
SCHIMBĂRILE ALBI El OL TU LUI LA EXTREMITATEA DE SUD 
A MUNTilOR BARAOLTULUI 

TOVISSI JOZSEF 

Oltul în partea sa ardeleană străbate o serie de unităţi morfostruc
turale şi fizica-geografice bine conturate, care se individualizează atît prin 
caracterele lor de ansamblu cît şi prin geneză şi evoluţie. 

Sectoarele de · bazin ocupate de Olt au fost deja formate 1a apariţia 
rîului, afHndu-se în diferite stadii de evoluţie: fie că au fost colmatate 
cu material proluvial adus de pe rama muntoasă de torenţii laterali, sau 
umplute cu depozite lacustre şi proluvio-lacustre, fie că au fost încă 
resturi de lacuri eX'istente şi drenate ulterior de Olt. 

Regiunea analizată în lucrarea de faţă se încadrează într-un sector 
depresionar: în partea centrală a depresiunii Braşovului. 

Incepind de la Malnaş se deschide spre sud golful Sf. Gheorghe, cu 
vastul con de dejecţie al Oltului în partea de răsărit, numit Cimpul Fru
mos şi cu un glacis mai slab dezvoltat în părţile de vest. Caracterul de 
vale, în zona Cîmpului Frumos, se menţine aproximativ pînă la Ghid
falău, iar conul de dejecţi,e înaintează pînă la latitudinea localităţii Coşeni, 
de unde Oltul intră în zona de subsidenţă de l'a conf.luenţă cu Rîul N~gru. 
Lunea în această parte se lărgeşte, pierzîndu-se în şesul larg al Cîlnicului. 

Ef.ectul mişcărilor diferenţiate pe verticală se răsfrînge în aspectul 
profilului longitudinal al albiei, dar şi în cel al luncii. Influenţa mişcădlor 
relative de ridicare în aval de sectorul de străpungere se reflectă în sco
birea teraselor bine evidenţiate. Intre Malnaş şi Ghidfalău, pînă la mij
locul Pleistocenului, mişcările au avut sens negativ. De atunci se înregis
trează mişcare de ridicare şi ca urmare s-a format un culoar îngust in 
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care lunea cu terase marginale de meandru este încleştată între frunţile 
teraselor sau a trept~lor mai înalte de relief. 

Subsectorul Ghidfalău - gura Rîului Negru prezintă aspecte ce se 
deosebesc de cele din subsectorul precedent. Lăţimea luncii ajunge pînă 
la 2-3 km în aval de oraşul Sf. Gheorghe. PrezenţJa meandrelor vechi 
sub fruntea terasei de la Ilieni-Dobolii de Jos, reflectă influenţa mişcărHor 
de coborîre, sau cel puţin o echilibrare relativă în profHul longitudinal în 
timpul formării acestor meandre. 

In această zonă se evidenţiază o deltă continentală frecvent inundată 
şi acoperită de vegtaţie, ·pe suprafaţa căreia albia Oltului şi-a schimbat 
poziţia de mai multe ori. Căderea profilului longitudinal prezintă valori 
mici, ea fiind de 0,160/o în profilul luncii şi 0,120/0 în profilul albiei. Indi
cele de meandrare este de 1,35. 

In sectorul dintre gura Rîului Negru - cotul de la sud de movila 
Popii (Prediker Berg), Oltul urmăreşte axul zonei de subsidenţă, iar de la 
Podul Oltului s-a grefat pe o linie de fractură ce desparte horsturile 
sudice de masivul Baraoltului. Lunea este largă, puternk carlmatată. Aici 
se întîlnesc cîteva blocuri mici de conglomerate, rămase nescufundate, ca. 
martori tectono-erozivi (Movila Popii, Movila Iepurelui). Căderea profi
lului longitudinal de luncă este de 0,060°/0, irar cea a albiei, de 0,0450j0. 
Indicele de meandrare atinge valoarea de 1,39. 

In culoarul depresionar Feldioai,"a-Augustini (culoarul Măieruş) cu 
caracterele unui vast graben meridional evidenţiat prin linii de contact 
tectonic mărginite de glacisuri extinse ale celor două masive printre care 
este cuprins: Baraoltul spre est, Perşanii spre vest, întî~lnim sectorul cel 
mai întortocheat de curs al Oltului, in care panta longitudinală este de 
0,0730f0 în profilul luncii şi 0,039 În profilul albiei. Indicele de mean
drare este de 1,88, atingînd valoarea maximă (fig. 2). . . . 

