheie a studiului este următoarea: Care este rolul râului Mureș în 

evoluția spațio-temporală a sistemului de așezări în sectorul Lipova-Cenad? 

1.2.2. Ipoteze 

Pentru atingerea scopului propus, studiul se fundamentează pe mai multe ipoteze. 

Acestea sunt repere în cercetare iar la final vor trebui validate.  

Ipoteza I (IP1). Prezența unor multitudini de canale și meandre părăsite în 

apropierea Mureșului ne indică faptul că acesta, ca și alte râuri a avut o dinamică 

importantă. 

Ipoteza II (IP2). Baza de date a siturilor și obiectivelor arheologice, respectiv 

cronologia acestora sunt indicatori ai locuirii permanente în spațiul dintre Lipova și 

Cenad, de-a lungul Mureșului.  

Ipoteza III (IP3). Relația râu-așezări s-a dovedit a fi una extrem de strânsă, 

comunitățile umane alegând adesea sursele de apă ca elemente fundamentale în 

dezvoltare. 

1.2.3. Obiective propuse 

La începutul oricărui studiu, cercetătorul ar trebui să fie conștient de partea logistică 

și metodologică de care dispune și în funcție de acestea să își fixeze obiectivele cercetării. 

Pentru studiul de față, conștient de limitările tehnice (imposibilitatea cercetării detaliate de 

teren a evoluției unor componente fluviale) și în ceea ce privește fondul de date (lipsa unor 

materiale cartografice mai vechi de secolul XVIII, care să prezinte elemente detaliate de 

dinamică a râului sau modele ale terenului la rezoluție mare), mi-am propus următoarele 

obiective: 

Obiectivul I (O1). Analiza surselor cartografice (începând cu cele mai vechi și 

până la cele recente) și a aerofotogramelor pentru evidențierea dinamicii Mureșului și 

modificărilor în structura habitatului uman. 

Obiectivul II (O2). Aplicarea metodelor geofizice în vederea obținerii unor 

informații referitoare la evoluția structurilor fluvial-antropice. 

Obiectivul III (O3). Localizarea spațială a siturilor și obiectivelor arheologice 

din repertoriile și studiile arheologice și convertirea acestora în baze de date GIS 

pentru o analiză spațială a acestora. 

Obiectivul IV (O4). Analiza spațio-temporală a influenței râului Mureș asupra 

fiecărei generații de situri și așezări în sectorul Lipova-Cenad. 
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CAPITOLUL 2. FUNDAMENTARE TEORETICĂ 

2.1. Sistemul geomorfologic fluvial 

Sistemul geomorfologic fluvial este un sistem complex (Fig. 1) sub aspectul 

proceselor și fenomenelor care se produc la nivelul întregului bazin hidrografic, sau 

individual la nivelul celor trei zone distincte: zona de producție, zona de transfer și zona de 

acumulare a sedimentelor (Schumm, 1977). Interferența factorilor naturali cu factorii 

antropici conduc spre modificări imprevizibile și uneori ireversibile în cadrul acestui sistem. 

Termenul de fluvial derivă din latinescul fluvius care înseamnă râu și care desemnează 

principalul agent de modelare a reliefului într-un astfel de sistem spațio-temporal. 

 
Figura 1. Reprezentare simplificată a sistemului fluvial după Charlton (2008) 

Influențele din partea agenților vor contura un sistem natural-antropic, care va 

evolua în limitele impuse de fiecare componentă, cea naturală încercând mereu să 

depășească limita pentru a găsi un echilibru, pe când componenta antropică va căuta 

limitarea sistemului și îngrădirea acestuia în repere cât mai clar definite, pentru a nu afecta 

așezările sau terenurile arabile. 

2.1.1. Lunca 

Conform lui Leopold și Wolman (1957), citat de Perșoiu, 2010, lunca reprezintă 

“un teren relativ neted care mărgineşte un râu şi care este inundat în timpul apelor mari”. În 

literatura românească disputele fiind concentrate în jurul a două noţiuni utilizate pentru 

delimitarea şi descrierea sa: luncă versus albie majoră (Ichim et al., 1989). 
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Conform opiniei  formulate de Ichim et al. (1989), atribuie termenului englezesc de 

floodplain echivalentul românesc de albie majoră. Albia majoră este definită ca fiind “zona 

relativ netedă, adiacentă albiei minore, formată în ultima perioadă a timpului geologic 

(Ultimul Glaciar - Holocen) prin dominarea proceselor de acreţie verticală şi acreţie 

laterală, delimitată de abrupturi marginale (uneori chiar direct de versanţi, de regulă frunţi 

de terasă), care se dezvoltă de o parte şi de alta a văii, şi care reprezintă obstacole în calea 

migrării laterale a râului”. 

 
Figura 2. Microrelieful luncii. A. Sectorul intern. B. Sectorul median. C. Sectorul extern. 1. Grinduri. 2. 

Micro depresiuni. 3. Lacuri. 4. Agestre. 5. Cursuri de apă, paralel cu râul principal. 6. Terasă de luncă. 7. 
Popină. 8. Meandru părăsit (după Hosu, 2009) 

Procesele care se produc la nivelul luncii (Fig. 2) urmăresc aceeași logică a 

succesiuni temporale specifice întregului sistem fluvial. Chiar dacă lunca este o zonă prin 

excelență destinată acumulării, totuși, procesele de eroziune nu lipsesc. Cele mai 

reprezentative forme de acumulare din zona de luncă sunt: reniile, grindurile, conurile de 

aluviuni, popinele, și canalele colmatate, iar din categoria celor de eroziune, talvegul și albia 

minoră. Eroziunea în această zonă afectează patul albiei pe de-o parte (eroziune în adâncime) 

dar mai ales malurile (eroziune laterală). 

2.2. Repere cronologice ale sistemului de așezări în Banat și sudul 

Crișanei 

Ca și orice alt studiu transdisciplinar, acesta are nevoie de o bază solidă din punct 

de vedere al etapizării cronologice  (Tabel 1), pentru a ajunge la înțelegerea contextului 

general în care s-au desfășurat anumite evenimente și cum acestea au influențat evoluția 

așezărilor la sud și nord de Mureș.  

Periodizarea epocilor e o mare provocare pentru arheologi, în special pentru cele 

preistorice, deoarece părerile acestora sunt împărțite, datările cu vârste absolute din anumite 

situri arheologice descoperite fiind puncte de plecare în stabilirea pragurilor între epoci sau 
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chiar divizarea acestora în mai multe perioade. Informațiile pentru partea preistorică din 

tabelul de mai jos au fost extrase din primele trei volume ale tratatului de Istoria românilor 

(***, 2010), iar cele pentru Evul mediu din lucrările istoricului medievist Ioan Hațegan 

(Hațegan, 2005; Hațegan et al., 2006). 
Tabel 1. Epocile din Banat din Paleolitic până în perioada contemporană 

EPOCĂ (CULTURI, POPOARE) PERIODIZARE 
Paleoliticul inferior  
 
Paleoliticul mijlociu 
(Culturi: Musteriană) 
Paleoliticul superior 
(Culturi: Auriganciană) 

(c.1.000.000-200.000) – lipsă 
descoperiri 

(c.200.000-35.000) 
 

(c. 35.000 - 10.000/8.000 
î.Hr.) 

Mezolitic (c.10.000/8.000– 6600 î.Hr.)  
Neoliticul timpuriu 
(Culturi: Starčevo-Criş - Banatului) 
Neoliticul dezvoltat 
(Culturi: Vinča) 

(c.6600 – 5500 î.Hr.) 
 

(c. 5500 – 5000 î.Hr.) 

Eneoliticul timpuriu 
(Culturi: Tiszapolgár  - Românești, Bodrogkeresztúr – 
Gornești, Sălcuța, Petrești) 
Eneoliticul dezvoltat 
(Culturi: Coțofeni, Baden) 

(c. 5000-4500 î.Hr.) 
 
 

(c. 4500-3700 î.Hr.) 

Bronzul timpuriu 
(Culturi: Periam-Pecica –Mureșului) 
Bronzul mijlociu  
(Culturi: Periam-Pecica –Mureșului, Vatina, Cruceni) 
Bronzul târziu 
(Culturi: Verbicioara, Otomani, Vatina, Cruceni) 

(3700-2300 î.Hr.) 
 

(2300-1500 î.Hr.) 
 

(1500-1200/1150 î.Hr.) 

Perioada timpurie a Hallstattului (Prima epocă a Fierului) 
(Culturi: Bobda-Susani, Gava) 
Faza mijlocie a Hallstattului 
(Culturi: Basarabi) 
Faza târzie a Hallstattului 
(Culturi: Basarabi) 

(1200/1150-850/800 î.Hr.) 
 

(850/800-650/600 î.Hr.) 
 

(650/600-450/400 î.Hr.) 

La Tène (A doua epocă a Fierului) 
(Culturi: dacică, celtică) 

(c. 450/400–300 î.Hr - 
secolele II-III d.Hr.) 

Epoca romană 106 - 271 d.Hr 
Epoca migrațiilor 
(Popoare: sarmații, vizigoții, hunii, gepizii, avarii, longobarzii, 
slavii) 

(sec. IV – sec X)  

Epoca medievală (Ev Mediu) 
Ev mediu timpuriu (Mtm) 
Ev mediu dezvoltat (Mdz) 
Ev mediu târziu (Mtz) 

(sec. X – XVIII)  
934 – 1241 

1241 – 1522 
1522 - 1716 

Epoca modernă și contemporană 1716 - prezent 
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CAPITOLUL 3. AREALUL DE STUDIU 

Având izvoarele în sudul Depresiunii Giurgeului (Munții Hășmașu Mare) la o 

altitudine de 850 m, Mureșul asigură legătura tectonică și hidrografică între Bazinul 

Transilvaniei și Depresiunea Panonică și debușează în Tisa la Szeged, în statul vecin. Cu un 

bazin hidrografic de 29.767 km2, din care 27.919 km2 pe teritoriul României, Mureșul 

reprezintă unul dintre cele mai importante râuri la nivel național. 

3.1. Delimitarea arealului 

Limitele arealului studiat nu sunt reprezentate de delimitări fizico-geografice sau 

praguri foarte bine conturate, ci acestea sunt mai mult convenționale. Configurația arealului 

de studiu urmărește limitele unităților administrativ-teritoriale (UAT) care intersectează 

albia minoră a Mureșului (Fig. 3), majoritatea dintre ele fiind localizate în zona de luncă a 

râului (Tabel 2.).  
Tabel 2. Localitățile aparținătoare arealului de studiu 

Nr. crt. Localitate UAT aparținătoare Tip Județ 
1 Aluniș Frumușeni Sat Arad 
2 Arad Arad Oraș (municipiu) Arad 
3 Barațca Păuliș Sat Arad 
4 Bodrogu Nou Zădăreni Sat Arad 
5 Bodrogu Vechi Pecica Sat Arad 
6 Călugăreni Felnac Sat Arad 
7 Cenad Cenad Comună Timiș 
8 Chesinț Zăbrani Sat Arad 
9 Cicir Vladimirescu Sat Arad 
10 Cladova Păuliș Sat Arad 
11 Fântânele Fântânele Comună Arad 
12 Felnac Felnac Comună Arad 
13 Frumușeni Frumușeni Comună Arad 
14 Horia Vladimirescu Sat Arad 
15 Igriș Sânpetru Mare Sat Timiș 
16 Lipova Lipova Oraș Arad 
17 Mândruloc Vladimirescu Sat Arad 
18 Munar Secusigiu Sat Arad 
19 Nădlac Nădlac Oraș Arad 
20 Neudorf Zăbrani Sat Arad 
21 Păuliș Păuliș Comună Arad 
22 Pecica Pecica Oraș Arad 
23 Periam Periam Comună Timiș 
24 Saravale Saravale Comună Timiș 
25 Satu Mare Secusigiu Sat Arad 
26 Sâmbăteni Păuliș Sat Arad 
27 Sânnicolau Mare Sânnicolau Mare Oraș Timiș 
28 Sânpetru German Secusigiu Sat Arad 
29 Sânpetru Mare Sânpetru Mare Comună Timiș 
30 Secusigiu Secusigiu Comună Arad 
31 Sederhat Pecica Sat Arad 
32 Semlac Semlac Comună Arad 
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33 Șeitin Șeitin Comună Arad 
34 Tisa Nouă Fântânele Sat Arad 
35 Turnu Pecica Sat Arad 
36 Vladimirescu Vladimirescu Comună Arad 
37 Zăbrani Zăbrani Comună Arad 
38 Zădăreni Zădăreni Comună Arad 

Cu un total de 38 de localități, grupate în 14 comune și 5 orașe (dintre care un 

municipiu), zona se desfășoară în proporție de 76% în județul Arad (1560 km2) și restul de 

24 % (486 km2) în județul Timiș. De asemenea Mureșul a reprezentat de-a lungul timpului 

granița dintre imperii sau regiuni istorice, fiind denumit generic „falia Mureșului” (Crețan, 

1999) 

Analiza recentă (ultimele secole) a elementelor fluviale s-a oprit pe granița cu 

Ungaria, dincolo de localitatea Nădlac, deoarece pentru anumite perioade, informațiile 

cartografice sau aerofotogramele lipsesc. Aceasta ar fi fost completă dacă s-ar mai fi analizat 

aproximativ 10 km din lungimea râului, sector comun care intră în administrarea ambelor 

state. 

