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 „Secțiunea transversală” a râului 
Noțiuni de bază legate de apele noastre de suprafață 

 

Unde se poate găsi apă, în natură? 
Suprafața Globului nostru, este acoperită cu apă, într-o proporție mai mare 
de 2/3. Din această cantitate de apă 75% constituie ponderența apei sărate, 
apa oceanelor și ale mărilor de pe Glob. Majoritatea cantității apei dulce de 
pe suprafețele uscate ale Pământului se găsesc în subteran, respectiv în 
atmosferă în formă de abur. O parte a cantității de apă dulce de suprafață 
constituie apa congelată în glaciare, zăpadă și stratul de gheață ale polilor 
Globului. Unul dintre cei mai mari depozitanți de apă dulce este lacul Baikal 
aflată în partea sudică a Siberiei, care totodată este lacul cu cea mai mare 
adâncime de pe Glob. O parte mică a cantității de apă dulce se află în 
structura țesuturilor animalelor. Pentru om, este accesibilă o cantitate de 
doar 2% din cantitatea totală a apei dulci. 
 

Care sunt cele mai cunoscute ape de suprafață în ţara noastră? 
Dintre lacurile noastre naturale cele mai mari sunt: bine cunoscutul Balaton,  
Lacul Velence, și lacul Fertő – albia acestuia în cea mai mare parte fiind 
umlpută de vegetație cu trestie. Dintre lacurile artificiale, cea mai mare 
suprafață are lacul Tisa (barajul de la Kisköre). Dintre râurile noastre Dunărea 
are cel mai mare debit de apă, după care urmează râul Tisa, Crișurile, râul 
Drava, Raba și Mureșul, respectiv multe alte ape curgătoare mai mici. 
Izbucurile noastre carstice sunt aprovizionate din apele stocate în crăpăturile 
rocilor carstice, dintre pârâurile care pornesc din astfel de ape depozitate în 
roci, cele mai cunoscute sunt pârâurile munților Bükk, pârâurile Szinva și 
Szalajka: primul dintre aceste două contribuie la aprovizionarea cu apă a 
municipiului Miskolc, iar cel de al doilea este cunoscut ca fiind principala 
atracție a locului turistic cunoscut după cascada Fátyol. Mai multe centre 
balneologice au fost construite în locurile cu izbuc de suprafață ale apelor 
termale, astfel de centre sunt Hévíz, Bükfürdő, Egerszalók, Zalakaros –o  
astfel de apă termală se află și sub Hagymatikum. 
 

Ce fel de efecte reciproce există între apele supraterane și mediul lor? 
Masa de apă în cantități mari are efect regulator asupra temperaturii 
mediului înconjurător, mediul se va încălzi și se va răci mai lent în comparație 
cu suprafața solului sau cu stratul de aer aflat deasupra acestuia. Din părțile 
laterale, chiar și râurile delimitate cu diguri, au efect asupra apei din sol, prin 
intermediul fluxurilor de apă de sub nivelul suprafeței.  
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 Cum utilizează omul, apele vii? 
În zilele de astăzi, apele supraterane nu mai sunt folosite pentru obținerea 
apei potabile: în locul acestuia apele sunt utilizate în scop de udat, pescuit, 
practicarea unor sporturi, pentru circulație, îngreunând astfel din punct de 
vedere ecologic, într-o măsură mai mare mediul acvatic. 
 

Transformările râurilor în spațiu și timp 
 
Care este drumul parcurs de către ape, de la izbuc până la ocean? 
Compoziția apei la nivelul izvorului se schimbă în funcție de faptul că,în ce fel 
de straturi de roci sau de sol a pătruns apa, înainte să iasă la suprafață. În 
subteran, apa va dizolva diferite componente a solului, iar aceste substanțe 
vor apărea în apa pârâului sub formă de substanțe anorganice și săruri 
minerale. Ulterior acestor substanțe se vor adăuga acele substanțe care sunt 
adunate prin efectul degradator fizic al râului din albia acestuia; aluviul 
aduce multe feluri de materiale începând cu cele mai fine particule de 
materiale, prin pietrișele fine șlefuite și până la bolovanii mai mari. 
Substanțele organice vor ajunge în apă, pe de o parte de pe mal, iar pe de 
altă parte din vegetație, puțin mai târziu deja constituie părți ale plantelor 
acvatice, la care se mai adaugă și reziduurile animalelor din ape.  
 
