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EVALUAREA RISCULUI INDUS DE INTERFERENŢELE 
HIDRICE: ASPECTE CONCEPTUALE ŞI PRACTICE ÎN 

DEALURILE BISTRIŢEI 
 

MIOARA CHIABURU, M. DULGHERU 
 
 

ABSTRACT:- Risk assessement of induced hydrological interferences: conceptual and 
practical approaches in Bistrita`s Hills. Our study   emphasize on  water chemistry and its 
diversity in relation to local factors. Chemical compatibility between surrounding rock, 
groundwater or surface water is an essential factor  that should be considered for longterm 
or permanent forecasts of water quality.This factor involves lithological and hydrological 
interferences  having relevant influence in determining the risk of failure to attain good 
environmental status. 
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 1. Introducere – aspecte conceptuale 

 
Interferenţele hidrice reprezintă pătrunderi în apele naturale a unor cantităţi 

de substanţe străine, care fac apele respective fie improprii folosirii (datorită 
contaminării cu substanţe poluante), fie pot determina schimbări la nivelul 
chimismului care să fie benefice, (interferenţe constructive), precum apele sărate 
din zona diapirismului folosite în scopuri terapeutice. 

Chimismul apei râurilor este determinat de caracteristicile substratului şi 
influenţat de particularităţile hidrice, climatice şi morfologice ale teritoriilor de pe 
care râurile îşi colectează apele (Sorocovschi, 2005, 2007). Procesele naturale pot 
modifica temporar şi spaţial parametrii obişnuiţi ai apei râurilor, însă de cele mai 
multe ori interferenţele hidrice negative sunt induse de către activităţile umane prin 
diferite surse de poluare (Vigh şi colab. 2007). 

Aceste surse de poluare provoacă adesea modificări importante ale 
caracteristicilor calitative ale apelor, influenţând negativ folosirea resurselor de 
apă. In afara interferenţelor hidrice distructive rezultate în urma  poluării induse de 
activităţile umane, se poate vorbi (deşi termenul cunoscut în literatura de 
specialitate este unul impropriu), de „poluarea naturală”, unde riscul este indus de 
interferenţele hidrice datorate  mobilităţii contaminării prin procesele naturale. 
Interferenţele hidrice negative datorate proceselor naturale se pot produce în 
condiţii diverse: la trecerea apelor prin zone cu roci solubile (de sulfaţi, roci 
radioactive etc.), care pot duce la contaminarea unor ape de suprafaţă sau 
subterane; trecerea apelor de suprafaţă prin zone cu fenomene de eroziune a 
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solului provocând impurificări prin particulele solide antrenate, în special dacă 
solurile din apropiere sunt contaminate cu diferite îngrăşăminte chimice, sau 
datorită particulelor fine (marne şi argilă) care se menţin mult timp în suspensie; 
vegetaţia acvatică, fixă sau flotantă, în special în apele cu viteză mică de scurgere 
şi în lacuri, duce la  apariţia fenomenelor de impurificare, variabile în timp, în 
funcţie de perioadele de vegetaţie;  vegetaţia de pe maluri produce şi ea o 
impurificare, atât prin căderea frunzelor, cât şi a plantelor întregi (Heise 2003; 
Owens 2005; Babut şi al. 2007).  

      Calitatea apei freatice depinde de compoziţia apei care rezultă din 
interacţiunea apei cu solul, a gazelor cu solul şi rocile cu care vine în contact în 
zona nesaturată, timpul de rezidenţă şi de reacţiile ce au loc în cadrul acviferului. 
De aceea, o variaţie puternică poate fi întâlnită chiar în cadrul aceluiaşi areal, în 
special acolo unde se întâlnesc roci de diferite compoziţii şi solubilităţi (Babut şi al. 
2007). Procesele principale care influenţează calitatea în acvifere sunt cele fizice 
(dispersia-diluţia, oxido-reducerea, precipitarea-dizolvarea, absorbţia-desorbţia) şi 
cele biochimice (respiraţia microbiană şi descompunerea în special în perioade de 
ape mici sau sub podurile de gheaţă, precum şi sinteza celulară).        

