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I. Cadrul geografic

I. 1. Geologie1

La suprafaţă, teritoriul comunei Pecica se prezintă sub aspectul unei câmpii 
întinse. Ţinând cont de acest lucru, foarte puţini îşi pot imagina structura 
complicată ce se ascunde în adâncuri.

Din punct de vedere geologic, localitatea Pecica se găseşte la marginea 
estică a bazinului Panonic, în apropierea contactului cu zona montană. Datorită 
acestui fapt, structura adâncă este foarte complicată.

În ultimii douăzeci de ani, în urma progresului înregistrat atât în domeniul 
ştiinţific cât şi economic, în mare parte, s-a descifrat această structură. În faza 
iniţială a cercetărilor s-a lămurit alcătuirea geologică, apoi s-au tras numeroase 
concluzii asupra evoluţiei geologice a teritoriului.

Începuturile cercetărilor au fost cele de suprafaţă; cercetări geofizice, care 
au pus în evidenţă o anomalie gravitaţională şi magnetică. În urma acestor 
observaţii s-a ajuns la concluzia că în subasment se ascunde o ridicare de 
mase de roci care necesită o cercetare cu metode directe.

Cercetarea directă executată prin foraje a pus în evidenţă în zona de maxim 
a anomaliei reperate, o ridicare structurală cu acumulări industriale de ţiţei şi 
gaze. Această descoperire a dus la intensificarea lucrărilor de foraj. În urma 
acestor lucrări s-au obţinut numeroase date privind alcătuirea geologică 
complicată a subsolului localităţii.

Structura geologică a teritoriului este alcătuită din două formaţiuni foarte 
diferite, atât prin compoziţie, cât şi prin evoluţie; o formaţiune bazală, compusă 
din fundamentul cristalin-magmatic şi sedimente paleozoice, şi o formaţiune 
alcătuită din sedimente neogene. (fig. 3, 4)

În cuprinsul formaţiunii bazale întâlnim roci epimetamorfice reprezentate 
prin şisturi cloritoase, şisturi sericitoase şi şisturi cuartitice. Aceste roci ocupă 
partea de nord-vest a teritoriului localităţii şi se continuă spre vest de Pecica 
şi la sud de Mureş, unde devin dominante în alcătuirea formaţiunii bazale. 
Adâncimea la apariţie a şisturilor, în apropiere de Turnu, este de aproximativ 
1000 de metri şi se scufundă spre vest, în zona Nădlac, atingând adâncimea 
de 3000 m.
1 Autor: István Kurunczi, geolog
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În partea de sud-est a teritoriului localităţii, şi în continuare spre est, ca 

formaţiune bazală apare un complex grezo-conglomeratic de culoare roşie 
cu aspect arcozian, afectat de un metamorfism incipient local cu trecere spre 
filite. Acestui complex, prin corelare cu alte formaţiuni asemănătoare i s-a 
atribuit vârsta permiană, cu, eventual, treceri în triasul inferior. Acest complex 
apare în adâncimile cele mai mici din formaţiunea bazală, între 900 şi 1000 m, 
formând partea cea mai ridicată în sectorul Sederhat-Sântoma – Arad, Vest.

În partea de nord-est apare un corp granitic de dimensiuni mari, care 
formează subasmentul zonei Turnu-Iratoş şi se continuă pe teritoriul Ungariei 
şi apare la adâncimi cuprinse între 1000–1050 m.

Relaţiile dintre complexul permian şi celelalte formaţiuni bazale nu se 
cunosc şi din această cauză nici grosimea lui nu se cunoaşte.

Corpul granitic şi fundamentul şistuos nu se influenţează reciproc. Astfel, 
se presupune că ele s-au format în acelaşi timp, înaintea permianului.

Peste formaţiunea bazală se dispun transgresiv şi discordant sedimentele 
neozoice reprezentate prin depozite de vârstă miocenă şi pliocenă. Aceste 
sedimente mulează formaţiunea bazală.

Baza sedimentaţiei neogene este reprezentată de depozite miocene 
superioare formate din calcare organogene, calcare oolitice, calcare cretoase 
şi gresii calcaroase. Depozitele miocene apar, în general, peste zonele 
actualmente ridicate ale fundamentului, mai cu seamă peste complexul 
permian, ceea ce presupune o altă dispunere a blocurilor bazale în timpul 
depunerii acestor sedimente. Depozitele miocene au grosimi reduse, până la 
50-60 m, iar în unele locuri ele lipsesc.

Peste sedimentele miocene se dispune o stivă groasă de sedimente pliocene, 
care reprezintă umplutura finală a bazinului Panonic. Depozitele pliocene se 
împart în două pachete. Un pachet pliocen inferior reprezentat preponderent 
de marne, având în baza lor cu un complex gros, marno-calcaros. În cuprinsul 
marnelor mai apar numeroase intercalaţii grezoase. Grosimea pachetului variază 
între 300 – 400 m şi este dispus în mare parte peste miocen, sau unde aceasta 
lipseşte, direct pe formaţiunea bazală. Odată cu adâncirea fundamentului şi 
grosimea lui creşte, şi odată cu creşterea grosimii, mernele sunt înlocuite de 
bancuri groase de gresii. În zona Nădlac poate să atingă chiar şi grosimea 
de 1500 m. Pachetul pliocen superior este o alternanţă de nisipuri şi argile 
slab consolidate, care în partea lor superioară trec în depozitele quaternare. 
Grosimea pachetului variază între 600 – 700 m în cuprinsul teritoriului localităţii 
Pecica, iar în zonele adânci ale fundamentului ajunge la grosimea de 1500 m. 
Adâncimea limitei între depozitele quaternare şi levantiene este în jurul de 300 
m. Quaternarul este reprezentat prin quaternarul inferior – pleistocen – format 
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din depozite lacustre, argile amestecate cu pietrişuri şi nisipuri, apoi depozite 
eoliene formate din loess, depozite loessoide (3 – 15 m) nisipuri, şi, prin 
quaternarul superior – holocen –, format din terasele inferioare din aluviuni şi 
soluri. Holocenul are o grosime medie de 20 m.

Aceste formaţiuni geologice, în marea lor majoritate au şi o importanţă 
economică. Astfel, au fost puse în evidenţă importante zăcăminte de 
hidrocarburi în perimetrele Turnu-Sederhat-Bodrog-Sântoma. Din acest punct 
de vedere prezintă importanţă formaţiunea bazală în zonele sale ridicate şi 
apoi cele miocene în mai multe zone, cât şi formaţiunea bazală a sedimentelor 
pliocene.

Un fenomen caracteristic bazinului Panonic este gradientul geotermic 
ridicat, astfel, la adâncimi relativ mici, avem temperaturi mai mari ca în alte 
zone ale ţării. Acest fenomen, în zonele cu stivă şi sedimente groase peste 
2000 m, poate fi folosit la obţinerea apelor fierbinţi. În zona Pecica, grosimea 
sedimentelor este mai redusă, deci această sursă de energie are perspective 
mai modeste. Din intercalaţiile grezoase ale pliocenului inferior se pot obţine 
ape mezotermale folosibile în scopuri terapeutice sau de agrement. Nisipurile 
pliocen superioare şi cuaternare sunt o sursă importantă de apă potabilă.

fig. 1a. - harta geologică
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fig. 1b – Legenda hărţii geologice
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fig. 2. – Scara geocronologică
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fig. 3. - profil geologic
Semlac – Pecica – Sederhat – Arad

fig. 42. - profil geologic
Munar – Sânpetru German – Pecica – Sederhat – Turnu – Variaşul Mare 

– Iratoşu

I. 2. Geotectonica şi geomorfologia3 - 4

Geotectonic, regiunea noastră se încadrează în sud-estul Depresiunii 
Panonice. Fundamentul Depresiunii Panonice face parte din masivul hercinian 
Tisia, cu caracter de peneplenă, care a fost fracturată şi scufundată în tortorian. 
Cuvertura molasică neogenă este aşezată discordant peste formaţiuni mai 
vechi. Depozitele cuaternare au caracter lacustru, în bază, şi aluvio-proluvial,la 
partea superioară. La contactul tectonic dintre Depresiunea Panonică şi 

2 Poziţia fundamentului cristalin pe baza forajelor Comitetului de Stat al Geologiei
3 Autor prof. József Tóth
4 Prezenta caracterizare geomorfologică a Câmpiei şi Luncii Mureşului este un rezumat al 

materialului bibliografic de specialitate, aplicat la condiţiile morfo-hidrografice locale.
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Carpaţii Occidentali în pleistocen, datorită climei apele curgătoare cu caracter 
torenţial au depus aluviuni pe mari suprafeţe sub formă de conuri de dejecţie 
suprapuse pe generaţii diferite. Aceste conuri de dejecţie pleistocene se găsesc 
la suprafaţă în câmpii piemontane şi sunt acoperite de aluviuni holocene în 
câmpii de subsidentă. Dintre aceste conuri de dejecţie, cel mai mare este 
cel al Mureşului. Sedimentele conurilor de dejecţie compuse din mai multe 
pânze de materiale grosiere şi fine, uneori şi loessoide, cu grosimi de 50 
– 80 m, alcătuiesc depozitele aluvio-proluviale. Cuvertura aluvio-proluvială 
pleistocenă este acoperită de un complex de loess primar (Câmpia Vingăi, 
Câmpia Pecica-Semlac), cu o grosime de 5 – 15 m, format dintr-o alternanţă 
de orizonturi de loess şi de soluri fosile. Regiunile cu mişcări epirogenetice 
pozitive şi de scufundare mai puţin lente şi-au păstrat pătura de loess primar; 
cele cu subsidenţă mai intensă (regiuni mai joase) sunt acoperite de loess 
secundar (depozite loessoide) – rezultat din spălarea şi acumularea loessului 
primar de către apele de şiroire şi torenţiale. În regiuni de maximă subsidenţă, 
loessul lipseşte complet, din cauza spălării lui de către apele curgătoare. Fâşia 
luncii Mureşului, Arancăi şi a Ierului (Szárazér),cu aluviunile fluviale, care 
sunt rezultatul eroziunii şi depunerii holocene a râurilor, care au spălat atât 
loessul primar cât şi loessoidele.

Fundamentul Depresiunii Panonice este intens fragmentat în blocuri 
tectonice situate la diferite adâncimi. Cea mai mică adâncime a cristalinului 
se află la sud de Mureş (la Zădăreni – 688 m), unde, în fundament, există 
un prag mai înalt (horst), mărginit, la sud, spre Timişoara, şi la nord, spre 
Chişineu-Criş, de două depresiuni de tip graben.

fig. 5. – poziţia fundamentului
Munar – Sânpetru German – Pecica – Sederhat – Turnu – Variaşul Mare 

– Iratoşu
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Diferenţele de adâncimi a fundamentului paleozoic arată că el este 

compartimentat de linii de faliere în blocuri. Direcţia acestor linii tectonice 
este de la SV spre NE şi de la NV spre SE – definitivată în faza saalică a 
orogenezei herciniene. Linii tectonice mai tinere de importanţă mai mică sunt 
de N – S şi E – V. Pe baza studiilor asupra faliilor din Câmpia Banatului şi 
asupra datelor referitoare la mişcări seismice, au fost stabilite următoarele 
linii structurale tectonice (12): :

1. Lipova – Valea Begheinului Vechi – Otelec
2. Szeged – Periam – Pişchia – Lugoj
3. Pâncota – Lipova – Lucareţ – Buziaş
4. Gyula – Nădlac – Pecica – Lipova
5. Arad – Vinga – Timişoara – Banloc
6. Valea Dvirinului
Aceste linii tectonice sunt importante în evoluţia reliefului. Ele 

compartimentează formaţiunile subsolului, constituind,astfel, şi limite 
geomorfologice. Aceste compartimente au fost supuse unor mişcări oscilatorii. 
Mişcările pozitive au determinat ridicarea unor arii ale câmpiei. Aceste 
suprafeţe înălţate au fost modelate de agenţi externi, ca, de exemplu Câmpia 
Vingăi, cu o serie de văi tinere. Ariile cu mişcări negative sunt colmatate, de 
exemplu Câmpia Arancăi. În jurul Câmpiei Mureşului există, de la sfârşitul 
levantinului, trei arii de subsideţă locală, inegală în privinţa vârstei şi a 
intensităţii. Una, din regiunea de confluenţă a Crişurilor, a constituit până în 
holocenul superior baza de eroziune a Mureşului. A doua regiune de subsidenţă 
se află în sud-vestul Câmpiei Banatului (regiunea depresionară a Timişului). 
A treia arie de subsidenţă este valea Tisei între Csongrád şi Szeged (groapa 
Tisei). Această arie de subsidenţă a determinat mutarea cursului Mureşului 
spre direcţia actuală.

