
DA TE CU PRIVIRE LA EVOLUTIA RETELEI HIDROGRAFICE 

A OL TU LUI SUPERIOR ÎN DEPRESIUNEA CIUCULUI 

KRISTO ANDREI 

Scopul lucrării de faţă este, să dea noi date morfologice asupra teri
toriului cu sedimente pliocene, care umplu depresiunile Ciucului de Sus 

şi înconjoară la margini bazinele Ciucului de Mijloc şi Ciucului de Jos, 
cît şi asupra evoluţiei reţelei hidrografice.  Nu voi prezenta deci, fenome

nele de acest fel din zonele montane, mai depărtate, unde acestea, de ase

menea, se pot urmări. Vreau să atrag atenţia doar asupra fenomenE:-1or de 

captare, dezvoltate în sedimentarul pliocen, să îmbogăţesc astfel varie

tatea de forme geomorfologice ale depresiunilor, şi să clarific procesul 

formării văii  superioare a Oltului şi a reţelei sale. 

1. ISTORICUL CERCETARILOR 

Cu studiul geologic şi geomorfologic al sedimentarului depresiunilor 

Ciucului , înainte de cel de-:al II-lea război mondial, s-au ocupat numai 

cîţiva autori . Astfel, amintim lucrările lui Bfmyai J. (1), Wachner H. (22) 

şi Bulla B. (2), fiind mai importante. Autorii menţionaţi au recunoscut 

caracterul sedimentelor cu trăsăturile morfologice principale ale zonei. 

Asupr·a structurii şi caracterului sedimentarului care umple bazi
nele, o imagine clară ne dau cercetările multilaterale de geologie, geo

fizică, geomorfologie, efectuate după război. Dintre lucrările referitoare 

la aceste probleme amintim pe cele ale lui Băncilă I. (3), Airinei St., 

Gheorghic.. C. (5), Popescu M., Spînoche S., Spînoche E., Nistorescu FJ. (17), 
Popovici V., Tănăsescu L., Vasilescu Gh. Cernevschi C. (18), Scupin N. (19), 

Treiber I., Mezei Z. (20), lucrări sintetice asupra rezultatelor cercetării 
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geologice şi geofizice. Din punct de vedere geomorfologic, o pnv1re de 
ansamblu ne dă Monografia geografică a R.P.R. şi lucrarea de sinteză a 
lui V. Mihăilescu, despre Carpaţii româneşti. (14) . Cu problemele geomor
fologice de amănunt ale acestei zone s-a ocupat în mai multe lucrări 
Krist6 A., începînd din 1 955,  descriind în lucrările sale problemele tera
selor Oltului (1 1 ,  12, 1 3) formaţiunile periglacirare (8), problemele morfo
genetice (7), formele piemontane ale conuri'lor de dejecţie (9 ) ,  geomor
fologia împrejurimilor defileului de la Jigodin (1 0 )  şi problemele de meto
dică a cercetării (11). 

I. D. Ilie a studiat formele de relief carstic, dezvoltate pe roci vulca
nice, în Masivul Harghita, precum şi în depozitele din depresiunile Ciu
cului de Mijloc (6). Recent, pe baza rezultatelor cercetărilor geofizice, geo

chimice şi a forajelor pentru exploatarea zăcămintelor de fier din Mă
dăraş, M. Iancu şi 'Colaboratorii săi au prezentat problemele morfogene
tice şi morfologice ale depresiunilor (5). 

1n literatura geomorfologică se înregistrează divergenţe de păreri, 
mai ales în diferenţierea dintre terase şi piemonturi, şi în probleme de 
morfogeneză. Prezenta lucrare nu are ca scop analiza acestei probleme, 
elucidată, de altfel, într-o lucrare recent apărută (13). 

2. CARATERIZAREA SEDIMENTARULUI PLIO-PLEISTOCEN 
DIN DEPRESIUNILE CIUCULUI 

Graţie explorării geologice a sedimentarului plio-pleistocen, sedi
mentar, care atinge 3-400 m grosime în depresiunile Ciucului, avem azi 
o imagine relativ precisă a structurii bazinelor şi componenţei sedimen
telor. Profilele de foraj nu modifică părerile despre caracterul sedimen
tar, făcute prin cercetarea de suprafaţă, ci în mare parte le confirmă. 

