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THE EFFECTS OF THE FÂNTÂNELE RESERVOIR ON THE RELIEF DYNAMIC AND ON THE DESNĂŢUI RIVERBED 
Absract. Fântânele reservoir is placed within the drainage basin of the Desnăţui River, at the confluence with its tributary, the Terpeziţa 
stream, upstream Radovan commune. Originally, the dam was built to eliminate or diminish the extraordinary floods recorded on the 
Desnăţui River, as the reservoir could at least partially retain the river discharge. This reservoir is part of a larger hydrotechnical 
structure, called Bistreţ – Nedeia - Jiu River unit. Economically, it is a source of additional income for the local community, being used for 
fish farming and irrigation. Consequently, the effects of different human activities are especially felt at the level of the geomorphologic 
system of the lake basin and they may be emphasized by the colmatation rate and duration and the abrasion processes that affect the 
shores. The dynamics of the geomorphologic processes and landscape was influenced by the construction of the local dam, which is 
made of earth and covered with concrete slabs. The purpose of this study is to establish the relation between the two geomorphologic 
systems – the lake basin and the minor riverbed of the Desnăţui River, which aims at rendering the impact such basin has upon the 
environment.  
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Introducere 
 
            Bazinul hidrografic Desnãţui dreneazã o importantã suprafaţã din dealurile piemontane joase si Câmpia 
Inaltã a Bãlãciţei, fiind afluentul cel mai mare al Dunãrii la vest de Jiu, iar lungimea râului Desnãţui este de 53 
km având o altitudine medie de 168 m, întregul bazin hidrografic totalizând 325 km². 

Lacul de Acumulare Fântânele este situat în partea de sud-vest a ţãrii mai precis în bazinul râului 
Desnãţui în amonte de locallitatea Radovan,  la confluenţa acestuia cu pârâul Terpeziţa. 

Bazinul Desnăţuiului, îşi adună apele din puţine izvoare, principala sursă de alimentare a apelor de 
suprafaţă fiind precipitaţiile atmosferice. 

În timp ce lacul a fost creat în primul rând pentru combaterea inundaţiilor provocate la viituri de 
Desnăţui, celelalte lacuri sunt amenajate pentru irigaţii (datorită perioadelor destul de frecvente de secetă) şi 
pentru piscicultură. (Boengiu S.,2008) 

Lunca râului Desnăţui se intinde de la Carpen, fiind  destul de largă şi meandrată, ajunge pana la 
aproape 150 m lăţime la Cleanov şi Suharu, iar la sud-est de această localitate la o lăţime de 220 – 420 m.  

Orientarea generalã a bazinului este NV-SE, având zona de izvoare ale Desnãţuiului în Câmpul Inalt al 
Bãlãciţei, iar confluenţa în complexul de bãlţi dunãrene Cârna-Bistreţ. Acumularea Fântânele se gaseşte situatã 
la circa 40 km distanţã de complexul de bãlţi. 

Valea Desnãţuiului este principala şi cea mai evoluatã vale din regiune. Iniţial are o direcţie de curgere 
NV-SE, pentru ca în apropierea ieşirii din Câmpia Inaltã a Bãlãciţei (Fântânele), sã se dirijeze spre sud. 

Lacul Fântânele, cel mai mare din Piemontul Bălăciţei, situat pe râul Desnăţui, se alimentează din acest 
râu şi principalul lui afluent, Terpeziţa (fig.1). 

 
 

Materiale si metode 
 

Datele referitoare la  Acumularea Fântânele sunt preluate din literatura de specialitate. 
Dependenţa de precipitaţii a debitelor afluente în lacul Fântânele se remarcă la viituri. 
Pentru a analiza debitele medii care intrã în Acumularea Fântânele am folosit datele de la douã staţii 

hidrometrice amplasate în amonte de aceasta, respectiv staţia hidrometricã Dragoia de pe râul Desnãţui şi staţia 
hidrometricã Gabru de pe pârâul Terpeziţa. 

Analiza variaţiei scurgerii medii anuale indicã gradul de neuniformitate al regimului scurgerii medii de 
la an la an. In efectuarea  aceastei  analize  s-au folosit  debitele medii lunare multianuale înregistrate la staţia  
Dragoia( pentru râul Desnăţui) şi Gabru( pentru Terpeziţa), evidenţiate prin întocmirea tabelelor comparative şi 
interpretarea lor. 
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şi 
 Pentru realizarea hărţii geomorfologice a arealului aferent Lacului Fântânele, pe lângă observaţiile de 

teren, am utilizat programul de softwear ArcGIS 9.2. pentru georeferenţierea hărţii topografice 1:25.000 
vectorizarea proceselor geomorfologice. 