Faţă de mişcările oscilatorii pozitive şi negative petrecute în pliocen, 
pleistocen şi holocen, Mureşul şi-a schimbat de mai multe ori cursul. Astfel, 
în pleistocenul superior, direcţia cursului principal a fost la NV pe linia Lipova 
– Horia – Livada – Hajduvölgy (Ungaria). La începutul glaciarului Würm, s-a 
îndreptat spre Bega, în Würmul mediu s-a îndreptat spre partea estică a Ierului 
(Szárazér), iar de la sfârşitul glaciarului Würm, până în holocenul inferior,a 
curs spre direcţia Arancăi. În holocenul inferior, treptat, s-a îndreptat din 
direcţia NV (Păuliş – Curtici – Orosháza) spre VNV (cursul Ierului de azi), 
după care s-a stabilit pe valea actuală (Lipova – Arad – Pecica – Szeged). În 
tot timpul holocenului, Mureşul a avut curgere şi spre direcţia Arancăi. (40, 
4, 31), (fig. 6.)
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fig. 6. Sistemul hidrografic al Ierului (Szárazér) - cursuri părăsite ale 
Mureşului pe Câmpia Aradului şi pe Lunca Mureşului

1. Legarea Mureşului cu Mureşul Mort (cu ecluză), 2. canalul de legătură 
între Mureşul Mort şi Ier, 3. canalul principal Arad - Pecica (13)

Faţă de liniile tectonice, apele curgătoare ale câmpiei reacţionează foarte 
sensibil. Se poate observa o legătură între valea Mureşului şi sistemul de 
falii ale Câmpiei Mureşului. Astfel, direcţia de curgere iniţială a Mureşului 
Panonic a fost falia Neudorf – Fibiş, pe care Mureşul a părăsit-o trecând pe 
direcţia faliei premontane a Munţilor Zarandului. Valea actuală a Mureşului, 
între Lipova şi Pecica, trece tot pe o falie. Schimbarea bruscă de aproape 
90o a direcţiei cursului între Semlac şi Şeitin (la Periam-Port) se datoreşte 
intersecţiei a două falii (SV – NE şi NV – SE). (12)

Cercetările geotectonice – pe lângă mişcările verticale –au descoperit şi 
nişte mişcări orizontale în structura adâncă a Masivului Panonian. Astfel, sub 
regiunea noastră, în Masivul Panonian, dinspre sud-est, înaintează cristalinul 
Masivului Sârb-Macedonian, care, depăşind linia Mureşului, a ajuns până 
la linia Ierului (Szárazér), pe teritoriul Ungariei. Zona marginală nordică a 
cristalinului, lată de 30 – 50 km, este o groapă arcuită care se scufundă şi în 
prezent, numită groapa Makó – Orosháza – Tótkomlós; în fond,ea este un 
avanfos de 3000 – 6000 m a Masivului Sârb-Macedonian. (3) (fig. 7)
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fig. 7. Structura internă a Masivului Panonic
Groapa este umplută de formaţiunile de fliş şi flişoide din cretacicul 

superior. Din datele geokinetice şi de foraje reiese că cristalinul,acoperit 
de formaţiunile panoniene, este în ascensiune. Astfel, câmpul de loess între 
Pecica şi Semlac şi Câmpia Vingăi se ridică cu 10 mm / 10 ani. Unde baza 
panonianului este formată din formaţiunile mezozoice şi zona groapei flişoide, 
regiunea este în subsidenţă, cum este de exemplu zona de subsidenţă pe linia 
Hódmezővásárhely – Orosháza – Macea. Probabil că scufundarea acestei mari 
gropi este o reînnoire a mişcărilor structurale mai vechi. Presiunea masivului 
Sârb-Macedonian dinspre sud, la periferia nordică a masivului, formează o 
cută arcuită în formaţiuni sedimentare neogene. În axa arcuită a cutei s-au 
format falii cu direcţia NV – SE şi SV – NE. Albia Ierului urmăreşte aceste 
falii pe linia Battonya (Bătania) – Kétegyháza – Tótkomlós – Királyhegyes. 
(2)
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Relieful oraşului Pecica, în ansamblu, este situat în Câmpia Mureşului, 

care este cea mai întinsă dintre subdiviziunile Câmpiei de Vest sau Banato-
Crişană. Se întinde între Crişul Alb (la nord) şi Câmpia Timişului (la sud). 
Începe de sub Munţii Zarandului şi din poala vestică a Dealurilor Lipovei. 
Spre vest se întinde în apropierea Tisei între Zrenianin şi Szarvas. (22)

Relieful Câmpiei Mureşului – pe fondul geologic şi geotectonic descris 
anterior – a fost compartimentat în subunităţi geomorfologice (districte 
geomorfologice), sub aspect morfogenetic şi de altitudine. Astfel, deosebim 
următoarele tipuri genetice de câmpii:

I. Câmpie înaltă subcolinară – piemontană (Câmpia Vingăi)
II. Câmpii piemontan5 – tabulare6

A. înaltă cu cuvertura de loess între 10 – 20 m (Câmpia Nădlacului sau 
Câmpia Pecicăi – Semlacului)

B. mai joase (medii) cu loessuri de 3 m şi loessoide de 3 – 5m. (Câmpia 
Aradului şi Câmpia Jimboliei)

III. Câmpie joasă de divagare şi/sau subsidente (Câmpia Arancăi)
IV. Luncile
Clasificarea, delimitarea şi denumirea subunităţilor de câmpii se deosebesc 

în lucrările de specialitate şi hărţile geomorfologice. Tabelul comparativ anexat 
redă aceste diferenţe de clasificare, delimitare şi denumire. În ceea ce urmează 
prezentăm caracterizarea subunităţilor (subtipurilor) de câmpii ale Câmpiei 
Mureşului după prof. univ. dr. doc. Grigore Posea. (29) (fig. 8)

Câmpia Vingăi este o câmpie subcolinară-piemontană, formată dintr-o 
succesiune de conuri de dejecţie ale Mureşului. În partea N, NE, în sectorul 
Lipova–Zăbrani, se desfăşoară o câmpie de terase. Influenţele tectonice (în 
cuaternar a fost ridicată şi boltită asimetric) au determinat forma piemontului 
şi dispunerea văilor. Văile sunt divergente în NE şi convergente în V, SV şi 
S, către zona de subsidenţă Timişoara – Beregsău.

5 după geneză
6 cu aspect şi funcţionalitate



Cadru geografic19

fig. 8. – Harta geomorfologică a Câmpiei Mureşului

fig. 9. a. – În spatele pădurii se vede Câmpia Vingăi
Câmpia Nădlacului (la alţi autori Câmpia Pecica–Semlac) este de tip 
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piemontan-tabulară loessoidă, pe un areal de con de dejecţie a Mureşului, al 
cărui subasment – între Pecica şi Semlac – este mai ridicat. Este cu 5 – 10 m 
mai înaltă decât media Câmpiei Aradului, către lunca Mureşului. La Semlac 
ea se termină cu un abrupt de circa 15 m.

fig. 9. b. – Abruptul 
Câmpiei Nădlacului la 
Semlac cu straturi de 
loess şi soluri fosile 

(mai roşcate)

fig. 9. c. – Desprinderea şi 
desfacerea verticală sub formă 
de felii şi prăbuşirea în trepte 
este caracteristică în depozite 

de loess şi loessoide.
Grosimea cuverturii de loess 

are o medie de 15 m, dar 
oscilează între 10 – 20 m. 

Conţine 5 soluri fosile.
fig. 10. – Profilul în depozitele loessoide 

de la Semlac, după N. Floarea
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Pe suprafaţa câmpiei de loess, situată la 96 – 117 m, cu înclinare spre V-NV, ca 

rezultat al sufoziunii, urmată de tasare, s-au format excavaţii închise cu contururi 
circulare sau ovale, denumite crovuri. Dimensiunile crovurilor variază de la 
câteva zeci şi chiar sute de metri în diametru. Circulaţia apei în loess determină 
levigarea şi deplasarea CaCO3 către baza rocii, mai umedă şi mai puţin permeabilă, 
favorizând apariţia unor concreţiuni calcaroase, denumite păpuşi de loess. Sub 
abruptul câmpiei de loess la Semlac, pe malul Mureşului, aceste concreţiuni sunt 
preparate-spălate din loess de câtre apa Mureşului. (fig. 11)

fig. 11.

„Păpuşă”

de loess

Câmpia Aradului (cu altitudini între 100m – 105 m) se compune din 
două formaţiuni de areale:

a. aluviunile conului mai înalt sunt acoperite cu un strat subţire de loess 
(2 m) şi loess nisipos sau lutonisipos;

b. partea mai joasă a câmpiei are mai puţin caracter piemontan-tabular şi 
mai mult de divagare subactuală, probabil de la începutul holocenului sau, 
cel mult, holocenul mediu�. Acest areal are multe cursuri părăsite.

Câmpia Jimboliei este o câmpie piemontan-tabulară joasă, loessoidă. 
Altitudinea sa este de 80 – 100 m, înclină spre SV şi V. Pe suprafaţa sa se 
observă câteva urme de văi, foste braţe ale Mureşului, şi crovuri. Loessoidele 
au grosimi de 3 – 5 m, crovurile sunt mai evidente pe fostele văi. În ordine 
cronologică, pare mai veche decât Câmpia Aradului cu posibilitatea de a o 
racorda cu terasa a II-a a Mureşului (circa 10 – 12 m la Lipova).

Câmpia Arancăi se găseşte situată între 75 – 90 m până la 104 m, ea 
reprezintă o continuare a luncii Mureşului, păstrând încă urmele vechilor 
braţe ale Mureşului (Aranca şi Galaţca). Între cele două cursuri de apă apar 
grinduri mai înalte şi nisipuri în dune – la Teremia Mare. Este o câmpie joasă 
de divagare, aluvională, recentă a Mureşului.

� Pe harta geomorfologică a Ungariei întocmită de Pécsi Márton, se datează la sfârşitul Pleistocenului 
şi holocenului inferior. (25)
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I. 2. 1. Lunca Mureşului
Apele curgătoare sunt agenţi externi care formează văi fluviatile prin 

acţiunea lor de adâncire în scoarţa Pământului. Această activitate a râurilor 
determină eroziunea fluviatilă. Elementele componente ale unei văi fluviatile 
sunt: albia minoră, albia majoră, terasele şi versanţii. Eroziunea fluviatilă se 
desfăşoară în lungul albiei minore (patul unui râu) pe trei direcţii: vertical, 
lateral şi regresiv (eroziunea remontantă). În albia minoră se petrece întreaga 
hidrodinamică a râului, sub acţiunea forţei vii a acestuia. Forţa vie a râului este 
raportul dintre aluviunile intrate în albia minoră şi capacitatea de transport a 
râului, exprimată cu noţiunea de sarcină relativă a curentului de apă (S. R. C.). 
Atunci când cantitatea aluviunilor este mai mică decât puterea de transport a 
râului, râul este capabil să erodeze (S. R. C. < 1). Când cantitatea aluviunilor 
ce trebuie transportată este egală cu puterea de transport a râului (S. R. C. =1) 
se produce numai transportul. Atunci când cantitatea aluviunilor este mai mare 
decât puterea de transport a râului (S. R. C. >1) are loc acumularea. (9)

Prin activitatea apelor curgătoare rezultă diferite forme de relief: forme de 
eroziune, forme de acumulare şi de echilibru. Principalele forme de eroziune 
în vale sunt: talvegul şi albia. Formele de acumulare sunt: formele mici în 
cadrul albiei (bancuri, ostroave etc.) pânzele aluviale de echilibru (în cadrul 
luncilor, teraselor şi glacisurilor) şi forme mari- piemonturile, câmpiile de 
nivel de bază şi deltele. (27)

I. 2. 1. 1. Albia
Albia este patul de scurgere al unui râu la debite medii, cu malurile care îl 

delimitează. La un râu deosebim următoarele debite şi nivele (tip de albie):
- de etiaj (media nivelelor minime) – canal de etiaj;
- medii – albia minoră (albia propriu zisă);
- maxime (de viitură) – albia majoră (albia de inundaţie).
Tipuri de albii mici sunt cuprinse în cele mai mari.

fig. 12.
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I. 2. 1. 1. 1. Canalul de etiaj

ocupă o lăţime redusă (o fâşie îngustă) în cadrul albiei propriu zise (albia minoră). 
Nu este delimitat lateral prin maluri. Oscilează în cadrul albiei minore de la un 
mal la altul, uneori se desface în braţe care, mai jos, se reunesc. Mersul canalului 
de etiaj coincide cu firul apei. Profilul longitudinal al unui râu (panta talvegului) 
prezintă o succesiune de adâncuri (adâncituri) şi vaduri (praguri). Adânciturile se 
formează în curburile canalului, au formă alungită şi asimetrică, adâncimea lor 
maximă se află în apropierea malului concav. În patul adâncului există material 
fin, iar vadul are depozite mai grosiere. Adâncurile se asociază cu reniile, 
astfel, profilul transversal este asimetric. Vadurile au un profil aproape simetric. 
Adâncurile şi vadurile sunt formate de vârtejuri cu axă de rotaţie orizontală, care se 
formează în apele de fund. Eficacitatea geomorfologică a curgerii, deci modelarea 
canalului este diferită, la ape mari, faţă de apele mici. Adâncurile sunt curăţate, la 
ape mari, şi colmatate, la ape mici; în vaduri, procesele au loc în ordine inversă: 

talvegului la ape mari (A) şi la ape mici (B). (27)
Profilul asimetric la adânc şi renie este asociat cu curgere convergentă, iar 
profilul aproape simetric al vadurilor este asociat cu curgere divergentă.

colmatări, la ape mari, 
şi „curăţiri”, la ape 
mici.

fig. 13. Evoluţia 

fig. 14. Schemă 
generalizată a 
transformării 
concavităţilor 
asimetrice la 

adâncuri, vaduri 
şi renii (Keller 

şi Melhorn, 
1973).
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Adâncul şi vadul apar nu numai în patul albiilor meandrate,ele sunt 

prezente şi în albii rectilinii şi împletite. Adâncurile şi vadurile, în sistematica 
formaţiunilor geomorfologice ale patului albiilor, în privinţa timpului de 
formare şi de persistenţă (conservarea) a lor, sunt forme perene (de bază), iar 
în privinţa dimensiunii, se încadrează în macro şi megaforme. (18)

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, datorită lucrărilor hidrotehnice, 
în primul rând datorită regularizării albiei prin tăierea meandrelor, albia 
Mureşului – în sectorul oraşului Pecica – a fost îndreptată, aşa că şi canalul 
de etiaj cu formaţiunile sale geomorfologice perene (vaduri şi adâncituri) 
a suferit schimbări drastice. În albia nouă, îndreptată, s-a instalat un nou 
canal de etiaj (cu adâncuri şi vaduri) în timp relativ scurt. Situaţia actuală a 
canalului de etiaj (a firului apei) este prezentată în harta geomorfologică a 
ţinutului oraşului Pecica.
Fig. 15 – Harta cu albia minoră a Mureşului cu firul apei, meandre, insule 

şi renii
I. 2. 1. 1. 2. Albia minoră Albia minoră

sau albia propriu zisă
Albia minoră este delimitată prin malurile râului. Lăţimea sa este în funcţie 

de debit, de natura rocilor, de pantă şi de materialele cărate de apă. Lăţimea 
albiei minore a Mureşului în regiunea noastră variază între 150 – 200 m. 
Albiile de râu se pot clasifica după alcătuirea geologică a regiunii pe care o 
străbat. Astfel, deosebim:

- albii în rocă în loc;
- albii aluviale.
Cele mai frecvente sunt albiile aluviale, care au patul şi malurile alcătuite 

din materiale transportate de râu şi depuse sub formă de aluviuni pe fundul 
văilor şi în câmpii.

