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RISCURILE ÎN MEDIUL HABITA IONAL RURAL 

I. MAC

Abstract. - Risks in Rural Habitats. Through their remarkable spatial extension, 
complex structure or diversity of human activities, rural habitats are exposed to 
various hazards and risks. These risks could be described by a direct, intermediate, 
discreet or even hidden manifestation. The lack of an organized risk management 
(risk perception, assessment, prevention and control) contributes to the increase of 
the vulnerability level in rural habitats. Risks could be induced either by the 
natural environment or by the social environment, troubled because of conflictual 
economic or political states. The stability states of the authentic rural environments 
became aleatory, so that human risks get easily installed. The need for a risk 
culture in rural communities is more and more evident and constitutes a major 
challenge of the contemporary world.

 Key-words: rural habitats, risks, human activities, challenge 

1. Considera ii teoretice 

Teritoriile locuite de om, indiferent de modul în care s-au constituit, au 
evoluat i func ioneaz  formele de ocupare a spa iilor respective, reprezint  pe de o 
parte scena confrunt rii societ ii cu natura, iar pe de alt  parte, a confrunt rii
interne a societ ii. Aceste scene sunt concretizate geografic prin a ez rile umane. 
Ele sunt definite, în fond, ca structuri habita ionale ce integreaz : oferta locurilor 
(siturilor), exploatarea antropic  prin diverse activit i, vie uirea în timp, produsele 
rezultate, formele de habitat i rela iile ambientale generate i perpetuate 
neîntrerupt. Sinteza este exprimat  în dou  entit i habita ionale bine cunoscute: 
urban i rural. De obicei studiul riscurilor urbane a câ tigat valen e i priorit i, fapt 
explicabil prin dimensiunea, complexitatea, varietatea i dinamica urbanului 
(Jocelyne Dubois-Maury, 2004). F r  îndoial  c  procesul de urbanizare, accentuat 
în secolul XIX i intensificat în secolul XX i în contemporaneitate, a adus cu sine 
cre terea frecven ei fenomenelor de risc, l rgirea paletelor de existen i
diversificarea manifest rii i a efectelor în realitatea geografic .

Riscurile sunt expresii ale consecin elor (efectelor) fenomenelor extreme 
asupra sistemelor habita ionale umane i se traduc prin pierderi materiale (pagube) 
i pierderi umane. Se cunoa te faptul c , dup  gradul de afectare a mediului, 

riscurile sunt moderate, severe, catastrofale (Voiculescu M., 1995).  
 În aprecierea producerii riscurilor trebuie luat  în considerare 
vulnerabilitatea, indicând nivelul pagubelor posibile produse de c tre un fenomen i
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care este exprimat  pe o scar  de la 0 la 1. Cu cât mediul este mai fragil, cu atât el 
este mai vulnerabil. A a cum se va vedea din cele expuse în continuare, habitatele 
rurale, prin toate elementelor lor ambientale, se remarc  printr-un grad ridicat de 
fragilitate, deci i de vulnerabilitate. Riscul poate fi exprimat, astfel, matematic, ca 
fiind produsul dintre hazard, elementele de risc i vulnerabilitate: R=H*E*V, unde R 
= risc, H=hazard, E=elemente expuse la risc, V=vulnerabilitate. Sunt utilizate 
exprim ri matematice atât pentru riscul specific: Rs=V*H, unde V este 
vulnerabilitatea, iar H hazardul, cât i pentru riscul total: Rt=E*Rs=E*(H*V), unde E 
– elementele unui risc, Rs – riscul specific, H – hazardul, V – vulnerabilitatea. 
 Astfel exprimat, se tie c  riscul este o func ie dependent  de mai multe 
elemente: R= f (A, E, V, I, t, s), unde A – calea (evenimentul care poate crea 
pagube), E – elementele de risc, V – vulnerabilitatea, I – rezilien a, t – timpul i s – 
spa iul.

