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Fig.1. Pozi ia geografic  a bazinului Arvan

SEMNIFICA IA SINERGISMULUI RELIEF-SUBSTRAT 
GEOLOGIC PENRU DIAGNOZA RISCULUI 

GEOMORFOLOGIC. STUDIU DE CAZ: BAZINUL 
MORFOHIDROGRAFIC ARVAN (ALPII FRANCEZI) 

FLORINA GRECU 

ABSTRACT. - Relevancy of the relief-formation synergism in 
geomorphplogic risk assessement.Case study the morphohydrographic basin 
Arven (The French Alpes). Close regional analysis of the interplay between the 
geologic particularities and the relief dynamics may result into data concerning the 
geomorphologic vulnerability and risk. Considering the depth and the interaction 
of evaporites with other formations (hydrogeologic) or with the environment 
(including the human component), is such an example. Such processes are 
frequent in the Alpine Orogeny and therefore analyzed in the geographic literature 
(Rovera, 1993, H. Vivian et al., 1994). Based on the author’s field observations 
(2004, 2005) on the Arvan hydrographic basin, the French Alps, I elaborated a 
vulnerability map on geomorphologic processes which underlines the importance 
of time in risk understanding.  

1. Date generale 

Bazinul Arvan este situat în 
Alpii Francezi ai Savoiei, regiunea 
Maurienne, traversat  de râul Arc, 
afluent pe stanga al  Isère-ului 
(Fig.1). Se suprapune în cea mai 
mare parte regiunii geografice Pays 
des Arves, situat  la sud de Arc, 
între Masivul Belledonne (în nord-
vest), Grandes Rousses (în sud-vest 
i sud) i culmea Grande-Chible (în 

est), continuat  spre sud cu circuri 
glaciare i creste ce ating în l imea
maxim  în Aiguilles d Arves 
(Aiguilles Centrale 3515 m), care 
constituie i în l imea maxim  a 
bazinului hidrografic. Bazinul este 
drenat de râul omonim care 
conflueaz  cu Râul Arc la 
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Fig. 2. Harta 
 hipsometric  (A);
altitudinea maxim

în Aiguilles 
d’Arves (B). 

A B

altitudinea de 550 m în localitatea St.Jean de Maurienne (Fig. 2).Rezult  astfel o 
diferen  de nivel de circa 2965m pe o lungime de circa 20 km.Suprafa a bazinului 
este de circa 220 km2, în sistem Horton–Strahler are ordinul de m rime 7 (Grecu i
colab., 2005). 

Râul Arvan se formeaz  la circa 1270 m, din confluen a torentului Arvan 
(orientare vest-est, izvoare la circa 2300 m,  dificil de stabilit datorit  multitudinii 
ravenelor) cu Arvette (orientare sud-nord, în continuarea râului format prin 
confluen ), la localitatea Entraigues.  

În stabilirea izvoarelor râului Arvan s-au luat în considerare criteriile: 
altitudinea maxim i continuitatea v ii ca orientare. În acest sens, consider m ca 
izvor râul Arvette ce se formeaz  ca râu permanent pe la 2500 m din organismele 
toren iale ce dreneaz  circul glaciar de sub Aiguilles Centrale, organisme ce 
înainteaz  regresiv pân  pe la 3000 m. 

Bazinele hidrografice limitrofe sunt: Valloirette, în est i Gordon, în vest 
(afluen i ai râului Arc pe stânga) i Romanche, în sud (afluent pe dreapta râului 
Drac care se vars  în Isère). Denumirea de Maurienne este atribuit  versantului 
nordic al Masivului Ecrins i celui sudic al Masivului Vanoise. 

2. Particularit ile litologice i dinamica reliefului 

Particularit ile litologice au un rol esen ial în direc ionarea tipurilor de 
procese geomorfologice i a intensit ii acestora. Dintre acestea ne vom referi în special 
la cele situate la vest de Arvan, în zona dauphinoise preponderent jurasic i ultra-
dauphinoise (secven a triasic ) (bazinele hidrografice Merdenel, Bonrieu) (Fig.3).  
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Fig. 3. Schema structural  (scara 1/250.000) (dup Carte géologique de la France a 
1/50000, St. Jean de Maurienne, Service Géologique National) 

Liasicul ocup  spa ii largi între masivele cristaline Belledonne, Grandes-
Rousses, Grand-Châtelard i înc lecarea ultra-dauphinoise. Aici se disting dou
mari ansamble litologice: unul inferior, din calcare i altul superior, argilos i
istos, care poate fi întrerupt de calcare grezoase. 