Cum își alege râul, albia lui? 
Apa, întotdeauna curge în jos datorită gravitației, fapt pentru care linia de 
curgere a râului duce prin punctele cele mai joase a terenului. Apa 
curgătoare nu este capabilă de prescurtări: această sarcină și-a asumat omul, 
când prin tăierea marilor curbe ale râurilor, a încercat să accelereze trecerea 
apei din râu, totodată prescurtând prin aceasta distanțele căilor navale. 
 
Este permanentă traseul râurilor? 
Prin cursul superior ale râurilor, apa trece repede și produce un efect 
demolator destul de serios afectând rocile și solul. Aluviunile rezultate în 
urma acestui efect sunt depuse pe de o parte în cursul inferior sub forma 
unor insule sau recife construite de râu. În cursul de mijloc al râului aceste 
două efecte sunt în echilibru, apa demolează și totodată construiește. 
Examinând curburile râului, putem observa că la nivelul arcului inferior al 
curburii, unde viteza apei este mai mare, râul demolează malul și apar pereți 
destul de ridicaţi, iar în arcul interior al curburii unde viteza apei este mai 
mică, arcul curburii va fi umplut în mod treptat. Curbele vor deveni din ce în 
ce mai late și râul începe să ”marginalizeze”. 
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 Cum se schimbă nivelul apei din râu, în decursul unui an? 
Cele mai ridicate niveluri de apă se numesc culminări. Râurile noastre 
culminează de două ori pe an, odată după topirea zăpezii, împreună cu 
mișcarea tablelor de gheață, iar a doua oară după căderea ploilor de 
primăvară la începutul verii, cu ocazia așa numitei inundație verde. 
Perioadele secetoase de vară, aduc cele mai scăzute nivele de apă, în aceste 
perioade unele dintre râuri pot fi traversate chiar pe jos. Nivelul de apă este 
monitorizat cu ajutorul unei scare de măsurare, pe care le putem găsi și pe 
malul Mureșului. 

Vremea canalizării râurilor 
 

De ce era necesară canalizarea râurilor? 
În trecut, inundațiile au afectat o parte semnificativă a câmpiei panonice pe 
ambele părți ale râurilor Aceasta era valabilă în mod deosebit pentru râul 
Tisa care era foarte curburată și pentru afluenții acestuia. Pe teritoriile 
afectate de inundații, agricultura era imposibilă sau putea fi practicată doar 
în unele perioade ale anului. Datorită creșterii populației, a crescut și 
necesitatea de a anexa noi teritorii în producția agricolă, respectiv au dorit ca 
comunitățile în dezvoltare să fie știute într-o siguranță mai mare, față de 
amenințarea apei. Aceasta putea fi atinsă prin două căi, prin tăierea 
curburilor râului respectiv prin construirea de diguri. 
 

Cine au lucrat la construirea digurilor și la canalizări? 
Lucrările de canalizare au durat mai multe decenii, deoarece în anii 1800 nu 
era posibilă solicitarea ajutorului mașinilor de lucru. Imensa cantitate de 
lucru manual, asigura trai pentru generații întregi. Mișcarea imensei cantități 
de pământ era efectuată de către săpători, care erau muncitori aleși din 
rândul celor mai săraci oameni, fără teritorii agriculturale proprii. Săpătorii 
se mutau de la un loc în altul, după mutarea locului de activitate, împingând 
în fața lor într-o roabă, sculele și bagajul pe care le aveau. Ei se odihneau 
doar în lunile de iarnă cu ger, când lucrările de pământ au fost stopate. 
 

