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Cuvinte-cheie: podiş, morfologie, procese de modelare actuală, factori morfogenetici, 
susceptibilitate, degradarea terenurilor, risc, regionare geomorfologică.  

 
 

1. Introducere 

 
Zona de bordură vestică a Depresiunii Transilvaniei este un teritoriu care încă ridică diverse 

probleme legate de evoluţia Bazinului Transilvan, în raport cu ridicările Carpaţilor. Ca zonă de 
contact între Munţii Trascău şi Depresiunea Transilvaniei, Podişul Măhăceni reflectă schimbările 

miocen-pliocene de la bordura transilvano-apuseană, fiind un teritoriu controversat şi foarte puţin 
studiat până în prezent. Lucrarea de faţă : "Podişul Măhăceni - Studiu Geomorfologic"  este 
rezultatul cercetărilor din perioada: 2005-2010 şi are ca scop  evidenţierea principalelor aspecte ale 

sistemului morfogenetic al Podişului Măhăceni, oferind un model regional în cunoaşterea 
structurilor pericarpatice de pe latura vestică a Depresiunii Transilvaniei.  

 
2. Metodologie 

 

Metodologia cercetării şi analizei geomorfologice a urmat dinamica şi metodele de cercetare 
proprii geografiei şi ştiinţelor conexe. Experienţa geomorfologică actuală urmează direcţii noi 

corelativo-sintetice în reliefarea aspectelor legate de intimitatea proceselor morfodinamice, relevând 
caracterul interdisciplinar al geomorfologiei ca ştiinţă.  

În vederea atingerii scopului propus, s-au stabilit următoarele obiective :  

- analiza suportului morfogenetic al arealului în studiu şi reflectarea acestuia în evoluţia 
morfodinamică a zonei 

- reliefarea caracteristicilor morfologice şi morfometrice specifice a realului studiat 
- studierea trăsăturilor dominante ale morfoidinamicii actuale  
- eficientizarea studiului prin urmarea direcţiilor de regionare geomorfologică  

- analiza senzitivităţii teritoriale la procese actuale de degradare  
 

 
 

3. Terminologie şi încadrare teritorială  

 
Podişul Măhăceni este o unitate deluroasă de contact, situată în sectorul cutat pericarpatic de 

la bordura vestică a Depresiunii Transilvaniei, fiind un ansamblu morfo-structural distinct, delimitat 
geotectonic şi morfolitologic faţă de unităţile înconjurătoare. Situat la "piciorul" Munţilor Trascău, 
Podişul Măhăceni conţine în structura sa morfogenetică formaţiuni piemontane, care au fost intens 

erodate policiclic şi transportate de reţeaua hidrografică iniţială şi adaptată ulterior Arieşului şi 
Mureşului. Urmele acestui piemont se regăsesc azi în sectorul vestic mai înalt, care corespunde 

nivelului de eroziune de 550m. Sectorul deluros aparţinând treptei de relief de 300-400m este 
reprezentativ pentru arealul în studiu, având caracterist ici de podiş, exprimate în nivelele de 
eroziune de 360-400 şi 450m, care reprezintă aproximativ două treimi din totalul acestei unităţi 

deluroase. Astfel, din punct de vedere morfotectonic, Podişul Măhăceni poate fi considerat o unitate 
cutată pericarpatică, petrografic şi paleoevolutiv, fiind un piemont intens erodat, însă din punct de 

vedere morfo-funcţional, arealul Măhăcenilor este o unitate de podiş distinctă, bine individualizată 
şi separată geotectonic şi morfologic, atât de Munţii Trascău, cât şi de Podişul Transilvaniei, mai 
ales prin cele două artere principale: Arieşul şi Mureşul, precum şi prin sistemul de falii crustale 

adiacente.   
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Arealul studiat - Podişul Măhăceni - se desfăşoară în partea central nord-vestică  a ţării, ca 
zonă de contact între Munţii Trascău şi Depresiunea Transilvaniei, aparţinând sectorului de dealuri 

şi depresiuni pericarpatice vest-transilvănene de la marginea Apusenilor. Arealul în studiu are o 
suprafaţă de 421,7km² şi este delimitat geotectonic şi morfo-structural de unităţile din jur, fiind un 

areal distinct, bine individualizat. La vest se desparte de Munţii Trascău printr-un sector de defileu 
al văii Văleni, continuat de depresiunile de contact pe aliniamentul localităţilor Pietroasa-Podeni-
Lopadea (Figura 1). La nord şi est Podişul Măhăceni este încadrat de Valea Arieşului, respectiv de 

falia crustală în lungul căreia s-a înscris râul menţionat. Limita sudică este trasată de Valea 
Mureşului, iar limita sud-vestică este reprezentată de  Valea Aiudului (Geografia României, Vol. 

III, 1987), corespunzătoare unui sector de adâncire puternică.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Podişul Măhăceni - încadrare teritorială  
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4. Suportul geologic al regiunii 
 

Geologia Podişului Măhăceni îmbracă complicaţiile evidenţiate de această zonă de contact 
între orogenul Apusean şi unitatea de bazin corespunzătoare Depresiunii Transilvaniei, fiind un 

subiect puţin tratat, cu caracter fracţionat, neuniform şi cu o slabă corelare cu morfologia, în raport 
cu multele lucrări apărute încă din a doua jumătate a secolului al XIX- lea. De asemenea, lipsesesc 
materialele cartografice corespunzătoare (singura hartă disponibilă pe zonă fiind la scara 1:200000, 

ediţie 1967), forajele, profilele de detaliu, precum şi slaba corelare cu morfologia.  
Prin urmare, pentru a putea reliefa evoluţia suportului geotectonic al regiunii, ca factor de 

bază în evoluţia morfogenetică a acestei formaţiuni miocene, în care se afişează în benzi aproape 
paralele, Badenianul, Sarmaţianul şi Pannonianul, a fost nevoie de considerarea geotectonicii 
Bazinului Transilvan în ansamblu, cu ajustările bibliografice cât mai recente, alături de observaţiile 

şi verificările din teren.  
În acest context, harta geologică generală (Fig. 3) s-a construit în urma sintezei din mai 

multe materiale cartografice: Harta Geologică 1:25000 (Filipescu, 1996), Harta Geologică 1:20000-
Foaia Turda (Ed. 1967), profile geotectonice (Krézsek, Bally, 2006), profile seismice (SNGN 
Romgaz S.A., 2009), la care s-au adăugat validări în teren.  