      Caracterizarea calităţii apelor freatice are la bază analizarea indicatorilor 
generali care se referă la regimul natural al chimismului apelor subterane şi de 
suprafaţă precum şi al indicatorilor specifici prezenţi datorită unor surse de poluare.  
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Fig. 1. Mobilitatea poluanţilor în râuri,  adaptat după Westrich  şi Förstner (2007) 
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Directivele Uniunii Europene au ca scop, până în 2015, dobândirea unui 
potenţial ecologic ridicat şi a unei calităţi bune a apei din punct de vedere chimic 
pentru râurile din cadrul bazinelor europene. Reţeaua europeană de evaluare 
foloseşte în acest sens standarde de monitorizare ale emisiilor şi poluanţilor. 
Această abordare care consideră drept prioritară în evaluare monitorizarea 
poluanţilor proveniţi din surse punctuale şi nepuctuale, neglijează rolul 
sedimentelor ca şi o a doua sursă pe termen lung a contaminării resurselor hidrice. 
Lipsa unor  informaţii integratoare poate duce la analize de risc neconcludente 
privind starea “aparent bună” a apelor. 

Din această perspectivă considerăm oportună abordarea unei evaluări a 
riscului indus de interferenţele hidrice din prisma unui  concept integrativ dezvoltat 
de Westrich  şi Förstner (2007), care prezintă abordări interdisciplinare, derivate 
din starea calitativă a apei precum  şi  din dinamica sedimentelor şi a mobilităţii 
poluanţilor în râuri (fig.1). 

Cele mai comune surse de poluare includ deşeurile industriale, agricole, 
menajere, municipale ce ajung în apă prin scurgeri, infiltraţii, injectări directe etc., căile 
şi  transportul contaminării având un circuit complex, (Heise şi al., 2004) (fig 2.) 
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Fig. 2. Căi şi procese de transport ale contaminării (adaptată după Heise et. al. 2004) 
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 2. Caracteristici ale arealului de studiu 
 
 Studiul se desfăşoară în cadrul bazinelor hidrografice aferente Dealurilor 
Bistriţei, un areal supus influenţelor antropice, principalele cursuri de râu 
investigate fiind  Şieu, Bistriţa şi  Budac. 
 Nivelul hidrostatic în arealul studiat este în general liber sau uşor 
ascensional, atunci când în acoperişul stratului acvifer se întâlnesc formaţiuni 
argiloase-siltice, slab permeabile, şi se situează, în general, între 0,3 şi 4 m 
adâncime în luncă şi 2 - 8 m în zonele de terasă. Parametrii hidrogeologici prezintă 
valori de 1- 4 l /s /m pentru debitul specific, 100-150 m /zi pentru coeficientul de 
filtraţie şi până la 300 m2/zi pentru transmisivitate. Acviferul se alimentează în 
general din precipitaţii, infiltraţia eficace având valori de de 31,5 - 63 mm /an şi 
este drenat de reţeaua hidrografică. Din punct de vedere chimic, în luncă apa este 
de tip clorurat –bicarbonatat – sodico – calcic, din cauza cutelor diapire din zonă, 
ceea ce determină un caracter nepotabil al apei pe anumite sectoare (apă sărată) dar 
şi exploatarea lor prin crearea lacurilor sărate folosite în reţeaua turistică în scop 
terapeutic (ex. Sărata). 
 In funcţie de gradul de duritate apele din Dealurile Bistriţei se includ în 
categoriile dure şi foarte dure, valorile situându-se între 12-38.37 °dH pentru 
monitorizările efectuate în anii 2007-2008 (sursa : Apele Române). 

 
3. Aspecte practice ale metodologiei de evaluare a riscului indus 

de interfereţele hidrice 
 

Pentru evaluarea riscului indus de interferenţele hidrice paşii metodologi  
şi analizele au fost făcute în conformitate cu legislaţia şi ghidurile de evaluare a 
calităţii apelor existente în Directivele Uniunii Europene aflate în vigoare, 
urmărindu-se în mod deosebit valorile ce depăşesc limitele standard impuse. 
 Trebuie precizat faptul că din punct de vedere tehnic, în cadrul legislaţiei în 
vigoare privind starea factorilor de mediu, riscul este asociat cu incapacitatea 
atingerii unei stări bune a calităţii apelor (de suprafaţă sau subterane) iar pentru 
determinarea riscului se au în vedere următoarele situaţii: „corpul de apă”este 
considerat a fi supus riscului dacă este poluat în cel puţin 20% din numărul total al 
punctelor de monitorizare, cu condiţia să fie respectat indicele minim de 
reprezentativitate; „corpul de apă” nu se află în situaţia unui risc calitativ dacă este 
total nepoluat (nu există surse de poluare), sau dacă, din numărul punctelor de  
monitorizare, numărul celor poluate este mai mic de 20%. 

