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ROCA I STRUCTURA CA FACTORI DE RISC 
NATURAL ÎN PODI UL SOME AN

W. SCHREIBER

Abstract. Rock and structure as natural risk factors in the Some  Plateau.
Like in any landform made up by sedimentary rocks, both the characteristics of the 
rocks (such as hardness, chemical composition, solubility) and the structure (the 
slope of the strata, the alternation of strata made up by different rocks) determine 
the features of the landform and its morphodynamics. The Some  Plateau is the 
north-western unit of the Transylvanian Depression, and it is characterized by a 
monocline structural morphology, shaped on limestones, marls, clays, sandstones, 
conglomerates, volcanic tuffs, and secondarily on gypsum and salt. This structure, 
as well as the neotectonic processes which take place especially in the northern 
half, determined different erosion processes in the northern part, to which one may 
add different types of landslides and landslips in the central and southern parts. 

Key- words: natural risk factors, rocks, structure, Some  Plateau 

1. Introducere 

Podi ul Some an face parte din Depresiunea Transilvaniei. Aceasta a 
func ionat în timpul ter iarului ca un bazin de sedimentare, scufundat îns  inegal în 
diferitele perioade geologice. Într-o mare pu in adânc  au fost transportate, dinspre 
spa iul montan învecinat al Carpa ilor, sedimente continentale, la care s-au ad ugat 
cele depuse în mediul marin.  
 Stratele geologice au înclinat, de la început, dinspre marginea bazinului 
spre centrul lui. Aceast  înclinare a fost accentuat  de mi c rile de subsiden  din 
centrul bazinului i în câteva arii locale, precum i de misc rile de ridicare ale 
spa iului montan, care a angrenat i sectoare de la periferia bazinului. Astfel a luat 
na tere o structur  monoclinal  clar exprimat  în relieful Podi ului Some an. 
Aceasta a determinat apari ia unei succesiuni de cueste, care sunt orientate c tre 
spa iul montan, i  a versan ilor monoclinali, cu o orientare invers .
 Aria cercetat  cuprinde partea central  a acestei unit i geografice, 
excluzând, în partea vestic , Depresiunea Alma -Agrij, iar în nord-est ajungând 
pân  la bazinul S l trucului, inclusiv. În partea de nord limita trece la marginea 
nordic  a Podi ului Boiu Mare i continuând, spre vest, cu interfluviul dintre 
bazinele Bârs u i Some . În sud limita urm re te interfluviul dintre C pu -
Some ul Mic i Nad , continuând, spre nord i nord-est, cu marginea vestic  a 
culoarului Some ului Mic. 
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2. Roca ca factor de risc 

 Depozitele sedimentare acumulate în aceast  parte a Bazinului Transilvan 
apar in Paleogenului superior (Ypresianului), Eocenului, Oligocenului i
Miocenului inferior i mediu (Badenianului i Sarma ianului inferior). Sedimentele 
cuaternare se pun în eviden  în depozitele aluviale, eluviale, deluviale, coluviale i
proluviale.

Apar astfel, f r  lacune stratigrafice în intervalul Paleocen - Miocen, roci 
cu caracteristici diferite fa  de ac iunea agen ilor modelatori ai reliefului: roci mai 
rezistente precum calcare, gresii, conglomerate i tufurile vulcanice, i altele, mai 
pu in rezistente, ca argile, marne sau nisipuri. 
 Reparti ia  teritorial  actual  a forma iunilor este diferit  în func ie de 
evolu ia paleogeografic  a regiunii. În partea sudic i nordic  predomin
forma iunile paleocene, în timp ce în partea central i estic  cele miocene. 
 În Podi ul Some an – între limitele ar tate la început – apar urm toarele 
roci:

Calcarele sunt roci carbonatate ce apar ca depozite marine paleocene i,
local, badeniene. S-au format prin acumularea scheletelor sau cochiliilor de 
lamelibranhiate, gasteropode, echinide i foraminifere în apele unor m ri calde. 
Apar mai cu seam  sub forma calcarelor grosiere inferioare, de vârsta priabonian ,
i în Stratele de Mera resp. Hoia, de vârsta lattorfian  (calcarele grosiere 

superioare). Ele pot avea grosimi de peste 100 m, fiind forma iuni r spândite i
importante pentru relieful Podi ului Some an.