 
Fig. 1. Schiţa amplasării Lacului Fântânele (după S. Boengiu, 2008) 

 
 

Rezultate şi discuţii 
 

vand în vedere dinamica reliefului local influenţată de construirea barajului, efectele se  resimţ la 
nivelul sistemului geomorfologic al cuvetei lacustre şi pot fi evidenţiate prin rata şi durata de colmatare şi 
ţărmurile şi procesele de abraziune. De asemenea, construirea barajului duce la modificarea parametrilor 
scurgerii lichide şi solide. 

Modificãrile care apar dupã realizarea unei acumulãri sunt foarte complexe şi se pot caracteriza prin 
tendinţa de a atinge un nou echilibru între regimul hidrologic nou creat şi reducerea masivã a aportului de 
sedimente, prin schimbarea pantei, lãţimii, dimensiunilor materialului din patul albiei, a mãrimii şi formei 
secţiunii transversale a acesteia.(fig.2.) 
             Regimul scurgerii este rezultat din îmbinarea diferită a sureselor de apă în funcţie de modul variat  în 
care acestea se manifestă. 

 Sezonul hidrologic de iarnã se manifestã printr-o scãdere accentuatã a scurgerii, cauzatã de 
condiţiile climatice specifice acestui sezon: temperaturi negative, precipitaţii reduse, sub formã de zãpadã. 

            Sezonul hidrologic de primãvarã incepe odatã cu trecerea temperaturii aerului deasupra valorii 
de 0O C, care genereazã topirea zãpezilor din bazin şi declanşarea apelor mari de primãvarã care  declanşeaza  
viiturile  de primãvarã-varã si marcheazã de regulã valorile maxime anuale ale scurgerii. 

Sezonul hidrologic de varã inregistreazã o scãdere treptatã a scurgerii pânã la atingerea valorilor minime 
anuale in lunile septembrie-octombrie, iar sezonul hidrologic de toamnã incepe odatã cu apariţia ploilor de 
toamnã care marcheazã declanşarea unor viituri de toamnă. 

 Pe sezoane, volumul maxim scurs se intâlneşte la interferenţa dintre iarnã-primãvarã şi este datorat 
topirii zapezilor si caderiii unei cantitati de precipitaţii mai însemnate iar cel minim toamna. 

Atât pe timpul perioadei de ape mari, cât şi in cel al viiturilor, nivelurile şi debitele maxime atinse, cât şi 
durata lor, depind de condiţiile fizico-geografice care genereazã scurgerea: rezerva de zãpadã din bazin; viteza 
de topire a zãpezii; cantitatea, durata şi intensitatea precipitaţiilor cãzute pe timpul topirii zãpezilor sau iîn alte 
perioade ale anului; starea de saturaţie a solului în apã; intensitatea procesului de evaporaţie etc., debitul maxim 
inregistrat pe emisarii în lac pentru perioada 1951 – 2004, pe râul Desnăţui, la Statia Hidrometrică Dragoia se 
remarcă în anul 1972 cu valoarea de 80mc/s. 

               Efectele în aval sunt mai numeroase, cel mai important efect primar este modificarea 
regimului hidrologic lichid şi solid, cu numeroase consecinţe secundare. Având în vedere utilitatea principalã a 
acestei amenajãri, irigaţiile, restituţia debitelor de apã se face difuz.                       

A
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              Cercetarea materialului existent pe o anumită perioada a dus la concluzia cã scurgerea solidã de 
aluviuni în suspensie este un fenomen destul de complex, care  depinde  de natura geologicã a versantului şi a 
albiei, de panta reliefului, de condiţiile pedoclimatice şi de vegetaţia din sectorul bazinului drenat. 
                Măsurile preventive care vizează efectele ce urmează să aibă loc în lac, constau in indepãrtarea 
depunerilor din acumulãri şi servesc la decolmatarea lacurilor, însa sunt dificil de aplicat. 

               Astfel, cele mai mari valori ale debitului de aluviuni in suspensie pentru râul Desnăţui, la 
Staţia hidrometrică Dragoia se remarca în anul 1972 cu 1,63 kg/s iar pentru pârâul Terpeziţa la Staţia 
hidrometrică Gabru valoarea maximă a fost atinsă în anul 1998 cu 44,3 kg/s. 
             Barajul are lungimea totalã de 768 m mãsuratã la coronament, iar inãlţimea sa maximã, practic 
constantã în albia majorã a râului şi este de 13,50 m. 

Barajul Acumulãrii Fântânele este alcãtuit din materiale existente local, fãcând parte din categoria 
barajelor de pãmânt cu mascã din dale de beton. Aceastã lucrare are corpul omogen, pentru executarea corpului 
s-au folosit materiale locale extrase din versanţi alcãtuite din argile prãfoase. Umpluturile s-au realizat prin 
vibrocom. 
              Pentru a preveni eventualele alunecãri, la versantul drept s-a prevãzut o ranforsare în zona de încastrare 

 corpul barajului, având 
tuatã 

a barajului, constând dintr-o umpluturã de pãmânt executatã în aceleaşi condiţii ca şi
taluzele protejate cu dale de beton turnate pe loc, deoarece versantul stâng a prezentat o instabilitate accen
ce a provocat alunecãri de teren. 