După cum reiese din caracterele morfometrice exprimate prin valo~ 
rHe de mai sus, premizele sînt asigurate pentru desfăşurarea unor impor
tante m,odificări, mutări, retezări de albie. Pentru interpretarea schim
bările~~ de albie observate de ~oi,· vom analiza pe scurt problema factorilor 
care determină modificarea albiei în general, ele fiind vralabile şi în cazul 
Oltului. 

Profilul longitudinal. In faza de desăvîrşire a luncii, profilul longi
tudinal al rîului începe să se dezvolte spre o linie superioară, linie în 
care fiecare punct al albiei din amonte, se situează la un nivel mai înalt 
decît punctul aflat în imediata vecinătate, spre aval de aicel punct. In 
acest stadiu, care se poate numi stadiu de echilibru relativ, acţiunea de 
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eroziune şi de acumulare a rîurilor nu se încetează, însă ele se reduc la 
minimum. Cauzele care au determinat formarea unui echilibru relativ în 
sectorul Oltului din cuprinsul depresiunii Braşov-Trei Scaune trebuie să 
le căutăm în primul rînd în cele două baze locale de eroziune: pragul 
de la Augustin-Racosul de Jos si zona de subsidenţă de la N de Hărman 

' ' . 
(şesul Cîlnic). 

In timp ce primul influenţează condiţiile hidrodinamice ale între
gului bazin hidrografic situat în amonte de Augustin pînă la pragul de la 
Tuşnad-băi, cea de a doua a servit în tot timpul existenţei Oltului ca un 
important "filtru de aluviuni", determinind deosebiri calitative, atît ca 
diametru! particulelor cît şi ca compoziţ~a petrografi.că dintre depozitele 
aluvionare în cele două culoare depresionare~ Malna,ş-Podul Olt şi Feldi
oara-Augustin. 

Transportul. Capacitatea de punere în mişcare a aluviunilor este o 
caracteristică variabilă a rîurilor. Apele curgătoare au un oarecare volum 
care, înmulţit cu viteza curentului, dă cantitatea de mişcare. Datorită 

faptului că viteza curentului precum şi debitul apei sînt instabile, canti
tatea de mişcare devine variabiilă, ca urmare şi competenţJa curentului de 
albie se modifică permanent. Conform acestor variaţiuni, variază dia
metrul particulelor de aluviuni transportate. Pentru punerea în mişcare 
a elementelor detritice este necesară o viteză care este în raport direct 
proporţional cu diametrul particulelor şi greutatea lor specifică. Particule'le· 
de aluviuni puse în mişcare rămîn în această fază numai în cazul dacă 
viteza curentului îşi menţine tendinţa de creştere. Stabilirea şi menţinerea 
unei oarecari viteze de mişcare va determina o diferenţiere în compoziţia 
granulometrică a aluviunilor. Dacă viteza curentului scade, apa începe 
să se limpezească. Blocurile cu diametre mari se pun în mişcare în urma 
unor viituri catastrofale dar ele nu pot fi transportate numai prin pre-

siunea curentului; la menţinerea lor în mişcare influenţează şi forţa gravi
taţională, a cărei putere de acţiune este în raport direct proporţional cu 
căderea profilului longitudinal al albiei. Di~ametrul particulelor din alu-

viunile Oltului scade vizibil de la îngurstarea de vale M·alnaş, pînă la zoţlia 
de subsidenţă menţionată. Această situaţie se poate urmări atît în: aflori-

mentele exis~tente în depozitele mai vechi ctî şi în a1bia actuală. Dacă 

pietrişul se menţine încă în sectorul Ilieni, la zona de confluenţă ajunge 
numai pietrişul fin şi nisipul. Compoziţi,a granulometrică nu se schimbă 
nici după _vărsarea Rîului Negru. Unele modificări secundare se datoresc 
aportului organismelor torenţiale provenite de pe versaritul munţilor de 
pe rama culoarului depresionar. 
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Formarea meandrelor. O altă caracteristică importantă a rîurilor, in 
ştadiul de echilibru relativ, e.ste mişcarea peRdulatorie a şuvoiului şi for
marea meandrelor. Aceasta este posibilă în cazul dacă patul albiei este 
alcătuit din depozite friabile, lta care participă nisipuri fine şi .grosiere, 
cu diam.etrul între 0,5-2,0 mm. 

