DATE ISTORICE
DESPRE APELE ŞI LUCRARILE DE HIDROAMELIORAŢII
EFECTUATE IN NORD-VESTUL ROMANIEI
(Cu referiri la modificările microclimatice, edafice
şi biocenotice survenite în urma acestor lucrări)
CAROL KAUACSONYI

Teritoriul de no·rd-vesi al României, unde în decursul ultimelor milenii apele curgătoare şi -au schimbat în repetate rînduri locul albiilor,
până în trecutul apropiat se caracteriza ca o regiune cu umiditate în exces. Acest fapt a avut o influen ţă profundă asupra populaţiei, începând
chiar cu perioada dei umaniz:are a teritoriului. Pe lângă multiplele avantaje economice oferite de apele din zonă, pagubele produse de acestea,
în special în timpul inundaţiilor din trecut (ce se repetau sistematio
aproape în fiecare deceniu), erau adesea dezastruoase. Este de remarcat
şi faptul că, o serie de te-renwi fiind periodic sau chiar permanent inundate, nu puteau fi folosite pentru nici-un fel de culturi.
Din acestei considerente< primele încercări de hidroamelioraţii au
fost efectuate< aici cu secole în urmă. O parte dintre acestea nu şi-au atins
scopul, dar totuşi acestea au o valoare documentară, servind ca punct de
referinţă pentru lu crările de mnrn anvergură efectuate· în deceniile următoare. Marca majoritate a activităţilor complexe de hidroamelioraţii
au fost terminate abia în secolul al XX-lea.
în redarea datelor istorice asupra lucrărilor hidrotehnice efectuate
în această regiune, ne-am axat în special la descrierea lucrărilor mai vechi.
O prezentare a activităţilor complexe de îmbunătăţiri funciare efectuate
în ultimele decenii, depăşeşte cadrul acestei prezentări.
Pentru întocmirea materialului, pe lângă bibliografia citată, am folosit şi unele fotocopii de documente din coleoţia Muzeului Judeţean Satu
Mare, care au fost expuse cu ocazia expoziţiei temporare „Someşul în
istoria oamenilor şi locurilor", organizată la sediul acestei instituţii, în
<inul 1970.
Am considerat util, ca pe lângă preiz,entareu datelor istorico cu privire la modificările produse în reţeaua hidrografică a teritoriului, să menţionăm şi unele schimbări surveni te în urma acesto•r lucrări, în microclima, solul, precum şi în flora şi fauna acestei regiuni.
Teritoriul de şes din nord-vestul României este una din cele mai
bogate zone în ape, dintre cele de câmpie a ţării. Există numeroase terenuri mlăştinoase, alimentate cu ape în timpul viiturilor printr-o serie de
albii părăsite, care s-au format în urma evoluţiei geologice specifice a
.acestui ţinut.
13.
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După cum este cunoscut, în mezozoic Marea Panonică a acoperit în
întregime acest teritoriu. Odată cu ridicarea lanţului carpatic din perioada terţiară, horstul îngropat a Culmii Codrului (o• reminiscenţă a
Munţilor cristalini Hercinici) ajunge din nou la suprafaţă. La contactul
zonei cristaJine a Carpaţilor cu vechiul Masiv Hercinic se produe numeroase falii, prin care au loc erupţii vulcanice. În urma acestor erupţii
care s-au succedat în trei faze (badenian, sarmaţian, plioc:en), se formează
Munţii vulcanici ai Oaşului şi ai Gutâiului.
Treptat Maz.::ea Panonică se compartimentează şi în romanian începe
să se restrângă. In urma activităţii râurilor cei porneau din regiunile• montane şi care în pJ.eă.stocen formau aici im•Emse delte, teritoriul dei şes. se·
co lma tează treptat.
în pleistocen microrelieful zonei de câmpie şi în consecinţă, şi direcţia apelor curgătoare difer.ră substanţial faţă de cea actuală. Nis·i purile
Nirului erau încă la acelaşi nivel altitudinal cu restul zonei de câmpie.
Râurile care porneau din Carpaţi treceau prin această mnă, curgând în
continuare spre Depres.iunea actuală a Bihorului. DepuneTile de1 nisip din
N-V ţării sunt rezultatul activităţii acestor ape curgătoare, care de fapt
s,_au depus sub formă de nişte conuri de de•je1cţii. Dintre râuri, Tisia trecea prin mijlocul zonei nisipur ilor, curgând spre culoarul Ierului; după
părerea noastră în direcţia Curtuiuşeni-Văşad. Tot prin Câmpia N'irului au trecut şi râurile Some<? şi Tur, schimbându-şi aici în repetate rânduri direcţia de scurgere.
La sfârşitul pleistocenuLui apele râului Someş şi Crasna curgeau prin
şanţul tectonic a Văii Ierului în direcţia S - V, fapt atestat de o serie de
albii p{~·ăsite, ce există în această wnă . Iniţial Someşul, înainte de a pă
trunde în culoarul Ierului, traversa zona subcolinan1 a Codrului. Această
vale se găseşte în direcţia localităţilor: Cărăşeu--Ardud- ·Cig-Sudurău.
în care se vărsa la sud de Eriu-Sâncrai rfiul Crasna (7). În urma dezvoltării mai pronunţate a conului de dejecţie ~i datorită mişcărilor neotectonice, în perioada Wurm II, Someşul este deviat în direcţia localită
ţilor: Cărăşeu-Mădăras~Craidorolţ-Căuaş-Hotoan (albia a II-a). Mai
târziu se formează albia a LU-a în direcţia: Cărăşeu-Lipău-Amaţi-Săt
mărel (de unde nu poate1fi urmărit în continuare), curgând tot spre Valea Ierului.
Rolul de albie principală a culoarului Ierului se încheie în holocenuL
inferior, când unele zone ale regiunii de nord-vest sunt supuse mişcări
lor lente do ridicare, iar altele1 de scufundare. în um1a aces.tori mişcări
tectonice se· ridică z:0na culoarului Ierului, iar partea răsăriteană şi nordică a Câmpiei actuale a Someşului se scufundă. Acest fapt arei repercursiuni profunde asupra reţelei hidrografice a întregului teritoriu. Drept
urmare„ Valea forului ajunge într-o poziţi·e suspendată faţă de Câmpia
Scmeşului, fapt pentru care apele curgătoare nu mai pot pătrunde în
wna acestui culoar, luând alte direcţii de saurgerc.
Someşul se va scurge în partea cea mai estică a actuale·i Câmpii a
Someşului, în direcţia nord, spre Tisa. Cursul lui poate fi urmărit începând ·de la Seini (jud. Maramureş), spre Medieşu Aurit şi Livada, unde
albia Jui de odinioară în prezent esin ocupati de pârâul Egherul Mare.
Această albie şi în prezent este foarte lată, având nişte meandre
imense (12).
1
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deja în cursul fazei de
acum de circa 9 OOO ani. Atunci
Someşul s-a scurs în direcţia Medieşu Aurit-Livada-Micula (15). Intre
această albie şi cea actualii. a Bgherului Marc există de asemeni cursuri
şi meandre părăsi te. Deoarece debitul râurilor in ultimii 10 OOO de ,ani
s-a schimbat în mai multe rânduri, 1n special în funcţie de precipitaţii,
unde albii şi meandre sunt mai mari, decât celc.lalte, care s-au format
în perioade secetoase.
În perioada mai caldă şi aridă a altmului, cursul Someşului se deplasează din nou spre vest. Atunci râul curgea în direcţia localităţii Atea
(15). Albia şi meandrele sunt mai mici, datorită condiţiilor climatice amintite a borealului (7500-5500 î.e.n.).
Someşul a ocupat cursul actual în mijlocul perioadei atlantice (55002500 î.e.n.), iar după A. Bogdan şi B. Diaconeasa (12) la începutul subborealului (2500 î.e.n.), în fa7a fagului
Odată cu schimbarea cursului Someşului, desigur CH şi ce·lclalte râuri
ale zonei şi-au schimbat dirc'cţiile de scurgere. Astfel se poate· constata
că, reţeaua hidrografică actuală a zonei este foarte tânără. În urma acestori schimbări de albii, datorate mişcărilor neotectonice (de coborări şi
r idic!tri lente), toată regiunea de câmpie a fost presărntc.1 de albii şi meandre părăsite de diforite vârste.
Stratele care acoperă suprafaţa acestei zone de asemenea sunt formaţiuni tinere. În partea estică a Câmpiei Someşului cste aşternut un
strat de argilă roşcată, depus în holocenul nou, în special în cursul viiturilor. Acest material provine din argila roşcată a marginilor depresiunilor. Dealungul albiilor şi a unor terenuri acoperite de viiturile de odinioară pot fi găsite şi depune·ri mai tinere: nămoluri şi nisipuri fluviatile.
Depresiunea Mlaştinii Ecedea s-a format în decursul holocenului.
Acest teritoriu era supus; mişelirilor lente de coborâre, începând cu fa:.ca
pin-mesteacăn. Astfel, e·xistau ai.ci zone mlăştinoase• încă din această perioadă de vegetaţie, dar se pare că formarea coveţii propriu-zise aparţine
perioadei boreale. Apariţia Depresiunii Ecedea a favorizat pc- de o parte
formarea unui imens teren mlăştinos, iar pe de altă parte prezenţa acestei zone joase a determinat şi uneilc· schimbări în direcţia de scurgere a.
unor râuri de pe teritorii limitrofe.
în urma evoluţiei geologice caracteristice şesului din nord-vestul
ţării este lesne de înţeles, că această zonă era expusă viiturilor, care într-adevăr s-au repetat de nenumărate ori. Este de remarcat şi faptul că,
în timpu.I inundaţiilor apele în primul rând au pătruns 1n vechile albii
părăsite, din care s-au revărsat apoi peste terenurj de cultură şi aşezări
umane, fapt pentru care cunoaşterea direcţiei acestori vechi cursuri are
o importanţă deosebită şi din punct de1 vedere hidro>-<.tmelioritiv.
Râurile Someş, Crasna, Homorod, Ier şi Barcău fac parte din grupa
râurilor vestice, pe când Turul aparţine grupei râurilor nordice (65).
Regimul hidrologic al râurilor vestice este influenţat de condiţiile de
climă locală: încălziri frecvente, inversiuni termice iarnă, ocluziuni de
mase de aer cald în ianuarie si februarie. De aceea bazinele râurilor
acestei zone aparţin tipului carpatic vestic; cu viituri iarna din topirea
zăpezii; cu ape mari primăvara cG< apar frecvent dar pentru perioade ele
vegetaţie postglaciară pin-mesteacăn,
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scurtă durată, însoţite

deseori de ploi; viituri mai puţine în timpul verii.
Ac.est tip de regim hidrologic caracterizează zona Oaş-Gut<'li între înăl
ţimi de 800- 1 200 m, respectiv şi bazinele Turului şi Crasnei la înăl
ţimi mai joase.
Ohiar şi Bazfoul Someşulu i are o scrie de caracteristici identice cu
tipul carpatic ve·stic, însă deoarece iarna are scurgeri mai reduse, iur
vara mai ridicate faţă de râurile amintite, se încadrează în tipul tranzit -

carpatic transilvan (65).
Principalele caracteristici ale apelor curgătoare mai importante din
nord-vestul ţării sunt următoarele:
Someşul artera principală a reţelei hidrografice, care drenează partea
centrală a zonei de şes. PC' teritoriul judeţului Sat u Marc străbate 61 de
km, având aici un bazin hidrografi0 de circa 2 OOO km 2 • Debitul mediu
este. de - 116 m 3/sec; debit maxim - 3 342 m=11 scc; panta mică - 0,20,5 %o; curs liniştit - 0,4-0,9 m/sec.
Afluenţii săi din accast<l zonă sunt: Bicăul, Valea Vinului, Lipăul,
oare izvorăsc din Culmea Codru.lui, iar Şeinelul se varsă în partea dreaptă
u Someşului. În urma lucrărilor de h idroameliorare Homorodu l a fost
deviat parţial spre Someş.
Crasna străbate, 57 de km pe teritoriul judeţului Satu Mare· (14), având
aici un bazin hidrografic de circa 1 500 km 2 •
Afluenţii Crasnci sunt: Maja (Suprafaţa bazinului (=S) 243 km 2 ;
Lungimea (=L - 29 km); Cerna (S - 45 km 2 ; L - 19 ktrn); Maria (S 170 km 2 ; L - 31 km).
Turul izvoreşte de sub l\fontc.le Buian şi drenează Depresiunea Oaşului, respectiv partea estică u Cnmpiei Someşului. Străbate până la graniţă 61 de km, drenând un bazin de 1 008 km 2 • Diferenţă de nivel a cursului (de la izvor până la vărsare) este de - 875 m. Arc un debit mediu
de 88 m 3/sec; debitul maxim (în anul 1970) - 519 m3/sec.
Aftuenţii Turului sunt: Leohincioara (S 280 km 2 ; L - 29 km);
2; L 1n care sz varsă Valea Rea (S - 132
26 km) şi Valea Albă
(S - 64 km2 ; L - 19 km); Talna (S - 186 km:!, L - 35 km) iar în zona
de câmpie Turţul (S - 74 km2 ; L - 22 km) în partea dreaptă; iar în
partea stângă Racta (S - 181 km 2 ; L - 37 km) şi Eghcrul (S - 85 km 2 ;
L - 22 km).
Homorod'til arc o lungime de 59 km şi drenează versantul nordic a
Culmii Codrului, având un bazin hidrografio de 605 km2 • Are un debit
de 17-27 m 3/sec. In prezent este canalizat; apele lui se varsă parţial în
rcîul Somes.
Afluenţii săi sunt: Pcî.râul Sărat (S - 59 km!!; Debitul - 12,5 m 3/sec);
Băle-aia (S - 55 krn 2 ; Debitul - 7-8 m 3/seic).
Ieru.l (sau Eriul) are mai multe izvoare în zona Dealurilor Tăşnadu
lui. Ajungând p2 câmpie curge printr-o vale largă spre sud-vest, în direcţia Depresiunii Barcăului. Are un bazin hidrografic mare de 1 437 km 2
şi o lungime de 107 km.
Afluenţi i săi sunt: Chcchcţul (S 203 km 2 ; L - 30 km); Santăul
2
(S - 169 km ; L - 30 km); Ierul Rece etc. (65).
Peo teritoriul judeţului Satu Mare există şi 16 laciiri artificiale, cu
o suprafaţă totală de BG ~ ha (55). Între ac1=stea cel mai mare este lacul
de baraj de pe Tur cb la Călineşti-Oaş (357 ha).

