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RISCURI INDUSE NATURAL I ANTROPIC ÎN 
CULOARUL SOME ULUI ÎNTRE DEJ I IC U

HOSU MARIA 

RESUME. - Des risques induits de manière naturelle et anthropique dans la 
Couloir de Some  entre Dej et ic u. Deux couloirs grands de vallées 
sectionnent la Dépression de la Transylvanie, celui de Mure  et celui de Some .
Le dernier, par le chemin, la morphologie et le chargement géosystemique, devient 
un modèle géographique peur le nord-ouest du territoire de la Roumanie. Le fond 
naturel (géologique, géomorphologique, climatique, hydrologique et 
biogéographique), a soutenu  l´installation d´une  communauté humaine dès temps 
anciens, qui a maintenu, en général, un statut géographique prédominant rural. Les 
ressources  de cet espace été dirigées vers d´autres centres économiques 
polarisateurs. La fonction de “transit” est amplifiée  par l´intermédiaire de l´aspect 
économique. Les manifestations physico - géographique et celles socio - 
humaines, implicite l´économie, est facilité par des événements géographiques aux 
effets de risque. Dans les processus de déchaînement des risques ces sont 
remarqués spécialement les inondations. Importants sont les activités 
anthropiques- les exploitations de ballast dans l´auge de Some , intervention qui a 
affecté les structures alluviaux, provoquant des déséquilibres morpho hydro 
dynamiques au niveau des auges et des plaines, produisant la rupture des 
équilibres géomorphologiques dans le système de la vallée implicite, l´apparition 
des risques. L´apport excessif des déchets dans les auges, le manque des rampes de 
collecte ayant une forme adéquate conduit à la pollution de l´eau de la rivière et 
aux risques écologiques. L´utilisation agricole des terrains, le défrichement, le 
passage excessif ont déterminé effet des processus d´érosion linéaire sur les 
versants et la dégradation des terrains. La pollution industrielle est plus évidente 
dans le périmètre du municipe Dej, an essaye quelques mesures de prévention et 
d´arrêt. 

1. Încadrare i localizare geografic  a culoarului de vale 

Culoarul Some ului este în eles ca spa iul de vale, respectiv ceea ce 
ansambleaz  morfologia complex , predominant fluvial , dintre planurile 
superioare ale versan ilor (muchia) i planurile efective ale albiilor minore. Este 
vorba de „segmentul convex” (cf. Ritter,1986), din profilul geomorfologic al 
versantului esen ializat de King (1962). Într-o privire larg , Culoarul Some ului
constituie o fâ ie de contiguitate între Podi ul Some an (Dealurile Gârb ului, 
Clujului i Dejului), Podi ul Boiului, Dealurile Ciceului, Dealurile S lajului i
Dealul Mare-Preluca. Acest culoar este compus din sectoare înguste, cu aspect de 
defileu (exemplu: Rus, R stoci, Surduc, ic u) i arii de l rgire, cu aspect 
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depresionar (Gurusl u, Letca, Câ c u) i se desf oar  pe aproximativ 100 Km (75 
km. pe sectorul Dej-Jibou i 25 km. între Jibou i defileul de la ic u).

În cadrul culoarului se localizeaz  un num r mare de a ez ri rurale i doar 
dou  a ez ri urbane (Dej, la limita nordic i Jibou, în Depresiunea Gurusl u).

2. Evenimente naturale, interven ii antropice i efectele negative 

Sistemul morfohidrodinamic al culoarului suport  influen a factorilor 
naturali (atmosferici, hidrici, geologici i geomorfologici), dar mai ales a factorului 
uman, prin:
- a ez ri construite de-a lungul timpului, cu toate atributele legate de acestea; 
- activit i întreprinse în scop economic, profilate în producerea de bunuri 

necesare existen ei;
- amplasarea infrastructurii de circula ie (drumuri rurale, osele i c i de 

comunica ie); 
- realizarea infrastructurii re elelor de utilitate larg  (re ea electric , re ea de 

distribu ie a gazelor naturale, conductele de alimentare cu ap i sta iile 
acestora, re ele edilitar-gospod re ti);

- depozitarea materialelor alogene provenite din exploat ri în carier i din 
sortarea materialelor de construc ie (var, ceramic  brut , prefabricate, de euri 
industriale, menajere etc.). 