Caracteristicile mişcării pendulatorii şi a formării meandrelor pot fi 
cuprinse în următoarele: 

- pentru formarea meandrelor este nece.sară stabilirea unei stări de 
echilibru între viteza de scurgere, proporţi1a de aluviuni purtate, rezistenţa 
pe care o pun malurile; 

- erodarea malului concav se datoreşte unei mişcări giratorii ai apei 
şi nu iL.birii şuvoiului apei deviat de la malul celălalt. Se observă o mai 
puternică erodare a părţii inferioare a concavităţii; 

- în timpul deplasării şuvoiului apa cu viteza mare de pe suprafaţă 
prin m~care .circulară unilaterală (W·asserschraube- G. ROSCHKE, 1967), 
în apropierea malului concav ajunge la fund, împingînd apa de fund cu 
viteză mai mică, producind fenomenul de vidare în urma căruia materialul 
fin este detaşat, iar cel grosier de pe baza malului, este pregătit detaşării, 
echilibrul malU'lui fiind răsturnat, pregătit pentru prăbuşire. 

Dimensiunea meandrelor este determinată nu de amplitudinea pen
dulaţiei ci de distanţa dintre liniile de flexiune (vaduri). In măsura creş
terii buclelor, creşte distanţa dintre liniile de vad, ele deplasîndu-se 
înainte. Creşterea buclelor determină creşterea longitudinală a albiei, scă
derea unghiului de pantă longitudinală şi creşterea ritmului de com
petenţă. 

Tăierea meandrelor. In evoluţia albiei rîurilor se înregistrează faze 
în care se produc îndreptări de curs prin retezarea meandrelor. 

Cît timp apa rămîne în albie, energia este cheltuită pentru dezvol
tarea meandrelor. Dacă în schimb se produce revărsare, atunci vor ave2 
loc ruptur·l, tăieri de meandru. 

Secţionarea buclelor de meandru poate avea loc în mai multe feluri, 
în funcţie de condiţii lO'cale care ~eterinină: 

- şuvoiul va lua o linie mai scurtă. Linia şuvoiu1ui la viituri va 
trece peste pedunculul ingust, unde va tăia o albie nouă; 

- prin tangenţa buclelor datorită eroziunii înaintate pe laterală; 

- prin tasare datorită unor sufoziuni mecanice produse de curenţii 
şubterani în aluviunile pedunculului. Depresiunile de tasare astfel formate 
pot juca rolul unor canale de scurgere a şuvoiului la creşterÎ!le de nivel. 
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In aceste depresiuni se formează frecvent izvoare ascendente de meandru 
(TULOGDI J., 1957), care au şi o acţiune regresivă; 

- unghiul de atac al şuvoiului, la creşterile de nivel se prelungeşte, 
atacind de acum nu malul concav, ci malteri:alul frilabH ail p~duncurlului, 

determinînd apariţia de albii noi, drepte; 

- tăierea mearndrului începe cu formarea unei tl'lepte de eroziune 
care înaintează spre amonte. !n sectorul de gîtuire se produce un fenomen 
de vildare şi spălare, formîndu-se o albie nouă. 

Retezarea buclelor determină reducerea lungimii albiei, creşterea că
derii profi'lului longitudinal, deci produce o oareoare reinnoire a eroziunii 
în adîncime, ceea ce va determina scobirea unor trepte în cuprinsul luncii: 
frunţi ai teraselor de luncă, grădişti etc. 

Impiedicarea confluenţelor. !n cursul mijlociu şi inferior al rîurilor 
confluenţa tributarilor poate să aibă loc direot perpendicul,ar sau conform 
unui unghi mai maTe, în cazul cînd bordura malurHor principate este 
joasă. !n cazuri frecvente ,aceasta se înalţă deasupl'la luncii, prin depune1i 
de aluviuni la creşteri şi viituri, pe de altă parte prin formarea conurilor 
de dejecţie care deviază firul apei, acesta ocupînd poziţie pa!'lalelă cu albia 
cursului principal. !n aceste situaţii se produce împiedicarea confluenţelor, 
formîndu-se albii paralele. Sînt cazuri în care, pe partea opusă a luncii 
se dezvoltă bucle mari de meandru . . 