 
Figura 3. Localizarea arealului de studiu 

3.2. Substratul geologic 

Câmpia Mureșului se impune din punct de vedere geologic ca o câmpie complexă, 

fiind vorba de o unitate care prezintă fundament de tip orogen carpatic. Aceasta este 

fragmentată de falii cu direcție NE-SV și N-S (falii de tip panonic) care au determinat unele 

compartimentări, iar uneori au influențat chiar configurația treptelor de relief. (M. Bizerea, 

1973). 

Fundamentul întregii câmpii este împărțit în blocuri, acestea fiind delimitate pe 

de-o parte de falii de tip panonic, dar și de falii de tip carpatic (cu orientare E-V) pe de altă 
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parte. Fazele orogenetice carpatice au determinat mișcarea diferențiată a blocurilor din 

fundament, ceea ce a condus spre formarea unor areale de subsidență sau de înălțare, 

evenimente destul de frecvente și în cazul Mureșului.  

În perioada cuaternarului, dar și în prezent, se remarcă pe teritoriul Câmpiei 

Banatului trei arii de subsidență principale, o arie internă reprezentată de arealul Timișoara-

Timișul Inferior și două arii externe: perimetrul Sárrét (confluența Crișurilor) și arealul 

Szeged (confluența Mureș-Tisa), ambele pe teritoriul statului vecin, Ungaria (Posea, 1997). 

La nivelul faliilor, dintre cele panonice se remarcă falia crustală care desparte 

orogenul Apusenilor de cristalinul Panonic (Fig. 4) și care trece prin estul Câmpiei 

Nădlacului și faliile localizate în perimetrul Câmpiei Șiriei și care se continuă și la sud de 

Mureș. Faliile carpatice mai importante sunt: falia Mureșului care se prelungește dinspre 

Deva și o falie paralelă cu râul Mureș, între acesta și bazinul Crișului Alb.  

 
Figura 4. Fracturile tectonice la contactul bazinului carpatic cu bazinul panonic (după Visarion și 

Săndulescu, 1979) 

3.3. Caracteristici climatice 

Factorii climatici sunt esențiali pentru analiza evoluției fluviale deoarece aceștia 

influențează în mod direct debitul prin cantitatea de precipitații (debitul lichid) sau indirect 

asupra litologiei prin dezagregare (debitul solid). Analiza acestora se impune a fi făcută la 

nivelul întregului bazin hidrografic, chiar dacă arealul de studiu este localizat în perimetrul 

inferior al cursului, debitul fiind colectat de pe întreaga suprafață a sa. 
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3.3.1. Paleoclimatul 

Succesiunile fazelor glaciare din Pleistocenul târziu au influențat activitatea fluvială 

a râurilor, retragerile ghețarilor fiind asociate modificărilor în parametrii de bază ai râului. 

Pentru bazinul hidrografic Mureș influențele s-au resimțit puternic în Dryasul vechi, când pe 

fondul unui climat rece (evidențiat de nivelul ridicat al izotopilor stabili de oxigen - δ18O 

din carotele de gheață din Groenlanda), cursul Mureșului a devenit unul despletit, crescând 

panta albiei și scăzând dimensiunea granulometrică a materialului sedimentar. Din 

interstadialul Bølling-Allerød până spre finalul Preborealului (când nivelul izotopilor a 

scăzut destul de mult), oscilațiile climatice au influențat tipul de albie, în cazul Mureșului 

dezvoltându-se în paralel cele 3 subtipuri principale (meandrat, despletit și anastomozat). 

După perioada mai umedă din Atlantic, când debitul de umplere al Mureșului a atins valori 

de peste 1800 m3s, dezvoltând sectoare despletite, în Subboreal climatul devine unul uscat 

care contribuie la dezvoltarea unui curs meandrat. 

3.3.2. Condiții climatice actuale 

Chiar dacă tendința generală a climatului este una de încălzire, parametrii climatici 

pot suferi modificări, aceștia influențând procesele naturale dar și activitățile umane. Analiza 

celor mai importanți parametrii climatici (temperatură și precipitații) s-a realizat la nivelul 

celei mai reprezentative stații climatice din zonă – Arad, dar și la nivelul întregului areal de 

studiu pe baza modelelor climatice globale. 

Temperatura aerului reprezintă un factor important în variația debitului lichid și 

solid, deoarece schimbările bruște de temperatură pot crea dezechilibre și pot produce 

fenomene hidrice extreme. Variația acestui parametru la stația meteo Arad a fost urmărită în 

2 perioade distincte, pentru a urmări tendința. 

La nivelul regiunii studiate, valorile temperaturii calculate ca medie multianuală 

pentru perioada 1970-2000 prezintă diferențe datorită configurației generale a reliefului. 

Valoarea maximă care caracterizează ce mai mare parte a suprafeței este de peste 10,50 C 

(maxima absolută este de 110 C) și acoperă toate câmpiile cu excepția estului Câmpiei Vingăi 

(unde valoarea este cu aproximativ 0,50 C mai mică). Cele mai scăzute valori, de sub 80 C, 

se întâlnesc pe culmile Masivului Highiș, valoarea fiind atenuată de zonele acoperite cu 

vegetație. 

Precipitațiile atmosferice reprezintă cel mai important parametru climatic cu 

consecințe directe asupra tipului de scurgere. Volumul de precipitații este determinat de tipul 
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de circulație atmosferică, de altitudine, dar și de prezența sistemelor montane care se 

comportă ca bariere orografice în calea maselor de aer. 

Stația meteorologică din Arad prezintă valori medii între stația meteorologică 

Sânnicolau Mare și postul pluviometric de la Lipova (Ianoș et al., 1997). Precipitațiile medii 

multianuale din intervalul 1980-2013 au o valoare medie multianuală mai ridicată cu 9,1 mm 

față de perioada 1896-1980. Această valoare se datorează creșterii cantității de precipitații 

din lunile de vară (iunie-august), când se înregistrează un volum mai mare cu 14,7 mm.  

Dacă diferențele termice nu sunt atât de vizibile pentru perimetrul, pe modelul 

digital al precipitațiilor atmosferice pentru aceeași perioadă (1970-2000) se observă valori 

diferite chiar și în zonele de câmpie, acolo unde altitudinea prezintă diferențe mici. Cea mai 

mare suprafață a arealului de studiu este caracterizată de clasa de precipitații între 550 și 600 

mm/an, valoare specifică (pentru aceste altitudini) unui climat continental cu influențe 

oceanice. Spre est cantitatea de precipitații se modifică, altitudinea având un rol important, 

în Piemontul Lipovei și rama montană valorile depășesc 600 sau chiar 700 mm/an. 

3.3.3. Perspective climatice 

Analizând comportamentul râului Mureș la schimbările climatice din finalul 

Pleistocenului și pe tot parcursul Holocenului, am evidențiat anumite trăsături definitorii 

imprimate albiei minore de către aceste oscilații. Pentru a emite scenarii este nevoie de o 

modelare climatică care să vizeze suprafața întregului bazin în următorii zeci de ani. Pentru 

aceasta am apelat la studiile deja existente, care au simulat la nivel regional modele numerice 

provenite din modele planetare adaptate la întreg bazinul hidrografic al Mureșului (Blanka 

et al., 2012, Sipos et al., 2014) sau la partea superioară și mijlocie a sa (Lobanova et al., 

2015). 

Modelele regionale folosite de autori (ALADIN și REMO) au ca valori de referință 

parametrii climatici din perioada 1961-1990 și se bazează pe estimări zilnice pentru perioade 

de câte 29 de ani (2021-2015 respectiv 2071-2100). Modelele rezultate au o rezoluție de 

orizontală de aproximativ 25 de km și folosesc metoda de interpolare metoda kriging (Blanka 

et al., 2012). 

Modificările care survin în estimările celor două platforme sunt diferite de la sezon 

la sezon, sau de la o perioada la alta. Temperaturile sunt preconizate pe o tendință 

ascendentă, REMO având un scenariu mai pesimist pentru perioada 2071-2100 în special 

pentru sezonul rece și pentru sezonul de toamnă. Pentru prima perioada creșterea este 

estimată cu 1,40 C, iar pentru a doua creșterea va fi de 3,80 C. Modelul ALADIN pare a fi 
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unul mai pesimist în prima parte a analizei. Pe fondul creșterii presiunii antropice prin emisii 

de gaze cu efect de seră, temperatura va crește până în anul 1950 cu 2,020 C. Pentru a doua 

perioadă estimarea este puțin mai optimistă, valoarea oferită fiind puțin mai mică decât 

modelul precedent, 3,550 C până la finalul secolului (Blanka et al., 2012). 

Analizând estimările la nivelul precipitațiilor pentru cele două perioade diferă 

cantitativ, modelul ALADIN oferind rate mai mari ale schimbării pentru prima perioadă 

(când ambele modele oferă variante de creștere a cantității de precipitații), pe când platforma 

REMO estimează valori mai mari pentru al doilea interval (ambele preconizează reduceri 

ale cantității de precipitații la nivelul bazinului până în anul 2100).  

3.4. Caracteristici hidrologice 

Sunt impuse de o serie de factori, printre cei mai importanți fiind suprafața bazinului 

hidrografic și modul de alimentare. Având o suprafață totală a bazinului de aproximativ 

30.000 km2, acesta se dezvoltă aproape în întregime pe teritoriul României (92%), excepție 

făcând sectorul terminal (de la graniță la confluența cu Tisa) care aparține Ungariei. 

Configurația bazinului (rectangulară în partea superioară și mijlocie și alungită în sectorul 

inferior) are un rol important în atenuarea undelor de viitură (Urdea et al., 2012).  

3.4.1. Scurgerea medie  

În bazinul hidrografic Mureş, resursele de apă disponibile sunt de aproximativ 

6.620 mil.m3 din care 88% sunt reprezentate de apele de suprafaţă. Resursele care pot fi 

utilizate, în raport cu gradul actual de organizare și amenajare al bazinului râului Mureș, 

însumează 2.050 mil. m3 din care, 1.589 mil. m3 aparțin râurilor interioare, iar 527 mil. m3 

apelor subterane (Ilie, 2007). 

Scurgerea medie al râului în ultimul său sector este caracteristică regimului carpatic 

transilvănean și carpatic meridional.  În urma analizei din perioada 1950-1967, cea mai mare 

valoare a scurgerii medii se înregistrează în sezonul de primăvară (Fig. 5A), pe fondul 

precipitațiilor căzute și al topirii zăpezilor, urmat de sezonul de vară (25%) și cel de iarnă cu 

20%. Secetele din perioada de final a verii și începutul toamnei se răsfrâng și asupra 

debitelor, care înregistrează cele mai mici valori (Ujvari, 1972). Pentru perioada 2006-2018, 

scurgerea a suferit mici schimbări, în special în sezonul de primăvară și cel de iarnă (Fig. 

5B) pe fondul schimbărilor climatice actuale. 
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Figura 5. Scurgerea medie la nivelul anotimpurilor la stația Arad în perioada 1950-1967 (A) și perioada 

2006-2018 (B) (Ujvari, 1972, ABA Mureș) 

Scurgerea maximă  este foarte importată în proiectarea și întreținerea lucrărilor de 

apărare în caz de inundații și de limitare a efectelor acestora (Sorocovschi, 2002), pe baza 

debitelor maxime stabilindu-se parametrii curbelor de asigurare. 