 
4.1. Paleoevoluţia  

 

Trăsăturile caracteristice ale arealului studiat scot la iveală complicaţiile zonei cutate de 
bordură vestică a Depresiunii Transilvane, în a cărei evoluţie intervin trei factori majori: evoluţia 

bazinului post-cretacic Transilvan în legătură cu cel Panonic, mişcările Carpaţilor şi prezenţa sării. 
Acest teritoriu a fost intens modelat exogen, prin agenţii externi şi endogeni, prin mişcări de 
ridicare şi cutare. Acest sistem de cute, alături de întreg registrul geotectonic miocen-pliocen al 

Podişului Măhăceni, reprezintă premisele de bază pe care se sprijină întreg geomorfosistemul 
arealului în studiu, intervenind foarte clar în  morfologia acestei zone de contact. 

Endogeomorfosistemul Podişului Măhăceni a cuprins în evoluţia sa neogenă două elemente 
ce au acţionat cu sens opus: pe de o parte s-au manifestat mişcările de ridicare şi cutare miocen-
pliocene ale Apusenilor, iar cu sens contrar, s-au desfăşurat influenţele diapirismului, mai ales în 

prezenţa masivelor de sare (Fig. 2).  
Exogeomorfosistemul arealului în studiu a scos în evidenţă o puternică eroziune care a 

îndepărtat cea mai mare parte a formaţiunilor piemontane şi care a redus mult suprafeţele de 
nivelare, facilitând dezvoltarea bazinelor erozionale.  

Rezultanta acţiunii celor două sisteme este relieful actual al Podişului Măhăceni, cu un mare 

grad de fragmentare în special pe direcţie vest-est. 
 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Evoluţie schematică a endogeomorfosistemului neogen al Podişului Măhăceni 
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4.1.1. Ciclul Miocen superior 
a) Badenianul 

În Podişul Măhăceni faciesul badenian litoral-recifal este bine reprezentat, cuprinzând 
calcare conglomeratice cu Lithotamnium (Ciupagea et. Al, 1970) şi ocupă o fâşie bine indivualizată 

pe aliniamentul localităţilor Moldoveneşti - Pietroasa - Podeni - Rachiş (Fig.3), peste diabazele 
mezozoice ale Trascăului. Depozitele badeniene iau contact direct cu formaţiunile cele mai vechi 
ale fundamentului, demonstrând existenţa unei transgresiuni importante a mării badeniene (M. Ilie, 

1958). 
În afară de sedimentaţia litorală, urmează în părţile mai distanţate de zona de litoral, o 

acumulare a rocilor detritice în care se amestecă şi calcarul cu Lithotamnium, suficiente pentru a 
demonstra existenţa unui regim neritic de mică adâncime.  

Acest regim se desfăşura la marginea estică a faciesului litoral, pe aliniamentul localităţilior 

Lopadea-Podeni-Pietroasa, dând naştere lentilelor de sare şi gips care apar azi în sectorul ce 
corespunde prelungirii soclului continental. Prezenţa lentilelor de sare şi gips din complexul 

Sarmaţian, s-a explicat prin acelaşi fenomen al regimului lagunar, pe fondul subsidenţei.  
b) Buglovianul afişează un facies marnos (care se continuă cu unul marnos-nisipos spre est, 

cu reducerea procentului de nisipuri) şi cuprinde complexul de strate care se dezvoltă între tuful de 

Ghiriş şi tuful de Borşa-Turda, sau marnele cu Spiralis de la partea superioară a Badenianului.  
La est şi sud de Turda Buglovianul a fost urmărit datorită tufului de Ghiriş şi tufului de 

Hădăreni care apare pe structurile Măhăceni - Ormeniş (Fig. 4), Turda - Ocna Mureş, Viişoara -  
Hădăreni. În aceste zone Buglovianul este în general marnos.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fig. 4. Tuf de Ghiriş identificat în Anticlinalul Măhăceni 

 

c) Sarmaţianul se găseşte în continuare de sedimentare cu Buglovianul, de care îl separă  
tuful de Ghiriş, în partea centrală şi vestică a Depresiunii Transilvane, evidenţiindu-se doar 

orizonturile inferior şi mediu (Volhinianul şi Bessarabianul). Din punct de vedere litologic sunt 
caracteristice: intercalaţiile de tufuri vulcanice care se îngroaşă spre partea inferioară a 
formaţiunilor, intercalaţiile subţiri de calcare dolomitice, intercalaţiile de marne şistoase cu filme 

albe care se întâlnesc în general către partea superioară a formaţiunii.  
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Fig. 3. Podişul Măhăceni - Harta Geologică generală (după Harta Geologică 1:200000-1967; Harta 
Geologică 1:25000-Filipescu, 1996; profile geotectonice-Krézsek, Bally, 2006; profile seismice-SNGN 

Romgaz S.A., 2009) 

 



Bogdan Ioan ONAC                                                                           Podişul Măhăceni – studiu geomorfologic 

 

 11 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Argile nisipoase sarmaţiene aparţinând formaţiunii de Măhăceni 
în versantul stânga al văii Ciugudului 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6,7. Trovanţi la Ormeniş (Sarmaţian) 

 

4.1.2. Ciclul Pliocen 

Pliocenul din zona Măhăcenilor şi de pe întreaga ramă vestică a Depresiunii Transilvane  a 
fost identificat pe baza conţinutului faunistic. Depozitele sale transgredează pe rama estică a 

Apusenilor, peste depozitele cretacice paleogene şi miocene şi peste eruptivul mezozoic. În această 
regiune se întâlnesc alternanţe de diferite tipuri de roci pliocene, care se prezintă sub următorul 

aspect: argile cenuşii-negricioase, nisipoase, marne cenuşii nisipoase, marne cenuşii închise, 
nisipoase sau fin nisipoase, unele argile fosilifere, nisipuri micacee cu rare concreţiuni grezoase, 
gresii sub formă de lespezi subţiri, pietrişuri şi conglomerate calcaroase fosilifere cu elemente din 

masivul Apusenilor (Ciupagea et. al, 1970, pag., 92).  
 

 
          Fig. 8. Nisipuri pannoniene la Plăieşti 
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4.1.3. Cuaternarul 

Cele mai vechi terase se găsesc la Lopadea Veche, Ciugud. Terasele inferioare se intâlnesc 

între Moldoveneşti şi Bădeni şi trec treptat în depozite de luncă prin intermediul glacisurilor. 
Componenţii de bază ai teraselor sunt pietrişurile şi nisipurile.  

