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EXPUNEREA LA RISC GEOMORFOLOGIC A 
A EZ RILOR DIN CADRUL V II SOME ULUI,
URMARE A MORFODINAMICII FLUVIALE I

INSTABILIT II VERSAN ILOR

MARIA HOSU

ABSTRACT. -The Exposure at Geomorphologic Risk of the Settlements in 
the Some  Valley as a Result of the Fluvial Morphodynamics and of the 
Slopes Instability. Generally, channels benefits from same advantages in the 
location and development of human settlements: large terraces, glacisses, stable 
fan structures, moderately inclined slopes. Consequently, valleys have become 
intense highly concentrated settlement areas, including some risky areas. The 
genetic and dynamic type of geomorphologic risk, respectively the risk level to 
which settlements are exposed differ according to certain morphologic 
components of valleys (floodplains, terraces, slopes) and to the landforms as 
alluvial fans and glacisses, which influence the location and development of 
settlements. We took as examples in our study the following cases of risk 
exposure: terrace settlements, settlements of torrential basinets, settlements on 
alluvial fans, settlements exposed to remuu wanes. 

1. Introducere 

Relieful de vale, prin componentele sale i morfodinamic , se constituie 
într-un factor al mediului geografic care influen eaz  sau determin  localizarea i
particularit ile teritoriale ale habitatului uman. Prin atributele sale morfometrice, 
morfografice, morfogenetice, care pot fi favorabile sau restrictive, v ile fluviale 
condi ioneaz , în grade diferite, locul ocupat de a ez ri, m rimea, structura, textura 
i poate chiar func iile acestora. A adar, tipurile structurale de sate cunoscute î i

g sesc în spa iul de vale particularit i impuse de relief, inclusiv sub aspectul 
disemin rii ori grup rii acestora. 

2. A ez rile din Valea Some ului (sectorul Dej- ic u) i expunerea 
la risc geomorfologic 

În general, v ile din unit ile de podi  posed  un sumum de avantaje pentru 
localizarea i dezvoltarea a ez rilor: prezen a teraselor extinse, a glacisurilor, 
conurilor de dejec ie stabile, versan i cu înclinare moderat . În consecin , acestea 
au devenit în timp axe de intens  concentrare a a ez rilor chiar i în areale expuse 
riscului.
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În func ie de componentele morfologice ale v ilor (lunci, terase, versan i)
i a formelor de tipul conuri aluviale i glacisuri, de care se leag  amplasarea i

dezvoltarea a ez rilor, difer tipul genetic i dinamic al riscului geomorfologic,
respectiv gradul de risc la care sunt expuse. Pentru exemplificare s-au luat în studiu 
urm toarele cazuri de expunere la risc: a ez rile de teras , a ez rile din cadrul 
bazinetelor toren iale, a ez rile de pe conurile aluviale i a ez rile expuse undelor 
de remuu. 

2.1. Expunerea la risc a a ez rilor de teras
În literatura geografic , terasele sunt cotate ca forme de relief care 

întrunesc cele mai favorabile condi ii de habitat. Astfel, altitudinea relativ
suficient de mare pentru a le feri de inunda ii i înclinarea redus  a podului de 
teras  au devenit premisele primare pentru amplasarea a ez rilor, a c ilor de 
comunica ie i obiectivelor industriale (exemplu localit ile Dej i Jibou). Totodat ,
dinamica model rii actuale, extrem de redus , se ata eaz  la factorii de 
favorabilitate. Situa iile din teren, în anumite perimetre se dovedesc precare chiar 
pentru a ez rile din sistemul intim al v ilor. A adar, a ez rile plasate pe terasa 
joas , de lunc  (2-6 m), sunt cele mai afectate de inunda ii. Nu ne propunem s
insist m asupra acestui fapt, întrucât a fost bine subliniat prin intermediul a 
numeroase lucr ri privind inunda iile din anul 1970.  

