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ABORDAREA MICROSCALAR  A FENOMENELOR 
GEOMORFOLOGICE DE RISC. 

STUDIU DE CAZ: DEPRESIUNEA CHIUZBAIA 

S. FILIP, T. BILA CO

ABSTRACT. - Microscale geomorphological risk assessment. Case study: 
Chiuzbaia Depression. The assessment of  the main geomorphological 
constraints on Chiuzbaia Depression followed multiple directions. Analytical 
approach of the landforms and identification of the main vulnerably elements was 
the main phases of the study. We performed a general geomorphological analysis, 
including geological, morphometrical and morphological features. Every 
parameter was weighted and numerical values associated them. Additionally, we 
performed a spatial raster analysis using GIS techniques and procedures. The final 
results are two maps: geomorphological homogeneous units map and 
geomorphological risk map

1. Considera ii generale 

Parte component  a subunit ii Mun ilor Igni , Depresiunea Chiuzbaia este 
pozi ionat  la sud de masivul Igni , spre care contactul se face prin intermediul 
unui abrupt structural-eroziv.  

Caracteristicile acestui compartiment depresionar deriv  din determin rile 
evolutive cu cauzalitate endogen  (vulcanism asociat unui sector de subduc ie) i
exogen  (îndep rtarea cuverturii de vulcamite cu generarea unei depresiuni de 
epigenez  invers , modelarea structurilor vulcanice pân  la stadiul de vulcan 
rezidual). Nota de specificitate este dat  de faptul c  cea mai mare parte a 
vulcanitelor puse în loc în timpul erup iilor derulate în intervalul Badenian-Pliocen 
superior au fost înl turate în urma unei puternice eroziuni fluviatile manifestate în 
cadrul a dou  sisteme hidrografice. Este vorba despre v ile Jidoaia i Chiuzbaia, 
prima cu drenare pe direc ie est-vest spre valea Firiza, iar cea de a doua 
constituindu-se ca afluent al S sarului la intrarea în Depresiunea Baia Mare. 

Investiga ia, orientat  spre surprinderea fenomenelor geomorfologice de 
risc, a urmat câteva etape analitice i o etap  de sintez  a datelor. O prim  ax  a 
investiga iilor a vizat identificarea arealelor geomorfologice omogene. În acest 
scop, pe lâng  surprinderea cantitativ i calitativ  a caracteristicilor 
geomorfologice, fiec rui parametru luat în considerare i-au fost atribuite note de 
bonitate. A doua ax   de investiga ie a fost legat  de analiza interven iilor antropice 
i reflexul lor în cadrul sistemelor geomorfologice. Totodat  au fost identificate 

principalele elemente antropice cu vulnerabilitate în raport cu procesele 
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geomorfologice. Etapa final  a constat în sinteza datelor ob inute în etapele 
anterioare. În acest sens au fost utilizate tehnici i metode specifice SIG.  

2. Aspecte analitice

2.1. Caracteristicile geologice 
Datele ob inute din consultarea studiilor geologice (Gherasi, N., 1964, 

Giu c , D. et al., 1973, Borco , M., et al., 1979, Givulescu, R., 1980), a h r ilor
geologice la scara : 50.000, au fost transpuse sub forma unei h r i a unit ilor 
geologice omogene, în care entit ile reprezentate au fost grupate în func ie de nota 
de bonitate atribuit  în raport cu susceptibilitatea la modelare prin procese 
geomorfologice naturale posibile în arealul considerat (Fig. 1). Cele mai frecvente 
situa ii sunt cele în care notele de bonitare au valori medii (relativ  susceptibilitate 
la modelare exogen ) datorit  dominan ei rocilor sedimentare (argile, gresii, 
nisipuri), cu larg  r spândire în arealul studiat. Varia iile sunt introduse de prezen a

Fig. 1. Bonitarea entit ilor litologice 
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Fig. 2. Adâncimea fragment rii reliefului

unor structuri vulcanice reziduale constituite ca neckuri vulcanice sau structuri 
remanente din categoria curgerilor de lave. Este vorba despre structurile insulare
M gura (849 m), Blidar (882), Poca (787 m), Piciorul Herjei (680 m) care se 
impun ca morfologii de tip m gur , introducând totodat i valori ridicate ale 
parametrilor morfometrici. 