3.4.2. Scurgerea maximă 

Debitele maxime produse între anii 1964 și 2003 la stația Arad (Fig. 6) ca și la 

stațiile din amonte reprezintă pentru anii ’70 debitele istorice produse pe râul Mureș de la 

debutul măsurătorilor până în ziua de astăzi. Obținerea acestora s-a realizat prin prelucrarea 

statistică a șirurilor de date (Zaharie, 2010).  

 
Figura 6. Debitele maxime calculate pentru stația Arad în perioada 1964-2003 (Zaharie, 2010) 

Anii excepționali ca nivel al debitului maxim produs au fost consemnați ca ani cu 

evenimente majore. Pe lângă debitele istorice din anii 1970 și 1975, s-au mai produs debite 

care au depășit 1500 m3/s în 1974, 1981, 1998 și 1999. Viitura din 1981 a avut la bază un 

complex de factori hidrometeorologici (un strat de zăpadă în Munții Apuseni coroborat cu 
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cantități mari de precipitații la stațiile meteorologice din aceiași munți) pe când viitura din 

lunile iunie-iulie a anului 1998 s-a produs pe fondul unor cantități mari de precipitații (peste 

150 l/m2 în decurs de câteva zile) și a suprasaturării solului (Gyori, 2010). 

3.4.3. Scurgerea minimă 

Scurgerea minimă este caracteristică sezonului rece pentru cursul superior (când cei 

mai mulți afluenți îngheață) și în perioada de vară-toamnă pentru cursul mijlociu și inferior. 

Printre cele mai mici valori obținute pe râul Mureș în partea sa inferioară la stația Arad au 

fost de 26,5 m3/s, pentru sezonul rece (înregistrată în februarie 1954) și de 26,8 m3/s în 

octombrie, 1962 (Ujvari, 1972). Totuși, debitul minim istoric (din 1895 până în prezent) s-a 

înregistrat în luna noiembrie 2011, când la stația Arad s-a ajuns la o valoare de sub 20 m3/s. 

Debitul solid este condiționat de eroziunea care se produce pe suprafața bazinului. 

Chiar dacă în urma analizelor la 18 stații hidrometrice nu s-au identificat zone cu suprafețe 

extinse afectate de eroziune (Ujvari, 1972), totuși, valoarea medie a debitului solid mediu 

este destul de mare pentru un râu cu așa dimensiune. Conform lui Bogardi, 1974 citat de 

Urdea et al., 2012, debitul solid mediu în suspensie are valoarea de 263 kg/s (ceea ce 

înseamnă 8.300.000 t/an), pe când debitul transportat la nivelul albiei este de 0,9 kg/s (28.000 

t/an). 
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CAPITOLUL 4. MATERIALE UTILIZATE ȘI 

METODOLOGIE 

Geografia, ca știință, și-a dezvoltat de-a lungul timpului o serie de metode proprii, 

care au fost utile atât cercetării de teren cât și prelucrării ulterioare a datelor. În prezent, 

unele metode au fost înlocuite și îmbunătățite prin altele, care fac apel la mediul digital cum 

sunt cele din categoria sistemelor informatice geografice. Pe lângă domeniul informatic, 

geografia a mai preluat metode și din alte științe precum: fizică, chimie, matematică, 

statistică etc, metode transdisciplinare atât de necesare mai ales în geografia cantitativă.  

4.1. Materiale folosite 

 4.1.1.  Surse cartografice 

Încă din antichitate, omul s-a văzut nevoit să reprezinte prin desene zone de pe 

suprafața Pământului, astfel născându-se reprezentările cartografice. Utilitatea acestora a 

fost și este mare, mai ales de când s-au dezvoltat metodele de cartografiere digitală și, 

concomitent, nevoia de a crește acuratețea localizării. Materialele cartografice sunt 

insuficiente pentru realizarea unui studiu de evoluție a unui râu pe o perioadă îndelungată, 

însă unele surse mai vechi oferă informații despre anumite așezări umane (inclusiv unele 

dispărute sau care și-au schimbat între timp denumirea). 

Chiar dacă există unele surse din primele secole ale erei noastre, totuși, unele dintre 

ele sunt sărace în informații și nu acoperă necesarul nostru de date. Totuși, începând cu 

secolul XVI, hărțile sunt construite cu tot mai multe informații, debutând cu harta lui 

Lazarus (Tabula Hungariae) din anul 1528, care cuprinde teritoriul Banatului și alte teritorii 

din Imperiul Ungar. Mai târziu, la început de secol XVII apare harta Hvngaria de Mercador 

(1606) conținând informații atât de pe harta lui Lazarus cât și de pe cea a lui Nicolaus Olahus. 

Abia din secolul XVIII încep să fie publicate hărți la scară mare, prima dintre 

acestea acoperind întreaga suprafață a Banatului, a fost publicată în anul 1723 și poartă 

denumirea de harta Mercy, care avea la bază hărțile districtuale (Tabel 3). Cea mai 

importantă realizare cartografică care cuprindea informații pentru ambele maluri ale 

Mureșului s-a realizat în timpul domniei împărătesei Maria Tereza și apoi a împăratului Iosif 

al II-lea. Aceasta a reprezentat prima ridicare iozefină (Josephinische Landesaufnahme). 

Scara de realizare a fost de 1:28.800 și cuprindea peste 4000 de planșe practic imposibil de 

mozaicat astfel încât să se păstreze realitatea din teren, perioada de realizare pentru întreg 
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imperiul Habsburgic fiind între 1764 și 1785, pentru regiunea Banat între 1769-1772, 

respectiv pentru regatul Ungariei (din care făcea parte și comitatul Arad între anii 1782-

1785. Hărțile nu dispun de sistem de proiecție iar orientarea hărților este greșită, nordul hărții 

fiind dereglat cu 50 față de cel geografic (Mureșan, 2011).  
Tabel 3. Tipuri de surse cartografice utilizate 

Denumire Perioada 
ridicării 

topografice/ 
Reambulare* 

Proiecția 
cartografică/ 

Datumul/Elipsoidul 

Scara Acoperire 

HĂRȚILE 
DISTRICTUALE 

(TIMIȘOARA; CENAD; 
LIPOVA 

1718-1721 - 1:122 000 
1:126 000 
1:144 000 

LIPOVA - CENAD 

HĂRȚILE 
TOPOGRAFICE 

IOZEFINE 

1783-1784 PROIECȚIA: 
LAMBERT 

1:28 800  
 LIPOVA - CENAD 

 
HĂRȚILE 

TOPOGRAFICE 
FRANCISCANE 

1860 - 1865 -PROIECȚIA: 
CASSINI-SOLDNER  

-ELIPSOIDUL: 
ZACH-ORIANI  

1:28 800  
 LIPOVA - CENAD 

HĂRȚILE 
TOPOGRAFICE 
FRANCISCANE-

IOZEFINE 

1881 -DATUMUL:  
SF. ANA 1840  
-ELIPSOIDUL: 
BESSEL 1841  

1:25 000  
 LIPOVA - CENAD 

PLANURILE 
DIRECTOARE DE 

TRAGERE 

1919-1953  
 

PROIECȚIA:LAMBE
RT-CHOLENSKY  

ELIPSOIDUL: 
CLARKE 1880  

1:20 000  
 LIPOVA - CENAD 

HĂRȚILE 
TOPOGRAFICE 

(EDIȚIA I) 

1951* -PROIECȚIA: 
GAUSS-KRÜGER  

1:25 000  
LIP)VA - CENAD 

HĂRȚILE SOVIETICE 1960-1985  
 

-PROIECȚIA: 
SISTEMA 

COORDONAT 1942  
-ELIPSOIDUL: 
KRASSOVSKY  

1:100 000  
 LIPOVA - CENAD 

HĂRȚILE 
TOPOGRAFICE 

(EDIȚIA II) 

1975* -PROIECȚIA: 
GAUSS-KRÜGER  

 

1:25 000  
 LIPOVA - CENAD 

ORTOFOTOPLANURI 2005 -PROIECȚIA: 
STEREO 70  

-DATUMUL: 
DEALUL PISCULUI  

1:5 000  
 

LIPOVA -
NĂDLAC 

 

ORTOFOTOPLANURI 2009 -PROIECȚIA: 
STEREO 70  

-DATUMUL: 
DEALUL PISCULUI 

1:5 000  
 

LIPOVA - 
MÂNDRULOC 

 

ORTOFOTOPLANURI 2010 -PROIECȚIA: 
STEREO 70  

-DATUMUL: 
DEALUL PISCULUI 

1:5 000  
 

ARAD - NĂDLAC  

ORTOFOTOPLANURI 2012 -PROIECȚIA: 
STEREO 70  

-DATUMUL: 
DEALUL PISCULUI 

1:5 000  
 

LIPOVA - 
NĂDLAC 
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4.2. Metode utilizate  

Metodele de analiză utilizate într-o lucrare oferă consistență, transformând lucrarea 

din una cu o simplă abordare descriptivă într-una cu valori concrete. Metodele folosite în 

acest studiu variază, de la cele geoinformatice care evidențiază trăsăturile morfometrice ale 

albiei Mureșului sau chiar oferă modele pentru sistemele de așezări, la metode geofizice care 

au ca scop analiza modelelor obținute atât pentru paleocursurile râului Mureș cât și pentru 

sistemul de apărare împotriva inundațiilor – digurile.  

4.2.1 Metode utilizate pentru calculul debitelor 

Debitele râului sunt repere importante nu numai atunci când se analizează scurgerea 

lichidă sau solidă la nivelul unui râu sau bazin hidrografic, dar și atunci când se dorește o 

analiză integrată, prin care se vrea evidențierea efectelor inundațiilor asupra zonelor din 

vecinătatea albiilor minore.  

Relația dintre debite și indicii morfometrici ai meandrelor a fost descrisă foarte bine 

de Dury (1961). El a afirmat că aceste elemente sunt bine corelate între ele. După extragerea 

tuturor paleomeandrelor de pe sursele de date (ortofotoplanuri și hărți vechi) s-a trecut la 

calcularea indicilor planiformi ai meandrelor (Fig. 7). Operațiunea a fost realizată automat 

sau semiautomat utilizând softul ArcMap. 

 
Figura 7. Morfometria paleomeandrului Nădlacului (După Timofte și Onaca)., 2016b) 

Unele ecuații locale au fost create de Sümeghy and Kiss (2011), pentru a corecta 

fostele ecuații propuse de alți autori (Leopold și Wolman, 1957; Mackey, 1993). Fostele 

ecuații dezvoltate în anii `50 și corectate în anii `90, folosesc doar jumătatea lungimii de 
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undă: L=65.2Qb0,5 (Leopold și Wolman, 1957) și L=72.16Qb0,49 (Mackey, 1993). Aplicând 

aceste ecuații, diferențele dintre rezultate nu vor fi semnificative.  

Pentru ecuațiile polinomiale create de Sümeghy and Kiss (2011), autorii au ales 18 

stații din bazinul hidrografic al Tisei. Datele de debite de la primele măsurători (anii `30) au 

fost corelate cu fiecare indice morfometric în parte (Tabelul 4). Coeficientul de corelație a 

fost între 0,69 și 0,78. 
Tabel 4. Corelația dintre debit și indicii morfometrici ai meandrelor (După Sümeghy and Kiss, 2011) 

Parametrul meandrului Ecuația și coeficientul de corelație Gama de valori 

Lățimea (W) Q = 0.0001*W3.2111R2= 0.76 55 – 185 m 

Raza curburii (Rc) Q = 0.0008*Rc2+4.1692*Rc – 226.13R2= 0.69 29 – 509 m 

Jumătatea lungimii de undă (L) Q = 0.0003*L2+ 0.344*L – 81.329R2= 0.72 472 – 2538 m 

Lungimea corzii (H) Q = 0.0015*H2+ 0.0647*H – 31.762R2= 0.78 307– 1197 m 

4.2.2. Metode utilizate pentru ratele de schimbare actuală 

Analiza hărților istorice pentru evaluarea migrației canalului și cuantificarea ratelor 

de schimbare este o practică utilizată pe scară largă în studiile de geomorfologie fluvială 

deoarece aceste surse sunt potrivite pentru analizarea tendințelor pe termen lung (Hooke, 

1995). 