mn
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!n partea vestică a teritoriului se găsesc şi importante .n?zerve de
ape hipertermnle (64).
Calamităţile naturale produse de viituri, în trecut erau destul de
frecvente în această regiune. Timpul a şters multe dintre• urmele acestor inundaţii, în special a celor petrecute cu secole în urmă.
Există însă nişte observaţii făcute pe teren, ca1'e ne îndreptăţeso . să
alirmăm că, fundaţiile de odinioară au lăsat amprent.c în viaţa aşezări
lor acestor meleaguri încă din antichitate. Astfel pe teritoriul comunei
Căuaş, pe o ridicătură din zona Ierului numită „Insulă", există un strat
subţire dar foarte bogat în vestigii a.le epocii bronzului. Viaţa aşezării
era de scurtă durată, fiind - cum atestă observaţiile de teren - a fost
întrcrruptă brusc de creşterea cotei nivelului apelor. In aşezarea dacilor
liberi de la Medie.şu Aurit, în secţiunea a IV-a, în stratul de cultură se
dntcrcalează o depunere de mâl, care s-a aşternut în Lrrma unei inundaţii a pârâului Racta, ce curge-a prin apropiel'le (25).
în documente•le medievale· găsim unele referiri indirecte la inundaţiile petreicute• în z.onă„ într-un document datat din anul 1406, în hotarul satului Nisipeni este amintit un loc, care se pare că era o staţiune
de refugiu în timpul creşte·rii nivelului apelor (59). !n dispariţia unor
sate medievale, cum erau cele din hotarul .localWiţilor Doba, Oar, Urziceni etc„ se pare că un rol primordial au avut-o inundaţiile repetate.
Din această cauză unele sate s-au mutat din locul vetrei lor iniţiale. Astfel, Oarul „spălat de Someş în secolul al XVII-lea" (59), Potăul în repetate rânduri, Doba şi Moftinu Mic de două ori; cea din urmă ultima dată între anii 1884- 1886.
Începând cu secolul al XVII-lea avem date mai amănunţite· asupra
unor calamităţi cauzate de viituri. O scurtă prezentare a unor inundaţii
o redăm în ordinea cronologică.
1613 - Inundaţii în zona Tisei şi a altori râuri din aoeastă regiune (59).
1655 - Apele ieşite din albiile lor au spălat şi au distrus mari suprafC'ţe de pământ şi în comitatul Satu Mare (30).
1740-41 - În iarna aniilor menţionaţi, timp de trei săptămâni, 2/3
din oraşul Satu Mare a fost inundat. Despre pagubele cauzate în anul 1741
a fost înaintată o situaţie către Par.lament (59).
1780 - în cursul lunii ianuarie1 apele revărsate în zona oraşelor
Satu Mare şi Baia Mare, au distrus podurile, au transportat şi au depus
în albiile râurilor mari cnntităţi de lemne. În Juna martie a avut loo o
nouă inundaţie. Populaţia s,_a refugiat pe acoperişul caselor şi pe arbori,
de unde a fost salvată ou ajutorul bărcilor (60).
1784 - Primăvara, în zona Mlaştinii Ecedea, apele mari au inundat
lucrările executate pentru drenare, intrând totodată şi în unele localităţi (21).
1792 - Inundaţie în zona râului Someş (28).
lnceputul secolului al XJX-lea - Revărsări în zona Tainei, la Oraşu
Nou (70).
1816-17 - După o inundaţie a Someşului, urmată de o secetă exc~ivă, oraşul Satu Mare a rămas fără provizii de alimente. Suferinţele
cauzate de această' foamete„ care aven şi numeroasei victime, au fost
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descrise foarte plastic de M. Bogdany în versuri, într-o carte· apărută
la Care·i, în anul 1817 (59).
1855 ~ Someşul rupând digul la Cărăşeu, pătrundea în valea Homorodului şi Bălcaiei. Rupturi de diguri se mai produc şi în partea nordică a râului Someş. Sate1e: Amaţi, Sătmărel, Doba, Moftinu Mic, Domăncşti, Boghiş sunt inundate în întregime, iar satul Căpleni doar parţial (59).
1865 - La data de 19 iunie pârâul intermitent Borda, în urma unor
ploi abundente a inundat Grădina viilor din Carei. S-au dărâmat unele
case şi s-au umplut cu apă toate pivniţele din zona viilor (2).
1869 - Inundaţiile s-au produs în .Juna de-cembrie, cauzând pagube
mari în gospodăriile populaţiei, distrugând .şi o serie de drumuri şi poduri (59).
18'70-71 - Inundaţii mari în zona râului Crasna, în urma cărora
populaţ.ia solicită urgentarea lucrărilor de asanare (21).
1879 -- În cursul primăverii s-au înregistrat inundaţii pe o• scrie
de râuri din Bazinul Tisei, înclusiv şi în această regiune (59).
1881 - în cursul primăverii s-au înregistrat viituri în raza râurilor: Someş, Crasna , Tur, Homorod. Cea mai gravă situaţie s-a constat
în par1tea stângă a Someşului, unde au fost distruse şi o serie de drumuri (59).
1884 În cursul lunii iunie, după o perioadă ou ploi abundente,
Someşul a ieşit din albie, jnundând localităţile: Dara, 1\1.oftinu Mare,
Mcftinu Mic, Satu Mare etc. În partea de nord-est a oraşului Satu Mare
apa stagna :săptămâni în şir. Recolta anului respectiv a fost compromisă (28).
1886 - Viituri în zona nordică a râului Someş. Au fost distruse< o
serie de gospodării (59).
1887 - în ziua de 16 martie Someşul a rupt digul la Satu Marc şi
a 1nundat străzile oraşului, în special partea nord-estică, care odinioară
a fost traversată de un canal. Seara la ora 20 apa a ajuns la cota maximă.
27 de străzi au fost inundate; chiar şi în incinta oraşului au fost fol·osito bărcile de salvare. Unele clădiri publice erau pline cu sinistraţi.
A fost organizată o campanie în diferite ţări europene, pentru ajutorarea sinistraţilor (59).
1888 - În zilele de· 13-16 martie Someşul a rupt din nou digurile
şi a inundat în întregime' oraşul Satu Mare·. Nivelul apei a atins cofa
de 6,33 m (28). Au fost distruse şi drumurile Dorolţului şi Dobei, a
căror refacere a costat 3 OOO de forinţi (59). In acest an Someşul, respectiv Crasna, a inundat şi localităţile: .Am.aţi, Sătmăre.l, Doba, Moftinu
Mic, Domăneşti etc. (11). Apele forului au provocat pagube în satul
Ghenei (59).
Secolul al XIX -lea - În urma unor inundaţii, căile· de comunicaţie
din „Ţara Oaşului" au devenit impracticabile. Ca rezultat al împotmolirii albjilor se- produceau revărs·ări în zona râuri.lor. Au fost inundate
.şi unele păduri (70).
1907 - în cursul primăverii apele d€01Sebit de mari în z.ona Someşului îndiguit nu au produs. pagube. în schimb în partea sup erioară a
canalului Homorod -- Pârâul Sărat - Bălcaia, precum şi în zona Ca1
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nalului Răstiritean a Crasnei, au fost inundate 6-8 OOO de iugtire de teren (59).
1908 - Ploile abundente din luna mai au cauzat revărsări în zona
râurilor „Ţării Oaşului". Ape.le au produs însemnate pagube· materiale
şi au răpit doi copii minori (36).
1919 - în urma creşterii considerabile ale cotei apelor Tisei, s-au
produs revărsări şi 1n albia Turului, prnvocând o inundaţie mare şi în
această zonă (30).
1925 - La data de 23 decembrie, sloiurile de gheaţă adunate pe
canalul Crasnei au provocat re'Vărsări. Apele au intrat în satul Lucăceni,
unde s-au dărâmat trei case (33).
1940 - Apele' Crasnei au rupt digurile şi au provocat inundaţie în
această zonă. Pagube deos,pbit de ma.fi a produsi în satul Păulean.
În cursul acestui an au fost inundate si unele1 sate din valea Ierulu'i, unde localnicii au fost nevoiţi să s•e sal~ze cu bărci (65).
1963 - C::t urmar·e a ploilor torenţiale căzute în luna mai, pârâul
care curgea dinspre1 Grădina viilor şi care trecea prin mijlocul oraşului
Carei, a inundat o parte mai joasă a zonei 'i ntravilane (Str. Lacului).
Apele neavând' cum liber prin cnnale vechi care traveirsau oraşul, s-au
adunat în zona amintită şi cu toato strădan i ile unităţilor de pompieri
nu a putut fi evacuată timp de trei zlle. Astfel s-au dărâmat trei case.
1970 - Cea mai mare inundaţiei din istoria. acestor mele'a guri, dez.-lănţuitii la 14 mai, când. cotele apelor Some:şului depăşeaui 900 cm. În ziua
premergătoare se revărsau apele Turului şi a Homorodului, iar ale Crasnei de asemeni erau în continuă creştere. Someşul a atins la Mila-Satu
Mare peste 900 cm, ceea cc a însemnat o depăşire de peste1 2: m peste
cota de inundaţie şi de 1 m peste coronamentul digurilor. Pe lângă faptul că, apele au trecut pestei coronamentul digurilor, acestea s.--au rupt
în mai multe locuri. Viteza apelor a atins, 36 km/oră.
În asiemenea conditii era inevitabil deznodămfmtul. Au fost inundate o serie de localitnti, între care şi municipiul Satu Mare.
Pierderile în agricultură se· cifrau la 100 milioane de lei, în urma
inundării unei suprafeţe de 160 OOO hectare de teren. Au fost distruse
şi deteriorate o seric de d5diri publice (şooli, cămine' culturale, spitale
eto.). Au rămas. fără adăpost 20 OOO de persoane. Daunele provocate au
fost evaluate la 763 milioane de lei.
Între 11-13 iunie un nou val de viituri provoacă inundaţii în zona
Someşului la Apa, Medicşu Aurit, Odoreu, Dorolţ şi în special în Bazinul Crasnei la: Supur, Acîş, Giungi, Chirişa, Răteşti, Ctiuaş, Eriu- Sâncrai, Craidorolţ, Berveni.
Apele curgătoare aveau un rol determinant în dezvoltarea economică
a ţinuturifor nord-vestice ale ţării, din cele mai vechi timpuri.
După cum atestă eercert:ările arheologice, Depresiunea Oaşului deja
fn epoca paleolitică era intens locuită, în schimb în zona de· câmpie culturile epocii pietrei necioplite lipsesc. Explicaţia faptului că, umanizarea
zonei de şes începe doar în neolitic, se> pare că trebuie căutată toomai
în caracteristicile paleohidrograficc ale teritoriului. Se pare că această
regiune mlăştinoos5, inundată deseo·ri, devenea prielnică aşezărilor umane
numai într- o perioadă mai aridă. În acest sens este de remarcat faptul
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că, aşezările umane apar cu regularitate pc fostele insule• şi la marginea
apelor curgătoare, totdeauna pc terenuri cu altitudini mai ridicate.
Culoarele râurilor aveaui un rol primo·r dial în pătrunderea unor culturi umane în zona de nord-vest a ţării. Astfel de exemplu în pătrun
derea culturii Coţofeni (aparţinând neoliticului) spre Valea Ierului, un
rol preponderent avea culoarul râului Crasna (54).
Se pare că, pentru captarea apei potabile încă din epoca neolitică
au fost săpate în unele locuri şi puţurj, rum atestă cerce•tările arheologice efectuate de Muzeul din Carei, la :rv.roftinu Mic - Pes0ărie. Aici a
fost găsit un puţ perfoct circuiar, cu un diametru de circu, 85 de cm.
Primele intervenţii antropice asupra apelor cuvgătoarc s-au făcut
deja în antichitate, în special cu scopul de a întări aşezările umanei.
Astfel la Carei - Bobald, în dreptul malului înalt, înconjurat din trei
părţi de apele pârâului Mergeş, precum atestă săpăturile arheologice (50)
la începutul epocii bronzului a fost săpat un şanţ .lat de 16-17 m, cu o
adâncime• de 6,5 m. Acest canal prin care a pătruns apa pflrâului, a delimitat aşezarea de restul terenului înalt.
Lucrări similare au fost executate în epoca bronzului în dreptul unor
aşezări din Valea Ierului la Otomani, Sălacea, Chcşereu, Şimian etc., preaum şi pe malul pârâului Şeinel între Mcdieşu Aurit şi Potău.
O aşezare interesantă, numită de tip „atol", există în hotarul comunei Căpleni, în zona inundabilă a Crasnei. O movilă est:e înconjurată de
<louă şanţuri cu apă şi concentric de valuri de pământ ridicate, cu un
diametru de circa 300 de rn (6).
Altei tipuri dG aşezări ferite de ape au apărut în număr mare• în
epoca bronzului, în special în Valea Ierului, precum şi în alte zone ale
câmpiei. In această ordine de idei amintim şi aşezarea dacilor liberi de
la Medieşu Aurit (25).
Prime.le mentiuni documentare referitoare la caraclicrul mlăstinos
pădurosi a acestui ţinut, le găsim în documentele medie.Yale, din. secolele XII-XIV. Astfel într-un document datat din anul 1227, cam se referă la o situaţie anterioară, interfluviului Someş Crasna este numit
„şesul de odinioară a bizonilor" (49), oeea ce presupune e•xistenţa unui
teren mlăştinos, populat de păduri. De altfel, ohiar cu secole în urmă,
drumul care a .legat Satu Mare cu Carei, a ocolit înspre sud această zonă.
Primele menţiuni despre râurile teritoriului, dintre care marca majoritate au denumiri foarte vechi, datează din această perioadă. Astfel
râul „Samus·" (53), precum şi Mlaştina Ecedea (29) sunt amintite deja
în „Cronica lui AnonymuSi". Numele Crasnei apare într-un document
dlatat din 10 decembrie 1308 (24). Râurile· Tur, Batăr, Turţ etc. sunt
atestate documentar la data de 14 mai 1319. Numele pârâului Egherul
Mare apare prima dată în documentele vremii la data de 27 iunie 1319,
iar pârâul Ier este menţionat la data do 28 iunie 1320 (24), respectiv pârâul Mcrgeş la data de 20 septembrie 1431 (20).
Documentele vremii amintesc şi o serie de lacuri, terenuri mlăşti
noase „locul paludosus", cât şi fâneiţe cu exces de umiditate „pratum
aquosum" în această zonă, de eocemplu: lacul din hotarul satului Re''Sighea - la data de 1 iunie 1316. În urma hotărnicirii unor moşii sunt
menţionate şi o serie de toponimii, respectiv nume de plante al căror
prezenţă presupunea existenţa terenurilor cu exces de umiditate, ca:
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şi Resighea 1316 (24); aniniş - Bercu - 1339; papuriş
1430; rogozuri - Portiţa - 1439 (24, 59).

203
-

la Petreşti
Berveni -

Un număr însemnat de eleşteie existau în această zonă chiar cu secole în urmă. Astfel, într-un document datat în anul 1181, din zona
râului Someş este amintit eleşteu „Pischarus", de lfmgă Micula (40). Documentul datat din 8 februarie 1345, aminteşte locuri de pescuit, 'numit „pis.ohaturis" şi eleşteic în Valea Ierului, care aparţineau moşiei Tarcc·a (34), iar în anul 1482 sunt amintite de aici patru e•lcşteie (32). În evul
mediu existau o serie de iazuri şi cleşteie, ale căror urme de odinioară
nu s-au păstrat decât în documentele vremii, cum a fost ce-l din Valeu
Mare de lângă Carei, menţionat în anul 1539 (20). După cum reiese dintr-un document datat din anul 1648, locuitorii din Berveni, Moftin, Că
min şi Terebcşti, care pescuiau în bălţi şi mlaştini, aveau ca obligaţie
feudală să predea periodic câte o găleată de ţipari (20).
Asupra existenţei unor poduri de lemn avem uneori informaţ.ii precise, iar în alte cazuri doar indirecte, datorate prezenţei punctc.Jo.r vamale. Un document datat în anul 1216 aminteşte· poduri vechi pe pâr<'\urile Hodoş şi Ilatăr. În anul 1332 exista un pod de lemn peste Crasna,
în dreptul satului Domăneşti, care era şi un punct vamal (59). Cu ocazia
hotărnicirii unor moşii din satul Micula, în anul 1406 este menţionat un
pod, care mai demult era construit într-un alt loc (60). În anul 1411 este
menţionat un punct vamal la Satu Mare, iar în anul 1459 unul la Veiiş.
La triccerea podurilo·r peste pârâul Şar şi Egherul Mare, cum menţionează un <.locument datat în anul 1574, fiecare călător a fost obligat
să plătească o sumă de· 1 filer (59). La sfârşitul secolului al XVI-lea din
Satu Mare s-a putut ieşi peste trei poduri: 1 - spre Baia Mare (la capă
tul actualei străzi CUza Vodă); 2 - spre Carei (la capătul actualei străzi
Kossuth L.); 3 - prin podul ce lega Satu Mare de Mintiu (care stătea
în locul unde azi se găseşte Cinematograful Popular) (18). La începutul
secolului trecut este amintit un pod de lemn peste Crasna, în hotarul
localităţii Craidorolţ (26).
Despre existenţa morilor de apă posedăm date documentare cu mai
multe secole în urmă. Asemenea construcţii sunt amintite la: Culciu
Mare şi Culciu Mic în anul 1267, la Agriş în anul 1367 şi la Satu Mare
în anul 1588. La începutul secolului trecut funcţionau mori de apă pe
!iccare apă curgătoare: pc Crasna şi Tur mai multe, iar pc Someş existau
în această zonă 123 (60). Dar o seric de asemenea construcţii au dispărut
înaintea apariţiei morilor cu aburi, in urma unor lucrări hidrotehnice
vechi. Deoarece digul de fund a acestora pe de o parte îngreuna circulaţia pc apă, iar pe de altă parte a frânat cursul liber al apelor prezentând astfel pericol de inundaţie, o serie de mori au fost distruse în
urma unor decizii şi hotărâri ale organelor superioare.
Cu toate că, probabil existau încă în antichitate, fântânile săpate
nu erau mult răspândite în această zonă, nici chiar cu câteva secole în
urmă. Despre existenţa lor din evul mediu, în incinta cetăţii din Satu
Marc ne informează documentele vremii (59). In zona Mlaştinii Ecedea,
pe terenurile acoperite de plaur, a fost utilizat un tip specific de „fântâ nă " primitivă. Pentru obţinerea apei (de calitate inferioară) a fost
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Cu ajutorul acesteia a fost stră
apoi apa aspirată la suprafaţă (35).
O importanţă deosebită a avut râul Someş 1n transportul sării, care
a fost exploatată de la salina din Ocna Dejului. fo anul 1230 oraşul
Satu Mare primeşte privilegiul de port lib0r (39). Documentul datat din
8 decembrie 1310 menţionează oraşul Satu Marc ca loc de depozitare a
sării (24). Se pare, că transportul fluviatil pe Someş în această perioadă
era destul de intens, deoarece documentele vremii îl amintesc în repetate
rânduri.
Date deosebit de preţioase ne furnizează atf1t în acest sens, cât şi
cu privire la debitul apelor de odinioară a Someşului o mono xi 1 ă de
mărime neobişnuită, găsită în albia râului în anul 1963, la Berindan.
Această ambarcaţiune , scobită dintr-un singur trunchi de lemn, aflată
timp de mai multe sute de ani la o adâncime de 7 metri pc malul Someşului, are o lungime de 13,20 m şi o lăţime de 80- 90 cm (39) . Faptul
<'ă pe Someş, acum de câteva veacuri, când acest râu avea încă o serie
de meandre, puteau naviga monoxile de asemenea mărimi, ne face să
presupunem că , debitul râului era mult mai marc ca şi în prezent.
O luntră de pescuit (ciobacă), lungă de 3,5 m, scobită dintr-un singur
trunchi a fost găsit în anul 1962 în albia Someşului, la Cărăşeu (39).
Navele cc circulau pc Someş, care transportau piatră şi var, menţionate
într-un document din secolul al XIII-lca, se parc că erau tot monoxile.
Monoxilele au fost folosite şi pe râul Crasna (39).
Despre bărci 1 e care au fost construite cu secole în urmă avem
puţine relatări. În zona Mlaştinii Ecedca au fost folosite plute confecţionate din trestie (35). Pe unele ape curgătoare, precum şi pe terenuri
băltoase-mli!ştinoase, unde apa era ma i puţin adâncă, a fost utilizat un
tip de barcă cu fundul plat, pe care populaţia locală a denumit-o „nav[1".
În evul mediu au fost executate o scrie de lucrări hidrotehnice
în scopuri strategice. După cum ne informează istoricul M. Bel, râul
Crasna, care curgea în partea „stângă" (vestică) a localităţii Moftin
(probabil în albia actuală a pârâului Mergcş - la 4 km est de Carei),
a fost deviat în direcţia cetăţii construite în secolul al XVI-lea, 1n
partea nordică a Mlaştinii Ecedea, cu scopul de a întări această foro

tulpină perforată şi ascuţită.

punsă ţesătură vegetală şi

tificaţie

(21 ).