2.2. Caracteristici morfometrice 
Valorile parametrilor morfometrici lua i în considerare (panta, adâncimea 

fragment rii, densitatea fragment rii), considera i a avea un rol major în nuan area 
dinamicii proceselor geomorfologice, au rezultat utilizând ca baz  de lucru h r ile 
topografice scara 1:25.000. Prelucrarea datelor digitale a permis ob inerea unui set de 
h r i morfometrice i a modelului digital de eleva ie (DEM). Valorile ob inute au fost 
grupate pe categorii de m rime c rora le-au fost atribuite scoruri (Tabelul 1). 

2.3. Caracteristici ale proceselor geomorfologice 
Evaluarea cantitativ i calitativ  a proceselor geomorfologice actuale se 

bazeaz  pe cartarea în teren a acestora. Au fost identificate arealele cu diferite 
caracteristici procesuale i s-a realizat o evaluare a intensit ii acestora. Se remarc
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Fig. 3. Densitatea fragment rii reliefului 

faptul c  pe arealele în care nu s-a produs o schimbare semnificativ  în ce prive te
modul de utilizare al terenurilor, procesele geomorfologice sunt în concordan  cu 
poten ialul morfodinamic al suprafe elor geomorfice. Cele mai radicale modific ri
în ceea ce prive te modul de manifestare al proceselor geomorfologice sunt induse 
de principalele tipuri de interven ii antropice: desp durirea, construc iile civile i
industriale i activit ile miniere. În ambele cazuri, suprafe ele geomorfice 
respective au suferit o schimbare a tipurilor de procese geomorfologice, cu 
instalarea unei eroziuni liniare i în suprafa  cu intensit i crescute. Maximul 
erozional este atins în cazul suprafe elor cu declivitate de peste 15o, defri ate i
aflate într-un proces natural de revegetare. Pe de alt  parte, se constat  c  în 
condi iile men inerii înveli ului vegetal natural, a p durii în special, suprafe ele 
afectate de procese erozionale cu intensitate crescut  sunt aproape inexistente. 
Procesele de dezagregare i rostogolire al c ror rezultat s-a concretizat sub forma 
unor mici acumul ri de tip grohoti  sunt pu ine ca num r i reduse ca extensiune 
(Dl. M gura).
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O categorie aparte o constituie cea a proceselor geomorfologice induse de 
exploat rile miniere de adâncime. Este vorba despre procese gravita ionale,
manifestate sub forma unor pr bu iri-surp ri, care au ca efect generarea unor 
cavit i cu dimensiuni care variaz  între 0,3-19 m adâncime i 0,5-15 m diametru. 
Astfel de morfologii sunt specifice pentru Dealul Piciorul Herjei i au o pozi ionare 
spa ial  în strâns  corela ie cu sistemul galeriilor de exploatare subteran , dar f r
afectarea elementelor teritoriale antropice. La momentul ultimelor observa ii 
(2006) nu s-a putut pune în eviden  caracterul activ al acestora, cu excep ia unei 
mici suprafe e instabilizate de pe flancul sudic al culmii, arealele respective fiind 
îns  în continuare susceptibile de producerea unor astfel de procese. 

2.4. Utilizarea terenurilor 
Având ca suport h r ile topografice edi ia 1970, baza de date CORINE i

cartarea pe teren, a fost realizat  o evaluare a modului de utilizare a terenurilor i a 
evolu iei spa io-temporale a acestuia. Rezultatele relev  o sc dere cu 27% a 
suprafe elor forestiere în ultimii 30 de ani. Atribuirea valorilor de bonitare s-a f cut
în acest caz prin rela ionarea diferitelor moduri de utilizare a terenurilor cu 
susceptibilitatea suprafe elor respective fa  de procesele geomorfologice. 

Fig. 4. Harta pantelor
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2.5. Elementele antropice de vulnerabilitate 
Analiza componentei antropice în teritoriul studiat scoate în eviden

manifestarea mai multor categorii de activit i: activit i miniere, forestiere,  
turistice i construc ia de drumuri i cl diri. Importan a lor deriv  din implica iile 
care le au asupra componentelor din sistemele geomorfologice; pe de alt  parte 
rezultatul materializat teritorial sub diferite forme ale acestor activit i se constituie 
ca elemente de vulnerabilitate pe care le-am luat în considerare prin prisma 
pozi ion rii spa iale în raport cu func ia i caracteristicile morfo-dinamice ale 
diferitelor suprafe e geomorfice. 

