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AJUSTĂRILE LATERALE ALE ALBIEI TIMIȘULUI ÎN 
INTERVALUL 1965-2015

SORIN HADRIAN PETRESCU1, VIOREL GLIGOR2

Abstract: Lateral adjustments of Timiș river channel between 1965-2015.  Until now, most of the studies 
regarding Timiș river are hydrological and engineering a pproaches for the fl ood risk or chemical water 
composition. This paper wants to be a geomorphological approach of the Timiș river channel, for a 50 
years temporal evolution period. The aim of this paper is to assess and analyze the major planform channel 
adjustments of Timiș river between Buchin and Lugojel. The sector is located in a transition area, on the 
middle course, from the Timiș-Cerna Corridor, to Sinersigului and Lugojului Plain. The study area contain 
the most meandering sector of all the Timiș river course, both from Romania and the Republic of Serbia. The 
methodology we used for this present paper is composed of  G.I.S techniques and also, fi eldwork. Furthermore, 
we used two specifi c aspects for the lateral channel adjustments analysis: the meandering average rate and 
the lateral morphometric values on a cross section. By the integrated analysis of these two aspects, we could 
identify and interpret the main lateral channel adjustments of Timiș river. The fi nal results helped us to 
asses the late 50 years planform morphodynamics of the river. Also, the G.I.S. techniques combined with the 
mathematical modelling proved to be a very effi cient tools in river planform adjustments assessment.
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1. Introducere

În decursul ultimelor decenii, tot mai 
multe studii de specialitate abordează relieful 
și modelarea acestuia, utilizând la scară largă 
instrumentele puse la dispoziție de Sistemele 
Informaționale Geografi ce (G.I.S). Instrumentele 
și funcțiile aferente G.I.S de care dispune 
colectivul academic geografi c, la ora actuală, 
sunt capabile să se adapteze aproape cât mai 
mult cu putință la complexitatea proceselor și 
fenomenelor studiate. Sistemele Informaționale 
Geografi ce devin, astfel, un adevărat arsenal 
metodologic în studierea complexității 
fenomenelor și proceselor geografi ce. 

În geomorfologia fl uvială, aplicabilitatea 
acestor metode și instrumente reziduă din 
capacitatea lor de a analiza atât la nivel 

morfometric, cât și la nivel morfologic, relațiile, 
procesele și diferitele interrelaționări dintre 
componentele și procesele geomorfologice 
aferente unui sistem fl uvial, indiferent de 
condițiile climatice și geomorfologice în care 
evoluează acesta.

Studiul nostru este axat, în principal, pe 
relațiile morfometrice din cadrul zonei de luncă 
sau șesului aluvial și, pe de altă parte, de tendințele 
de ajustare și autoreglare ale albiei minore, într-
un ecart temporal de aproximativ 50 de ani.

Arealul de studiu se suprapune luncii 
Timișului, în zona de tranziție, dinspre culoarul 
Timiș-Cerna, spre Câmpia Sinersigului. Mai 
precis, obiectul cercetării noastre este albia și 
lunca Timișului, între localitățile Caransebeș și 
Lugojel, pe o distanță calculată pe curs de 57.1 
km. și rectilinie, de 40.6 km.[Fig.1.].
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Printre factorii care au determinat alegerea 
arealului de studiu se afl ă, în primul rând, 
caracterul de zonă de tranziție al sectorului și, de 
asemenea, faptul că sectorul în cauză cuprinde, de 
pe întregul curs al Timișului, atât de pe teritoriul 
României, cât și de pe cel al Serbiei, segmentul 
de albie unde procesul de meandrare este cel mai 
evident reprezentat.

2. Baze de date și metode

În vederea obținerii unor rezultate care să 
refl ecte cât mai corect realitatea, bazele de date 
și metodele utilizate au încercat să se adapteze 
cât mai bine complexității proceselor fl uviale 
studiate. 

Baza de date cartografi ce utilizată în 
cadrul studiului se compune atât din materiale 
cartografi ce clasice (raster și vector), cât și 
materiale moderne (ortofotoplanuri din cadrul 
programului Landsat) [Tab.1.].

