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ASPECTE ALE REPREZENT RII CARTOGRAFICE
A FENOMENELOR DE RISC GEOMORFIC 

FLORINA GRECU 

ABSTRACT. - Aspects Concerning the Mapping of the Geomorphic Risk 
Phenomena. Thus, the paper briefly presents the meaning of the scale for the 
legend structure (considering the content of map), starting from the articles which 
have been already published in geomorphologic journals.The Map of 
Geomorphological Hazard on Romania territory (scale1: 3,000,000) marks out the 
type of processes governed by structural, petrographic and geomorphic factors. It 
is practical value is fairly low. In this scale we are determinated three degree of 
hazard: small, moderate and high. A similar map, but on the scale of 1:400,000, 
has been worked out for the Hartibaciu Tableland. The legend is given in greater 
detail, also sorting out the diversity of geomorphic processes complexity, its 
legend targeting three degree of hazard: hazard-free, small hazard, moderate, high 
and excessively hazard. As territorial geosystems, I’ve analysed the risk maps of 
Romania and those of a geomorphological region (The Hartibaciu tableland), a 
drainage basin and a topographic paper (The Prahova Valley in the Subcarpathian 
sector, scale 1:50,000). In order to create the risk map of  the Prahova Valley, two 
methods have been used: the classical and the modern one (GIS), both based upon 
field searches. The results are similar and they are part of a research contract in 
progress. They are  extremely useful for the practitioners because the Prahova 
Valley in the Subcarpathian sector shows a strong human pressure. 

1. Concepte i no iuni generale 

Relevan a h r ilor de risc. R d cinile fenomenelor extreme,de risc, 
rezid  în rela ia dintre asigurarea condi iilor de supravie uire a popula iei i
protec ia mediului. Pornindu-se de la aceast  aparent  dihotomie exist  nivele 
diferite ale riscului acceptabil în func ie de gradul de dezvoltare economico-social
a teritoriului respectiv.În rile dezvoltate, investi iile pentru sc derea riscului pot 
conduce la asigurarea unui risc minim acceptabil. Strategia supravegherii riscului 
const  în alegerea nivelului de risc acceptabil cu efecte minime, în care un rol 
important revine atât h r ii expunerii la risc, cu diferite grade calitative ale riscului, 
cât i corela iei acesteia cu  gradul de populare sau de utilizare a terenului (imediat 
sau mai îndep rtat ca timp i spa iu).

Sistemul complex societate – mediu – tehnologie reac ioneaz  împreun ,
dar i singular la pragurile manifest rii riscurilor. De aceea, sistemul  teritorial, 
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bine sistematizat i organizat, trebuie s  permit  atât func ionarea actual  cu riscuri 
acceptabile, cât i func ionarea în perspectiva dezvot rii durabile cu asemenea 
riscuri. Astfel de sisteme sunt dificil de identificat i de prognozat datorit
numeroaselor variabile care îi asigur  func ionalitatea i  raport rii la sc rile de 
suprafa i de timp. 

Abordarea global  a fenomenelor extreme s-a impus datorit  cre tereii 
pierderilor umane i materiale. Ini iativele pe plan interna ional au vizat mai întâi 
stabilirea tendin ei  de evolu ie a acestor fenomene în timp i spa iu, precum  i
strategiile posibile de atenuare a lor. Astfel, au ap rut i s-au impus concepte i
no iuni relativ noi pentru cercetarea tiin ific , în consens cu problematica global
a cercet rii impus  de evolu ia fenomenelor i de impactul asupra popula iei.

Acest  orientare a fost i este sus inut  la nivel interna ional prin programe 
globale, cele mai importante i  cunoscute fiind declararea deceniului 1990 – 1999 
ca “Deceniul Interna ional pentru Reducerea Efectelor i Dezastrelor Naturale” 
(IDNDR), precum i rezolu ia E/1999/L44 (adoptat  la 30 iulie 1999) a Consiliul 
Economic i Social al O.N.U.  care prevede continuarea activit ilor legate de 
reducerea efectelor dezastrelor naturale (dup  încheierea IDNDR), cooperarea 
interna ional  s  se orienteaze spre ralizarea unor programe tiin ifice specifice. 

