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TIPOLOGIA RISCURILOR  DIN BAZINUL INFERIOR 
AL ARIEŞULUI 

 

P. COCEAN 
 
 

ABSTRACT. - Risk tipology within Lower Arieş Basin. The following types exists or 
may occur in the lower Arieş Basin: natural risks (geomorphological, climatical, 
hydrological, biogeographical), demographical risks (depopulation, ageing, feminization, 
illiteracy) and other derived risks (water, air and soil pollution, biogeographic degradation, 
negative changing of rural condition, increasing of deliquency). 

 
 
 1. Introducere  
 

Bazinul inferior al Arieşului se extinde din zona defileului cu acelaşi nume şi până 
la confluenţa râului cu colectorul său, Mureşul, la Gura Arieşului. Administrativ, regiunea 
respectivă aparţine Judeţului Cluj a cărui parte sudică o ocupă în totalitate. Din punct de 
vedere al analizei regionale, ea constituie o entitate de tip bazin hidrografic, vectorii 
naturali (morfologici şi hidrografici, în primul rând) gravitând spre axa principală de drenaj. 

Organizarea teritoriului acestei unităţi  este o acţiune complexă care nu poate 
omite, ca factor de strânsă condiţionare, evidenţierea impactului diverselor categorii de 
riscuri existente sau pe cale a se declanşa în perimetrul studiat. Reliefarea lor este o condiţie 
indispensabilă a formulării şi promovării unor soluţii de dezvoltare durabilă a căror 
eficienţă să nu fie afectată de neprevăzut sau de efectele redundante ale unor procese aflate 
în gestaţie evolutivă lentă, aparent inofensive în momentul actual, dar cu un potenţial 
distructiv major în viitor. 

Analiza multifactorială  a fenomenologiei aferentă sectorului de bazin hidrografic 
menţionat a pus în evidenţă următoarele tipuri genetice de riscuri: naturale, demografice şi 
derivate (mixte).  
 

2. Riscurile naturale 
 

 Au la origine cauze provenite din evoluţia legică a componentelor cadrului fizico-
geografic. Dacă în majoritatea cazurilor dinamica naturală a elementelor peisagistice nu 
conţine o încărcătură negativă, distructivă, omul adaptându-se rigorilor ei, în anumite 
situaţii, prin manifestări excesive, ea depăşeşte limitele prevăzute instituindu-se în factor de 
destabilizare a raporturilor instaurate în timp cu factorul antropic. 

Trebuie menţionat însă faptul că în apariţia  riscurilor prezentate anterior omul nu 
poate fi total exclus, el făcând parte organică, naturală, din structura sistemului regional. 
Ponderea sa de influenţare în această categorie de riscuri rămâne însă secundară, el fiind 
unul din factori, nu cel decisiv sau declanşator al fenomenelor. 

Între riscurile naturale din bazinul Arieşului, cele mai frecvente şi cu un potenţial 
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de afectare larg, menţionăm alunecările de teren, eroziunea şi inunaţiile. 
Alunecările de teren sunt determinate în primul rând de existenţa unor structuri 

litologice (alternanţe de strate permeabile şi impermeabile) care favorizează, oriunde şi oricând, 
producerea unor astfel de fenomene. Pentru regiunea avută în vedere ele  sunt specifice părţii 
estice şi nord-estice, suprapusă Câmpiei Transilvaniei, unde  argilele intercalate depozitelor 
friabile (pietrişuri, nisipuri) se constituie într-un excelent pat de alunecare.  Omul a intervenit în 
dinamica lor prin despăduririle masive realizate în timp istoric şi transformarea terenurilor astfel 
protejate în câmpuri cultivate sau păşunate, expuse infiltraţiilor rapide şi destabilizării mecanice 
a versanţilor. Pe lângă efectele lor negative induse în exploatarea agricolă, fragmentând terenul 
şi scoţându-l practic, pentru o lungă perioadă din sfera productivă, ele afectează căile de 
comunicaţie (calea ferată Cluj-Napoca – Câmpia Turzii fiind un elocvent exemplu) sau 
periclitează  construcţiile din vatra unor aşezări. 