În Holocen s-au format grohotişurile la poalele versanţilor abrupţi (în formaţiuni 
mezozoice), conurile de dejecţie produse de torenţi (în formaţiuni mezozoice şi neozoice), 
alunecările de teren (în formaţiuni pannoniene şi sarmaţiene) şi aluviunile recente.  

După Pannonian, datorită colmatării bazinului, nu s-au mai depus sedimente pe suprafeţe 
semnificative, mai activi fiind factorii erozivi (Krezsek, Filipescu, 2005).  

 
4.2. Stratigrafia Podişului Măhăceni 

Registrul sedimentar miocen al Bazinului Transilvan este diversificat, cu diferite perioade de 

transgresiuni şi regresiuni, complicate de ridicările Orientalilor şi Apusenilor, vulcanismul mio-
pliocen şi de manifestarea diapirismului. Succesiunea depozitelor se ordonează astfel: în fundament 

se află Pânza de Bedeleu (ofiolite jurasic superior - cretacice), urmată de Formaţiunea de Râmeţi 
(turbidite şi calcare din Cretaciul superior), apoi Formaţiunea de Gârbova de Sus (cu marne şi 
dominanţa calcarelor bioclastice de Podeni, din Badenianul inferior), urmează Formaţiunea de 

Cheia (cu evaporite badenian medii) care susţine Formaţiunea de Pietroasa (ce conţine marne 
tufitice aparţinând Badenianului superior), următoarea este Formaţiunea de Măhăceni (nisipuri şi 

argile nisipoase sarmaţiene), iar la partea superioară se află Formaţiunea de Lopadea, alcătuită din 
argile pannoniene (Fig 10).  

Formaţiunea de Pietroasa e cuprinsă între Formaţiunea de Cheia şi argilele siltice 

sarmaţiene. Este alcătuită din marne cenuşiu-verzui, cu intercalaţii de argile siltice şi tufite, cu o 
grosime de 10-15m, la care se adaugă calcare cu Lithotamnium, marcând transgresiunea badeniană 
cea mai avansată (Fig. 11, 12).  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Litostratigrafia Podişului Măhăceni (modificare după Filipescu şi Gârbacea, 1997) 
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Formaţiunea de Măhăceni 
Depozitele sarmaţiene de pe bordura vestică a Podişului Măhăceni sunt acoperite de 

depozite pannoniene. Spre est, depozitele Sarmaţianului reapar de sub cele pannoniene în 
anticlinalele: Ciugud - Măhăceni - Bădeni, Ocna Mureş - Turda şi Călăraşi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11, 12. Formaţiunea de Pietroasa - marcată de transgresiunea badeniană 

 
În aflorimentele din jurul localităţilor Bădeni, Dumbrava, Măhăceni, Ciugud, Mirăslău, 

sedimentelor fine li se adaugă nisipuri, gresii şi tufuri vulcanice. Existenţa tufurilor poate fi un 
criteriu de identificare şi corelare a acestor depozite. Formaţiunea de Măhăceni poate fi echivalentă 
cu cea de Feleac (Filipescu, 1996).  

 
Formaţiunea de Lopadea  

Depozitele pannoniene au o poziţie monoclinală, fiind deschise de afluenţii vestici ai 
Mureşului (ex. Valea Lopadei, Aiudului, Gârbova, Teiuş) şi cuprind argile nisipoase, în alternanţă 
cu nisipuri, marne şi argile micecee fosilifere (7-8m), argile şistoase vineţii, argile nisipoase masive 

şi nisipuri cenuşii fine foarte micacee (5-6m).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

Fig. 13, 14.  Formaţiunea de Lopadea cu depozite pannoniene de tip deltaic  
şi intercalaţii de pietrişuri şi cărbune 
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4.3. Tectonica Podişului Măhăceni  

Geotectonica Podişului Măhăceni reflectă această dinamică activă a Bazinului Transilvan, în 

relaţie cu evoluţia Orogenului Carpatic,  complicaţiile geotectonice fiind determinate de: ridicările 
carpatice din Neogenul superior, vulcanismul retroarc şi diapirismul sării, care au fost în mare 

măsură coevolutive (Krézsek, Bally, 2006).  Desfăşurarea Podişului Măhăceni în fasciculul vestic de 
cute la bordura vestică a Depresiunii Transilvane, împreună cu manifestarea diaprirsmului la 
contactul Apusenilor cu Bazinul Transilvan, complică în teritoriu numărul şi dezvoltarea 

anticlinalelor şi sinclinalelor. Acestea apar în literatura de specialitate descrise destul de haotic, 
lipsind totodată materialul cartografic la scară mare, forajele, etc., care ar permite o interpretare 

corectă şi o bună corelare cu morfologia. În aceste condiţii, am sintetizat informaţia din mai multe 
lucrări de detaliu asupra arealului studiat: Mircea Ilie (1958), harta geologică 1:200000 - ediţie 
1967, harta geologică la scara 1:25000 (Filipescu, 1996), profile geotectonice (Krézsek, Bally, 2006), 

profile seismice (SNGN Romgaz S.A., 2009), împreună cu diferitele descinderi în teren şi 
corelaţiile cu morfologia. În acest fel, s-a putut realiza o delimitare cât mai aproape de realitatea din 

teren, pentru sistemul de cute, care sunt bine exprimate în morfologia Podişului Măhăceni.  
De la vest la est se dipun 12 cute: 6 sinclinale şi 5 anticlinale, la care se adaugă anticlinalul 

exterior Hădăreni - Viişoara (Fig. 3). Lipsa materialelor cartografice de scară mare (pentru zona în 

studiu, există doar harta geologică la scara 1:200000, ediţie 1967) şi a forajelor în zonă, a impus 
considerarea profilelor seismice de mare precizie.  

Un astfel de profil seismic pe direcţie vest-est traversează întreaga lăţime a Podişului 
Măhăceni, între Depresiunea Podeni şi Valea Arieşului, pe o distanţă de 26 km, fiind realizat de 
SNGN Romgaz, S.A., Târgu Mureş (Fig. 19). Acest profil scoate în evidenţă prezenţa cutelor 

normale şi a celor afectate de diapirism, delimitează cele două domenii de boltiri, prin culoarul 
tectonic-morfologic al văii Unirea, delimitează nivelurile de tufuri sarmaţiene - cu rol de marker 
stratigrafic şi subliniază foarte clar influenţa pregnantă a sistemului de falii pre-badeniene, 

badeniene şi post-badeniene, asupra geomorfologiei Podişului Măhăceni.  
Toate aceste componente geotectonice se reflectă în geomorfosistemul arealului de studiu, 

iar informaţiile oferite de acest profil au fost validate în teren, în special prin identificarea nivelelor 
de tufuri sarmaţiene: tuful de Hădăreni (în anticlinalul Călăraşi) şi tuful de Ghiriş (în bazinele de 
eroziune Măcicăşii, Lenceş şi în anticlinalul Măhăceni-Stejeriş).  