Fig. 1. Cheile Babei                                              Fig. 2. Pr bu iri în material dezagregat  
                    în Cheile Babei                   

Calcarele paleocene sunt mai pu in compacte fa  de cele mesozoice din 
Carpa i. De aceea dau forme de relief mai pu in spectaculoase i cu o dinamic  mai 
intens  decât acelea. Formele carstice, de disolu ie, sunt mai pu in caracteristice i
apar, mai cu seam , în Podi ul Boiu Mare, dar i lâng  Glod a fost semnalat  o 
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dolin , iar altele la obâr ia v ii Suceagului. Existr  câteva chei (Cheile Babei, 
fig.1), cu abrupturi importante, dar mai pu in spectaculoase fa  de cheile modelate 
în calcarele jurasice, apar câteva izvoare carstice, dar mai r spândite sunt 
abrupturile de cuest , dezvoltate pe seama acestor forma iuni dure în compara ie cu 
alte roci sedimentare.  

Calcarele induc un risc natural în peisaj din cauza pantelor mari, dezvoltate 
pe aceste roci – abrupturi de cuest , foarte r spândite în aceast  unitate geografic ,
abrupturile cheilor, mai pu in caracteristice – i a proceselor asociate cu acestea: de 
dezagregare mecanic  (fig.2), de pr bu ire, de sp lare areal  sau eroziune 
toren ial , iar în Podi ul Boiu Mare i prin procesele carstice, care au îns  o 
evolu ie lent i, cel pu in în parte, mai previzibil .

Marnocalcarele, mai pu in r spândite, sunt formate din marne bogate în 
calcare i constituie de fapt,  o tranzi ie dintre cele dou  componente. Procentajul 
calcarelor dep e te, de regul , 75%. În Podi ul Some an apar în cadrul depozitelor 
oligocene. Pe seama lor s-au dezvoltat abrupturi de cuest . Formele carstice tipice 
lipsesc în aceast  situa ie. Prezint  riscuri asem n toare cu cele ale forma iunilor 
calcaroase. 

Marnele sunt roci foarte r spândite pe teritoriul Podi ului Some an. Ele 
apar în forma iunile eocene (lute ien-priaboniene, în special Orizontul cu 
Nummulites perforatus), oligocene i miocen inferioare. Sunt roci de tranzi ie
dintre argile i calcare: de regul  argilele constituie dou  treimi, iar calcarul o 
treime din compozi ia rocii. 
 La un procentaj mai mare de calcar, ele sunt mai dure i contribuie la 
generarea unor forme de relief mai proeminente i bine eviden iate, în schimb 
marnele tipice sunt impermeabile i favorizeaz  declan area porniturilor de teren 
precum i forme ale eroziunii toren iale.

Marnele argiloase au peste 75% argil , prin urmare ofer  terenului o 
instabilitate mai ridicat  decât marnele obi nuite. Ele apar în depozitele 
oligocenului terminal, în Stratele de  Buza .

Argilele marnoase au peste 85% argil i apar în depozitele Miocenului 
inferior, în etajele Eggenburgian, Ottnangian, Carpatian i Badenian, în Stratele de 
Coru i Stratele de Chechi .  Ca i mod de comportare  fa  de agen ii de modelare 
se comport  ca i argilele obi nuite, determinând un risc major la alunec ri i alte 
tipuri de porniri, dar i la eroziunea toren ial .