„Calcarele liasice” prezint  varia ii de facies i de grosime în func ie de 
apropierea de masivele cristaline: bancuri în general de 50-60 m în vest (de ex., pe 
bordura estic  a Culmii Belledonne) sau de câ iva metri (de ex., pe bordura estic  a 
masivului Grand Rousses). Spre est, liasicul este format din marno-calcare, gresii, 
isturi i calcare (ro ii), marne grezoase (le Corbier, Cret d’Ornon). 

O suprafa  semnificativ  o are ansamblul isturilor silico-aluminoase 
negre, pu in micacee, foarte pu in calcaroase (vârsta liasic superior). Grosimea 
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acestora se apreciaz  a fi de 400-500 m i afloreaz  peste tot în arealul Jarrier – 
Villarembert - Corbier, în pasul Arves, la sud de Saint- Jean –d’Arves (Fig.4). 

Fig. 4. isturi negre pe traseul Corbier- La Chal 

Jurasicul mediu cuprinde isturi argiloase lucioase gri sau negre, alternând 
cu strate grezoase, calcare, microbrecii. Afloreaz  pe partea stâng  a râului Arvette, 
la Saint Sorlin. În perimetrul localit ii Fontcouverte, în punctul Villard, jurasicul 
mediu, cu grosimi de zeci de metri, afloreaz  pe o lungime de 200 m conglomerate 
grezoase-roze în alternan  cu isturi negre argiloase, care au favorizat alunec ri,
formând un melanj cu forma iunile glaciare cuaternare.    

În zona ultra-dauphinoise, Triasicul este reprezentat de gipsuri i anhidrite, 
care afloreaz  discontinuu în lungul Arvanului.Tot aici apar isturi cu intercala ii
de gresii (versantul nordic al Mont Charvin), precum i argilite galbene, violet-
verzui (deschiderea de pe partea dreapt  a Arvanului înainte de Gevoudaz  prezint
în baz  10-15 m argilite violet pale, apoi 10 m argilite g lbui). Liasicul este 
comparabil cu cel din partea oriental  a zonei dauphinoise, având îns  grosimi mai 
mari. Acelea i caracteristici le au i Jurasicul mediu i Jurasicul superior din partea 
extern : marne negre, calcare grezoase negre. 

Fli ul numulitic isto-argilos (fli ul Aiguilles des d’Arves) se prezint  sub 
forma a patru ansambluri: gresii i conglomerate în baza (Casse Massion); fli
calcaros (versantul vestic al crestei Grande Chible); fli istos (un ansamblu de 
calcare, gresii i isturi negre silicioase, în bazinul superior Montricher i Albane, 
cu alunec ri, exploat ri de ardezie); fli ul grezos; calcare i conglomerate, o 
intercala ie de calcare i isturi negre în partea superioar .

În aceste condi ii de substrat geologic, procesele geomorfologice
caracteristice sunt: dezagregarea; procesele de deplasare prin c dere, pr bu ire;  
alunec rile de teren; procesele glaciare i periglaciare. Depozitele rezultate prin 
acumulare sunt de vârst  cuaternar .

detaliu

Corbier 
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Procesele de deplasare prin c dere sau prin pr bu ire formeaz  trene de 
grohoti  la baza versan ilor abrup i, la poalele masivelor cristaline. Ele sunt îns
asociate cu procesele periglaciare datorate înghe -dezghe ului frecvente în etajul 
periglaciar i glaciar de la peste 1500 m altitudine.Asemenea grohoti uri cu blocuri 
mari, rezultate din dezagregarea conglomeratelor i fli ului Aigulles des Arves se 
g sesc la baza versantului vestic al cumpenei bazinului între Albiez-le-Vieux – 
în euarea Emy - Grande Chibles. Grohoti uri periglaciare actuale bordeaz  partea 
superioar  a circurilor, imediat sub abrupt. Acestea au îns  dimensiuni ceva mai 
reduse.Poale de grohoti  recente apar i la baza versan ilor abrup i ce domin  unele 
râuri (de ex., Arvan i Arvette), alimentând în acest caz debitul solid al cursurilor 
de ap  (Fig. 5). O situa ie aparte o prezint  grohoti urile rezultate din desprinderea 
unor blocuri din stratele grezoase, calcaroase intercalate între isturile argiloase 
u or erodabile, care adesea au aspect de alunec ri de teren. Dup  unii autori, 
depozitele fluvio-glaciare i glacio-lacustre, cu grosimi apreciabile (zeci i sute de 
metri), sunt datorate stagn rii apelor râurilor afluente Arc-ului prin bararea acestora 
de c tre ghe arul Arc, în Wurm (La carte geologique..., 1977). Ele au fost reluate 
de procese geomorfologice recente. Este vorba în special de suprafa a morfologic
de 1500 – 1800 – 2000 m de pe stânga Arvanului, ce coboar  din spre cump na
vestic  spre est, deasupra axei principale de drenaj, precum i de pe dreapta, unde 
formeaz  platoul pe care s-a dezvoltat localitatea Albiez (Fig.6). De i prezint
iminente fenomene de risc, aici s-au dezvoltat a ez ri permanente cu importan
turistic , în special pentru ski: Corbier, Toussuire, Fontcouverte, St. Jean d’Arves. 

