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RELIEFUL ANTROPIC DIN BAZINUL SUPERIOR AL RÂULUI 

CRIŞUL REPEDE 

 

 

 

 

Cuvinte-cheie: relief antropic, factorii morfogenetici antropici, sistemul morfohidrografic 

fluvial, sistemul morfogenetic, activitatea antropică, tipuri de resurse, repartiţie spaţială, 

reabilitare morfoantropică, convergenţe şi disjuncţii spaţiale. 

 

 

 

 

Scurt recurs la temă şi lucrare 

 

 Cercetarea geomorfologică în spectrul problematicii abordate înscrie la loc prioritar 

temele de  geomorfologie genetică.  Genezei actuale i s-a acordat tot timpul întietate; celei 

de geomorfologie antropică doar poziţii secundare sau chiar aleatoare. Cum, însă realitatea 

geografică actuală, dezvăluie faptul că impactul antropic în sistemele teritoriale îşi lasă 

amprenta puternic în peisaj, iar în unele spaţii chiar decisiv, atractivitatea pentru relieful 

antropic a crescut simţitor. Pentru ţara noastră se poate vorbi chiar de o „renaştere” solicitată 

de concepţiile moderne despre dezvoltarea durabilă. 

 În alegerea temei enunţată anterior ne-am ghidat după orientările din „teoria 

cunoaşterii contemporane” înscrisă în demersurile cunoaşterii geografice, respectiv 

geomorfologice. S-a selectat din acest context ideea că nu numai cantitativul, nu numai 

calitativul, ci relaţia şi funcţia devin decisive pentru sistemele teritoriale. După efectuarea 

cercetărilor, şi în special al celor pe teren, ne-am dat seama că Bazinul Râului Crişul Repede 

şi-a păstrat prin excelenţă patternul natural. Din modelele inserate în lucrare (ex. Modelul 

teritorial administrativ Poieni) apare evidentă dominarea suprafeţelor ocupate de păduri, 
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păşuni, fâneţe etc.) faţă de cele arabile sau ocupate de infrastructuri. Cu toate acestea relieful 

creat de om şi-a pus amprenta în arealele cu o puternică concentrare a exploatării anumitor 

resurse (de subsol, hidrice etc.). relieful antropic devine astfel un factor demonstrativ al 

raportului dintre om şi mediul înconjurător, al raportului dintre disponibilitatea naturală şi 

cerinţa antropică. 

 Elaborarea studiului, restrâns asupra bazinului superior al râului Crişul Repede, a 

întâmpinat câteva dificultăţi, dintre care notăm: 

- Lipsa unor studii geografice cuprinzătoare asupra întregului bazin; 

- Lipsa unor studii specializate (climatice, hidrologice, biogeografice) extinse pentru 

întreg teritoriul; 

- Accesibilitatea redusă pentru anumite areale; 

- Discrepanţe de atitudine între interesele locale şi cele regionale şi chiar naţionale (ex. 

Infrastructurile de circulaţie). 

În consecinţă elaborarea studiului a necesitaat ca într-o primă parte (cap. II, III) să se 

analizeze şi să se prezinte în sinteză fizico-geografică Unitatea geospaţială a Crişului Repede 

şi, totodată (II) Sistemul morfohidrografic al Crişului Repede. Numai după aceea a fost 

posibilă elaborarea părţii a doua (cap. IV, V) vizând efectiv „Activitatea antropică şi relieful  

rezultat”, precum şi „Aspecte de reabilitare a reliefului antropic”. 

Detaliile sunt redate în cuprinsul lucrării şi, în paginile textului. Suntem conştienţi că 

cerinţele unui atare studiu pot fi infinite, dar s-a militat şi, pentru un profil selectiv pe 

principiul ponderii activităţilor antropice, a reliefului creat de om şi al concentrării spaţiale. 

