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COMPLEXITATEA TERITORIAL  A RISCURILOR
I CATASTROFELOR 

V. SOROCOVSCHI 

ABSTRACT. - Territorial Complexity of Risks and Disasters. The genetically 
and behavioral complexity of risks and disasters as well as the necessity to 
recognize this essential feature in all the stages supposed by the research of these 
extreme geographical phenomena are among the first goals of this study. After that 
aspects connected with the territorial complexity of risks and disasters such as 
localization and repartition, morphology and dimension, density and diffusion etc. 
were taken into account. Another important topic is represented by the 
disorganizing processes that take place in the territorial units affected by the 
extreme geographical phenomena. In this frame some aspects concerning the 
forms and the typology of the spatial disorganization of the territory are analyzed. 
Although only a part of the physical originated risks (climatic, hydrologic and 
biologic) are conditioned by the zonality law the repartition of the risks and 
disasters in climatic zones was approached taking into account the intensity of 
phenomena.

1. Introducere 

Complexitatea unui sistem, a unui risc sau a unei catastrofe este în primul 
rând legat  de num rul foarte mare de factori, de componen i i de impacturi. 
Complexitatea este mai întâi multidimensional  deoarece riscurile i catastrofele 
includ mai mul i componen i de natur  fizic , economic , financiar i  socio-
cultural . Ea este determinat  nu numai de diversitatea componen ilor, ci i de 
interac iunea lor. Complexitatea  mai poate fi generat i de comportamentul 
imprevizibil al unui sistem cu o structur  relativ simpl . Astfel, o mic  perturbare 
poate s  aib  efecte foarte grave (efectul fluture). Complexitatea mai poate fi  
rezultatul  unui efect de scar  sau a suprapunerii par iale a diverselor nivele de 
organizare (fig.1 c). 

Cunoa terea complexit ii func ionale i spa iale a riscurilor i catastrofelor 
este esen ial  în toate etapele cecercet rii lor: identificare, percepere, analiz ,
evaluare, previziune, supraveghere, control, prevenire, protec ie etc. 

În cele ce urmeaz  sunt abordate câteva teme legate de complexitatea 
spa ial  a riscurilor i catastrofelor: localizare i reparti ie, form i dimensiune, 
difuziune i densitate. Dezorganizarea teritoriilor afectate de desf urarea unor 
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evenimente geografice extreme a constituit un alt aspect abordat în finalul lucr rii. 
Cunoa terea complexit ii spa iale a fenomnelor de risc i catastrofelor este 
necesar  în prevenirea i gestiunea lor corect .

2. Localizarea i reparti ia riscurilor i catastrofelor 

Localizarea fiec rui risc i a fiec rei catastrofe este destul de bine 
în eleas .Dac  consider m c  hazardul reprezint  condi ia necesar  unei catastrofe, 
iar  vulnerabilitatea oamenilor este o condi ie suficient  pentru aceasta, atunci orice 
catastrof  este la încruci area a dou  logici spa iale disparate, care fixeaz
localizarea marilor catastrofe (Dauphiné, 2001, p.173.). 

Localizarea unei catastrofe poate fi absolut  (mai bine în eleas ) i relativ
(mai incert ), care se poate  face în raport cu suprafe ele urbane i rurale, cu axe de 
circula ie sau cu diverse forme de activit i (primare, secundare, ter iare). 
Localizarea unui risc sau a unei catastrofe poate fi precis , difuz  sau aleatorie.  

Geografii sunt preocupa i de analiza reparti iilor în spa iu a rela iilor dintre 
diferite atribute geografice i a proceselor care produc aceste caracteristici diferite 
de organizare a spa iului. Ei analizeaz  locurile, atributele lor, varia iile spa iale,
similitudinile, diferen ele, interac iunile, etc. Obiectele spa iale pot fi  elemente 
punctuale, liniare sau de suprafa , iar distribu ia lor poate fi discret  sau continu .

Clark i Hosking (1986) identific apte tipuri de distribu ii spa iale (fig.2). 