A

B

Fig. 5.Versantul stâng al raului în amone de 
 Mont Charvin (A); versantul drept în  

depozite triasice (B) 
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Deluviile de alunecare sunt rezultatul alunec rilor de teren profunde înso ite de 
pr bu iri, sufoziuni datorate disolu iei gipsurilor, isturilor liasice argiloase ce 
con in un procent redus de carbona i i care se prezint  sub forma unor pl ci cu 
grosimi variabile.Obseva iile i cart rile din teren pun în eviden  o rela ie direct
între procesele de versant, evolu ia re elei de drenaj i formarea bazinelor 
hidrografice, de ordine inferioare. 

Fig. 6. Suprafa a de 1500-2000 m pe dreapta Arvanului 

3. Vulnerabilitatea i riscul iminent 

Dinamica, frecven a i tipul hazardelor naturale din bazinul Arvan se 
constituie în principalele criterii de delimitare a arealelor cu diferite grade de 
vulnerabilitate Utilizându-se metoda suprapunerii tipurilor de h r i analitice, 
precum i cart rile în teren, se pot identifica urm toarele areale de vulnerabilitate 
(Fig.7):
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Fig. 7. Harta vulnerabilit ii terenurilor: 
1-vulnerabilitate mare i foarte mare la procese glaciare i periglaciare actuale; 
2-vulnerabilitate mare i foarte mare la procese periglaciare i garvita ionale; 
3-vulnerabilitate mare i foarte mare la alunec ri de teren i raven ri; 4-
vulnerabilitate medie la procese de versant; 5-vulnerabilitate mare la procese 
de albie i versan i; 6- vulnerabilitate redus  la procese de albie; 7-
vulnerabilitate mare la goluri subterane în depozite triasice (tg) i în depozite 
liasice (l). 
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Fig. 8. Ghe arul Saint Sorlin

Fig. 9. Blocuri în sta iunea Corbier

1.Vulnerabilitate mare i foarte mare  la procese glaciare i  periglaciare 
actuale prezint  bazinul superior, la peste 1800 m altitudine, unde sunt frecvente 
procesele de înghe -dezghe , gravita ionale, toren iale; materialele dezagregate sunt 
deplasate gravita ional fie prin rostogoliri, c deri de pietre pe versan i, fie pe 
organisme toren iale formând conuri i poale de grohoti , toren i de pietre. 
Eroziunea i acumularea glaciar  actual  sunt specifice ghe arului Saint Sorlin 
(Fig.8), din extremitatea sud-estic  a bazinului ce favorizeaz  în acela i timp  
crearea unei re ele de drenaj toren iale dense, dar scurte ce se înscrie în bazinul 

Blanc.Cea mai mare suprafa  a 
ghe arului se g se te între 2700 i
3100 m, sub 2700 m suprafa a scade 
brusc, l sând locul unei mase enorme 
de grohoti  (morene) br zdate de 
toren i. Urmare retragerii frun ii
ghe arului apar la zi tillurile de 
fund.Dac  în 1967 fruntea ghe arului
se g sea la 2630 m (Vivian, 1969), în 
prezent  (Harta topografic , scara 1: 
25 000 din 1998 i observa iile în 
teren) poate fi urm rit  o frunte relativ 
continu  la circa 2700 m (local, 
coboar  la 2660 m), rezultând o 

retragere de circa 2 m/an. Circurile glaciare de sub Aiguilles d Arves p streaz
suprafe e reduse de ghe ari.

2. Vulnerabilitate mare i
foarte mare la procese periglaciare i
gravita ionale (dezagreg ri i procese 
de deplasare prin c dere) prezint
versan ii cu pant  mare (forma i în 
general din granite, migmatite, 
amfibolite, cristalin puternic 
metamorfozat), cum sunt în Grand-
Chatelard, versan ii v ilor adâncite în 
“chei” etc. 