Cele mai active procese geomorfologice pot fi întâlnite în albia minoră a 
Mureşului, dinamizate de forţa râului, viteza de scurgere, scurgerea turbulentă, 
transportul de fund şi în suspensie, eroziune lineară şi laterală. Sub impulsul 
acestor fenomene formele de microrelief create, care sunt într-o mişcare 
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periodică, mai ales la viituri, suferă modificări continue de formă, limită şi 
mărime. Formaţiunile geomorfologice ale patului albiei se sistematizează din 
două puncte de vedere:

a) geomorfologic, care are în vedere timpul de formare şi conservare a 
morfologiei patului şi

b) hidraulic, care are în vedere regimul curgerii.
Potrivit acestui considerent, deosebim următoarele formaţiuni şi tipuri 

geomorfologice:
- forme şi tipuri geomorfologice efemere (de scurtă durată) care 

se formează şi persistă în timpul necesar ca o undă de viitură să treacă 
printr-un sector de albie dat. În terminologia de specialitate pentru acest tip 
geomorfologic este folosită şi denumirea: „formaţiuni aluvionare”. Cele mai 
simple forme sunt depunerile aluviale cu profil vălurat (de tip ondulatoriu), cu 
formă triunghiulară, asimetrică sau simetrică, ca nişte mici dune subacvatice 
rezultate de pe urma târârii materialelor fine (nisipuri şi mâluri) pe fund. 
Compoziţia granulometrică a formaţiunilor aluvionare este complexă, în 
general mai grosieră la bază şi mai fină la creasta formaţiunilor. Aceste forme 
aluviale efemere sunt următoarele:

A, microforme: microripluri; (fig. 16.)
B, mezoforme: dune subacvatice (megaripluri); (fig. 17.)
C, macroforme: bare aluvionare (ripluri gigant), bancuri sau grinduri 

submerse.

  
fig. 16. – Microforme: microripluri
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fig. 17. – Mezoforme: dune 
subacvatice (megaripluri)

apei prin desfacerea curentului principal. Sunt acumulări temporare care se 
distrug la ape mari sau îşi modifică forma, dar pot să se stabilizeze. Devin 
uscate numai în perioada apelor mici. În general, se grupează în partea din 
aval a insulelor, unde se înalţă şi se extind orizontal, evoluând spre bare 
aluvionare (bancuri) emerse, denumite ostroave şi insule. În sectorul de albie 
minoră a Mureşului de la Pecica, sunt cazuri când aceste bancuri s-au format 
în amonte de insule (ex. insula XVI), care încă în deceniile 50-60 ale secolului 
al XX-lea a fost un ostrov neacoperit de vegetaţie. În sistematica formaţiunilor 
geomorfologice ele se încadrează în forme perene (de bază) împreună cu 
vaduri (repezişuri) şi adâncuri (adâncituri) de talia macroformelor.

Dunele subacvatice şi 
barele aluvionare (grinduri 
submerse)  au  d imen-
siuni mai mari, de formă 
alungită şi se dezvoltă în 
sensul curgerii, la locurile 
cu obstacole sau a unei 
încetiniri locale a cursului 

fig. 18. 
– Tipuri de 
formaţiuni 
aluvionare 
ale patului 

albiei 
(Simon set 
al., 1961, 

1963.)
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În terminologia geomorfologică, noţiunile de ostrov şi de insulă sunt 

interpretate în mod diferit. Astfel, după părerea lui Victor Tufescu, termenul 
„ostrov” se referă la o formaţiune aluvionară, pe când „insula”se referă la o 
formaţiune preexistentă, deci o formă de eroziune. După I. C. Brice, ostroavele 
nu au covor vegetal şi, la albii pline, de regulă, rămân neinundate. În general 
au o formă migdalită, mai ascuţită spre aval (frunte) şi mai rotunjită spre 
amonte (vârf), unde au altitudine maximă. Ostroavele sunt mai rezistente, mai 
durabile decât barele (bancuri) submerse (subacvatice), dar când se fixează 
prin vegetaţie, transformându-se în insule, primesc o formă mai stabilă. (18) 
Noţiunea de ostrov în graiul ţinutului nostru – ca formă aluvională perenă în 
albia Mureşului – este mai puţin folosită (sau deloc).

În prezent, în albia minoră a Mureşului, în sectorul Bodrogul Vechi – Pecica 
– districtul Pădurea Gheduş, sunt 27 insule care s-au format şi sunt în formare 
după regularizarea albiei efectuată la mijlocul secolului al XIX-lea. Sedimentele în 
aceste forme aluvionale se acumulează (se depun) în diferite tipuri de imbricaţiuni8 
ale straturilor. La aflorimentele acestor forme aluviale sunt mai frecvente 
stratificaţia orizontală, înclinată (oblică) încrucişată. (fig. 19)

fig. 19. – Imaginea unei stratificaţii înclinate 
şi încrucişate la un ostrov după inundaţia 

din 1970, în prezent insulă. (ins. XVI)

8 suprapuneri parţiale

Ostroavele cât şi insulele reprezintă macroforme caracteristice patului 
albiilor împletite; rar apar şi în albii meandrate (de exemplu în meandrul 
mare al Semlacului cu două insule).Sunt definite ca forme de pat de albie 
ce au lungime de acelaşi ordin de mărime cu lăţimea albiei (şi mai mare) şi 
înălţimi de acelaşi ordin cu adâncimea medie a râului. După forma lor sunt 
de mai multe feluri:
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1. ostroave simetrice: 
 a) ostroave longitudinale
 b) ostroave mediale
2. ostroave asimetrice (diagonale)
3. ostroave laterale, („ostrov de mal”),

dar în sectorul nostru formele cele mai tipice sunt cele mediale şi laterale.

fig. 20
Imagini ale 

insulelor din 
sectorul nostru 
(insulele IX, X)

Insulele cele mai mari sunt denumite, ca de exemplu insula Felnac (V), 
insula Pecica (VII), insula Ţernovar (XVIII) etc., celelalte nu au nume proprii. 
Pe Insula Mare (VII) de la Pecica sunt clădiri (căsuţe) destinate pentru cazarea 
proprietarilor la sfârşit de săptămână. Insula XVI este locuită permanent de 
o familie pecicană. Formarea insulelor este legată de oscilaţiile canalului de 
etiaj şi aluvionările abundente din timpul revărsărilor. Insulele, ostroavele 
evoluează în sensul direcţiei de scurgere a râului. Unele dintre ele, mai ales 
cele laterale, datorită deplasării canalului de etiaj, într-unul din braţele de 
difluenţă (divergenţă) care o cuprind, se alipesc de mal (fiind despărţite numai 
la ape mari). În urma colmatării se integrează în cadrul reniilor (plajelor de 
mal) şi luncilor (albia majoră). Acest proces se poate observa în partea dreaptă 
a albiei Mureşului, în aval de Pecica.

I. 2. 1. 1. 3. Malurile
Mureşului în sectorul nostru sunt bine conturate, dar, în general, prezintă 
denivelări mici faţă de fundul albiei minore (de la 1 – 2 m, în cazul malurilor 
convexe, şi de 3 – 4 m, la cele concave). Aceste forme de mal apar în cadrul 
albiilor cu sinuozităţi, care în terminologia geomorfologică şi hidrologică 
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sunt cunoscute sub numele de meandre (numele provine de la râul Meandres 
din Asia Mică). În cuprinsul meandrelor, firul apei se abate din concavitatea 
unei meandre în concavitatea meandrei următoare, până sub malul acestora. 
Firul apei prezintă o sinuozitate mai accentuată decât cea a cursului apei. 
Astfel, curentul apei sapă lateral în mal concav şi se retrage treptat de pe 
malul convex ce se înclină uşor sub nivelul apei. Partea aceasta cu depuneri 
de nisip şi pietriş se numeşte renie. Se creează, astfel,o asimetrie între malul 
concav înalt şi abrupt, unde este dominantă eroziunea, şi cel convex jos, unde 
se depune materialul erodat la malul concav. (fig. 21)

fig. 21 
Eroziune (1) şi 
depunere (2) 
în meandrele 

apelor 
curgătoare 
(după M. 
Derruau).

Malurile concave sunt atacate, în timpul apelor mari, de vârtejuri care 
se deplasează pe firul apei, unde formează o nişă de meandru. Din cauza 
nişei de meandru, malul subsăpat rămas fără suport ajunge într-o stare de 
dezechilibru. În timpul viiturilor, acest dezechilibru este compensat de 
presiunea hidrostatică. După retragerea apei, dislocarea malurilor (alunecări, 
surpări, prăbuşiri de maluri) devine foarte activă. Procesele erozionale diferă 
în funcţie de gradul de coezivitate a depozitelor de mal.

I. 2. 1. 1. 3. Reniile
sunt forme de acumulări aluviale (pietriş, nisip, mâl) ataşate la malurile 
convexe. Deosebim trei tipuri de renii:

a) renii marginale
b) renii simple
c) renii în volute.
Reniile marginale (sau dune marginale) sunt forme de tranziţie de la 

microrelieful patului albiei minore la cel tipic malurilor convexe (renii de 
tranziţie). Se găsesc şi în albii rectilinare, dar sunt caracteristice pentru albii 
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meandrate. Acestea au un profil asimetric.

fig. 22. – Secţiunea transversală a 
unei renii marginale

(Hickin, 1972)

 Creasta (coama) este puternic înclinată spre aval şi spre patul albiei. Spre 
malul convex este limitată de un braţ de apă stagnantă (după ape mari şi viituri). 
Nu este pe deplin ataşată malului convex. Lungimea este aproape de trei ori 
cât lăţimea albiei. Reniile marginale se formează în timpul inundaţiilor.

Reniile simple aparţin de domeniul malurilor convexe. În plan au o 
formă semilunară. Secţiunea transversală are înclinare spre talveg şi uşoară 
contrapantă sau o mică depresiune la contactul cu malul convex. În lung au 
un profil asimetric, spre amonte puternic înclinat şi spre aval uşor înclinat. 
Nu sunt acoperite cu vegetaţie şi sunt inundate frecvent.

fig. 23. – Planul (A) şi secţiunea 
transversală a structurilor 

sedimentare ale unei renii (B) 
(Nanson, 1980)

9 volută - ornament în formă de spirală

Reniile în volute9 constituie o fază finală în evoluţia reniilor şi sunt 
dezvoltate în malurile convexe ale râurilor. Fac trecerea de la micromorfologia 
albiei minore la morfologia albiei majore. Dispunerea alternanţei de „creste” 
(coame) şi depresiuni, în succesiune, pe măsura deplasării albiei, este 
caracteristică reniilor în volute. Văzute în plan, ele au aspect de o „spirală” de 
şanţuri şi coame, din ce în ce mai redusă ca amplitudine spre albie. Sedimentele 
coamei sunt mai grosiere în jumătatea amonte; spre aval sunt mai fine. În 
părţile lor mai înalte se fixează renişuri de salcie (în special de răchită), care 
favorizează evoluţia lor spre forme stabile. (18)

În prezent, Mureşul are două meandre (N, O) bine dezvoltate cu renii 
simple (14, 15) şi renii în volute în partea vestică a teritoriului oraşului Pecica 
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(districul pădurea Gheduş), un meandru bine dezvoltat (I), cu mal concav 
deosebit de puternic erodat, la mal convex cu renie simplă (6) şi în volută la 
Bodrogul vechi, un alt meandru mai puţin dezvoltat (K) cu renie simplă (8) 
la Felnac şi unul (M) în amonte de Pecica (Pădurea Hada). În vecinătatea 
teritoriului pecican spre Semlac meandrele P, R, S sunt cu renii simple şi 
renii în volute, cele mai dezvoltate (18, 20) fiind în regiunea noastră (vezi 
imaginea luncii şi a albiei Mureşului transmisă de satelit).