Această metodă a fost integrată în sistemele informatice geografice, care au ajutat 

la automatizarea unor procese prin care operatorului i-a fost ușurată munca, eliminând astfel 

și din unele erori care puteau fi provocate de extragerea manuală a unor elemente folosind 

ca bază sursele cartografice. Analiza hărților s-a făcut începând din secolul XVII pentru 

așezări și de la mijlocul secolului XIX pentru anumiți indici morfometrici utili în analiza de 

evoluție fluvială a râului Mureș. 

Evoluția cursului poate fi studiată după stabilirea tipului de curs pe diferite sectoare. 

Această constatare s-a făcut după calcularea indicelui de sinuozitate ca raport dintre 

lungimea totală a centrului și linia care unește cea mai scurtă distanță între laturile 

meandrelor. Acest raport este unul supraunitar, cifrele obținute indicând tipul drept, sinuos 

sau meandrat al cursului. 

Cei care studiază sursele cartografice mai ales în mediul digital se lovesc de mai 

multe impedimente, cum ar fi cea legată de proiecțiile diferite în care au fost realizate hărțile 

și erorile care apar adesea în urma procesului de georeferențiere și multiscalaritatea surselor. 

Pentru prima problemă, cu toate că nu s-a reușit georeferențieri perfecte, s-a încercat 

diminuarea erorilor printr-o atenție sporită a procesului de resampling, care este o metodă 
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de georeferențiere în urma căruia o hartă primește valori și coordonate spațiale pentru fiecare 

celulă a sa (Kemp, 2008). 

Downward et al., (1994) arată 5 avantaje ale utilizării sistemelor informatice pentru 

analiza ratei de schimbare în geomorfologia fluvială. Aceștia argumentează integrarea, 

procesarea și reprezentarea datelor și rezultatelor în acest tip de analiză. 

Primul pas pentru extragerea datelor a fost vectorizarea cursului râului, utilizat apoi 

ca sursă de intrare pentru mai multe tipuri de analize. O serie de unelte au fost utilizate pentru 

calcularea diferiților indici. Dintre cei predefiniți am utilizat unealta Minimum bounding 

geometry pentru calculul axelor majore ale insulelor și coeficientul de alungire a acestora. 

Pentru indicele de sinuozitate am folosit un script Python denumit Calculate sinuosity. 

Acesta oferă valoarea 1 pentru linii drepte și valori tot mai apropiate de 0 pentru linii extrem 

de sinuoase și curbate. 

Cea mai folositoare unealtă a fost de fapt o „trusă” alcătuită din 4 unelte și denumită 

Channel migration toolbox pentru ArcGIS (Fig. 8). Aceasta a fost dezvoltată de o echipă 

condusă de Nicholas Legg de la Universitatea din Oregon, Departamentul de ecologie. Este 

foarte potrivită pentru analize ale ratelor de schimbare a canalului. 

 
Figura 8. Trusa Channel migration toolbox 

4.2.3. Metodele geofizice 

Geofizica este percepută în mod diferit de către diverși autori, unii o definesc ca o 

știință care studiază fizica Pământului a Lunii și a altor planete (Reynolds, 1997) pe când 

alții limitează strict utilizarea geofizicii la nivelul planetei noastre, văzând implicații ale 

acesteia și în atmosfera terestră (Telford et al., 1990). Astfel se deduce o relație a geofizicii 

cu științe precum astronomia sau meteorologia, Totuși, în sens restrâns, geofizica se ocupă 

cu studiul caracteristicilor substratului (partea solidă a sa dar și apele subterane). 

Această știință s-a dezvoltat în ultima perioadă mai ales pe partea aplicativă a sa, 

latura aceasta fiind definită ca o modalitate de a înregistra și interpreta măsurătorile realizate 

pentru aflarea condițiilor din substrat cu un scop economic bine stabilit (Sferiff, 1991). 

Geofizica aplicată se diferențiază în funcție de destinația măsurătorilor, astfel geofizica 
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inginerească studiază substratul și structurile acestuia care au implicații inginerești, 

geofizica environmentală presupune investigarea părții superioare a substratului și 

fenomenele fizico-chimice asociate, cu implicații în managementul local al mediului 

înconjurător iar geofizica de explorare ajută la investigarea hidrocarbonului sau a apelor 

termale sau minerale din substrat (Reynolds, 2011). 

Din disocierea geofizicii environmentale se desprind și alte subramuri cu aplicații 

particularizate la nivelul unor domenii de activitate: studiul apelor subterane (hidro-

geofizica) aflat la contactul cu geofizica de explorare, domeniul glaciologiei (glacio-

geofizica), arheologia și studiul artefactelor îngropate (arheo-geofizica), interpusă parțial 

geofizicii inginerești, respectiv bio-geofizica, agrogeofizica și geofizica judiciară cu aplicații 

în criminalistică. 

Metodele geofizice utilizate pentru acest studiu au fost metoda tomografiei electrice 

(metoda rezistivității electrice) și metoda conductivității electromagnetice. Cele două 

metode aparent complementare au fost validate ulterior prin forajele realizate la nivelul 

paleomeandrului de la Sâmbăteni și cel de la Munar. 

4.2.4. Metode de analiză spațială 

Conceptul de sisteme informatice geografice (SIG) semnifică un ansamblu 

informatic complex menit să stocheze informația cu caracter geografic să o gestioneze, să o 

analizeze, iar la final să afișeze rezultatele obținute (Chang, 2019). Acesta s-a dezvoltat în 

anii ’70 ai secolului trecut și a reprezentat o adevărată revoluție în domeniul geospațial. Cu 

ajutorul analizei spațiale se aplică unele metode care studiază poziția, dimensiunea și relațiile 

spațiale dintre obiecte (Donisă și Donisă, 1998). 

Ca metode de analiză spațială s-au folosit analiza de vecinătate (proximity analysis) 

respectiv analiza de vizibilitate (viewshed analysis). Aceste metode au integrat baza de date 

arheologică, rezultând astfel modele de analiză spațială.  

4.2.5. Metode de analiză statistică 

Analiza statistică oferă o viziune diferită asupra datelor cantitative, fiind utilă în 

cazul de față în analiza șirurilor de date arheologice și pentru validarea unei ipoteze.  

S-a folosit testul statistic nonparametric Kruskal-Wallis pentru a vedea dacă 

distanța dintre situri și Mureș în cele 11 perioade analizate este diferită, iar pentru a observa 

distribuția siturilor la nivelul arealului de studiu a fost utilizată analiza Hot spot (Getis-Ord 

Gi*). 
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CAPITOLUL 5. ISTORICUL LUCRĂRILOR DE 

REGULARIZARE 

Oamenii au folosit metode de regularizare pentru cursurile de apă încă din perioada 

antichității cu scopul de a controla atât curgerea debitului râurilor cât și nivelul acestuia 

pentru aprovizionarea cu apă. De asemenea albiile minore ale râurilor suferă intervenții 

antropice și cu scopul de protecție în calea inundațiilor, pentru înlesnirea navigației, pentru 

irigații și hidroelectricitate sau pentru un mai bun management al apei dar și al terenurilor 

limitrofe (Church, 2015). 

Petts (1984), oferă o privire de ansamblu asupra regularizării râului. El menționează 

că regularizarea unei albii aluvionare modifică echilibrul dintre debitul lichid și bugetul de 

sedimente, astfel că apar schimbări considerabile la nivelul geometriei secțiunilor 

transversale și a parametrilor planiformi ai râului în încercarea de a recâștiga echilibrul 

dinamic avut înainte de acest proces (a se vedea, de asemenea, Andrews, 1986; Carling, 

1988). Mai exact, Petts a subliniat că în urma regularizării viteza și direcția râului în aval 

suferă schimbări iar curgerea este guvernată de frecvența relativă a sedimentelor provenite 

de la afluenții neafectați de regularizare. 

Direcția de curgere a Mureșului s-a schimbat frecvent în timpul Cuaternarului și se 

reflectă în vastul con de aluviuni dispus în mod simetric și în numărul mare de canale 

abandonate din perioada pleistocen-holocenă (Mike, 1991 citat de Sipos et al., 2011). 

Sectoarele meandrate au fost înconjurate de mlaștini și zone umede extinse, iar râul inunda 

zone vaste în fiecare an.  

Lucrările de regularizare din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea au avut ca scop 

principal desecarea zonelor limitrofe râurilor și obținerea de terenuri propice agriculturii. 

Aceste lucrări au fost realizate în majoritatea zonelor joase din bazinul carpatic și au inclus 

canalizări ale cursurilor principale și construirea digurilor, protejând astfel peste 20.000 km2 

de teren (Dunka et al., 1996). Construirea digurilor pe râul Mureș a început în anul 1752 și 

urmăreau malurile cursului. Structurile au fost construite în aval de Arad, iar pe malul drept 

acestea urmăresc limita pădurii. 

Tăierile sistematice de meandre au debutat în perioada 1847-1872, acestea având 

ca și efect imediat o scurtare semnificativă a lungimii și o creștere substanțială a pantei albiei. 

După câteva decenii de întreruperi, lucrările au fost reluate la finalul secolului, în anul 1899 

(Sipos et al., 2011). 
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CAPITOLUL 6. EVOLUȚIA PLEISTOCEN-HOLOCENĂ A 

CONULUI ALUVIONAR 

Referitor la geneza și evoluția Mureșului în partea inferioară există mai multe teorii, 

lansate de geografi în prima parte a secolului trecut. Cele dintâi susțin antecedența Mureșului 

înainte de consumarea ultimelor faze orogenetice ale Apusenilor (Sawicki,1912; Orghidan, 

1969) sau captarea canalului principal de către un Mureș panonic. 

Teoria captării pe culoarul tectonic dintre Masivele Highiș-Drocea și Dealurile 

Lipovei de către un râu provenit dinspre Arad, a fost susținută inițial de reputatul geograf 

francez, Robert Ficheux în anul 1934. Această teorie a fost dezvoltată de Gheorghe Pop 

(1947) care afirmă existența unui paleo-Mureș cu traseu diferit față de cel actual. În 

concepția sa, vechiul Mureș ar fi curs în perioada romaniană superioară sau villafranchiană 

spre o arie de subsidență pe traseul actual al Begăi, ocolind pe la sud Dealurile Bulzei și 

respectiv Piemontul Lipovei, prin înșeuarea Coșevița-Holdea (321 m) care a fost erodată în 

meoțian (Posea, 1997, Posea 2005). 

Captarea s-ar fi produs nu regresiv, ci prin deversare, deoarece „Mureșul panonic” 

care era alimentat de râuri scurte provenite din zona piemontană își focaliza energia pe 

procese de eroziune, pe când „Mureșul transilvănean” pierdea o mare parte din energie pe 

procesul de transport al materialului erodat în zona superioară. S-a creat astfel o diferență de 

nivel între cele două văi, care ar fi contribuit la deversări în special și datorită colmatării 

continue a patului albiei de către Mureșul răsăritean (Posea, 2005). 

6.1. Dezvoltarea conului aluvionar 

Conform determinărilor pe baze geomorfologice, suprafața conului aluvionar al 

râului Mureș este de aproximativ 10.000 km2 (Kiss et al., 2012). Acesta are o formă 

semicirculară, cu o rază cuprinsă între 80 și 100 de km (Mike, 1991 citat de Sümeghy și 

Kiss, 2012) și este localizat în două județe din România (Arad și Timiș) două din Ungaria 

(Békés și Csongrád) și respectiv o mica suprafață din partea nord-estică a regiunii Voivodina 

din Serbia. 