3. Sinteza informa iilor 

Datele ob inute pentru fiecare ax  de investiga ie au fost sintetizate într-o 
prim  faz , sub forma unei h r i a arealelor geomorfologice omogene (Fig.5),
rezultat  în urma proces rii i combin rii informa iilor prin procedee specifice GIS. 
Valorile unit ilor omogene rezultate astfel corespund unei susceptibilit i cu atât 
mai ridicate cu cât ele înglobeaz  condi ii mai favorabile de manifestare 

Fig. 5. Unit ile geoomogene
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procesual . Procesarea în sistem GIS a informa iilor ob inute în fiecare dintre 
etapele analitice, combinarea lor i raporterea spa ial  reciproc  a permis realizarea 
h r ii riscului geomorfologic. Conform acesteia se poate pune în eviden  o 
distribu ie neuniform , în raport cu existen a, sau nu, a elementelor de 
vulnerabilitate luate în considerare (areale construite, cu locuin e individuale, c i
de acces i mici pode e.) iar pe de alt  parte, în func ie de caracteristicile unit ilor 
geoomogene. Arealele cu valorile cele mai ridicate (6) sunt înregistrate în arelul 
suprapus unui substrat în care poten ialul morfodinamic ridicat este indus de 
existen a unor valori ridicate ale pantelor, adâncimii fragment rii i a unui substrat 
sedimentar aflat în pozi ie altimetric  inferioar  fat  de m gur  vulcanic  care prin 
morfologie i morfometrie faciliteaz  organizarea diferitelor forme de eroziune (Dl. 
Poca).

4. Perceperea riscului 

Depresiunea Chiuzbaia se constituie ca un areal de veche locuire în spa iul 
montan al Mun ilor Igni . Perceperea constrângerilor geomorfologice de c tre
comunitatea local  se reflect  într-o distribu ie relativ optim  a arealelor construite,

Fig. 6. Procesele geomorfologice în arealele construite din sectorul sud-vestic 
al localit ii Chiuzbaia 
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Fig. 7. Depresiunea Chiuzbaia. Regionarea riscurilor geomorfologice 

doar o mic  parte înscriindu-se în areale cu constrângeri morfologice ridicate. Pe 
de alt  parte se poate pune în eviden  o tendin  de adaptare a modalit ilor i
solu iilor constructive la aceste constrângeri, inclusiv prin modul de ordonare a 
utilit ilor în cadrul gospod riilor i în efectuarea unor lucr ri de consolidare a 
malurilor râului Chiuzbaia pe toat  lungimea sa de pe teritoriul localit ii.

Aspectele negative provin din faptul c  în unele cazuri elementele de 
infrastructur  teritorial , drumurile de acces, sunt astfel pozi ionate încât contribuie 
la ini ierea unor procese erozionale prin concentrarea scurgerii sau instabilizarea 
poten ial  a versan ilor. În acela i sens se remarc  o tendin  de extinderea a 
arealelor defri ate, mai ales în compartimentul nord-estic al depresiunii. 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. V
, N
r. 3
/ 2
00
6

Fenomene naturale i activit i antropice de risc 

81

Tabelul 1.  Notele de bonitare ale parametrilor morfometrici 

Intervalul de valori 
Nota de 
bonitare

Adâncimea 
fragment rii

(m)

Densitatea 
fragment rii

(km/km2)
Panta (o)

1 0-50 0-2 0-2o

2 50,1-100 2,1-4 2,1o-5o

3 100,1-150 4,1-6 5,1o-15o

4 150,1-200 6,1-7,8 15,1o-35o

5 200,1-250 * 35,1o-55oo

6 250.1-300 * >55o

7 300,1-350 * * 
8 350,1-400 * * 
9 400,1-429 * * 

Tabelul 2.   Notele de bonitare pentru procesele geomorfologice 

Tipul proceselor Nota de 
evaluare

Aluvionare 2 
Eroziune în pânz i iroire, cu intensitate redus  2 
Eroziune în pânz i iroire, cu intensitate ridicat  8 
Meteorizare sub covor vegetal forestier 1 
Modelare complex  4 
Procese gravita ionale  8
Ravena ie, toren ialitate 7 

Tabelul 3. Notele de bonitare pentru utilizarea terenurilor 

Modul de utilizare Nota de 
evaluare

Asocia ii vegetale de tranzi ie spre 
p duri 

4

Culturi de câmp anuale 8
Fâne e 2 
Livezi 4 
P duri de amestec 3 
P duri de foioase 3 
P uni  3 
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