I. 2. 1. 1. 4. Secţiunea transversală a albiei Mureşului
O trăsătură generală a albiilor naturale este tendinţa de a se forma o 

secţiune transversală cu grade diferite de asimetrie. Între asimetria secţiunii 
transversale şi configuraţia în plan a albiilor de râu există o relaţie evidentă. 
Din cele 5 stadii în evoluţia gradului de asimetrie a albiei minore (Knighton) 
în albia Mureşului, pe sectorul Bodrogul Vechi – Pecica – marginea vestică 
a Pădurii Gheduş, am putut deosebi stadiile 3, 4 şi 510.

10 Stadiul 3. Creşterea înălţimii şi lungimii barelor, migrarea lor spre aval, înclinarea mai 
mare către interiorul albiei determină o creştere a asimetriei secţiunii transversale. Albia 
încă este dreaptă, talvegul începe să meandreze.

Stadiul 4. Dezvoltarea barelor are loc odată cu lărgirea adâncurilor şi eroziunea malurilor. 
Se formează vaduri în secţiunile B şi D. Secţiunile transversale sunt alternativ şi periodic 
asimetrice; albia menţine stabilitatea fără să se producă o schimbare spre meandrare.

Stadiul 5. (final) Albii meandrate cu o depunere continuă pe un mal, unde se formează 
renia şi eroziunea la malul opus, care determină migrarea albiei şi a buclelor de meandru. 
Asimetria secţiunii transversale este maximă. (18)

fig. 24. – Stadii 
în evoluţia de 

asimetrie a 
albiei minore 
(Knighton, 

1982)
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La începutul secolului al XIX-lea a fost dominant stadiul 5, care este 

un stadiu final şi caracteristic pentru albiile meandrate. În prezent, în acest 
stadiu se află albia Mureşului la meandru de la Bodrogul Vechi, Felnac, cele 
două meandre în sectorul pădurii Gheduş şi în aval de aceste două meandre, 
bine dezvoltate, în teritoriul comunei Semlac. Datorită regularizării albiei 
Mureşului, prin tăierea artificială a buclelor de meandru în 1856, albia minoră 
a fost transformată într-o albie artificială, aproape rectilinie, cu o secţiune 
transversală a stadiului 2, cu bare mediale, cu tendinţa de a se deplasa alternativ 
către un mal al albiei. Aceste lucrări hidrotehnice au fost efectuate în scopul 
practicării transporturilor fluviale (cu şalupă –trenă,trasă de cai). Până când 
albia artificială a fost dragată sistematic, secţiunea transversală a albiei a rămas 
în stadiul 2. De la începutul secolului al XX-lea dragarea albiei a fost neglijată 
şi mai târziu întreruptă (oprită). Astfel, secţiunea transversală a Mureşului s-a 
dezvoltat spre stadiile 3, 4 şi 5.

Vegetaţia din maluri influenţează stabilitatea malului şi forma secţiunii 
transversale. La albii minore cu maluri protejate de rădăcini, în baza malurilor 
se formează nişe, care sunt în legătură cu nivelul minim al Mureşului. 
Rădăcinile arborilor nu se extind mai jos de nivelul apei, unde depozitele din 
albia majoră sunt mai uşor erodabile decât cele aflate mai sus, sub protecţia 
vegetaţiei. (fig. 25) Acest fenomen se poate observa la malul concav al 
primului meandru (N) din zona Pădurea Gheduş (Mertfa).

O altă formă a influenţei vegetaţiei asupra formei albiei şi proceselor de 
transport este în legătură cu „debrisul organic”, adică resturi de trunchiuri şi 
crengi transportate în timpul viiturilor şi depuse în albia minoră şi lângă maluri. 
Debrisul organic poate afecta forma şi procesele de albie, prin creşterea sau 
descreşterea stabilităţii malurilor, contribuind la formarea barelor mediale. 
Debrisul organic a contribuit la formarea insulelor nr. X, XI, XIV, XXIX.

Albia Mureşului este o albie aluvială. După configuraţia în plan, se disting 
trei tipuri mari de albii de râuri: rectilinii, meandrate şi împletite. Diversitatea 
tipurilor de albii este rezultatul condiţiilor hidrologice, al depozitelor de 

fig. 25. – Forma secţiunii 
transversale cu malurile 

protejate de „o perdea” de 
rădăcini

(Keller şi Swanson, 1979)
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albie, al tipului de debit solid transportat şi al trecutului geologic al râului. 
S.A.Schumm deosebeşte 5 tipuri de albii, bazate pe configuraţia în plan, 
precum şi tipul debitului solid, aflat în relaţie cu stabilitatea relativă. (18)

fig. 26. – Clasificarea 
albiilor bazată pe 

configuraţia în planul 
şi tipul debitului solid, 
în relaţie cu stabilitatea 

relativă (Schumm, 
1985) 

În perioada premergătoare efectuării lucrărilor hidrotehnice de regularizare (între 
anii 1846 – 1867 şi în 1935, la Zădăreni) albia Mureşului s-a încadrat în tipul 3b. 
Deci a fost o albie meandrată, cu debit solid mixt. Lăţimea albiei a fost mai mare în 
dreptul buclelor cu renii bine dezvoltate. Migrarea meandrelor şi autocaptările au fost 
relativ frecvente. Acest fapt se poate urmări comparând hărţile din diferite perioade 
ale secolelor XVI – XVII – XVIII – XIX – XX.

fig. 27. – Traseele suprapuse ale albiei Mureşului, conform hărţilor din sec. 
XVIII – XIX – XX.

Totodată, Mureşul Mort (în evul mediu, Mureşul Mic) şi Aranca, precum 
şi numeroase braţe secundare au dat şi un caracter de anastomozat11 albiei 
11 Când lăţimea insulelor este de 3 ori mai mare decât lăţimea albiei ocupată de apă, tipul de 

albie se numeşte anastomozat.
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Mureşului. Aceste braţe au transportat debite de aluviuni în suspensie. În 
prezent meandrele Mureşului la Bodrogul Vechi, la pădurea Hada (Popin), 
şi în părţile Gheduş – Semlac, se încadrează în tipul 3b. După efectuarea 
secţionării buclelor de meandru, albia nouă artificială a Mureşului în aceste 
sectoare a devenit dreaptă, dar a fost repede supusă degradării, eroziunii 
malurilor şi a avut tendinţa spre sinuozitate. Treptat s-a transformat într-o 
albie cu ostroave mediale şi cu vaduri diagonale. În prezent, în sectorul 
Pecicăi, de la gura (vărsarea) canalului Criş până la primul meandru în aval 
de Pecica, albia minoră a Mureşului se încadrează în tipul 2. Prin urmare este 
o albie aproape dreaptă ce transportă debit solid mixt şi are un talveg sinuos. 
Este relativ stabilă, transportă debit solid, târât în cantităţi mici, sub formă de 
ostroave alternative (laterale). Ostroavele sunt repede invadate de vegetaţie, 
transformându-se în insule. Tendinţa dezvoltării albiei este spre tipul 3b, deci 
meandre, renii şi vaduri diagonale. Între Bodrogul Vechi şi gura canalului 
Criş, albia Mureşului are aspectul tipului 4, adică o tranziţie între meandrare 
şi împletire. În albie se dezvoltă bancuri de aluviuni şi ostroave, care au un rol 
important în modificarea traseului curgerii şi localizării eroziunii de mal.

Meandrele
Mai devreme s-a amintit că sinuozităţile apelor curgătoare, adică deplasările 

albiei minore sub formă de bucle, se numesc meandre. Pentru formarea 
meandrelor este necesară o stare de echilibru între viteza de scurgere (pantă), 
debit, proporţia de materiale transportate şi rezistenţa malurilor. În depunerile 
aluviale din albie cu rezistenţă mică a malurilor, formarea şi dezvoltarea 
meandrelor se produce foarte uşor. Echilibrul de meandrare se formează atunci 
când râul atinge profilul de echilibru longitudinal. Meandrele reprezintă forme 
de eroziune (mai mult laterală) şi de transport, nu de acumulare (depunere). 
Erodare maximă se produce în a doua jumătate a malului concav, unde 
inerţia şi forţa centrifugă împing firul apei spre acest mal. Când panta este 
mai mare, deplasarea meandrelor spre aval este mai accentuată, iar la pante 
mici, deplasarea laterală este mai puternică. Această deplasare, combinată 
cu lărgirea buclelor, determină îngustarea treptată a spaţiului dintre două 

meandre şi duce la crearea 
unui şanţ de scurgere, prin 
care la un moment dat 
– în majoritatea cazurilor la 
viituri – apa râului se varsă 
direct în meandrul vecin. 
(fig. 28)

fig. 28. – Şanţ de scurgere 
între meandrele P şi S
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Acest fenomen este numit gâtuirea meandrului sau autocaptare prin 

ştrangulare (autostrăpungere) şi rezultatul este îndreptarea cursului. În timpul 
viiturilor direcţia curentului de apă în albia majoră nu coincide cu cea din 
albia minoră. Astfel, malul convex cu renie exagerat dezvoltată este atacat 
de curenţi foarte puternici şi râul îşi dezvoltă un „repeziş” pentru a traversa 
interiorul reniei. Se produce o autocaptare prin „repeziş” la malul convex şi 
depuneri de aluviuni la malul concav. Astfel de captare s-a petrecut la începutul 
deceniului opt, din secolul al XX-lea, în bucla meandrului de sub complexul 
de porci Semlac (S). În prezent, în malul concav se erodează renia anterioară 
captării şi la malul convex se dezvoltă renia nouă. (fig. 29a, 29b şi 29c)

fig. 29. a – Fotografie din 1977

fig. 29. b

Fotografie 
din 1982

fig. 29. c – Fotografie din 2005



Monografia Pecica 38
O formă avansată a echilibrului este când meandrele se desprind total de 

malurile vechi, devin „libere – divagante” şi îşi dezvoltă noi maluri şi bucle, 
deci deplasarea laterală a meandrelor nu este împiedicată.

Un alt mod de evoluţie este meandrarea limitată, când lăţimea văii pe 
care se poate dezvolta procesul de meandrare a albiei minore este limitată. 
Limitarea meandrării poate fi cauzată de lărgimea văii între versanţi din roci 
mai dure sau mai compacte decât depozitele aluviale (de luncă). O astfel de 
limitare a meandrării Mureşului o reprezintă câmpia tabulară înaltă de loess 
Pecica-Semlac sau Câmpia Vingăi. Altă formă de limitare este lucrarea de 
amenajare hidrotehnică prin îndiguirea albiei majore, regularizarea albiei 
minore, prin urmare, cauze antropice. Cu astfel de diguri este limitată 
meandrarea Mureşului în ţinuturile noastre, de la Arad până în partea vestică 
a oraşului Pecica, de asemenea, în Banat, digul Felnac – Bezdin – Periam, 
până la Szeged. (fig. 30)

12 Lungimea de undă a unui meandru este distanţa măsurată în linie dreaptă între capetele 
extreme ale celor două bucle.

13 Amplitudinea este distanţa măsurată perpendicular pe lungimea meandrului.

fig. 30. 
digul Felnac 

– Bezdin 
– Periam, până 

la Szeged

În sectorul dintre Pecica şi Semlac sunt meandre bine dezvoltate. În aval 
de Pecica, primele două (N, O) şi a 6-a buclă de meandru (T) sunt simple şi 
simetrice după formă, iar buclele (P), (R) şi (S) sunt compuse şi asimetrice. În 
definirea geometriei unui meandru, două elemente trebuie stabilite: lungimea 
de undă12 şi amplitudinea13 meandrului.
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Datele meandrelor anterior amintite:
Nr. crt. Amplitudinea Lungimea de undă
 1. (N) 1 125 m 1 500 m
 2. (O) 1 375 m 1 625 m
 3. (P) 1 875 m 1 125 m
 4. (R) 2 250 m 1 750 m
 5. (S) 1 500 m 2 000 m
 6. (T) 1 125 m 1 375 m.
Dimensiunile acestor meandre nu ating dimensiunile meandrelor care 

au existat înainte de efectuarea secţionărilor artificiale în sectorul Pecica şi 
Felnac. De exemplu, dimensiunea buclei (în prezent belciug) Felnac – Popin 
(Valea Sălcarilor) care a avut:

- amplitudinea de      3 625 m;
- lungimea de undă de 1875 m.
Suprapunerea hărţilor albiilor minore din diferite perioade dau posibilitatea 

aprecierii migrării meandrelor. De exemplu, la meandrele în aval de Pecica 
N, O şi T, se poate observa extensiune, iar la P, R şi S rotaţie, extensiune şi 
translaţie. Meandre există şi în amonte de Pecica, în districtul Pădurii Popin 
– Hada, Felnac şi Bodrogul Vechi, însă buclele meandrelor sunt mult mai 
largi.

În concluzie, şi din cele descrise anterior, se poate constata că „albia 
minoră este fâşia văii unde râul îşi exercită şi îşi consumă întreaga lui forţă 
în cea mai mare parte a anului.” (Petre Coteţ).