Eroziunea este un fenomen natural care se produce cu intensităţi variabile pe toate 
suprafeţele în pantă. Declivitatea versanţilor, structura litologică a substratului, dar şi 
formele de exploatare economică se conjugă în frânarea sau dimpotrivă, accentuarea 
eroziunii. Şi în acest caz,  terenurile din zona Câmpiei Transilvaniei (unde factorul 
favorizant este prezenţa depozitelor friabile), dar şi cea montană (versantul estic al 
Masivului Muntele Mare, unde pantele cu înclinare mare accelerează scurgerea şi implicit 
eroziunea) sunt cele mai expuse. În perimetrele amintite întâlnim procese erozionale 
variate, de la înlăturarea areală a particulelor de sol la apariţia formelor de evoluţie în 
adâncime (rigole, ogaşe, ravene). Impactul negativ se reflectă în fragmentarea minoră a 
terenurilor, reducerea productivităţii agricole, periclitarea secvenţială a unor căi de acces 
(drumuri de importanţă locală). 

Inundaţiile apar ca urmare a creşterilor bruşte de debite fie la topirea zăpezilor, 
iarna sau primăvara timpuriu, fie în urma unor ploi abundente şi îndelungate. Caracterul 
natural al riscului nu poate fi astfel deturnat cu toate „contribuţiile” secundare ale omului: 
despăduriri, modificarea profilelor longitudinale şi transversale ale râurilor. Ele afectează 
doar sectorul luncii Arieşului, începând din zona defileului (unde sunt expuse frecvent 
şoseaua şi calea ferată îngustă) şi arealul de confluenţă cu Mureşul. Viiturile din anii 1970, 
1975, 1981. 1995, 2000 au produs inundaţii ale albiei majore a râului, afectând localităţile 
situate în perimetrul acesteia. 
 

3. Riscurile demografice   
  

 Apar în sânul comunităţilor umane şi reprezintă abateri de la o structură şi 
dinamică optimă a fenomenului demografic (privit şi prin prisma interesului regional sau 
naţional). Ele au cauze economice şi sociale între care nivelul de trai, siguranţa locului de 
muncă, egalitatea şanselor, mentalităţile (menţinute adesea pe filiera obiceiurilor şi 
tradiţiilor), impactul şocant al schimbărilor de ordin ideologic sau politic etc. 
 Între riscurile demografice cele mai ilustrative amintim depopularea unor aşezări 
şi zone, îmbătrânirea populaţiei, degradarea raporturilor sociale analfabetismul etc.         
 Depopularea este un fenomen în derulare în anumite zone ale bazinului, care a 
debutat în anii '80 ai secolului trecut, odată cu începutul crizei sistemului socialist şi 
continuă şi astăzi.  Ea este accentuată în arealele montane, în cadrul aşezărilor mici, dar şi 
în ruralul profund al Câmpiei Transilvaniei unde cunoscutele „hodăi” sunt pe cale de 
dispariţie. Depopularea actuală se derulează într-o manieră naturală, prin bilanţul negativ al 
populaţiei aşezărilor (natalitatea inferioară mortalităţii) dar şi datorită plecărilor masive, fie 
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spre aşezările de reşedinţă comunală, mai dotate cu servicii şi infrastructură, fie spre  alte 
regiuni sau centre urbane. Sate aparţinând comunelor Iara, Băişoara,  Ploscoş, Aiton 
ilustrază edificator acest fenomen. 
 Îmbătrânirea populaţiei afectează actualmente întreaga populaţiei a României 
care, după boom-ul demografic din anii '70, se vede confruntată, începând mai ales cu anul 
1990, cu o reducere drastică a sporului natural. Căderea semnificativă a nivelului de trai, 
insecuritatea socială, lipsa de perspectivă a tineretului sunt principalele cauze ale declinului 
demografic. El este cu atât mai evident în aşezările mici, situate în areale defavorizate unde 
migrarea tineretului a redus şi mai mult indicele natalităţii. Ca urmare, ponderea populaţiei 
vârstnice a crescut spectaculos, cu toate consecinţele negative în plan social, dar şi 
economic. Astfel de situaţii se înregistrează în toate aşezările unde depopularea, reliefată 
anterior, este în curs, dar şi în aşezările mari unde planificarea familială riguroasă (asociată 
cu liberalizarea mijloacelor contraceptive) funcţionează deja cu repercusiuni negative. 
 Degradarea raporturilor sociale (feminizarea populaţiei, divorţialitate, singularitate, 
abandon familial etc) reprezintă  riscuri traduse în dizarmoniile care le produc la nivelul 
comunităţilor umane. Consecinţele  lor sunt insidioase, se manifestă latent dar pot îmbrăca şi 
forme acute la nivelul celulei de bază a societăţii care este familia. Odată instaurate, ele 
generează efecte negative în lanţ, greu de remediat datorită implicării unor elemente subiective 
care ţin de psihicul fiecărui individ. Fondul general de desfăşurare rămâne însă societatea, ale 
cărei disparităţi sunt resimţite de persoanele în cauză mult mai pregnant. Le întâlnim, grupate 
sau disipate, la nivelul majorităţii aşezărilor din bazinul inferior al Arieşului, cu o tendinţă mai 
accentuată în centrele urbane, afectate mai puternic de rigorile tranziţiei. 