Această formă de acumulare este încadrată în est de Munții Zarandului, în sud de 

valea Begăi, în nord de valea Crișului Alb iar în vest și nord-vest de câmpia aluvionară a 

Tisei. Pe suprafața sa se găsesc numeroase canale vechi părăsite care oferă informații 

importante despre trecutul râului și despre modul în care factorii climatici au modelat albiile 

minore ale Mureșului în decursul a câtorva mii de ani. 
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6.2. Morfologia canalelor și debitele descărcate 

Analiza extensiunii conului de aluviuni, dar și direcția de deplasare a vechilor albii 

a fost posibilă urmărind configurația în teren a canalelor părăsite După extragerea 

paleomeandrelor de pe întreaga suprafață a conului s-a urmărit gruparea acestora în tipuri și 

structuri asemănătoare. Tipurile majore de canale identificate pe suprafața conului sunt: 

meandrate, despletite, anastomozate și „neadaptate” (misfit în limba engleză). Aceste tipuri 

sunt direct influențate de debitul râului și de configurația terenului (în special pantele), 

trecerea dintr-un tip într-altul fiind destul de frecventă. 

Indicii morfometrici ai meandrelor extrași de pe diferite surse cartografice și 

imagini satelitare au ajutat la calcularea debitelor pentru fiecare generație de meandre în 

parte. Acești indici sunt diferiți în funcție de tipul de albie analizat. Pentru canalele 

meandrate sunt suficienți indicii în plan (raza curburii, lungimea corzii, lungimea de undă a 

meandrului și lățimea canalului) în timp ce pentru albiile despletite, ecuațiile sunt mai 

complexe, iar datele de intrare trebuie să conțină și informații referitoare la secțiunea 

transversală a sectoarelor de albie analizate (Williams, 1984). 

Reconstituirea paleodebitelor a scos în evidență valori la maluri pline pentru unele 

generații de cursuri, de 3 sau 4 ori peste măsurătorile actuale. În perimetrele Orosháza şi 

Kövegy, cursurile despletite ale Mureșului transportau un debit de aproximativ 2000-2500 

m3/s, comparativ cu debitul Dunării în Budapesta. Profilele geofizice au evidențiat că albiile 

aveau o adâncime medie de 2-3 m în aceste sectoare și lățimi de ordinul kilometrilor, ceea 

ce a favorizat dezvoltarea formelor de acumulare, în special renii și insule de dimensiuni 

foarte mari (Katona et al., 2012).  

6.3. Evoluția Mureșului în arealul de câmpie 

Dinamica râului la ieșirea din ultimul defileu de la Șoimoș, este datorată prezenței 

celor trei mari arii de subsidență care mereu au atras canalul principal dar și din cauza 

distanței mari între acestea. Zonele mai coborâte (de subsidență) cu rol decisiv în evoluția 

râului Mureș și a intensificării fenomenului de difluență în arealul conului de dejecție sunt: 

confluența Crișurilor, denumită Sárrét, confluența Tisa-Mureș în apropiere de orașul Szeged 

și perimetrul Timișului inferior (Posea, 1997). 

Concomitent cu acțiunea ariilor de subsidență asupra cursului vechi al Mureșului 

au acționat o serie de linii de falii cu diferite orientări, care au avut consecințe în special 

asupra dezvoltării meandrelor în diferite direcții (Timofte et al., 2016a). 
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Conform cercetătorilor maghiari, râul Mureș a început procesul de acumulare în 

bazinul panonic în Cuaternar (sfârșitul Pliocenului și începutul Pleistocenului), partea mai 

recentă a sa fiind modelată la finalul Pleistocenului sau chiar începutul Holocenului (Andó, 

1976). 

Cea mai veche generație de meandre detectată este cea de la Battonya –

Mezőkovácsháza – Makó, cu o vârstă de aproximativ 17-18.000 de ani și un curs 

predominant meandrat. Această perioadă corespunde perioadei de sfârșit a Pleistocenului, 

iar din punct de vedere climatic corespunde fazei glaciare Older Dryas desfășurate atât în 

Carpații Orientali cât și Meridionali. Această direcție de curgere a fost activă aproximativ 2-

300 de ani, până ce un curs despletit a șters practic o mare parte din urmele lăsate în teren 

de vechiul canal. Se observă totuși unele meandre „neadaptate” dezvoltate de pârâul Ier pe 

aceeași direcție (Kiss et al., 2012). 

Faza glaciară Younger Dryas instalată acum 12000-13000 de ani a condus spre o 

avansare a ghețarilor în partea superioară a bazinului hidrografic al Mureșului (Urdea et al., 

2011). La începutul Holocenului a avut loc o creștere a debitului datorită topirii ghețarilor 

montani, aceste creșteri stând la baza formării uriașelor generației de albii despletite de la 

Orosháza (Kiss et al., 2012). 

A urmat o nouă etapă de formare a conului, începută cu 7-8000 de ani în urmă, 

atunci când Mureșul a drenat de la ieșirea din defileul de la Șoimoș spre nord-vest 

(Zimandcruz) ocolind partea mai înaltă din perimetrul Battonya și revenind spre sud-vest. 

Un curs care ar fi drenat în aceeași perioadă se îndrepta spre Periam-Lovrin, dovadă fiind 

vârstele apropiate între aceste generații. Vegetația instalată pe malurile râului a dus la 

stabilizarea acestora, oprind transformarea albiei într-una despletită, deși debitul de peste 

1500 m3/s ar fi impus acest lucru (Sümeghy și Kiss, 2012). 

Actualul aliniament s-a fixat pe direcția Mako acum aproximativ 6000 de ani în 

urmă, însă tectonica locală reprezentată prin linii de falii a condus la o deplasare spre sud-

vest pe direcția Sânpetru German-Sânnicolau Mare. Morfologia canalelor relevă un debit de 

umplere de aproximativ 1000 m3/s. Chiar dacă albia actuală s-a configurat acum 3-4000 de 

ani în urmă, până la realizarea lucrărilor de regularizare din secolul XIX, Mureșul comunica 

printr-un emisar cu bazinul hidrografic al Arancăi (Kiss et al., 2012).  
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CAPITOLUL 7. EVOLUȚIA RECENTĂ A MUREȘULUI 

INFERIOR 

Evoluția ultimelor sute de ani a canalului Mureșului este foarte bine surprinsă de 

albiile părăsite, în special paleomeandrele localizate în vecinătatea râului, acestea fiind 

indicatoare foarte bune ale dinamicii fluviale (Charlton, 2007). Unele dintre acestea se 

observă conturate destul de bine pe surse cartografice și ortofotoplanuri, însă localizarea 

acestora în teren se face cu o oarecare dificultate din cauza uniformizării altitudinale în 

zonele câmpiilor aluvionare (Goudie, 2004). 

 7.1. Reconstituirea debitelor de umplere a canalului aferente 

ultimelor secole 

Albiile râurilor sunt sculptate de către debitele de umplere (bankfull discharge) 

cunoscute în literatură și sub denumirea de debite de formare a canalelor (Wolman și Miller, 

1960). Capacitatea de transport a râurilor depășește valoarea debitelor medii anuale, 

influența debitelor asupra canalelor manifestându-se doar când valorile extreme au o 

recurență minimă anuală de două înregistrări. 

Scopul reconstituirii debitelor pentru ultimele sute de ani a fost modelarea acestora 

cu o acuratețe mai mare comparativ cu studiile anterioare. Studiile anterioare realizate de 

autori maghiari s-au concentrat pe calculul paleodebitelor aferente întregii suprafețe a 

conului aluvionar  (Kiss et al., 2012) sau strict pe sectorul unguresc al acestuia (Sümeghy și 

Kiss, 2011, Sümeghy și Kiss, 2012). Această analiză pornește de la identificarea 

paleomeandrelor localizate pe sursele cartografice vechi și pe ortofotoplanuri, extragerea 

parametrilor morfometrici ai acestora și integrarea lor în ecuațiile locale de determinare a 

debitelor de umplere. 

Urmărind paleodebitele calculate pentru meandrele atribuite perioadei dinaintea 

secolului XVIII, observăm valori foarte apropiate și atunci când folosim doar jumătatea 

lungimii de undă și atunci când integrăm și ceilalți parametrii (Tabelul 5).  
Tabel 5. Debitele descărcate calculate pe baza parametrilor planiformi (După Timofte și Onaca 2016b) 

Ecuație Înaintea secolului 
XVIII 

Secolul XVIII Secolul  XIX Secolul XX 

Sümeghy and Kiss, 2011; 
(Rc,L/2.H.W) 

499 m3/s 544 m3/s 673 m3/s 693 m3/s 

Sümeghy and Kiss, 2011; (L/2) 557 m3/s 522 m3/s 835 m3/s 1018 m3/s 
Leopold și Wolman, 1957; 232 m3/s 215 m3/s 377 m3/s 478 m3/s 

Mackey, 1993; 190 m3/s 176 m3/s 308 m3/s 390 m3/s 
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7.1.1. Caracteristici geofizice ale paleomeandrelor 

Metodele geofizice sunt foarte potrivite la investigarea neinvazivă a structurilor, 

atunci când există contacte între diferitele pachete de roci. În acest caz contactul principal 

este oferit de delimitarea vechilor albii minore și a depunerilor specifice care au umplut acele 

canale, respectiv depunerile mai vechi de la nivelul albiilor majore și structurilor aferente. 

Pentru paleomeandru de la Sâmbăteni, măsurătorile s-au realizat transversal cu o 

distanță între electrozi de 2 m. Datorită lățimii mai mari a canalului, s-au realizat două 

măsurători, suprapunând o rolă (50 de m) și ulterior profilele au fost îmbinate. Dificultatea 

suprapunerii s-a datorat faptului că în metoda Wenner de configurație a electrozilor, 

blocurile rezultate nu coincid pe nivelurile verticale. Această acțiune a presupus editarea 

fișierului și introducerea manuală a valorilor de rezistivitate  aferente celui de-al doilea 

profil. 

Chiar dacă valorile sunt destul de apropiate, totuși se pot diferenția sectoare bine 

individualizate care se suprapun formelor morfometrice de la suprafață (Fig. 9). Se observă 

malurile, cele două canale, cu valori sub 100 ohm × m pentru primul, care indică o bună 

legătură cu apele subterane. Al doilea canal, cu o dezvoltare mai mică, pare a comunica cu 

stratul freatic. În mijlocul albiei minore se observă un corp cu valori mai mari de rezistivitate 

având o formă compactă ceea ce pare a fi o depunere aluvionară de tip ostrov sau chiar 

prezența unui curs despletit. 

 
Figura 9. Modelul tomografiei de rezistivitate electrică aferent paleomeandrului de la Sâmbăteni 

(17.04.2016) 

Măsurătorile de rezistivitate electrică pentru paleomeandrul de la Munar s-au 

realizat pentru a vedea configurația profilului transversal al albiei minore active în acest 

areal. S-au utilizat două role cu câte 25 de electrozi dispuși la distanța maximă de 4 m. 

Lungimea profilului a permis cuprinderea întregii albii și puțin din maluri și chiar din barele 

alungite. 
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Valorile afișate pe modelele de rezistivitate sunt valori mult mai mici comparativ 

cu măsurătorile realizate pe paleomeandrul de la Sâmbăteni. Acolo cu siguranță datele au 

fost influențate de materialele mai grosiere care se găseau la nivelul patului albiei dar mai 

ales al popinei. În acest caz, cel puțin până la adâncimea de 7 m, materialul este foarte fin, 

exceptând o singură probă cu mixtură de pietriș, pentru toate celelalte particulele de peste 2 

mm au ponderi sub 5% din proba eșantionată. 

Morfologic se pot distinge foarte bine malurile, malul stâng mai bine consolidat 

datorită adâncimii mai mari a cursului în acea secțiune este urmat de un prim curs cu patul 

destul de evident pe tomogramă care coboară până la 5-5,5 m și prezintă valori de 

rezistivitate sub 10 ohm × m. Urmează apoi o delimitare, posibil un depozit aluvionar 

localizat în patul albiei (observat doar pe modelul Wenner din Fig. 10A), după care albia 

minoră se continuă până la șanțul care se observă și în peisaj. Acest șanț comunică cu 

subteranul prin depozite cu rezistivitate foarte scăzută. De la șanț până la malul drept, albia 

este mai puțin adâncă, având adâncimi de aproximativ 3 m, conform modelului rezultat din 

configurația Dipol-dipol (Fig. 10B). Malul drept este mai lin datorită depunerilor laterale. 

Se poate extrage astfel secțiunea transversală a albiei utilă în calibrarea ecuațiilor de 

determinare a paleodebitelor. 