 

4.3.1. Tectonica sării 

Problema manifestării diapirismului în arealul Podişului Măhăceni aduce alte complicaţii şi 
dispute în ceea ce priveşte evoluţia şi alcătuirea geotectonică a zonei de studiu. Migrarea sării la 

scara întregului bazin, cu concurenţa manifestării vulcanismului Carpaţilor Orientali, alături de 
ridicările Apusenilor şi înclinarea bazinului Transilvan pe direcţie sud-sud-vest, constituie un 
important marker tectono-stratigrafic pentru Podişul Măhăceni. Din acest motiv sintetizăm 

aspectele definitorii din lucrările de specialitate mai noi (Sanders, et., al, 2002, Krézsek şi Filipescu, 
2005, Krézsek şi Bally, 2006, Rasser et., al., 2008) în care s-au folosit măsurători de fiziune 

radiometrică şi modelare litosferica 3D.  
Coliziunea miocenă mijlocie de tip continental în Carpaţii estici a dus la ridicarea marginilor 

bazinului, împreună cu ridicarea Carpaţilor. Această ridicare, împreună cu diferenţierea de 

suprasarcină a orogenului şi fluxul termic ridicat, indus de vulcanismul retroarc miocen-pliocen al 
Orientalilor, împreună cu suprasarcina vulcanitelor, au declanşat glisarea/alunecarea miocen-

pliocenă la scară mare a structurilor post-sare. Ultimele deformări ale Bazinului Transilvan (partea 
de vest) sunt asociate cu ridicările şi şariajul indus din fundament al Apusenilor (Pliocen superior-
Cuaternar). Acestea au fost coevolutive cu ultima fază a glisării gravitaţionale a succesiunii post-

sare (Krézsek, Bally, 2006).  
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Fig. 19. Profil Seismic V-E între Podeni şi Valea Arieşului 

                                 (adaptat după SNGN Romgaz S.A., 2009) 
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Adâncirea Bazinului Transilvan pe direcţie sud-vestică a fost indusă de ridicarea Carpaţilor 
centrali-nordici, după cum indică rezultatele de fiziune radiometrică şi modelare litosferică 3D . 

Glisarea sării spre extremitatea vestică a Bazinului Transilvan s-a oprit odată cu ridicările 
Apusenilor (Pliocen superior - Cuaternar), astfel că la bordura vestică diapirul are o manifestare mai 

redusă decât în cea estică (Fig. 19).  
Prin corelaţie cu geolitologia, morfologia Podişului Măhăceni şi validările din teren, s-au 

identificat două anticlinale afectate de diapirism, dispuse la vest de Valea Unirea: anticlinalul Ocna 

Mureş - Turda şi anticlinalul Călăraşi (Fig. 19, 20). Acestea se înscriu pe traseul ultimelor două cute 
diapire cu sâmbure de sare: Ocna Mureş  - Turda şi Călăraşi - Băile Turda, aparţinând fasciculului 

de la bordura vestică a Depresiunii Transilvaniei.  
 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Profil geomorfologic exagerat în corelaţie cu structura între Valea Unirea şi Valea Arieşului 

 
 Influenţa diapirismului se reflectă în endogeomorfosistemul Podişului Măhăceni prin 

următoarele caracteristici: devierea axului anticlinalelor spre est; cutarea şi înălţarea depozitelor 
post-sare; schimbarea orientării anticlinalelor Călăraşi şi Ocna Mureş - Turda, care primesc o 
direcţie nord-vest sud-est, faţă de dispunerea nord-est, sud-vest a restului de cute, imprimată de 

ridicările Apusenilor.  
În concluzie, geotectonica Podişului Măhăceni, se reflectă pregnant în sistemul morfo-

structural, prin următoarele caracteristici:  
- registrul sedimentar Miocen afişează în benzi relativ paralele, Badenianul, Pannonianul şi 

Sarmaţianul;  

- stratigrafia Podişului Măhăceni aparţine celor trei formaţiuni: Formaţiunea de Măhăceni, 
Formaţiunea de Pietroasa, Formaţiunea de Lopadea şi cuprinde depozite friab ile, care au permis o 

eroziune puternică;  
- morfostructura Podişului Măhăceni suportă atât cutările miocen-pliocene determinate de 

ridicările Apusenilor cât şi boltirile generate de manifestarea diapirismului;  

- limita de pătrundere vestică a cutelor diapire cu sâmbure de sare este dată de culoarul 
tectonic-morfologic al Văii Unirea, care urmează o falie badeniană din fundament şi care separă 

cute normale la vest şi cute diapire la est;  
- influenţa diapirismului în Podişul Măhăceni se reflectă în morfostructură, prin 

anticlinalele: Ocna Mureş-Turda şi Călăraşi;  

- ridicările Apusenilor se regăsesc în cutele anticlinale normale de la vest de Valea Unirea: 
anticlinalul Ciugud-Măhăceni-Bădeni, anticlinalul Mirăslău-Ciugudu de Sus-Dealul Plăieşti, cuta 

anticlinală Aiud-Mirăslău-valea Mirăslăului; 
- înclinarea vestică a axului anticlinalelor poate explica migrarea miocen-pliocenă a sării pe 

direcţie est-vest;  

- prezenţa sistemului de fracturi şi falii are o importanţă majoră în sistemul morfostructural 
al Podişului Măhăceni;  
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- profilele seismice au scos în evidenţă prezenţa tufului de Hădăreni şi a tufului de Ghiriş, 
ca markere stratigrafice în cadrul depozitelor Sarmaţiene;  

- cutele anticlinale au fost identificate în teren, pe baza Tufului de Hădăreni- în anticlinalul 
Călăraşi şi a Tufului de Ghiriş- în bazinele Măcicăşii, Lenceş şi în interfluviul Măhăceni-Stejeriş; 

- datele oferite de profilele seismice, alături de suportul cartografic şi tehnic existent şi 
verificările din teren, au permis o bună corelare cu morfologia Podişului Măhăceni.  

 

 

5. Relieful Podişului Măhăceni 

5.1. Caracterizare morfologică şi morfometrică 
5.1.1. Morfologia 

Relieful Podişului Măhăceni ordonează principalele subunităţi morfo-structurale şi geo-

litologice, de la vest la est, sub formă de fâşii care afişează o simetrie a dispunerii relativ paralele, 
faţă de aliniamentul munţilor Trascău, iar la exterior faţă de Arieş şi Mureş.  