Argilele sunt roci cu particule foarte mici, cu diametre sub 2 m. Ele sunt 
foarte r spândite i se constituie, de regul , din scoar ele de alterare tropicale i
subtropicale, fiind deci depozite continentale, depuse în mediul marin sau lacustru. 
Ele apar în forma iunile eocene i oligocene, cele mai importante fiind argilele 
v rgate inferioare (Ypresian-Lute ian inferior), care pot dep i 100 m grosime, i
argilele v rgate superioare (Priabonian), dar apar i în Stratele cu Nummulites 
perforatus sau în depozitele rupeliene (Stratele de Ticu). Pe alocuri, ca în Stratele 
de Ileanda, argilele pot fi foioase sau bituminoase i pot dep i 50 m grosime. 
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 Argilele sunt roci impermeabile, care în condi ii de umezeal  se umfl i
devin plastice, determinând astfel o instabilitate ridicat  a terenului. În stare uscat
crap , cr p turile favorizând prefigurarea corni elor de desprindere. Astfel de 
cr p turi apar în Podi ul Some an în fiecare an, mai ales la sfâr itul verii. Pe seama 
argilelor s-a dezvoltat o gam  variat  de alunec ri, de la cele superficiale, în brazde 
(fig. 3) la cele profunde, la generarea c rora uneori au avut un rol i orizonturile de 
roci mai dure (în Podi ul Some an mai cu seama gresia i, subordonat, tuful 
vulcanic, fig. 4).  

      Fig. 3. Alunec ri superficiale în                          Fig. 4. Alunec ri masive la sud-est  de 
       Valea Cald      Feiurdeni 
      

Conglomeratele sunt roci detritice cimentate. Ele apar subordonat, în 
forma iunile priaboniene, egeriene (Stratele de Sânmihaiu Alma ului) i
ottnangian-carpatiene (Stratele de Hida). În nordul Podi ului Some an acestea din 
urm  pot atinge o grosime de peste 1000 m. Local au fost semnalate i în 
forma iunile badenian inferioare. Rezisten a lor depinde, în primul rând, de 
caracterul liantului, conglomeratele fiind, în general, roci rezistente. Pe alocuri trec 
în microconglomerate i în gresii.

Conglomeratele dau abrupturi cu fenomene de dezagregare i pr bu ire, 
dar amploarea fenomenului depinde mult de grosimea orizontului.  

Gresiile sunt, de asemenea, roci detritice cimentate, îns  cu diametre mai 
fine (0,05-2,0 mm). i în acest caz rezisten a rocii depinde mai cu seam  de 
cimentul existent (calcaros, argilos etc.), dar i de caracterul nisipului cimentat, cel 
mai dur fiind cel cuar os. Gresiile fine trec adesea în gresii grosiere i chiar în 
microconglomerate.

În Podi ul Some an gresii apar în forma iunile priaboniene (Gresia de 
Raco i), în cele  egerian-eggenburgiene (Stratele de Buza , Stratele de Sânmihaiu 
Alma ului), în Stratele de Hida, ottnangian-carpatiene i chiar în cele badeniene. 
Ele dau abrupturi i determin , prin duritatea lor, îngust ri ale v ilor (fig. 5 i 6), 
oferind îns , în general, versan i stabili. Ca orizonturi intercalate în strate masive 
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de argil  contribuie la formarea alunec rilor masive, de tipul glimeelor (de ex. în 
Valea Feiurdeni i Valea Cald ).

Fig. 5. Îngustarea V ii Luna din cauza        Fig. 6. Afloriment de gresie în malul 
 orizontului de gresie                  râului Luna 

Nisipurile, roci neconsolidate, apar relativ rar, dând forme pu in
proeminente i cu o dinamic  pronun at .  Ele au fost semnalate în depozitele 
rupeliene i egeriene (Stratele de Sânmihaiu). Sunt sedimente permeabile i, când 
stau peste argile sau marne, determin  o instabilitate ridicat  a terenului. Sunt 
puternic afectate atât de eroziunea de suprafa  cât i de cea toren ial .