Fig.1. Localizarea ariei de studiu

Tipul suportului 
cartografi c

Data hărții/
cadrului

Sistemul de 
proiecție

Sursa

Harta topografi că 1961-1664
Proiecție 

Stereografi că 
(Stereo70) 

CNC
(Centrul Național de 

Cartografi e)

Cadru Landsat
L4-5 TM

13 mai
1988

WGS 84
(reproiectat în 

Stereografic 1970)

USGS
(United States 

Geological Survey)

Tab.1. Suporturile cartografi ce utilizate în cadrul analizei ajustărilor laterale ale albiei Timișului
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Ajustările laterale ale albiei Timișului în intervalul 1965–2015

Bazele de date cartografi ce au fost utilizate 
în principal în vederea digitizării albiilor aferente 
fi ecărui an.  În cazul cadrelor satelitare Landsat, 
prelucrarea anterioară a constat în reproiectarea 
din sistemul WGS 84, în Stereo 1970. De 
asemenea, prin funcția Image Analysis, din cadrul 
ArcMap 10.1, cadrelor le-a fost schimbată ordinea 
benzilor, pentru evidențierea, în cadrul digitizării, 
a albiilor și a altor suprafețe acvatice. Astfel, 
pentru fi ecare imagine, ordinea: Band 1 (roșu)- 
Band 2 (verde)- Band 3 (albastru) a fost înlocuită 
cu Band 5 (roșu)- Band 4 (verde)- Band 3 (albastru).

Din punct de vedere a datelor vector, 
hărțile tematice utilizate în cercetre s-au compus 
din harta geodeclivității suprafețelor, harta 
componentei edafi ce și harta litologică.

Delimitarea luncii Timișului s-a realizat 
pe baza mai multor aspecte și condiționări, 
ea constituind baza cercetării ulterioare a 
morfodinamicii în plan a albiei. Zona aparținând 
luncii delimitate de noi se referă, după cum 
propunea și ( Vâlsan, 1915), nu doar la zona 
inundabilă a Timișului, cât și la zone neinundabile, 
rezultate în urma proceselor de depunere a 
aluviunilor. Peste aceste zone se suprapun, de 
asemenea, terasele de luncă, locale, cu înălțimi 
cuprinse între 3-5-7 m, belciuge sau bălți rezultate 
în urma migrării albiei minore (Ichim, 1989). În 
acest demers, câțiva parametri ne-au fost extrem 
de utili: reclasifi carea pantelor în două clase, cu 
suprafețele cvasiorizontale și celelalte suprafețe, 
harta umbririi versanților ( identifi carea teraselor 
înalte sau a contactului cu versanții), harta 
topografi că ( în vederea identifi cării abrupturilor 
de terasă, prin îndesirea curbelor de nivel) și 

harta litologică ( pentru identifi carea contactelor 
dintre depozitele aluviale noi și rocile mai dure 
ale versanților).

Delimitarea albiilor aferente fi ecărui an 
luat în considerare s-a realizat prin digitizarea 
albiei pe documentele cartografi ce și pe cadrele 
satelitare. În cadrul suporturilor din urmă, benzile 
componente s-au reordonat în vederea evidențierii 
suprafețelor acvatice, prin combinația ( 5-4-3).

În vederea interpretării fi nale a direcțiilor și 
tendințelor de ajustare în plan a albiei, demersul 
metodologic a urmărit corelarea ajustărilor 
laterale în zona de luncă, a albiei, în cadrul unor 
secțiuni transversale fi xe,  perpendiculare pe 
cursul râului, delimitate de punctele fi xe A și B.

Anterior procesului propriu-zis de trasare a 
secțiunilor, a fost construit talvegul matematic al 
fi ecărei albii, acesta constituind, de altfel și punctul 
de referință pentru măsurătorile ulterioare. În 
acest scop, albiile de tip poligon au fost convertite 
în albii de tip linie, iar apoi, prin funcția Arc Tool 
Box- Cartography- Generalization- Collapse 
Dual Lines To Centerline s-a realizat talvegul 
matematic al albiei.

A fost creată o bază de date morfometrice, 
aferentă luncii. În acest scop, au fost create 30 
de secțiuni transversale echidistante ( 1900 m 
considerați pe cursul râului), dinspre amonte, 
spre aval. Secțiunile au fost trasate în softul 
ArcMap 10.1, prin Line Feature, perpendiculare 
pe talvegul matematic obținut în prealabil. În 
cadrul bazei de date, au fost evidențiate ajustările 
laterale ale albiei față de punctele de referință ale 
secțiunilor ( punctele A și B) pentru intervalul 
temporal luat în considerare [Tab.2.].

Cadru Landsat ( L7 
ETM+SLC-on (1999-

2003)

2 martie
2000

WGS 84
(reproiectat în 

Stereografic 1970)

USGS
(United States 

Geological Survey)

Cadru Landsat ( L7 
ETM+SLC-off (2003- 

prezent)

21 iulie 
2015

WGS 84
(reproiectat în 

Stereografic 1970)

USGS
(United States 

Geological Survey)
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Baza de date morfometrice aferente luncii 
a inclus unii factori luați drept repere și de către 
(Rădoane, 2008). Au fost, astfel, executate, 
un număr de 30 de secțiuni transversale, la o 
echidistanță de 1900 m., perpendicular pe cursul 
râului. Numerotarea profi lelor s-a realizate 

crescător, dinspre amonte, spre aval. Pentru 
observarea și interpretarea migrării laterale a 
albiei, s-au stabilit puncte fi xe de referință, de 
ambele părți ale luncii. Profi lul transversal a 
rămas neschimbat pentru albiile aferente tuturor 
anilor luați în considerare [Fig.2.].