 

Cuprinsul lucrării 

 

 I. Demersul cunoaşterii ştiinţifice 

 1. Motivaţia alegerii temei 

 În tratatele de geomorfologie, omul este apreciat ca factor morfogenetic esenţial care 

generează un relief distinct ce se impune în realitatea teritorială. Faptul acesta este bine 

marcat în sistemul geografic al bazinului Crişului Repede, ceea ce a constituit un motiv de 

bază pentru alegerea temei de doctorat. 
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 2. Suportul metodologic al cercetării ştiinţifice 

 Cercetarea geomorfologică are drept suport un sistem metodologic şi principii în 

virtutea cărora s-a efectuat cercetarea. S-au expus curentele metodologice de bază, mijloacele 

de investigaţie, principiile utilizate în cercetare (6 principii) şi metodele folosite în 

cunoaşterea geografică (11). 

 3. La suportul cunoaşterii oferit de literatura de specialitate referitoare la Bazinul 

Crişului Repede s-a făcut distincţia între cercetarea cadrului natural în ansamblu şi cercetarea 

diferenţiată. Este evidentă aprofundarea cunoaşterii geologice şi relativitatea celei geografice. 

 

 II. Bazinul Crişului Repede, unitate geospaţială sumează elementele  de contur 

spaţial geografic al Bazinului Crişului Repede (Fig. 1), evoluţia acestei unităţi sub raport 

geologic şi morfohidrografic, apoi unităţile geospaţiale, pe subunităţi montane şi subunităţi 

depresionare, la care s-au ataşat şi teritoriile de legătură (defilee, trecători şi pasuri – ex. 

Oşteana). Concluzia este că actuala hidrografie a bazinului Crişului Repede s-a închegat într-

un proces evolutiv, în care se observă un întreg bilanţ de captări, de pendulări laterale şi de 

adânciri pe verticală, sintetizate în cel puţin trei etape:  

a) premergătoare formării principalelor văi actuale; 

b) etapa scurgerii râurilor către golful Şimleului; 

c) etapa  orientării scurgerii către golful Oradiei. 

Procesul de restructurare nu s-a încheiat în sectorul superior al bazinului. 

1.2. Subunităţile geospaţiale ale bazinului Crişului Repede au  ca temei substratul geologic şi 

relieful. Aşa cum se poate observa din harta geologică baza reliefării subunităţilor a 

constituit-o constituţia petrografică (vulcanic, cristalin şi sedimentar în special calcare) şi 

tectonica (generală, locală). 

1.3. Între unităţile majore ale Bazinului Crişului Repede se remarcă: unitatea 

superioară, de la izvorul râului până la Vadul Crişului axată cu precădere pe depresiunea 

Huedinului şi una inferioară grefată pe Dealurile şi Câmpia de Vest. (Fig. 5, 6). 
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Fig. 5.  Localizarea bazinului superior al râului Crişul Repede (după Horvath Csaba) 

 

 

III. Sistemul morfohidrografic al Crişului Repede 

Capitolul anterior (II), destinat scopului de a contura fizico-geografic bazinul 

Crişului Repede şi de a identifica şi prezenta subunităţile geospaţiale ale acestuia, 

împlineşte cerinţa descrierii spaţiului de cunoaştere şi de operare. Pentru înţelegerea 

laboratorului de exercitare a proceselor s-a considerat necesară  analiza sistemică prin 

prisma acţiunii factorilor într-o relaţie de codeterminare şi răspuns teritorial. Astfel, capitolul 

III, devine o continuare a celui anterior, dar cu evidentă sferă de manifestare pe coordonata 

morfologică şi hidrografică (morfohidrografică). Analiza sistemică porneşte de la cunoscuta 

relaţie: substrat  ↔  relief ↔ masă hidroatmosferică ↔ comunitate (biotică şi edafică). 