În anul 1523, cu scopul de a întări cetatea din Satu Mare, se deviază
-cursul Someşului, trecându-l într-o albie nouă. Noul canal va apăra
oraşul dinspre sud. Această albie a părăsit cursul vechi în dreptul
străzii Fântânii, urmând apoi cursul actual al Someşului spre vest (pe
străzile Haşdeu, Golescu şi Caişilor), făcând apoi o cotitură, iar în continuitate (în dr eptul Pieţii Titulescu) avea legătură cu albia veche. De
aici s-a despărţit din nou, a ocolit Lunca Sighetului, având mai mullc
meandre întortocheate. ln acest fel oraşul medieval Satu Mare devine
complet înconjurat de apele Someşului, (apt pentru care pe vechile
stampe este reprezentat de o insulă (18).
în cazul cetăţii din Carei, construită între anii 1592- 1595 (2) într-o
zonă unde nu exista nici un fel de curs de apă, a fost executat un şanţ
circular, care a fost umplut ulterior cu apă.
Mai menţionăm că în zona Munţilor Oaş-Gutâi, pe teritoriul comunei
Certeze, între „Poiana Fătăciunii" şi vârful Buian este un punct de
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deviere artificială (temporară) a unui curs de apă, pc care o considerăm
ca o formă arhaică de lucrare hidroameliorativă. Valea care coboară din
zona montană, în timpul apelor mari este barată într-un loc cu pietre, de
unde este dirijată spre o altă vale seacă, cu pragul suspendat. Tn urma
blocării cursului iniţial nivelul apei creşte şi pătrunde prin pragul suspendat în valea seacă, curg<lnd în continuare în această nouă direcţie.
!n decursul evului mediu se execută lucrări hidrotehnice şi cu scopul
de a preveni inundaţiile, cc apar în repetate rânduri în această regiune.
în secolul al XIV-lea, în Valea Ierului, lftngă satul Adoni, apele
stagnante sunt drenate dintr-o livadă prin săparea unui canal de scurgere (58).
Atât în dreptul oraşului Satu Mare cât şi Mintiu (aşezat pc malul
drept al Someşului, contopit ulterior cu Satu Mare) au fost ridicate
diguri, care - se pare că - existau deja în secolul al XIV-lea. Acest
dig vechi a fost amplasat în zona in.travilană actuală a municipiului
(trecftnd prin grădinile dintre Str. Mihai Viteazu şi T. Vladimirescu,
între Piaţa Păcii şi Str. Ştefan cel Marc, apoi între Str. Petofi şi Str. Retezatului, probabil şi la marginea B-dului Republicii). (18).
In ~nul 1574 împăratul Maximilian al II-lea d<i privilegiul celor
de la Micula pentru a construi diguri pe malul apelor, inclusiv poduri,
unde se poate percepe vama (60).
Mai menţionăm că, între obligaţiile Asociaţiei agricultorilor din
Mintiu (fondată în secolul al XVII-lea) un loc important ocupau lucră
rile de îndiguiri R Someşului , asanarea mlaştinilor, protejarea terenurilor
cultivate de revărsarea apelor (66). La începutul secolului al XVII-lea în
dreptul oraşului Satu Mare au existat diguri Î11 următoarele zone: pe
malul drept 4,9 km în amonte de pod şi 12,4 km în aval; pe malul
stâ'ng 3,5 km în aval de pod şi 7 ,5 km în amonte. Aceste diguri, în cele
mai multe locuri, se găseau în apropierea malului Someşului (59).
Primele decrete propriu-zise care prevăd construirea digurilor în zone
inundabile, ce se găsesc lângă râul Tisa şi afluenţii săi, datează din anul
HH3, iar în decretul datat din anul 1655 sunt menţionate şi amănunte
despre modul cum trebuie recuperate terenurile acoperite de apele viiturilor. Decretul Nr. LXIX din anul 1715 deja precizează sarcinile principale în acest sens, însă marea majoritate a lucrărilor ce ar trebui executate sunt lăsate pe seama comitatclor interesate, care nu au suficientă
forţă financiară pentru a rezolva aceste probleme. Decretul din anul 1723
se ocupă de transportul fluviatil, menţionând că arborii pădurilor şi a
plantaţiilor, de pe malurile râurilor, care cad în apă îngreunează navigaţia ,
fapt pentru care se propune defrişarea lor (59). ln urma defrişărilor
eroziunea apelor curgătoare creşte considerabil şi. cum este menţionat
într-o conscripţie datată din anul 1827, în secolul al XVIII-lea râul Someş
a rupt şi a spălat o porţiune de mal de la Săbişa (Maramureş) şi apoi
a depus-o în dreptul satului Pomi (26).
La începutul secolului al XIX-lca este menţionată, pe ba7.a unor
observaţii mai vechi a unui călător din Kosice, o ridicătură de pământ
de formă alungită în zona Crasnei, pe care populaţia a numit- o „Traian".
Destinaţia exactă şi localizarea precisă a acestei ridicături de pământ
sau dig, nu este cunoscută (60).
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Menţionăm şi unele vechi lucrări hidrotehnice, azi deja dispărute,
care drenau excesul de umiditate din localitatea Carei, conducând apele
dinspre direcţia sud şi sud-est spre nord (spre zona Mlaş tinii Ecedea).
Canalizarea consta din două şanţuri deschise şi adânci, existente încă
acum de câteva decenii, care secau în bună parte a anului, însă în timpul
ploilor mari, apele le-au umplut în întregime. Data precisă a executării
nu o cunoaştem, însă fiind iniţial amplasată la periferiile oraşului , deducem că, şanţurile au fost săpate probabil la sfârşitul secolului al
XVIII-lea, sau la începutul secolului următor. Deoarece nivelul pânzei
freatice din zona oraşului Carei, care migrează tot în direcţia S şi S-E
spre N (Câmpia Ecedea) în prezent este in curs de ascensiune, ar merita
studiat dacă lipsa acestor şanţuri de odinioară nu determină pendularea
nivelului apelor subterane ale teritoriului?
Despre consecinţele sanitare ale existenţei mlaştinilor şi a inw1daţiilor din această zonă, găsim menţiuni interesante într-o carte apărută
la Carei in anul 1772 (02). Traducătorul lucrării menţionează că, în comitatul Satu Marc boala cunoscută sub numele de „friguri" - care credem
că se poate identificn cu malaria apare :frecvent după perioada de
uscăciune, ce urmează inundaţiilor. Astfel viiturile a Someşului, Crasnei
şi a Turului, p0 lângă pagubele materiale au cauzat şi numeroase îmbolnăviri.

in perioada interbelică a fost încercată chiar şi combaterea biologică
a ţânţarului de malarie, prin introducerea duşmanului său natural peş
tele exotic Gambusia, dar această specie nu s-a aclimatizat în această
zonă (33).
incepând cu mijlocul secolului al XV111-lca se fac primele măsură
tori, respectiv hărţi, în vederea executării unor lucrări de hidroamelioraţii mai complexe, pe care le vom prezenta separat pentru fiecare bazin
de râu mai important.
Râul Someş a avut o influenţă hotărâtoare în dezvoltarea economică
a zonei, inclusiv a municipiului Satu Mare.
Cu secole în urmă cu privire la Someş au fost ridicate deseori două
probleme, care necesitau în permanenţă lucrări noi în zonă. Una era
asigurarea nestingherită a transportului fluviatil, iar cealaltă stăvilirea
repetatelor inundaţii. Vechile lucrări de îndiguire nu prezentau de loc
siguranţa împotriva viiturilor.
Pe baza unei circulare emise la data de 16 septembrie 1770, mai
multe comitate, între care desigur şi Satu Mare, sunt obligate .să cureţe
albia râului între Dej şi vărsare. Aceste lucrări depăşesc forţa economică
a celor avizaţi, fapt pentru care se înaintează şi :proteste. Cu toate acestea împărăteasa Maria Tereza revine din nou asupra acestei probleme,
emiţând o nouă circulară. In ordinul datat din 6 decembrie 1773 se precizează următoarele: arbori căzuţi în albie trebuie scoşi, digurile şi zăga
z11rile morilor care îngreunează circulaţia pe apă trebuie distruse, împletiturile de nuiele care erau folosite drept capcană pentru a prinde
peşti de asemeni trebuie desfiinţate, pe digurile morilor care nu îngreunează în mod deosebit navigaţia să se taie o deschizătură corespunzătoare,
arbori de pe maluri (care pot cădea în apă) trebuie tăiaţi. Până la primă
vara anului 1773 ordinul va fi repetat de trei ori, iar la data de 8 iunie
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a acestui an se precizează că, în caz de neexecutare a lucrurilor susamintite, vor fi aplicate sancţiuni (59).
Incepând cu anul 1775 se fac primele încercări mai susţinute de a
executa ordinele amintite: sunt confecţionate nişte unelte şi maşini, pentru
a uşura această muncă deosebit de grea. Sunt curăţate unele porţiw1i
ale albiei, se distrug o serie de diguri de fund ale morilor de apă etc.
în această perioadă la lucrări participă şi unii specialişti: ingineri şi
cartografi. Harta lui Cyrill Mczei executat în anul 1777 cuprinde deja
şi unele cote de înălţimi, a părţii nordice a zonei de interfluviu Someş
Crasna. Pe partea dreaptă a Someşului, începând cu Cărăşeu se construiesc
diguri, care ulterior serveau ca bază pentru cele executate mai târziu
în această zonă.
La sfârşitul anului 1777 conducerea oraşului Satu Mare este avertizată să execute lucrările hidrotehnice obligatorii. In consecinţă sătmă
renii, în primul rând, desfac digul morii de la Păuleşti, unde au lucrat
77 de muncitori cu două maşini, precum şi a morii de apă ce se găsca
la intrare în oraş, unde au lucrat 60 de oameni cu trei maşini. În toamna
anului 1778, când apele Someşului au ajuns la cota minimă, 269 de cetăţeni din Satu Mare, în decurs de 12 zile, au curăţat albia Someşului
de: 47 de butuci, 43 de arbori cu rădăcini, 73 de parii înfipţi 1n albie,
1 667 de parii folosiţi pentru diguri de fund ale morilor de apă. Nu au
putut scoate 5 arbori, deoarece s-au rupt atât frânghiile, cât şi maşinile.
Totodată oraşul solicită aprobare pentru executarea gâtuirilor. Sunt proiectate cinci gâtuiri în această zonii, dintre care numai ;una se execută
în anul 1778 (59). Tnainte de anul 1777, în perimetrul oraşului Satu
Mare existau 25 de meandre în aval şi 14 în amonte (53).
In decursul deceniilor următoare, din lipsa de interes şi de fonduri
necesare nu se mai execută lucrări mai importante pe Someş. Astfel şi
rezultatele anterioare, în bw1ă parte, vor fi compromise: albia va fi
presărată din nou cu arbori ciizuţi, se construiesc o scrie de noi diguri
pentru morile de apă etc.
Între anii 1814-1831 în dreptul oraşului Satu Mare se execută
şase gâtuiri pe Someş. Cu toate 'd i lucrările sunt făcute prin. munca
obştească cheltuielile se ridică la 39 905 de forinţi. Astfel unele dintre
digurile vechi îşi pierd importanţa şi totodată va fi nevoie de întărirea
malurilor în zone noi. în urma executării gâtuirilor, pe de o parte se
scurtează lungimea cursului, iar pe de altă parte apa va scurge mai
rapid. Totodată se formează o serie de braţe moarte, care ulterior vor fi
colmatate. În această perioadă o ~erie de lucrări sunt ex·ecutate după
planurile inginerului I. Laza.
Din anul 1834 se resimte intervenţia mai hotărâtă a guvernului în
domeniul regularizării râurilor, care produc inundaţii periodice. Intre
anii 1834-1842 se execută măsurători foarte detailate în Bazinul Tisei,
deci inclusiv în zona Someşului, în vederea executării unor lucrări de
mare anvergură (41). Această lucrare a fost condusă de inginerul hidrolog
P. Vasarhelyi, a cărui familie este originară din părţile sătmărene. Intre
timp, în anul 1840, se formulează Decretul cu privire la lucrările care
vizează ·r egularizarea apelor şi construirea canalelor. Planur>ile au fost
verificate şi avizate în mod favorabil de renumitul inginer hidrolog
lombardez P. Paleocapa (17).
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Marile inundaţii din anul 1845 au impulsionat începerea lucrărilor
hidrotehnice pe Tisa şi afluenţii săi. „Societatea Centrală a Văii Tisei",
înfiinţată în anul 1846, a propus: amenajarea integrală a bazinului
hidrografic a acestui râu şi afluenţii săi, desecarea mlaştinilor, corectări
ale albiilor, îndiguiri şi diferite forme de utilizări ale apelor. Lucrările
au fost inaugurate în anul 1847.
In anul 1853 inginerul F . Boros execută planul lucrărilor care vor
urma să fie executate pe Someş între satul Ilba (Maramureş), până la
vărsare în Tisa. După acest plan, pc aliniamentul arătat mai sus, ar mai
trebui executate 14 gâtuiri în aval de Satu Mare şi 25 în amonte de
ora.5. Malul stâng al râului care se găsea în apropierea Mlaştinii Ecedea
trebuia întărit. Pe baza accsor planuri , în anul 1855, se înfiinţează „Sindicatul de regularizare a Someşului", în care sunt interesate 69 de localităţi. Se prevede executarea unui număr de 116 700 zile de muncă şi o
investiţie de 6 900 de forinţi, la care în plus oraşul Satu Mare mai trebuie
să contribuie cu 50 OOO zile de muncă şi 16 600,40 de forinţi.
Sindicatul a funcţionat doar câţiva ani; activitatea propriu-zisă s-a
desfăşurat între anii 1858-1860, far în anul 1865 s-a desfiinţat. In această
scurtă perioadă a reuşit să execute: 19 gâtuiri în amonte de Satu Mare
cu o lungime totală de 16 650 m, dintre care amintim cele de la Pomi,
Roşiori, Apa, Medieşu Aurit, Potău, Lipău, Cărăşeu, Berindan, Culciu
Mare, Ambud, Cucu-Mărtineşti, Păuleşti; 10 gâtuiri în aval de Satu
Mare, cu o lungime totală de 5 660 m, dintre care menţionăm cele de
la Dara. S-au mai executat şi alte lucrări; astfel cheltuielile totale s-au
ridicat la 39 855,51 de forinţi, din 'care dotaţia de stat era de 25 OOO forinţi (59).
Stabilirea nivelului punctului zero pe Someş a fost făcut în anul 1871.
Intre anii 1873-1876 se mai execută două gâtuiri pe Someş, pe
cheltuiala statului, lucrări care au costat 49 298,81 de forinţi. In acest
deceniu activităţile se limitează - în bună parte - la refacerea digurilor distruse în urma inundaţiilor. Deoarece digul malului drept al
Someşului în dreptul oraşului Satu Mare era destul de întortochiat şi
greu de întreţinut, iar ap€le revărsate în albia majoră au provocat pagube
în special locuitorilor satului Dara, în urma insistenţelor repetate a
cetăţenilor din acest sat, se construieşte aici în anul 1884 un dig, cu o
lungime de 4 km.
In anul 1871 se înfiinţează, cu primul sediu în oraşul Satu Mare,
„Biroul inginerilor riverani", cu scopul de a efectua lucrări inginereşti
pe râurile zonei, dar acest birou numai în anul 1885 va întocmi un
proiect mai amplu de regularizare generală. Din lipsă de fonduri locale,
lucrările rc:lmân în fază de început. O serie de decrete apărute în acest
df'ceniu stabilesc atribuţiunile conducerii comitatelor în privinţa lucră
rilor de întreţinere, sarcinile inginerilor hidrologi în vederea îmbunătă
ţirii situaţiei în zonele expuse viiturilor, precum şi aloca rea unor fonduri
centrale 1n vederea executării lucrărilor.
Aceasta era perioada când lucrările de îndiguire pe Someş încă nu
er au terminate. în decurs de circa două decenii s-au produs rupturi
de dig în n umeroase cazuri Astfel n umai între Satu Marc şi graniţă,
la: Vctiş - 21.I.1871, 21.III.1873, 2G.IL1876 - 2 rupturi, 9-12.III.1881;
Oar - 26.II.1876 - 5 rupturi - toate pc malul stâng; Dara - 22.VI.1864,
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26.V.1876 - 7 rupturi, 9-12.III.1881, 20.VI.1884 - o ruptură de 20 m,
15.III.1885 - o ruptură de 18 m - toate pe malul drept. În urma executării unor lucrări de indiguire, începând cu anul 1893 pe malul
stâng şi din anul 1896 - pc malul drept, nu s-a mai rupt digul timp
de mai multe decenii. In anii 1894- 1895 sunt construite digurile Someşului în dreptul satului Potiiu (59).
La sfârşitul secolului trecut, în cadrul lucrărilor de asanare Şi de
hidroameliorare a Mlaştinii Eccdea, se construiesc şi digurile de pe malul
st[1ng a râului Someş , cu scopul de a stăvili pătrunderea apelor dinspre
Bazinul Crasnei, în timpul viiturilor (13). Unul dintre diguri se amplasea7ă începând de la podul de cale feratu din Satu Mare în direcţia
nord-vest, paralel cu râul Someş, pe o lungime de 62,5 km. Celălalt începe
în drl'ptul localităţilor Lipău-Cărăşeu şi se termină la vărsarea canalului
Homorod-Bălcaia-Pârâul Sărat, având o lungime de 23 km. Acest dig
Icrcştc de inundaţii satele: Ciirăşeu, Culciu Mare , Apateu, Petin, Ambud
~i Pbluleşti, în schimb Culciu Mic rămâne în bună parte în albia majoră.
R egulc.lrizarca definitivii n albiei Someşului, în special în dreptul
oraşului Satu Mare, în primul rând în urma execuU1rii gâtuirilor, se
termină între anii 1898- 1907, lucrare care a costat 533 429,90 de cor oane. Astfel în această 7.0nă Someşul curge în continuare într-o nouă
albie a rtificială.
A u mai rămas de executat o serie de lucrări menite să asigure
navigaţia vapoarelor în special în partea nordică a râ ului Someş.
Apele mari care au apărut în câţiva ani după terminarea lucrărilor
de hidroamelioraţii amintite, au confirmat faptul că , sistemul funcţio
neaz<1 bine, deoarece nu s-au mai înregistrat aici inundaţii timp mai
îndelungat. Este de menţionat că în această perioadă existau încă pe
Câmpia Someşului o serie de terenuri băltoase şi mlăştinoase. Astfel, o
bun ă parte din pădurile zonei se găseau pe tcrc.muri inundnbile, care
pe hărţile austriace sunt menţionate ca „Zeitwcisc nass" (temporar
umede), iar altele „Nur Hochsornmer trockcn" (uscate numai în timpul
verii) (56).
în anul 1914 se înfiinţează „Sindicatul Tisa-Someş" cu scopul de a
întreţine lucrările hidrotehnice în bazinele râurilor menţionate (30).
In anul 1920 se reorganizează „Sindicatul Tisa-Someş", care va
des:iişura activitatea în zona râurilor din nord-vestul R omâniei, colabor;md <:U specialişti i hidrologi din ţările vecine. Astfel în anul 1926
se întâ1nesc la Satu Marc specialiştii celor trei state cointeresate România, Ungaria şi Cehoslovacia - în problema îmbunătăţirii -lucrurilor
hidrotehnice din Bazinul superior ul Tisei (30).
în anul 1934, potrivit legii de funcţionare şi de administrare a Sindicatelor hidraulice din Transilvnnia şi Banat, „Sindicatul Ecedea" s-a
unificat din punct de vedere administrativ cu „Sindicatul Tisa-Someş ".
Sediul Sindicatului unificat era în oraşul Satu Mare. Şeful serviciului
,\pdor din Satu Marc, exercita totodată şi funcţia de director şi de
inqinCT şef. Sindicatul era condus de un Consiliu administrativ, compus
din 14 membri. Personnlul stabilit de regulament se compunea din:
2 ingineri, 3 conducători de lucrări, 1 secretar-contabil, 8 funcţionari,
3 picheri, 15 cantonieri, 1 mecanic-pompă (33). Criza financiară clin anul
14 - St u d ii
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1932 şi în special cel de-al doilea război mondial a îngreunat întreţinerea
unor lucrări.
Faptul că , în unele locuri mai erau nevoie de o serie de lucrări,
existând pericol de inundaţii, reiese şi din actul înaintat la data de
20 martie 1940, de notariatul comw1ei Medieşu Aurit, prin care solicită
executarea unor lucrări hidroameliorative în raza localitătii .
După 23 august 1944 sunt refăcute în primul rând pagubele provocate de război (poduri, diguri etc.), iar treptat lucrările hidrotehnice
sunt terminate în toată zona.
Urmează o perioadă în care asanarea apelor interioare, precum şi
ameliorarea solurilor cu exces de umiditate devine o sarcină primordială.
Se execută o seric de măsurători şi cartări, se efectuează raionarea
excesului de umiditate (44), se stabilesc debitele de desecare (45) etc.
Lucrările de îmbunătăţiri funciare se extind pe tot cuprinsul teritoriului.
In urma inundaţiilor din 14 mai 1970 se execută o serie de lucrări
hidrotehnice pe aliniamentul cursului Someşului. Pentru a ilustra operativitatea şi spiritul de organizare a lucrărilor, este semnificativ, că
după inundaţiile din luna mai, pe aliniamentul municipiului Satu Mare,
până la venirea noului val de viituri, din 11- 13 iunie, toate lucrările
hidrotehnice au .fost refăcute (28).
Vechile descrieri, cu caracter istoric, localizează cursul râului Crasna
în zone diferite. Astfel, s-a presupus că apele acestui râu cu secole în
urmă, numai parţial se vărsau în Bazinul Mlaştinii Ecedea, deoarece
exista şi o altă ramură care conducea o parte a apelor ,C rasnei, prin
culoarul Ierului, spre râul Barcău (21). După o descriere datată la începutul secolului al XIX-lea, Crasna ajungând în zona de câmpie se ramifica în trei direcţii: 1 - ramura sudică cotea spre vest curgând spre
culoarul Ierului; 2 - a doua ramură curgea spre Craidorolţ - Sânmiclăuş-Tiream-Ghenci-Dindeşti-Ardud; 3 a treia ramură s-a bifurcat şi o bifurcaţie se îndrepta spre Someş, iar a doua din dreptul
satelor Domăneşti-Căpleni-Cămin-Berveni spre Mlaştina Ecedea (60).
Cu toate că aceste descrieri de odinioară nu sunt totdeauna exacte, putem
deduce faptul că, cel puţin în timpul apelor mari, direcţia de scurgere
a Crasnei nu era stabilă.
Din punct de vedere a hidroameliorării Bazinului Crasnei, chiar cu
secole în urmă, obiectivul cel mai important o constituia asanarea imensei
Mlaştini Ecedea. Primele măsurători asupra suprafeţei acestei mlaştini
au fost efectuate în anul 1 no, în urma cărora au fost stabilite următoarele
dimensiuni: lungimea 7- 8 mile, lăţimea 2-3 mile, suprafaţa 4-8
mile2 (33).
Campania care a propus secarea mlaştinii a început în anul 1751,
când comitatul Satu Mare înaintează o propunere în acest sens. Intre
altele se motivează că, existenţa acestei zone cu exces de umiditate
îngreunează şi transportul sării pe Someş (59).
Deja în anul 1760 au fost săpate canale în zona mlaştinii începând
de la Moitin. Pentru transportarea pământului au fost folosiţi în special
bivoli. Aceste canale s-au împotmolit destul de repede. Lucrările reîncepute în anul 1774 vizau pe de o parte problema stăvilirii inundaţiilor Someşului, în urma cărora mereu ajungeau cantităţi mari de apă în
bazinul mlaştinii, iar pe de altă parte secarea propriu zisă a Mlaştinii
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Eccdea, prin canalizarea cursului Crasnei (21). Suprafaţa mlaştinii a
fost evaluată din nou pe baza măsurătorilor efectuate în anul 1780 de
P. Borsitzky, care a executat şi o hartă a teritoriului. De altfel hărţi
făcute de cartografi austriaci militari (numite „Landesbeschreibung")
existau deja din perioada 1763-1787 (29).
între anii 1778-1784 a fost sc:ipat un canal, care începea în dreptul
satului Moftin şi avea o lungime de 32 de km. Costul lucrărilor ac~s tui
canal, care era săpat paralel cu cursul Crasnei, s-a evaluat la 30 OOO de forinţi (59). Totodată au fost executate şi alte lucn1ri de canalizare şi de
curăţire a şanţurilor mai vechi, în urma cărora suprafaţa mlaştinii s-a
diminuat în mod considerabil. în anul 1785, din ordinul împăratului
Iosif al II-ka, lucrările au fost sistate. Astfel, după apariţia apelor mai
mari din anii ce au urmat, lucrările anterioare au fost compromise, în
special în urma colmatării canalelor.
Nivelul apei mlaştinii pendula sezonier şi anual. Astfel în 1863, care
era un an deosebit de secetos, a sccut aproape complet (11).
Lucrările care vizau secarea Mlaştinii. EcedeR se reiau abia după
anul 1880. Atunci pe cheltuiala comitatului Satu Mare canalul executat
în secolul al XVIII-lea este săpat şi curăţat din nou. Dar nici aceste
lucrări nu dau rezultatul aşteptat, deoarece canalul se împotmolea
rapid (59).
Astfel s-a dovedit, că pentru asanarea mlaştinii este nevoie de lucr<'tri mult mai complexe, decât cele executate până la această dată.
După ce încercările anterioare de a asana Mlaştina Eccdea au eşuat,
la sfârşitul secolului trecut s-a pornit din nou o mare campanie, pentru
a deseca acest imens teren băltos-mlăştinos. In perioada amintită aceasta
constituia cea mai marc lucrare de hidroameliorare din regiune, fapt
pentru care s-au concentrat toate forţele existente în scopul reuşitei
acestor acţiuni.
Localizarea mlaştinii. Măsurătorile efectuate începând cu secolul
al XVIII-lea asupra teritoriului ocupat de Mlaştina Ecedea erau estimative, dar şi din aceste date putem deduce că, era una dintre cele mai
mari mlaştini eutrofe de pe continent. Pe baza măc:;urătorilor efectuate
înainte de asanare s-a stabilit, cii :Mlaştina Ecedea ocupa o suprafaţă
de 432 km 2 , adică 8,6 mile 2 (59), ceea ce corespunde cu 82 576 iugăre
cadastrale.
Formată într-o perioadă geologică mai recentă, în holocenul nou faza alunului - în urma mişcărilor de subsidenţă a zonei (15), ea ocupa
o depresiune scundă, având o lungime aproximativă de 30 km, cu o
.înclinare totală de abia 9,174 m (52), traversată de râul Crasna. Această
depresiune avea la ba~.;! straturi de argilă greu permeabile; între altele
un strat compact de argilă albastră diluvială, ce se găsca la 2- 3 m
adâncime.
Mlastina se întindea în zona de graniţă a ţării şi anume: partea
sudică era cuprinsă între localităţile Berveni, Cămin, Căpleni, Domă
ncşti, Moftinu :Mic, Doba, Boghiş, iar cea nordică dincolo de graniţă.
Localităţile enumerate, ce se găseau la marginea mlaştinii, sunt atestate
documentar deja în secolele XII-XIV.
Descrierea mLaştinii. Reconstituirea fizionomiei acestui grandios monument al naturii poate fi concepută doar sumar, deoarece ne-au rămas
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puţine descrieri concludente făcute de cercetători consacraţi. În anul 1778
M. Piller, profesor din Bratislava studiază amănunţit mlaştina, dar insemnărilo lui ulterior s-au pierdut. La data de 11 iulie 1796 naturalistul P. KitnibPl a traversat zona pornind de la Berveni, colectând în primul rând o
serie de plante, care au populat mlaştina. Cum a menţionat Emil Pop, care
pc baza analizelor de polen din turba de la Berveni a reconstituit istoricul vegetaţiei teritoriului, însemnările lui Kitaibel sunt de mare folos,
deoarece el a studiat 7.ona cu cunoscuta lui competenţă, într-o perioadă
când „Lacus Ecedensis" încă de loc nu era degradat (52). Dintre cei
care cercetau zona în secolul al XIX-lea amintim pe geologul vienez
A. Pokorny, care în anul 1859 străbate mlaştina, cu scopul de a descoperi
formaţiunile turboase. Studiul semnat de E. Ciurdariu, asupra antropogeografiei mlaştinilor apare în anul 1914 {19). Despre Mlaştina Ecedea
ne-au mai rămas o serie de descrieri a unor vânători şi pescari, care povestesc plini de admiraţie o serie de lucruri de multe ori extravagante.
}~aptul că nici locuitorii zonei nu cunoşteau în totalitate- fizionomia
mlaştinii a generat o serie de legende şi povestiri legate de ea. In imaginaţia lor aceasta era o mlaştină fără fund; „nici măcar cu o funie
lungă de 100 de stânjeni nu ar fi ajuns până la fund" (33). Mlaştina
a fost ,,populatu" ele ei cu balauri înfiorători. Locuitorii susţLr1cau, că
apa nu îngheaţă nici în cursul iernii, fapt care în realitate s-a întâmplat
doar în unele locuri mai ferite. Circulau totodată o serie de povestiri
despre unele sate car e au fost acoperite complet de apele mlaştinii. în
realitate existau doar câteva aşezări inundate (in special) temporar.
Astfel, mutarea vechiului sat Moftin, aşezat iniţial la circa 2 km mai
la est, se datorează repetatelor inundaţii.
In realitate Mlaştina Ecedea era un teritoriu băltos-mlăştinos, presăra t cu gârle şi cursuri de apă, dintre care unele erau inaccesibile şi
cu bărci. Atât la margine, cât şi în interior existau nişte J.·idicături, sau
insule. Formaţiunea vegetală dominată era trestiişul, care numai în hotarul satului Berveni, în anul 1827, se întindea pe 8 001 iugăre cadastrale
(26). Suprafeţe mari au fost populate şi de vegetaţia plutitoare, precum
şi cea de rogozuri. Pe alocuri, acestea din urmă creşteau pe nişte movile
mici, care aveau formă de popândaci, ce se ridicau deasupra apei. Vegetaţia lemnoasă era reprezentată în special prin aninişuri, care în mijlocul zonei alcătuiau formaţiuni vegetale compacte. O caracteristică a
zonei Mlaştinii Eccdea o constituia plaurul plutitor, care în multe locuri
atingea grosimi atât de considerabile, încât se putea circula pe suprafaţa lui chiar şi cu căruţe {51).
. Principalele îndeletniciri a populaţiei Mlaştinii Ecedca erau pescuitul - în special al ţiparului (Misgurnus fossilis) - şi vânătoarea.
Ţrcsti~ şi papura au fost folosite pe scară largă în construcţii şi pentru
impletituri.
Apele care alimentau Mlaştina Ecedea. Această mlaştină a fost alimentată de mai multe cursuri de apă. Dintre acestea cel mai important
era râul Crasna, care se vărsa în Mlaştina Ecedea, în dreptul satului
Mof tinu Mic, iar în continuare traversa mijlocul mlaştinii până la capătul acesteia. La marginea mlaştinii râul Crasna era foarte meandrat.
Dinspre est, în dreptul satului Doba, se vărsa în mlaştină Homorodul,
cu afluentul său Pârâul Sărat. Dinspre sud-est se scurgea în această
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direcţie pârâul Bălcaia. Cursurile care se vi'irsau în mlaştină dinspre
nisipurile Nirului, colectau apele de pe o suprafaţă de 1 240 km 2 . în
timpul viiturilor, chiar şi la cele de intensitate mediocră, o parte din
apele Someşului se vărsau la :fel spre Mla.5tina Ecedea (11). Apa Mlaş
tinii Ecedea provenea din următoarele surse (21):