Datorit  faptului c  predomin  a ez rile de tip rural, prezen a activit ilor
antropice ce induc efecte de risc sunt reduse i cu localizare punctiform . Unele 
activit i, desf urate pe areale mai largi, cum ar fi: prelucrarea agricol  a 
terenurilor, p unatul extensiv, defri area p durilor pe “trupuri silvice”, faciliteaz
apari ia proceselor geomorfologice desf urate pe spa ii largi.

Denuda ia sus inut  de precipita iile cu valori medii de 600-800 mm/an, 
permanentizat i intensificat  prin activitate antropic , genereaz  efecte negative 
asupra calit ii terenurilor respective. Pe aceast  cale, terenurile agricole cu o 
anumit  fertilitate au fost treptat degradate i au ajuns, pe areale largi în stadiul de 
bad-lands-uri. 

De asemenea, frecven a redus  a a ez rilor urbane (ora ul Jibou, localizat 
în culoarul propriu-zis i municipiul Dej în extremitatea estic  a culoarului), 
modereaz  impactul antropic tehnic-industrial. 

 2.1. Inunda iile i efectele lor 
 Printre evenimentele geografice provocatoare de riscuri se înscriu 
inunda iile, adic  fenomenul de acoperire a unor teritorii de c tre ap , ca urmare a 
cre terii de nivel a râului peste cota terenului din vecin tate.
 Datele furnizate de m sur torile efectuate pe o perioad  îndelungat , la 
sta iile hidrometrice Dej i R stoci, scot în eviden  manifest ri deosebite ale 
inunda iilor pe râul Some  în: 1970, 1971, 1978, 1981, 1995, 2000, 2003 i 2006. 
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Fenomenul a fost prezent i în al i ani, dar nu de amploare deosebit . Cauzele 
producerii inunda iilor sunt prin excelen  naturale (precipita ii abundente, topirea 
z pezii suprapus  cu o perioad  pluvial  etc), la care se adaug  cele de natur
antropic . Factorul uman a amplificat fenomenul prin: opturarea sec iunilor de 
albie cu poduri, baraje, diguri, decantarea de eurilor direct în albia Some ului, 
antrenarea materialelor solide prin exploatare în carier  (Cuciulat, Var, Letca), din 
prelucrarea agricol  a terenurilor, construc ii etc. Asemenea înc rc ri ale albiilor au 
avut ca efect ridicarea patului aluvial, îngustarea sec iunilor de cursuri i
înfundarea canalelor de evacuare. 
 Pagubele provocate de inunda ii privesc edificiile de locuit din localit ile
aflate în sectorul de lunc  (exemplu, Cetan, C eiu, Câ c u, Vad, Gâlg u, C pâlna, 
Glod, Rus, Ileanda, R stoci, Ciocmani, Surduc etc), terenurile arabile, infra-
structura de circula ie, obiectivele economice. Pentru exemplificare men ion m c
valoarea pagubei în urma inunda iilor din 1980 a ajuns la 8 243 mil.lei, iar pentru 
anul 1993 de 108 mil. lei. În acest sens este ilustrativ tabloul sintetic, chiar pentru 
un singur an, cu pagubele înregistrate dup  inunda ia din 22-30 decembrie, 1995 
(Tabelul 1). 

Tabelul 1. Pagubele produse în Culoarul Some ului, dup  inunda ia din 22-30 decembrie, 
1995 (sursa: Arhiva Companiei Na ionale Apele Române, Bazinul hidrografic Some -Tisa.