Prin cimentarea cenu elor vulcanice au rezultat tufurile vulcanice. Ele sunt 
orizonturi relativ rezistente, dar, de regul , sub iri (de câ iva metri, rar pân  la zeci 
de metri). Apar în forma iunile miocen medii, în badenian i sarma ianul inferior. 
Se remarc  mai cu seam  la est de linia Cluj-Deu u-Vultureni-Pâgli a-Jichi u de 
Sus, la vest de ea aparând doar insular (Al. Savu, 1963). 

Tufurile dacitice i riodacitice se leag  de o perioad  activ  a 
vulcanismului de la începtul Miocenului. Din cauza uniformit ii relative a 
depozitelor din Bazinul Transilvan, tufurile au un rol însemnat i în delimitarea 
etajelor geologice. De importan  pentru regiune sunt Tuful de Dej, care ajunge la 
grosimi de 35 m, i, în mod excep ional, cel de Ghiri , care limteaz  în partea 
superioar  forma iunile bugloviene.  

Tufurile au o importan  mare pentru relieful podi ului. Astfel, ele 
p streaz  adesea în l imi mai mari, determin  îngust ri ale v ilor (ca pe v ile 
Bor ei, Lunei i Lujerdiului – îns  definirea lor drept defilee sau chei constituie o 
exagerare!) i joac  un rol în generarea alunec rilor masive, de tip glimee (Al. 
Savu, 1963). Cercet rile noastre din partea sud-estic  a Podi ului Some an au 
ar tat c  în aceast  parte rolul gresiilor, atât în cel a cre rii îngust rilor de vale cât 
i în cel al declan rii glimeelor est mai important decât cel al tufurilor. 

Gipsurile sunt evaporite, care s-au sedimentat în m ri epicontinentale, cu 
adâncime redus  a apelor i în condi iile unei evapora ii intense, în lagunele unor 
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m ri calde, în epoci aride. Sunt roci solubile, îns  aria lor de r spândire este 
limitat i, de regul , z c mintele de gips sunt exploatate (în mod special la Leghia, 
unde gipsurile ating o grosime de 30 m). Au fost semnalate în cadrul depozitelor 
lute iene (Gipsurile inferioare), priabonene (Gipsurile superioare) precum i
badeniene, în apropierea masivelor de sare, dar i pe v ile din nordul municipiului 
Cluj-Napoca. Arealele cu gipsuri constituie zone de risc pentru construc ii, îns
aici, de regul , se afl  cariere de extrac ie.

Sarea este un evaporit care apare în forma iunile badeniene, depuse în 
special în cadrul unor lagune. Este înso it  de „forma iunea s rii”, un depozit 
deosebit de friabil, cu numeroase fenomene de eroziune. Pentru c  sarea este 
solubil  d  forme negative sau aplatizate, chiar în condi iile unor masive diapire.  
La Dej (Ocna Dejului) sarea este exploatat , rezultând forme de relief antropic, dar 
inducând i un risc special, datorit  spa iilor subterane, care se pr bu esc sau se pot 
pr bu i. Fenomenele de alunecare i pr bu ire sunt frecvente. 

În cadrul depozitelor oligocene au fost semnalate isturi c rbunoase. Ele 
demonstrez participarea resturilor de plante la formarea isturilor. Sunt roci slabe, 
îns  au o distribu ie redus  în podi .

Depozitele aluviale apar în albiile râurilor, dar i sub form  de depozite de 
teras . Sunt pietri uri, nisipuri i mâluri cuaternare neconsolidate sau pu in
consolidate. Ele se caracterizeaz  printr-o rezisten  mic  la ac iunea agen ilor de 
modelare, iar unde apar la suprafa  dau adesea forme temporare (renii, ostroave 
etc.) care se modific  dup  fiecare viitur  important i care se încadreaz  în 
relieful luncilor inundabile i al albiilor de râu. 