Este, aşadar explicabilă prezentarea componentelor enumerate cu efectele lor în sistemul de 

ansamblu. 
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1.1. De la  suportul geologic (petrografic, structural şi cronologic) la unităţile 

geologice: Bihorul de Nord, Vlădeasa, Munţii Pădurea Craiului, Munţii Plopişului, Munţii 

Meseşului, Depresiunea Huedin şi Depresiunea Vad-Borod (Fig. 8) toată arhitectura 

geologică s-a edificat în fazele hercinică şi alpină dar au contribuit şi mişcările de basculă 

(fracturi, flexuri) care au dus la formarea de horsturi şi grabene; momentul cronotectonicii 

este tortonianul. Subunităţilor montane de vecinătate li s-a acordat o prezentare largă (Munţii 

Vlădeasa, Munţii Gilău, Munţii Pădurea Craiului, Munţii Plopiş şi Munţii Meseş). 

Subunităţile depresionare (Huedin, Vad, Borod) posedă o încărcătură sedimentară 

(paleogen, neogen) în care se remarcă calcarele. 

1.2. Relieful structogenetic este un factor coordonator al interacţiunii elementelor 

peisajului. În cuprinsul bazinului hidrografic Crişul Repede se evidenţiază o mare varietate de 

relief: munţi înalţi, munţi mijlocii, munţi joşi, dealuri, iar în vest câmpie. La acestea se 

ataşează depresiuni (mari, mici), defilee şi chei. Tectostructogenezei, creatoare de 

morfostructuri, i se opune morfosculptura care a generat: suprafeţele de nivelare/acumulare, 

suprafeţele de eroziune (cel puţin 6) descrise în lucrare, şi 7 (8) trepte de terasă. Specificul 

modelării regiunii a condus ca pe lângă forme de  suprafeţe de eroziune şi terase fluviale să 

existe un  relief de modelare selectivă, unul  carstic  şi cel de glacisuri de contact şi conuri 

aluviale. Aşa s-a completat tabloul morfostructogenetic din bazinul Crişului Repede. 

Seria formelor de relief menţionate o întâlnim în formă sintetică în subunitatea: 

Defileul Crişului Repede – asupra căruia s-a focalizat atenţia, iar rezultatele expuse în câteva 

pagini şi în „harta treptelor morfogenetice”. 

1.3. Studiul a presupus şi o evaluare a componentei climatice. Această 

componentă participă activ la relaţionarea celorlalte elemente ale sistemului. De la  

temperaturi, la precipitaţii, regimul eolian, la tipurile topoclimatice s-a demonstrat că factorul 

climatic este propice  dezvoltării economico-sociale diversificate a regiunii. 
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1.4. Componenta hidrică (scurgere de suprafaţă, organizare hidrografică, aporturi de 

ape diferenţiate în timp şi efecte geografice, analizată mai pe larg contribuie la „susţinerea 

sistemului”, bineînţeles într-o formă, eterogenă ceea ce a condus şi conduce la o imagistică 

geografică multispectrală, deci nuanţată între bazinul superior şi cel inferior, între unităţile 

muntoase, cele de podiş şi cele depresionare. 

În cuprinsul studiului sunt inserate tabele cu diverse valori (ex. debite) şi grafice (ex. 

Fig. 13). 
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Fig. 13.  Precipitaţii medii anuale în perioada 1990-2001 la  

Staţia meteorologică Huedin 

 

1.6. Componenta biotică 

Referirile sunt direcţionate spre vegetaţie deoarece aceasta este o sinteză concretă şi 

fidelă a îmbinărilor ecogeografice, ridicând totodată schimbările impuse de factorul antropic. 

Restrângerea vegetaţiei naturale în urma activităţilor forestiere şi de păşunat are consecinţe 

asupra peisajului în anasamblu. Zonele de vegetaţie: subalpină, forestieră, depresionară sunt 

frecvent marcate cu specii azonale în funcţie de topoclimat. 

Între zonele de vegetaţie şi repartiţia faunei există aici o legătură foarte strânsă 

privitor la speciile faunistice se fac doar scurte referiri (ursul brun, lup, cocoşul de munte, 

clean, lipan etc.). 
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Componeneta edafică respectă şi ea distribuţia verticală, dar şi diferenţierile 

petrografice (ex. nigrosolurile magmatitelor). Intervenţia omului a contribuit la diversificarea 

accentuată a învelişului de sol  (ex. erodosolurile din Depresiunea Huedin). 