Se pun în evidenţă de la vest la est, trei sectoare morfologice şi structurale principale: 
sectorul de bordură, în care se realizează contactul morfostructural, tectonic şi petrografic cu Munţii 
Trascău, sectorul deluros propriu-zis, cu relief cutat şi suprafeţe de nivelare plane (intens erodate 

spre înşeuări) şi sectorul periferic, de trecere spre Mureş şi Arieş, marcat prin prezenţa glacisurilor 
şi mai ales a teraselor întinse ale Arieşului şi Mureşului (Anexa 1).  

Sunt aliniate 4 suprafeţe de eroziune: nivelul înalt de contact (650m), nivelul  piemontan 
(550m), nivelul interfluvial mediu (450m), nivelul deluros inferior (360-400m), la care  se adaugă 
sectorul teraselor şi luncilor aferente Arieşului şi Mureşului (200-300m).  

Versanţii prezintă o dinamică intensă, cea mai mare axtindere având-o versanţii cu modelare 
complexă, unde predomină deplasările în masă (în special alunecări de teren), eroziunea torenţială 

şi eroziunea în suprafaţă (Anexa 1). Glacisurile se desăşoară pe suprafeţe întinse, la exteriorul 
arealului în studiu, marcând trecerea spre nivelele de terasă sau luncă.  Terasele pun în evidenţă 
evoluţia Podişului Măhăceni spre morfologia contemporană, odată cu perfectarea reţelei 

hidrografice din Pleistocen până în Actual. Se păstrează în relieful actual un nivel de terasă a 
Arieşului de 25-30m, bine pus în evidenţă de podul terasei, care este continuu pe o distanţă de 72 

km (Anexa 1).  
 

 

Fig. 24. Nivelul de eroziune de 450m la est de localitatea Măhăceni 
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5.1.2. Morfometria 

5.1.2.1. Adâncimea fragmentării 

Adâncimea fragmentării are o puternică legătură cu generaţiile văilor, intensitatea ridicărilor 
tectonice, litologia şi condiţiile hidro-climatice diferenţiate gradual în teren. Valorile cele mai mari 

(200-260m/km²) se regăsesc pe mici porţiuni şi se încadrează în jurul valorii de 1% (0.95%) din 
arealul total al zonei de studiu. Cele mai mari suprafeţe (exceptând zona de terasă şi luncă) se 
substituie valorilor de 100-150m/km², însumând 33.18%.  

 
Tabel 7. Ponderea claselor energiei de relief 

 

 
 

 
 
 

 
 

5.1.2.2. Densitatea fragmentării 

La nivelul întregului areal studiat, valori mari ale densităţii fragmentării se întâlnesc pentru 
un areal de peste 20km², corespunzător fâşiei mai înalte dinspre latura de contact cu muntele. 

Porţiunea cea mai mare (peste 340km²) este reprezentată de valori mici ale densităţii fragmentării, 
care corespunde sectoarelor de terase şi luncă ale Arieşului şi Mureşului, respectiv glacisurilor, 

reversurilor de cuestă şi suprafeţelor slab înclinate.  
 

Tabel 8. Pondeerea claselor de densitate a fragmentării 

Densitate fragmentare Arie (km²) Pondere (%) 

<1 km/kmp 233,26 55,30 

1-2km/kmp 116,57 27,64 

2-3km/kmp 50 11,85 

3-4km/kmp 18,97 4,50 

>4 km/kmp 3 0,71 

 
5.1.2.3. Geodeclivitatea 

Cea mai mare parte a pantelor (40.58%) se încadrează în intervalul 6-17º (Fig. 27), fapt care 

favorizează desfăşurarea proceselor de modelare actuală, mai ales alunecările de teren şi eroziunea 
torenţială.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Ponderea categoriilor de pantă 

Adâncime fragmentare  Arie (km²) Pondere  (%) 

0-50 m\km² 142,21 33,72 

50-100 m\km² 98,44 23,34 

100-150 m\km² 139,93 33,18 

150-200 m\km² 37,21 8,82 

200-260 m\km² 4,00 0,95 
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5.1.2.4. Expoziţia versantului 

Din totalul arealului în studiu predomină versanţii cu expoziţie nord-estică (19.26%) şi 

estică (16.06%), urmaţi apoi de cei sud-estici (14.84%) şi nordici (13.24%). Pentru expoziţiile 
sudică, sud-vestică, respectiv vestică şi nord-vestică, suprafeţele reprezintă sub (11%), valorile fiind 

destul de apropiate (Fig. 29).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Ponderea suprafeţelor în cadrul expoziţiei versanţilor 

 

5.1.2.5. Profile geomorfologice 

Evoluţia morfo-tectonică a Podişului Măhăceni la poalele munţilor Trascău reflectă 
schimbările miocen-pliocene din regiunea de bordură vestică a Depresunii Transilvaniei. Acest 
teritoriu a fost intens modelat exogen prin agenţii externi şi prin mişcări de ridicare şi cutare.  

Figura 31 surprinde o secţiune transversală pe direcţie VSV-ENE, care surprinde întreaga 
lăţime a Podişului Măhăceni, între sectorul de contact cu Trascăul şi Valea Arieşului.  

Sectorul vestic, de contact morfologic, cuprinde culoarul văii Văleni (cu micul sector de 
defileu la ieşirea spre Arieş), depresiunile de contact, cum este şi depresiunea Podeni şi dealurile 
înalte aparţinând nivelului de eroziune de 650m (Dl. Dumbrava - 662m).  

Urmează sectorul piemontan propriu-zis, care corespunde nivelului de eroziune de 550m 
(Vf. Feţii - 543m) şi se păstrează în relieful actual printr-o fâşie continuă pe toată lungimea 

Podişului Măhăceni, la contactul cu dealurile înalte de la poalele Trascăului. Sectorul deluros de 
"podiş" efectiv al Măhăcenilor se substituie nivelului de 450m (Dl. Omlaş - 473,1m), care este cel 
mai fragmentat, cu eroziune în suprafaţă, deplasări în masă ş i eroziune torenţială. Acesta trece apoi 

în nivelul de 360-400m şi el foarte fragmentat, cu interfluvii erodate spre muchii. La est de Valea 
Unirii se remarcă influenţa manifestării diapirismului, cu prezenţa celor două cute cu sâmbure de 

sare: anticlinalul Ocna Mureş - Turda şi anticlinalul Călăraşi.  