3. Structura geologic  ca factor de risc 

Dup  cum s-a ar tat deja, structura general  este una monoclinal , cu 
c derea stratelor de 10 - 15° c tre confluen a Some ului Mare cu Some ul Mic (Al. 
Savu, 1963). Aceast  structur  determin  apari ia unui relief structural, al c rei 
caracteristic  principal  este asimetria: alternan a versan ilor mai abrup i, de tip 
cuest , cu o dinamic  a reliefului mai accentuat , orientate c tre spa iul montan, i
versan ii monoclinali (reversul cuestei) orientate în direc ia opus , mai line i mai 
stabile din punct de vedere morfodinamic. La fel, v ile, cu caracter subsecvent, se 
caracterizeaz  prin asimetrie, un versant fiind o cuest , cel lalt un versant mono-
clinal.
 Aceast  structur  monoclinal  este deranjat , în câteva areale, de 
anticlinale, sinclinale sau falii. Astfel se remarc  anticlinalul D biceni-Frâncenii de 
Piatr -Baba, intersectat de Cheile Babei. Acest anticlinal, traversând o regiune 
puternic împ durit , nu are consecin e asupra morfodinamicii actuale.

Clasificarea rocilor dup diferite caracteristici (duritate, cimentare, 
rezisten  la forfecare, rezisten  la comprimare etc.) este important  pentru 
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evaluarea comportamentului lor fa  de agen i modelatori, i, implicit, ca generator 
al factorilor de risc. O astfel de clasificare nu poate fi îns  altceva decât o apreciere 
generalizat i aproximativ , pentru c  însu irile rocilor, ca duritate, componen
chimic , granulometric i mineralogic , culoarea etc. se modific  extrem de rapid 
atât pe vertical  cât i pe orizontal . Aceast  stare de fapt are mai multe cauze: 

a. Locul depunerii în bazinul de sedimetare 
În primul rând, bazinul de sedimentare se modific  în decursul perioadelor 

geologice. Astfel, de pe întinsul Podi ului Some an au fost semnalate depuneri în 
mediu maritim – epicontinental sau neritic –, lacustru, fluvio-lacustru .a. În acest 
fel, chiar aceea i roc , de pild  o gresie sau un calcar, poate avea însu iri deosebite. 

În al doilea rând conteaz i distan a de la marginea continetului. Astfel, 
depozitele continentale din apropierea rmurilor sunt în general mai grosiere dacât 
cele din largul bazinului. 
 b. Condi iile climatice 
 Condi iile paleoclimatice au determinat mai multe aspecte ale depozitelor. 
Pentru depozitele marine organogene, ele au determinat genurile i speciile de 
lamelibranhiate, gasteropode, echinide etc., care au tr it în apele tropicale i
subtropicale din Paloecen i pân  în Miocenul inferior. 
 Pentru depozitele continentale condi iile climatice au determinat tipurile de 
procese de alterare-dezagregare ale rocilor. Prezen a argilelor ro ii în depozitele
paleocene i oligocene s-a datorat paleoclimatului din acele epoci geologice, care 
au  generat scoar e de alterare tropicale groase (regolite), care au fost sp late 
ulterior în mare i depuse ca argile v rgate (inferioare i superioare). Culoarea 
ro cat  a argilelor i componen a lor chimic  demonstreaz  tocmai acest fapt.  
 c. Mi c rile tectonice 
 Mi c rile de ridicare i de coborâre a unit ilor de uscat au determinat, în 
bun  m sur , caracterul i reparti ia depozitelor. Astfel, o transgresiune marin
începe cu depozite grosiere, în timp ce, dup  o lung  faz  de acalmie, depozitele 
sunt fine. Mi c rile de ridicare a uscatului au avut drept consecin  o eroziune i un 
transport accelerat, cu depozite mai grosiere la începutul ridic rii. Un efect 
asem n tor îl au mi c rile de coborâre din cadrul bazinului de sedimentare. 
Alternan ele stratelor de diferite roci arat  tocmai o alternan  a condi iilor de 
depunere: a mi c rilor tectonice i a condi iilor climatice,
 Mi c rile tectonice i neotectonice au o însemn tate mare pentru evolu ia
reliefului. Astfel se consider  c  Dealurile imi na-Surduc au suferit o ridicare în 
bloc, fapt ce ar explica valorile ridicate ale adâncimii fragment rii i relieful mai 
accidentat, care, la rândul lor, determin  un risc natural mai ridicat. Efectul 
morfodinamic al ridic rii a fost îns  moderat din cauza împ duririi relativ mare a 
regiunii precum i din cauza versan ilor relativ scur i. Pe de alt  parte, la aceast
evolu ie a contribuit i subsiden a de la Jibou, care a dus la o coborâre a bazei de 
eroziune i la o accelerarea a eroziunii în Dealurile Simi na-Surduc. O consecin  a 
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acestor mi c ri este i caracterul îngust al v ilor, predominând eroziunea în 
adâncime, ceea ce induce un risc crecut la viituri, determinate mai ales de ploile cu 
caracter de averse. 