Fig. 1. Cele trei forme de 
complexitate. a, Complexitate da-
torat  num rului important de 
componente; b, Complexitate de 
comportament; c, Complexitate 
datorat  interferen ei diferitelor 
nivele de organizare (dup
Dauphiné, 2001)
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Analiza spa ial  regrupeaz  o mare varietate de metode care analizeaz
distan ele, proximit ile (vecin tatea, apropierea), contiguit ile, restric iile
spa iale, discontinuit ile, tipurile de ordine sau de dispersie, re elele, etc. 

În majoritatea cazurilor 
reparti ia în spa iu a 
catastrofelor nu este 
întâmpl toare, ci ea este 
dirijat  de diferi i factori. Se 
pot distinge trei tipuri de 
reparti ie a catastrofelor: 
regulat , întâmpl toare i
regrupat .Reparti iile regulate
i regrupate sunt reflexul unor 

mecanisme mai inteligibile, 
care determin  aceast
regularitate. Acest mod de a 
aborda o reparti ie spa ial  se 
poate aplica i liniilor sau 
suprafe elor ceea ce permite 
analiza reparti iei traiectoriilor 
furtunilor sau a ciclonilor. 
Este destul de dificil de aflat 
dac  totalitatea catastrofelor 
are o reparti ie aleatorie sau de 
tip regrupat. Pentru unele 
catastrofe nu este îns
necesar  aplicarea unor 
procedee statistice. Spre 
exemplu este cunoscut
gruparea ciclonilor în zona 

intertropical i a seismelor în regiunile litorale ale Oceanului Pacific i M rii 
Mediterane. În general, caracterul aleatoriu al catastrofelor de origine tehnogen
este mai pregnant decât a celor de origine natural . Reparti ia aleatorie corespunde 
unei r spândiri dezordonate a punctelor, care este opera unor infinit i de mici 
mecanisme complexe i inexplicabile.

3. Forma i dimensiunea riscurilor i catastrofelor

Riscurile reale pot îmbr ca o diversitate de forme, ceea ce necesit  m suri 
de prevenire diferite de la un caz la altul.Complexitatea cre te i datorit  înl n uirii
catastrofelor, care este o regul  deja bine cunoscut . Forma i dimensiunea 
riscurilor i catastrofelor au efecte asupra impactului i gestion rii lor.Prognoza i

Fig. 2. Tipuri de distribu ii spa iale (dup  Clark i
Hosking,  1986,  citat  de  Gumuchian i colab., 2000). 
a, Distribu ia discret  a punctelor pe o linie; b, 
Distribu ia continu  de-a lungul unei linii: 1, 
neregulat ; 2, regulat ; c, Distribu ia discret  de 
puncte pe o suprafa ; d, Distribu ia discret  de linii pe 
o suprafa ; e, Distribu ia discret  de areale sau unit i
spa iale pe o suprafa ; f, Distribu ia arealelor 
adiacente pe o suprafa ; g, Distribu ia continu  pe o 
suprafa : 1, regulat ; 2, neregulat .



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

II /
20
03

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

42

gestiunea eficace a riscurilor i catastrofelor impune nu numai cunoa terea
magnitudinii i intensit ii lor, ci i a formelor i a conexiunii lor. 

Ca orice fenomen geografic o catastrof  posed  o form . Pe lâng  formele 
complexe se pot recunoa te dou  categorii predominante de forme, care se nasc 
plecând de la un simplu punct: forme gradiente i liniare sau în re ea. Catastrofele 
sunt la origine foarte adesea un simplu punct, dar din când în când propagându-se 
în afara sitului ini ial o catastrof  prinde contur. Aceast  evolu ie poate s  r mân
într-un spa iu limitat, s  se extind  asupra unei regiuni sau chiar s  acopere orice 
zon  terestr . Catastrofele r spândindu-se, produc cel mai adesea forme în 
gradient, impactele diminuându-se cu distan a în raport cu locul i momentul 
declan rii. În acest caz forma catastrofelor se îndep rteaz  de cea riscurilor. Un al 
doilea ansamblu regrupeaz  catastrofele care au forme liniare. Ele împrumut
re ele pe care le remodeleaz i le transform  radical (inunda iile, unele cutremure, 
mareele negre, unele catastrofe sociale). 