Localitatea 

Te
re

n 
ar

ab
il 

(h
a)

P
un

i
(h

a)

C
as

e

A
ne

xe
go

sp
od

re
ti

D
J

(K
m

)

D
C

(k
m

)

C
F

(k
m

)

Po
du

ri/
Po

de
e

O
bi

ec
tiv

e 
ec

on
om

ic
e

V
al

oa
re

es
tim

at
iv

(m
il.

 le
i) 

Dej-C eiu-
Cetan 1920 131 140 264 4 23 3 26 4 6500 

Câ c u 362 35 10 73 0,2 17 0,5 13 - 1400 
Vad 198 24 7 41 - 4 - 4 - 1530 
Valea Gro ilor 169 19 4 57 - 3 0,5 3 2 1470 
Dobrocina 92 18 5 12 0,5 6 0,5 1 - 500 
Gâlg u-
B rs u Mare 262 29 12 35 2,7 11 1,5 8 3 860 

Fodora 96 39 4 26 - 4 - 2 - 760 
Rus 266 115 6 101 2 18 1 14 3 1500 
Ileanda 125 46 3 24 0,5 3 - 1 3 630 
Ciocmani 298 42 4 14 - 16 - 4 1 1620 
Letca 57 57 1 17 - 3 - - - 420 
Surduc 122 122 1 29 - 4 - 2 1 710 
Turbu a 67 13 3 27 - 7 - 3 - 520 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

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

Riscuri i catastrofe                                                                                    Victor Sorocovschi 

146

2.2. Modific ri de albie prin eroziune i exploat ri de balast 
Riscurile instalate i permanentizate în Culoarul Some ului, provocate de 

fenomenul de inunda ie sunt amplificate de procesele de modificare ale albiilor 
prin eroziune de mal. Însumându-se toate degrad rile de maluri pe sectorul Dej-
limita cu jude ul Maramure , se constat  c  23  din maluri sunt erodate. Cauza 
este varia ia mare de nivel pe râu cât i exploat rile de balast din albie. Faptul c  în 
valea Some ului, aluviunile au o granulometrie propice pentru a se constitui în 
resurs  de balast (pietri , nisip), în principal pentru construc ii, s-a derulat o 
activitate de exploatare haotic , iar num rul balastierelor s-a multiplicat în ultima 
perioad  de timp. De asemenea, suprafa a unor balastiere s-a extins foarte mult, 
acoperind sectoare însemnate de albie. Cele mai semnificative tronsoane de albie 
exploatate sunt situate în Depresiunea Gurusl u: tronsonul Some -Odorhei – In u
de 7, 4 km; Cheud – Benesat  de 6,0 km i tronsonul Rona- Husia,  cu lungime  de 
9,6 km. (Fig.1). 

                       
Fig. 1. Exploatare de balast din albia Some ului, în Depresiunea Gurusl u, 

  pe sectorul   Some -Odorhei – In u i  Rona – Husia.  

Întreaga albie a Some ului extins  între localit ile Surduc i Var, mai ales 
la confluen a cu râurile Brâglez, Alma i Var este dezechilibrat  prin exploat rile
de balast. Pentru mult  vreme îns , exploatarea balastului va r mâne principala 
intrerven ie antropic  în albia Some ului, mai ales din cuprinsul Depresiunii 
Gurusl u. Acest lucru este ilustrat i în tabelul al turat, (Tabelul 2). Numai din 
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albia minor  pe sectorul Rona- Benesat, se exploateaz  anual peste 500 mii mc. de 
balast. În acest areal sunt afectate por iuni de lunc , fapt ce destabilizeaz  complet 
malul stâng la râului.

În amonte de defileul de la Surduc, balastierele cu areale largi i intensitate 
mare de exploatare sunt la: Ciocman-Cli , (Fig. 2); Valea Le ului; Rus; Chizeni; 
Gâlg u, (Fig. 3).  