. 171 018
27 535
. 19 409
. 14 101

Crasna . . . . . . . · · . · · ·
Homorod ul, Bălcaia, Pârâu 1 Sărat
Cursurile zonei nisipurilor
Apa din precipitaţii . . . . . . .
TOTAL -

232 063 m 3

apă

„

„

„

apă

Evenimentele care au declanşat reluarea problemei asanării, în primul rând au fost marile inundaţii petrecute în anii 1870 şi 1881. Sinistraţii au depus o serie de cereri, inclusiv şi la Guvern, pentru a fi sprijiniţi în vederea asanării acestei mlaştini.
Primul plan care viza secarea Mlaştinii Ecedea a fost întocmit de
trei ingineri în anul 1888, însă datorită faptului că lucrările erau foarte
costisitoare, proiectul a fost modificat.
S-au înfiinţat şi două sindicate, dintre care unul a rămas în faza
de constituire. Într-o adunare generală ţinută la Carei, la data de 9 august 1894, se înfiinţează „Sindicatul pentru secarea Mlaştinii Ecedca,
apărarea contra inundaţiilor pc malul stâng al Someşului şi regularizarea apelor interne". Funcţionarea Sindicatului a fost aprobată prin
ordinul Nr. 79 570/V-2- 1894 din 10 ianuarie 1895 (33). Ca inginer conducător a fost ales L. Pechy, pe lângă care au fost angajaţi mai mulţi
specialişti consacraţi. Lucrările în teren au fost începute la data de 1 mai
1895, cu 2 OOO ele muncitori (21).
Proiectul pe baza căruia au înc€put lucrările, a ţinut cont de erorile
planurilor anterioare. Astfel s-a stabilit că, săparea canalelor de scurgere
în interiorul mlaştinii nu ar avea efect din mai multe motive: 1 - în
timpul debitelor mari aceste canale mai degrabă ar conduce apele spre
interiorul mlaştinii decât spre marginile ci şi astfel în această covată
s-ar putea aduna apă şi mai mult, în special primăvara şi toamna; 2 fundul mlaştinii este foarte îmbibat cu apă şi astfel nu este indicată
executarea canalului în această zonă, iar pământul săpat şi scos din
săpături nu este destul de compact pentru construirea digurilor; 3 datorită faptului că în interiorul mlaştinii apa curgea foarte lent, iar vegetaţia de mlaştină creştea luxuriant, împotmolirea acestora decurgea foarte
rapid.
În consecinţă s-a propus ca nou 1 canal al C ras ne i să fie
săpat la marginea mlaştinii, în argilă albastră diluvială, compactă. Iniţial a intrat în discuţie şi planul unui canal ce ocolea mlaştina în partea
estică, cu vărsare în Someş. 1nsă s-a luat în considerare faptul că, aici
Someşul este foarte meandrat şi în timpul viiturilor şi mai cu scamă în
perioada spargerii gheţii, surplusul de apă care ar ajunge aici prin noul
canal al Crasnei, poate provoca repetate inund aţii. Astfel s-a stabilit, că
·cel mai indicat este amplasarea noului canal la marginea vestică a
mlaştinii şi racordarea acestuia în râul Tisa, chiar dacă acest aliniament
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este mai lung şi mai puţin favorizat de formele de microrelief a zonei
pe care le străbate.
Acest plan din urmă, aprobat de ministerul de resort, prevedea să
parea canalului care începe la podul de- calc ferati'.i între Moftin şi
Ghivaci şi se varsă în Tisa (la Vasarosnameny - Ungaria), cu o diferenţă de nivel de 9,174 m şi cu o lungime de 66,45 km. Digurile până
la Căpleni se găsesc pe ambele maluri la 100 m distanţă de la mijlocul
canalului (21). În dreptul localituţi i Căpleni a mai fost construit Şi un
dig circular (59), cu o lungime de 3,2 km, care apărea zonele mai joase
a localităţii. intre aceasta şi digul propriu-zis se vărsa în canalul Crasna
pârâul Mergeş. De la Căpleni, în continuare, pc un aliniament de 37 km,
s-a proiectat dig numai pc malul drept, pentru a lăsa cur s liber apelor
ce vin dinspre zonele mai înalte ale ·nisipurilor Nirului. Înălţimea digurilor, măsurate de la bază era de 2-3 m, iar de la fundul apei maximum
10 m, având lăţimea coronamentului de 3 m (21).
între timp, ziarele apărute în Carei publică ştiri despre mersul lucrărilor efectuate în această zonă. Astfel un ziar apărut la data de
30 ianuarie 1896 arată perspectivele economice ale oraşului ce decurg
cUn asanare. La data de 12 noiembrie 1896 acelaşi ziar ne informează
că: în dreptul satului Căpleni au fost săpaţi 401 239 m 3 de pământ; au fost
achiziţionate 4 excavatoare; lucrările au fost începute şi în dreptul râului
Someş; planurile de canalizare a apelor Pârâul Sărat-Homorod-Bălcaia
încă nu sunt aprobate. Este de aşteptat, ca deschiderea canalului să se
facă la sfârşitul anului 1897 (68).
Executarea lucrărilor noului canal al Crasnci (numit şi „Canalul
nr. l") au fost destul de costisitoare; cheltuielile prevăzute iniţial, care _?e
cifrau la 2 733 936 forinţi, au fost depăşite . Pc aici au fost săpate şi
ridicate 5,9 milioane m 3 de pământ. La lucrări au participat 2 500 de
muncitori, au fost folosite 14 pompe pentru eliminarea apei de infiltraţie, iar pe alocuri erau utilizate chiar şi excavatoare (21).
Noul canal a fost deschis la data de 8 martie 1898, când Crasna
în decurs de 10 minute a deviat din vechiul curs ce se vărsa în Someş,
schimbându-şi cursul spre râul Tisa.
1n zona Crasnei ce se găseşte în amonte de Mlaştina Ecedea, a lost
luat în consider are faptul că între Moftinu Mare şi Craidorolţ, malul
stâng al râului este mai înalt, fapt pentru care aici au fost executate
lucrări mai mici de îndiguire.
Pentru a de vi a pârâ uri 1 e H o mor o d, B ă l cai a şi Sărat,
care de asemenea se vărsau în mlaştina Ecetlea, s-a executat un canal
lung de 29,5 km, cu o adâncime de 3,G m, numit Canalul (Nr. IV) Homorod. Aceste pârâuri au fost conduse în râul Someş în dreptul ora-şului Satu Marc, rămânând în continuare cu apa şi cursul vechi, p~ care
a fost construit un stăvilar. Pentru a opri eventualele revărsări ale apelor
din canal înspre mlaştină, în dreptul malului stâng a Someşului, între
Ardud şi Hrip, s-a construit un dig solid de pământ. De la Hrip până
la vărsare, Canalul Homorodului a fost îndiguit pe ambele maluri.
Desigur că apele ce se vărsau prin Canalul Homorod în Someş, încărcau în plus acest rău. Totuşi au fost executate aceste lucrări, deoarece
inginerii care răspundeau de lucrări au considerat, că în timpul primăverii
apele acestor pârâuri ajung mai repede în Someş ca şi cele care vin
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dinspre centrul Transilvaniei prin albia fluviului propriu- zis, şi ·astîel
nu prezintă pericol de inundaţie (21).
Pentru a opri pătrunderea apelor în zona l\!Ilaştinii Ecc<lea în timpul
inundaţiilor, s-a mai executat şi a treia lucrare şi anume, i n dig u ir ea
m a 1 u 1 u i s t â n g a 1 S o m e ş u 1 u i, începând de la Cărăşeu şi până
dincolo de graniţă (59). Astfel a fost rezolvată problema stăviliriţ pă
trunderii apelor mai mari în zona Mlaştinii Ecedea.
După cum relatează unul dintre ziarele apărute la Care:i, la data
de 4 iunie 1896, în zona Mlaştinii Ecedea sunt proiectate următoarele
poduri de fier: 1 - pe traseul drumului Carei-Satu Mare (cu trei deschizături) , 2 - pe traseul drumului Domăneşti - Moftinu Mic- Carei (cu
două deschizături), 3 pe drumul ce porneşte de la Căpleni spre interiorul mlaştinii (cu o deschizătură), 4 - pe drumul ce porneşte de la
Cămin spre interiorul mlaştinii (cu o deschizătură), 5 ~ pe traseul

drumului

Berveni-Cămin-Urziceni

(cu o

deschizătură)

(68).