Remanierile de albie observate de noi la teren şi pe baza documen
taţiei cartografice, ,se grupează în trei categorii: 

- mutări de albie,- retezări de mearndru, - captare prin revărsare. 

Mutări de albie. Incepind de la Ghidfalău, afluenţii coborîţi din 
:rv1unţii Baraoltului (Valea Crişului, Arcuşul, Debrenul, Semeria, Sîncrai) 
au împins rîul spre malul stîng. Mutarea albiei s-a efectuat treptat, Oltul 
lăsînd pe lîngă treptele de terase bine evidenţiate în v,atra oroşului Sf. 
Gheorghe, o fîşie de luncă înaltă, i'ar în cuprinsul zonei inundabile joase, 
un şir de meandre părăsite. La sud de localitatea Chilieni, la cota 529 m 
01tul îndi se menţine în partea de stîngă a luncii, formînd aici o treaptă 
abruptă de 15 m tăi:ată în bordura de vest a Cîmpului Frumos. De aici se 
abate sr-re dreapta, formînd o buclă dublată, iar în aval de podul dintre 
Sîncrai-Coşeni, un meandru dezvol,tat spre stînga, retezat recent. De aici 
se instalează într-un aliniament nord-sudic, menţinîndu-se în acest traseu 
pînă la locul numit Kurtaszeg (colţul scurt). La cota 505 m se deviază 
spre SV, pînă la vărsarea Rîului Negru. 

Se~torul dintre Chilieni - şesul Cîlnic are aspectul unei delte conti
nentale tipice. Pe suprafaţa acesteia se evidenţiază un număr de cinci 
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trasee vechi, care marchează strămutarea albiei de la o margine la cea
laltă a deltei (fig. 1). Trei albii consecutive urmează de la stînga spre 
dreapta, de la linia Coşeni-Chichiş, apoi o deviere spre apus, pînă la ţîţîna 
luncii, erodînd malul abrupt format într-o perioadă anterioară, pe linia 
Dobolii·-Ilieni. In această parte s-a dezvoltat o albie foarte întortocheat, 
cu indice de meandre de 2,71 (fig. 2) .La editarea celei mai vechi hărţi 

(în 1877) acest sector de albie este cartat ca albie părărsită, dar cu mean
drele încă umede şi bine păstrate.Pe această hartă se observă că Oltul 
este deja instalat în axul mijlociu aJ. conului de dejecţie. In dreptul loca
lităţii Dobolii de_ Jos, a descris o buclă extinsă spre Chichiş, meandru ce 
se poate observa şi azi, dar se descifrează un canal nord-sudic, săpat 

probabil artificial, care pe harta din 1914 este ocupat complet de apa 
Oltului, dar bucLa încă nu este abandonată. Acest fenomen se întîmplă 
mai tîrziu, cînd a:pa Otlului se .drenează numai pe traseul meridional, în 
care se menţine şi în prezent, dar se observă începerea unei etape noi 
de pendulare de albie (harta editată în 1961 înregistrează acest fenomen), 
care în viitor va duce l1a formarea de meandre noi în acest sector. 

De menţionat este la fel mutarea repetată a Rîului Negru în partea 
de nord a şesului Cîlnic. 

Retezări de meandru au avut loc atît în sectorul de mai sus, cît şi în 
cadrul şesu.'lui Cîlnic şi între Bod-Hăghig (fig. 1). Intilnim at1t meandre 
reteZJate vechi, trecute deja faza de belciug, fiind acoperite de vegetilţie, 
tăiate probabil în perioada subatlantică a Holocenului, cît şi retezări de 
meandre recente. Meandrul de lîngă Prediger Berg este secţionat, dar nu 
a ajuns încă în faza de belciug. Tot ca atare putem aminti cele două mean
dre retezate de la sud de A:r:aci. Secţionarea acestor trei meandre a avut 
loc sigur în perioada de după 1896 (pe harta editată în acest an pedunculul 
lor este incă neerodat), ca pe foaia din 1914 să fie cartat eca meandre 
secţionaie. 

Bucla mare de albie de la nord de confluenţa apei Oîlnicului (Schwarz
bach) a fost secţionartă în două bucăţi: în extremitatea sa nordică, în 
1932 a fost secţionată o parte, ca zona de peduncul să mai persiste, aceasta 
fiind tăiată prin captare de revăr1sare, proces pe care îl vom aborda în 
cele ce urmează. 

lndreptări de curs prin revărsare a fost observată de noi recent, în 
două zone de confluenţă: la gura apei CHnic în hotarul loca'lităţii Podul 
Olt, şi la gura Homorodului Bîrsei, în localitatea Fe,ldiba'ra. 