Proliferarea analfabetismului coincide cu ultimul deceniu când din variate cauze 
(reducerea standardului de viaţă a multor familii a impus renunţarea la şcolarizare a 
copiilor, desfiinţarea unor şcoli în satele mici şi izolate, slăbirea controlului familial) 
fenomenul este în creştere. Având consecinţe de lungă durată şi marcând pentru o existenţă 
întreagă indivizii în cauză, analfabetismul este un fenomen anacronic pentru secolul XXI şi 
continentul în care România este situată. Aflat încă la parametrii limitaţi (mai frecvent în 
aşezările comunei Iara, Ploşcoş, Petreşti) el trebuie eradicat prin aplicarea unor măsuri 
rapide şi energice de îmbunătăţire a situaţiei educaţionale.  
 
 4. Riscurile derivate (complexe) 
 
 Rezultă din asocierea mai multor factori de condiţionare, naturali şi antropici, dar 
şi a unor factori din aceeaşi categorie, şi vizează atât componentele peisagistice, cât şi cele 
ale  sociosistemului. Între aceste riscuri menţionăm în primul rând poluarea apei, aerului şi 
solului, problema deşeurilor, degradarea biofondurilor, metamorfoza (negativă) a ruralului, 
creşterea delinvcenţei sociale.  
 Poluarea apei este unul dintre cele mai frecvente şi mai acute riscuri resimţite în 
bazinul hidrografic al Arieşului. În sectorul său inferior se propagă în primul rând o poluare 
alohtonă, apărută în bazinul superior şi mijlociu, datorită flotaţiilor de minereuri auro-
argentifere de la Roşia Montană şi Baia de Arieş. Această încărcătură de noxe bogate în 
fier, azotaţi, cianuri este completată cu cea provenită din evacuarea apelor uzate industrial 
şi menajer în sistemul urban Turda-Câmpia Turzii. Cumulul acestor noxe situează sectorul 
inferior al Arieşului între cele mai poluate râuri din Transilvania şi, implicit, din România. 
Consecinţa imediată este afectarea decisivă a faunei acvatice şi imposibilitatea utilizării 
apelor Arieşului în alimentarea cu apă potabilă a aşezărilor din proximitatea sa. 