 

IV. Activitatea antropică şi relieful rezultat 

1. După un scurt preambul despre Demersul cunoaşterii economico-geografice cu 

relevarea concepţiilor, curentelor şi apoi a relaţiilor intercomponentale sunt exprimate câteva 

idei privitoare la  regiunile economice (formale sau funcţionale). 

2. Resursele din bazinul superior al Crişului Repede 

Activitatea antropică este destinată prin excelenţă valorificării resurselor. Ca urmare, 

cu toată aparenta repetare  între unele teme din capitolul anterior şi cel prezent, a devenit 

obligatorie o evaluare a resurselor oferite de bazinul superior al Crişului Repede. 

2.1. Conceptul de resursă l-a constituit punctul de start. La acesta s-a ataşat  

clasificarea resurselor cu delimitarea înţelesurilor între resursă şi rezervă.  

2.2. Valorificarea resurselor în timp 

În procesul de introducere a diferitelor resurse naturale în circuitul economic au fost 

distinse mai multe perioade în funcţie de nivelul de dezvoltare a societăţii: perioada 

paleoliticului, perioada a treia, perioada modernă şi perioada contemporană. Fiecare 

materializând timpul, resursa, întrebuinţarea şi destinaţia produsului finit. 

2.3.  Tipuri de resurse şi valorificarea efectivă 

Metodele folosite în evaluarea cantitativă şi calitativă a diverselor resurse naturale au 

un înalt grad de specificitate în funcţie de domeniul de activitate şi în funcţie de categoria de 

resurse la care se aplică. 

2.3.1.  Resursele subsolului 

Aceste resurse sunt cercetare urmând o cale limpede: prospectarea, exploatarea şi 

prelucrarea. În bazinul superior al Crişului Repede metodele menţionate, aplicate la spaţiul 

analizat, au condus la evidenţierea: 

- resurselor energetice (lignit, metale radioactive, energie geotermică); 

- resurse neferoase (bauxită); 

- resurse ale materialelor de construcţie (rocie eruptive, roci sedimentare). 
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2.3.2. Resurse ale solului  

Resursele solului şi resursele vegetale aparţin resurselor biosferei. 

Solurile au constituit premisele dezvoltării diferitelor tipuri de agrosisteme, de la 

peisaje agricole tradiţionale (moştenite) la cele radicale moderne, ori chiar induse artificial. 

Detaliile despre fiecare tip de sol (Fig. 19) redate în cuprinsul studiului, ilustrează şi un fapt 

cu atenţionare environmentală, fiind vorba de degradarea accentuată  a păturii de sol din 

cauza folosirii neraţionale. 

2.3.3. Resursele vegetale. Cu deosebire se impun resursele forestiere, iar relevanţa în 

conţinut este pe etaje: e. boreal, e. boreonemoral (1200 – 1400 m), e. nemoral (fag, gorun). Pe 

lângă aceste componente se ataşează arbuşti şi vegetaţia ierbacee. 

2.3.4. Relieful, sursă pentru localizarea şi dezvoltarea aşezărilor umane 

Desigur că  relieful, componentă geografică de bază în relaţionarea din sistemele 

teritoriale, îndeplineşte numeroase roluri, dar s-a considerat că rolul său deosebit este pentru 

siturile de habitat. Astfel, fragmentarea reliefului, formele de relief (văi, versant, 

promontorii, terase, glacissuri etc.) şi panta terenurilor au jucat roluri decisive pentru 

habitatul rural (sate mari, mici, sate risipite, sate adunate, sate liniare) şi urban (oraşul 

Huedin, Aleşd). Izvoarele arheologice dovedesc ocuparea preferenţiată a formelor de relief 

(ex. castrele, cetăţile, burgurile) şi adaptarea tipului de construcţie (arhitectură) la relief (ex. 

Localităţile Poieni, Bologa, Huedin). 