Lucrurile executate- în continuare în zona Mlastinii Ecedea vizau
drenare a ape 1 o r acumulate în trecut, precu~ a celor provenit e
din precipifaţii şi scurgeri subterane. In acest scop au fost săpate o
serie de canale dintre care două ce se gD.scsc pe teritoriul ţării noastre
aveau rol primordial, şi anume: Canalul Crasna Veche (sau a mlaştinii)
şi Canalul Răsăritean (sau Keleti). Canalul Orasna Veche (notat cu Nr. II)
care are o lungime de 32 km, începe la podul de la .Moftinu Mic, trece
peste graniţă, iar la punctul terminus este racordat la Someş. Aliniamentul acestuia, în linii mad, urmează vechiul curs al Crasnei. Are o
lăţime de 2,5- 2,8 m; viteza de scurgere 0,63-0,74 m/sec; cu un debit
{între km 0-10) de 1,05 m3 (21).
Canalul Răsăritean (Nr. III) cu o lungime totală de 41 km, începe
lângă biS€rica de la Sătmărel şi se varsă în canalul mlaştinii dincolo de
graniţă. Traseul canalului urmează în linii mari marginea estică a Mlaş
tinii Ecedea. În prima parte - între km 0-7 - are un bazin hidrografic de 9,600 ha. Lăţimea canalului ~s.te de 2- 4,5 m.
Pentru a asana apele interne din centrul Mlaştinii Ecedea au fost
sD.pate o scrie de canale secundare, care au format o reţea întreagă pe
tot cuprinsul teritoriului. Pe cât era posibil în acest scop s-au utilizat
vechile cursuri de apă, luând în considerare şi faptul că, într·egul bazin
are o înclinare generală dinspre sud spre nord (11). Canalele secundare
au fost racordate în canale-le principale. Apele din zonele inundabile de
·pe malul stâng al Someşului, respectiv cele a Crasnei au fost conduse
prin canale în râurile respective, folosind stăvilare de beton armat (33).
În urma acestor lucrări executate în bună parte între anii 1896 şi
1899 (în afară de digul Someşului superior, unde s-au terminat lucrările
·definitive în anul 1907), Mlaştina Ecedea a fost asanată.
Pe parcursul acestor lucrări: au fost mobilizate 11 milioane m 3 de
pământ; au fost construite 50 de stăvilare de mărimi diferite; 18 poduri
de fier peste canalele Crasnei, 2 poduri de fier şi 17 de lemn peste canalul
Homorodului, numeroase poduri şi tuburi de beton peste canalele secundare. A fost expropriat şi răscumpărat 2 400 iugăre cadastrale de
teren, a fost instalată o linie telefonică cu o lungime totală de 155 km,
.s -au constru it două locuinţe de picheri şi 25 de cantoane, executând
totodată şi o serie de măsurători topografice.
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Pentru acoperirea acestor lucrări, Sindicatul a împrumutat o sumă
de 13,73 milioane de coroane. Din acest împrumut au fost acoperite
cheltuielile de executare a lucrărilor, ratele de amortizare a dobânzilor
scadente până la sfârşitul lunii iunie 1899 (33).
Consecinţele asanării. în urma secării acestei mlaştini a fost scoasă
de sub ameninţarea permanentă a 'inundaţiilor o suprafaţă de 93 OOO ha.
A Iost desecat şi transformat totodată un bazin mlăştinos
o suprafaţă.
aproximativă de 26 OOO ha. Terenurile desecate s-au dovedit a fi foarte
fertile.
În acelaşi timp s-au produs o serie de modificări geomorfologice,
hidrologice şi pedologice pe teritoriul asanat. Astfel nivelul hidrostatic
a pânzei freatice a coborât substanţial. Pe terenurile cu forme de microrelie[ negative această pânză rămânea totuşi aproape de suprafaţă, astfel
că aceste staţiuni au fost folosite ca păşuni, respectiv fâneţe. Pe bazll
experienţei gospodarilor s-a stabilit, că adâncimea optimă a pânzei freatice a teritoriului fostei Mlaştini Eccdea este de: 50 cm pentru fâneţe,
75 cm pentru păşw1i, 90 cm pentru terenuri de cultură (11). Asigurarea
nivelurilor menţionate s-ar puica face prin drenaj reglabil, ceea ce ar
presupune că, prim.;ivara adâncimea pânzei freatice ar trebui coborâtă
sub 1 m.
în urma asanării, pc teritoriul fostei Mlaştini Ecedea au apărut
culturi agricole noi. Pe lâng<i cartofi, sfeclă şi porumb, s-a extins cultura cânepii. A fost construită o fabrică de cânepă, respectiv W1a de
spirt şi amidon în comuna Berveni. Fabrica de cânepă există şi azi, iar
cele de spirt şi amidon au fost distruse în urma incendiului clin anul
1919 (33). Apariţia unor noi obiective industriale şi a unor noi cătune, a
fost urmată de amenajarea unui drum pietruit cc trecea prin Berveni
şi a fost construită o cale ferată în direcţia Cămin-Berveni. Au fost
siipatc şi o serie de puţuri pentru fântâni, pe alocuri cu o adâncime de
80-1 00 m, p€ntru a obţine apă potabilă săn ătoasă. Din punct de vedere
igienic acest fapt avea o importanţă deosebită, dacă luăm în considerare
faptul că, în urma epidemici de holeră din ;inul 1873, numai în satu!
Bcrveni au decedat 143 de persoane (59).
în urma dispariţiei Mlaştinii Eccdea prin asanare, a apărut o nouă
unitate geomorfologică, numită în continuare Câmpia Ecedea.
ln sfârşit, mai este de menţionat faptul că, dispariţia Mlaştinii
Ecc<lea nu s-a bucurat de o apreciere unanim ă în r~mdurile populaţiei
din zonă. Astfel, în primul rând, cei săraci, lipsiţi de pământ, au fost
frustaţi de unele posibilităţi de a asigura existenţa lo·r, prin dispariţia
peştilor, a vânatului, precum şi a materiaklor folosite în construcţii şi
cu alte scopuri de uz casnic, pe care odinioară mlaştina le asigura cu

cu

tclşug.

Primul sediu al Sindicatului Ecedea, care coordonează în continuare
de hidroameliorare, era în oraşul Carei.
Deoarece apele mari care s-au succedat în această zonă după asanare n 1 au produs inundaţii, s-a dovedit că lucrările executate, în mare
corc~pund scopului propus. S-au constatat totuşi unele neajunsuri, în
speci1l ceea ce priveşte conducerea apelor interne din partea sudică a
70nei.
lucrările
1
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Astfel au fost executate ulterior încă o serie de lucră ri suplimentare. în primul r ând s-au mai cionstruit diguri şi în drept.ul Canalului
Crasna Veche, ce traversa teritoriul fostei mlaştini.
S-a mai constatat . că, nici Canalul Răsăritean nu a fost suficient
dimensionat pentru a conduce apele în exces. În porţiunea canalului,
situată mai în amonte de şoseaua Carei - Satu Mare, în special în ur.ina
apariţiei apelor mari din 1907, s-a, dovedit că acest debit se urcă până
la 22 m 3/sec. Deoarece pe cursul inferior al canalului nu puteau trece
decât 10 m 3/sec; restul de 12 mP/sec de apă, urma să fie barată mai sus de
şosea. Insă apele
barate au provocat inundaţii în această zonă, fapt
p entru care Canalul Răsăritean a fost raC'Ordat la Canalul Crasna Veche,
printr-un canal secundar amplasat paralel cu şosea Carei - Satu Mare.
Deviat din Canalul Răsăritean în Canalul Crasna Veche, surplusul de apă
avea acces liber numai atunci, când nivelul Crasnei era scăzut. Datorită
faptului, că debitul maxim al Canalului Răsădtean conchide cu apele
mari ale Crasnei, în anul 1912 s-a construit o uzină de pompe la Moftinu
lVIic, cu o capadtate de 9 m 3/sec". Amplasată în zona de confluenţă a canalului de legătură cu Canalul Crasna Veche, uccustă staţie avea menirea
de a ridica surplusul de debit al Canalului Răsăritean în Canalul Crasna
Veche. Uzinu, care .funcţiona cu trei maşini de aburi, se compunea din
trei pompe centrifugale, având fiecare un debit de 3 m 3/sec (33).
Sindicatul Ecedea îşi continuă activitatGa şi după Unirea Transilvaniei cu România. între anii 1919- 1924 funcţionează ca „Si ndicatul româno-maghiar" . După cum reiGse din Monitorul •oficial nr. 6/10 ian. 1925,
la data de 14 aprilie 1924 se înfiinţează Sindicatul E ce de a Ro m â n cu sediul în oraşul Carei. Teritoriul pe care acest Sindicat îşi desfăşoară activitatea s-a cifrat la 84 299 de iugăre cadastrale (33).
Dint re primele lucrări de îmbunătăţire în acest deceniu amintim
supraînălţarea digului drept al Canalului Crasna Veche, între uzina de
pompe şi Ghilvaci, care a mai fost prelungit cu 1 km spre Terebeşti.
Necesitatea executării acestor lucrări s-a ivit în special în urma apariţiei
unor ape mari din anul 1919.
In anul 1925 P. Enculescu cercetează împrejurimile oraşului Carei
din punct de vedere pedologic, făcând o serie de menţiun i demne de
remarcat asupra utilizării solurilor turboase şi gleice, existente pe terenurile desecate (27).
Jn urma unor inundaţii din anul 1925 care au atins în special sCltul
Lucăceni, a fost construit un dig solid pcmtru protejarea acestei localităţi.
Celefa:lte lucrări, care urmau să fie executate în special după concluziile trase în urma apariţiei apelor m ai mari din anii 1932, 1933 şi
1934 - care de fapt nu produceau pagube deosebite, se rezumă la urmă
t oarele:
1. întărirea digului drept al Crasnei între podurile de fier din
Căpleni şi Cămin, deoarece aceasta era construit din material permeabil
;şi rar;
2. ridicarea înălţim ii coronamentului digului stâng a Crasnei între
:şoseaua Carei- Satu Mar e şi hotarul satelor Moftinu Mic Craidorolţ;
3. prelungirea digului drept a Crasnei în zona Ghilvaci - Pişcari;
4. adâncirea Canalului Răsăritean;
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5. supraînălţarea digului Canalului Homorod lângă pădurea din
Ardud (33).
In anul 1934 potrivit Legii pentru funcţionarea şi administrarea sindicatelor hidraulice din Transilvania şi Banat, „Sindicatul Ecedca" s-a
unit din punct de vedere administrativ şi financiar cu „Sindicatul Someş-Tisa", iar sediul s-a mutat de la Carei la Satu Marc. îr această perioadă, de conducerea lucrărilor din zona Bazinului Ecedea răspundea inginerul V. Bogdan.
1n continuare, cu toate că criza financiară a îngreunat situaţia materială a Sindicatului, toate lucrările au fost menţinute în stare de funcţio
nare. S-a organizat şi paza digurilor, iar stăvilarele şi staţia de pompare
au fost întreţinute în stare de funcţionare perfectă. Totodată s-a făcut şi
propuneri pentru înfiinţarea terenurilor irigate pe Câmpia Ecedca şi prin
împrejurimi.
In urma unor analize făcute de specialişti din diverse ramuri ale
economiei naţionale, s-a constatat că, lucrările de hidroamelioraţii efectuate în zonă, şi-au atins scopul, şi în ciuda cheltuielilor substanţiale fă
cute, asanarea Mlaştinii Ecedea din punct de vedere economic era o lucrare rentabilă.
După 23 august 1944 se execută o serie de noi lucrări în această
zonă. La începutul anilor 1950 în dreptul intersecţiei căii ferate şi a şose
lei Carei - Satu Mare, la sud de satul Domăneşti, sunt săpate o serie de
şanţuri sub formă de reţea. Pe acest teren se încearcă cultura orezului,
care necesită exces de umiditate.
In anul 1970 sunt începute lucrările de asanare a apelor interioare·
pe terit·oriul Câmpiei Ecedea, între localităţile Berveni şi Decebal. Lucrările executate cu ajutorul maşinilor moderne, au avut ca scop drenarea apeLor în exces de pe o suprafaţă de 19 700 ha. Au fost executate
totodată şi
serie de alte lucrări de îmbunătăţiri funciare. Apoi a fost
construit la Mo.ftinu Mic, pe şoseaua Carei - Satu Mare un nou pod
rutier modern.
1n ordinea cronologi că, ultima lucrare mai mare efectuată pe acest
teritoriu, a fost înfiinţarea eleşteului de la Moftinu Mic, în locul fostelor ·
orezării. În urma acestor lucrări, executate în anii 1982-1983, a apărut
un lac artificial cu o suprafaţă de 125 ha, cu o însemnătate deosebită în
piscicultura acestei zone.
Râul Tur drenează întregul Babin al Oaşului, precum şi partea d~
nord-est a zonei de câmpie din judeţul Satu Mare. Izvoreşte în dreptul
Muntelui Buian şi după ce străbate „Ţara Oaşului", iese în zona de
câmpie prin „Poarta Turului", lângă Turulung-Vii.
Problema regularizării râului Tur şi a unor afluenţi, care produceau
dese inundaţii, a fost ridicată încă la începutul secolului al XVII-lea, când
s-a preconizat cons.truirea digurilor atât tPe Tisa superioară, cât şi pe
Someş şi Tur (59). Insă timp de aproape 200 de ani nu au fost executate
asemenea lucrări în Bazinul Turului.
La începutul secolului al XIX-lea în dreptul unor sate expuse deselor inundaţii se construiesc diguri, inclusiv şi în zona Oaşului. Astfel au
fost îndiguite unele părţi ale râului Talna, lângă localitatea Oraşu Nou (70).
Descrierile din secolul trecut menţionează faptul că zonele de câmpii
pe care le străbate Turul sunt joase, împestriţa te cu mlaştini temporare~

'°
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unde viiturile prezintă un pericol permanent. Unele revărsări ale Turului,
precum şi a Talnei, cum era cea din anui 1869 au produs pagute nu
numai în zona• de câmpie, ci şi în „Ţara Oaşului". De altfel J . Velcea
menţionează că, pc hărţile austriece executate în această perioadă figurează n u mai drumul principal, Satu Mare Negreşti Oaş Sighetu
Marmaţiei cu două ramificaţii, fiindcă majoritatea căilor de comunicaţii
în timpul precipitaţiilor abundente erau impracticabile (70). După cum
~testă unele scrieri din secolul trecut, în zona de câmpie a Bazinul(l.li
Turului, în timpul viiturilor apele Someşului se revărsau deseori în valea
Ractei, care de fapt este un vechi curs a acestui rău (Hi).
Scurgerea liberă a apelor era îngreunată şi de faptul că, în această
zonă existau .o scrie de mori de apă. Acestea în „Ţara Oaşului" persistau
până şi în trecutul apropiat; ultima• moară pe apă a fost construită pe
Valea Albă la Certeze, în anul 1956, de Văsâi Zoangă din Moiscni (31).
Primul p r oiect al regularizării văii propriu-zise a Turului este elaborată în anul 1886. Tot în acest an o serie de sate aşezate pe malul stâng
al râului, între care Pelişor, Lazuri, Noroicni, Bercu, Nisipeni, Micula,
Agriş etc., n u mai aşteaptă până la alocarea fondurilor din partea foruri1or superioare şi înfiinţează cu forţe proprii „Sindicatul de asanare a
râurilor Egherul Mare şi Şar" (30).
Urme de vechi lucrări de asanare le găsim şi în zona montană superioa,ră la Certeze, unde în mlaştina numită „Poiana Şălătrucului" au fost
săpate o serie de canale de drenaj, azi împotmolite. Data precisă a executării acestora nu le cunoaştem.
In anul 1902 încep lucrările de hidroamelioraţii în partea dreaptă a
râului Someş, în urma cărora sunt executate o serie de gâtuiri, supraînăl
ţarea digurilor şi completarea sistemului de diguri în zonele unde acestea
lipseau . .J\1ai este de menţkmat şi faptul că, încă la începutul acestui secol
în zona Tisei superi.oare nu existau diguri. Astfel satele din Bazinul Turului aveau de suferit şi în urma inundaţiilor Tisei, a cărei ape în cursul
viiturilor mari s-au revărsat în oârâul Batăr si de aici în valea Turului.
As1iel unele sate din valea TuruÎui, în urma u~or inundaţii au fost izolate
chiar şi timp de mai multe săptămâni (59).
In această situaţie, regularizarea râului Tur era posibilă numai prin
sincronizarea lucrărilor similare de pe Tisa superioară şi Batărul. Unele
-sate încep să construiască diguri cu forţe proprii. Astfel într-un act datat
<lin anul 1903 la Porumbeşti, se aminteşte că, o serie d e localnici lucrează
pc o~nstruirea digurilor (30). Dar aceste diguri, în unele 1ocuri nu atingeau
nici măcar 1 m înălţime, iar acolo unde au fost ridicate, terenurile arabile
erau în imediata lor veci nătate, fiind expuse astfel inundaţiilor. Ultimele
rămăşiţe ale acestor vechi construcţii, au fost înglobate în digurile făcute
ln anul 1974.
In anul 1907 ..Biroul ingineresc riveran" de la Satu Mare, reînnoieste
vechiul plan - din 1886 - cu privire la hidroameliorarea vc'lii 'Turului.
·pe baza acestui proiect, o suprafaţă de 205 OOO iugăre cadastrale se va
feri de inundaţii, în zona de câmpie (59).
Din anul 1909 începe în mod sistematic măsurarea debitului apei
'Turului, la staţia de la Turulung.
'Pe bazci unui plan int1ocmit în a!\1ul 1914. s-a prevăzut construirea
·unui canal Tisa- Tur, care ar fi adunat apele de pe o suprafaţă conside-
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n1bilă. Acest canal ar fi drenat o marc parte a apelor Turului, precum
şi a pârâurilor Hodoş, Turţ şi Batăr. A fost proiectat la următorii parametri: lungimea - 33,1 k~n, lăEmea fundului - 10-13 m, lăţimea superioară 28 m, adâncimea 5,5 m. In anul 1915 a fost începută exproprierea
pământmilor şi trasarPa itinerariului canalului proiectat. În toamna aces-