În cazul  apelor subterane, dacă există surse de poluare la suprafaţă se trece 
la evaluarea gradului de protecţie globală, prin luarea în consideraţie a doi 
parametri esenţiali: litologia şi gradul de infiltrare sau infiltraţia eficace. Solul 
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acţionează ca şi un filtru natural având capacitatea de a reţine multe dintre 
substanţele ce ajung să intre în contact cu apa subterană. Cantitatea de substanţe 
ajunse prin infiltraţie precum şi extinderea acestora în apa subterană depind de 
proprietăţile solului: textură, porozitate, permeabilitate, capacitatea de atenuare 
(abilitatea solului de filtrare).    

În funcţie de caracteristicile litologice ale straturilor acoperitoare se 
consideră următoarele clase de protecţie (http://www.apecrisuri.ro): favorabilă (F): 
strat acoperitor continuu, grosime mare (mai mare de 10 m), predominant coeziv 
(argilă, loess, marnă);medie (M): strat acoperitor discontinuu, grosime variabilă, 
permeabilităţi variate (coezive până la nisipuri siltice, marne fracturate); 
nefavorabilă (U): grosimi mici şi constituţie coezivă sau grosimi mari şi 
permeabilitate mare (nisipuri-pietrişuri, carst etc.). 

Conform infiltraţiei eficace (realimentării) din zona de alimentare se 
consideră următoarele situaţii: realimentare scăzută, <100 mm/an; realimentare 
medie, 100-200 mm/an; realimentare mare, >200 mm/an.                                            
 

 
 
PG = protecţie  bună;                  
PM = protecţie  medie      
PVG = protecţie foarte bună;          
PU = protecţie  nesatisfăcătoare 
PVU= protecţie puternic 
 nesatisfăcătoare 
               
 

Fig. 3. Diagrama de evaluare a  gradului de protecţie globală / versus matricea riscului 
indus de interferenţele hidrice a unui corp de apă subterană (adaptat după 

http://www.apecrisuri.ro) 
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In funcţie de aceşti parametri şi combinaţiile existente se poate determina 
diagrama de evaluare a gradului de protecţie globală a unui corp de apă 
subterană/versus matricea riscului indus de interferenţele hidrice pentru apele 
subterane (fig.3).  

Indicatorii fizico-chimici au fost  analizaţi în conformitate cu Directiva 
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privind aprobarea normativului pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă şi  
conform ord. 137-26.02.2009 privind aprobarea valorilor fondului  natural prag 
pentru corpurile de ape subterane. Aceşti indicatori sunt grupaţi în mai multe 
categorii: generali -conductivitate/reziduu fix, pH, alcalinitate; substanţe organice 
(SO); oxigen dizolvat, CCO-Mn, CCO-Cr; nutrienţi (N): azotiţi, azotaţi, amoniu, 
ortofosfaţi; substanţe periculoase-metale grele (SP-MG): plumb, nichel; alţi 
parametri: fier, mangan, cloruri, sulfati, sodiu, potasiu,carbonaţi. 

 
 4. Surse de date, măsurători, analize şi rezultate 
 
 Datele folosite pentru analiza  riscurilor induse de interferenţele hidrice 

pentru arealul nostru de studiu  au provenit atât de la reţeaua de monitoring a 
Apelor Române (de la foraje pentru apele subterane şi de la punctele de 
monitorizare a apelor de suprafaţă) cât şi din monitorizări proprii realizate în teren, 
locaţia punctelor de monitorizare acoperind aspectele reprezentative ale arealului 
de studiu (fig.4). 

 
Fig. 4.  Dealurile Bistriţei: locaţia monitorizărilor apelor de suprafaţă şi subterane de la 

staţiile punctuale şi a celor ad-hoc. 
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 Alegerea locaţiei punctelor de prelevare a probelor din teren s-a realizat 
ţinând cont de prezenţa straturilor diapire în axul râului Şieu şi influenţa acestora 
asupra calităţii stratului freatic.                       

 O altă serie de date folosite în determinarea calităţii apei din fântânile 
domestice din mediul rural a provenit de la Autoritatea de Sănătate Publică şi a 
Sistemului de Gospodărire a Apelor Bistriţa, datele fiind valabile la nivelul anului 
2006.  
 Măsurătorile legate de conductivitatea şi ph-ul apei (18 măsurători) s-au 
efectuat  direct “in situ” folosindu-se simultan două tipuri de instrumente pentru o 
mai mare acurateţe (multi – parameter analyser, consort C532 şi Tetra Con 325, 
(fig 4,5), rezultatele obţinute fiind centralizate în tabelul 1. 
 