De i s-a elaborat un dic ionar de termeni în limbile englez , francez ,
spaniol , sub egida UNESCO, în vederea folosirii unui limbaj tiin ific unitar, 
totu i persist  înc  discu ii asupra con inutului unor no iuni, in special asupra celor 
de hazard i risc., problem  care nu st  în aten ia materialului de fa .

O alt  problem  care vizeaz  con inutul cart rii fenomenelor extreme este  
cercetarea fundamental  a fenomenelor predezastru ca prioritar  pentru reducerea 
urm rilor negative ale dezastrelor asupra popula iei, hazardul fiind un eveniment 
amenin tor sau probabilitatea de apari ie într-o regiune i într-o perioad  dat , a 
unui fenomen natural cu poten ial distructiv.

Pornindu-se de la no iunea de hazard ca probabilitatea de apari ie a unui 
fenomen,sunt necesare studii asupra valorilor extreme ale unui fenomen, în vederea 
calcul rii probabilit ii apari iei acestora. În acest context, fenomenele extreme fac 
parte din procesul natural de evolu ie, semnificând  trecerea peste anumite praguri 
sau intervale critice, în care are loc trecerea sistemului de la o stare la alta, 
respectiv de la starea de echilibru la cea de dezechilibru.

Clasificarea fenomenelor extreme, premis  a h r ilor de risc.
Clasificarea fenomenelor extreme, ca de altfel a tuturor fenomenelor naturale i
sociale, este extrem de dificil  când se iau în considerare mai multe criterii, 
utilizându-se deci mai multe variabile, ce vizeaz  atât caracteristicile generale cât i
impactul asupra societ ii, cum sunt: intensitatea, durata, extinderea arealului, 
pierderile de vie i omene ti, efectele sociale, impactul pe termen lung, mediu, scurt, 
viteza de declan are, manifestarea de fenomene extreme asociate etc.  
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Aceste caracteristici se refer  fie la mai multe fenomene (naturale sau 
antropice), fie numai la un fenomen singular, rezultând de aici i tipurile de h r i
respective.

M rimea suprafe ei afectate variaz  de asemenea foarte mult, de la 
fenomene la scar  global i regional , la cele cu declan are i extindere local , dar 
care, ulterior se pot extinde (sau nu), pe suprafe e diferite de cele ini iale.

Acest criteriu este strâns legat de posibilitatea prognoz rii, ca timp (nu 
numai ca suprafa ) a declan rii fenomenului respectiv. Din aceast  perspectiv ,
hazardele naturale pot fi clasificate în: hazarde care pot fi prognozate (cu precizie 
mare, cu precizie medie, cu precizie mic ) i hazarde naturale care nu pot fi 
prognozate sau sunt prognozate cu pu in timp înainte de declan are. 
 Dup  frecven a într-un areal dat se deosebesc  urm toarele categorii: foarte 
frecvente, frecvente, relativ frecvente, frecven  medie, rare i foarte rare. 

Una dintre problemele care stau în aten ia speciali tilor este stabilirea 
limitelor de la care un hazard este un dezastru. Criteriile sunt în func ie de scara la 
care se analizeaz  fenomenele. De exemplu, un fenomen extrem este un dezastru 
pentru un anumit grup de indivizi, în timp ce pentru al ii el este înregistrat ca un 
fenomen ce poate fi dep it prin resurse proprii. Situa ia este similar  la nivelul 
statelor. Posibilitatea de a diminua efectele negative ale fenomenelor extreme face 
ca dezastrul s  aib  valori mai reduse în statele puternic dezvoltate, decât în statele 
slab dezvoltate.