tui an au fost începute lucrările la punctul de vărsare a Turului. Au
fost organizate patru şantiere, unde lucrau peste 500 de muncitori. Pămân
tul scos din albie a fost transportat la 40 de metri de firul apei, pentru
r idicarea digurilor. Lipsa de forţă de muncă, precum şi inilaţia cauzată de
războiul mondial au îngreunat mersul lucrărilor. Din această cauUi, la
şedinţa ţinută în ·oraşul Satu M;;ire, la data de 4 decembrie 1917 se
propune achiziţionarea unui excavator. Cum atestă Procesul verbal al
şedinţei susmenţionate, preţul acestei maşini ar li achitabil. Datorită
greutăţilor financiare, până la urmă excavatorul nu a mai fost achiziţionat, ba mai mult, lucrările au fost întrerupte. Din canalul proiectat
a fost executat doar o porţiune de 4 km (30).
In anul 1920 societatea se reorganizează sub numele de „Sindicatul
Tisa-Someş". Ci L cloi ani mai tclrziu începe construirea unor diguri masive
în zona Turului. In ~nul 1926 se întâlnesc la Satu Mare specialişti hidrologi a celor trei state cointeresate - Romk'1nia, Ungaria şi Cehoslovacia
- în executarea lucrărilor de hidroamelioraţii, pe sistemul Tisa-Tur.
Ideea c.onstruirii canalului Tisa-Tur este abandonată şi se acordă o
atenţie prioritară sistematizării a) bici Turului, mC'nţioni"tnd importanţa
lu crărilor ce trebuie executate în special în zona de vărsare. Aceste
lucrări din urmă sunt făcute între anii 1927- 1930, pe un aliniament de
63,5 km.
După anul 1928, după executarea numeroaselor gâtuiri, Turul este'
îndreptat; această luc.rare se încheie abia în anu) 1950. în urma sistematizării efectuate, în anul 1942, în dreptul localităţii Turulung satul s0
extinde într~o nou;i 2K>n<1, iar în locul vechiului pod de lemn, care era
un punct vamal încă în secolul trecut, se construieşte un nou pod dcbeton (30).
Construirea digurilor masive ale Turului, începute în anul 1922,
sunt continuate .în anii 1928, 1935 şi 1942. Acestea protejează şi terenuri
agricole întinse de inundaţii, dar totodată au îngustat albiile majore prin
care curgeau râurile, în special în timpul apelor mari. Astfel volumul de
apă exercita o presiune mai mare asupra digurilor. De aceea. între anii
1953-1957, digurile existente între k>calităţile TerebeşLi şi Bercu sunt
supraînălţate şi totodată se completează u nele goluri existente pe aliniamentul digurilor unor afluenţi ai Turului.
In zona Oaşului se execută de asemeni o serie de lucrări de îmbunătăţiri funciare şi în special hidroameliorative, care pc'ină în anul 195Sau cuprins o suprafaţă de 1 200 ha. Astfel, în dr eptul localităţii Oraşul
Nou a fost executat un canal de 5,5 km lungime, care fereşte de inundl'lţiile Talnei 400 de hectare de păşuni şi culturi cerealiere. Locuitorii
comunelor Cămărzana, Tâ rş1cilţ şi Bixad, au săpat un canal de desecare
de 8, 7 km lungime în lunca Lcchincioarei, care fereşte de inundaţii circa
800 de hectare (70). După cxPcutarea unor lucrări de hidroamelioraţii
din anii 1918-1959 în special în partea inferioară a Turului şi a Talnei
din „Ţara Caşului", s-a prevăzut extinderea lucrărilor de drenaj şi în
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zone superioare ale râurilor. Aceste lucrări er::iu necesare, deoarece
P<irâul Rău, Lechincioara şi Talna prezentau colmatări de albii în zone
întinse, care deveneau astfel suspendate şi foarte mobile, prezentând
pericol de inundaţii (65).
In urma apariţiei apelor mari din primăvara anului 1970, digurile
construite la o înălţime de 7,5 m în partea inferioară a Turului n -au
rezistat şi în noaptea de 13-14 mai cea din partea dreaptă, între Halmeu
şi Porumbeşti s-a rupt în două locuri. Luând în considerare cele petrecute, între anii 1971-1974 se fac noi lucrări; printre altele digurile sunt
supraînălţate cu 40-50 de cm . Se mai construiesc şi alte diguri de-alungul unor a!lucn~i, unde acesteA lipseau. Astfel, apele ce ating cota de
648 cm în iulie 1975, respectiv de 640 cm în februarie 1978, nu produc
nici-un fel de pagube.
Azi lungimea totală a digurilor se cifrează la 202 km, din care 72 de
km de-alungul Turului. Forma lor este asimetrică: căderea pantei dinspre
apă este la 1 : 2, iar în partC?a exterioară 1 : 3. Digurile apără de inundaţii 27 727 de hectare, 4 710 de case, mai multe sute de metri de
şosele şi căi ferate. Braţele moarte, formate în urma gâtuirilor se găsesc
în afara digurilor. Eleşteiele de la Bercu şi Adrian a fost înfiinţate în
anul 1972 (30).
Eroziunea pantei este cea mai pronunţată în zona de contact a,
Munţilor Oaş-Gutâi cu cea a Câmpiei Someşului, respectiv în unele
zone ale „Ţării Oaşului•·. 1n zona Oaşului au fost executate terasări,
precum şi alte lucruri cu scopul de a combate croLiunea solului. Un tip
de asemenea lucrare, caracteristică zonelor de deal, se poate vedea şi azi
între satele Remctca Oaşului şi Prilog-Vii, unde pe pantele erodatE> sun.t
instalate perpendicular o serie de şiruri de garduri de nuiele împletite.
Staţiuna hidrologică de la Turulung se ocupă, începând cu anul 1975,
de lucrări antierozionale. De-alungul Tw·ului întreţine, îngrijeşte şi reînnoieşte toate construcţiile şi instalaţiile, care feresc de inundaţii 12 865
de hectare. Astfel, în anul 1982 s-au executat lucrări de protecţia malurilor în 97 de locuri, pe un aliniament de 2 01G m.
Importanţ<1 acestor lucr~'tri reiese şi din faptul că, numai în cursul
anului 1983, statul a alooat 463 OOO lei pentru combaterea ero.ziunii &.olului în Ba7inul Turului (30).
Pentru stăvilirea viiturilor de tip torenţial , în ultimii 15 ani, au fost
amenaiate în această zonă 8 lacuri de acumulare. Acestea se împnrt în
două grupe· 1 cele care au rol exclusiv în stăvilirea fluxurilor dP aoc
torenţiale, cum sunt cele de pe pârâurile Bucoviţa, Gherţa Mică, Talna,
Racşa şi Rodo.ş; 2 cu scop mixi, ca şi cele de pe pârâul Biiii la
Mujdeni, Pt' pftrâul Egher la Livada şi pe Tur la Călinesti-Oas. Dintr·~
acestea cel mai mare şi cel mai important din punct de vedere hidroameliorativ este lacul de baraj de la Călineşti-Oaş, care se întinde pe o suprafaţă de 357 ha (55), cu o capacitate de înma[!azinare de 7,4 milioane m:r
de apă, având un dig de o lungime de 798 m şi cu o înălţime de 9,5 m.
Aceste lacuri de acumulare sunt eficiente în prevenirea Yiiturilor:
în urma apariţiei apelor mari din anii 1!)75, 1978 şi 1979 s-a putuf determina direcţiile de perfecţionare a sistemului în viitor.
O altă problemă stringentă în Bazinul Turului era asanarea apelor
interioare, deoarece chiar dacă nu s-au format aici mlaştini mai mari în
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ciuda unor inundaţii, apa pe alocuri s-a retras destul de încet, periclitând
unele culturi agricole.
Primele canale pentru drenarea apelor interioare au fost săpate prin
anii 1940, iar în deceniul următor aceste lucrări se extind în mai multe
zone. Acestea au fost executate atâl manual, c<.ît şi mecanizat. Stăvilarul
Turului prin care canalele au fost racordate la râu, s-au putut deschide
numai în perioadele în care nivelul apei era scăzut. Datorită acestui inconvenient, de multe ori apele interioare stagnau atf1t în canalele secundare cât şi pc terenurile arabile. Din această cauză, între anii 1971-1976,
tot sistemul vechi de1 canale a fost modernizat, lucrări în urma cărora a
fost drenată o suprafaţă de 24 018 ha. Lungimea totală a canalelor este
de 1 079 km, din care canalul principal este de 357 km. Adâncimea lor
variază între 1-6 m; sunt canale gravitaţionale deschise, care se varsă
în nişte bazine de beton, de unde 11 pompe pompează surplusul de apă
în râuri.
In cadrul acestor lucrări au fost regularizate şi unele ape curgătoare
mai mici, de exemplu Racta - la zona de vărsare la Terbcşti, unde a fost
instalatl1 şi o staţie de pompare şi construit un stăvilar în valoare de
150 milioane de lei (30). In prezent, în valea Ractei se execută o serie
de lucrări, în special de curăţire a albiei în unele zone oolmatate.
Se proiectează pentru viitorul apropiat şi îmbunătăţirea sistemului
de canale pe aliniamentul Turulung-Certeze, care va rezolva drenarea
apelor inter1oare de pe mari suprafeţe, pc care se găsesc solurile pseudogleice ale teritoriu lui.
1n urma evoluţi,ei geologice specifice, cubarul Ierului (sau a Eriului)
a devenit o zonă mlăştinoasă, cu numeroase meandre, braţe moarte, pre<'Um şi insule. Apa curgea foarte încet prin mai multe cursuri, iar în
timpul viiturilor toată valea, care în unele locuri are o lăţime de peste
7 km, a fost inundată. Agricultura s-a putut practica numai pe terenuri
mai ridicate - insule şi grinduri - iar aşezările umane au fost amplasate sub formă de şiruri pe cele două maluri mai înalte ale Ierului.
Apele Ierului se varsă în Barcău, deci acest cu1oar aparţine sistemului hidr,o grafic al Crişurilor. 'Planurile de hidroamelioraţii proiectate
în trecut, în general propuneau lucrări comune pe Barciiu şi Ier.
Regularizarea râului Barcău este propusă prima dată în anul 1795,
fără a se executa aici nici-o lucrare. Intre anii 1807-1812 vor fi mutate
in focuri mai puţin periculoase digurile unor mori de apă, atât pe Barcău,
cât şi pe culoarul Ierului (32). De altfel în zona Ierului funcţionau o serie
de mori de apă; astfel în anul 1810 la Dindeşti şi două la Tiream (60).
Odată cu începerea regularizării Bazinului Crişurilor, se fac măsu
rătorile de rigoare şi în zona Bacău-Ier. Aceste lucrări preliminare sunt
executate în anii 1820 şi 1823, de inginerii IVI. Huszar şi P. Vasarhelyi.
Cel din urmă întocmeşte şi un plan, care propune lucrări pe Barcău, în
urma cărora acest râu ar fi navigabil, ca şi canalul Bega (69).
în anul 1829, cu scopul de a curăţa albia Barcăului, cursul Ierului
este barat temporar, dar lucrările nu dau rezultatul dorit, deoarece ceilalţi afluenţi nu au fost deviaţi, nici măci'lr temporar (32).
Primele încercări proprii de a asana Valea Ierului, care pornesc de la
Diosig în anul 1842 eşuează în scurt timp (58). De altfel în această
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(în anul 1835), numai în hotarul satului susmcnţtonat existau
cadastrale de trestiiş (32).
In anul 1852 se înfiinţează „Sindicatul Barcău", la care se ataşează
în anul 1859 şi cel al Ierului. „Sindicatul Ierului" s-a înfiinţat în anul
1856, cu principalul scop de a executa lucrări de hidroamelioraţii în aval
de localitatea Sălacea. După cum menţionează unele scrieri din secolul
trecut (51), apa curgea oarecum normal numai în timpu~ iernii, după ce
trestia a fost tăiată. In aval de Sălacea vara abia înaintează, în special
în dreptul podurilor, deoaTece este încetinită de: vegetaţia luxuriantă a
văii propriu-zise, de digurile de fund a morilor de apă, precum şi numeroase împletituri de nuiele - aşezate perpendicular pe firul apei pentru pescuit.
După zece ani de activitate „Sindicatul Ierului" se desparte de cel
al Barcăului. Intre timp se nasc şi alte proiecte, cu privire la utilizarea
largului cu1oar al Ierului. în anul 1864 apare lucrarea lui L. Kovat s,
originar din satul Nisipeni (jud. Satu Mare) - „De<l Theiss-Korrăser
Kanal" (59). Aceasta pTevede un canal, care ar lega Tisa cu Crişul Repede,
prin această zonă. Desigur că, o asemenea lucrare este foarte costisitoare, fapt pentru care nu s-a putut realiza nici măcar mai târziu, cu
toate că ideea construirii unui canal care ar începe la Vetiş şi ar traversa valea Ierului până la Barcău, este reluată şi în anul 1870 (67).
Pentru executarea unoir lucrări de mare apvergură, atunci era
nevoie în primul rând de sprijinul moşierilor, precum şi a populaţiei,
dar nici unii şi nici ceilalţi nu s-au angajat cu plăcere. Moşierii considerau că, nu au mult de câştigat în urma existenţei acestui canal. Oamenii pământului trăiau din materiile prime (lemne, trestia„ papură,
peşti, vânat etc.) care se găsea din belşug. Grâul necesar a putut fi cultivat pe grinduri, insule şi terase. Construirea eventuală a unui canal ar
fi frustat de toate aceste daruri.
Lucrările stagnează în zona Ierului mai bine de un deceniu, când după
inundaţiile din anul 1881, se fac unele, amenajări hidrotehnice în partea
bihoreană a Văii Ierului (51).
1n anul 1899 se întocmeşte un proiect cuprinzător cu privire la
efectuarea unor măsurători în vederea sistematizării zonei Ierului, din
punct de vedere hidrologic. Însă dotaţiile primite de la stat, car~ însumau 24 OOO de coroane, au fost cheltuite după executarea porţiunii de
canal între Diosig şi vărsarea Ierului.
Apoi, timp de mai multe decenii, nu s-au mai executat lucrări de
hidroameliorare în zona Ierului. Prin anii 1930, în urma unor iniţiative
pornite de la Săcueni, se întocmesc planuri de asanare, în special cu scopul de a feri zona de inundaţii. În acest sens în prjmul rând era nevoie de
sprijinul marilor proprietari de pământuri, însă ei nici de acea.stă dată nu
au răspuns în mod afirmativ la solicitări.
In preajma celui de al doilea război mondial, în cadrul sistemului
de apărare denumit „Regele Carol", a fost săpat cu scopuri defensive
şanţul antitanc între Diosig şi Otomani (58).
In anul 1942 se iau probe de sol de pe o suprafaţă de 100 OOO iugăre
cadastrale şi se întocmeşte harta· pedol•ogică a zonei, cu scopul de a
efectua hidroamelioraţii în zona Ierului. Lucrările pN~iectate pe un ali424

iugăre
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niament de 30 km sunt terminate până la satul Adoni, după care se
opresc.
După 23 august 1944 se înaintează din nou un proiect de asanare.
In anul 1960 „Comitetul Naţional al Apelor" aprobă proieclul de asanare
a Văii Ierului. încep din nou cartografierile, măsurătorile, luări de probe
de s101. In anul 1965 se naşte hotărârea definitivă în vede1~ea executării
lucrărilor hidrotehnice pe o suprafaţă de 54 181 de hectare cu exces de
umiditate din Valea Ierului. Din acestea 43 OOO ha se găsesc .în albia
propriu-zisă, iar 11 181 ha în albiile afluenţilor (58).
Lucrările pe teren sunt începute în anul 1967 cu mari forţe umane
şi dotaţii tehnice moderne.
prima fază a lucrurilor de săpare a canalului, statul a investit 68 milioane de lei.
Lucrările de hidroameHoraţii vizau două obiective: regularizarea
cursului Ierului şi obţinerea noilor terenuri agricole, în urma asanărilor.
Până în anul 1970 a fost terminat canalul principal, cu o lungime
de 90 km, precum şi unele amenajări la viitoarele lacuri de acumulare,
la: Ghileşti, Andrid, Văşad şi Şimian. Canalul principal începe la EriuSâncrai şi urmând vechiul curs al Ierului şi parţial al Crasnei, ocoleşte
satele Ghirolt şi Răduleşti, iar în dreptul satelor Ghenei şi Tiream ajunge
în valea largă a vechiului curs al Ierului. De aici o ia direcţia S-E
până la satul Diosig, unde trece peste graniţă. Deodată cu canalul principal au fost săpate şi o serie de canale secundare, dintre care cele mai
importante se găsesc în albiile pârâurilor Checheţ, Santău şi Moca. Din
canalul principal o porţiune de 42 km cade pe- teritoriul judeţului Satu
Marc, iar lungimea totală a canalelor din această zonă este de 360 km.
ln judeţul Bihor canalul principal străbate o distanţă de 48 km, iar
lungimea totală a canalelor este de 400 km. Cu ocazia amenajării canalului principal a fost mobilizat 139 milioane m3 de pământ. în funcţie
de condiţiile staţionale, lăţimea fundului canalului variază între 5-7 m,
iar adâncimea lui este de 5- 6 m. Pc teritoriul acestui sistem funcţionează
342 de stăvilare mai mari şi mai mici.
Pe lângă canalul principal şi cele secundare există o sumedenie de
canale colectoare, care drenează pământurile diferitelor cooperative
agricole de producţie.
Acest sistem de canale asigură eliminarea excesului de umiditate
de pc 65 OOO ha de teren.
Supravegherea sistemului de canale şi curăţirea şanţurilor de vegetaţie, este asigurată de unităţile de resiort din Carei şi Săcuc:mi.
In această zonă au mai fost săpate pc parcurs şi unele noi canale
de drenaj. Astfel în anul 1979 între Văşad şi Sălacea un şanţ de 14 km,
iar în anul 1980, tot în partea bihoreană, un canal lung de 10 km.
Atcît sistemul de canale cât şi a digurilor, în vara anului 1980,
când în zona Ierului a căzut cca mai mare cantitate de precipitaţii (din
timpul verii), au funcţionat bine. Astfel în Juna iunie s-au înregistrat
500 mm, iar în iulie 230 mm de precipitaţii, ceea ce depăşeşte media
generală de 600-650 mm pe an. Cu toate acestea nu s-au înregistrat în
zona Ierului nici-un fel de inundaţji.
In urma lucrărilor de asanare s-a obţinut o suprafaţă de 13 OOO hectare de pământ de calitate a I-a, 17 844 hectare de calitate a II-a şi
16 OOO hectare de calitate a III-a (58).
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Fiµ. 1. Schimbări le cursului So meşului şi a Crasnei. / - Cursul presupus
al Tisei (din pleistocen). Cursul Someşului şi a Crasnei; 2 - direcţi a
r\rdud - Cig Suclurău (finele pleistocenului): J- direcţia Mădăraş
Craidorol! I lotoan (WU1111 II): 4 Direcţia ( "ărăşeu Terebcşti şi spre
Si11mărel (sfârşitu l p leistocenului - în ceputul holocenului ). Cursul
Someşului ; 5 - Valea Egherului Mare (holocc:nul inferior); 6 direcfia
Medieşu Auri t Liv<1da-Micula (faza pin-mesteacăn); 7 direqia spre
Atea (foza alunu lu i).
După Z. Bcncdek (7) modificai şi completat.

rig. 2 . Lista de subscrip1 ie a Prefccturiijudefului Satu Ma rc pen tru aju torarea si nistra ţilor din
l'i'iulcan (M uz. jud. Sam Marc).

https://biblioteca-digitala.ro

~\

'J

Fig. 3. J\ct oficial din anul 1940 cuprinzând acordarea
sumei de 70 OOO Ic i pentru aj utorarea sinistratilor di n
judeţul Satu Mare (Muz. jud_ Sam Marc).

Fig. 4.

Inundaţie

în centrul

oraşu lui

Fig. 5. Fântână improvizată în
70na Ml aşti n i i Eccdea (Desen
din \'carnl trecut - după (35)).

Satu Mare (foto: C. Karacsonyi)
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Fig. 6. Monoxila

găsită

la

Cărăşeu . D u pă

(39).

Fig. 7. Pescarii cu barcă în zona Mlaştinii Eccdea. Stampă tlin secolul
al XlX-lea. După (35).
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rig. 8. Gravurii reprezentând oraşul Satu Marc în secolul al XV II -iea. Apărută în
cartea lui Gualdi (ialcazi'o Priorato, Historia di Leupoldo Ccsarc, Wi1m, 1670.

f- ig. •) . Punctul .d e deviere a ape i de la Ccrteze (fotu: C. Kar:lcsunyi)
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Fig. 12. Document datat din 1793, referitor la amplasarea
podului peste Someş, în dreptul oraş ului Satu Marc (Muz.
j ud. Satu Marc).
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Fig. 13. Deviz de cheltuieli privind lărgirea unui canal
al S omeş u lu i lângă Satu Mare, datat din anul 1830
(Muz. jud. Satu Mare).
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Fig. 14 15. Planuri de lucrări hidrotehnice pc Someş, proiectate în dreptul ora~ttlui Sal\1
Mare. în prima parte a secolului al XIX-iea (Mu7.. jud. Satu Marc).
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rig. 16. Vechiul pod niticr de !ier peste Someş la Satu Mare, la începutul secolului al XX-iea.
(După o carte poştală contemporană).

Fig. 17. Cursul

Someşului

în dreptul

oraşului

Satu Mare în anul 1777.
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După

(59).

Fig. 18. Cursul Someşului în drepml oraşului Satu Mare în anul 1847. După (59).

f.'ig. l 9. Cursul Someşului în dreptul oraşului Satu Mare în anul l 907. După (59).
~··

Fig. 20. Vapor w aburi pe Someş, la Satu Marc, la începurul secolului al XX-iea.
(După o carto:: poştală contemporană).
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Fig. 2 1.Actul înaintat din eomuna Medi cşuAurit, prin care
solicită executarea unor lucrări hidroameliorative (Muz. jud.
Satu Marc)
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Fig. 22 . Harta Mlaş tinii Eccdea. executată în anul 1780.
După (29).