Tab.2. Morfometria secțiunilor transversale ale luncii Timișului (intervalul 1965- 2015)
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Ajustările laterale ale albiei Timișului în intervalul 1965–2015

Ultima etapă a reprezentat-o determinarea 
ratei medii de meandrare a albiei, pentru un 
interval de 50 de ani. Determinarea ratei medii 
de meandrare a însemnat calculul pe baza unei 
formule matematice exacte:

Rc2=  raza meandrului în cel de-al doilea an de 
referință

Rc1=  raza meandrului în primul an de referință
Ya= intervalul temporal între Rc1 și Rc2

Combinate, cele două etape anterior 
menționate au permis observarea tendințelor 
de ajustare în plan ale albiei Timișului, pentru 
intervalul dorit de noi. Astfel, ajustările laterale ale 
albiei Timișului pot fi , în etapa fi nală, interpretate 
pe baza legăturilor strânse dintre valorile ratei 
medii de meandrare și direcției generale de 
meandrare, concomitent cu observațiile efectuate 
de-a lungul unei secțiuni transversale fi xe de 
referință.

3. Rezultate și discuții

Ajustările în plan ale albiei Timișului în 
ultimii 50 de ani sunt strâns legate de forma 
profi lului longitudinal, care are implicații, însă, 
doar la nivelul timpului ciclic (Ichim, 1989). 
De altfel, principalii factori care facilitează 
dezvoltarea unor ajustări laterale ale albiei sunt 
reprezentați de roca din substrat, care în cazul 
de față este reprezentată de nisipuri și argile, în 
mare parte, dar și de frecvența crescută a apelor 
mari și a viiturilor, care cresc puterea hidraulică 
a cursului. Astfel, tipologia albiei minore se 
schimbă, implicit și ea, de la albie de tip sinuos, 
la albie meandrată.

Rezultatele au scos în evidență efi ciența 
calculului cu ajutorul G.I.S a ratei medii de 
meandrare în directă interrelaționare cu calculul 
ajustărilor laterale ale albiei minore, pe o 
secțiune transversală cu repere fi xe [Tab.3.]. De 
asemenea, în vederea interpretării rezultatelor 
fi nale, s-au folosit drept repere, formele digitizate 
ale urmelor paleoalbiilor, cum ar fi  belciuge, 
brațe secundare secate, mlaștini sau bălți. Astfel, 

Fig.2. Metoda de secționare transversală a luncii Timișului și stabilirea punctelor fi xe
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rezultatele evidențiază migrarea albiei atât din 
punct de vedere morfometric, cât și din punct 
de vedere direcțional, prin direcția generală de 
meandrare. Rezultatele fi nale sunt, de asemenea, 
centrate pe 3 segmente de albie de interes, unde 
ajustările în plan și direcțiile de deplasare sunt 
cel mai bine evidențiate.

În cadrul secțiunii transversale 1 [Fig.3.] , 
lunca prezintă o lățime de 1863 m.. Se observă 
o tendință de migrare a albiei, pentru intervalul 
1965-2015, pe direcție SE-N-NE, cu deplasarea 
meandrelor generată de deplasarea punctelor 
de infl exiune, obsrvându-se o migrare relativ 
constantă din punct de vedere morfometric, între 

Tab.3. Valorile ratei medii de meandrare, obținute în urma prelucrării bazei de date morfometrice aferente 
luncii
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Ajustările laterale ale albiei Timișului în intervalul 1965–2015

albiile din anii 1965, 1988, 2000 și 2015. Rata 
medie de meandrare este cuprinsă între 0.04 și 
1.18. Atât meandrarea, cât și migrarea buclelor de 
meandru și infl exiunilor sinuoase este condiționată, la 
vest, de contactul direct dintre zona de luncă și versanții 
masivului Nemanu. Se remarcă, în ultimă instanță, un 
complex de patru bucle de tip simple simetrice.  De 
asemenea, procesul în sine este unul de meandrare 
de tip limitat, proces cauzat în principal de lățimea 
limitată a văii și implicit a zonei de luncă, dar și de 
prezența formațiunilor dure.