 

Fig. 31. Profil geomorfologic VSV-ENE între depresiunea Podeni şi Valea Arieşului 

Expoziţie 
Arie 

(km²) 
Pondere(%) 

N 55,84 13,24 

NE 81,23 19,26 

E 67,74 16,06 

SE 62,57 14,84 

S 46,04 10,92 

SV 46,19 10,95 

V 30,20 7,16 

NV 31,99 7,58 
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5.2. Tipuri genetice de relief 

5.2.1. Relieful structural şi petrografic  

Relieful structural este reprezentat de suprafeţe structurale, care s-au păstrat pe porţiuni 
înguste în relieful actual, datorită eroziunii intense, trepte structurale, cueste, depresiuni de contact, 

reţeaua de cute anticlinale şi sinclinale. Suprafeţe structurale reduse se mai pastrează pe calcare 
badeniene (Pietroasa, Podeni) sau susţinute de tufuri sarmaţiene (ex. pe aliniamentul anticlinalului 
Ciugud - Bădeni - Măhăceni). Cueste se întâlnesc mai ales pe versanţii de dreapta ai văii Văleni, în 

anticlinalul Călăraşi (Coasta Călăraşilor), sectoare de adâncire cu aspect de defileu se găsesc în 
sectorul inferior al văii Văleni. Depresiunile de contact marchează sectorul de contact cu muntele 

(Pietroasa, Podeni, Rachiş), iar reţeaua de cute anticlinale şi sinclinale se imprimă pregnant în 
morfologie prin 11 cute, din care 2 anticlinale sunt diapire: Ocna Mureş - Turda şi Călăraşi. 

Relieful petrografic 

Magmatitele mezozoice (bazalte melafire şi diabaze) apar pe o porţiune restrânsă, la ieşirea 
văii Văleni spre localitatea Moldoveneşti, marcând limita dintre Munţii Trascău şi Podişul 

Măhăceni. Calcarele badeniene se întind pe o fâşie îngustă, la limita Podişului Măhăceni cu Munţii 
Trascău, marcând transgresiunea marină şi se impun în relief prin suprafeţe sau platouri structurale, 
trepte structurale, care se găsesc la est şi sud de Pietroasa şi la sud de Lopadea Veche. Gresiile, 

marnele nisipoase şi nisipurile aparţinând Sarmaţianului au fost intens erodate de către reţeaua 
hidrogtafică primară şi de afluenţii acestora, formând şi ele bazinete depresionare secundare  

(Meghieşi, Dumbrava, Lenceş, Măcicăşii, Feldioara, Grindu). Tufurile vulcanice sarmaţiene (Tuful 
de Ghiriş şi tuful de Hădăreni) susţin suprafeţele de nivelare aparţinând nivelului de 450m, ce s-au 
păstrat sub forma unor porţiuni înguste, pe aliniamentul anticlinalului Ciugud - Bădeni - Măhăceni, 

iar dincolo de Valea Unirii, pe aliniamentul anticlinalului Ocna Mureş - Turda şi Călăraşi.  
Depozitele pannoniene, predominate de roci friabile (nisipuri, argile marnoase, pietrişuri), suportă 
un relief marcat de eroziune şi fragmentare, în care văile s-au adâncit repede, perpendicular pe axul 

anticlinalelor, creând bazinete depresionare.  
 

5.2.2. Relieful Sculptural 

5.2.2.1. Relieful denudaţional 

Apa ca agent modelator principal, acţionează asupra versanţilor atât  prin scurgere 

neorganizată (spălări în suprafaţă, eroziune areolară, etc), cât şi organizată (eroziune liniară, 
eroziune torenţială). Relieful denudaţional din Podişul Măhăceni este foarte bine reprezentat, prin 

toate formele specifice: făgaşe, rigole, ogaşe, ravene şi torenţi, pe fondul unui substrat friabil şi un 
grad redus de acoperire cu covor vegetal, desemnând o puternică dinamică torenţială contemporană. 

Cea mai mare răspândire o au ravenele care se cantonează, majoritatea în treapta de 

altitudine de 300-500m şi pe pantele cu valori de 6-17º. Acestea se află în diferite stadii de evoluţie: 
de la incipient- intermediar (la est de valea Unirea - ex. bazinele Măcicăşii, Lenceş), la cel avansat şi 

de torent (la vest de valea Unirii - ex. bazinele Măhăceni, Ciugud, Mirăslău, Aiud).  
În zona de studiu s-au identificat 144 ravene de diferite forme (liniare, dendritice, compuse, 

continue şi discontinue), afectând terenurile pe o suprafaţă de 350,46ha, care reprezintă 0,83% din 

suprafaţa totală a zonei în studiu. În studiul ravenelor s-au delimitat cinci bazine hidrografice unde 
acestea au frecvenţa cea mai mare: Dumbrava, Măcicăşii, Stejeriş, Mirăslău şi Aiudului. Aici s-au 

făcut măsurători pentru 43 ravene, în privinţa principalelor elemente morfometrice pentr u cele 
aflate în stadiu incipient şi a ratei de avansare pentru cele dezvoltate. Ravenele din aceste bazine 
ocupă o suprafaţă de 1120658,82m², o lungime cumulată, de 19170,66m şi o lungime medie de 

445,83m. Cele mai multe sunt ravene lungi (300m-1000m lungime) - 24 ravene, urmează cele 
scurte (sub 300m) - 17 organisme,  şi două ravene foarte lungi (peste 1000m).  
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Tabel 9. Elementele morfometrice ale ravenelor din bazinul Măcicăşii 
B

az
in

u
l 
M

ăc
ic

ăş
ii

 

Nr. 

ravenă 

Lungime 

(m) 

Lăţime  

(m) 

Perimetru 

(m) 

Suprafaţă 

(m²) 

Adâncime 

(m) 

Pantă 

(º) 