Tabel nr. 1: Valorile probelor monitorizate în teren  (08-09.06.2009) 
Nr.  

probă pH Conductivitate 
 (μS/cm) Locaţie probă prelevată  

12 7.88 199 Cetate-pe Budac 
13 6.8 96 Ragla 
7 6.95 810 Sieu-înainte de confluenţa cu râul Budac 
6 7.32 401 Sărăţel-lângă pod 
11 7.17 106 Orheiu Bistriţei 
14 7.2 247 Bistriţa-aproape de sediul Apelor Române 
16 6.19 541 Sărăţel 
9 7.74 587 Şieu-aval izvor sărat 
3 7.96 455 Şieu-Sfântu.-Pod CFR 
1 7.96 463 Şieu-Sfântu – sector eroziune acivă 
15 7.93 272.6 Bistriţa-Sărata 
8 6.94 >1000 Sărăţel - izvor sărat(1800-2000 μS/cm) 
17 8.14 562 Sărăţel 
18 7.69 536 Sărăţel - amonte izvor sărat 
10 7.72 153.8 Budacu de Jos – Jelna - pod sat 
5 7.68 353 Şieu - Măgheruş-pod mobil 
2 7.43 450 Sieu - Sfântu -sit monitorizare eroziunea malurilor 

4 7.63 351 Arcalia - Chintelnic sit monitorizare eroziunea 
malurilor 

 
 În laboratorul Apelor Române din Cluj au fost analizate concentraţia de 
azotaţi şi azotiţi pentru 4 probe prelevate din teren din sectoare caracterizate atât 
prin procese erozionale active (Şieu-Sfântu,  sectorul Arcalia - Chintelnic), cât şi 
deversări de la ferma de porci din Chintelnic  (tabel 2). 
 Măsurătorile expeditive ad-hoc au fost realizate  pentru o caracterizare a 
parametrilor fizici şi chimici ai apei în diferite puncte cuprinse de-a lungul râurilor 



RISCURI Ş
I C

ATASTROFE 

An I
X vo

l. 8
, n

r. 2
/20

10

Fenomene şi procese hidrice de risc 
 

 140

Şieu, Budacu şi Bistriţa. Astfel, în urma analizelor se constată valori mari ale 
conductivităţii în cazul sectoarelor din Sărăţel (>1000 μS/cm), pe cursul Şieului şi 
înainte de confluenţa Sieului cu Budacu (810 μS/cm)  corepunzătoare zonelor cu 
strate de sare, în timp ce pe cursurile Bistriţa şi Budac valorile conductivităţii sunt 
scăzute  (272-96 μS/cm) datorită situării acestora în afara influenţei diapirismului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pentru azotiţi şi azotaţi valorile indică concentraţii care se situează în clase 
inferioare de calitate ale apei (clasele III-V), fapt ce se datorează atât deversărilor 
directe de la ferma de porci din sectorul Arcalia- Chintelnic cât şi proceselor 
erozionale ce antrenează transportul particulelor sedimentare contaminate cu 
diferite pesticide, îngrăşăminte etc (tabel 2). 

 
Tabel nr. 2. Valorile probelor prelevate în teren (08.06.2009) şi analizate la laboratorul 

Apelor Române Cluj-Napoca             

Locaţie Azotiţi (NO2) 
(mg/l) 

Clasa de  
calitate 

Azotaţi (NO3) 
(mg/l) 

Clasa de 
 calitate 

Sieu-Sfântu  
aval sit 160m 0.5873 V 6.230 III 
Sieu-Sfântu sit 
eroziune 0.5135 V 4.321 II 
Arcalia 0.6355 V 6.875 III 
Sieu-Măgheruş 
Pod mobil 0.2427 IV 5.585 III 

            
   La nivelul anilor 2006-2008, analizele pentru apele de suprafaţă din 
arealul dealurilor Bistriţei au permis identificarea a două zone sensibile situate pe 
râul Bistriţa: tronsonul Bistriţa Bârgăului-Sărata şi pe râul Şieu, tronsonul amonte  
Şieu – Şintereag. 

 
 

Fig. 4. Măsurători conductivitate  

 
 

Fig. 5. Interferenţe hidrice 
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 Tipul de monitoring derulat de către Apele române în secţiunile 
centralizate  au fost atât  de tip operaţional, datorită presiunilor antropice exercitate 
prin modificările hidromorfologice aduse albiei şi a încărcării ridicate a apei ca 
urmare a aglomerărilor umane din zonă, cât şi de tip supraveghere.  