2.3.5.  Resursele climatice 

Radiaţia solară, circulaţia maselor de aer sunt apreciate ca factori climatogeni de bază. 

Analiza în timp şi spaţiu a elementelor climatice (temperatură, precipitaţii, vânt) sunt 

considerate esenţiale nu numai în definirea aspectelor bioclimatice ci şi în privinţa aprecierii 

şanselor pentru activitatea umană. De la regimul precipitaţiilor, diferenţierea spaţială a 

acestora, la Regimul eolian, regimul termic (tabelul 7), la fenomenele climatice deosebite, 

inclusiv climatul subteran – toate au fost analizate (succint) pentru om şi activitatea 

gospodărească a acestuia. 
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Tabelul 7. Variaţiile temperaturii medii lunare şi anuală pe versanţi cu diferite 

expoziţii deduse cu ajutorul gradienţilor termici reali, calculaţi faţă de  

staţia meteorologică Vlădeasa 

 

Altitudinea 

(m) 

Ianuarie Iulie Anual 

N E S V N E S V N E S V 

1700 -6,9 -6,8 -6,8 -6,8 8,9 9,1 9,2 8,9 1,5 1,7 1,7 1,5 

1600 -6,7 -6,6 -6,5 -6,6 9,7 10,1 10,2 9,8 2,1 2,4 2,4 2,1 

1500 -6,0 -6,3 -6,1 -6,3 10,6 11,1 11,2 10,7 2,6 3,1 3,1 2,7 

1400 -6,3 -6,0 -5,8 -6,0 11,4 12,0 12,0 11,5 3,2 3,7 3,8 3,3 

1300 -6,0 -5,8 -5,5 -5,7 12,3 12,9 12,9 12,3 3,7 4,2 4,4 3,8 

1200 -5,8 -5,7 -5,1 -5,4 13,0 13,7 13,7 13,1 4,2 4,8 5,0 4,4 

1100 -5,6 -5,4 -4,8 -5,1 13,8 14,6 14,6 13,8 4,7 5,4 5,6 5,0 

1000 -5,4 -5,2 -4,5 -4,8 14,5 15,3 15,2 14,6 5,2 5,8 6,1 5,6 

900 -5,2 -4,9 -4,2 -4,4 15,2 16,0 15,9 15,3 5,7 6,2 6,6 6,2 

800 -5,0 -4,9 -3,9 -4,1 15,8 16,7 16,7 16,0 6,1 6,7 7,1 6,8 

700 -4,8 -4,6 -3,5 -3,7 16,5 17,3 17,2 16,8 6,6 7,2 7,6 7,4 

600 -4,6 -4,4 -3,2 -3,4 17,1 18,0 17,9 17,5 7,1 7,6 8,1 8,0 

500 -4,4 -4,2 -2,9 -3,0 17,8 18,7 18,6 18,3 7,5 8,1 8,6 8,6 

 

2.3.6. Resurse hidrice 

Factorul antropic, prin multiplele sale activităţi, aduce modificări esenţiale la procesul 

scurgerii apelor: lucrări hidroameliorative, lucrări agrohidrotehnice etc. Notabil este faptul  că 

sub raport hidric sunt multe contraste în bazinul superior al Crişului Repede, fie aporturi 

bogate de ape, fie deficite marcate de cerinţe. Retenţiile mari de apă (Iad-Drăgan) ori mai 

mici în scopuri local gospodăreşti au dus la crearea  unui relief antropic specific. Regimul 

termic al apelor, chimismul acestora şi debitele solide sunt aspecte ce definesc situaţii 

deosebite faţă de alte râuri din cadrul părţii de nord-vest a României. 