Terasele care vin în contact direct cu albia râurilor sunt afectate de 
eroziune lateral  (mai ales la malurile concave). Dezechilibrul ini ial al frun ii de 
teras , cauzat de eroziunea lateral  prin subs pare, e amplificat de c tre procesele 
gravitrope: surp ri i alunec ri de tip deplasiv, în cazul teraselor constituite în baz
din straturi de argil , pietri uri, marne, i pr bu iri când sunt intercalate orizonturi 
de gresie. La asemenea pericole sunt supuse numeroase a ez ri din Valea 
Some ului. Pentru exemplificare, s-au luat în discu ie dou  cazuri: localitatea 
R stoci i localitatea Rona. 

2.1.1. Localitatea R stoci este situat  în sectorul de îngustare evident , la 
nivelul teraselor inferioare, începând de la Perii Vadului i desf urându-se pân  la 
localitatea Lemniu. Este plasat  în întregime pe terasa de 35 m de pe partea dreapt
a râului (Fig. 1). Terasa men ionat  se afl  în contact direct cu albia minor . Prin 
abatere lateral , râul a erodat la baza frun ii acesteia, dezechilibrând pe o mare 
sec iune terasa i facilitând, în acela i timp, dezl n uirea proceselor de degradare 
lineare i areale, în special surp rile. Cel mai afectat este sectorul cuprins între 
confluen a râului Mesteac n cu Some ul i torentul incipient din vestul localit ii
R stoci, care fragmenteaz  terasele de 30-35 m i 50-55 m. La vest de torentul 
men ionat, fruntea terasei este bine p strat . Datorit  faptul c  aproximativ 80% 
din case sunt amplasate în sectorul de maxim  dinamic  a procesului de eroziune, 
s-a instalat o stare critic  de iminen  la risc (Fig.1). 
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Fig. 1. Expunerea la risc a localit ii R stoci datorit  submin rii terasei de 
 30-35 m. 1. Pod de teras ; 2. Frunte de teras ; 3. Surp ri; 4. Versan i; 5. Alunec ri

deplasive; 6. Toren i; 7. Vatra localit ii.

2.1.2. Al doilea caz analizat se refer  la localitatea Rona. Vatra localit ii
este amplasat  în propor ie de 60% pe terase de 35 m., iar 40% pe terasa de 55 m. 
Prin procesul de eroziune lateral  concentrat  asupra malului concav, acesta a migrat 
treptat, atingând baza frun ii terasei de 35 m., realizându-se un cuplaj direct între 
albie i teras . În afar  de procesul de subminare prin eroziune lateral  exercitat
direct de c tre râu, terasa men ionat  este afectat  de intense procese de ravena ie i
toren ialitate, inducând efecte de risc asupra a ez rii (Fig. 2). 

Fig. 2.  O parte a vetrei localit ii Rona se afl  sub risc datorit  abaterii laterale a 
albiei i subminarea terasei de 30-35 m. 1. Versan i; 2. Terase; 3. Frunte de teras ; 4. 

Lunca; Frunte de teras  subminat ; 6. Raven ; 7. Torent; 8. Albie de râu; 9. Vatra 
localit ii.
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În scopul atenu rii sau elimin rii riscurilor men ionate sunt necesare 
amenaj ri importante, de tipul regulariz rii albiei minore a Some ului, consolid rii 
frun ii de teras  afectat  prin ziduri de piatr , iar pe torentul ce fragmenteaz
podurile teraselor, amplasarea unor cleonaje i diguri. Cele propuse, plus alte 
lucr ri, duc la stabilizarea frun ilor de teras i st vilirea ravena iei. 

2.2. Expunerea la risc a a ez rilor din bazinetele toren iale 
Ca o situa ie general , putem aprecia c  versan ii direc i râului Some

prezint  un grad mare de stabilitate în raport cu versan ii v ilor secundare. În v ile 
afluente sunt localizate bazinete toren iale cu un regim de scurgere agresiv i cu 
versan i marca i de procese de denuda ie active, cu risc ridicat pentru a ez ri, 
drumuri, terenuri cultivate. 