Particularit ile psihologice de percepere a riscului i r spunsului  la 
acesta pot fi diferite de la un popor la altul sau de la popula ia rural  la cea urban ,
m surile de ap rare împotriva pericolelor  transmi ându-se de la genera ie la 
genera ie. Astfel, instruirea popula iei trebuie s in  cont de particularit ile
psihologice, etnice i de grup în perceperea pericolelor. 

Analiza frecven ei dezastrelor impune o perioad  îndelungat  de 
observa ii, mai mare de 100 de ani. Tehnica de înregistrare a fenomenelor extreme, 
precum i comunicarea rapid  a datelor prin mass-media, corelate cu explozia 
demografic  constituie factori ce contribuie la considerarea dezastrelor ca 
fenomene cu frecven  crescânde în perioada actual . Cele mai discutate sunt cele 
legate de schimb rile climatice globale, de i dezastrele geomorfologice, 
hidrologice sunt destul de frecvente i cu efecte mari. 

Vulnerabilitatea (IDNDR, 1992) este gradul de pierderi (de la 0% la 
100%) rezultate din poten ialitatea unui fenomen de a produce victime i pagube 
materiale. Prin dinamica lor, fenomenele naturale extreme au un anumit poten ial 
de a produce victime sau pagube materiale. Rezult  de aici necesitatea studierii nu 
numai a hazardelor, dezastrelor, dar i a vulnerabilit ii, a poten ialit ii 
fenomenelor naturale de a produce victime i pagube materiale. Vulnerabilitatea 
este dependent  de dezvoltarea social i economic .

Riscul este o alt  no iune diferit utilizat  chiar de speciali ti, reprezentând 
posibilitatea de a ajunge într-o primejdie de a avea de înfruntat un necaz sau de 
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suportat o pagub ; pericol posibil (din limba francez risque) (DEX). Pentru 
fenomenele extreme, riscul este definit num rul posibil de pierderi umane, 
persoane r nite, pagube asupra propriet ilor i întreruperii activit ii economice în 
timpul unei perioade de referin  într-o regiune dat , pentru un fenomen natural 
particular (IDNDR, 1992). Prin urmare, este produsul dintre riscul specific i
elementele de risc. Arealele cu diferite grade de vulnerabilitate includ elementele
de risc, i anume: popula ia, cl dirile i construc iile de inginerie civil , activit ile 
economice, serviciile publice, utilit ile, infrastructura etc. supuse riscului într-o 
arie dat .

Fenomenele naturale extreme susceptibile de dezastre sau calamit i au 
diferite grade de vulnerabilitate (mic , medie, mare). În consecin , majoritatea 
studiilor au în vedere cartarea vulnerabilit ii sau a expunerii terenurilor la risc.

Prevederea evenimentelor extreme este foarte dificil  datorit  caracterului 
lor aleatoriu i greu de prev zut. Între fenomenele naturale extreme i popula ie
exista dou  tipuri de rela ii: evolu ia fenomenelor spre valori extreme când 
popula ia prezint  un anumit grad de vulnerabilitate, este susceptibil  deci la 
pierderi umane i economice;producerea fenomenelor extreme afecteaz  direct 
popula ia, num rul de mor i i daunele economice fiind apreciabile. 

Definirea fenomenelor de risc ca fiind geografice ar justifica includerea 
riscurilor din natur  în preocup rile tiin elor geografice, fiind clasificate în: riscuri 
geomorfice, hidrice, climatice, biogeografice, par ial pedogeografice. Tot în 
preocup rile geografiei intr i unele riscuri sociale i tehnogene. 

2. Reprezentarea cartografic  a riscului geomorfic – tipuri de h r i

Datorit  complexit ii fenomenelor pe care se sprijin  în elaborare i pe 
care le red  prin intensitate, harta expunerii la risc geomorfologic este una dintre 
cele mai pragmatice h r i, dar i mai importane pentru dinamica fenomenelor. 
Aparent o hart  simpl  prin grada iile calitative ale fenomenului, ea se relev  ca o 
hart  ce poate fi comparart  cu cele geologice sau pedologice, de exemplu, atunci 
când sunt redate în culori.  