2.3.7. Resursele turistice sunt atât naturale, cât şi antropice. Acestea ţin de  

componentele geologice (rocă, structură), de relief (munte, dealuri, lunci, terase, chei, 

defilee, peşteri), de ape (cursuri, izbucuri, izvoare minerale, lacuri) şi de particularităţile 

climatice (grosimea stratului de zăpadă) şi topoclimatice. Notabile sunt, de asemenea 

resursele bioclimatice şi de peisaj. Resursele turistice antropice au o paletă variată (Măhăra şi 

colab. 1999). 
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3. Scopul activităţilor antropice şi formele de manifestare (directe şi indirecte) 

sunt diverse: materiale, dinamice (infrastructuri de circulaţie) strategice, cultural-educative, 

sportive şi turistice, toate activităţile conduc către crearea reliefului antropic. 

4. Relieful antropic 

4.1. Aprecieri generale 

Omul a devenit din punct de vedere geomorfologic, un factor esenţial şi suficient 

pentru a genera nu doar  forme izolate, ci chiar ansambluri cu o fizionomie şi o dinamică 

proprie. Câţiva parametri de conţinut şi manifestare definesc astfel sistemul morfoantropic. 

Activitatea societăţii s-a manifestat în trei direcţii: 

- activitatea asupra proceselor morfogenetice; 

- crearea involuntară a diferitelor forme de relief; crearea intenţionată a reliefului 

artificial 

Rezultatul intervenţiei omului asupra proceselor (endogene, exogene) geomorfologice 

şi asupra formelor se exprimă în  starea sistemului geomorfologic (echilibru, dezechilibru, 

staţionar, metastabil etc.) şi în gama formelor de relief antropice. 

4.2. Clasificarea formelor de relief antropice. Această ordonare sistematică 

cuprinde relieful antropic din spaţiul cercetat. 

1. Formele de relief rezultate în urma exploatării şi valorificării resurselor din 

substrat (roci de construcţie – Poieni, Bologa, Morlaca; calcare – Aleşd; lignit – Vadul 

Crişului). Aici intră carierele de diferite geometrii şi materialele deşeu, apoi haldele de 

depozitare: 

- mine – lucrări subterane executate de om pentru extragerea minereurilor şi a altor 

substanţe utile; acestea contribuie la degradarea scoarţei terestre până la mari adâncimi. 

Prăbuşirea tavanului, de exemplu, schimbă cu totul configuraţia reliefului prin crearea 

unei depresiuni care prin umplerea cu apă din precipitaţii, se poate transforma într-un lac; 

- cariere – sunt exploatări la suprafaţă şi ele transformă relieful; conduc la eroziunea 

pantelor de foarte multe ori şi în cazul în care exploatarea continuă se poate ajunge la 

dispariţia formelor de relief anterioare; 

- şanţuri, puţuri, galerii de prospectare şi extracţie; 

- halde de steril şi movile; haldele sunt acumulări mai mici sau mai mari de reziduuri (roci 

nefolositoare, zgură, cenuşă) care însoţesc exploatările miniere (cariere, mine); 
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combinatele industriale sau oraşele  în cazul haldelor de gunoaie. Haldele apar sub forma 

unor movile sau coline mai mari şi au, de multe ori, un echilibru instabil, predispus la 

alunecări sau prăbuşiri; 

- terase artificiale – carierele cu mai multe nivele la zi. 

2. Forme de relief rezultate prin procese industriale: 

- grămezi de deşeuri şi reziduuri (formate prin aruncarea reziduurilor); 

- bazine şi gropi artificiale (pentru scurgerea apelor artificiale); 

- digurile şi barajele -  sunt amenajate de oameni pentru a opri revărsările râurilor sau 

pentru a construi în spatele lor lacuri de acumulare. Construcţia unor astfel de baraje duce 

la dislocarea unor cantităţi uriaşe de rocă şi, prin depozitarea acestora, la crearea unui nou 

relief. Digurile protejează împotriva inundaţiilor şi a urmărilor catastrofale ale acestora, 

reprezentând deci o intervenţie pozitivă a oamenilor. Digurile au permis şi recuperarea 

unor întinse suprafeţe, altădată inundate; 

- lacuri antropice (de baraj artificial: Flororiu, Leşu, Aleşd, deltele antropice). 