RISCURI Ş
I C

ATASTROFE 

I / 
20

02

Riscuri şi catastrofe    Victor Sorocovschi 

 154

 Poluarea aerului se datorează în primul rând emanaţiilor intreprinderilor 
industriale din Turda şi Câmpia Turzii, între care fabrica de materiale de construcţie deţine 
ponderea decisivă. Dealtfel ea este vizibilă în peisajul oraşului Turda prin depunerile 
masive de praf de ciment vehiculat în atmosfera locului. Se constată şi o poluare datorată 
mijloacelor de transport rutier de-a lungul şoselei E60 unde traficul este mai intens. 
 Poluarea solului este perceptibilă în perimetrul exploatărilor miniere din zona 
Iara-Băişoara, Sănduleşti-Cheia, dar şi în cea urbană, a intreprinderilor industriale şi de 
transport, depozitelor de combustibili, rampelor de depozitare a deşeurilor etc.  

Problema deşeurilor se instituie într-un permanent risc al degradării mediului din 
arealele limitrofe rampelor şi locurilor de depozitare. Amplasarea rampei de depozitare a 
deşeurilor provenite din oraşul Turda în lunca Arieşului este neavenită, orice fenomen 
hidrologic necontrolat în amplitudinea sa transformându-se într-o catastrofă ecologică 
locală prin afectarea depozitelor respective. 

Degradarea biofondurilor este un proces cu manifestare variată, de la afectarea 
fondului forestier prin despăduriri masive (îndeosebi în ultimii ani, odată cu retrocedarea 
pădurilor vechilor proprietari – fenomen întâlnit în zona Masivului Muntele Mare), la 
dispariţia sau restrângerea arealului unor specii de plante rare cum ar fi cele stepice şi 
silvostepice. Paralel are loc şi restrângerea numerică a speciilor de animale sălbatice (urs, 
cerb, căprior) ale căror biotopuri suferă modificări ireversibile. Proliferarea turismului 
neorganizat în zona cheilor Turzii şi Turenilor riscă să afecteze plantele şi animalele 
ocrotite în aceste veritabile „nişe ecologice”. 

Metamorfoza (negativă) a ruralului are loc în contextul dezvoltării anarhice a 
habitatelor conform principiului factorilor favorizanţi. Ca urmare aşezările periferice, 
amplasate în locuri cu resurse puţine, cu o infrastructură tehnică a teritoriului deficitară 
(lipsa alimentării cu apă, gaze, energie electrică, căi de acces modernizate, telefonie) se află 
într-un regres evident în raport cu aşezările situate pe axele principale de circulaţie sau care 
beneficiază de resurse complementare. „Hodăile” ca tip de aşezări caracteristice unei etape 
de populare a Câmpiei Transilvaniei sunt pe cale de dispariţie, iar crângurile risipite din 
zona montană se dezagregă funcţional prin depopulare. Odată cu acestea dispar tradiţiile, 
obiceiurile, folclorul, adică acea componentă spirituală a oricărui habitat. 

Dealtfel renunţarea la tradiţii şi obiceiuri este un fenomen exploziv actualmente în 
toate aşezările rurale unde mass-media (audio-video, în special) uniformizează şi 
generalizează valorile (propulsând adesea contrafaceri de tip kitsch), în detrimentul 
autenticităţii şi specificului local. Ca urmare vechea civilizaţie rurală trece în amintire sau 
în puţinele muzee săteşti menite să-i conserve valenţele. 
 Creşterea delincvenţei sociale este un factor de risc la nivelul sociosistemului şi 
are la temelie motivaţii diverse: insuficienţa locurilor de muncă, degradarea condiţiilor de 
viaţă ale unor largi categorii sociale, neînţelegerea normelor de convieţuire democratică, 
deziluziile şi decepţiile, deficienţele educaţionale etc. Numărul infracţiunilor a crescut 
îndeosebi în mediul urban (Turda) dar şi în unele localităţi rurale (Vălişoara, Livada).  
 Analiza de detaliu, a fiecărui areal sau aşezări, va pune cu siguranţă cercetătorul în 
faţa unei mult mai variate game de riscuri aflate, în majoritatea lor, în faza incipientă de 
manifestare. Ceea ce permite o intervenţie salutară pentru prevenirea lor. Cu condiţia de-a 
conştientiza pericolul pe care îl prezintă şi-a formula soluţiile de contracarare.   