d. Alternan ele i intercala iile
 Alc tuirea geologic  a terenului – roca i structura – se reflect  în relieful 
regiunii i determin , în mare parte, dinamica reliefului, mai cu seam  procesele 
geomorfologice actuale. Dar roca se impune în relief, de regul , doar dac  are o 
suficient  grosime. Fac excep ii rocile solubile, dar i orizonturile rezistente, ca 
tufurile vulcanice, care se pot impune i când stratele sunt mai sub iri.
 S-a ar tat deja c  în cadrul aceluia i orizont caracteristicile rocilor pot 
varia, ca de pild  diametrul particulelor i gradul de cimentare la o gresie, ceea ce 
face mai dificl  urm rirea influen ei rocii asupra reliefului. O complica ie
suplimentar  intervine în urma frecventelor intercala ii de alte roci în orizontul 
major. Ele se explic  prin modific ri locale ale condi iilor de sedimentare 
(adâncime, mi c ri .a.). Astfel, pentru complexul argilelor v rgate superioare sunt 
remarcate frecventele intercala ii de gresii i nisipuri, datorate unor condi ii
continentale de sedimentare, cu caracter fluvio-lacustru (Mészaros N., Clichici O,, 
1976). Aceia i autori semnaleaz  în interiorul Stratelor de Mera, în cadrul marnelor 
i calcarelor, intercala ii de nisipuri feldspatice i pietri uri andezitice. Aceste 

situa ii fac, adesea, ca reflectarea rocilor în relief s  fie mai pu in, sau, la alternan e
frecvente, deloc vizibile. Întotdeauna îns  o alternan  petrografic  poate determina 
o instabilitate specific  a terenului, prin urmare, constituie un factor de risc. 

4. Concluzii 

Roca i structura au influen at i influen eaz  morfodinamica în dou
modalit i: prin însu irile rocilor i prin conferirea anumitor caracteristici reliefului. 
În Podi ul Some an pot fi considerate roci rezistente la eroziune calcarele, 
conglomeratele i tufurile vulcanice, iar slabe argilele, nisipurile i rocile solubile, 
ca gipsul i sarea. Riscul indus de aceste caracteristici sunt diferite forme de 
eroziune, pornituri de teren, sufoziune etc. 
 Prin evolu ia reliefului, determinat în mare parte de caracteristicile lito-
structurale, riscurile naturale sunt mai ridicate în func ie de particularit ile
reliefului:  în partea de nord predomin  riscul la procesele de eroziune toren ial , în 
partea central i sudic  cel indus de porniturile de teren i de eroziunea de 
suprafa .
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