In regiunea de vărsare a apei Cîlnicului, situată la sud de Olt, Cîlnicul, 
ca un vechi curs părăsit al Rîului Negru, cu puternice meandre intor-
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tocheate, colmatlate sau canalizate în unele sectoare, este colectorul apelor 
ce vin din izvoarele de piemont din regiunea localităţilor Hărman-Prejmer. 
Pc malul său nordic, Oltul a dezvoltat două bucle de meandru. tn 
pedunculul meandrului din aval se aşează albi1a Cîlni:cului, formînd un 
meandru mic şi o divagare (fig. 3). Prin reducerea lăţirnii pedunculului, 
Oltul a invadat Î!J- albia Cilnicului, retezînd in acelaşi timp cea de a doua 
parte a mcandrului, în 1966. 

FJig. 3. In.vaJCl:ar·ea aLbi1e:i Cd1nilaUJl:ui de aJpele O.lJtului (1966). 

La Feldioara Homorodul Bîrsei înainte de vărsare în Olt, a format o 

albie paralelă cu axul văii principale pe o distanţă de aproximativ 15 km, 

prin ocolirea pintenului piemontului terasat al Crizbavului Cotul Homo

rodului, prin care se întoarce din direcţia SV-NE spre ESE-VNV s-a for

mat în apropierea unui meandru a cărei buclă s-a dezvoltat spre sud 

(fig. 4), după care un alt meandru, mai puternic s-a extins spre nord. Albia 

Ho~nordului s-a aşezat în dreptul pedunculului ultimei bucle de meandru. 
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In anul' 1963 înoăc at existat o distanţă considerabilă· între cele dou.iP rîuri 

ea apoi, prin eroziune pe laterală a O!tull.1i şi a: Homorodului să aibă loc 

tangenţa celor două albii, (!}Hul' inva:dihdit.:..se în albia Homorodu:ui, şi-a 

îndreptat cursul, abandonînd· meandrul a cărei amplitudine depăşeşte 

1 km. S-a format ca urmare, un ostrov extins şi un belciug scurtînd cursul 

Oltului· în· aeest seete>r' eu· aproxîmatiV. h20o.: m l Acest··fenbrneni a av·llt loc 

în 19.65! 

-· ....... -~--------'------------'-~'----- -------'-"::...:;.;..-"-'"'-" '--'"'-'.-·-· - ~· ...... 

lf.88' 

508: 

F.ig. 4. Invtadanea aillbi.ei Hlcxmorodril.lui Bîr.sei de apele Ol.tului (196fi)o 

trraînt~· de ·îrtcllctiete, ti'e'Bui~' să· mE>hţiohăm că( intintlaţlile a:u ·avut un. 

rol deo~ebit în d~z;vpltarea albiei şi a luncii Oltului (.TOVISSI I., 1970). 

Nu. cunoaştem datele inundatiilor .. extraordinare din' a · doua jumătate a 

lunii mai 1970, însă din natur·a catastrofală a acestora, putem prestiptine ~~. 

ali:Hc:t ... blttilui· va siifhf şî ' de data· aceasta modifftări impo:vtimte atit îh 
sectorul analizat, cît şi · ih·"~ afar.a•.acestei f- zone .. 
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Die flussbettverănderungen des Olts am siidlichen rande 
des Baraolt - gebirges 

ZUSAMMENF ASSUNG 

Nach einer kurzen morphologischen Charakterisierung · des Olt-Ab
schnittes zwischen Malnaş und Augustin, werden in der vorliegenden 
Arbeit die allgemeinen und ortlichen Faktoren analysiert, die am slidli
chen Ra~de _des Baraolt - Gebirges Flussbettveranderungen herforge
rufen haben. Die verOffentlichten Ergebnisse beruhen auf Gelandebeo
bachtungen sowie auf der Analyse von Karten des verflossenen und gegen
w~irtigen Jahrhunderts. Es werden drei Gruppen von Umbildungen fest
ge_;;te Jlt · - Flussbettverlagerungen, - Maanderabschniirungen und An
zapfungcn durch Uberfluten. 
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