În cadrul secțiunii transversale 6 [Fig.4.] , 
lățimea luncii este de 2783 m.. Tendința generală 
de migrare a acestui sector de albie, pentru 
intervalul cuprins între 1965- 2015, raportată 
la factorul formă, este de a oscila în interiorul 
aceluiași complex de bucle de meandru compuse 
simetrice. Deși buclele au o curbură generală, 
comună, am putea spune, se remarcă, de la 

sud spre nord, tendința de migrare pe direcție 
generalăSE-NV, V-E și SV-NE. Substratul aluvial 
a permis, de altfel, după cum se poate observa 
și din materialul cartografi c aferent, mișcării 
uniforme, constante, de ajustare a albiei în plan 
orizontal.

Nu în ultimul rând, cu privire la lățimea 
albiei minore a Timișului, se constată o 
îngustare a albiei pentru anul de referință 1965, 
îngustare cauzată de o perioadă defi citară din 
punct de vedere a precipitațiilor. De asemenea, 

modifi cările la nivel de albie se datorează și 
lucrărilor de îndiguire și de deviere a cursului 
din perioada comunismului. După 1988, tendința 
este una de dezvoltare a lățimii albiei, faptdatorat 
în principal aportului de precipitații, creșterea 
debitului (ca efect), dar și abandonarea unor 
lucrări de îndiguire sau deviere a cursului.

Fig.3. Ajustări în plan ale Albiei Timișului pe secțiunea transversală 1, intervalul (1965-2015)
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Fig.4. Ajustări ale Albiei Timișului pe secțiunea transversală 6, intervalul (1965-2015) 
Fig.5. Ajustări ale Albiei Timișului între secțiunile transversale 24-26, intervalul (1965-2015)



GEOGRAPHIA
 N

APOCENSIS A
n X

I, n
r. 2

/20
17

 

ge
og

rap
hia

na
po

cem
sis

.ac
ad

-cl
uj.

ro

57

Ajustările laterale ale albiei Timișului în intervalul 1965–2015

Sectorul de albie cuprins între secțiunile 
transversale 24-26 [Fig.5.] reprezintă sectorul 
cel mai meandrat al râului Timiș de pe teritoriul 
României.Acest lucru în contextul în care 
lungimea buclei de meandru depășește raza 
acestuia (Ichim,1989). Sectorul, situat la sud-est 
de localitatea Lugojel, reprezintă cel mai evident 
tendința spre echilibru exercitată de către râu. 
Meandrele sunt de tipul celor compuse, excepție 
făcând cel suprapus secțiunii tranversale 25 
care se apropie foarte mult, din punct de vedere 
morfologico-morfometric, de tipul meandrelor 
,,gât de gâscă “ (gooseneck).

Prin faptul că în cadrul acestui sector de 
albie, meandrarea este cea mai evidentă, putem 
afi rma că aici, râul își diminuează surplusul de 
energie pe care o poartă. Se remarcă, de altfel, 
tot în acest context, vulnerabilitatea malurilor 
concave în ceea ce privește acțiunea erozivă a apei 
și a celor convexe, în ceea ce privește depunerea 
de aluviuni, sub forma depozitelor de renie.

3. Concluzii

În urma analizei asistate de G.I.S, cât și 
efectuarea unor observații și verifi cări în teren, se 
desprind unele concluzii, considerăm noi, importante, 
cu privire la ajustările laterale ale albiei Timișului, ca 
urmare a unei morfodinamici în plan active.

Prin combinarea calculului ratei medii de 
meandrare, pe baza formulei matematice, cu 
observațiile morfometrice referitoare la zona de 
luncă, s-au putut obține rezultate care refl ectă, 
considerăm noi, realitatea din teren.

Prin cele trei situații reprezentate de 
sectoarele de albie suprapuse secțiunilor 
transversale 1, 6 și 24-26, se deduc următoarele 
aspecte:

În primul rând, gradul de meandrare a albiei 
tinde să crească dinspre sud, spre nord, odată cu 
tranziția dinspre zona de culoar tectonic ( Culoarul 
Timișului), spre cea mai joasă, de câmpie ( Câmpia 
Sinersigului).

Pe de altă parte, sectorul suprapus 
secțiunilor 24-26, care este, totodată si cel mai 
meandrat sector de pe cursul Timișului prezintă 
o morfodinamică activă și constantă, fără variații 
morfometrice majore în intervalul temporal 

cuprins în cadrul studiului. Acest fapt indică o 
stare care tinde spre echilibru și totodată o stare 
care are rolul de a disipa energia de care dispune 
râul, pe acest sector.

Nu în ultimul rând se remarcă efi ciența 
instrumentelor și metodelor de care dispune 
softul ArcMap 10.1 în modelarea proceselor 
și morfodonamicii fl uviale. Prin utilizarea și 
combinarea unor instrumente și operațiuni, s-au 
putut înregistra și interpreta ajustările în plan ale 
ale albiei Timișului în intervalul 1965- 2015.
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