3. Forme de relief rezultate prin activităţi agricole şi forestiere (Foto. 1): 

- terasarea pantelor (terase de diferite forme şi dimensiuni); 

- parcelarea terenurilor (răzoare, taluze); 

- exploatarea terenurilor (şanţuri rămase în urma eliminării pietrişurilor pe suprafeţe mari); 

- canale de drenaj;  

- ravene, ogaşe formate pe drumurile amplasate în lungul versanţilor, care au servit la 

tractarea buştenilor. 

 

 

 

 

Foto 1. Terasarea pantelor 
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4. Forme rezultate prin amenajarea centrelor de locuit: 

- movile de pământ; 

- forme rezultate în timpul construcţiilor de locuinţe (suprafeţe netede, ridicături, taluze); 

- suprafeţe betonate, pavate; 

- locuri de depozitare a produselor reziduale (gropi, bazine). 

5. Forme de relief rezultate în urma construcţiilor căilor de comunicaţie: 

- excavaţii; 

- umpluturi cu materiale; 

- canalele – reprezintă unele dintre cele mai radicale modificări ale reliefului de către om. 

Canalele servesc la micşorarea distanţelor în transportul maritim şi fluvial, la aducerea 

apei potabile pentru alimentarea localităţilor sau pentru irigaţii; 

- ziduri de spijin, tunele. 

6. Relief derivat din activitatea turistică - pârtii de ski, cum este cea de la Vânători. 

Prin intervenţiile sale, omul poate grăbi sau încetini procesele geomorfologie, cu 

consecinţe negative sau pozitive asupra reliefului. 

7. Forme de relief cu profil de fortificaţii şi acţiuni militare 

-     şanţuri de apărare – zona castrului de la Bologa 

Prin intervenţiile negative care conduc la eroziuni grave, se numără: defrişările, 

păşunatul excesiv, aratul necorespunzător, lucrările la infrastructuri ş.a. 

5. Tipurile de activităţi economice specifice bazinului superior al Crişului Repede 

cu efecte geomorfologice sunt activităţile economice: extragerea substanţelor minerale utile, 

activităţile forestiere, activităţile agricole, activităţile hidroenergetice, activităţile turistice, 

activităţile de transport şi infrastructurile economice cu efecte în peisajul geomorfologic al 

regiunii (infrastructuri de exploatare a materialelor de construcţie, infrastructuri de producţie, 

infrastructuri energetice (Fig. 22), infrastructuri turistice, infrastructuri de circulaţie, relieful 

format prin dotări edilitare. 
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Notăm  faptul că toate formele de intervenţie în sistemul geomorfologic teritorial nu 

rămân izolate. S-a constituit astfel o relaţie de cumulare şi susţinere între microrelief, 

mezorelief şi macrorelief. 

7.  Relieful antropic rezultat şi repartiţia lui spaţială 

O imagine de ansamblu a reliefului antropic din bazinul superior al Crişului Repede 

reuneşte două părţi majore: aceea a conţinutului, care stă în relaţie directă cu resursele şi 

aceea a localizării spaţiale dependentă de substrat, relief, climă, ape şi locuire umană. 

În privinţa repartiţiei spaţiale a formelor de relief antropice s-a adoptata utilizarea 

indicelui numeric, completat cu ilustrarea cartografică sub formă de legendă (Fig. 24). 

 

 

Fig. 22. Schiţa amenajării hidrotehnice Drăgan-Iad 
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În privinţa repartiţiei spaţiale a acestor forme din bazinul Crişului Repede se pot face 

câteva observaţii: 

1. Văile râurilor, cu vecinătăţile lor concentrează cea mai variată şi numeroasă gamă 

de forme. Morfotehnostructurile sunt dominante în peisajul locurilor. 

2. Clinele mai domoale ale munţilor (Vlădeasa, Gilău, Meseş, Plopiş, Pădurea 

Craiului) constituie o „centură” de localizare a morfotehnostructurilor de „prag” 

hidrodinamic. 

3. Versanţii cu pante relativ accentuate au oferit terenuri propice amenajării pârtiilor 

de schi (Vlădeasa, Vlaşin). 