 Caracterizarea generală care este redată de indicatori precum “regimul 
oxigenului”, ”salinitate” şi “poluanţi toxici şi specifici de origine naturală”, iar 
clasele de calitate pentru fitoplancton şi microfitobentos au fost stabilite în funcţie 
de indexul saprofob determinat de componenţa de alge din încrengătura 
Cyanobacteria şi Bacillariophyta (tabel 3). 

 
Tabel nr. 3. Tabel centralizator conform datelor  din Raportul privind starea factorilor de 

mediu în judeţul Bistriţa-Năsăud  (anul 2007) 

   Sector râu 

 
Tip 

monito- 
ring 

 

Clasa de 
calitate 

generală 

 

Clasa de 
calitate după 
fitoplancton 

 

Clasă de 
calitate 
după 

microfito- 
bentos 

Râul Şieu  la Şintereag      Operaţional II III III 
Râul Şieu amonte  Şieuţ Supraveghere I II IV 
Râul Bistriţa la Sărata Operaţional I II I 
Bistriţa  Priză oraş Bistriţa Supraveghere I I I 

 
Apele de suprafaţă se încadrează în general în clasele de calitate I şi II (foarte 

bună şi bună) (conform Ord. 161/2006) existând situaţii de excepţie: indicatorul CCO-
Mn se încadrează în clasa III de calitate (calitate medie) pe râul  Bistriţa, la Unirea, la  
punctul de prelevare SC Volady amonte şi aval de balastiera din Livezile; sulfaţii se 
încadrează în clasa de calitate II pe Valea Căstăilor aval de SC ROMBAT SA; azotul 
amoniacal se încadrează în clasa de calitate II pe râul Bistriţa la Volady şi aval 
balastieră Livezile şi în clasa de calitate III amonte de balastiera din zona localităţii 
Livezile; clorurile se încadrează în clasa de calitate II la Volady şi în clasa de calitate 
III amonte Beclean la confluenţa Şieului cu Someşul Mare. 

Pentru a descrie condiţiile de existenţă a apelor freatice şi a le clasifica din 
punct de vedere al riscului indus de condiţiile hidrogeologice, am folosit datele 
tehnice rezultate din forajele de la secţiunile hidrogeologice Jelna,  Sărata,  Rusu-
Bârgăului, Cociu, Podirei realizate în anul 1972 perioada august-septembrie, de 
către Institutul de Meteorologie şi Hidrologie Bucureşti. 

Forajele au cuprins atât zona de luncă, cât şi cea de terasă, executându-se 
în medie cam 3 foraje  la fiecare secţiune de adâncimi diferite.  

Stratul acvifer freatic temporar cu nivel liber din luncă a fost întâlnit la 
adâncimi variabile: de exemplu între 0,50-1 m, (staţia Jelna de pe râul Budac), 2-
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2,2 m (la staţia Podirei, Şieu). Aceste niveluri oscilează însă foarte mult în funcţie 
de anotimp şi perioadele secetoase sau umede, stratul acvifer ajungând să se 
definitiveze perfect la adâncimile de 10-12 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Secţiuni hidrogeologice (Jelna, Sărata, Cociu) conform  schiţelor  
existente în arhivele Apelor Române 
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În constituţia straturilor sedimentare, sub solul vegetal, se întâlnesc argile 
nisipoase galbene, alternanţe de nisip cu pietriş şi bolovăniş şi marne cu sau fără liant 
argilos, interceptându-se în partea inferioară a forajelor, în majoritatea cazurilor un strat 
de marnă compactă (fig.6). Acest lucru determină situarea stratelor sedimentare din 
punct de vedere a protecţiei hidrogeologice în clasa de protecţie medie şi favorabilă, 
deci cu capacitate bună de filtrare a eventualilor poluanţi.              

Calitatea apei din fântânile domestice din mediul rural a fost investigată la 
nivelul anilor 2006-2008 prin intermediul datelor provenite de la  Autoritatea de 
Sănătate Publică şi a Sistemului de Gospodărire al Apelor Bistriţa.  