În cadrul v ii Some ului, sunt numeroase a ez rile localizate i dezvoltate 
în bazinete toren iale suspendate, probabil datorit  faptului c  în trecut ofereau 
condi ii optime pentru locuit i exploatarea terenului agricol. 

Activitatea de eroziune intens  prin iroire, ravena ie, toren ialitate, din 
cadrul bazinetelor de recep ie, asociat  cu alunec ri de teren i surp ri, înglobeaz
procese care amenin , în prezent, a ez rile. Re inem câteva exemple: Valea Rea, 
V durele, Sec tura, Piro a, Cozla. Toate, îns , sunt a ez ri mici cu vatra localizat
par ial sau total în bazinete toren iale. Pentru o mai bun  exemplificare, se vor 
analiza dou  cazuri: Valea Rea i V durele.

2.2.1. Localitatea Valea Rea este situat  pe versantul drept al V ii 
Some ului, în bazinetul de recep ie al v ii Purc re ului, respectiv sub abruptul de 
împingere prin eroziune regresiv  care face trecerea la suprafa a de 500 m (Fig.3). 
Riscul asupra localit ii este provocat de surp rile din cadrul abruptului structural, 
precum i de instabilitatea taluzelor, ravenelor i toren ilor.

Fig. 3. Localitatea Valea Rea situat  în 
bazinetul toren ial al Purc re ului este 
afectat  de degradarea prin eroziune 

regresiv i surp ri. 1. Martori de 
denudare; 2. Suprafa a de 500m; 3. 
Suprafa  structural ; 4. Abrupt; 5. 
Versan i; 6. Toren i; 7. Surp ri; 8. 

Clisur ; 9. În euare; 10. Vatra localit ii.
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2.2.2. Localitatea V durele este situat  pe partea dreapt  a râului Some ,
înainte de intrare în defileul de la ic u. Este o a ezare mic , având case grupate în 
bazinetul toren ial cu acela i nume, dezvoltat sub suprafa a de 300-375 m. 
Bazinetul toren ial prezint  o morfodinamic  activ  prin procese de eroziune 
regresiv  în detrimentul suprafe ei men ionate. În cadrul lui s-au dezvoltat ravene, 
multe evoluând în perimetrul construit (Fig. 4). Riscul pentru a ezare este provocat 
de instabilitatea taluzelor la ravene i de regimul toren ial al scurgerii. 

Fig. 4. Expunerea la risc a localit ii V durele, urmare a eroziunii toren iale.
 1. Martori de eroziune;  2. Suprafa a de 350-400 m; 3. Abrupt de retragere; 4. Terase; 5. 

Ravene; 6. Toren i; 7. Albie; 8. Agestru; 9. Vatra localit ii; 10. Versan i.

2.3. Expunerea la risc a a ez rilor amplasate pe agestre
A ez rile a c ror vatr  este suprapus  agestrelor au beneficiat atât de 

rezervele de ap  existente acestei structuri geomorfologice, cât i de materialele de 
construc ie depozitate.

Riscurile care survin au trei surse:  
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- repetarea posibil  a viiturilor toren iale care aduc un debit lichid i solid 
substan ial, iar, prin ocul hidrodinamic i înc rc tur , afecteaz  gospod riile;

- supraumectarea freatic i suprafreatic  la nivelul funda iilor, care, în multe 
cazuri, sunt cu rezisten  slab i, de aici, avarierea construc iilor, în special 
prin fisuri; 

- frecvente procese de sp lare diferen iat  în cadrul depozitelor aluviale, tas rile 
prin supraînc rcare masic , reajustarea pozi iilor componentelor granulometrice 
în urma înghe urilor i dezghe urilor repetate, conduc la pierderea stabilit ii
construc iilor. 