4. Arealele depresionare, obârşiile largi de vale şi suprafeţele de netezire adiacente 

sunt proiectate cu un relief mai de detaliu derivat din lucrări agricole (terasări, drenuri de 

coastă) din infrastructurile de circulaţie şi din amenajarea habitatului. 

5. Formele antropice de forma zidurilor de sprijin, rambleurilor, holmurilor, pasajelor 

de trecere etc. sunt diseminate de-a  lungul arterelor de circulaţie şi în spaţiile edilitar 

gospodăreşti. 

V. Aspecte de reabilitare a reliefului antropic 

1. Elemente generale 

Direcţiile de acţiune a omului asupra suportului geoecologic sunt selective, ceea ce a 

dus la crearea unui relief antropogen nuanţat după loc, condiţii şi necesităţi. 

Pentru bazinul superior al Crişului Repede harta de specialitate (Fig. 25) pune în 

evidenţă un spectru larg de utilizare a terenurilor cu preponderenţa suprafeţelor ce cad direct 

sub incidenţa activităţilor antropice. În consecinţă relieful rezultat, în mare măsură, presupune 

astăzi reabilitare spre a putea fi utilizat. 

2. Reabilitarea morfostructurilor de excavaţie 

Spectrul larg al carierelor necesită intervenţii specifice şi multiple (taluzări, nivelări, 

terasări, plantări cu vegetaţie etc.). Abandonarea unor cariere lasă în urmă un relief 

ruiniform (Poieni, Bologa, Valea Lungii etc.) (Foto 9). 
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Foto 9 . Relief ruiniform şi rezidual, 1 km amonte de Lunca Vişagului 
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3. Reabilitarea terenurilor agricole 

În modelele redate în lucrare pentru situaţia terenurilor din câteva sisteme comunale 

(ex. Poieni, Ciucea, Negreni) apare în evidenţă participarea redusă a suprafeţelor agricole în 

comparaţie cu pădurile, păşunile şi fâneţele. Tocmai exploatarea mai agresivă a acestor 

terenuri explică dezlănţuirea eroziunii accelerate. Asemenea terenuri se cer a fi reabilitate: 

terasate, plantate cu arbuşti, protejare împotriva scurgerii ş.a.. Detaliile sunt concretizate la 

prezentarea fiecărui model. 

5.  Reabilitarea terenurilor din cadrul căilor de comunicaţie 

Aceasta constituie o activitate permanentă deoarece aparţine sistemului de 

întreţinere. Acţiunile sunt variate, iar tehnicile complexe. Fotografiile din lucrare ilustrează 

cazuri specifice. 

 

Concluzii 

Aparenta simplitate a acţiunii omului şi a reliefului antropic creat ascunde, aici, în 

fapt, o încărcătură geografică complexă derivată din natura variată a locurilor şi din impactul 

uman de lungă durată şi de largă complexitate. 

Lucrările destinate cunoaşterii geografice a bazinului râului Crişul Repede sunt 

extrem de puţine, ceea ce ne-a obligat la o investigaţie asiduă pe teren şi la o orientare 

selectivă în problematica tratată. Astfel studiul elaborat cuprinde cinci capitole: 

I. Demersul cunoaşterii ştiinţifice 

II. Bazinul Crişului Repede, unitatea geospaţială 

III. Sistemul morfohidrografic Crişul Repede 

IV. Activitatea antropică şi relieful rezultat 

V. Aspecte de reabilitare a reliefului antropic 

Fondul lucrării este centrat pe activitatea antropică şi relieful rezultat (cap. IV). Pentru 

a reuşi cele propuse s-a impus însă necesitatea descrierii întregului sistem morfohidrografic al 

Crişului Repede şi evaluarea disponibilităţilor de resurse naturale din cadrul acestuia. Pentru 

analiza reliefului antropic s-au utilizat frecvent termenii de tehnostructuri, 

geoantropostructuri şi morfotehnostructuri geografice. 
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