 
Figura 10. Modelul tomografiei de rezistivitate electrică aferent paleomeandrului de la Munar 

(11.06.2016) 



30 
 

7.2. Schimbările recente ale albiei minore 

7.2.1. Variația lungimii 

Este un indicator foarte important în cuantificarea ratelor de schimbare survenite în 

urma canalizării cursului în secolul XIX. Valorile de lungime au fost obținute în urma 

măsurării lungimii liniei centrale (Fig. 11) începând din a doua jumătate a secolului XIX, 

practic după desfășurarea celor mai importante îndreptări ale cursului. 

 
Figura 11. Variația lungimii cursului Mureșului în perioada 1860-2012 (1860-1865* - lungimea înainte 

de regularizare) 

Scăderea bruscă a lungimii cursului a determinat o creștere a pantei în anumite 

sectoare și implicit accelerarea unor procese geomorfologice, în special transportul debitelor 

la nivelul patului albiei (Kiss et al., 2008). Panta medie a fost determinată pornind de la 

altitudinile stațiilor hidrologice (Radna și Nădlac) localizate în cele două extremități ale 

perimetrului de studiu. Astfel în a doua parte a secolului XIX, panta medie a avut valoarea 

de 0,24 m/km, înaintea regularizărilor, respectiv 0,31 m/km după intervenția antropică. În 

prezent, panta medie în sectorul de câmpie aluvionară a Mureșului a crescut, înregistrând 

0,27 m/km. 

Indicele de sinuozitate calculat pentru întregul sector a variat de la 0,7 (1,4 dacă ar 

fi să-l exprimăm folosind metoda clasică) la 0,63 pe hărțile topografice, respectiv 0,61 pe 

datele extrase de pe ortofotoplanurile din 2012. Înainte de regularizare, coeficientul 

înregistra valoarea de 0,55 (sau 1,85). De la mijlocul secolului trecut, râul Mureș a început 

să evolueze ca un râu meandrat (Timofte et al., 2016a). 
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7.2.2. Migrația laterală a canalului 

Indicele de asimetrie arată că malul drept este mai dezvoltat (58%) decât malul 

stâng, deoarece direcțiile de curgere sunt influențate de tectonica locală (Oros, 2008). 

Folosind aceleași date de intrare (liniile de centru) și unealta Channel migration 

tool, s-a putut calcula rata medie a migrației laterale. Pentru aceasta s-au folosit doar datele 

extrase de pe hărțile topografice 1:25000 și  ortofotoplanurile din 2005 și 2012. Anul 1952 

a fost ales ca an de referință, fiind punctul de început al analizei de migrație laterală a 

Mureșului (Fig. 12). Între liniile de centru au fost trasate automat poligoane cu diferite 

dimensiuni, astfel încât să umple tot spațiu dintre liniile de centru în diferite perioade. 

Migrația este exprimată prin eroziunea malului concav și acumularea în malul convex. 

 
Figura 12. Migrarea canalului Mureșului între anii 1952-2012 

Unealta folosită împreună cu softul ArcMap, măsoară modificările survenite în 

poziția axei centrale. Dacă albia minoră devine mai lată, sau se îngustează, linia de centru 

va păstra aceeași poziție. A fost calculată migrația pentru ambele maluri (Tabelul 6) folosind 

cele mai exacte surse disponibile pentru arealul de studiu. Rezultatele din tabel arată că malul 

stâng a fost mai afectat de eroziune în perioada dinaintea inundaților din anii `70, iar malul 

drept în deceniile de după aceste evenimente. Valorile sunt exprimate în intervale, în funcție 

de eroarea medie pătratică echivalentă fiecărei surse de date în parte. 
Tabel 6. Suprafețele obținute în urma migrației laterale a canalului (După Timofte et al., 2016a) 

Perioada Suprafața totală (km2) Malul stâng (km2) Malul drept (km2) 
1952 – 1981 [6.95; 4.74] [2.89; 1.78] [4.06; 2.97] 

1981 – 2005 [6.05; 4.92] [2.89; 2.37] [3.16; 2.55] 

2005 – 2012 [1.45; 1.13] [0.74; 0.58] [0.71; 0.55] 
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În ultimii 50 de ani, râul Mureș a fost foarte senzitiv la schimbările naturale sau de 

natură antropică, iar lățimea canalului a fost afectată considerabil. Figura 13a arată 

comparativ variația lățimii în sectorul Lipova-Nădlac. Procesele geomorfologice care au 

afectat canalul și-au lăsat amprenta în special asupra lățimii cursului principal. 

 
Figura 13. Lățimea cursului obținută pe baza diferitelor surse de date 

Debitul râului și balastierele au modificat lățimea canalului în anumite sectoare. 

Comparațiile vizuale prin suprapunere au menirea să arate care au fost cele mai afectate 

zone. Liniile perpendiculare pe axa centrală a poligonului au fost generate din 100 în 100 de 

m apoi decupate folosind limitele albiei pentru fiecare perioadă în parte. În 1952, valoarea 

medie a lățimii a fost 136, în 1981 aceasta a crescut la 166, pentru ca în 2005 să înregistreze 

138 m iar în 2012 să crească cu 1 m. 

Suprapunând lățimile în 3 perioade de timp diferite, se vede că cele mai ridicate 

valori s-au atins la finalul anilor `70 între Arad și Pecica. E posibil ca o cantitate enormă de 

aluviuni să fi fost transportată în perioada inundaților și depusă pe axa centrală a râului, 

formându-se astfel insule. 

7.3. Analiza antropică versus analiză seminaturală 

Digurile și balastierele localizate de-a lungul albiei râului au jucat un rol important 

în evoluția sectoarelor Mureșului în arealul analizat. Pentru început s-a calculat distanța 

a 

b 
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dintre diguri și cursul râului. Aceasta s-a realizat generând puncte din 100 în 100 de metri 

chiar pe linia digurilor (Tabelul 7).  
Tabel 7. Sectoarele de diguri și distanța până la cursul principal al Mureșului 

7.3.1. Caracteristici geofizice ale digurilor 

O componentă aplicativă a acestei lucrări este testarea unor sectoare de diguri prin 

metode geofizice (tomografie geoelectrică și conductivitate electromagnetică) pentru a 

descoperi eventuale puncte sensibile în structura acestora. Cele două sectoare de dig sunt 

puțin diferite ca structură, digul de la Sâmbăteni cu o înălțime mai mică, localizat într-o zonă 

cu dinamică fluvială destul de mare în ultimele secole, respectiv digul de la Arad, supus 

supraînălțărilor succesive. 

Diferența valorilor de rezistivitate este destul de mare între cele două configurații, 

această diferență fiind observabilă în special la nivelul de la baza profilului. Aranjarea 

geometrică Wenner surprinde aceeași masă compactă de la suprafață, fără a scoate în 

evidență nucleul observat de cealaltă configurație. Pe acest model, stratul următor este la fel 

de compact și cu o continuitate spre exterior. Este destul de probabil ca nivelul freatic să fie 

destul de ridicat și să afecteze baza digului. Cel mai probabil forajele care s-au realizat în 

zonă ne pot confirma sau infirma acest fapt. 

Măsurătorile cu conductivimetrul electromagnetic s-au realizat atât transversal pe 

o rețea de 100/10 m cât și longitudinal pe o lungime de peste 1800 de m (Fig. 14). Deoarece 

majoritatea terenurilor de pe malul stâng al digului sunt domenii private măsurătorile s-au 

realizat cu mare dificultate. Terenul pe care s-au realizat profilele transversale era îngrădit 

de o structură metalică care a indus anomalii mari în setul de date. S-a renunțat astfel la 

datele pentru ultimii 10 m. 

Numele sectorului Lungime (km) Dist_max. (m) Dist_min. (m) Dist_med. (m) 
Mal stâng Lipova 4.7 376.2 12.7 103.8 
Mal stâng Arad 9.4 654.9 14 168.2 

Mal stâng Aradu Nou 1.96 436 24.4 132.3 
Mal stâng Bodrog 2.12 864.1 164.5 486.4 

Mal stâng Periam Port - Felnac 22.45 2008.1 68.7 760.5 
Mal stâng Cenad - Periam 23.19 997 44 390.8 
Mal drept Nădlac - Șeitin 17.5 881.5 74.1 346.9 

Mal drept Semlac  1.31 745.2 131.7 445 
Mal drept Pecica  6.73 2572.9 147.4 860 

Mal drept Pecica -Vladimirescu 37 4223.2 10.6 1285 
Mal drept Sâmbăteni - Păuliș 9.86 1251.5 19.3 344.2 
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Figura 14. Modelul electromagnetic al digului de la Arad 

Datele de conductivitate ale acestei structuri diferă față de cea de la Sâmbăteni mai 

mult prin prisma valorilor rezultate în urma interpolării, distribuția valorilor având formă 

asemănătoare. Pe coama digului valorile nu depășesc 26 mS/m, în timp ce pe taluzuri (în 

special pe cel stâng dinspre râu) acestea cresc. O explicație pentru valorile mari ar fi posibila 

existență a unor materiale metalice (sau țevi de utilități) îngropate pe acel teren (Fig. 15).  

Susceptibilitatea magnetică prezintă valori mult mai mici decât cele întâlnite pe 

digul de la Sâmbăteni. Dacă cu 5-7 m înainte de gard, valorile de susceptibilitate erau 

negative, pe modelul rezultat acestea nu se concentrează în vecinătatea acelei zone, ci mai 

mult pe structura digului. 

 
Figura 15. Profile longitudinale de electromagnetism ale digului de la Arad 
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CAPITOLUL 8. ANALIZA SISTEMULUI DE AȘEZĂRI AL 

VĂII MUREȘULUI, SECTORUL LIPOVA-CENAD 

Analiza din acest capitol se va baza pe întreg repertoriul arheologic al zonei, alcătuit 

atât din situri arhicunoscute și intens studiate (Pecica „Șanțu Mare”, Cladova „Dealul 

carierei”, Frumușeni „Fântâna turcului - Mănăstirea Bizere”, Munar „Viile Bezdin” etc.) dar 

și din obiectivele arheologice descoperite în campaniile de periegheză. Intenția nu este nici 

pe departe aceea de a aborda arheologic această situație, urmărind o cursivitate a 

evenimentelor sau a explica strict arheologic o anumită problemă, ci doresc să analizez 

contextul natural în care au apărut, au evoluat sau chiar au ajuns la extincție anumite așezări 

umane.  

Datorită numărului relativ mare de situri și obiective arheologice (417 în total), 

abordarea va fi una la nivel de epocă istorică, urmărind evidențierea principalelor 

caracteristici de natură geografică pentru fiecare epocă în parte. Scopul lucrării sau al 

capitolului în sine nu este acela de a prezenta într-o manieră monografică informații 

arheologice sau istoriografice, ci de a reliefa principalele caracteristici și repere care au 

influențat evoluția habitatului. Relația râului Mureș cu fiecare generație de așezări în parte 

este importantă, de aceea pe baza linilor generale de curgere s-a calculat distanța minimă a 

siturilor față de râu. Chiar dacă din punct de vedere geomorfologic, arealul de studiu se 

suprapune în cea mai mare parte unei zone de câmpie, totuși, analiza altitudinii este una 

importantă, rezultând astfel repere destul de evidente. 

Crearea bazei de date cu situri și obiective arheologice nu a fost un proces tocmai 

facil, datorită informațiilor lacunare, care au dat bătăi de cap în special la partea de localizare. 

Punctul inițial de plecare a fost baza națională de situri arheologice1, însă acele informații 

sunt adesea imprecise și derutante, ajutând doar la identificarea unor situri de importanță 

majoră. Totuși, de un real folos au fost repertoriile scrise (Barbu et al., 1998; Luca, 2010; 

Măruia et al., 2011) deoarece constituie o muncă elaborată de colectare a rapoartelor și 

articolelor scrise în urma unor descoperiri arheologice. 