Unde ne putem întâlni cu munca foștilor constructori? 
În prima fază a fost planificată tăierea curburilor râurilor, prin segmente de 
albii realizate artificial, având lățime egală cu cel al traseului râului. Brațurile 
care prin astfel de metode au fost desprinse de râu se numesc brațuri 
moarte, ceea ce înseamnă că între cele două ramuri în formă de literă U ale 
brațului mort, râul curge într-o matcă realizată prin săpare manuală. În a 
doua fază au fost realizate digurile având mai multe nivele. În a treia fază, a 
fost începută săparea de canale pe teritoriile fostelor inundații care acum au 
fost uscate, pe de o parte cu scopul conducerii apei, iar pe de altă parte chiar 
cu scop de irigație. 
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Sunt necesare în zilele de astăzi munci de protecție de-a lungul râurilor? 
De multe ori a devenit necesară înălțarea ulterioară a digurilor, adaptându-
se inundațiilor din ce în ce mai înalte. Inundațiile mai mari, exercită o 
presiune mai mare asupra părților laterale ale digurilor atsfel urmărirea 
atentă ale acestora și fortifierea lor este inevitabilă. Retragerea apei poate fi 
ușurată și prin săparea mecanică a matcăi râului, prin îndepărtarea unei părți 
a aluviunii depuse.  

Asociații de viețuitoare (biocenoze) de-a lungul râului 
 
Care este diferența între luncă și între teritoriul pentru valuri? 
Acel teritoriu unde apa râului ajungea înaintea canalizării lui, cu ocazia 
inundațiilor, se numește luncă. Mai târziu, după canalizări acest teritoriu s-a 
retras în spațiul dintre digurile construite, astfel în zilele de astăzi acest 
teritoriu este denumit teritoriul valurilor. Teritoriile făcute utilizabile pentru 
agricultură și care se află în afara digurilor, pe părțile laterale externe ale 
acestora constituie așa numitele părți salvate. Inundațiile deosebit de mari, 
câteodată amenință cu trecerea apei peste diguri; amplasamentele 
temporare, construite în aceste cazuri, se numesc diguri mici, iar apa care 
apare pe partea salvată, prin crăpăturile aflate sub diguri se numește apă de 
izbuc. 
 
Care este succesiunea tipurilor de vegetație? 
Vegetația apare și în ape în acele locuri unde pătrunde o cantitate adecvată 
de lumină solară. În părțile adânci și întunecate nu găsim plante, iar plantele 
acvatice apar în cantități mari în regiunile cu apă de adâncime mică. Algele 
care au viață planctonică, apar de asemenea în apropierea suparfeței apei în 
număr mare. Spre mal putem întâlni acele plante, ale căror frunze plutesc pe 
suprafața apei, dar rădăcinile lor sunt fixate în solul albiei, astfel de plante 
fiind nufărul, nufărul galben și castanele de baltă. Pentru malul apelor sunt 
caracteristice diferitele specii de papură și trestie, mai apoi plantele 
”amfibiene” care suportă și acoperirea temporară cu apă, ca de exemplu 
speciile din familia poligonaceelor. Îndepărtându-ne de apă, fitoasociațiile, 
care urmează, se leagă din ce în ce mai puțin de habitatele acvatice. Pe mal 
putem găsi păduri de galerii cu lemn moale, cu specii de sălcii de mărimea 
tufișurilor și cu mărimea copacilor de asemenea, cu specii de plopi, iar în 
marginile mai înalte apar pădurile de galerii cu lemn dur, cu frasin, ulm, arțar 
și stejar.  
 
 

http://www.huro-cbc.eu/


 Ecologia apelor i ale malurilor.  1. modul 
  

      www.huro-cbc.eu 
Continutul acestui tutorial nu reflecta în mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene 

 Ce fel de efect au inundațiile asupra viețuitoarelor? 
În afară de vegetație și răspândirea animalelor este afectată de acoperirea cu 
apă. Acele animale pot evita cel mai bine inundația, care sunt capabile de a 
urca pe vegetație, sau de a părăsi zona valurilor dintre diguri. Pentru alte 
specii, inundațiile reprezintă șanse noi: pentru pești apar noi teritorii de 
reproducere, iar în cazul multor specii ajută răspândirea acestora. 
 