Colmatarea s-a produs concomitent cu subsidenţa treptată a depre
siunilor şi cu acumularea masei de eruptiv a Munţilor Harghita. Sedi
mentele din partea inferioară sînt de natură lacustră, mlăştinoasă (argilă, 
mamă, argiloasă), cu intercalaţii de pietrişuri şi lignit. Această str-ati
grafie, din loc în loc, este întreruptă de produse de explozie (brecie, tufuri 
andezitice, conglomerat) vulcanică, atingînd grosimi de pînă la 20-40 m. 
Acest complex de sedimente este numit în literatura de specialitate, ce 
se ocupă de Munţii Harghita, aglomerat vulcanic. 

Stratele superioare ale complexului sedimentar pliocenic sînt for
mate preponderent din sedimente grosiere de origine fluviatilă (pietriş, 
nisip), între care întîlnim adesea produse de explozie vulcanică. Sedimen

tele fine (argilă, nisip fin) joacă un rol subordonat. 
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Sedimentele, în general, sînt cimentate cu caolină. Pe alocuri, mai 
ales în lungul faliilor semnalate de izvoarele minerale, este caracteristic 
fenomenul de limonitizare mai puternică. (In aceste locuri, peste tot, se 
întîlnesc urmele mineritului). 

Pe baza analizei litologice a profilelor de foraj, stratele sedimenta

:rului pliocenic din depresiunile Ciucului se pot separa în două niv�le, 

unul inferior, lacustru-mlăştinos şi altul superior, de natură fluviati'lă

mlăştinoasă. 
Prin subsidenţa continuă, dar de intensitate V•ariabilă, cît şi sub in

fluenţa procesului eruptiv intermitent, a rezultat o stratigrarfie extrem 

de variată. Alţi factori care au contribuit în mare măsură la această 
varietate sînt şi întinderea redusă a bazinelor, precum şi diferenţa mare 
de nivel, faţă de rama montană, întrucît pîraiele cu cădere mare, transpor
tînd multe aluviuni, au colmatat repede aceste mici bazine. Astfel, doar 
în perioadele de subsidenţă mai puternică au putut lua naştere forma
ţiuni mlăştinoase sau lacustre. 

In porţiunile de subsidenţă pleistocenice, acest proces de colmatare 
ţine fără întrerupere şi azi, cu deosebire că în pleirstocen deja domină acu
mularea :Dluvia:tilă, (formarea de terase, conuri de dejecţie), fără a mai 
ţine seamă de procesul de turbifiere a luncii Oltului (Sosret�Mădăraş, 
Ciceu-Miercurea Ciuc, Sînsimion-Tuşnad). 

3. MORFOGENEZA SI FORMAREA RETELEI BIDROGRAFICE . . 

Concomitent cu scufundarea depresiunilor, pînă la sfîrşitul plioee

nului, toate cele trei depresiuni s-au colmatat, după cum am stabilit mai 
sus în prima fază, mai ales cu formaţiuni lacustre, apoi fluviatile. Conco
mitent cu colmatarea, rama montană înconjurătoare s-a nivelat intens 
prin eroziune, nivelul umplerii fluviatile ridicîndu-se aproape de nivelul 
de eroziune. Această fază fluviatilă a colmatării bazinelor s-a produs la 
sfîrşitul pliocenului. Materialul provenind din rama montană, sfărîmături 
de andezite pe latura vestică, şisturi cristaline pe cea estică, precum şi 

produsele marnelor, gresiilor din zona flişului, s-a transportat în ase

menea cantităţi în bazine, încît conurile de dejecţie au dat naştere pînă 

la urmă piemonturilor de acumulare. Evoluţia piemonturilor a avut loc 

în felul cum o descrie P. Coteţ în lucrarea sa de sinteză (4). Spre axa lon

gitudinală a depresiunilor, din ambele părţi s-au format suprafeţe cu 

pante line, lăsînd loc în centru activităţii Oltului (care se formează la 

sfîrşitul pliocenului). 
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La începutul pleistocenului, însă, sub acţiunea vulcanismului ce se 
întinde spre sud, depresiuni1e încep să coboare din nou, cu intensitate 

crescîndă in aceeaşi direcţie. In depresiunea Ciuciului de Jos, forma

ţiunile pliocene se scufundă, păstrîndu-se doar formaţiunile care au la 
bază pragul de la Jigodin şi de la Tuşnad, în faţa Munţilor Ciomad. For
maţiunile scufundate sînt acoperite pe grosimi mari de sedimentele 
pleistocenului. 