În plus, harta poate fi completat  cu semne pentru gradul de periculozitate 
la un anumit tip de fenomen extrem, pe fondul general al unei expunerii reduse sau 
medii la risc geomorfologic.  

Cartografierea riscului geomorfologic a fost leagat  la început de 
fenomenele extreme, cu efecte catastrofale ce produceau modific ri radicale în 
peisaj, pierderi de vie i omene ti i pagube economice - erup ii vulcanice, 
cutremure, alunec ri de mare amploare, taifunuri, inunda ii catastrofale i altele. 
Con tientizarea acestor fenomene, atât din perspectiva cauzelor cât mai ales a 
efectelor, a avut ca finalitate înfiin area unor grupuri de speciali ti la nivel 
guvernamental i în cadrul unor organiza ii i programe interna ionale.
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În România preocup rile în domeniu, ini ial izolate, axate mai ales pe 
unit i de relief restrânse i având metodologii variate, s-au diversificat, necesitatea 
cunoa terii i cartografierii riscului geomorfologic face obiectul multor proiecte de 
cercetare. Cu toate acestea, metodologia de reprezentare ca i legenda sunt departe 
de a fi unitare i standardizate. Se constat  astfel o adaptare a metodologiei la 
condi iile locale i regionale, dar i preocup ri de eviden iere a caracterului analitic 
i bazei cantitative a acestor reprezent ri, h r ile de risc întocmite au vizat aproape 

exclusiv zone de deal i podi , cu un poten ial agricol i de habitat mare 
(Subcarpa ii Buz ului, Podi ul Transilvaniei, Podi ul i Subcarpa ii Getici, Podi ul
Moldovei).

La nivel interna ional i mai ales în Europa, preocup rile sunt mult mai 
numeroase. Ele se concretizeaz  în h r i analitice bazate pe calculul unor indici de 
risc i mai ales pe integrarea unui volum foarte mare de informa ii în sisteme 
informatice geografice. Importan a practic  a acestor materiale cartografice este tot 
mai mare i sunt vizate mai ales zonele montane din climate umede, vulnerabile la 
alunec ri masive, pr bu iri catastrofale, avalan e de mari dimensiuni i inunda ii 
frecvente. În plus mijloacele noi ca teledetec ia i sistemele de pozi ionare global ,
au permis adev rate performan e în ceeace prive te gradul de precizie al 
cartografierii digitale, pe fondul interog rii unor baze de date imense rezultate din 
h r i, m sur tori i observa ii. În anumite ri astfel de h r i sunt documente absolut 
necesare în amenajarea teritoriului (Fran a, Germania, Elve ia, Italia, Austria, 
Norvegia, Spania etc.). 

O tendin  relativ nou  este diversificarea h r ilor de risc, gruparea lor pe 
mai multe categorii tematice, pe tipuri de sc ri, în func ie de scop etc. De altfel 
poate fi realizat i o clasificare având la baz  asemenea criterii. Cunoa terea i
evaluarea riscului geomorfologic nu este suficient  dac  nu s-a realizat i o 
reprezentare cartografic  a acestuia. H r ile trebuie s  fie cât mai exacte, s  rezulte 
din integrarea analitic i sintetic  a unui num r cât mai mare de variabile care s
vizeze atât elemente naturale cât i sociale.  
 Semnifica iile principiilor i  sc rii în cartarea i elaborarea h r ilor de 
risc deriv  din raportarea acestora la dinamica geomorfic . Din aceast  perspectiv ,
principiile ce se impun sunt atât principiile generale ale cunoa terii geografice 
(Grecu, 2000), cât i principii specifice dinamicii reliefului i cartografierii 
acestuia. Dintre ultimele men ion m: 
- principiul complexit ii i diversit ii elementelor de con inut, în func ie de 

care se stabile te i scara de propor ie, integralitatea unor elemente de con inut; 
- principiul selectivit ii sau a red rii par iale, selective ale unor caracteristici ale 

riscului, în care caz se impun h r ile speciale de risc, detaliate în func ie de 
scopul propus; 

- principiul singularit ii are în vedere r spunsul singular al formei la transl rile 
peste pragurile i valorile critice dinamice; 
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- principiile cartografierii au în vedere con inutul i scara de reprezentare, 
utilizându-se diferite metode cartografice pentru redarea intensit ii riscului, 
metode cromatice, areale, ale semnelor etc. 