Toate formele catastrofelor sunt par ial determinate, dar este dificil a 
include în aceea i clas , sub aspectul formei, o inunda ie i o secet , de i originea 
lor este climatic . În general, catastrofele care se propag  în atmosfer  au forme 
mai libere, decât cele care se difuzeaz  în sol sau ap . Catastrofele cu forma 
determinat  impun m suri tehnice preventive, care sunt mai pu in adaptabile 
catastrofelor cu form  liber . Aceast  diferen iere în riscuri cu form  liber i
determinat este mai pertinent  decât clasificarea în riscuri concentrate i difuze.  

Se pune problema dac  exist  o concordn  sau o discordan  între forma 
riscului i cea a catastrofei corespondente. Au fost deosebite trei cazuri posibile 
(fig.3).

Fig. 3. Arie de risc i arie de catastrof  (dup  Dauphiné, 2001). 
a, Catastrof  inclus  în aria de risc; b, Catastrof  ce dep e te aria riscului;  

c, Catastrof  în afara ariei de risc. 

 Un prim caz este acela în care catastrofa poate lua forma riscului i
r mâne circumscris  în interiorul ariei riscului. O asemenea situa ie dovede te o 
bun  cunoa tere a riscului i a posibilit ii de previziune a acestuia. 

În majoritatea cazurilor forma catastrofei nu corespunde perfect cu forma 
riscului, dep ind arealul acesteia (cazul ciclonilor). Un caz extrem este acela în 
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care spa iul riscului poten ial este separat de cel al catastrofei (valurile tsunami). În 
asemenea situa ii pericolul este mai mare, iar posibilit ile imediate de a lua m suri
preventive sunt diminuate. 

O categorie aparte sunt catastrofele îmbucate (sau înl n uite), care sunt 
cele mai complexe sub aspectul formei pe care o iau (modelul p pu ilor ruse ti 
numite matrio ca). Înscrierea în interiorul unei catastrofe a unui alt dezastru 
(cutremur cu incendiu) explic  num rul mare de victime

Dimensiunea poate fi considerat  ca un component integrat al structurilor 
spa iale. Organizarea riscurilor i catastrofelor sub form  de puncte, linii i
suprafe e implic  cuno terea acestora caracteristici dimensionale. Cu toate acestea 
dimensiunea catastrofelor este destul de rar luat  în considerare, de i cunoa terea
acestei caracteristici este tot atât de important  ca i magnitudinea sau intensitatea. 
Dimensiunile variabilelor naturale, sociale i a celor referitoare la form  sunt 
indispensabile în elegerii rela iilor dintre ele i în evaluarea riscurilor i a 
catastrofelor. Dimensiunea poate constitui un criteriu de diferen iere între dou
fenomene catastrofice asem n toare, poate permite delimitarea arealelor cu risc i a 
celor afectate de catastrofe i poate constitui un criteriu de ierarhizare a lor. 
Dimensiunea este o no iune complex , care se refer  nu numai la extinderea în 
spa iu a fenomenului sau procesului catastrofic (dimensiune spa ial ) ci i la timpul 
în care se desf oar  (dimensiune temporal ). Dimensiunea unei catastrofe poate fi 
absolut  sau relativ .

Dimensiunile fizice permit caracterizarea riscurilor i catastrofelor i din 
punct de vedere cantitativ (masa de teren deplasat  cu ocazia unei alunec ri, 
volumul de ap  transportat de o viitur  etc.). De asemenea, dimensiunea 
raporturilor ofer  posibilitatea evalu rii pagubelor în raport cu densitatea 
popula iei, a a ez rilor, a axelor de transport etc.

4. Densitatea riscurilor i catastrofelor  

Concentrarea riscurilor într-un spa iu constituie o prim  surs  de cre tere a 
vulnerabilit ii lui. Complexitatea teritorial  a riscurilor i catastrofelor este pus  în 
eviden i prin analiza spa ial  de densitate. Acest indicator spa ial exprim
raportul dintre un atribut punctual (num r de riscuri, de victime, etc.) sau liniar 
(segmente de re ea de comunica ii afectate de alunec ri, de râuri poluate sau cu 
z poare, etc.) al riscurilor sau catastrofelor raportat la unitatea de suprafa  sau de 
lungime. 