Fig. 23. J\aturaliştii cercetând viaţa de baltă în Mlaştina
Ecetlea la sfărşim l secolului trecut. După o foto!,>Tafie
contemporană.
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Fig. 24. Aspec t din

Mlaştina

Ecedca din secolul al XIX-iea. Stampă din secolul trecut.

Fig. 25. Aniniş inundat în zona Mlaşt1111i Eccdca. Stampâ din veacul trecut.
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După

{51 ).

rig. 26. Pescuit cu vârşa din apa de sub plaur în Mlaştina Eccda. Stampă din secolul al XIX-iea.
După (35).

t-'ig. 27. Aspect din Mlaştina Ecedca înainte de asanare. Stampă din secolul al XlX-lea. După (51 ).
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Fig. 28. P lanul de asanan: a

Mla~tinii

.C:ccdca.

Du_pă

(21 ).

Fig 29. Pl:mul de asanare a zonei sud ice a Mlaştinii Ecedca. După ( 11 ).
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Fig. 30. Zona

Mlaştinii

Ecedea înainte de asanare.

După

(33).
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Fig. 31. Zona Mlaştinii Eeedca după desecare. După (33).

Fig. 32. Clădirea Sindicatului Eccdca la Carei, la începutul secolului al XX-iea. ( Oupă o
ca rte poşta l ă contemporanii).

rig. 33. Sia\ia de pompe de la Moftinu Mic.
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După

(33).

fig. 34. Pe<lologul P. Enc ul escu, cercetătorul solurilor di n
(lccast[1 zo nă .

Fig. 35. Oigu l conslniit în dreptul satului Lu căceni . După (33).
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fo ig. 36.

S t ă1· i l aru l

lâng:1 s<ltul

Fig. 37. rla raj cu capcane

( la birinţi)

pentru pescuit, confecţionat din trestie, în zona
(foto: C. Karacsonyi).
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Răsăritean,

de pc Canalu l

Păulcan. (După

(33).

vă i i Ieru lui

Fig. 38 ..,Pândă la cocori". Desen din Valea lernlui înainte de a~anan:.

Fig. 39. Teren mlăştinos de interdună pc nisipurile Nirnlui. Stampă din veacul trecut.
După(51).
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fig. 40. Lucdiri antic ro?ionalc în ;:ona

Fig. 41 . Arderea

pă mântului

torenţilor

de la Dobra. (foto: C.

turbos la Bcrveni. în anul 1903.

Oupă
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Karăcson y i ).

o fotografie contemporanii.
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Au mai rămas de rezolvat unele probleme ca: irigaţia, asigurarea
apei necesare pentru alimentarea tuturor lacurilor de acumulare proiectate în zonă, asanarea unor ml~tini care s-au format în spatele digurilor,
redimensionarea unor diguri şi canale, oprirea apariţiei sărăturilor secundare în zonă.
În prezent sunt executate noi lucrări hidroameliorative de mare
anvergură în această zonă, în urma cărora activităţile economice vor avea
o eficienţă sporită.
Nisipurile din nord-v-estul ţării, cunoscute şi sub numele de Câmpia
Nirului, se întind în partea vestică a judeţelor Satu Mare şi Bihor, pe
o suprafaţă aproximativă de 27 OOO hectare.
Din punct de vedere hidrologic, acest teritoriu are un caracter
centrifug şi insecvent. Apele lui sunt bogate în săruri de Na. Precipitaţiile depăşesc cifra de 550 mm/an, în toată zona.
Din cele mai vechi timpuri documentele amintesc că, acest teritoriu
se caracterizează prin existenţa numeroaselor mlaştini, care se ţin în lanţ
în 7.one de interdune. Cu secole în urmă existau aici şi o serie de lacuri.
Deoarece nisipurile transportate de vânturi pe alocuri au închis văile de
vârstă pleistocenică, în majoritatea locurilor apa nu avea scurgere liberă.
Vegetaţia lemnoasă, în multe locuri, era caracterizată prin prezenţa
întinselor mestecănişuri, care creşteau pe terenuri cu exces de umiditate.
De altfel din mesteacăn, încă şi în decursul secolului trecut, populaţia
zonei a extras ,.,apa de mesteacăn", care constituia materia primă a uleiului şi a balsamului de mesteacăn (51).
Apele mari, în special în anii mai ploioşi, au îngreunat mult circulaţia în zona nisipurilor. Se pare că, apele curgătoare ale teritoriului, odinioară aveau un debit destul de însemnat, deoarece pe unele dintre aceste
cursuri, azi neînsemnate, în secolul trecut existau mori de apă. Astfel la
Urziceni şi la Foieni; în cea din urmă localitate, în actuala margine nordică a satului (29).
Datorită excesului de umiditate, malaria era destul de frecventă în
această zonă

(51).

Din aceste considerente, problema asanării zonei nisipurilor a fost
ridicată deja în secolul al XVIII-lea. P rimele lucrări mai mici au fost executate la începutul anilor 1800 (16). Prin şanţurile săpate au fost legate
o serie de mlaştini de interdune. Asemenea lucrări au fost executate în
-decursul secolului trecut în mai multe locuri, dar rezultatele au fost contrar aşteptărilor. Deoarece prin canalele săpate apa a fost condusă spre
depresiuni mai mari, chiar şi unele terenuri arabile, care se găseau la
înălţimi mai joase au fost inundate. Proprietarii acestor terenuri au încercat să se descurce singur, executând cu forţe proprii şanţuri de
scurgere, prin care excesul de umiditate a fost condus spre porţiuni de
terenuri mai joase. Astfel, treptat apele au fost dirijate în special în
direcţia Bazinului Tisei. (16).
Aceste lucrări, executate fără un plan general, desigur că nu au putut rezolva problema eliminării excesului de umiditate din zona nisipurilor.
ln anul 1875 se înfiinţează un Sindicat, cu scopul de a asana apele
interioare din zona nisipurilor (37). In decurs de circa 50 de ani, această
l:i - Studii

şi comunicări,

XI- XII
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societate a condus şi a finanţat lucrările de desecare, care în primul rând
s-a rezumat la săparea canalelor principale şi secundare de scurgere.
Dintre canalele principale ale zonei nisipurilor se remarcă canalul
Horea, care colectează şi conduce apele din partea centrală a teritoriului
dincolo de graniţă.
Canalizarea părţii de sud ale Câmpiei Nirului a fost începută după
anul 1892 (16). De aici apele nisipurilor gravitează spre culoarul Ierului,
având două văi principale: 1 - dinspre Curtuiuşeni spre Văşad, care este
probabil un vechi curs al râului Tisa; 2 - prin pârâul Moca, a cărei albie
marchează marginea de S-E a zonei nisipurilor. Pârâul Moca părăseşte
nisipurile în dreptul satului Şilindru, curgând spre valea Ierului, în care
se varsă sub promontoriul numit ,,,Dealul Episcopului". În trecut, în aceste
văi au fost executate lucrări de canalizare.
Din partea nordică a zonei nisipurilor apele gravitează spre Bazinul
Ecedea, având ca principalul curs Valea Neagră, care părăseşte Câmpia
Nirului în dreptul satului Urziceni. In timpul asanării Mlaştinii Ecedea
(1895-1899), în această zonă, iniţial erau proiectate lucrări hidroameliorativ€ mai însemnate. La marginea acestei zone, urma să fie săpat un
canal sub formă de brâu, cu scopul de a colecta apele din zona nisipurilor.
Canalul urma să străbată o distanţă de 38 km, iar între digurile lui să
fie o distanţă de 130 rn. Deoarece s-a considerat, că lucrarea este foarte
costisitoare s-a renunţat la executarea lui, cu toate că era cunoscut faptul că, apele nisipurilor transportă o însemnată cantitate de aluviuni spreCrasna, ce prezintă un pericol rapid de colmatare (21). Astfel au fost executate numai câteva canale mai mici în această parte a Câmpiei Nirului.
La începutul secolului al XX-lea au fost începute lucrările, în urma
cărora excesul de umiditate din partea nordică a nisipurilor a fost drenată spre râul Crasna (16).
Faptul că unele lucrări de drenare, executate în special în secolul
trecut, nu funcţionau bine, s-a constatat în special în anii ploioşi, de exemplu în 1878 şi 1891. În primul rând împotmolirea rapidă a canalelor a
îngreunat funcţionarea acestui sistem.
In deceniile următoare reţeaua de canale de drenaj a fost extinsă, iarunele existente au fost curăţate. Deoarece coeziunea între particulele solului nisipos este slabă, colmatarea se producea rapid în această zonă.
In prezent, pe teritoriul nisipurilor nu mai există nici un curs de
apă în stare naturală . 1n schimb se găsesc aici o serie de terenuri de interdunc cu exces de umiditate, ale căror asanări rămâne o problemă a
activităţilor de hidroameliorare viitoare.
Piemonturile V.estice, deasupra cărora se înalţă horstul scund a Culmii Codrului, au o reţea hidrografică formată din numeroase ape curgă
toare, care gravitează în direcţia ·nord sau nord-vest. Este de remarcat şi
faptul că, deoarece Culmea Codrului este aşezată frontal în direcţia vânturilor vestice dominante, în ciuda altitudinilor modeste (sub 600 m), ea
primeşte o cantitate apreciabilă de 800 mm de precipitaţii pe an. Astfel
această culme larg boltită constituie un adevărat „castel de apă", însă
datorită faptului că marea majoritate a teritoriului şi în prezent este împădurit, aici eroziunea solului este mai puţin accentuată.
Principalul râu, care drenează această zonă este Homorodul, care a
fost regularizat - cum am amintit anterior - odată cu asanarea Mlaş-
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tinii Ecedea. Dintre lucrările executate pe celelalte ape curgătoare, mende hidroameliorare, ce s-au executat în ultimii ani pe
valea Majci, care drenează partea vestică a acestei zone.
1n zona de piemont, unde pădurile au fost defrişate aproape pretutindeni, eroziunea solului pe alocuri este accentuată. Masivele defrişări
au fost făcute aici în special în a doua parte a secolului trecut, de către
societatea belgiană Lamarche (21). Se găsesc aici o serie de văi torenţiale
foarte adânci, la: Beltiug, Dobra, Hodod etc. Combaterea eroziunii solului se face prin diferite căi şi metode.
In urma intervenţiilor antropice, efectuate în special în ultimele secole, peisajul natural de odinioară a ţinutului de nord-vest a ţării, s-a
schimbat radical. Pe lângă defrişări, dezţeleniri şi extinderea aşezărilor
umane, descările erau principali factori, care au determinat cele mai profunde modificări în configuraţia n aturală a acestei zone.
Cu toate că nu posedăm date exacte cu privire la schimbările microclimatice cauzate de descări în această zonă, se poate afirma că, restrângerea terenurilor băltoase şi mlăştinoase, care a decurs tocmai în perioada
masivelor defrişări, a avut repercursiuni, în special în privinţa repartiţionăm lucrările

zării precipitaţiilor.

Lipsa marilor suprafeţe de apă şi în special a celor neacoperite de
a cauzat reducerea cantităţii de apă, care în urma evaporaţiei
a ajuns în atmosferă. Este cunoscut şi faptul că pădurile atrag ploaia, chiar
dacă aceasta are influenţă numai în zonele limitrofe ale staţiunilor populate de vegetaţie lemnoasă. Pc de altă parte trebuie menţionat că, pe
terenurile acoperite de pădure evaporaţia este mai mică, faţă de solul
descoperit. S-a constatat totodată, că în zona unor albii de râuri, de multeori cantitatea apei condensate depăşeşte pe cea evaporată (38). Luâ nd în
considerare cele arătate, dintre care unii factori acţionează în acelaşi sens,
iar alţii în direcţii opuse, putem aprecia că, cei care determină prezenţa
precipitaţiilor mai abundente, odinioară erau mai numeroase.
Prezenţa marilor suprafeţe de apă acţionau în sensul uniformizării
temperaturii, determinând diminuarea exceselor maxime şi minime. Este
cunoscut şi faptul că, în microdepresiuni acoperite de apă solul este mai
răcoros şi astfel acrul se încălzeşte mai greu în aceste zone.
Din punct de vedere al evoluţiei solurilor din această zonă, este de
remarcat faptul că, acestea s-au format într-o regiune de silvostepă . Vegeta ţia dominantă o constituia pădurile, existând şi numeroase staţiuni
cu exces de umiditate. în aceste soluri procesele fizico-chimice s-au desfăşurat în prezenţa apei. In urma asanărilor efectuate, s-au produs schimbări atât în textura, cât şi în compoziţia chimică a solurilor, care odinioară au fost acoperite de apă. Aici de multe ori au apărut soluri tasate,
greu permeabile, ca în cazul celor din partea de nord-est a Câmpiei Someşului (56).
In continuare ne vom rezuma doar la unele modificări caracteristice
solurilor din această regiune, ce au apărut în unele zone desecate.
'\n zona psamosolurilor terenurilor de interdune din vestul teritoriului, în urma drenării apei în exces, apar terenuri golaşe, lipsite de vegetaţie. Aceste soluri, având textură laxă şi o slabă forţă de coeziune între particule, pot fi uşor atacate de vânturi, luând naştere nisipuri zbuvegetaţie,

15'
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rătoare. Acest fenomen se întâmplă defrişate, unde solul nisipos este cel

34

în special -- pe pantele de dune
mai mult expus eroziunii eoliene.
ln urma asanării Mlaştini Ecedea, în această zonă au apărut soluri
turboase, bogate în resturi vegetale. Aceste soluri au trecut prin transformări profunde în urma incendierii repetate a turbei şi în special în urma
celei din toamna anului 1903. Acest incendiu a izbucnit datorită secetei>
la da ta de 7 octombrie în hotarul localităţilor Berveni şi Căpleni şi s-a
extins pe sute de hectare. Este de menţionat că, focul era atât de puternic, încât a trecut de pe malul drept a Crasnei şi pe malul stâng. Asemenea incendii s-au repetat de mai multe ori. Deoarece s-a constatat, că
în primii ani terenurile incendiate dădeau o recoltă bună în anii urmă
tori, pe alocuri pământul turbos a fost aprins de proprietari, care considerau că, aceasta este o metodă agrotehnică indicată. însă s-a dovedit, că
după câteva ani fertilitatea terenurilor incendiate a scăzut considerabil.
deoarece humusul solului a fost distrus. Astfel, solurile acestui teritoriu >
dominat odinioară de mlaştini, au trecut prin transformări substanţiale,
înmagazinând în continuare o cantitate scăzută de materie organică.
Pe teritoriul judeţului Satu Mare, şi în special în partea lui vestică
(Câmpia Ierului şi Câmpia Careiului), apar soluri halomorfe pe o suprafaţă de 14 995 ha (5). Acestea pot evolua spre soluri saline, în cazul exploatărilor neraţionale. Apariţia unor sărături se constată în special în
zonele desecate, unde nivelul apei freatice se găseşte deasupra adâncimii
crlitice. În aceste staţiuni, datorită capilarităţii solului apa se ridică la
suprafaţă şi se evaporă, iar sărurile dizolvate în apă, care sunt antrenate
spre suprafaţă , se depun acolo sub formă de crustă, dând naştere la să
rături. Aceste terenuri slab productive, pentru a putea fi valorificate în
agricultură, necesită o serie de lucrări ameliorative.
In urma asanării terenurilor băltoase şi mlăştinoase s-au produs o
serie de mod ificări în compoziţia florei şi faunei acestui teritoriu. S-au
diminuat în special suprafeţele populate de vegetaţia plutitoare ale băl
ţilor, precum şi cele acoperite de trestiişuri, păpurişuri, rogozuri şi ză
voaie de sălcii, ce caracterizează covorul vegetal al mlaştinilor.
Este cunoscut faptul că, mlaştina este un ecosistem deosebit de complex, unde coabitează în număr mare reprezentanţii unor grupe de plante
şi animale foarte diverse. în consecinţă, pe o suprafaţă de un hectar de
mlaştină se produce o cantitate de masă verde mult mai mare, ca şi pe
acei aşi suprafaţă ocupată de orice plantă cultivată. Totodată remarcăm
şi capacitatea mlaştinii de a regla excesul de umiditate a unui teritoriu;
ea funcţionând ca un burete. În perioadele cu umiditate mai multă atrage
spre ea apa, dimpotrivă, în cele secetoase, devine o sursă de apă pentru
terenurile limitrofe. Astfel, zonele mlăştinoase nu pot fi considerate inutile, nici din punct de vedere economic.
Dintre plantele care populau terenurile cu exces de umiditate, unele
ca Salb:: aurita sau Pedicularis palustris, au dispărut din flora regiunii,
odată cu asanarea Mlaştinii Ecedea (52). O specie de rogoz - Carex davalliana - care a dominat întinse asociaţii vegetale de tip „popândaci'~
în această zonă, de asemenea nu a mai fost regăsit. Numărul plantelorde baltă şi de mlaştină al căror areal se restrânge vizibil, este destul de
mare. între acestea amintim speciile de baltă odinioară mult răspândite:
foarfeca bălţii (Stratiotes aloides), prezentă azi doar în câteva staţiuni;
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nufărul alb (Nymphaea alba), azi numai în zona nisipurilor; cornaci (Trapa
natans), în prezent numai la Porumbeşti. Unele specii, ca laleaua pestriţă
(Fritillaria meleagris) care populează staţiunile mezohigrofile, se găseşte

