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Anexa nr. 3 la Statutul oraşului Aleşd, aprobat prin HCL nr. 59 din 22.04.2021  
 

Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul UAT 

 I Hidrografia orașului Aleșd, jud. Bihor, este reprezentată de următoarele râuri: 
 Crisul Repede: izvorăște din N-Estul munților Apuseni și traversează 

depresiunea Huedin, trecătoarea Ciucea, depresiunea Vad-Borod, Dealurile de 
vest, Câmpia de Vest, străbătând orașele Huedin și Ciucea în județul Cluj, 
Aleșd și Oradea în județul Bihor și se varsă în râul Tisa pe teritoriul Ungariei. 

 Valea Izvor, este un afluent al râului Crișul Repede, iar cursul inferior al 
acesteia, în aval de localitatea Peștiș, este uneori numit valea Soimului. Valea 
Izvor are 2 afluenti: 

 Valea Morii (afluent Estic) 
 Valea Secatura (sau valea Șinteului), (afluent Vestic) 

 Valea Riciu (sau Faneata): este un curs de apă sezonier, afluent al râului 
Crișul Repede, situat în partea de Sud a orașului Aleșd, pe malul stâng al 
Crișului; 

 Valea Bistrei: izvorăște din muntele Șes (Plopiș) și traversează teritoriul 
administrativ al orașului Aleșd în zona de Nord a acestuia, prin localitatea 
Pădurea Neagrî. 

 Valea Tinăud, care asemenea văii Riciu este un curs de apa sezonier, ce 
traversează localitatea Tinăud, devenind un afluent al râului Crișul Repede. 

II Flora întâlnită pe raza orașului Aleșd, județul Bihor prezintă o mare varietate de 
arbori, plante și flori, această diversitate fiind datorată reliefului variat și climei blânde. 

Astfel, vegetația este reprezentată în principal de floră perenă specifică pășunilor, de 
păduri de foioase pe dealuri și de păduri de conifere în zona de munte. 

Fauna este condiționată în special de vegetație, astfel, dintre animalele specifice 
zonei, amintim: vulpea, mistrețul, veverița, căprioara, iepurele, lupul. Dintre cele mai 
răspândite păsări amintim: uliul, răpitoarele de noapte, rândunica, vrabia, cocostârcul, 
ciocănitoarea, pițigoil și graurul.    

III Solul corespunzător caracteristicilor reliefului reprezintă solurile silvestre, în zona 
montană, silvestre şi pozolice în zona deluroasă şi premontană – cu extinderea cea mai 
mare şi cernoziomurile care ocupă o făţie în partea vestică. Aleșdul beneficiază de 
importante resurse ale subsolului folosite în industria materialelor de construcţii, de pe 
teritoriul oraşului putându-se exploata pietriş, nisip, material balastier, argilă refractară sau 
calcar folosit la fabricarea cimentului. 
 Printre cele mai importante resurse naturale, se numără apa geotermală în Aleşd şi 
apa minerală cu un conţinut ridicat de fier, care izvorăşte în Pădurea Neagră. 
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