3. Vulnerabilitate mare i
foarte mare datorate alunec rilor de 
teren i raven rilor (cauzate de 
instabilitatea depozitelor cuaternare 
situate peste isturile aaleniene) o au terenurile din perimetrul Corbier, Touissuire, 
Fontcouverte, Jarrier (fig. 9, 10). 

4.Vulnerabilitate medie datorat  instabilit ii forma iunilor glaciare i
fluvio- glaciare wurmiene situate la altitudini cuprinse între 1500 i 1800 (2000) m. 
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Relieful cu pante generale medii, constituie o suprafa  morfologic  pe care au 
ap rut i dezvoltat a ez ri, importante centre turistice. 

5. Vulnerabilitate mare la procese de albie-versant prezint  arealele în 
care albiile râurilor vin în contact direct cu versan ii astfel încât ie irile de pe 
versan i se constituie în intr ri în debitul solid al râului. Râurile afluente Arvanului 
formeaz  adev rate chei în sectorul inferior, dinamica versant – albie fiind extrem 
de activ . De altfel, cu excep ia Arvanului în aval de confluen a cu Garney, care 
prezint  o lunc  de pân  la 100-150 m, luncile râurilor  sunt foarte înguste, 
rezultate din abaterile talvegului impuse de conuri de dejec ie sau coluvii. 

6. Aluviunile i conurile de dejec ie fixate, din sectorul inferior al 
Arvanului, prezint  un grad de vulnerabilitate redus. 

7. Arealele cu vulnerabilitate mare la goluri subterane datorate disolu iei 
evaporitelor se suprapun  
gipsurilor triasice din 
bazinele superioare râurilor 
afluente Arvanului pe 
stânga, în regiunea de pe 
dreapta Arvanului superior, 
pe versantul nord-vestic al 
Mont Charvin. Golurile 
subterane sunt greu de 
identificat, dar ele pot fi 
depistate prin pâlniile de 
disolu ie. Prezen a unor 
asemenea goluri au 
contribuit, prin procesele de 
pr bu ire, la crearea unor 
depresiuni de suprafa , cu 
exces de umiditate sau chiar 

mici lacuri, drenate ulterior de re eaua hidrografic . În acest mod s-a format i a 
evoluat bazinul superior al râului Taraverray, cu depresiunea  Roset, pe fundul 
c ruia persist  înc  un lac de dimensiuni reduse (Carte géologique de la France a 
1/50000, St.-Jean-de-Maurienne). Traseul turistic Le Corbier–La Chal t iat în 
isturi aaleniene, ocole te fundul depresiunii, înscriindu-se în partea superioar -

medie a versantului.
Arelele cu vulnerabilitate mare la procesele caracteristice (diferen iate 

dup  intensitatea i frecven a acestora) prezint i un risc mare pentru popula ie în
perimetrele construite, în lungul c ilor de comunica ie. În aceast  situa ie se 
prezint oseaua Fontcouverte - Villarembert –Le Corbier, spre exemplu, care se 
deruleaz  peste depozite cuaternare (forma iuni fluvio-glaciare i morene 
wurmiene, forma iuni de versant i deluvii de alunecare etc.) pân  aproape de râul 
Merdenel (Garney), de unde oseaua este t iat  în isturi argiloase negre liasice. 

Fig. 10. Alunec ri în depozite glaciare wurmiene în 
perimetrul Corbier-Touissuire 

 (cl diri în deluviu de alunecare) 
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Ambele depozite prezint  un poten ial crescut de risc. Acest risc se poate manifesta 
atât în timp scurt, dar poate avea loc i în perioade îndelungate de timp, mai ales în 
prezen a gipsului i a anhidritelor. Un asemenea fenomen s-a înregistrat dup , 25-30 
ani, în 1982-1984, în Alpii interni (Alpes de Savoie), în bazinul Friolin-Isère, care a 
provocat o alunecare de teren ce a mobilizat 10 mil. m3 de roc  (G.Rovera, 1993). 

Concluzii 

Cercet rile intercondi ionate geologie-relief pun în eviden  atât starea 
dinamicii reliefului, cât i tendin ele evolutive în timp mai mult sau mai pu in
prognozat. Acest fapt permite depistarea ariilor de vulnerabilitate i a riscului 
iminent, cu efecte negative asupra popula iei i, în consecin  luarea m surilor de 
limitare a dezastrelor. 
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