pe terenuri din ce în cc mai restrânse.
Desigur, că numărul speciilor de plante care au dispărut din flora
teritoriului, sau al căror areal s-a restrâns considerabil în urma asanări
lor, este mult mai marc. Prin câteva specii menţionate mai sus, voiam să
exemplificăm doar acest proces.
Structura faunei de nevertebrate a terenurilor cu exces de umiditate
a suferit transformări profunde. Cu toate că nu avem studii amănunţite
despre unele încrengături de nevertebrate care populau odinioară acest
teritoriu, cunoscfmd faptul că o serie de grupe sunt legate exclusiv de
mediul acvatic, ne permite să tragem unele concluzii asupra modificărilor
survenite în acest sens. Este semnificativ să amintim, că o specie odinioară abundentă în apele zonei, lipitoarea medicinalii (Ilfrudo rnedicinaLis),
în prezent a devenit o raritate în această zonă.
Dintre peşti, de mai mult timp nu a mai fost semnalat în Someş viză
(Accipenser n.Lthenus), iar mihalţul (Lota lota) şi fusarul (Aspro sLreber)
au devenit rarităţi. Desigur, în acest sens trebuie să luăm în considerare
şi unii factori poluanţi, însă în unele cazuri reducerea numerică a unor
populaţii de peşti, se datorează dispariţiei terenurilor mlăştinoase. Astfel
în cazul ţigănuşului (Umbra krameri) şi în special a ţiparului (Misgurnus
fossilis), dintre care mai ales cel din urmă a fost pescuit la sfârşitul secolului trecut în cantităţi imense, constituind un element de bază a hranei
populaţiei, ce trăia în jurul mlaştinilor (35).
Dintre amfibieni, în prezent arealul broaştei de mlaştină (Rana arvalis) s-a restr<lns la zonele canalelor colectoare; populaţii relativ mai numeroase există în valea Ierului.
Deoarece avifauna de baltă şi de mlaştină a unor teritorii a fost relativ mai bine studiată în perioada care preceda asanările, posedăm mai
multe date comparative în acest sens. Dintre păsări, care au dispărut din
zona Mlaştinii Ecedea după asanare, amintim: cormoranul mure (Phalacocorax carbo), pelicanul creţ (Pelecanus crispus), lebăda cucuiată (Cygnu.<;
olor); iar dintre cele care chiar cuibăreau în zonă - cormoranul mic (Phalacocorax pygmaeus), chira de baltă (Stema hirundo), cătăliga (Ilimantopus himantopus), codalbul (Halaetus albicilla), egreta mare (Egretta alba)
(43). Dupi'i desecarea mlaştinilor Ierului, nu au mai fost identificate aici:
pelicanul (Pelecanus onocrotalus), cioc-întorsul ( Recurvirostra avosetta),
chira mică (Stern.a albifrons) etc„ iar dintre cele cuibăritoare, lopătarul
(Platalea leucordia), sitarul de mal (Limosa limosa), boicuşul (Remiz pendulinus) etc. In ultimii ani nu a mai fost semnalat nici cuibăritul berzei
negre (Ciconia nigra) în pădurea „Dimaşag", lângă Livada. Menţionăm că,
dintre speciile enumerate,, în prezent mai multe figurează pc listă păsă
rilor ocrotite în România.
Dintre mamifere, efectivul populaţiilor de vidră (Lutra lutra), s-a restrâns în mod considerabil.
Pe baza cunoştinţelor ecologice actuale, dispariţia unei specii din flora
sau fauna locală, trebuie abordată ca un proces ce dezechilibrează viaţa
normală a unui ecosistem. Funcţionarea ecosistemelor poate fi comparat
cu cea a unei aparaturi sau maşini deosebit de complexe, unde lipsa unei
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„piese", poate provoca perturbări însemnate. Pe de altă parte în urma
unor populaţii locale, se pierd în mod ireversibil şi o seric de
„informaţii genetice" specifice, pe care indivizii acestor populaţii le-au
dobândit, le-au înmagazinat şi le-au transmis urmaşilor, pe parcursul miilor de generaţii succesive.
Pentru a ocroti unele elemente specifice ale genofondului vegetal şi
animal caracteristic teritoriului, câteva staţiuni remarcabile au fost declarate rezervaţii naturale. Unele dintre ele se găsesc pe terenuri cu exces de umiditate.
Este o pierdere inestimabilă pentru posterioritate, că în urma asanării Mlaştinii Ecedea nu a fost păstrată în stare natura lă, nici măcar o
mică porţiune, în care puteau supravieţui unii reprezentanţi ai florei şi
faunei acestui grandios monument al naturii de odinioară.
Dintre rezervaţiile înfiinţate r ecent se numără mlaştinile „Vermeş" 
ului de la Sanislău, unde suprafeţele acoperite de apă sunt în restrângere.
Astfel, a dispărut din zonă cea mai reprezentativă asociaţie vegetală rc~ictară - as. Carici-Calamagrostetum neglectae în singura ci staţiune
din ţară . Intr-o altă staţiune declarată rezervaţie naturală, unică în felul
ei în Europa centrală, Lacul „Vărgat" cu plaur de la Săcuieni (jud. Bihor},
tăierea masivă a exemplarelor de anini (Alnus glutinosa), a cauzat şi restrângerea populaţiilor de Sphagnum. Aceste specii de muşchi, improprii
zonelor de şes, care vegetea ză aici împreună cu alte specii montane, sunt
reprezentanţii florei unor perioade geologice trecute. Mlaştinile şi păşu
nile mezohigrofile de la Piru Nou , incluse de ase menea pe lista rezervaţiilor naturale, se limitează azi pe s uprafeţe destul de mici. ln prezent se
găseşte în curs de studiu şi în faza de întocmire a documentaţiei necesare pentru a fi declarată rezervaţie naturală, mlaştina „Poiana Şălătru
cului" de la Certeze. Cum s-a mai amintit în paginile anterioare, în această
mlaştină există o scrie de canale vechi de drenaj, azi în bună parte împ otmolite.
Cele enumerate exemplifică faptul că, nici în staţiunile ocrotite vegetaţia şi fauna nu se mai găseşte în întregime în starea lor naturală. Mai
trebuie să lu ăm în considerare că, aceste staţiuni, chiar dacă amplasarea
lor este bine aleasă, nu cuprind decât un procent mic din genofondul vegetal şi animal a unei zone.
însumând rezultatele schimbărilor survenite în urma asanărilor, pe
lângă foloasele directe obţinute în urma acestora, trebuie să luăm în considerare şi aspectele derivate din dispariţia peisajelor naturale, respectiv
ta unor specii, dintre care unele în viitor pot servi ca surse de materii
prime, azi încă nebănuite. Precum este cunoscut, actualmente folosirea
·cut mai raţională a rezervelor naturale şi a materiilor prime este o problemă de bază . în această ordine de idei ne gândim nu numai la resurse
vegetale, ci chiar şi la apă, cu toate că în această zonă azi încă se gă
seşte în exces.
Din cele arătate rezultă că, activităţile antropice în urma cărora habitatele naturale sunt transformate, se recomandă a fi efectuate în corelare cu cercetările ecologice, în vederea conservării genofondului vegetal
şi animal caracteristic şi a protejării mediului înconjtirător.
Mai remarcăm una dintre conexiunile complexe ce există între învelişul vegetal şi apele unui teritoriu. Vege taţia consumă cantităţi variate
dispariţiei
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de apă, în funcţie de natura ei şi climat. Consumul de apă reprezintă un
factor important în amenajarea unui bazin hidrografic. Prezenţa (sau absenţa) vegetaţiei poate să exercite o influenţă mar_e atât asupra stabilizării
pământurilor, cât şi a regimului cursului de apă. In consecinţă, dacă principalul scop al amenajamentului este regularizarea apelor şi stabilizarea
terenurilor, este recomandabil menţinerea înveiişului vegetal cât mai des
posibil (38).

BIBLIOGRAFIE
1. ANTONESCU S. B., Biologia apelor, Edit. didactică şi pedagogică, Buoureşti,
1967.
2. ASZTALOS GY., Nagy-Karoly rend. tan. vâros Wrtenete (Istoricul oraşului Carei), Carei, 1892.
3. ASVADUROV H., PETRESCU ADRIANA, Apa freatică şi solurile gleizate din
Cîmpia Someşul1ii, Stud. tehn. şi econ., Seria C, P€dol., nr. 114, 1964, 21-26.
4. ASVADUROV H., CONESCU ADRIANA, Apa freatică şi solurile gleiZate din
Cîmpia Crasnei, Stud. tehn. şi econ., Seria C, Pedol., nr. 19, '1'.971, 65-86.
5. ASVADUROV H., ·B OIERJU I., Solurile judeţului Satu Mcire, Centrul ele materJal didactic şi de propagandă agricolă, Buoureşti, W83.
6. BADER T., Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei, Edit. ştifnţifică şi enciclopedică, Buoureşti, lfl,78.
7. BENEDEK z., Schimbările cursului Someşului şi a Crasnei în perioada pleistocenului superior şi a holocenului, Satu Mare, StCom, I, 1969. 26-\39.
8. BERINDEI I., Evoluţia paleogeografică a depresiunilor golf în vestul României,
Realizări în geografia Români-ei, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 19173, H~l5•7 .
9. BERINDEI I., Fenomenele de iarnă în grupa vestică şi sucl-vestică a reţelei
hidrografice din R.P.R., Stud. Univ. Babeş-Bolyai, Series geol.-~gr., 1959,
fasc. I.
10. BODEA I., Berveni. Istoria unei comune, Satu Marc, 1970.
H. BOGDAN A., Cîteva consideraţii fizico-geografice şi economico-geografice asupra Cîmpiei Ecedea, P,robl. geogr., V, 1958, ,lOl--11Q3.
12. BOGDAN A., DIACONEASA B., Cercetări paleohidrografice asu.pra văii Someşului, St. cerc. geo1.-geofiz.-geogr., XIII, l, 19&6, tl-50.
13. BOGDAN A., Hidroamelioraţiile din Cîmpia Someşeană şi consecinţ ele lor geografice, Simpozionul de geografia cîmpiilor, Univ. Timişoara, 1971.
14. BOGDAN A, CALINESCU MARIA, Judeţul Satu Mare, Edit. Academfoi·, Bucure.)ti, 1'976.
15. BORSY Z., Geomorfol6giai vizsgalatok a Bereg-Szatmari siksâgon (Ce1·cetări
geomorfologice pe Cîmpia Bereg-Satu Mare), Foldr. Ert„ III, 2, •1'954, 270- 279.
16. BORSY z., A Nyirseg (Cîmpia Nirului), Budapesta, 11961.
17. BOTZAN M., Apele în viaţa poporului român, Edit. Geres, Buctu"eşti, HJ84.
1.;8. BURA! A„ Dezvoltarea oraşului medieval Satu Mare (I}, Sat'U Mare, StCom.,
IV, 1980, 143- '160.
19. CIURDARIU E., A lâpoTc anthropogeografiaja, kiU&nos tclcintettel az Ecsedi lapra
(Ant1·opogeografia mlaşitinilor, cu speciala privire la Mlaştina Ecedea), Budapesta, i.9H, pag. 1- 22.
20. • • • Codex diplomaticus comitis Karolyi de Nagy-Kâroly, I-V, Budapesta,
18'82-1887.
21. CZIRDUSZ G„ Az Ecsedi lâp Zecsapolcisa (Asanarea Mla.~tinii Ecedea), Foldr.
Kozl., XXVII, 1899, 97-1:22.
22. DIACONU G. şi colab., Hidrografia, în: Monografia geografică a Republicii Socialiste Homânia, I, Edit. Academiei, Buoure~ti. 1966.
23. DIACONU G. şi icolab., Despre stabilitatea albii.Zor de rîuri din H..P.R. în ultimii
30-40 de ani, Stu<l. Hidrol., nr. 3, 1962.

https://biblioteca-digitala.ro

i232

Carol Karâcsonyi

38

24. • • • D ocum ente privind istoria României, C. Transilvania, veacul XIV, vol. I
(1301- 1320), Edit. Academiei, Bucu:r'eşti, 1953.
25. DUMITRAŞ CU S., BADER T„ Aşezarea dacilor liberi d e la Medieşu Aurit, I,
Satu Marc, 1967.

26. EBLE G., A nagykarolyi gr. Karolyi csalad osszes j6szcigai1iak birtoklâsi

tărte

nete (Istoricul moştenirii tuturor posesiunilor a familiei cont. Karolyi din Carei), I, Budapesta, 1911.
27. ENCULESCU P., Solurile din jurul Careilor, Viaţa agricolă, Bucureşti, XVI, 11,

1925.
28. • * • Epopee pe Someş, (text: Savincscu V. şi I. Maştei), Sat>u Mare, 1970.
29. FARKAS J„ Fcjezetek az Ecsedi Zcip gazdalkodcisahoz (Capitole r·eferitoare Za
gospodărirea zonei Mlaştinii Ecedea), Debrecen, HIB2.
30. FAZEKAS L„ Vizrendezes es talajved.elem a Tur volgyeben (Lucrări de hidroamelioraţii şi de protecţia solului în valea Turului), Korunk, Cluj-Napoca, XLV.
3, 1986, 183-188.
31. FOCŞA GH., Ţara Oaşului, Muzeul Satului, Bucureşti , 1975.
32. GALLACZ J., Monografia a K.6răs-Beretty6 volgy cirmcntesiteserol es ezen volgyben alakult vizmentesito tarsulatokr6l (Monografia lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor în văile Crişurilor şi a I3arcăului şi activitatea desfăşurată
de sindicate în aceste văi), I, Oradea, 1896.
33. GHERMAN I., Plasa Carei. Judeţul Sălaj, Bdit. Librăria '/Î 'l'ipografia „Cultura",
Carei, 1'938.
34. GIURESCU C„ Istoria pescuitulu i şi a pisciculturii din România, I, Edit. Academiei, Bucureşti, 1954:.
35. IIERMAN o., A magyar halaszat lconyve (Cartea pescuitului maghiar), I-II,
Budapesta, 1887.
36. • • • Hirek. Aradcis az Avasban (Ştiri. Inundaţie î n Oaş), Szatmăr-vărmegye,
Careî, An IV, 24.V.1908, nr. 21, pe pag. 6.
37. IMRE J„ A NyirviZ Szabcilyoz6 T arsulat lărtenelc (Istoricul Sindicatului de
Asanare a apelor Nirului) 1879-1929, Nyi regyhâza, 1930.
38. • • • Influenţe exercitate de pădure asupra mediului, Organ izaţia Naţiunilor
Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, Bucureşti, l!l67.
39. IURASCIUC I„ O monoxilă neobişnuită, Rev. muzeelor, I V, 1, 1967, 57- 58.
40. KARACSONYI C„ Acţiunea omului asupra ecosistemelor naturale din judeţu l
Satu Mare, Şcoala sătmăreană, Casa corpului' didactic, Satu Mare, 1978, 135-14'7.
4 1. KOLOSVARY E., Les travaux des regularisation et d'endiguement en Hongrie,
Budapesta, 1900.
42. KOVATS L., Dcr Theiss-Korăser K anal (Canalul 'l'isa-CriŞ), Wien, 1864.
43. LOVASSY S., Az Ecsedi lcip es madcirvilciga fenncillasanalc utols6 evtizedeiben
(Mlaştina Ecedea şi avifauna ei în ultimele decenii ale exiStenţe~ sale), (Budapesta, 1931.
H. MIHNEA I„ Raionarea excesului de umiditate pe Cîmpia joasă a Someşului
inferior, Ştiinţa Solului, 1965, n r. 4. 414-4n.
45 M IHNEA T., Stabilirea debitelor de desecare pe Cîmpia joasă a Someşului infer ior, Probl. agric„ 1005, nr. 6, B7-98l.
46. MOCIORNq'A I. şi colab„ Monografia hidrologică a bazinelor hidrologice ale
riurilor Vişeu-Jza, Săpînţa-Tur, Studii Hidro!„ nr. 6, 1961.
47. MOCIORNIŢA I. şi c olab„ Monografia hidrologică a bazinului hidrografic Crişuri, Studii Hidrol., XXIV, ISGO.
48. MORARI U T., SA VU I„ Densitatea reţelei hidrografice din Transilvania, Banat,
Crişana şi Maramureş, Probl geogr., I, 1964, 57-;87_
49. ).TEDI CI GH„ Istoria vîn.ătoarea şi a dreptuliii de vînat, Tipografia Univer.sul,
Buc ureşti, 1940.
50. NEMET! I., Descoperiri arheologice din hotarul oraşului Carei (jud. Satu Mare),
Satu Mare, StCom, V-VI, 1981-1982, 167-Hl2.
.51. * * * A Nyirvidelc. Nagykdroly es Szatmcir videke. Az E csedi l cip. (Zona Cîmpiei Niru lui. Carei, Satu Mare şi împrejurimi. Mlaştina Ecedea), Az osztr.-magy.
m on archia irasban es kepben, II, Budapesta, 1691, 3321-378.
52. POP E„ Analize de polen în r egiuni d e cîmpie, Bul. Ştiinţ„ Secţ. biol. şt. agric .•
Seria bot., IX, 1, 11957, 5-32.
$3. R ADOSAV D., Satu Mare. Ghid de oraş, Edit. Sport-Turism , Bucureşti, 1984.

https://biblioteca-digitala.ro

39

Date istor ice

233"

54. ROMAN P„ NEMETI I., Cultura Haden în România, Edit. Academiei, Bucureşti,
19.78.
55. SAVINESCU V„ RADOSAV D„ (rcd.), Judeţul Sat1i 1'11are, Edit. Sport-Turism,
Bucureşti, 11980.
56. SP ARCHEZ Z„ şi colab„ Cercetări privind refacerea stejăretelor din Cîmpia·
Someşului, Centrul de documentare tehnică pentru economia forestieră, Buc.u- ·
rcşti, 1966.
57. STAN M . Viiturile de iarnă JJe rîurile din vestul R.P.R„ Studii Hidro!., I, '!.96.lr
58. SZABO GY„ Haldoklik a lâp az {5stJadon (Dispare mlaştina şi natura sălbatică),
Korunk, Cluj-Napo·oa, XXXIX, 6, 1980, 442-445.
59. • • • Szatmar vârmegye (Comitatill Satu Mare), Budapesta, i.a. (1910).
60. SZIRMAY A„ Szathmâr vârmegye fekvese, Wrtenete es polgari ismerete ( Aşe
zarea iSto1'icul şi cunoaşterea comitatului Satu Mare), I-II, Buda, 1809--1810.
61. SZELL L„ Az Ecsedi lâp 1903 evi oszi egese es hatasa a tozegtalajra. (Incendiu[
din toamna anului 1903 în zona Mlaştinii Ececlea şi influenţa acestuia asupra·
solului turbos), Kiser letligyi Kozl„ VII, 1904, 2.18-225.
6'2. TISSOT lVI. D„ A nephez val6 tud6sitas mikeppen kellyen a maga egeffegere·
vigyazni (Recomandări către popor în vederea păstrării sănătăţii), Carei, 1772.
63. TOPOR N„ Anii ploioşi şi secetoşi în R.P.R„ C.S.A. Jnst. Meteorol„ Bucurc~ti.
1964.
64. ŢENU A„ Zăcăminte de ape hipertermale în nord-vestul Rmnâniei, Edit. Academiei, Bucureşti, 1'981.
65. Ujvari I., Geografia apelor României, Edit. Ştiinţifică, Buoure-şti, 1972.
66. URSU VIORICA, Aspecte locale ale istoriei agrare prezentate în expoziţiile·
muzeului din Satu Mare, Satu Mare, StCom„ III, 11975, 265-269.
67. VARGA A„ A felso TiszavOZgy vizcirmentesitese egy a Szamosb6l Vetesnel nyi:..
tand6 es Esztii.rnâl a Beretty6ba torkoll6 vizlevezeto csatorna altal (Hidroameliorarea zonei Tisei superioare prin executarea unui canal ce leagă Someşul la
Vetiş cu Barcăul la Estar), Magy, Meru. Ep. Egylet Kozl„ 1890, 167-1'91.
68. * * * Vârosunk es a lecsapolas (Oraşul nostru şi desecarea), Nagy-Karoly es·
videke, Carei, An XIII, 30.I.1896, nr . 5, pe pag. 11; Oj hidak a Krasznân (Poduri
noi peste Crasna), idem, 4.VI.1896, nr. 23, pe pag. 6; Az Ecsedi Zap Zecsapol6 t<irsulat (Sindicatul de asanare a Mlaştinii Ecedea), idem, 12.XI.1896, nr. 5, pe·
pag. 1.
69. V ÂSĂRHELYI P„ A Beretty6 vizenek haj6zhat 6vci tetelerăl a Bege vizenek peldcijâra (Amenajarea rîului Barcău pentru a deveni navi gabil, după modelul canalului Bega), Magy. Tud6s Tars. Evk„ V, 1842.
70. VELCEA I., Ţara Oaşului, Edit. Academiei, Bucureşhl, 19-64.

DONN:EES IDSTORIQUES SUR LES RIVIE;RES ET LES TRAVAUX
DE HYDROAMELIORATIONS EFFECTUES AU NORD-OUEST
DE LA ROUMANIE
(ResumeJ

. Cet ouvr age-ci presente des donneos historiques quant aux mo<lifications produ1tes dans le reseau hydrographique du ter:ritoire ai11iSi que certains changements
survenus a la suite de ces tr.avaux dans le microclima t, le sol, la flore et la faune.
de cette region.
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