Fig. 2. Balastiere cu areale largi i intensitate mare de exploatare în 
 sectorul Ciocmani – Cli .

Fig. 3. Sectorul de albie Rus-Chizeni cu intense exploat ri de balast 

Pe lâng  destabilizarea patului aluvial sunt afectate malurile albiei, iar în 
unele sectoare (Turbu a, Rona, Cli , Cormeni ), adâncirea artificial  a albiei a dus 
la procese de subminare a versan ilor, instalându-se surp rile cu ritm agresiv de 
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evolu ie. Cel mai elocvent caz apare în aval de de localitatea Turbu a. Exploat rile
de balast deregleaz  echilibrul hidrodinamic al râului, modificând configura ia
albiei minore i a malurilor, intensitatea proceselor de depunere i de eroziune. 
Adâncirea albiei pâraielor care se vars  în Some , în apropierea sectoarelor de 
exploatare, regenerarea i accelerarea eroziunii regresive, a proceselor areolare de 
pe versan ii v ii sunt legate de coborârea periodic  a nivelului de baz  din 
cuprinsul sectoarelor depresionare ale sistemului de vale. 

Tabelul 2. Exploatare de balast din albia râului Some  în Depresiunea Gurusl u,
 anul 2003 (sursa: Oficiul Jude ean de Cadastru i Geodezie) 

Caracteristici de exploatare Cantit i extrase 
(mc)Nr. 

crt.
Denumire
obiectiv

Hecto-
metru Lungime

(m)
Suprafa

(mp)
Rezerv

(mc) Balast Piatr

1. Balastiera  Rona 2223 417 125 78900 2140 0 

2. Balastiera
Some -Odorhei 2240 0 0 0 20244 6 

3. Balastiera
Jibou-Husia 2300 0 0 0 20210 0 

4. Balastiera
Some -Odorhei 2340 1200 1300 13500 10150 0 

5. Balastiera
Benesat 2440 1000 0 2200 0 0 

6. Balastiera
Benesat 2470 0 0 0 24121 0 

Procese geomorfologice de risc s-au instalat nu numai la nivelul albiei 
Some ului, ci i la cel al versan ilor. Premiselor de ordin petrografic li se asociaz
cele de ordin morfometric, respectiv geodeclivitate mare, precum i utilizarea 
neadecvat  a terenurilor i aporturile hidrice subterane. În consecin , mobilitatea 
morfologic  a versan ilor s-a extins pe suprafe e largi. Eroziunea în suprafa
afecteaz , în special, versantul drept al v ii. Apar areale critice în hotarul 
localit ilor: C eiu, Glod, Perii Vadului, R stoci, Letca, B beni, Ciocmani, 
Turbu a. Pentru sec iunea  superioar  a versan ilor, procesele de eroziune se 
manifest  intens în spa iul deluros, începând cu Dealul Raco i i continuând pâna 
sub culmea Prisnel. Eroziunea toren ial  afecteaz  ambii versan i, dar cele mai 
profunde modific ri sunt localizate în hotarele localit ilor: Fodora, Rus, Perii 
Vadului, Cormeni , Cli , Poeni a, Turbu a, Rona, V durele i Cheud, Pâraiele: 
Valea Le ului, Solona, V durele, Valea S rat , Aluni u, constituie adev rate 
modele ale agresivit ii toren iale din culoarul Some ului. Cantit ile mari de 
materiale proluviale, depozitate sub form  de agestre, afecteaz  infrastructura de 
circula ie i localit ile (exemplu, Jibou, Glod, S li ca, Letca, Cheud, Benesat), 
generând pagube însemnate. 
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Eroziunea în suprafa , eroziunea liniar  (ravene, toren i) sunt completate 
în peisajul geomorfologic al versan ilor, de alunec ri de teren. De i litologia este 
favorabil  pentru desf urarea acestor procese, la fel geodeclivitatea i interven ia
antropic  prin utilizarea neadecvat  a terenurilor, totu i, s-a constatat c  frecven a
alunec rilor recente nu reprezint  un pericol generalizat în culoarul Some ului, ci 
mai mult localizat la nivel de areale limitate. De asemenea, notabile în peisajul 
geomorfologic sunt alunec rile vechi i de tip masiv (monticulare). Arealele 
semnificative cu alunec ri de teren ce se constituie în terenuri puternic degradate, 
se localizeaz :
 - pe versantul drept al Some ului (C eiu, Bârs u Mare, Perii Vadului, 
R stoci, Lemniu, Poieni a, Ciocmani, Rona, N pradea i Cheud). Efecte negative 
majore genereaz  alunec rile de tip monticular, de la Poieni a care ocup  suprafa
mare, f când inutilizabile întinse suprafe e de teren; 