I. 2. 1. 1. 5. Albia majoră Albia majoră
„Albia majoră constituie partea ce se află imediat deasupra patului râului 

şi care se acoperă cu apă în timpul viiturilor, în urma ploilor puternice sau 
a topirii zăpezilor.” (Petre Coteţ: Geomorfologie cu elemente de geologie, 
1971).

Principala caracteristică a albiei majore este inundabilitatea, din acest 
motiv se mai numeşte şi „câmpie de inundaţie”. G. Vâlsan în lucrarea Câmpia 
României (1915) arată că pentu acest tip de câmpie în limba română este folosit 
cuvântul de luncă, o noţiune mai complexă decât câmpia de inundaţie, fiindcă 
lunca include zone neinundabile. Lunca reprezintă o zonă unde acţiunea de 
acumulare a râurilor este predominantă faţă de acţiunea erozivă, prin urmare 
depozitele şi formele de relief ce alcătuiesc lunca sunt rezultatul predominant 
al proceselor de acumulare. Gr. Posea (Geomorfologie generală, 1970) arată 
că albia majoră este o noţiune hidrologică, iar lunca, cuprinzând şi porţiuni 
neinundabile, se dezvoltă cu profilul de echilibru al râului. C. Martiniuc (1962) 
arată că albia majoră este limitată de abruptul teraselor de 1 – 2 m, iar lunca 
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cuprinde şi terasele mai înalte de 3 – 5 m. Această delimitare este valabilă 
pentru văile în care sunt prezente terase de luncă sau terase holocene, care 
s-au format în zona climei temperate (Froelich 1977).

În lucrarea Morfologia şi dinamica albiilor de râuri, din1989, autorii 
definesc albia majoră ca o zonă relativ netedă, adiacentă albiei minore, 
formată în ultima perioadă a timpului geologic (ultimul Glaciar – Holocen) 
prin dominarea proceselor de acreţie verticală şi acreţie laterală14, delimitată 
de abrupturi marginale (versanţii, frunţii de terasă) ce se dezvoltă de o parte 
şi de alta a văii.

În definirea geometriei albiei majore se deosebesc următoarele 
elemente:

- lăţimea albiei majore, măsurată între abrupturile marginale. (În regiunea 
noastră albia majoră a Mureşului este delimitată de Câmpia Vingăi, spre 
sud, Câmpia de loess Pecica – Semlac (a Nădlacului) spre nord, iar între 
Arad şi Pecica, de Câmpia Aradului.)

- lăţimea fâşiei active a albiei sau „albia majoră joasă”, în care râul 
migrează fără piedici (liber).

În sectorul albiei minore a Mureşului cu meandre (Gheduş – Bezdin 
– Semlac), fâşia activă este aproximativ egală cu amplitudinea maximă a 
meandrelor, inclusiv meandrele abandonate. În prezent, limita fâşiei active 
este linia digurilor de protecţie contra inundaţiilor, iar de la Pecica în aval, 
marginea sudică a Câmpiei Pecica – Semlac (C. Nădlacului). În sectoarele cu 
împletirea albiei Mureşului, fâşia activă a albiei este limita nivelului de albie 
plină. Albia majoră – în aria fâşiei active – este supraînălţată datorită agradării 
(colmatării) relativ mai rapide între diguri. De exemplu, cartierul KERTEK 
şi terenul grădinilor numit NAGYKERT sau LAPOSI KERTEK, în partea de 
sud-vest a oraşului, de la începutul secolului al XIX-lea a fost izolat (separat) 
de aria fâşiei active a Mureşului printr-un dig de protecţie contra inundaţiilor. 
Prin urmare, acest teritoriu al oraşului, după construirea digului, nu mai este 
colmatat de aluviuni ale viiturilor periodice. Astfel, izlazul Hăilaşu Mic a 
devenit supraînălţat faţă de NAGYKERT (prunduri).

Da la partea de est, nord-est a oraşului, spre Sederhat, Hanul de la Răscruce, 
Sântoma,se poate urmări fâşia albiei abandonate a Mureşului, cu albia 
părăsită, cu belciugele meandrelor vechiului Mureş.

În funcţie de caracterele morfometrice ale reliefului profilului transversal 
al luncii, se pot observa trei fâşii, dispuse paralel cu albia minoră:

14 Termenul de „acreţie” propus de Miller (1883) se referă la procesul de dezvoltare a malului 
convex al meandrelor prin retragerea malului concav. Ulterior, termenul a fost generalizat 
ca proces de supraînălţare a albiilor majore, folosit cu înţeles de agradare (colmatare) a 
acestora.

Colmatarea este un fenomen de depunere a materialului transportat de apele curgătoare, având 
ca rezultat ridicarea treptată a fundului unui bazin, a unei porţiuni dintr-o albie.
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- lunca internă;
- lunca mediană (centrală);
- lunca externă.

Ele rezultă din diferenţierea proceselor morfohidrografice din luncă, ce 
conduc la micromorfologii diferite.

Lunca internă este zona de lângă albia minoră a Mureşului, numită 
şi fâşia grindurilor longitudinale (grindul de mal sau grinduri prealbiale). 
Acestea sunt alcătuite din materiale fine dezvoltate din suspensiile apelor de 
viitură (mâl şi nisip fin) peste maluri (mai ales peste maluri concave), fixate 
de vegetaţie.

Grindurile de mal se prezintă sub forma unor bombări uşoare, puţin 
evidente sau greu observabile în relief. Se pun însă clar în evidenţă în timpul 
revărsărilor, când apa invadează terenurile mai joase ale luncii mediane. După 
inundaţia din 1970, în aval de Pecica, pe partea dreaptă a albiei, înălţimea 
grindului de mal a atins aproape un metru, ulterior estompată (teşită) de ploi, 
de circulaţia cu căruţe etc. Grindurile au un rol important în direcţionarea 
apelor de inundaţie, contribuind la localizarea unor şanţuri de scurgere.

Lunca mediană (albia majoră joasă) este o fâşie lată şi joasă a luncii, cu 
vechi braţe colmatate, cu meandre părăsite (belciugi), şanţuri de scurgere la ape 
mari, albia Mureşului Mort şi popine (grădişte). Lunca mediană este inundată 
de 2 – 3 ori pe an. Aspectul general şi evoluţia naturală a acestei părţi a luncii 
au fost influenţaţe de construcţia digului de apărare împotriva inundaţiilor 
şi de tăierea artificială a buclelor de meandre. Faţă de dig, se pot identifica 
două categorii de terenuri: teren situat în zona din afara digului, scos de sub 
influenţa inundaţiilor şi teren din zona dig – mal, frecvent inundat.

Terenurile situate în zona din afara digului nu mai sunt afectate de 
acţiunea morfogenetică a Mureşului. Aceste zone prezintă clar urme ale 
eroziunii şi acumulării fluviale, dar evoluţia naturală a formelor a fost afectată 
de întreruperea legăturilor lor cu Mureşul. Se pot urmări albii şi meandre 
părăsite, dar din cauza intensei folosiri agricole a lucrărilor hidrotehnice 
ameliorative de drenaj, microformele de relief sunt mult estompate, abia 
schiţate. În multe locuri relieful iniţial este fosilizat de depozite subţiri de 
loess remaniat.

Zona Pecica – Sederhat – Sântoma – Hanul de la Răscruce este fâşia albiei 
abandonate a Mureşului, cu numeroase bucle părăsite, cu autocaptări şi volute 
de depuneri pe renii, deci este o albie majoră cu microrelief de „volute de 
meandrare”. Pe teren, coamele şi şanţurile reniilor în volute sunt estompate, 
greu observabile, dar pe imagini transmise de satelit, culorile mai verzi-închise 
a şanţurilor şi verzi deschise a coamelor – care sunt reflectarea vegetaţiei 
– apar clar.

Formele antropogene, cum sunt canalele de irigaţie (Forgacea, Crişul) şi 
digul contra inundaţiilor, reprezintă forme care se evidenţiază mai pregnant. 
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Terenurile din zona dig – mal a luncii mediane, cum s-a mai amintit, 

reprezintă o uşoară tendinţă de supraînălţare şi un microrelief caracterizat prin 
prezenţa albiilor vechi, părăsite, a braţelor secundare de difluenţă, a belci-
ugilor în diferite stadii de colmatare, a suprafeţelor depresionate, a şanţurilor 
de scurgere care păstrează mult timp apă stagnantă.

Între Arad şi Pecica şerpuieşte Mureşul Mort (pe hărţile din secolul al 
XVIII-lea apare cu denumirea Mureşul Mic) cu meandre compuse, care este 
un braţ secundar, de difluenţă a Mureşului. Înainte de secţionarea artificială 
a meandrei mari în amonte de Pecica, el s-a vărsat într-un belciug al unui 
meandru vechi (din evul mediu) al Mureşului din Pădurea Popin (Hada). În 
urma secţionării artificiale a meandrului mare în amonte de Pecica, el şi-a 
continuat cursul în belciugul artificial format, paralel cu digul de protecţie 
a cartierului Cocota, şi s-a vărsat în Mureş, în apropierea terenului de sport. 
Ulterior, pe teritoriul Pădurii Popin, cursul Mureşului Mort a fost dirijat în 
Mureş printr-un canal. În prezent Mureşul Mort se află într-o fază înaintată de 
colmatare, are un curs foarte încet, dar în timpul revărsărilor preia o parte din 
debitul Mureşului. Din cauza faptului că serveşte mai mult la evacuarea apelor 
de dejecţie ale oraşului Arad, apa lui prezintă un avansat grad de poluare.

Meandrele părăsite sau belciugii, în diferite stadii de colmatare, sunt 
microforme caracteristice ale luncii mediane. Dintre cele mai reprezenta-
tive amintim Valea Sălcarilor (din Pădurea Popin). Din ţinuturile apropiate 
amintim meandrele părăsite cu lacuri din Pădurea Bezdin, Mortăreţul din 
Pădurea Ceala.

fig. 31.

Lacul cu 
nuferi din 

Bezdin
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Multe meandre părăsite apar ca rezultat al lucrărilor hidrotehnice, cum 

sunt belciugul de la Zădăreni, belciugul colmatat cu albia veche a Mureşului 
Mort, de la Pecica etc.

Dintre microformele pozitive neinundabile ale luncii mediane sunt tipice 
popinele, situate în interiorul buclelor de meandre părăsite, de exemplu în 
apropierea Sântomei – între calea ferată şi şoseaua naţională – popina în cadrul 
meandrului părăsit, popina Văii Sălcarilor, unde în evul mediu a existat o 
aşezare importantă numită Papi (Poppin). Tot în lunca mediană apar fragmente 
din terasa a II-a, ca martor de eroziune, având la bază pietrişuri grosiere.

fig. 32.

Marginea nordică 
a terasei a II-
a (martor de 

eroziune) de la 
Sânpetru-German

fig. 33.

Pietriş din zona 
terasa a II-a – 

Sânpetru-German
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I. 2. 2. Lunca externă

(lunca înaltă – albia majoră înaltă) face trecerea spre câmpiile învecinate: 
Câmpia tabulară de loess Pecica – Semlac (a Nădlacului) şi Câmpia Vingăi, şi 
este reprezentată prin terasa de luncă (terasa holocenă), cu înălţimea de 1 – 2 – 3 
m. Terasa de luncă, ce rămâne în afara inundaţiilor, reprezintă părţile unei vechi 
lunci mult mai extinse decât cea actuală.

După periglaciar, încălzirea generală a climei a generat modificarea structurii 
învelişului vegetal şi a dinamicii modelării reliefului. Oscilările climei în cursul 
holocenului au fost studiate prin analizele de polen care au permis stabilirea unor 
faze în evoluţia postglaciară a pădurilor. (20, 28, 10, 35)

Oscilările climei în periglaciar şi holocen au nuanţat procesele 
morfohidrogenetice; astfel, repetarea algoritmului de acumulare, eroziunea 
laterală (meandrare) şi eroziunea verticală au contribuit la formarea terasei a II-a, 
în periglaciarul – holocen inferior, şi terasei I b, în a doua jumătate a holocenului 
inferior, în holocenul mediu şi holocenul superior.

Principalele caractere fizico-geografice ale tardiglaciarului şi holocenului, în 
Câmpia de Vest (Alföld), sunt reprezentate în tabelul anexat, în care se pot urmări 
şi implicaţiile geomorfologice ale oscilării climei în această perioadă, aplicată 
pe lunca Mureşului (în sectorul Pecica – Sânpetru-German). (32)

Podul terasei a II-a - insula de terasă (martor de eroziune) de la Sânpetru-
German este construit din nisipuri – pietrişuri grosiere şi chiar bolovănişuri, care 
indică intensitatea proceselor de sedimentare în timpul periglaciarului.