PHocenii depresiunii Ciucului de Mijloc s-au scufundat doar în par
tea centrală şi în golfurile ce se întindeau spre Frumoas,a-Mihăileni şi 
Păuleni-Delniţa. In depresiunea Ciucului de Sus, formaţiuni1e piocenului 
rămîn, în general, la suprafaţă, scufundîndu-se doar în zona Mădăraşului. 

Concomitent cu subsirlenţa a pornit şi activitatea de tăiere a reţelei 
Oltului, proces ce a avut loc în timpul pleistocenului, cu formarea a patru 
terase pleistocene, în afara terasei aluviale. Pe suprafeţele pliocene păs
tr:ate, corespunz,ător pantei conurHor de dejecţie, eroziunea longitudina1ă 
a început cu formarea văilor consecvente. La culmile conurillor de dejec
ţie, contopite iniţial, a fost frecventă bifuroaţia rîurilor. Astfel, cores
punzător pantelor piemonturilor, s-a format de la inceput o reţea diver
gentă. Văile principale sînt în general paralele: divergînd dinspre culmile 
conuri:lor de dejecţie, convergînd în apropierea zonelor de subsidenţă 
pleistocene a depresiunilor. (Acest ultim caracter s-a dezvoltat datorită 
caracterului de bazin şi datorită subsidenţei centrale). Traseul văilor pe 
suprafeţele pliocene datorită pantelor neuniforme ale piemonturilor nu 
este drept ci destul de curbat. Datorită evoluţiei porţiunilor apropiate ale 
văilor sînt des întîlnite şi captările mai mici. In desele procese de cap
tare, pe suprafeţele de umplere pliocene s-au recunoscut caracteristici, 
ce dovedesc şi morfologic, caracterul de piemont al sedimentelor pliocene. 
După cum am văzut, cazurile de captare sînt consecinţe iminente ale pro
ceselor dezvoltării conurHor de dejecţie, formării reţelei divergente şi 
văilor. 

Porţiunile de văi secete, rezultate din captări, se întîlnesc des în res
turile piemonturilor pliocene, putîndu-le întîlni şi în zonele asemănătoare 
ale depresiunilor Ciucului de Mijloc şi de Jos. 

Reţeaua formată, cu văile secete, a fragmentat nivelul pliocenic, fapt 
care a determinat adesea formarea de înălţimi izolate. Datorită adîncirii 
reţelei hidrografice, suprafaţa iniţială a piemonturilor pliocene s-a păs-

trat numai pe alocuri, deoarece pe porţiunile cu văi apropiate, suprafaţa 

originară a fost erodată. Pantele suprafeţelor piemonturilor iniţiale încli

nau spre axa depresiunilor. 
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In procesul lărgirii văilor, trebuie luate neapărat în considerare şi 

mişcările solului din perioade glaciare ale pleistocenului, mai concret, soli

Iluxiunea, fenomen la care m-am reefrit în mai multe lucrări (8, 9, 11). Pe 
suprafaţa nivelelor pliocene, adesea întîlnim mici văi secundare, ale căror 
forme nici nu se pot explica altfel. Prezenţa mişcărilor de sol pleistocene 

este dovedită şi de mai multe secţiuni tipic solifluxionale. 

Mersul dezvoltării morfogenetice a depresiunilor Ciucului l-am cuprins 

in alte lucrări, amintesc, a:i:ci doar că între formele generaţiei piemonturilor 

pliocene şi cele ale conurilor de dejecţie pleistocene din zonele de subsi· 

denţă ale depresiunilor Ciucului de Mijloc şi de Jos există deosebiri esen· 

ţiale. Ultimele, cu formele lor tinere, se deosebesc evident de pieinonturile 

pliocene, fragmentate în şiruri de dea'luri. Reţeaua lor hidrografică este 
de asemenea divergentă, văile s-au adîncit doar cu 3-7 m în nivelul conu

rilor de dejecţie , al căror nivel iniţial este aproape neschimbat. 