 
Fig.2. Procesele geomorfologice ce afectează versanţii lacului de acumulare Fântânele 

 
  In corpul barajului s-au prevãzut douã construcţii de descãrcare: golirea de fund si descãrcãtorul de 

suprafaţã frontal. Construcţia golirii de fund a fost amplasatã la baza versantului drept, asfel incât sã se poatã 
racorda imediat în aval cu albia râului Desnãţui. 

In cadrul Acumulãrii Fântânele, se asigurã un volum brut de 11 milioane metri cubi de apã necesarã 
pentru irigarea în aval a unei suprafeţe de circa 2.400 hectare. 

Pentru folosirea în bune condţii a Acumulãrii Fântânele a fost necesarã amenajarea unei indiguiri a 
comunei Ciutura şi Vârvoru de Jos prin amplasarea unei staţii de pompare in spatele digurilor, pentru apãrarea 
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comunelor de inundatii fiind executat un dig pe malul stâng al râului Desnãţui in lungime de 2.630 m din 
materiale locale. 

Cel mai important efect al barãrii râului este izolarea sectorului de râu din amonte de cel din aval, 
impãrţindu-se ecosistemul în douã zone cu caracteristici de biotop diferite şi rupând brusc legãtura dintre 
biocenozele existente. 

Pentru folosirea acestei acumulãri pentru pisciculturã nu s-au executat lucrãri suplimentare de 
amenajare piscicolã, considerându-se cã in limitele condiţiilor de nivel create de lucrãrile pentru folosinţele din 
agriculturã, lacul poate asigura o producţie de peşte anual, numai printr-o exploatare extensivã.  

In Acumularea Fântânele, cu folosinţã pentru agriculturã, s-a prevãzut sã se reţinã annual, inainte de 
inceperea sezonului de irigaţii, un volum brut maxim de 11 milioane mc de apã pentru a se asigura irigarea unei 
suprafeţe de circa 2.400 ha in aval de baraj. 

Volumul de apã necesar pentru irigaţii se va acumula peste volumul mort între nivelele 90,10 m şi 94,80 
m reţinându-se continuu debitele afluente în acumulare, astfel incãt la începutul sezonului de irigaţii lacul sã 
atingã nivelul maxim de exploatare de 94,80 m.La nivelul maxim de exploatare, suprafaţa lacului este de 325 
ha. 

In condiţiile create de lucrãrile pentru agriculturã, lacul Fântânele este şi o importantã folosinţã 
piscicolã ce poate asigura anual o producţie de circa 120 tone de peşte numai printr-o exploatare extensivã. 

Se va utiliza pentru folosinţã piscicolã volumul de apã de circa 11 milioane mc acumulat pentru irigaţii, 
inclusiv volumul mort al barajului de 2 milioane mc pe o perioadã de timp de 15-20 ani. 
             Se estimeazã cã dupã circa 50 de ani de utilizare, volumul mort al barjului va fi ocupat de aluviunile 
transportate de apele râului Desnãţui. 
 

Concluzii: 
 
             Aceastã acumulare este un mijloc prin care se eliminã sau se diminueazã viiturile extraordinare 
înregistrate pe acest râu, prin atenuarea sau reţinerea debitelor naturale în acumulare. 

Se menţin în perioadele secetoase debite minime acceptabile şi o umiditate mai ridicatã pe terenurile 
riverane în mod natural sau prin irigaţii. Aceasta se realizeazã pe baza stocurilor de apã reţinute în lacul de 
acumulare sau în pânza freaticã. 

In perioada 1980-1990 s-a incercat folosirea acestei acumulãri pentru alimentarea cu apã potabilã a 
municipiului Craiova. 

Dupã studii hidrologice şi de calitate a apei în perioada sus amintitã s-a constatat cã debitul mediu 
multianual nu poate sã satisfacã necesarul de apã şi pentru irigaţii şi pentru alimentarea cu apã potabilã trebuind 
sã se renunţe la un din ele, iar din punct de vedere al calitãţii nici aceasta nu a intrunit parametrii necesari unei 
potabilitãţi acceptabile. In urma acestor studii s-a renunţat la alimentarea cu apã potabilã din aceastã acumulare 
a municipiului Craiova.  

Efectul benefic al Lacului Fantanele se remarca si din punct de vedere economic avand o importanţã 
destul de mare pentru aceastã zonã, prin folosirea acestei acumulãri pentru pisciculturã, fiind o sursã de venit 
suplimentarã pentru comunitatea localã. 
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