2. Identificarea i evaluarea riscurilor din mediul habita ional
rural

Identificarea i evaluarea riscurilor din mediul habita ional rural, cu toat
aparenta simplitate a sistemului respectiv, stau sub povara spectrului larg de situa ii
i st ri. Dintre acestea se cuvin notate: 

1. Extrema varietate spa ial  a ambientului habita ional rural. Peste acesta 
nu s-a impus hot rât uniformizarea. A ez rile rurale i-au p strat identitatea 
geospa ial  impus  în timp i spa iu de: 

- Localizarea geografic  extrem de diferen iat  fizico-geografic i econo-
mico-geografic;

- Gradul de osmoz  a ofertei teritoriului i vecin t ilor, cu nevoile i pri-
ceperea locuitorilor; 

- Statornicia în timp a vetrelor de locuit (siturilor) sau, dimpotriv ,
muta iile teritoriale impuse de dinamica bazelor naturale sau de schimb rile 
sociale, politice, economice etc.; 

- Experien a câ tigat  de locuitori în lungi perioade de vie uire;
- Suportarea cu stoicism a vicisitudinilor de sorginte natural i antropic ;
- Crearea unei culturi locale reticent  la împrumuturi i kitch-uri; 
- Edificarea treptat  a unei legisla ii nescrise, un sistem cutumiar care a 

permis gestionarea i managementul avu iilor i practicilor (p storit, pescuit, vânat, 
agricultur .a.);

- Tradi ia încrustat  în tabloul existen ei ruralului de marc .
2. Prezen a în mediul habita ional rural a dou  câmpuri de manifestare: 
- Câmpul a ez rii în sine, adic  vatra rural  sau situl locuibil cu locuitorii s i;
- Câmpul de resurse care asigur  traiul locuitorilor (în România câmpul de 

resurse echivaleaz  cu hotarul sau mo ia). 
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Numai despre aceste dou  elemente s-ar putea discuta foarte mult, 
preferabil  este îns  o reflec ie integrat .

3. Starea precar  de stabilitate a ansamblului arhitectural, cu excep ia
„satelor înt rite” din diverse motive. 

4. Lipsa sau slaba preocupare, inclusiv dotare, pentru perceperea i
identificarea fenomenelor generatoare de risc. 

5. Propriet ile care definesc comportamentul sistemului rural fa  de risc 
sunt greu de descifrat prin analiza senzitivit ii, rezilien ei, fragilit ii i
vulnerabilit ii. Aceste tr s turi sunt aleatoare aici, deoarece gradul de organizare a 
sistemelor rurale este în general redus. 

Ecosistemele umane rurale sunt supuse riscurilor survenite de la hazardele 
naturale fizice endogene (vulcanism i cutremure, mi c ri tectonice .a.), exogene 
(inunda ii, tornade, uragane, vijelii etc.) i antropogene (riscuri sociale, riscuri 
medicale, riscuri demografice, riscuri politice) (Benedek, 2002). 
 Mediul habita ional rural este expus riscurilor datorit  a numeroase cauze, 
care pot fi, într-o prim  aproximare, grupate în: 

- Cauze obiective ce in de sfera mai larg  a mediului cosmo-planetar, cum 
ar fi energiile cosmice desc tu ate sau cele telurice generate de procesele din 
interiorul Terrei (ex. vulcanismul, cutremurele, dinamica pl cilor etc.); 

- Cauze subiective, care implic  capacitatea popula iei rurale de a percepe, 
evalua, preveni i st vili fenomene, fapte, ac iuni naturale i umane generatoare de 
risc.

3. Originea riscurilor din mediul rural 

Originea riscurilor poate fi deci natural i antropogen .
Riscurile de origine natural  sunt: 
1. Riscuri de factur  geologic , diferen iate în:
1.1.Riscuri de origine tectonic : mi c ri disjunctive: falii, fracturi, decro-

eri; mi c ri epirogenetice (pozitive i negative) ca în l area culmilor sau l sarea 
neotectonic  a cuvetelor etc.; mi c ri magmato-vulcanice (erup ii vulcanice, 
curgeri de lave, nori de gaze i cenu ); mi c ri seismice (cutremure); subduc ii ale 
pl cilor oceanice provocatoare de tsunami; mi c ri tangen iale .a.

1.2. Riscuri litogene: sediment ri rapide; disolu ii i dizolv ri de roci; 
riscuri de comportament mecanic (plasticitate, gomflare .a.).