Tipuri de h r i ale riscului geomorfologic. Complexitatea problematicii 
legate de reprezentarea riscului geomorfologic, varietatea fenomenelor cu acest 
caracter, a metodelor de reprezentare i legendelor, a sc rilor ce impun adaptarea 
legendei, au condi ionat al turi de importan a practic , o grupare pe mai multe 
tipuri i subtipuri. Astfel, în func ie de con inutul h r ii i gradul de generalizare se 
deosebesc h r i par iale de risc (ale riscului generat de diferite procese i fenomene 
ca: toren ialitatea, alunec rile de teren, avalan ele, inunda iile, fenomenele 
seismice, valurile marine etc.) i h r i generale de risc (ale expozi iei la risc a 
tuturor terenurilor dintr-un areal limitat, indiferent de procesul sau fenomenul care 
îl genereaz ). 

Criteriul utilitar permite clasificarea în h r i informative (generale sau 
par iale, pe spa ii largi, limitate la bazine morfohidrografice i subunit i de relief 
sau chiar la regiuni administrative i istorice) i h r i i planuri folosite în 
amenajarea teritoriului (ale expunerii la risc previzibil, ale localiz rii probabile a 
avalan elor, ale terenurilor inundabile, ale riscurilor naturale etc.) i în proiectele 
de construc ii (drumuri, c i ferate, baraje, diferite alte construc ii etc.). 

Exist i alte criterii cum ar fi sc rile (mari, medii i mici) i metodele de 
reprezentare (arealelor i fondului calitativ, semnelor conven ionale, ha urilor, 
combinate etc.). 

H r ile generale de risc geomorfologic sunt h r i de sintez  al c ror 
con inut i grad de detaliere depind de scar i scopul propus. De aici rezult ,
evident i detalierea legendei. In cadrul acestor h r i în ultimul timp s-au diferen iat 
i alte tipuri, cum sunt, de exemplu, harta tipurilor de instabilitate i a hazardelor; 

harta riscurilor naturale elaborat  la nivelul unit ilor administrative etc. 
Harta expunerii la risc geomorfologic a teritoriului României în scara 

mic  prezint  foarte generalizat diferitele grade calitative ale riscului (mic, mediu, 
mare), percep ia real  a riscului fiind mult diminuat . Ea are în vedere 
poten ialitatea global  medie de producere a fenomenelor extreme totale în scopul 
utiliz rii terenurilor. 

inându-se cont de poten ialitatea producerii unor fenomene singulare 
(elementare) i de densitatea unor obiective sociale i economice, pe arealele cu 
risc mic (redate cromatic) sunt incluse, prin metoda semnelor, i riscul la procesele 
sau fenomenele respective. Câmpiile României, spre exemplu, percepute ca având 
un risc mic la procese geomorfologice, prezint i areale cu risc mare i foarte mare 
la sufoziune i tasare, în condi iile unei presiuni antropice mari. 

Harta general  a expunerii terenurilor la risc, scara 1:25000, se bazeaz  pe 
parcurgerea câtorva etape: analiza poten ialului morfodimamic, analiza proceselor 
geomorfologice i reprezentarea cartografic  a acestora, regionarea morfodinamicii 
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i factorilor de control ai acesteia i realizarea h r ii expunerii la risc prin stabilirea 
în etapele anterioare a legendei. 