Podul terasei I b este acoperit de depozite de loess remaniat (depozite loessoide) 
cu microconcreţiuni calcaroase. Aceste depozite fine ale luncii din holocenul 
inferior (boreal – faza alunului) provin din eroziunea areală (ablaţie) a păturii de 
loess pleistocene, în vecinătatea luncii (acumulări proluvio-coluviale). În mare 

Lunca 
Mureşului 

văzută de pe 
“Şanţul Mare” 
în timpul unei 

inundaţii.
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parte intravilanul din Pecica este aşezat pe această terasă de luncă (I b), în afară de 
cartierele Alvég şi Kertek, care sunt aşezate pe lunca joasă, ferite de viituri de un 
dig construit la sfârşitul secolului al XVIII-lea (începutul sec. al XIX-lea?). 

fig. 34. – Schiţa de hartă geomorfologică a intravilanului
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Mai multe generaţii de meandre ale Mureşului au sculptat în formă de triunghi 

terasa pe care este aşezat oraşul. Această varietate locală a mezoreliefului luncii a 
fost un element compoziţional important în configuraţia planului oraşului, care a 
impus dezvoltarea într-o formă triunghiulară cu vârful spre Mureş (spre sud), cu 
străzile principale (2, 3, 113 şi 401) care se întâlnesc sub un unghi ascuţit (spre 
sud), cu pieţe tot cu forme de triunghi (de exemplu parcul din centrul oraşului 
etc.). Pe suprafaţa terasei de luncă (I b) – în incinta intravilanului – se pot identifica 
două paleoalbii din boreal – faza alunului – colmatate cu argile gri mlăştinoase. 
De la paleoalbia din partea nordică a intravilanului spre sud se pot identifica două 
fâşii ale deflaţiunii sub formă de dune eoliene (acoperite de sol), din boreal – faza 
alunului (vezi schiţa de hartă geomorfologică a intravilanului).

Nisipul acestei dune provine din grindul de mal al paleoalbiei, pus în mişcare 
de vânturile nordice, nord-vestice din boreal – faza alunului cu o climă caldă 
şi uscată. Între aceste două fâşii de dune (fixate), în piaţa fântânii arteziene din 
Pecica Maghiară (Rovine – Pecica II) se află un teren de tip microdepresiune, cu 
subsol de argilă gri de origine mlăştinoasă. Probabil în atlantic – faza stejarului 
- în acest loc a existat o baltă cu vegetaţie hidrofilă, care a cauzat formarea 
subsolului argilos gri.

În aval de Pecica, unde lunca joasă are contact cu Câmpia Pecica – Semlac, 
terasa de luncă (lunca înaltă), datorită eroziunii laterale, a dispărut, acum se 
întinde o fâşie joasă, mlăştinoasă, în care, în timpul inundaţiilor, se adună şi se 
păstrează apa timp îndelungat, dar în perioadele secetoase ea seacă (ex. Dónáth 
laposa etc.). Surplusul de apă al acestei zone este colectat şi evacuat în Mureş 
de Canalul de Sub Vii.

În privinţa formării albiilor majore, Wolman şi Leopold arată că albiile 
majore sunt în principal efectul debitelor lichide cu repetabilitate de 1,58 ani. 
Din neolitic, s-a resimţit influenţa antropică asupra mecanismului râurilor, prin 
faptul că o mare parte din depuneri în luncă au ieşit de sub controlul climatic şi 
hidrologic caracteristic unui regim.

În formarea albiilor majore se remarcă următoarele procese:
acreţia laterală;
acreţia verticală;
formarea de ostroave şi albii abandonate.

fig. 35. – Profil transversal al luncii – bombată la mijloc
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În alcătuirea albiilor majore sunt două tipuri principale de depozite:
de renie;
de inundaţie.
Depozitele de renie sunt depozite de acreţie laterală, acumulate în procesul 

de migrare laterală a meandrelor. Cea mai mare proporţie a depozitelor de albie 
majoră provine din acreţie laterală, 80 – 90%.

Depozitele de inundaţie sunt depozite de acreţie verticală, acumulate din apele 
de viitură ce inundă suprafaţa albiei majore. Acreţia verticală a fost definită ca 
procesul de supraînălţare a albiei majore cu depozite provenite din sedimentarea 
verticală a aluviunilor în suspensie, transportate de apele de inundaţie. Aceste 
depozite, în general, sunt argiloase. Proporţia depozitelor de acreţie verticală în 
depozitele de albie majoră este redusă; ele deţin doar 10 – 20%. (18)

În structura verticală a luncii deosebim:
a) fundamentul luncii (roca în loc), în sectorul Pecica – Sânpetru-German 

depozite de loess pleistocene;
b) un strat de aluviuni cu două nivele:
- unul din bază grosier, heterogen din punct de vedere petrografic şi 

granulometric (bolovănişuri, pietrişuri, nisipuri), rezultat din transportul în albia 
minoră (facies de albie), dispus în lentile, indică poziţia vechilor albii minore;

fig. 36 - În zona versantului nordic a Câmpiei Vingăi – cu văi de deraziune (v. 
d.) şi, la poalele versantului, conuri de dejecţii depozitate pe lunca Arancăi, 

între Sânpetru-German şi Felnac.
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- altul superior, mai fin, argilo-nisipos, depozite lacustro-mlăştinoase, rezultat 

din depunerea apelor de inundaţie, din suspensii (facies de luncă);
c) la marginea luncii, materialele coluviale venite de pe versanţii Câmpiilor înalte 

Pecica, Vinga, conuri de dejecţie aplatizate, formate de afluenţii laterali.
În contactul Câmpiei de loess Pecica cu terasa de luncă, din cauza arăturilor 

greşit executate în decursul celor 40 de ani (în urma desfiinţării plantaţiei de viţă de 
vie) s-a desfăşurat eroziunea areală (ablaţiune) a versantului sudic al câmpiei înalte. 
Pe imaginile transmise de satelit se vede clar fâşia deluvială (galbenă) a versantului 
Câmpiei de loess, lată de aproximativ 100 metri şi lungă de 6000 m, cu o pantă de 15 
– 25o. După metoda de calcul folosită de Gh. Mihai şi V. Ionescu pentru pierderile de 
sol (tone / hectar), în funcţie de pantă şi lungimea versantului (28), reiese că, datorită 
arăturilor incorecte, pierderile de sol au atins aproximativ 8440 tone. În interesul 
evitării arăturilor pe direcţia pantei, ar fi recomandabilă cultivarea, de exemplu, a 
lucernei în loc de păioase şi porumb pe versantul supus ablaţiunii.

Deşi procesele morfogenetice acţionează continuu asupra reliefului luncii, 
schimbări mai profunde sunt semnalate în special în timpul viiturilor. Aceste 
inundaţii catastrofale (de exemplu din 1932, 1970 şi 1975) au ridicat mult fundul 
albiei Mureşului, au provocat modificări în conformaţia malurilor, erodând puternic 
anumite sectoare şi depunând intens în altele. Cu toate că denivelările microreliefului 
luncii nu trec de câţiva metri, ele prezintă o importanţă decisivă pentru formarea 
variatelor biocenoze de luncă, deoarece de ele depinde durata inundării terenului 
şi modul de aprovizionare cu apă de substrat, factori decisivi în selectarea speciilor 
alcătuitoare ale biocenozelor.

Ocolul Silvic al Erarului / Pecica



Cadru geografic49

fig. 037 – harta geomorfologică şi împrejurimile Pecicăi

... din satelit.
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I. 3. Condiţii fizico – naturale15

I. 3. 1. Relieful şi depozitele de solificare.
Situat în vestul câmpiei Aradului, teritoriul Pecica prezintă, din punct de 

vedere al reliefului, caracteristicile specifice câmpiilor de loess şi câmpiilor 
de divagare recente, cu mare complexitate litologică şi geomorfologică.

Alături de suprafeţele plane, drenate, acoperite cu depozite loessoide, se 
conturează suprafeţe depresionare de divagare, acoperite cu depozite aluviale 
loessificate şi suprafeţe care în trecut au avut un regim de mlaştini şi bălţi.

Depozitele loessoide au o textură lutoasă, luto-argiloasă şi prezintă 
numeroase soluri îngropate, de culoare roşie, observate în deschiderea din 
versantul situat la nord-vest de Pecica.

Diversitatea relativ mare a formelor de mezo şi microrelief, dată de crovuri, 
depresiuni, foste meandre şi vechi grinduri aplatizate, au determinat condiţii 
hidrogeologice variate şi, ca atare, influenţe deosebite în geneza solurilor.

Hărţile topografice indică o înclinare generală de la vest spre est, de la 
cca 110 m la cca 105 m (Sederhat) şi, de asemenea, o înclinare de la sud spre 
nord, de la cca 110 – 115 m, la nord de Pecica, până la cca 100 m, la nord 
de Turnu.

Partea de est şi de nord a teritoriului reprezintă de fapt o zonă depresionară, 
caracterizată prin foste privaluri şi mlaştini, astăzi colmatate, probabil o 
zonă de intensă divagare a apelor în trecut. Acesta este şi motivul pentru 
care trecerile de la o formă de relief la alta sunt foarte greu de observat în 
această parte. În schimb, ele sunt destul de bine marcate în jumătatea de vest 
a teritoriului.

Astfel, în jumătatea de vest a teritoriului, trecerea de la câmp la luncă se 
face printr-un versant scurt, cu înclinări diferite, local peste 50%.

 La circa 1 km vest de Pecica, de unde şoseaua urcă pe câmp, se delimitează 
spre est o treaptă mai ridicată a luncii (terasă joasă), evident delimitată de 
luncă.

Diferenţa de nivel dintre câmpie şi terasă, de circa 10 m, până aproximativ 
la nord de Pecica, scade treptat spre est până la confundarea lor, în câmpia 
de divagare din est.

Acelaşi lucru se petrece şi cu trecerea de la terasa joasă la luncă, la vest 
15 Autor: ing. Ovidiu Cardoş
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de Pecica, având o altitudine relativă de 1 – 3 m, după care, la est de Pecica, 
terasa se confundă cu lunca, valea Parcaşi (un braţ colmatat al Mureşului), 
fiind o delimitare ceva mai sigură.

Lunca Mureşului, cu o dezvoltare de circa 1 km, în extrema vestică 
a teritoriului, până la peste 5 km, în partea de est, la Bodrogul Vechi, 
se caracterizează printr-o variaţie relativ mare a teritoriului şi a texturii 
aluviunilor.

Suprafeţele pozitive ale luncii plane sau cu aspect de grinduri, aplatizate, 
sunt întretăiate de arii depresionare, baleaje colmatate şi fire de vale.

I. 3. 2. Solurile

Consideraţii asupra proceselor pedogenetice şi solurile identificate
În condiţiile naturale descrise (climat moderat continental pe depozite 

loessoide şi în regim hidric automorf), în partea sud-vestică a teritoriului, pe 
câmpul înalt, se separă ca tip de sol zonal cernoziomul. Justificarea climatică 
este clară, elementele înregistrate încadrându-se în domeniile de variaţie 
admise pentru acest sol (temperatura medie anuală 8,3 – 11, 5 0 C, precipitaţiile 
medii anuale 378 – 560 mm). Ca urmare a tasării materialului parental 
(depozite loessoide), rezultând un relief ondulat (crovuri frecvente mai largi 
sau mai accentuate), se crează, pe formele pozitive de relief, condiţii diferite 
de regim hidric faţă de zonele depresionare. Astfel, s-au separat cernoziomuri 
carbonatice diferite de cernoziomurile din crovuri, cu carbonaţii levigaţi pe 
profil (decarbonatate sau diferit levigate), interdependenţa microrelief-levigare 
a carbonaţilor fiind evidentă.

Corelat cu scăderea altitudinală de la sud şi de la vest spre est, şi cu 
apropierea nivelului freatic de suprafaţă, s-a identificat o largă gamă de soluri: 
cernoziomuri şi faeoziomuri diferit levigate, freatic umede şi gleizate (apa 
freatică la 3 – 5 m, respectiv 2 – 3 m).

Corelaţia dintre relief (microrelief) şi levigarea carbonaţilor este de 
data aceasta mai puţin strictă; frecvent, ca urmare a ridicării sărurilor cu 
franja capilară, solurile din zona depresionară sunt carbonatice sau slab 
decarbonatate.

Textura solurilor de tip cernoziom şi faeoziom este destul de uniformă: 
lutoargiloasă – lutoasă.

Limitele de levigare luate în considerare la separarea subtipurilor sunt cele 
cunoscute până la 20 cm, sol proxicalcaric, 21 – 50 cm, soluri epicalcarice, 51 
– 100 cm, soluri slab levigate (decarbonatate) sau mezocalcarice, 101 – 150 cm, 
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soluri moderat levigate (decarbonatate) sau baticalcarice, 151 – 200 cm, soluri 
puternic levigate (decarbonatate), mai jos de 200cm, soluri necalcarice.

Deşi pe profil, ca umiditate, se simte influenţa franjei capilare, morfologic 
nu se poate spune că se evidenţiază clar fenomenul de gleizare. Procesul este 
mai evident (gleizare slabă) la cernoziomurile moderat levigate, situate pe 
crovuri mai accentuate, ca şi la cernoziomurile gleizate.

Acest fapt s-ar putea explica admiţînd că ridicarea freatică este de dată 
recentă, legată de influenţa sistemului de irigaţie din teritoriile învecinate, 
corelată cu existenţa unor proprietăţi hodrofizice bune.

Soluri asemănătoare au fost separate şi pe lunca înaltă (terasă aluvială) 
de la nord şi est de Pecica.

În general, cernoziomurile şi faeoziomurile sunt solurile cele mai fertile 
din teritoriu, asigurând producţii constant ridicate cu minim de consum 
energetic.