8.I. Contextul general 

Chiar dacă cercetările arheologice sistematice pentru întreaga zonă studiată lipsesc, 

totuși, baza de date întocmită poate fi considerată un nivel al cercetărilor și este folosită în 

                                                             
1 http://ran.cimec.ro/sel.asp 
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acest studiu. Distribuția siturilor este inegală, la nord de râul Mureș, în regiunea istorică 

Crișana sunt doar 33,8% din totalul acestora, respectiv 141, celelalte procente (66,2% - 276 

de situri) din situri fiind localizate în regiunea Banat, adică la sud de Mureș. La nivel de 

unități administrativ-teritoriale, diferențele sunt sesizabile (Fig. 16), mai mult de 2/3 din 

UAT-urile zonei având o densitate mai mică de 0,2 situri/km2, datorită lipsei unor cercetări 

ample de teren, cele mai multe descoperiri fiind descoperiri întâmplătoare. Densitatea cea 

mai ridicată (de peste 0,4 situri/km2 sau chiar peste 0,6 situri/km2) este întâlnită doar în cazul 

UAT-urilor în care au avut loc periegheze și cercetări sistematice (Zăbrani, Periam și 

Sânpetru Mare). 

  
Figura 16. Densitatea siturilor și numărul total al acestora la nivelul unităților administrativ-teritoriale. 

Distribuția siturilor la nivelul unităților de relief este legată strict de configurația 

UAT-urilor care de regulă urmăresc alte criterii de delimitare decât cele geomorfologice (un 

exemplu concludent fiind limita dintre UAT-uri impusă de râul Mureș). Cu toate acestea, 

alegând un criteriu obiectiv de delimitare a perimetrului de studiu (vezi subcapitolul 3.3), nu 

putem exclude siturile localizate în alte forme de relief în afara luncii Mureșului. 

Simpla analiză a densității nu scoate în evidență mereu „zonele fierbinți”, de aceea 

am ales statistica spațială Getis-Ord Gi*. Aceasta generează valori diferite în funcție de 

nivelul de referință. Pentru arealul studiat am ales împărțirea zonei în pătrate cu suprafața de 

1 km2, care indică grade diferite de încredere (Fig. 17) pentru prezența siturilor. Arealul de 

la sud de localitatea Chesinț, la contactul Piemontului Lipovei cu înalta câmpie a Vingăi, 

reprezintă gradul de încredere cel mai ridicat, valorile fiind de 99% și indicând cea mai mare 
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probabilitate ca ele să se desfășoare. Al doilea „areal fierbinte” este zona din împrejurimile 

Igrișului, unde gradul de încredere rămâne unul ridicat, cu valori de cele mai multe ori de 

95%, ceea ce înseamnă că probabilitatea de a nu exista un sit în acele pătrate este de doar 

5%. Cele mai multe pătrate care acoperă arealul de studiu sunt nesemnificative din punct de 

vedere statistic, atunci când analizăm probabilitatea ca siturile să existe sau nu în acele 

suprafețe. 

 
Figura 17. Analiza hot-spot a prezenței siturilor în arealul analizat 

Majoritatea siturilor aparțin unităților de câmpie (Fig. 18), zone potrivite locuirii 

dar și cercetărilor arheologice, doar 13% fiind localizate la contactul piemonturilor sau chiar 

masivelor montane cu zona de luncă a râului Mureș. Scopul nostru nu este acela de a scote 

în evidență cât de bine sunt locuite câmpiile în raport cu alte forme de relief, ci mai degrabă 

a vedea care este impactul vecinătății Mureșului în raport cu siturile, indiferent de forma de 

relief pe care acestea sunt localizate și raportul descoperirilor arheologice cu hipsometria. 

 
Figura 18. Ponderea siturilor arheologice în funcție de unitățile de relief 
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Deși altitudinile la nivelul luncii sunt destul de uniforme, totuși există microforme 

de relief (în special grinduri) care le diferențiază. Cele 7 categorii altitudinale sau niveluri 

de altitudine (Fig. 19) nu reprezintă trepte hipsometrice, ci nivelul de înălțime față de reperul 

de bază – albia Mureșului, ceea ce înseamnă că două situri pot fi încadrate la același nivel 

deși valoarea absolută de altitudine este una diferită.  

 
Figura 19. Ponderea siturilor pe niveluri altitudinale 

Cele mai conturate niveluri sunt nivelurile de 2 metri, un nivel specific luncii joase 

a Mureșului, în majoritatea epocilor predominând, excepție fiind paleoliticul datorită și 

numărului scăzut de descoperiri și evul mediu dezvoltat, perioadă în care siturile din 

perimetrul localității Chesinț se diferențiază numeric în raport cu celelalte și care 

influențează rezultatele. Al doilea nivel ca pondere este nivelul terasei de 40-55 m delimitat 

foarte bine și în literatură ca nivelul terasei t3 (Bizerea, 1973) și care este specific Câmpiei 

piemontane a Vingăi. Nivelurile teraselor t1 (3-5 m, sau 4 m cum apare în literatură) și t2 

(10-15 m) sunt urmate de valori intermediare, 5-7 m respectiv 18-25 m. Epoca bronzului, 

hallstattul, epoca daco-romană și evul mediu timpuriu par a fi singurele care prezintă niveluri 

de locuire pe toate cele 7 delimitări alese, chiar dacă ultimul nivel, specific arealului 

Piemontului Lipovei și Masivului Highiș nu este atât de evident. 

O analiză interesantă este cea care pune în relație directă cele 11 generații de așezări 

și clasele principale de soluri (Fig. 20). Ca valori absolute, cele mai multe situri s-au 

dezvoltat pe cernoziomuri (170 de situri), apoi pe soluri brune și brun-roșcate (104 situri) și 

pe soluri aluviale (86 de situri). Pe solonețuri s-au dezvoltat 27 de situri, iar pe soluri gleice 

și pseudogleice 25 de situri. Cele mai slab reprezentate clase sunt erodisoluri (regosoluri) cu 

3 situri, respectiv vertisoluri cu 2 situri. 
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Dacă am presupune că repartiția solurilor a fost aceeași în toată perioada analizată, 

vom observa anumite diferențe în funcție de epoca istorică analizată. Cu toate că pentru 

majoritatea generațiilor de situri predomină clasa cernoziomurilor, totuși pentru cele două 

Epoci ale Fierului, cele mai multe dintre situri s-au dezvoltat pe soluri aluviale (ce 

caracterizează zona de luncă a Mureșului), pe când clasa predominantă de sol specifică 

Evului mediu Dezvoltat și Târziu este cea a solului brun și brun roșcat localizată spațial în 

partea de est a Câmpiei Vingăi, respectiv în vestul Piemontului Lipovei.  

 
Figura 20. Ponderea siturilor la nivelul claselor de soluri 

Distribuția temporală a siturilor este un aspect determinant al acestei lucrări pentru 

că, în primul rând se poate observa continuitatea locuirii în acest spațiu, dar și intensitatea în 

funcție de epocă. La o privire generală se pot observa urme timide din prima epocă 

preistorică (paleolitic), care se continuă cu celelalte epoci istorice, până în zilele noastre (Fig. 

21). Un sit arheologic nu este sinonim totdeauna cu o așezare, deoarece acel sit poate fi doar 

o parte din aceasta, sau alteori mai multe situri formează o structură unitară. 

 
Figura 21. Numărul siturilor descoperite în sectorul Lipova-Cenad la nivelul epocilor istorice 
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Așa cum am mai menționat anterior, numărul siturilor este determinat în primul 

rând de nivelul descoperirilor arheologice dimensiunea temporală a perioadei sau de  

efectivul populației din acele perioade, sau gradul de sedentarism, care influențează și 

impactul așezărilor asupra spațiului. Contextul general este definitoriu atunci când se 

analizează sistemul de așezări, însă există evenimente care au favorizat evoluția numerică a 

populației și implicit a habitatului, dar și evenimente care au constituit adevărate praguri de 

extincție pentru populație (maladii) care au atras după sine și dispariția așezărilor, sau chiar 

la anumite hazarduri (inundații, eroziune laterală) care au dus la relocarea așezărilor sau 

chiar dispariția totală a acestora. 

Analiza spațială a siturilor s-a realizat la nivelul celor 11 epoci și perioade: 

paleolitic și mezolitic, neolitic, eneolitic, epoca bronzului, Hallstatt (prima epocă a fierului), 

La Tène (a doua epocă a fierului), epoca romană, epoca migrațiilor, evul mediu timpuriu 

(Mtp), evul mediu dezvoltat (Mdz), respectiv evul mediu târziu (Mtz).  Cel mai important 

aspect urmărit a fost distanța față de râul Mureș, respectiv altitudinea relativă a siturilor. 

Analiza a continuat cu cetățile medievale, bisericile, localitățile grănicerești, apoi 

s-a trecut la analiza așezărilor ce apar începând cu hărțile districtelor (începutul secolului al 

XVIII-lea) și continuând cu hărțile topografice habsburgice, pe care se observă impactul 

sistematizărilor acestora. 

Importanța Mureșului pentru așezările moderne a început să se schimbe treptat, de 

la rolul avut în perioadele în care reprezenta principala rută navigabilă între Transilvania și 

bazinul Panonic, la rolul jucat în prezent, acela de resursă de agregate (nisip, pietriș, balast). 

Din cauza dezvoltării societății omenești, Mureșul a devenit un loc preferat de unele 

persoane pentru deversarea deșeurilor., ajungând  într-o stare avansată de poluare.  

Managementul corespunzător al bazinului va fi cheia unui viitor satisfăcător al Mureșului de 

care sperăm să ne bucurăm cu toții, în special locuitorii așezărilor riverane.
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CAPITOLUL 9. INUNDAȚII PE RÂUL MUREȘ (SECTORUL 

LIPOVA-CENAD) 

9.1. Inundațiile în perioada Evului Mediu și perioada Premodernă 

Râul Mureș, la fel ca oricare râu, a fost la rândul său sursa unor calamități care au 

rămas consemnate în istoriografie. Printre primele consemnări au fost cele de la finalul 

secolului al XVI-lea (Tabel 8), când unda de viitură a Mureșului a acoperit areale importante 

din vecinătatea orașului Alba-Iulia (Cernovodeanu & Binder, 1993). 
Tabel 8.. Inundațiile (albastru) și secetele (galben) din Transilvania între anii 1500 și 1799. (După 
Cernovodeanu & Binder, 1993) 

1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 
1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 
1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 
1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 
1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 
1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 
1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 
1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 
1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 
1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 
1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 
1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617  16 18 1619 
1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 
1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 
1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 
1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 
1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 
1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 
1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 
1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 
1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 
1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 
1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 
1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 
1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 
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9.2. Inundațiile din anul 1970 

Inundațiile din anii ’70 este denumirea generică pentru evenimentele petrecute la 

nivelul mai multor bazine hidrografice din țară (cu predilecție cel al Mureșului) în anii 1970 

și 1975. Aceste inundații reprezintă nivelul maxim atins pe scara inundațiilor istorice 

deoarece după unele surse acestea au fost evenimente cu probabilitate extrem de redusă de 

producere. 

Inundațiile din anul 1970 au fost studiate din mai multe direcții deoarece se dorea 

a se cunoaște cauzele producerii lor dar și consecințele directe sau indirecte asupra societății 

din bazinele afectate. Cumulul de factori care au generat calamitățile din luna mai 1970 este 

unul destul de interesant deoarece pe fondul unor precipitații bogate și de lungă durată căzute 

pe suprafața bazinului s-a creat o suprasaturare a solului, care a devenit incapabil să mai 

înmagazineze apa, accelerând scurgerea în suprafață. Temperaturile de peste 250 C au 

contribuit la o topire brusă a zăpezilor de pe versanții din partea superioară a bazinului, iar 

pe lângă acestea, o masă de aer rece a generat ploi torențiale care au ridicat extrem de mult 

cantitatea de apă căzută. 

Unda de viitură s-a propagat în zile diferite, circulând cu viteze cuprinse între 2 și 

7 km/h între localitățile Lipova și Nădlac. La cele 4 posturi hidrometrice situația a stat diferit 

în ceea ce privește caracteristicile viiturii în funcție de configurația albiei în amonte de 

fiecare post dar și de prezența sau absența structurilor de apărare (Tabel 9) Chiar dacă nivelul 

maxim al undei la postul hidrometric Arad (situat lângă podul Decebal care leagă Aradul 

propriu zis de Aradul Nou) a fost de 689 cm, pe mira din perimetrul cartierului Micălaca, 

nivelul a fost de 824 cm, în contextul în care, de regulă diferența de nivel între cele două 

puncte nu depășește 15-20 cm. Totuși, albia mai largă din amonte și prezența digului au 

contribuit la aceste valori (Oprea et al., 1971). 
Tabel 9. Caracteristicile undei de viitură din mai 1970 în arealul Mureșului inferior (după Oprea et al., 
1971) 

Nr. 
crt. 