Regionarea factorilor de risc, a proceselor geomorfologice actuale i
factorilor morfodinamici se realizeaz  în etapa preliminar . Majoritatea h r ilor de 
risc apeleaz  la aceast  etap  prin redactarea h r ii finale. 

Harta are la baz  metoda arealelor i a ha urilor i presupune integrarea 
unui volum bogat de informa ie structurat  în h r i analitice cum ar fi procesele 
actuale, pantele, densitatea fragment rii, solul, vegeta ia i utilizarea terenurilor. În 
func ie de specificul regional se poate apela mai mult la unele h r i decât la altele i
se pot introduce altele noi (de exemplu eroziunea solului). În plus harta necesit i
cart ri la teren, inclusiv actualizarea bazei topografice sub raportul limitei 
p durilor.

Fig. 1. Harta riscului geomorfologic pentru valea Prahovei 
1. Risc excesiv, 2. Risc foarte mare, 3. Risc mare, 4. Risc mare la procese de albie, 

 5. Risc moderat, 6. Risc mic, 7. Risc foarte mic. 

Legenda este structurat  dup  treptele majore ale reliefului (culmi, 
versan i, albii) i detaliat  în func ie de intensitatea i specificul fenomenelor ce au 
caracter de risc. La acestea se adapteaz  ha uri sau nuan e de culori cât mai 
sugestive în func ie de intensitatea fenomenului de risc (alb i ha uri distan ate în 
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arealele cu risc slab sau absent i ha uri foarte dese în areale erodate cu risc 
excesiv, suprapuse terenurilor cu pante mari, defri ate, pe roci moi etc.).O 
asemenea reprezentare se preteaz  mai ales zonelor cu un poten ial agricol i
pomiviticol important, unde riscul trebuie apreciat în raport cu diminuarea 
poten ialului productiv a terenurilor.  

Aceea i metodologie s-a utilizat i pentru elaborarea h r ii riscului 
geomorfic pe foaia topografic  L - 35 – 100 – A, scara 1:50000 (cu cart ri în teren 
pe h r i topografice scara 1: 25 000). 

Harta riscului geomorfologic pentru sectorul central, axat pe Valea 
Prahovei (fig.1) pune în eviden  o dinamic  activ  datorit  proceselor 
fluviale, toren iale i alunec rilor de teren recente, vechi sau reactivate. În 
plus, construc iile unor vile, care exercit  o presiune puternic  pe substrat i
popula ia, care utilizeaz  necorespunz tor pânza freatic , pe fondul unor ani 
cu precipita ii abundente i toren iale, conduc la o continu  ajustare a h r ii.

Concluzii 

Indiferent de geosistemul teritorial analizat, h r ile geomorfice de risc pun 
în eviden  unit ile (regiunile) geomorfologice, rezultate din interrela iile relief – 
mediu.

Cu dublu caracter utilitar, teoretic i practic, harta riscului geomorfologic 
apar ine domeniului de investigare al geomorfologiei dinamice i aplicate.Evolu ia
normal  a proceselor geomorfologice, în concordan  cu starea de echilibru a 
reliefului, tinde spre stabilizarea terenurilor. De aceea, prognozarea dezechilibrelor 
datorit  hazardelor ce produc pagube materiale i umane este deosebit de 
important . În acest context, perceperea riscului prin h r ile de risc geomorfologic, 
pe lâng  importan a tiin ific , au i o importan  practic .

Pentru practicieni, h r ile de risc pot fi instrumente de lucru înrucât: 
- prezint  sintetic „pericolul” poten ial într-o unitate teritorial , precum i

arealele ce trebuie investigate i cu alte tehnici i metode, impuse de 
obiectivele cercet rii;

- se bazeaz  pe h r i analitice detaliate, elaborarea lor necesitând costuri mai 
reduse decât cele pentru expertize tehnice; 

- pot fi utilizate i ca h r i de prognoz  pentru suportabilitatea terenului la 
diferite utiliz ri.
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