Pe versantul scurt de trecere de la câmp la luncă s-au separat cernoziomuri 
diferit erodate (slab până la puternic) şi local erodosoluri.

Un facies pedologic cu totul deosebit se remarcă în jumătatea estică a 
teritoriului, pe câmpia joasă ce se întinde în jurul satelor Turnu şi Sederhat.

Trecerea se face treptat prin pătrunderea de materiale loessoide ale câmpiei 
înalte peste materialele fine aluviale alcalizate şi slab salinizate ale câmpiei. 
Textura fină se asociază aici cu nivelul freatic, în trecut foarte aproape de 
suprafaţă (gleisoluri, vertisoluri, mlaştini), actualmente drenate la 1 – 3 m, prin 
canalele sistemului Jer – Frontieră. Existenţa interdependentă a materialului 
parental textural fin alcalizat şi salinizat şi a apei freatice mineralizate, a 
determinat formarea hidrosolurilor, pelisolurilor şi salsodisolurilor.

În cadrul clasei pelisolurilor s-au putut distinge vertosolurile şi pelosolurile 
drenate (apa freatică 2 – 3 m), gleiosoluri (pe lunca înaltă de la sud de şoseaua 
Arad – Pecica, cu apa freatică la 1 – 2 m).

Faeoziomurile, în general, se învecinează cu cernoziomurile câmpiei 
înalte. Ca urmare, în unele cazuri, orizontul prezintă caractere cernoziomice. 
Pe măsură ce înaintăm spre est (Sederhat) şi nord (Turnu) se trece la pelisoluri 
şi salsodisoluri.

Ele au aceeaşi natură cu solurile menţionate, prezentând şi o alcalizare 
şi salinizare, în general moderată în profunzime (sub 50 cm). În clasa 
hidrisolurilor în zonele cele mai depresionare au mai fost separate gleiosoluri 
drenate (cu apa freatică la 1 – 2 m), asociate cu vertosoluri, alcalizate şi 
salinizate, gleiosoluri (cu apa freatică la 0,8 – 1 m), alcalizate şi salinizate.

Ca termen extrem de alcalizare la sud – est de Turnu şi mai puţin în nordul 
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acestui sat, s-au delimitat soloneţuri cu calcare la adâncime mică – medie, 
slab – moderat salinizate, local slab solodizate.

Sunt solurile cele mai puţin prielnice agriculturii din teritoriu şi sunt folosite 
ca pajişti de calitate foarte slabă. Se pare că în trecut, pe acest teren au existat 
orezării, degradarea actuală putând reprezenta un fenomen secundar.

În jurul trupurilor de soloneţ s-a separat un complex de vertosoluri drenate 
alcalizate şi salinizate (80%) şi soloneţuri (20%).

În lunca propriu – zisă s-au format aluviosoluri stratificate carbonatate 
sau levigate, cu un grad diferit de humifiere, de la slab gleizate până la gleice 
(în S – V Pecica), în general de textură medie şi grosieră.

În cadrul acestor grupe, succesiunea unităţilor de sol este dată de 
intensitatea levigării, drenaj, nivelul şi intensitatea alcalizării şi salinizării, 
caracterul materialului parental, intensitatea eroziunii. 

Învelişul de sol reflectă în mod fidel interferenţa factorilor pedogenetici, 
care sunt destul de variaţi.

Omul, prin activităţile economice necesare existenţei sale, a modificat în 
sens pozitiv sau negativ învelişul de sol. 

În decursul istoriei, o primă şi importantă modificare a fost adusă 
concomitent cu luarea în cultură a acestor terenuri.

Prin aceasta s-a modificat procesul de acumulare a materiei organice, din 
punct de vedere cantitativ, dar mai ales calitativ.

Astfel, resturile organice ale vechilor păduri şi/sau pajişti au fost înlocuite 
cu resturile vegetale ale culturilor agricole.

Dacă în regim de pădure predomină acumularea resturilor organice la 
suprafaţa solului, în pajiştile din zonă resturile organice sunt de 2- 3 ori mai 
mari, iar în solurile cultivate cantităţile de resturi organice ce se acumulează 
în sol depind de cultură.

Transformările materiei organice în sol : mineralizarea, humificarea diferă 
în mod esenţial de la un mod de folosinţă la altul, ca urmare a naturii diferite a 
resturilor organice a condiţiilor de mediu şi, legat de acestea, şi de intensitatea 
activităţii mezofaunei şi microorganismelor.

Astfel, în noile condiţii se modifică în mod esenţial raportul dintre acizii 
fulvici şi cei huminici.

Prin desţeleniri şi cultivarea solurilor, au avut loc scăderi permanente, dar 
nedirijate, a conţinutului de humus.

Prin lucrări agrotehnice neadecvate executate când solurile sunt uscate sau 
umede au loc procese de distrugere a structurii. Acest proces a fost accentuat 
o dată cu utilizarea pe scară largă a îngrăşămintelor chimice şi, cu deosebire, 
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a celor acidifiante.

Introducerea irigaţiilor a accentuat procesele de sărăcire în humus a 
solurilor şi de distrugere a structurii solurilor.

Dar cel mai intens proces care a apărut este tasarea solurilor. Aceasta s-a 
datorat în primul rând sistemului de lucru şi mai puţin maşinilor.

Prin lucrări agrotehnice executate pe soluri umede, mai ales pe cele din 
incintele desecate, solurile au fost tasate. Prin tasare s-a înrăutăţit regimul 
aerohidric din sol şi s-a distrus parţial textura solurilor.

Suprafaţa administrată a oraşului Pecica este de 23717 ha. Structura acestei 
suprafeţe este următoarea:

1. Teren agricol -  19.471 ha
   din care: teren arabil 17.590 ha
    păşuni 1.706 ha
    fâneţe 173 ha
    livezi 2 ha
2. Teren neagricol -  4.246 ha
 din care: păduri  2.532 ha
    ape 452 ha

    drumuri, căi ferate 509 ha
    curţi şi construcţii 623 ha
    terenuri neproductive 130 ha

Pe teritoriul administrativ al oraşului Pecica, respectiv terenurile agricole, 
s-au identificat 7 tipuri de sol cu diferite subtipuri, acestea sunt:

1. Aluvisoluri : entice (en), gleice (gc), pelice (pe),
coluvice – gleice (co–gc), 1217 ha,  6,25 %

2. Faeoziomuri : cambice (cb), argice (ar), argice – vertice (ar–vs),
gleice – stagnice (gc–st) vertice – stagnice (vs-st),
cambice – stagnice (cb-st), argice – stagnice (ar-st) 5831 ha,  29,95%

3. Cernozimuri : cambice (cb), argice (ar),
argice – vertice (ar-vs), gleice – stagnice (gc-st)
vertice – stagnice (vs-st), cambice – stagnice (cb-st),
argice – stagnice (ar-st) 9147 ha,  46,98%,

4. Vertisoluri şi Pelosoluri : tipice (ti), molice (mo),
vertice (vs), stagnice (st), molice – vertice (mo-vs)
molice – stagnice (mo-st), vertice – stagnice (vs-st) 1967 ha,  10,10% 

5. Gleiosoluri : cernice (ce), pelice (pe) 875 ha,   4,49%
6. Erodosoluri : cambice (cb), coluvice (co),

pelice (pe), vertice (vs) 138 ha,   0,71%
7. Soloneţuri : vertice (vs), vertice – gleice (vs-gs) 296 ha,   1,52%
 Total agricol  19.471 ha, 100,00%
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Tabel privind tipurile de sol

După cum se observă ponderea cea mai mare o au cernoziomurile 9.147 
ha, 46,98% şi faeoziomurile 5.831 ha, 29,95%, totalizând 14.978 ha din cele 
17.590 ha arabil.

Existenţa unor terenuri de foarte bună calitate, practic fără restricţii (în 
condiţii actuale neirigate), cernoziomuri şi faeoziomuri, situate pe câmpia 
înaltă, pe depozite loessoide şi, în mai mică măsură, pe zonele mai ridicate 
din zona de trecere la câmpia joasă şi nordul câmpiei joase (N Turnu), ca şi 
pe lunca înaltă.

Faptul că aceste terenuri ocupă cca 17.590 ha (76,93 %) din suprafaţa 
agricolă şi că împreună cu terenurile cu restricţii mici, explică deosebita 
importanţă agricolă a teritoriului.

Spre deosebire de faciesul cernoziomic, dominant în jumătatea vestică şi 
centrală a teritoriului, în jumătatea estică, în jurul satelor Turnu şi Sederhat, 
se separă soluri textural fine (AL, LA – AL), pelosolurile şi vertosolurile, 
cuprinse într-un sistem de desecare.
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I. 4. Clima16

Pentru localnicii oraşului Pecica derularea condiţiilor meteorologice este 
importantă datorită faptului că activitatea productivă predominantă a fost, 
şi este şi în prezent, în mare parte, agricultura, care, la rândul ei, este mult 
influenţată de factorul climatic.

Climatul unei regiuni depinde de anumiţi factori genetici ai climei: 
aşezarea (în spaţiul geografic), radiaţia solară, relieful (altitudinea, orientarea 
culmilor), apropierea oceanelor, direcţia de mişcare a maselor de aer, vegetaţia 
etc.

Oraşul este situat pe continent, în Europa Centrală, în partea de vest 
a României, în cadrul Câmpiei Tisei (câmpia joasă Makó - Pecica) şi se 
încadrează în regiunea climatică temperat continental - moderată. În acest 
sector geografic, clima este influenţată din sector oceanic (datorită dezvoltării 
activităţilor ciclonare şi anticiclonare din Oceanul Atlantic, aducătoare de 
precipitaţii) şi mediteranean, din sector sud-vestic. Înălţimile lanţului Carpatic 
şi orientarea acestuia opresc în bună parte pătrunderile de aer rece, continental, 
din sector nordic şi nord-estic. Radiaţia totală (solară şi difuză) în această 
regiune este favorabilă, având o cantitate anuală, aproximativă, măsurată pe 
o suprafaţă orizontală, de 1 cm2 de 110 - 120 mii cal/cm2/an. Din punct de 
vedere fitoclimatic, oraşul este situat în arealul de silvostepă, având un climat 
temperat continental - moderat.

Pentru a putea descrie acest tip de climă vom specifica fiecare element 
climatic (regimul termic, umezeala relativă, nebulozitatea, precipitaţiile 
atmosferice, vântul etc.) cu valorile caracteristice, înregistrate în această 
regiune geografică.

I. 4. 1. Regimul termic
Temperatura medie multianuală în oraşul Pecica este de 10,8 oC. Luna 

16 Autorul: prof. Szabó András
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cea mai caldă este iulie, cu o temperatură medie de 21,4 oC. Maxima este de 
40,4 oC, măsurată în 16 august 1952. Luna cea mai rece este ianuarie, cu o 
temperatură medie de - 1,1 oC. Minima absolută este de - 30,1 oC, măsurată în 
6 februarie 1954. Temperaturile medii lunare, precum şi maximele şi minimele 
lunare apar în tabelul de mai sus.

Amplitudinea (diferenţa) medie este de 22,5 oC, această temperatură 
favorizând cultura cerealelor. Diferenţa dintre temperatură maximă şi minimă 
este de 67,4 oC, ea arătând caracterul continental al climei. Pe o perioadă de 
300 - 320 de zile ale anului, temperatura medie este de peste 0 oC. Numărul 
zilelor cu peste 10 oC temperatura medie este de 195 - 200 zile, iar al celor 
cu peste 25 oC se cifrează anual între 95 - 100 zile.

Aceste valori de temperatură arată condiţiile optime pentru cultivarea 
plantelor cu o necesitate mare de căldură, bineînţeles dacă perioada de 
vegetaţie a lor este corespunzătoare.

Din aceleaşi valori termice putem trage concluzia că iernile sunt blânde, 
iar verile nu sunt extrem de calde. Când predomină influenţa centrului azoric, 
iernile sunt mai blânde, iar când predomină influenţa centrului siberian, iernile 
sunt mai geroase, cum au fost, de exemplu, iernile anilor 1947, 1954, 1962 
şi 2003.

În zilele călduroase, când luăm în consideraţie necesitatea de căldură a 
plantelor în perioada de vegetaţie, temperaturile acumulate de peste 0 oC 
sunt 3802 oC şi peste 5 oC sunt 2627 oC. Durata medie a intervalului, în care 
temperatura este mai mare sau egală cu 5 oC, este de 250 - 259 zile. Prin 
urmare, pe teritoriul localităţii Pecica se pot cultiva cu succes toate plantele 
agricole, cu excepţia acelora care au nevoie de peste 3000 oC.

Media zilelor de îngheţ variază între 60 - 115 zile anual. În ceea ce priveşte 
frecvenţa brumelor şi a fenomenelor de îngheţ, pot apărea îndeosebi primăvara, 
în luna martie, în perioada 10 - 15 aprilie şi, rar, în perioada 10 - 20 mai. Toamna, 
din înregistrările făcute, s-a constatat că data medie a primelor îngheţuri este 
pe la sfârşitul lunii octombrie. Cel mai timpuriu îngheţ a fost înregistrat la 29 
septembrie 1939, iar ultimul îngheţ s-a înregistrat la 20 mai 1952.

 Din toate aceste date se poate observa că, şi în anii cu cele mai multe 
zile de îngheţ, numărul zilelor călduroase este suficient de mare pentru 
satisfacerea celor mai pretenţioase culturi sub raportul longevităţii perioadei 
de vegetaţie.