2. Riscuri geomorfologice diferen iate în: 
2.1. Riscuri generate prin procese gravita ionale:surp ri; pr bu iri; curgeri 

noroioase (mud flows);râuri de pietre; fan gravels; solifluxiuni; alunec ri de teren.
2.2. Riscuri generate prin procese fluviale: ravena ie; toren ialitate, ero-

ziune, respectiv acumulare fluvial ; adâncirea talvegurilor; supraîn l area albiilor; 
meandrare i eroziune de mal.
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2.3. Riscuri provocate de procesele marine pentru satele costiere i
terenurile aferente: valuri, tsunami; ocul valurilor; mareele; abraziunea marin  etc. 

2.4. Riscuri de factur  glaciar i periglaciar  care, de obicei, apar in feno-
menelor de lung  durat : alternan a fazelor glaciare cu cele interglaciare; alti-
plana ia, permafrostul; penele de ghea ; involu iile – criostructurarea; molisol i
solifluxiune.

2.5. Procese geomorfologice mecanice i de disolu ie: sufoziunea; tasarea, 
creeping; încovoierea capetelor de strate; dizolvarea; carbonatarea; eroziunea 
mecanic i eolian

3. Riscuri climatice provocate de fenomene atmosferice, de scurt  durat :
tornadele, vijeliile, orajele (desc rc ri electrice), grindina, bruma, chiciura, poleiul, 
înghe ul; de lung  durat : ciclonii tropicali, uragane, huricane, ciclonii extra-
tropicali (atlantici, mediteraneeni, continentali); perioadele excedentare pluvio-
metric sau, dimpotriv , deficitare pluviometric; oscila iile climatice. Sub ac iunea
vântului se manifest : defla ia, coroziunea, coraziunea, spulberarea particulelor 
solide.

4. Fenomene hidrice i hidrologice: ridicarea nivelului Oceanului 
Planetar,,cre terea/descre terea pregnant  a debitelor râurilor, rev rs ri; inunda ii, 
ridicarea pânzelor freatice, coborârea pânzelor freatice, secarea râurilor, poluarea 
apelor, salinizarea apelor 

5. Fenomene ecologice: desp r irea omului de re eaua trofic  a sistemelor 
naturale, edificarea treptat  a oikumenului real, dar cu specificitate habita ional
pentru rural ( i urban), declinul unor ecosisteme sub impactul for elor umane 
agresive (reducerea biodiversit ii, defri area, de ertificarea, abandonarea 
terenurilor)lipsa strategiilor riguroase de conservare a naturii i locurilor populate 
de c tre colectivit ile umane. 

Riscurile antropogene se coreleaz  cu elementele componente ale 
sistemului de locuit. Din aceast  cauz  pentru sistemele rurale se au în vedere 
factorii generatori interni, adic  intrinseci a ez rilor rurale. 

1. Riscuri derivate din modul de populare i de manifestare antropic .
Popularea liber , constrâns , în timp scurt sau îndelungat, care poate avea dou
urm ri: suprapopularea i extinderea vetrei a ez rilor sau, dimpotriv , depopularea 
lent  sau accentuat  cu urmarea de declin habita ional; 

2. Riscuri demografice: emigrarea/remigrarea, îmb trânirea popula iei,
cre terea numeric  a popula iei feminine în urma recrut rii b rba ilor în diverse 
scopuri; instalarea procesului de urbanizare; 

3. Riscuri medicale: boli infec ioase, virale, cronice i vectoriale (malarie etc.); 
4. Riscuri sociale: s r cia, omajul, modul de trai; deficien e de comporta-

ment;
5. Riscuri politice: disputele intracomunitare i extracomunitare, disputele 

teritoriale, func ionale;
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6. Riscuri tehnocratice: deficien e culturale, deficien e organizatorice i
organiza ionale, deficien e manageriale. 

O analiz  atent  a riscurilor din sistemele habita ionale, în general, dar cu 
prec dere din mediul habita ional rural relev  existen a riscului simplu, a riscurilor 
asociate i a riscurilor palimpsestice (suprapuse).  