Expoziţie 

1 1284.02 44.60 2786.04 23480.63 3 2-6 S 

2 297.6 13.93 853.14 3506.79 2 6-17 SV 

3 243.82 10.23 502.78 1610.32 1.5 6-17 S 

4 169.51 12.60 393.79 1672 1.9 6-17 SV 

5 159.86 13.07 352.03 1458.78 2.3 6-17 SV 

6 497.87 27.96 1203.16 7220.22 2 6-17 V 

7 120.'06 9.95 249.40 942.56 1.2 6-17 SE 

8 664.25 32.30 1365.61 12701.45 4.1 6-17 N 

9 242.98 14.47 508.45 2304.82 1.8 6-17 NE 

10 329.09 15.85 765.14 5262.40 1.5 6-17 NE 

11 346.22 39 938.21 7905.10 6 6-17 V 

12 274.72 16 577.09 3650 2.7 6-17 V 

13 182.55 20.96 407.59 2985 2 6-17 SV 

14 114.96 14.7 251.24 1603.38 2 6-17 SV 

15 176.40 82.43 509.52 9300.03 22 6-17 S 

16 123,88 6,7 311.79 725.51 1,7 6-17 SE 

17 451.37 35.93 927.52 6451.18 3.3 6-17 N 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 41. Avansarea ravenelor în bazinul Mirăslău 
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5.2.2.2. Relieful fluviatil 

Relieful fluviatil este foarte slab reprezentat în Podişul Măhăceni, râurile având debite foarte 

reduse (multe având caracter sezonier) şi caracteristici morfometrice care le includ în categoria 
pârâurilor. Evoluţia reţelei hidrografice în arealul Măhăcenilor este una destul de complexă, fiind 

determinată atât de structură, cât şi de evoluţia paleogeomorfologică a regiunii, care a suferit pe 
lângă ridicări şi cutări, o uşoară înclinare subsidentă sudică a cuvetei bazinului Transilvan. Reţeaua 
hidrografică tributară Arieşului ce curgea pe direcţie vest-est şi-a schimbat ulterior orientarea spre 

sud, adaptându-se la nivelul de bază mai scăzut al Mureşului.  
Reţeaua hidrografică din Podişul Măhăceni a fost urmărită prin prisma a 15 bazine 

hidrografice, care se substituie celor doi mari colectori: Arieşul şi Mureşul. Majoritatea cursurilor 
de apă din arealul studiat au debite reduse şi unele au caracter semipermanent.  

 

Tabel 12. Elementele morfometrice ale râurilor din Podişul Măhăceni  

Râu F bazin 
 (km²) 

L  
(km) 

i  
(‰) 

H med 
(m) 

Q mediu 
(m³/s) 

Plăieşti 17,29 11 23 460 0,070 

Bădeni 13,54 9 17 450 0,033 

Unirea 130,78 15 12 392 0,324 

Stejeriş 11,88 7 30 425 0,026 

Măhăceni 18,25 10 32 445 0,044 

Grind 37,53 18 8 349 0,083 

Groapa Feldioara 14,95 8 18 366 0,021 

Ciugud 35,30 15 22 420 0,075 

Mirăslău 15,55 8 29 411 0,031 

Lopadea 16,32 8 42 405 0,037 

  Sursa: (A.N.A.R., 2009) 

În ceea ce priveşte ierarhizarea reţelei de râuri în sistem Horton-Strahler, s-au delimitat 3 
bazine de ordin 4 (Unirea, Măhăceni, Mirăslău), 10 bazine de ordin 3 (Plăieşti, Grindu, Stejeriş, 

Groapa Feldioara, Măcicăşii, Dumbrava, Ciugud, Ormeniş, Lopadea, Meghieşi) şi 2 bazine de ordin 
2 (Bădeni, şi Lenceş).  În ceea ce priveşte coeficientul de formă al bazinelor, s-a calculat raportul de 

formă după formula Rf= F/(P/4)² (Zăvoianu, 1978). Toate bazinele hidrografice din Podişul 
Măhăceni intră în categoria celor alungite. S ingurele bazine care se apropie de forma rotundă sunt 
bazinul Măcicăşii şi Meghieşi (Tabel 13). 

 
Tabel 13. Raportul de formă al bazinelor hidrografice din Podişul Măhăceni 
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6. Morfodinamica actuală în Podişul Măhăceni 

 

Procesele de modelare actuală relevă o dinamică foarte bine exprimată în relief, având 

premise favorabile de apariţie şi dezvoltare, atât naturale cât şi de factură antropică. Acestea se 
interrelaţionează şi se asociază în modelarea reliefului, având un grad ridicat de agresivitate şi 
dezvoltare pentru anumite bazine.               

                     
6.1. Procese de modelare contemporană  

Termenul procese de modelare contemporană/actuală se înscrie în cadrul demersurilor de 
intensificare a studiilor asupra geomorfologiei cantitative şi experimentale (Maria Rădoane, 
Rădoane. N. 2007), cuprinzând perioada ultimelor sute de ani în cadrul experienţei umane, în care 

s-a mărit şi diversificat volumul măsurătorilor asupra proceselor naturale.   
 

6.2. Modelarea contemporană - componentă a regionării geomorfologice  

Studiul proceseleor de modelare actuală în Podişul Măhăceni are două caracteristici majore: 
funcţionalitatea şi viabilitatea. Funcţionalitatea a urmărit: procesele predominante (ex. alunecările 

de teren, torenţialitatea), morfodinamica şi interrelaţiile proceselor, respectiv modul cum se 
intercondiţionează reciproc în apariţia şi evoluţia lor (relaţii de agresivitate a factorilor 

morfodinamici, relaţii procesuale şi relaţii sistemice). Viabilitatea a urmărit: aplicabilitatea 
modelului în cadrul relaţiei sistem natural - sistem antropic, urmând tendinţele actuale de 
monitoring teritorial, predicţia pe termen scurt şi mediu şi riscurile geomorfologice induse de 

procesele actuale de modelare, în contextul dezvoltării durabile.  
Studiile de geomorfologie regională se înscriu în demersurile actuale de planning teritorial, 

prin acţiuni predictive, care să reducă efectele negative ale proceselor de modelare actuală, care se 

manifestă tot mai agresiv, pe fondul intervenţiei antropice şi schimbărilor climatice la nivel global.  
 

6.3. Premise de apariţie şi dezvoltare ale proceselor actuale de modelare  

6.3.1. Factorul geolitologic şi paleorelieful 

Substratul geologic şi paleorelieful constituie premise pentru dezvoltarea actuală a acestor 

procese, implicându-se în caracterul şi specificitatea lor. Factorul geologic determină o anumită 
specificitate a regiunii nu doar din punct de vedere litologic, dar mai ales după structură şi tectonică. 

Trăsăturile caracteristice ale arealului studiat scot la iveală complicaţiile zonei cutate de bordură 
vestică a Depresiunii Transilvane, în a cărei evoluţie intervin trei factori majori: evoluţia bazinului 
post-cretacic Transilvan în legătură cu cel Panonic, mişcările Carpaţilor şi prezenţa sării.  Acest 

teritoriu a fost intens modelat exogen, prin agenţii externi şi endogeni, prin mişcări de ridicare şi 
cutare, reflctând schimbările miocen-pliocene din regiunea de bordură vestică a Depresunii 

Transilvane.  