I. 4. 2. Presiunea atmosferică
 Valoarea presiunii atmosferice şi variaţiile sale periodice şi neperiodice 

au o însemnătate climatologică foarte mare. În unele cazuri rolul lor devine 
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chiar determinant. De exemplu, legat de viteza şi direcţia vântului, media 
anuală a presiunii atmosferice, în regiunea studiată, este de 762,4 mm Hg. 
Se distribuie destul de uniform, diferenţele nu sunt mai mari de 1-2 mbar. 
Amplitudinea anuală a oscilaţiilor nu depăşeşte 4-6 mb. Cele mai mari creşteri 
ale presiunii atmosferice se produc în lunile august şi septembrie, iar cele mai 
mari scăderi se produc în lunile ianuarie - februarie.

I. 4. 3. Vânturile
 Regimul vântului este determinat de caracterul, succesiunea şi 

frecvenţa sistemelor barice şi a proceselor circulaţiei atmosferice. Relieful 
modifică esenţial direcţia şi viteza vântului. În tabelul de mai jos am inclus 

viteza medie anuală (m/
s) şi frecvenţa medie 
anuală a vântului (%).

În tabelul alăturat 
sunt înregistrate valori 
legate de frecvenţa medie 

a vântului din opt direcţii principale, cât şi tăria medie în grade Beaufort 
(valori anuale). Vânturile care acţionează asupra teritoriului localităţii sunt 
vânturile de nord, aducătoare de friguri, iar vânturile de sud sunt cele calde de 
vară, care au o importanţă mare în evaporarea apelor subterane. Într-o mică 
măsură acţionează vânturile din partea vestică, aducătoare de precipitaţii în 
cantităţi mai mari.

Teritoriul localităţii Pecica se află la influenţa vânturilor de vest (Austrul), 
vântului de nord şi vântului de nord-vest. Austrul se formează datorită 
existenţei centrului de maximă presiune din regiunea Azorelor, bate mai 
mult la sfârşitul primăverii şi începutul verii. E un vânt relativ uscat, cald şi 
prezenţa lui în anotimpurile amintite explică tendinţa de creştere a temperaturii 
în lunile de vară.

 Vânturile de nord şi nord-vest au o intensitate slabă, dar sunt foarte 
frecvente în timpul iernii, când au intensitate mai mare, accentuând caracterul 
friguros al ţinutului nostru. Vânturile puternice sunt rare. Din acest punct de 
vedere ne situăm într-o regiune cu vânturi uşoare.

 Pădurea de foioase cu o întindere de 32 ha, cu numele de Pădurea 
Mare, Hada şi Gheduş, care înconjoară Pecica, în partea de sud şi de sud-est, 
de o parte şi de alta a Mureşului, favorizează menţinerea climatului moderat, 
încetineşte viteza vânturilor, atrage masele de nori încărcaţi cu precipitaţii şi 
menţine zăpada pe o perioadă mai lungă de timp.
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I. 4. 4. Nebulozitatea
Nebulozitatea reprezintă gradul de acoperire a cerului cu nori. Norii sunt 

nu numai surse de precipitaţii, ci şi cei care ecranează soarele în perioada 
zilei, iar noaptea reţin căldura emisă de Pământ. Nebulozitatea (notare de la 
0 la 10) medie anuală în regiunea Pecica este de 5,3 zecimi, în luna ianuarie 
nebulozitatea maximă fiind de 7,0 zecimi.

Gradul de acoperire a cerului în distribuţia lunară a anotimpurilor şi în 
distribuţia anuală se prezintă astfel:

I. 4. 5. Precipitaţiile atmosferice
Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor pe teritoriul oraşului este de 584 

mm/ m2. Regimul pluviometric are un caracter continental. Cantităţile cele 
mai mari de apă cad la sfârşitul primăverii şi la sfârşitul verii, în lunile mai, 
iunie, iar cele mai mici- în lunile de iarnă, ianuarie, februarie.

Cantităţi medii lunare de precipitaţii (mm/m2)
Cercetându-se media precipitaţiilor anuale, s-a constatat că cei mai ploioşi 

ani au fost anul 1941, care a avut 794,1 mm/ m2, şi, mai recent, anul 1999, cu 
o cantitate de 843,1 mm/ m2. Ani secetoşi s-au înregistrat în 1928 sau, mai 
recent, în anul 2000.

În preajma începutului mileniului trei s-au produs o serie de recorduri 
seculare în ceea ce priveşte cantităţile atât pozitive cât şi negative de 
precipitaţii. Astfel, în anul 1999 s-au înregistrat precipitaţii de 843,1 mm/ 
m2, depăşindu-se recordul secolului al XX-lea, din anul 1915, cu 840,3 mm/ 
m2.

De asemenea, tot în anul 1999, în luna iulie, s-a înregistrat un alt record 
secular prin faptul că,într-o singură lună, a căzut o cantitate de 208,8 mm/ m2. 
În acelaşi an, aceeaşi lună, pe data de 9, într-un interval de 24 de ore au căzut 
54,2 mm/ m2 de precipitaţii ce constituie un alt record pozitiv al secolului al 
XX-lea. 

În ceea ce priveşte cantităţile scăzute de precipitaţiii, anul 2000, ultimul an 
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de secol şi mileniu, a fost un an foarte secetos. În tot cursul anului, cantitatea 
totală de precipitaţii a fost doar de 242,7 mm/m2, valoare ce constituie recordul 
negativ din secolul al XX-lea, sub cantitatea de 275 mm/m2 înregistrată în 
anul 1928.

Precipitaţiile anuale (mm/m2)
În analiza regimului de precipitaţii pe durata unui an s-a constatat că, pe 

teritoriul Pecicăi, repartiţia precipitaţiilor nu este uniformă. De exemplu, în lu-
nile de vară, iulie şi august, când temperaturile sunt mai ridicate, precipitaţiile 
care cad sunt mai mici.

Cantităţile de zăpadă ce se înregistrează în perioada de iarnă, în această 
regiune,este relativ scăzută. Anual sunt aproximativ 15-20 de zile cu ninsoare, 
formându-se un strat de zăpadă care se menţine aproximativ 30 de zile din an.

I. 4. 6. Umezeala aerului
Se ştie că aerul atmosferic conţine în permanenţă o cantitate mai mare 

sau mai mică de vapori de apă, în funcţie de temperatură, presiune, dinamică, 
natura şi forma suprafeţei subiacente etc. Vaporii de apă dau umezeala aerului 
- un element meteorologic principal. Ei formează hidrometeori, care participă 
la stabilirea caracteristicilor stărilor de vreme şi la caracterizarea climatelor. 
De umezeala aerului depinde cantitatea precipitaţiilor atmosferice, opacitatea 
aerului şi, legat de aceasta, vizibilitatea; ea reţine radiaţia solară şi terestră 
etc. Tot umezeala aerului influenţează dezvoltarea vegetaţiei, organismul 
animalelor şi al oamenilor.

Umezeala relativă este raportul procentual dintre tensiunea actuală e şi 
tensiunea maximă E a vaporilor de apă existenţi în atmosferă la o temperatură 
dată. Ea se exprimă prin relaţia:

r = e / E x 100
Valoarea umezelii relative ne dă indicaţii precise despre starea de umiditate 

a aerului, deoarece ne arată procentual cât de departe este aerul de saturaţie 
în vapori de apă la un moment dat sau într-o perioadă de timp.

Valoarea medie anuală în apropierea Pecicăi este cuprinsă între 70-75 %, 
fiind mai scăzută în lunile de vară (iulie 60 %) şi mai ridicată în cele de iarnă 
(ianuarie 88 %).

I. 4. 7. Microclimatul
Anumite spaţii mai mici din cadrul geografic al localităţii Pecica au o 

climă aparte faţă de cea generală descrisă în paginile anterioare.
De exemplu, pădurea din apropierea localităţii are un rol ameliorativ în 

comparaţie cu valorile elementelor climatice din ansamblul regiunii. Din punct 
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de vedere termic, în pădure valorile (medii anuale şi extreme) sunt atenuate. 
Acest fapt se evidenţiază mai ales în zilele calde de vară, perioadă în care 
pădurea are coroana arboricolă bine dezvoltată.

În perioada de iarnă, acest fenomen se va observa prin faptul că stratul 
de zăpadă mediu se va păstra mai mult timp decât pe terenurile agricole. Tot 
pădurea are un rol atenuant în ceea ce priveşte viteza vântului. Umezeala 
relativă a aerului prezintă şi ea valori mai mari, atât ca medie anuală, cât şi 
lunară, datorită evapotranspiraţiei mai puternice.

Mureşul are şi el un rol ameliorator, legat de temperatura aerului în tot 
cursul anului.

De asemenea, umezeala relativă a aerului în apropierea Mureşului are 
valori mult mai ridicate (în special în perioada caldă a anului) datorită 
evaporaţiei. În sezonul rece, tot aici, sunt mult mai frecvente posibilităţile de 
producere a fenomenelor precum ceaţa, bruma sau chiciura. Acest spaţiu se 
limitează îndeosebi în cadrul albiei majore sau în sectorul dintre cele două 
diguri (dolme) de apărare împotriva inundaţiilor.

Actualmente, oraşul cu toate edificiile construite are un efect de încălzire a 
temperaturii aerului, faţă de spaţiile naturale din împrejurimi, atât în perioada 
de vară, cât şi în cea de iarnă.

Un alt teritoriu cu un microclimat specific se află pe micul versant din 
partea de nord şi nord-vest a oraşului, ce constituie, de fapt, limita câmpiei cu 
depozite loessoide şi de loess. În prezent, acest teritoriu este puternic degradat 
datorită lucrărilor agricole necorespunzătoare (arături de-a lungul pantei).

Acest versant orientat spre sud are o pantă pe care razele solare cad cu un 
unghi mai mare, motiv pentru care această suprafaţă beneficiază de mai multă 
căldură. Acest surplus de căldură a fost suficient pentru plantaţiile viticole ce 
au existat pe acest versant (până prin anii 1960), de unde proprietarii împreună 
cu culegătorii, ba câteodată chiar şi cu lăutari ieşiţi la cules, puteau gusta în 
fiecare toamnă mustul produs, chiar în marginea localităţii.
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I. 5. Elemente hidrologice1�

Câmpia Aradului şi, în consecinţă, şi localitatea Pecica sunt străbătute 
de la est la vest de cursul inferior al Mureşului, acesta având o lungime de 
18,7 km.

Datorită energiei reduse a pantei sale de numai 0,1 m/km, albia Mureşului 
este bine dezvoltată şi neandrată, cu numeroase braţe secundare. În zona 
Bezdin, Mureşul nu are nici un afluent, dar debitul său variabil, scăzut vara, în 
medie, la aproximativ 120 m3/s, provoacă în celelalte anotimpuri 2-3 inundaţii, 
cu viituri de regim hidric ridicat, cu peste 2000 m3/s. Asemenea inundaţii au 
fost semnalate, îndeosebi, în anii 1927, 1857, 1877, 1932, 1970 şi 1975.

În zona rezervaţiei, viitura record cu un nivel de 490 cm (debit maxim de 
2080 m3/s) a fost înregistrată în luna iulie 1975.

Frecventa creştere a nivelului apei, peste cota de inundaţie (410 cm), a 
provocat dese schimbări ale configuraţiei malurilor şi chiar a albiei puternic 
neandrate, cu numeroase braţe secundare. Mureşul a părăsit de multe ori albia 
veche şi a schimbat direcţia cursului.

Din acest motiv, lunca situată la o altitudine de 98-102 m, cu o uşoară 
cădere de la est la vest, e străbătută de o reţea de canale, albii vechi colmatate 
şi zone depresionare, unde se acumulează apa provenită din inundaţii sau 
precipitaţii, apă menţinută sub formă de ochiuri mai mult timp. Ele sunt 
alimentate şi din stratul acvifer freatic ridicat, aflat la numai 1,50 – 2,50 m 
adâncime, baza fiind alcătuită din argilă vânătă ce coboară între 6,50 – 14 
m.

Acest strat compact cantonează apă cu nivel liber, formând „japse” şi 
„belciugi” sau suprafeţe înmlăştinite, unde nivelul apei variază în funcţie de 
cel al Mureşului. Ele alternează cu terenuri adânci şi noroioase, cu umiditate 
ridicată, alături de porţiuni aride, însorite (diguri, poieni, margini de drumuri). 
Întregul sistem deţine o suprafaţă de 78 ha, adică 8% din suprafaţa unităţii 
Bezdin.

În perimetrul administrativ al oraşului Pecica s-au construit canaluri de 
desecare cu o lungime totală de 268,08 km, care s-au împărţit pe teritoriile 
unităţilor agricole de dinainte de 1989, astfel: Sistemul de Îmbunătăţiri 
Funciare Pecica, în zona Sionda, 120,78 km; CAP “ Steagul Roşu”, 0,30 km; 
CAP “Ogorul”, 7,92 km; CAP “Timpuri Noi”, 22,31 km; CAP Turnu, 92,68 
km;  IAS Pecica, în zona Sionda, 81,65 km. De asemenea, canaluri de desecare 
s-au construit şi de către Consilul Popular Pecica, de 2,4 km.

1� Autor: prof. Florin Rogojan