Bolovănişurile de andezit , cu diametre ce adesea depăşesc 1 m, care 

se întîlnesc pe suprafaţa piemonturilor pliocene, se găsesc de obicei acolo 
unde suprafaţa iniţială s-a erodat mai intens. Acestea alcătuiesc un covor 

de bolovănişuri, preparat din aglomerate (a nu se confunda cu resturile 

mărilor de blocuri periglaciare) . 

Formarea sistemului de văi pe suprafaţa piemonturilor pliocene a fost 
influenţată şi de factorii tectonici. Asupra activităţii de eroziune a rîurilor, 

în depresiunea Ciucului de Sus, a influenţat tnai ales subsidenţa din zona 

Mădăraş. Consider ca posibilă , formarea sectorului cu orientare spre sud 

a pîrîului Madicia, deasupra băii Dugaş, pe falia de la marginea bazinului 

Mădăraş , datorită subsidenţei acestui bazin. La captările prezentate mai 

jos, influenţa nemijlocită a subsidenţei nu se poate evidenţia clar. 

4. CAPTARILE MAI IMPORTANTE 

De la început trebuie subliniat faptul că nu avem de a face cu feno
mene majore , care să ducă la schimbări esenţiale în reţeaua hidrografică. 
Cunoaşterea acestor captări mai mici este însemnată din punct de vedere 

al istoricului dezvoltării şirului de depresiuni din Ciuc, întrucît ele dove

desc şi caracterul de con de dejecţie al părţii superioare a sedimentelor 
pliocene. In cazurile de captare din depresiunile Ciu:cului, putem studia, 

în mic, diferitele cazuri ale procesului de captare, ca întretăierea versan
ţilor, întîlnirea versantului cu obîrşia văii. Aceste cazuri datorită mărimii 

lor reduse, respectiv datorită posibilităţii de a le privi în ansamblu, sînt 

mult mai demonstrative decît captările mari, devenite clasice. 
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In continuare fac cunoscute aceste captări : 

Pîrîul Loc, cu izvoarele pe versantul SV a1l muntelui Ostoros (1386), 

care a întretăit caldern Ostoroşului, iese pe piemont la S de cota 836. E 
posibil, că iniţial, să se fi bifurcat cu o ramură şi spre pîrîul Madicia. In 
cursul adîncirii, însă, s-a adîncit pe latura sudică a conului de dejecţie , 

formînd o vale cu orientare SE. In acest caz, deci, încă nu putem vorbi de 

captare tipică numai dacă presupunem că iniţial, sau cel puţin pentru o 

anumită vreme, pîrîul a curs spre cîmpia Madicia, fapt greu de dovedit. 

Pe baza condiţiilor de pantă actuale, insă putem presupune aces1t lucru. 
Un caz tipic de captare se înttîiJ.neşte pe vale ou 2 lm1 mai jos, unde se 

întîlneşte pîrîul Oraşag (pe hartă Belmezo- 761 m). Se presupune , că 

iniţial pîrîul Oraşag, cotind spre SE, a curs spre pîrîul Mădăraş-Mare, peste 
valea seacă dintre culmea Kozeprez (784 m) şi Fliresz-oldal (824 m). Valea 
inferioară, părăsită este suspendată la cea. 20 m deasupra actualei văi, şi 

continuarea acestui nivel îl întîlnim şi de cealaltă parte a văii (sub 816 m). 
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Fig. 1. Captarea piriului Oraşag. 1. Cumpăna străpunsă. 2. Direcţia cursului vechi. 



Captarea s-a p utut produce, întrucît cumpăna dintre cele două văi, care 
se întindea între culmea Surduc (88:4, 828, 816) şi Kozepresz (784) şi-a pier
dut înălţimea prin eroziunea laterală, a rîurilor, şi ulteiror, pîrîul Oraşag 

a trecut spre valea mai adîncită a pîrîului Loc. (vezi fig. anexată nr. 1). La 

formarea captării, deci, au contribuit amîndouă văile , fapt ce se putea 

întîmpla cu atît mai lesne, cu cît curburile celor două rîuri au orientări 
CJpuse. Sectorul inferior, părăsit, este uscat din partea superioară, în par

tea sa inferioară curge micul pîrîu Tovize. 