Cunoa terea riscurilor din mediul habita ional rural presupune o evaluare 
integrat . Ciclul activit ilor cuprinde: a. studiul riscului – analiza comparativ  a ris-
cului – managementul riscului – comunicarea acestuia; b. identificarea riscului – stu-
diul riscului – estimarea (evaluarea) lui i perceperea de c tre popula ie (tabelul 1). 

Tabel nr. 1. Activit i umane care afecteaz  ambian a uman
– rezultate dorite i nedorite – (dup  Soran, V. i colab, 2001) 

Activit i Rezultate dorite: îmbun t irea calit ii vie ii
Produc ia de alimente 
Produc ia de fibre 
Ad post
Locuin e
Aprovizionare cu ap
Cultur
Educa ie
Recreere 
Odihn
Bunuri de consum 
Rezultate nedorite: deteriorarea mediului 

Defri ri

Agricultur

P unat

Silvicultur

Pescuit

Amenaj ri hidrice 

Minerit

Industrializare 

Arderea combustibililor  
fosili

Urbanizare 

Resurse (pauperizare, epuizare) 
Schimb ri climatice (înc lzirea global )
Precipita ii acide 
Deteriorarea stratului de ozon 
De ertificarea 
Distrugerea unor habitate 
Degradarea solului 
Deforestarea
Biodiversitatea (diminuarea) 
Poluarea chimic

4. Manifestarea riscului 

În unele studii (Iano , 1994) se afirm  c  riscurile au dou  componente: 
una real , bazat  pe fapte concrete, cuantificabile i alta subiectiv , care este 
generat  de nivelul de cunoa tere al societ ii la un moment dat. 

Privitor la riscurile din mediul habita ional rural, consider m c  merit  s
fie cunoscut i o alt  situa ie a manifest rii i st rilor de risc: manifestarea direct ,
care este u or perceptibil ; manifestarea intermediat , chiar indus  de procese i
st ri asociate; manifestarea discret , greu de sesizat i perceput, cu efecte par ial
ascunse i întârziate. 
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Cercetarea riscurilor din mediul habita ional rural trebuie s  ia în 
considerare, pe lâng  elementele expuse pân  acum i pe acelea care privesc rela ia
ruralului cu proximit ile urbane. Geografii s-au preocupat cu deosebire de rela iile
mai cu seam  economice în raportul rural-suburban, urban-periurban. 

În privin a expunerii la risc prin prisma proximit ii rural-urban s-ar putea 
discuta foarte mult, dar subiectul poate fi înf i at prin câteva aspecte: 

- rev rsarea urbanului asupra ruralului adiacent, fenomen care urmeaz
o varietate de c i i forme, care conduce îns  la poluarea mediului rural 
(atmosferic , hidric , habita ional , social , infrastructural .a.m.d.); 

- integrarea for at  administrativ-teritorial  a unei p r i însemnate de 
habitat rural în perimetre circumscrise urbanului. Riscul este cel de pierdere a 
identit ii mediului habita ional rural, proces înso it de frecvente st ri de declin 
social, moral i chiar economic; 

- exodul ruralului, de regul  a popula iei tinere, dar i a celei active 
pentru diverse munci din mediul urban, proces urmat de riscuri umane greu de 
st vilit.

Reabilitarea mediului habita ional rural va fi din ce în ce mai dificil  în
cazul în care lipsesc strategiile de prevedere i gestionare a hazardelor i riscurilor. 
Popula ia habitatului rural nu este doar o resurs  pentru nevoile economiei, 
societ ii i vie ii urbane, ci i un factor de presiune structural i spa ial  ce aduce 
cu sine riscuri umane complexe. 

5. Concluzii 

Riscurile din mediul habita ional rural sunt înc  pu in studiate. Aceste 
riscuri posed  un spectru larg de genez , manifestare i extindere spa ial . Cum 
a ez rile rurale s-au localizat în diverse zone climatice, în situa ii geomorfologice 
complexe (mun i, podi uri, dealuri, câmpii, litorale, v i etc.), biogeografice – 
edafice i pe fonduri geodemografice extrem de variate, fenomenele de hazard i
risc compun o gam  larg  greu de identificat, evaluat, deci de gestionat. 
Manifest rile de risc se nuan eaz  între: manifestarea direct , cea intermediat i
manifestarea discret , cu efecte greu de surprins. 
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