 În cazul fântânilor din mediul rural, infestarea acestora se produce datorită 
amplasării latrinelor vidanjabile, fără hidroizolaţie, în vecinătatea fântânilor. Astfel,  
în urma analizelor de la 126 fântâni, majoritatea din gospodării private, se constată 
depăşiri ale baremurilor de potabilitate la CCO-Mn la un număr de 18 fântâni, 
maxima înregistrându-se la Dumitriţa (24 mg O2/l); la amoniu 9 fântâni au depăşiri 
ale concentraţiei admisibile, maxima depăşind de 15 ori valoarea CMA din 
normativ, la Arcalia; la azotiţi au fost depăşiri doar la trei fântâni. Din punct de 
vedere al indicatorilor bacteriologici, majoritatea fântânilor sunt necorespunzătoare 
după prevederile normativului de potabilitate.  

 Compararea valorilor de chimism la forajele analizate cu concentraţiile 
admisibile (CMA) din legea 458/2002 (completată cu legea 311/2004), privind 
calitatea apei potabile, a dus la o evaluare a depăşirilor valorilor prag existente. 
Având în vedere  faptul că în legea 458/2002 (completată cu legea 311/2004), 
privind calitatea apei potabile, nu sunt reglementate concentraţii admisibile pentru 
toţi indicatorii analizaţi, comentariile referitoare la anumiţi indicatori (ex: reziduu 
fix, oxigen dizolvat, fosfaţi, fenoli) s-au făcut conform  STAS-ului 1342/91 pentru 
apa potabilă.  

 În 2007, la indicatorii NH4, Pb, Ni, Fe, Mn au fost înregistrate depăşiri doar 
la forajul Sărata F1 cauzele fiind datorapecial îngrăşămintelor agricole, iar în 2008  
pentru forajul Rusu Bârgăului (F2) s-a înregistrat o depăşire faţă de limita admisă 
la indicatorul amoniu (0,812 mg/l). 

 
 Concluzii 

 
 Am putea spune că problemele actuale din arealul de studiu privind 
calitatea apei par a fi cele legate în special de contaminarea apelor de suprafaţă fie 
prin scurgerea de pe terenurile agricole a substanţelor provenite din agricultură sau 
a deversărilor industriale, precum şi cele rezultate din procesele geomorfologice de 
eroziunea malurilor. 
   Pentru probele prelevate din teren  putem trage următoarele concluzii: în 
cadrul sitului Arcalia, prezenţa azotiţilor şi azotaţilor indică concentraţii mari de 
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substanţe organice care ar putea proveni de la deversările fermei de porci din 
apropiere. Prezenţa pesticidelor este pusă şi pe seama substanţelor chimice utilizate 
în agricultură care pot ajunge în albie prin eroziunea malurilor, infiltraţii, scurgeri 
din sectoare cu utilitate agricolă.  Valorile înregistrate pentru ph şi conductivitate 
se află în limitele admisibile şi prezintă riscuri pentru calitatea apei şi vieţuitoare.  
 În zona analizată se constată un managementul defectuos al zonei de 
protecţie riverane precum şi exploatarea necontrolată a materialelor din albie 
materializate prin presiunile continue asupra râurilor, manifestate în timp atât la 
nivelul luncii, prin extinderea terenurilor agricole şi construirea de clădiri până la 
marginea apei şi eliminarea vegetaţiei riverane, protectoare, cât şi la nivelul albiei 
minore prin intensificarea exploatărilor de materiale de construcţii care au atras o 
destabilizare a malurilor şi o limitare a ariei de desfăşurare a râului.  
 Contactul dintre terenurile agricole şi albiile minore (în special a râului 
Şieu) se face uneori brusc, între acestea şi apă neexistând zone intermediare de 
protecţie de tipul vegetaţiei riverane. Aceste zone de protecţie, numite şi fâşii 
tampon reprezintă una dintre cele mai simple soluţii de prevenire a pătrunderii 
substanţelor periculoase în corpurile de apă de suprafaţă fiind recunoscute ca având 
o mare importanţă în menţinerea unei bune calităţi a apei prin filtrarea sedimentelor 
şi a substanţelor contaminante (Dosskey M. şi al., 1997, Anbumozhi V. şi al., 
2005). De asemenea, vegetaţia determină stabilizarea malurilor având în acelaşi 
timp efecte pozitive din punct de vedere ecologic. 

Se impune astfel prezervarea şi reamenajarea zonelor tampon prin specii de 
plante cu o bună eficienţă  în stoparea pătrunderii substanţelor contaminante în apă. 

 
Adresăm mulţumiri Direcţiei  Apelor Române Someş-Tisa, Cluj-Napoca şi 

în mod deosebit laboratorului de calitatea apei pentru ajutorul acordat în realizarea 
studiului. 
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