Spre sud, următoarea captare a atins valea pîrîului Mădăraş-Mare . 

Ini ţial , pîrîul, după ce şi-a schimbat direcţia spre SE de la linia culmilor 

Hamor (829) şi Nyakteto, a curs prin valea seacă dintre culmile Vagas-teto 

(763) şi Vesz (770, 774, 740, 741 m) în direcţia gării Mădăraş. Dovada cap-

tării este această vale largă, părăsită. Pîrîul a construit în bazinul Mădăraş 

(SosmeziJ) din masa mare de aluviuni , un con de dejecţie pleistocenic, col

matîndu-şi propriul curs inferior (vezi fig. 2). Această situaţie a dăinuit 

mult timp, întrucît pe cursul superior al văii umerii corespunzători aces-

Fig. 2. Captarea pîrîului Mădăraş-:to1a·re. 1. DkeQţia cursului vechi. 2. Cumpăna veche. 
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tui nivel sînt destul de frecvenţi, şi se pot urmări pînă la începutul secto-
rului montan al văii. 

· 

Acestei perioade de stagnare mai îndelungată, de dezvoltare a văii, 
i-a pus capăt captarea, care s-a produs la V de culmea Vagas, la înălţimea 
de 775 m, ce formează un deal izolat. 

Pe locul văii inferioare a pîrîului Mădăraş-Mare a curs de fapt pîrîul 

captării anterioare, Oraşagul cu un mic afluent al său (care izvoreşte din 

culmea Hamor. 

Tocmai regresiunea acestui afluent a determinat formarea captării, 

peste cumpăna şi aşa coborîtă, dintre Hamor-teto şi Vagas-Teto. Intrucit 
pîrîul Oraşag, care transporta aluviuni mai puţine, a părăsit (probabil maj 

curînd) valea, aceasta nu s-a colmatat în aceeaşi măsură ca vechea vale a 

pîrîului Mădăraş-Mare. Cu ocazira trecerii cumpenei ,vechi, pîrîul a trecut 
aici şi s-a adîncit repede şi în valea superioară, lăsînd în urmă umerii 
amintiţi. Pîrîul a lărgit şi ulterior colmatat sectorul inferior. 

Cea mai frumoasă şi instructivă captare a depresiunii Ciucului de Sus 
a afectat pîrîul Sug6 (Shlaş - în cursul inferior, pe hărţi), care izvoreşte 

din versantul NE al vîrfului Harghita-Racul (1758), şi se varsă în Olt lîngă 

Fig. 3. captarea pîrîului Sug6. 1. Cumpăna veche. 2. 'Direoţia ,cursului iniţial. 



dealul Bogat. Pe orice hartă mai amănunţită iese clar în evidenţă sectorul 

jnferior, iniţial, ce se îndreaptă spre pîrîul Kobanya (Carierei), sector pără

sit în procesul captării. (Sug6kertek) . 

Sectorul văii părăsite, cu direcţia NE, dintre culmile Koka şi Nagy

petere, nu se continuă î_n nivelul actual al văii Kobanya, ci este suspendat 

la 6-8 m faţă de aceasta. Este important să stabilim acest lucru, deoarece 

dă indicaţii şi asupra vîrstei captării. Nivelul văii din Sugokertek s-a păs

trat sub formă de terasă, pe o lungime de 1 km, pe panta nordică a secto

rului actual al văii Sug6. 

Inaintea captării, pe valea cursului inferior al pîrîului Sug6, au curs 

doar rîurile Vagas şi Nagyeges, dar un afluent al văii Vagas a tăiat cum

păna îngustă dintre cele două rîuri, între culmile Sina şi Nagypetere, cuce

rind astfel apele pîrîului Sug6. După captare, pîrîul Sug6, a regresat puter

nic pe o adîncime de 20-30 m, în baza văii iniţiale. 