- pe versantul stâng, unde domin  alunec rile-surp ri, surp rile i
alunec rile detrusive (Rus, Cli , Lozna, Jibou, Benesat). Totu i, spre deosebire de 
primul caz, versantul este mai stabilizat. 

3. Presiunea uman i consecin e

Fenomenele morfohidrodinamice cu efecte de risc au devenit pregnante în 
contextul presiunii umane asupra mediosistemelor. Elocvent  este defri area. 
Desilvanizarea prin t ierile masive din ultimi 80 ani a avut ca rezultat reducerea 
semnificativ  a suprafe elor forestiere i, ca urmare, erodarea agresiv  a solului, 
prin scurgerea de versant, eroziunea în adâncime, modific ri topoclimatice i
hidrice i la instaurarea unei st ri de instabilitate environmental , cu reducerea 
biodiversit ii i cre terea gradului de aridizare. În prezent, dup  o succint
evaluare, se apreciaz  c  80  din suprafa a v ii este lipsit  de p durii. Pe aceea i
cale au intrat în degradare p unile, fâne ele i terenurile arabile suprapuse 
suprafe elor morfologice înclinate. Peisajul agricol s-a modificat  print-o substituire 
ecologic  frapant .

Modific rile induse antropic provin i din cauza cantit ilor însemnate de 
de euri care sunt fie deversate direct în albie Some ului, fie depozitate 
necorespunz tor. Nu exist  la nici o sta ie de depozitare o colectare selectiv , nici o 
sortare i nici procese de reciclare. Locurile de depozitare a de eurilor, din 
apropierea localit ilor, de regul  sunt amplasate în lunc , fapt ce faciliteaz
infestarea apelor subterane cu nitra i i nitri i i alte elemente poluante. Rampele de 
depozitare a de eurilor aferente celor dou  a ez ri urbane din culoar (Jibou, la 1,5 
km de ora i Dej, la 7 km de ora  , între localit ile Cetan i Viile Dejului), nu 
constituie deponeuri ecologice. În nici unul din cazuri nu exist  dot rile necesare 
pentru protec ia factorilor de mediu, încât au devenit surse efective de polun i.

Apa râului Some  este frecvent poluat  cu substan e reziduale de la 
Combinatul de prelucrare a lemnului, Combinatul de celuloz i hârtie i
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Intreprinderea de refractare de c r mizi, din Dej, constituie o surs  de producere a 
riscurilor în rândul popula iei i în componenta hidrobiotic .

De la Dej i pân   în defileul de la  ic u poluan ii industriali au schimbat 
calitatea apei râului Some , încât aceasta nu mai poate fi utilizat  nici în industrie 
i nici în agricultur . Remediile ce se impun de urgen  s-au concretizat în  câteva 

programe cu dimensiune local . A a este Planul de Ac iune pentru Protec ia
Mediului în Municipiul Dej (L.E.A.P.- Local Environmental Action Plan). Cerin a
este îns  teritorial , de extindere pe întregul culoar de vale al Some ului.
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