Cazurile ilustrative alese privesc localit ile S li ca, situat  pe un vast 
agestru construit de torentul Sec tura (Fig. 5) i Trani , amplasat  pe agestrul 
rezultat în urma conlucr rii mai multor organisme toren iale (Viilor, Hano ii) din 
sec iunea inferioar  a torentului complex V durele (Fig. 4). 

Fig. 5. Expunerea la risc a localit ii S li ca prin activarea eroziunii i repetarea viiturilor 
toren iale. 1. Suprafa a de nivelare de 350-400m.; 2. Versan i radiari ; 3. Baza versan ilor; 

4. Toren i; 5. Revene; 6. Agestru; 7. Suprafe e stabile; 8. Vatra localit ii.
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2.4. Expunerea la risc a a ez rilor i c ilor de comunica ie prin 
fenomenul de remuu natural 

Fenomenul de remuu la ape mari se diferen iaz  pe mai multe nivele i
atinge 3,5 m în dreptul aliniamentului dintre localit ile Aluni i Cheud i
afecteaz  calea ferat  Jibou-Baia Mare, inducând efecte de risc, în special pe dou
tronsoane: Aluni -Cheud i Benesat-intrarea în defileu. Dup  intrarea în defileu, 
calea ferat  este s ltat  prin viaducte i teras ri în versant, încât nu este afectat  de 
inunda ii. Pe partea stâng  a râului, este afectat drumul de leg tur  dintre Jibou i
Baia Mare, din amont de localitatea Aluni  pân  la intersec ia cu DJ spre Cehu-
Silvaniei. De asemenea, este periclitat, într-un mod agresiv, de unda de remuu, 
sectorul dintre localitatea Benesat i intrarea în defileu. Pe partea dreapt  a râului, 
unda de remuu la nivel superior afecteaz  toat  suprafa a de lunc , drumurile 
comunale, drumurile de interes local, începând de la intrarea în defileu i pân  la 
localitatea N pradea. Dintre a ez rile afectate, cea mai periclitat  este Cheud, în 
special grupul de gospod rii plasate în sectorul de lunc  (Fig. 6). 

Fig. 6. Expunerea la risc a a ez rilor i c ilor de comunica ie datorit  fenomenului de 
remuu. 1. Albia râului; 2. Renie; 3. Abrupt de eroziune lateral ; 4. Ostrov; 5. Ostrov fixat 
cu vegeta ie; 6. Lunca; 7. Popin ; 8. Versant; 9. Agestru; 10. Glacis; 11. Teras  de lunc ;

12. Baza versantului; 13. Prag de albie; 14. Unda de remuu la ape mari; 15. Unda de remuu 
la debite medii; 16. Curs canalizat; 17. Vatra localit ilor; 18. Cale ferat ; 19. Drum. 
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Unda de remuu la nivel mediu este constituit  din dou  „subcircuite”. 
Primul se desf oar  între pragul de intrare în defileu a râului Some i pân  la 
popin , bine eviden iat  în aval de localitatea Cheud (pe partea dreapt  a râului). 
Atât pe partea dreapt  a râului, cât i pe partea stâng , aceast  und  de remuu 
afecteaz  în special sectorul de lunc  joas , ocupat  cu vegeta ie arborescent
(plop, salcie) i unele terenuri arabile situate sub 175 m altitudine absolut .

Închiderea circuitului undei de remuu este determinat  de prezen a, pe 
partea stâng , a nivelului de teras  de 4-6 m (care se prezint  ca un pinten la sud de 
localitatea Aluni ), iar pe partea dreapt  de faptul c  sectorul de vale este obturat 
par ial prin glacisul i conul aluvial pe care este, în parte, amplasat  localitatea 
Cheud.

Cel de al doilea „subcircuit” se manifest , în general, la nord de aliniamentul 
Aluni -Cheud, este restrâns, afectând doar 400-500 m l ime din sec iunea luncii 
inferioare, provocând fenomene de risc pentru terenurile ocupate cu fâne e i
culturi agricole i pentru drumurile de interes local. 
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