Momentul captării îl putem pune în mijlocul pleistocenului, pentru 

că de atunci pîrîul Kobanya s-a dîncit cu 8-10 m mai mult. O determi-

Fig. 4. Captarea pîriului Sug6 (blocdia,gramă schematkă). Si - Culmea Sina; N- Culmea 
Nagypeter,e. (Săgeata indică direcţia cursului iniţial) 
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nare mai precisă nu se poate realiza, întrucît corelaţia dintre văile captate 

:1i terasele O�tului nu este clară, însă, fără îndoială, toate captările prezen

tate s-au produs la mijlocul pleistocenului, bineînţeles nu concomitent. 

In afara captărilor prezentate, se mai pot urmări captări mai mici, 
care nu s-au păstrat atît de frumos. Ca exemple, amintim captările ce se 

pot studia în hotarul satului Tomeşti, între pîraiele Hosszubukk şi Raka, 
la E de culm2a Szarazteto, sau la E de Cîrţa, în cazul celor două pîraie 
mici, dinspre culmea Kereszt, care se varsă în pîrîul Lesod. 

Consider posibil că schimbarea bruscă a direcţiei pîrîului Penzes spre 
S, din valea cu orientare NS, de la V de dealul Bogat (786), poate fi urma

rea capt2rii, fapt explicabil prin subsidenţa mai intensă din pleistocen a 

depresiunii Ciucului de Mijloc. Această problemă necesită o studiere mai 
amănunţită, întrucît după presupunerile lui I. Banyai (1), în sectorul infe
rior al văii Penzes a curs Oltul, înainte de formarea defileului de la Bogat. 

Anterior, am stabilit că pentru zona piemonturilor pli ocene sînt carac

teristice captările mai mici, ca urmare directă a dezvoltării conurilor de 

dejecţie. Acea sta o dovedeşte şi faptul că pretutindeni, unde zona piemon-

turilor pliocene n-a suferit subsidenţă în pleistocen, întîlnim şi captări mai 

mult sau mai puţin dezvoltate. 

Cel mai frumos s-au păstrat în depresiunea Ciucului de Mijloc restu

rile piemontului din pliocen în dealurile Ciceului (Rakottya szer 773, 751, 

735 m), dintre Nicoleşti, Bîrzava, Ciceu şi Delniţa . Materialul aluvional al 

acestui piemont a fost îngrămădit de pîrîul Delne. Acest lucru este dove

dit şi de prezenţa, în afară sfărîmăturilor rocilor zonei flişului în întreg 

materialul piemontului, a pietrişurilor dolomite şi şisturi cristaline de la 

băile Bîrzava. 

Cu ocazia
· 

subsidenţei din pleistocen, aripile piemontului s-au scufun

dat, (golfurile Frumoasa-Mihăileni şi Păuleni-Sumuleu) şi pîrîul de la Del

niţa de Jo.s, regresînd puternic dinspre Delniţa, a cucerit apele rîului . Locul 

captării se vede clar lîngă drumul naţional , la capătul nordic al satului 

Delniţa , unde pîrîul coteşte brusc spre SV. 

In depresiunea Ciucului de Jos, resturile cele mai intense ale piemon

tului pliocenic se întîlnesc în faţa munţilor Ciomadul, la S de Tuşnad. Ma

terialul acestui piemont a fost transportat, după cum am stabilit, în cea 

mai mare parte, de către pîrîul Tuşnad. Pîrîul, cu două schimbări de direc

ţie, curge acum într-o vale în formă de S, întors la poalele estice ale mun-



telui Kisharom . Aici, spre deosebire de captările descrise anterior, se 

poate stabili o captare mai veche , probabil de la începutul pleistocenuluL 

Faptul că rîul a curs în timpul depurierii piemontului pliocen prin 
�eaua dintre Nagyharom (1154) şi Kisharom (875) se dovedeşte prin aceea 
că între materialul aluvionar andezitic se amestecă şi ni1sip cu muscovită 
şi pietriş gresos din zona flis,ului. Acestea nu pot proveni decît din partea 

Fig. 5 - Schema captării pîrîului Tuş
nad. 1. Cumpăna veche ; 2. Direcţia 
iniţială ; 3. Locul captării ; 4. Virogi ; 
T - Tuşnad, L - Lăzăreşti ; N -

Băile Nad:aş. 

estică a capului văii Tuşnad. Cea mai mare parte a sfărîmăturilor de ande

zită a fost adusă de cel mai mare afluent al rîului Tuşnad - pîrîul Veres 

(Pîrîul Roşu), care taie craterul Mohoşului. 