Ce fel de efect are omul asupra biocenozelor naturale în matca râurilor? 
Datorită activității umane de mai multe secole, biocenozele originale 
aproape nicăieri nu au rămas intacte; pentru acest fapt în loc de habitate 
naturale putem vorbi doar de habitate apropiate de natură. 
1. Hartă oarbă 
Trasează în harta oarbă, cele mai importante ape de suprafață din țara 
noastră! 
A, Balaton B, Lacul Velence, C, Lacul Fertő, D, Lacul de acumulare de la 
Kisköre E, Crișul triplu F, Tisa, G, Mureș H, Rába I, Dunărea J, Drava 
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 2. Decide despre următoarele, care este mai mare și care este mai mică! 
Utilizează următoarele semne >, <, respectiv semnul =! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cu ocazia drumețiilor tematice, caută scala de măsurare a înălțimii apei 
de pe lângă podul Mureș!  
Prezintă pe scurt semnificația scalei pentru măsurarea înălțimii apei! Ce fel 
de semne apar pe ea? Pilonul podului și vegetația de pe mal, păstrează 
amintirea nivelurilor de apă. Unde este ultimul nivel de apă cel mai ridicat, 
față de scala de măsurare?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Baza de apă dulce a Globului nostru …… Baza de apă sărată a Globului nostru 
 
2. Lacul Baikal    …… Balaton 
 
3. Porțiunea Dunării din Ungaria  …… Porțiunea râului Tisa din Ungaria  
 
4. Apa fixată în sol    …… Apa fixată în organismele vii 
 
5. Temperatura apei de carst   …… Temperatura apei termale 
 
6. Atingerea nivelului maxim al râului …… Cota cea mai ridicată a nivelului apei  
       d    â  
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 4. Proiectează canalizarea unui râu! 
Traseul prezentat pe imaginea alăturată aparține unui râu – linia discontinuă 
care apare pe cele două margini laterale arată marginile luncii. Semnalează 
unde și ce fel de munci ai recomanda pentru săpători! Prezintă pentru ceilalți 
deciziile tale și argumentează-ți răspunsul! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Decide dacă afirmațiile următoare sunt adevărate (A) sau false (F)! 
Ne-am cunoscut mai multe noțiuni în legătură cu canailzarea râurilor. Dar 
oare noțiunile sunt clar însușite? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Digurile mici îndepărtează animalele de la pericole cu ocazia inundațiilor. …… 
 
2. Teritoriul salvat se află totdeauna în zona de dintre diguri.   …… 
 
3. Cu ocazia canalizării râurilor, râurile au devenit mai scurte în proporția lungimii 
brațurilor moarte.         …… 
 
4. Brațele moarte ale râurilor nu conțin apă.     …… 
 
5. Spațiul pentru valuri de dintre diguri este mai mare decât lunca.  …… 
 
6. Fiecare râu, delimitat de diguri curge într-o matcă permanentă.  
 …… 
 
7. Pereții mari al malurilor râurilor s-au format la părțile unde fluxul de apă era mai rapid. 
 
8. Construirea de recife este caracteristică pentru cursul  de mijloc al râurilor. …… 
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 6. Închipuiește, că trăieșt ca un membru al unei familii de săpători. 
Povestește-le celorlalți cu ce vă ocupați, cum trăiți și ce fel de ustensile 
folosiți în munca voastră! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Recunoașterea ustensilelor 
Imaginile alăturate prezintă ustensilul folosit de către săpători. Fără a ne 
cunoaște ceva sigur, încearcă să le prezinți colegilor tăi, pentru ce anume a 
fost folosită aceasta, cum a fost fabricată și care este versiunea cea mai 
dezvoltată dintre cele prezentate! 
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 8. Căutarea cauzei 
Din păcate valurile de inundații aduc foarte multe reziduuri de origine 
umană. Cu ocazia drumețiilor notează toate materialele reziduale cu care te-
ai întălnit! Dacă acestea încă poartă etichete pot fi aflate și originea acestora, 
unde au fost fabricate, care este țara de proveniență. Realizează o listă care 
conține tipurile de reziduuri găsite! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.huro-cbc.eu/