Informa ia punctual  sau liniar  are o anumit  reprezentativitate în spa iu.
Ca urmare, valorile densit ii exprim  complexitatea teritorial  a riscurilor i
catastrofelor din spa iu analizat. În arealele cu valori mari ale densit ii riscurilor, 
gradul de vulnerabilitate a teritoriului este ridicat, iar posibilit ile de dezorganizare 
a teritoriului ca urmare a catastrofelor sunt mari. Cele mai frecvente aplica ii ale 
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analizei de densitatea se întâlnesc în domeniul riscurilor i catastrofelor sociale i
mai pu in în cazul celor naturale i tehnogene. 

Pentru a contura teritorii cu diferite grade de vulnerabilitate, analiza de 
densitatea trebuie f cut  în corela ie cu al i indicatori spa iali (pozi ia, distan a,
dispersia, concentra ia, forma, difuzia, aria sau întinderea unui eveniment etc.), 
temporali (durata, persisten a, frecven a, prevenirea, etc.), cantitativi (masa, 
volumul, etc.), dinamici (direc ia, sensul, viteza, difuzia, ritmul, etc.), energetici 
(magnitudinea, lucru, puterea, rezisten a, etc.), etc.  

5. Difuziunea spa ial  a riscurilor i catastrofelor 

Cunoa terea dimensiunii unui fenomen de risc sau a unei catastrofe este 
foarte important  în cercetarea geografic . Aceast  no iune implic  automat modul 
de r spândire a unui fenomen sau proces i timpul în care se realizeaz . Prin 
procesul de difuziune spa ial  se în elege propagarea în timp i spa iu a unui 
element simplu sau complex. De aici rezul  faptul c  orice structur  spa ial  nu 
reprezint  decât un stadiu dintr-un proces de difuziune. Cunoa terea modelelor de 
difuziune sunt necesare în explicarea modului de evolu ie a dezastrelor. În 
prevenirea i combatarea dezastrelor este foarte important s  cunoa tem modul lor 
de r spândire (spre exemplu r spândirea secetelor, a cutremurelor, a epidemiilor, 
etc.).

Difuziunea spa ial  a catastrofelor se poate produce brusc, moderat i
lent.În unele situa ii difuziunea este împiedecat  sau chiar blocat  prin efecte de 
barier  de natur  fizic  sau uman .Este de exemplu cazul interpunerii unor lan uri
muntoase în direc ia de deplasare a maselor de aer calde, care pot genera apari ia
unei secete. 
 Geografii au deosebit patru tipuri de difuziune în spa iu: liniar , prin 
contaminare, ierarhic i dezordonat  (Dauphiné, 2001). Difuziunea liniar
urm re te un singur ax cum ar fi c ile de comunica ie, v ile i fluviile.  

Difuziunea prin contaminare este mult mai bine cunoscut i este specific
tuturor catastrofelor sociopolitice (violen e urbane, epidemii, etc.). Difuziunea 
ierarhic  caracterizeaz  numeroase procese, îndeosebi din câmpul puterii, a 
economiei i a celui cultural (A.Dauphiné,2001). Difuziunea ierarhic  poate fi în 
multe situa ii asociat  difuziunii prin contaminare. Difuziunea dezordonat
genereaz  numeroase dezastre, deoarece dezordinea este produsul mai multor 
cauze ce au efecte multiple, care sunt greu de separat (cazul r spândirii unor seisme 
sau a unor furtuni). Ca urmare, prevenirea i combaterea unor asemenea dezastre 
este dificil .
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6. Dezorganizarea teritoriile afectate de catastrofe 

Catastrofele determin  o serie de impacte (umane, economice, sociale i
ecologice), care au ca efect dezorganizarea teritoriile pe care le afecteaz .
Catastrofele modific  teritoriile pe care le afecteaz  pe o perioad  mai scurt  sau 
mai îndelungat . Aceasta depinde de durata, magnitudinea i intensitatea 
catastrofelor, precum i de gradul de dezvoltarea a societ ilor afectate.   