Captarea este dovedită morfologic şi prin faptul că valea rîului se 

frînge in unghi drept la şeaua dintre Nagyharom şi KishaTom, şi că nive
lul de 7 45 m la care se găseşte şeaua, se poate urmări pe versantul stîng, 
su b formă de umeri, pe o lungime de peste 1 km, deasupra captării (vezi 

fig. 5). 

Cumpăna de apă trecea iniţial printre crestele Kisha:rom şi Bom,afor
dul6 (812, 747 m), fiind tăiate de partea inferioară a pîrîului Tuşnad, după 
5cufundarea depresiunii Ciucului de Jos, la începutul pleistocenului. 
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Captările amintite - după cum putem stabili în concluzie - sînt 
urmări ale condiţiilor de pantă şi ale dezvoltării (respectiv distrugerii) 
piemonturilor, fenomene ce se pot deduce din dezvoltarea continuă a 

reţelei divergentă a piemonturilor . 
Ca ptări, în suprafaţa piemonturilor pliocene rămase nescufundate, 

f>-·au produs destul de frecvent în depresiunile Giucului, fapt care demo:l
strează şi morfologic caracterul piemontan al acestor formaţiuni . 

In sfîrşit, putem afirma, că aceste captări, enumerate de noi, dovedesc 
procesul constatat de P. Coteţ (4) cu privire la dezvoltarea piemonturilor 
de acumulare. In acest sens, fenomeYle de captare se petrec cu regularitate 

intr-un anumit stadiu al denudaţiei conurilor de dejecţie. 

Quelqes dates sur 1' evolution d�u re se au d' eau de I'Oit 

superieur sur le territo·ire des De�pressions de Ciuc 

Le travail s'occupe de l'evolution du reseau d'eau de l'Olt du11ant le 
quaternaire dans la 1umiere de l'evolution pliocene-quaternaire de la sur
face des depressions de Ciuc. 

Durant la pliocene et la quaternaire les depressions intercarpatiques 

de Ciuc se sant colmatees avec des alluvions fluvio-lacustriques et fluvia
tiles. A la fin du pliocene pendant la colmation sur les deux cotes de la 

depression s'est forme du glacis. Pendant la quaternaire par la suite de la 
subsidence reiteree, le glacis de la fin du pliocene s'est noye se conservant 
uniquement aux seuils qui delimitent les depressions et dans la depres.:. 
sion du Haut-Ciuc. La formation reiteree des vallees a donne naissance 
aux nouveJles capta:tions, qui sant les resultats de l'evolution du reseau 
d'eau divergent a)'lant lieu sur le glacis. 

Le travail traite de meme les captations mineures qui se sant pro
duitcs sur le territoire des depression. 

Adatok a felso Olt vizhalozatanak fejlodesehez a Csiki-medencek 

teriileten 

A dolgozat a Csiki-medencek poliocen-ploisZJLooen felszinfejl6d6::;�

nel;: tiikreben bemutatja az Olt vfzhaJ6;::atc'maJ;: fejl6d6.;;Ct a plei1s71tocen 

sodm. 
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A pliOCf�i1 es pleisztoc:en folyaman az intrakarpatikus Csiki-meden
cek feltolt.c:ltek fluvio-lakuszklkus es fluV!ialis hordalekokikal. A phlocen 
vegcrc a feltolt6des soran a medence k.Je;t oldahin osşzefliggo hordal;ek
kup--rne�6k (gJads) kepz6dtek. A pleis�tooenben megujult beslillyedes ko
vetkezteben ez a pliocen-vegi gLacialris feldarabolodott, es al,talaban le
siilJyedt, csa1::: a medenceket tagol6 kliszobok mel1!ten es a Felcsiki-me
denceben inaradt meg� A �egujul6 folJ�ami bevag6das a medence pere
meken ismetl6d6 .i(aptaci6kat eredmenyezett, amely.ek kialakulasa a hor
dal0kkupokon lefoly6 divergens vizhal6ztat fejl6des,enek kovetkezmenye. 

A doJgozat lsmerteti a medencek terlileten bekovetkezett kisebb lmp-

taci6kat. 
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