Post 
hidrometric 

Nivel 
maxim 
(cm) 

Debit 
maxim 
(m3/s) 

Durata totală a undei de 
viitură 

Creștere 
medie 
orară 

(cm/oră) 

Descreștere 
medie 
orară 

(cm/oră) 

Volumul 
viiturii (m3) 

Creștere 
(ore) 

Descreștere 
(ore) 

1 LIPOVA 710 2040 11 200 25 1,35 430.500.000 

2 ARAD 689 2150 17 208 17 1,4 1.100.000.000 

3 PECICA 329 1760 18 192 6 0,7 558.000.000 

4 NĂDLAC 549 1820 14 177 10 0,5 547.000.000 
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Harta cu zonele acoperite de apele Mureșului a fost generată la 1 an de la eveniment 

și ilustrează modul în care râul a invadat zona de luncă, afectând unele localități. Fragmentul 

din hartă, aferent unei părți a județului Arad surprinde zonele invadate de viitura din lunile 

mai-iulie 1970 (cu hașură mai densă orientată spre stânga), dar și arealele acoperite de apele 

subterane care au băltit la suprafață. Conform informațiilor oferite de autori, cele mai 

afectate localități au fost: Lipova, Arad, Bodrogul Vechi (acoperit complet), Pecica, Periam 

Port (acoperit complet), Șeitin, Nădlac etc., dar și suprafețe agricole, vii sau livezi din 

localitățile cu terenuri în zona de luncă. 

9.3. Scenarii de producere a inundațiilor 

Importanța scenariilor care simulează producerea unor inundații este esențială în 

organizarea spațiului. Simularea se realizează în funcție de diferite probabilități de depășire 

a debitelor, generându-se astfel benzi de inundabilitate.   

Metodologia de obținere a benzilor a fost stabilită în conformitate cu Directiva 

60/2007/CE, care presupune planuri de management al riscului la inundații și realizarea unor 

planuri care să combată acest risc. Această metodologie a presupus două componente 

principale: prima este cea de teren și cuprinde elemente de topografie și geodezie, iar cea 

de-a doua cuprinde partea de procesare a datelor măsurate la posturile hidrometrice și 

integrarea lor în analize hidrologice și hidraulice (***, 2015b).  

Pașii pentru a obține benzile de inundabilitate sunt destul de conciși. Întâi se 

pornește de la un șir de date brut care se analizează din punct de vedere statistic pentru a 

obține probabilitățile de producere și debitul estimat al viiturii, apoi cu ajutorul unor softuri 

specializate (HecRAS sau extensia HecGeoRAS integrată în softul ArcMap) folosind un 

model al terenului de înaltă rezoluție se poate realiza această modelare (Bilașco și Csaba, 

2016) 

Rezultatul final al analizei a presupus generarea a 3 benzi de inundabilitate cu 

diferite scenarii, în funcție de probabilitatea de producere: ridicată, medie și mică pe 3 clase 

diferite de adâncime: prima sub 0,5 m, a doua între 0,5 și 1,5 m iar a treia peste 1,5 m. 

Pe baza celor 3 scenarii rezultă benzile de inundabilitate ce înfățișează spațial 

impactul producerii unor viituri extreme. Pe baza primului scenariu (cu probabilitate mare 

de producere), 10 așezări ar fi afectate, pe baza celui de-al doilea (cu probabilitate medie de 

producere), un număr de 15, iar pe baza ultimului scenariu (cu probabilitate mică de 

producere), ar fi afectate 23 de localități. 
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CONCLUZII 

Lucrarea de față propune o abordare transdisciplinară a unei problematici de 

cercetare care vizează relația dintre două sisteme distincte, un sistem natural dominant, cel 

fluvial (susținut de alte sisteme conexe) și sistemul antropic reprezentat de formele de locuire 

umană. Cele două sisteme ajung în contact, influențându-se reciproc, uneori cu consecințe 

dramatice pe termen lung, consecințe dificil de prognozat. 

Lucrarea este divizată în 9 capitole distincte, care vin să contureze o imagine 

pornind de la partea de fundamentare, continuând cu prezentarea arealului de studiu, apoi 

capitolul metodologic și culminând cu capitolele de rezultate. Capitolele dedicate prezentării 

rezultatelor urmăresc aspecte legate de evoluția fluvială (cea pleistocen holocenă și cea 

recentă), apoi aspecte care tratează detaliat relația râu-habitat și spre final un capitol de 

predicție hidrologică care se bazează pe scenarii de producere a debitelor cu diferite 

probabilități. 

Capitolul de fundamentare teoretică este divizat în două părți principale, una care 

prezintă într-un mod succint noțiuni de geomorfologie fluvială (cu o aplecare mai mare spre 

cursul râului și procesele fluviale din zona de luncă) și cealaltă care trece în revistă 

principalele caracteristici ale epocilor istorice, pentru o delimitare temporală cât mai exactă. 

Arealul de studiu localizat în partea românească a sectorului inferior al Mureșului 

prezintă caracteristici interesante, în special cele de ordin tectonic. Aceste caracteristici 

coroborate cu cele de ordin climatic (analizate din punct de vedere temporal la nivelul 

perioadelor climatice și din punct de vedere spațial la nivelul întregului bazin hidrografic) 

au fost cele care au influențat divagarea Mureșului și formarea vastului con aluvionar. 

Subcapitolul referitor la caracteristicile hidrologice și climatice ale Mureșului se încheie cu 

o predicție folosind modele de evoluție climatică. Aceste modele indică schimbări în regimul 

temperaturii și al precipitațiilor pentru următoarele decade (creșteri ale valorilor termice cu 

3 până la 40 C și scăderi ale cantității anuale de precipitații până la 50 mm într-un an) va 

conduce spre modificări în regimul scurgerii în bazinul hidrografic Mureș. 

Metodele principale utilizate (atât în munca de teren cât și cea de laborator și birou) 

au vizat pe de-o parte evidențierea trăsăturilor elementelor fluvial-antropice (paleomeandre, 

diguri) dar și cuantificarea ratelor de schimbare (în special fluvială) și punerea într-un 

context geografic a informației arheologice (analiza spațială a siturilor). Metodele de teren 

utilizate au fost metodele geofizice (rezistivitate electrică, conductivitate electromagnetică) 

care ulterior au fost validate (pentru paleomeandre) prin metoda forajelor geotehnice. 
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Acestea ne-au oferit informații prețioase despre structura internă a formelor analizate. 

Metodele de analiză cartografică combinate cu tehnici de analiză spațială ne-au fost de un 

real folos, ajutându-ne să cuantificăm ratele de evoluție ale Mureșului, dar și să vedem 

dinamica rețelei de așezări. 

Conul de aluviuni al Mureșului, localizat în sud-estul bazinului panonic a avut o 

evoluție interesantă, care a fost evidențiată de tipurile genetice de albii dezvoltate și de 

caracteristici ale debitelor acestora. Vârstele pentru fiecare generație de albii au fost 

determinate cu ajutorul colegilor de la Universitatea din Szeged, pe baza datărilor cu vârste 

absolute prin tehnica termoluminiscenței stimulate optic. Cele mai vechi vârste detectate au 

aproape 20.000 de ani și sunt caracteristice cursurilor cu direcție N-NV care ocoleau pe la 

nord zona mai înaltă de la Bătania (Battonya). Pe fondul unui climat mai umed, debitele 

calculate depășeau 2500 m3/s, echivalent cu debitul maxim măsurat la un post hidrologic pe 

râul Mureș. Tipologia albiilor era diferită de cea din prezent, albiile din pleistocenul superior 

și începutul holocenului aveau un caracter despletit și anastomozat. 

Evoluția recentă este influențată de intervențiile antropice din secolul al XIX-lea 

prin lucrări de regularizare, dar și prin impactul exploatărilor directe din albia minoră a 

materialului sedimentar. Chiar dacă lungimea totală la nivelul sectorului Lipova-Nădlac a 

scăzut după intervenția omului, reducându-se cu aproximativ 30 km, tendința actuală este 

aceea de a-și recăpăta echilibrul dinamic avut înainte de sistematizare. Analizând indicele 

de sinuozitate, observăm că Mureșul de la mijlocul secolului XX a început să evolueze ca 

un râu meandrat. 

Modelele geofizice ne-au ajutat în primul rând să testăm o nouă metodă 

(conductivitatea electromagnetică) pentru a vedea gradul de complementaritate cu metoda 

rezistivității electrice. Testarea paralelă pe paleomeandrul de la Sâmbăteni a celor două 

metode, apoi validarea prin cele 4 foraje, a confirmat ipoteza inițială a complementarității și 

ne-a ajutat să caracterizăm acea structură fluvială. La nivelul digurilor, metoda tomografiei 

electrice ne-a fost de folos în evidențierea straturilor din structura internă, pe când metoda 

conductivității electromagnetice ne-a ajutat să surprindem anumite anomalii în corpul 

acestora. 

Capitolul ce presupune analiza sistemului de așezări din sectorul Lipova-Cenad 

reprezintă un demers bazat de întregul repertoriu arheologic al arealului de studiu și pe 

localitățile din Evul Mediu până în prezent. Analiza s-a realizat pe mai multe paliere, 

elementul central fiind dat de analiza distanței medii dintre râu și siturile arheologice în 

fiecare epocă istorică. Următoarele paliere fac referire la altitudinea medie a siturilor și 
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încadrarea acestora la nivelul luncii sau a teraselor superioare, respectiv analiza pe clase de 

soluri ale datelor arheologice.  

Distanța medie a râului în cele 11 epoci istorice (de la paleolitic la evul mediu 

târziu) nu este semnificativ diferită, rezultatele testului Kruskal-Wallis susținând statistic 

această ipoteză. Exceptând doar două perioade (bronz-roman și roman-ev mediu dezvoltat) 

în toate celelalte epoci distanța Mureș-situri era aproximativ la fel, ceea ce validează ipoteza 

că legătura comunităților umane cu râul era una strânsă indiferent de contextul istoric. 

Ultimul capitol propune, pe lângă scurta incursiune în trecutul inundațiilor, trei 

scenarii de inundații ce se pot produce pe Mureș și care vor afecta localitățile din sectorul 

inferior. Aceste scenarii generează benzi de inundabilitate în funcție de diferite probabilități 

de depășire a debitului mediu (10%, 1%, respectiv 0,1%). În primul scenariu, numărul 

localităților afectate este de 10, în al doilea de 15 iar în ultimul numărul crește la 23. Din 

cele 23 de localități, 7 vor fi acoperite în proporție mai mare de 50%, 5 în proporție de peste 

20%, iar restul de 11 sub acest prag. Chiar dacă scenariile viitoare estimează scăderi ale 

cantității de precipitații în intervalul 2071-2100, acesta nu este un argument al diminuării 

riscului la inundații, deoarece aceste fenomene extreme se pot produce oricând se 

îndeplinesc condițiile de debit alimentat pluvial, nival sau prin scurgerea în suprafață (în 

special în sezonul de primăvară și începutul verii). 

Suntem conștienți de faptul că acest studiu nu este nici pe departe unul finit și fără 

posibilități multiple de continuare. Direcțiile viitoare ce se pot desprinde pornind de la 

demersul prezentat pot viza atât partea fluvială, lămurind mai în detaliu configurația râului 

și vârstele absolute ale anumitor paleomeandre (în special pentru epoca medievală), fie 

partea de analiză a structurilor substratului (prim metode geofizice) pentru a pune în evidență 

comportamentul Mureșului. Pe partea de arheologie, pentru majoritatea localităților lipsesc 

cercetările sistematice și matarea cu vârste absolute a materialului ceramic sau a celui 

organic, însă noi ca geografi nu suntem avizați pentru acest demers științific, putând doar 

prelua informațiile provenite de la aceștia. De asemenea se pot constitui echipe 

interdisciplinare (formate din geomorfologi, pedologi, hidrologi, arheologi etc.) care pot 

avea ca scop studiul de geoarheologie al sectorului analizat, pentru a scoate la lumină 

răspunsuri referitoare la evoluția râului și influența sa asupra habitatului din sectorul inferior 

al râului Mureș. 
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