Fa  de rupturile temporare ap rute în organizarea teritoriului pot s  apar
abandonuri definitve ale unor spa ii afectate de catastrofe. Asemenea situa ii
ireversibile pot s  apar  în teritorii iradiate cu substan e radioactive (de euri 
accidentale, areale limitrofe centralelor nucleare accidentate, areale afectate de 
alunec ri masive de teren sau de pr bu iri etc.). Între cele dou  extreme men ionate
se pot include abandonurile par iale, care pot dep i durata unei vie i omene ti.

Dezorganizarea teritoriului depinde de forma r spândirii catastrofelor i de 
dispunerea spa ial  a vulnerabiit ii. Dezorganizarea spa iilor poate fi punctual ,
areal i liniar . Cele mai amenin ate, sub aspect func ional, sunt re elele de 
energie, de informa ie i de transport. Distrugerea par ial  sau total  a re elei de 
informa ie frâneaz  luarea unor m suri de urgen  impuse în timpul declan rii i
desf ur rii unui fenomen catastrofal. 

Fluiditatea i paralizia schimburilor i fluxurilor sunt dependente de 
topografia unei re ele i de conexiunea sa. Astfel, într-o re ea foarte bine conectat ,
fiecare nod poate fi afectat urmând mai multe c i (fig.4). În cazul în care 
conexiunea este slab , accesibilitatea dintr-un punct depinde de un singur arc. În 
general, ariile urbane dispun de o re ea puternic conectat , care favorizeaz
evacuarea victimelor. Se întâlnesc situa ii particulare în care circula ia este 
stânjenit  de bariere naturale. În acest sens se pot men iona ora e situate în estuare, 
care nu dispun de unul sau dou  poduri sau cele siuate în regiunile muntoase înalte 
spre care nu exist  decât o singur  cale de acces. 

Fig. 4. Conectivitatea re elelor i catastrofelor (dup  Dauphiné, 2001) 
a, Re ea cu conectivitate puternic ; b, Re ea cu conectivitate redus ; c, Exemple de re ele

vulnerabile: 1, Re ea anizotropic ; 2, Re ea polarizat  u or conex ; 3, Ora  estuar. 
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Re elele anizotropice ordonate pe o singur  ax  sunt mai vulnerabile decât 
re elele polarizate. O singur  întrerupere poate s  provoace izolarea unei p r i a 
teritoriului, ceeace determin  agravarea situa iei de criz  din arealul respectiv. 
Efectele negative pe care le poate genera polarizarea f r  rela ie transversal ,
determiat  de o centralizare prea puternic , pot s  dispar  în cazul în care nodurile 
secundare sunt interconectate (fig.38 c). Distrugerea brutal  a conexiunilor unei 
re ele poate genera mai multe efecte: pierderea autonomiei, reducerea coeren ei i
dezorganizarea teritoriului.  

7. Zonalitatea riscurilor i catastrofelor 

Reparti ia geografic  a riscurilor i catastrofelor depinde de organizarea 
zonal  a mediilor fizice i a ecosistemelor.În studiul reparti iei riscurilor i a 
catastrofelor nu trebuie negat  importan a mecanismelor fizice zonale,  dar trebuie 
evitat  orice form  de determinism fizic i acordat  importan a cuvenit  rolului 
omului. Numai o parte din riscurile i catastrofele de origine fizic i biologic
decurg din organizarea zonal  a globului (catastrofele de origine climatic i
hidric ). De i unele catastrofe se produc într-un context zonal, totu i mecansimele 
de la baz  sau cele agravante sunt de alt  natur . Riscurile i catastrofele prin 
componenta lor uman  sunt mai relevatorii pentru marile civiliza ii decât zonei 
fizice.Astfel, frecven a amploarea i reparti ia teritorial  a catastrofelor se pot 
aborda în func ie de  gradul de dezvoltare a societ ilor omene ti. Exist  îns
posibilitatea de a clasifica zonele climatice în func ie de intensitatea riscurilor i
catastrofelor. 
 Zonele reci i de ertice sunt mai pu in expuse catastrofelor deoarece se 
caracterizeaz  prin condi ii naturale stabile i printr-o densitate foarte redus  a 
popula iei. De i atmosfera din zonele reci i de ertice este relativ stabil , totu i
aceste areale nu sunt ferite de dezastre de origine natural . Teritoriile cele mai 
vulnerabile expuse catastrofelor corespund extremit ii sudice a zonei reci din 
emisfera nordic i vecin t ii ariilor de ertice (Sahel, nord-estul Braziliei). În 
zonele reci catastrofele ecologice de mari propor ii au fost de natur  tehnogen
(exploatarea i transportul hidrocarburilor), iar în cele de ertice s-au înregistrat 
riscuri sociale i politice, care nu au caracter zonal. 
  În zonele temperate riscurile de natur  climatic  sau hidric  sunt generate 
de instabilitatea atmosferei. Nu lipsesc nici riscurile de origine litosferic , care sunt 
concentrate în aria pacific i în sudul Europei. Riscurilor naturale se adaug  cele 
de origine tehnogen i social , care sunt agravate de marile densit i ale 
popula iei. Zonele temperate din cele dou  emisfere concentreaz  un num r mare 
de oameni, ceea ce face ca vulnerabilitatea acestor teritorii s  fie ridicat i foarte 
ridicat . Datorit  gradului înalt de dezvoltare tehnologic  a societ ilor din zonele 
temperate, impacturile umane sunt mult minimizate în raport cu cele ale 
catastrofelor care ating alte zone.   
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 Cele mai amenin ate areale sunt extremit ile sudice ale zonei temperate, 
corespunz toare domeniilor submediteraneene, care sunt expuse riscurilor telurice, 
hidrice i biologice. rile din Europa de sud i America de Nord situate în arealul 
men ionat pot face fa  riscurilor men ionate. În schimb, cele din nordul Africii nu 
sunt în m sur  s  fac  fa  riscurilor naturale i sociale specifice acestui areal. 
 În zona cald  riscurile sunt mai frecvente i mai periculoase i se explic
prin condi iile fizice originale.De exemplu în rile tropicale pantele accentuate ale 
versan ilor i sistemele de eroziune active antreneaz  formarea unor materiale 
instabile, care în timpul cutremurelor sau a erup iilor vulcanice provoac  alunec ri
în mas . Inunda iilor catastrofale afecteaz  extinse areale din sudul i estul Asiei. 
Riscul unor perioade secetoase este, de asemenea, foarte frecvent pentru zona 
cald . Cele mai afectate teritorii sunt în sudul Asiei (India), zona sudano-saharian
din Africa, nord-estul Braziliei, etc. La tropice secetele catastrofale dureaz  mai 
mult decât în alte zone ale globului i afecteaz  spa ii extinse 

Vulnerabilitatea societ ilor omene ti a dus la cre terea riscurilor din zona 
cald . Câteva tr s turi fundamentale contribuie la vulnerabilitatea ridicat i foarte 
ridicat  a acestor teritorii:demografia în permanent  cre tere, nivelul sc zut de 
dezvoltarea economic , instabilitatea politic i corup ia, care genereaz  o serie de 
efecte negative (cre terea anarhic  a marilor metropole, aglomerarea în zonele 
suburbane insalubre, s r cie, subnutri ie etc.). 

Concluzii 

 Complexitatea func ional i teritorial  sunt tr s turi de seam   ale 
riscurilor i catastrofelor. Ea depinde în primul rând de multitudinea factorilor, 
componen ilor i de impacturi care definesc un sistem. Complexitatea mai poate fi 
generat  de comportamentul imprevizibil al unui sistem i de suprapunererea 
nivelelor de organizare i a sc rilor.

Previziunea i gestiunea eficace a riscurilor i catastrofelor necesit  pe 
lâng  cunoa terea magnitudinii i intensit ii lor i a parametrilor spa iali cum sunt 
localizarea, distribu ia, forma, dimensiunea, concentra ia, difuzia, etc. 
 Dezorganizarea teritoriilor afectate de catastrofe depinde de forma 
r spândirii lor i de dispunerea spa ial  a vulnerabilit ii. Durata, magnitudinea i
intensitatea catastrofelor, precum i gradul de dezvoltare a societ ilor afectate 
determin  perioada de dezorganizare a teritoriilor (scurt  sau durabil ).

Riscurile i catastrofele sunt mai numeroase în zonele de interfa  dintre 
diferite medii, zone climatice i civiliza ii. 
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