 

6.3.2. Factorul climatic  

Pentru Podişul Măhăceni factorul climatic se impune într-o mare măsură asupra proceselor 

actuale de eroziune şi mai ales asupra deplasărilor în masă şi eroziunii torenţiale, atât prin 
temperaturi, dar mai ales  prin regimul precipitaţiilor.  

Temperatura aduce influenţe semnificative asupra proceselor actuale de modelare, fiind un 
factor care înlesneşte dinamica acestora. Analiza datelor de observaţie de la staţia principală a zonei 
în studiu (Turda), pe perioada 1971-2001, scoate în evidenţă o valoare a temperaturii medii 

multianuale de 8,86ºC, cu o tendinţă de scădere înspre contactul cu zona muntoasă. Amplitudinea 
medie lunară multianuală pentru staţia Turda este de 24,2ºC. 
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Fig.51. Variaţia temperaturilor medii lunare multianuale la Staţia Turda (1971-2001) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 52. Variaţia temperaturilor anuale maxime şi minime la Staţia Turda (1971-2001) 

 
Factorul precipitaţii se reflectă în morfodinamica actuală a versanţilor din Podişul 

Măhăceni în special prin regimul multianual, dar şi prin cel lunar-sezonier. Acest factor îşi pune 
amprenta în morfodinamica actuală prin două căi majore: ciclicitatea şi valorile oscilatorii (Fig. 53-
55). 
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Fig. 53. Podişul Măhăceni - variaţia precipitaţiilor medii multianuale în intervalul: 1974-2007  (Staţia Turda)  

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 56. Variaţia lunară medie multianuală a precipitaţiilor la staţia Turda (1974-2007) 

 

6.3.3. Factorul Hidrologic 

Factorii hidrologici se manifestă prin valoarea forţelor hidrodinamice pe care le conţin, 
devenind factori cauzali în declanşarea şi menţinerea proceselor de modelare a versanţilor şi 

albiilor. Apa, ca agent modelator, se impune în cadrul morfodinamicii actuale ca element major în 
dinamica proceselor desfăşurate, în special în sectorul versant-albie, având un rol multiplu: de 
modelare, de coordonare şi de declanşare (în cazul deplasărilor în masă). Acţiunea de modelare are 

caracter complex şi îmbracă forme specifice: scurgere în suprafaţă, activitate torenţială, procese 
fluviatile, intercondiţionându-se cu acţiunea factorului antropic.  
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6.3.4. Factorul fitoedafic 

Solurile caracteristice arealului Măhăcenilor sunt reprezentative pentru o mare parte din 

Câmpia Transilvaniei, care îşi datorează multe din caracterele actuale intervenţiei omului. Aşadar, 
în această regiune unde ar fi trebuit să predomine solul de pădure şi silvostepă, s-au format treptat 

soluri de silvostepă-stepă, care în mod normal se găsesc la noi în ţară, la latitudini şi altitudini mai 
joase. Grupa cea mai mare a solurilor din regiunea studiată o formează faeoziomurile (Fig.59.). Ele 
se găsesc în asociaţii cu preluvosoluri şi eutricambosoluri.  

Vegetaţia naturală este reprezentată momentan doar prin păşuni degradate, situate pe 
versanţii vestici şi sudici, fiind caracterizată prin asociaţii de plante xerofite, iar in partea inferioară 

a versanţilor şi pe lunci se găsesc fâneţe umede alcătuite din asociaţii higrofile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59. Podişul Măhăceni - Harta solurilor 
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6.3.5. Factorul antropic 

Acţiunea factorului antropic s-a desfăşurat în manieră complexă cu diferite grade de 

intensitate, în general în funcţie de interesul economic, însă efectul materializat pe termen lung s-a 
simţit atât în structura, cât şi în dinamica proceselor de modelare contemporană. În Podişul 

Măhăceni se remarcă un mod neadecvat de utilizare a terenului, la care se mai adaugă  şi alte acţiuni 
care facilitează dezvoltarea proceselor actuale de eroziune: drumurile pentru căruţe, exploatările de 
nisip, argilă şi pietrişuri, activităţile militare şi activităţile legate de producerea  şi neutralizarea 

deşeurilor. 
 

6.4. Interrelaţii dintre procesele de modelare contemporană  

Procesele de modelare sunt active şi se desfăşoară prin relaţii sistemice de tip proces- formă, 
prin bucle de feed-back cu caracter regresiv şi progresiv. Caracteristica dominantă a dinamicii 

proceselor de modelare contemporană în arealul Măhăcenilor o reprezintă larga desfăşurare a 
acestora în teritoriu (în special procesele de degradare a versanţilor) şi mai puţin dominanţa clară a 

unui anumit proces în cadrul sistemelor şi subsistemelor, ci mai mult corelarea şi 
intercondiţionarea proceselor de modelare, fapt care asigură astfel funcţionarea şi evoluţia acestora.  
Pentru exemplificare, s-au considerat trei bazine hidrografice (Dumbrava, Lenceş şi Măcicaşii), care 

sunt reprezentative pentru morfodinamica actuală din arealul studiat.    
În bazinul Măcicăşii se observă de asemenea o strânsă legătură şi asociere între procesele de 

modelare actuale. Aici se remarcă o nouă generaţie de organisme torenţiale, care s-au format în 
depozitele deluviale ale alunecărilor stabilizate, depuse la baza versantului şi înaintează regresiv 
spre partea superioară a acestuia. De asemenea, sunt situaţii în care ravenele s-au instalat în cadrul 

alunecărilor şi evolează regresiv, spre nivelul de eroziune de 450m. (Fig. 79).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79. Bazinul Măcicăşii-interrelaţii dintre procesele de modelare actuală  

(alunecări de teren şi ravinaţie)  

6.5. Procese de mişcare în masă  

6.5.3. Dinamica alunecărilor de teren din Podişul Măhăceni  

În Podişul Măhăceni alunecările de teren au  au o mare răspândire (Fig. 81). S-au identificat 

în total 324 alunecări active şi stabilizate, care ocupă o suprafaţă totală de 3,33km², din care cele 
mai multe sunt stabilizate sau parţial stabilizate (89%), iar 11% sunt active, afectând o suprafaţă de 
0,37km².  
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Fig. 81. Podişul Măhăceni - Harta distribuţiei alunecărilor de teren 

 
În prezenta lucrare, măsurătorile asupra elementelor morfometrice ale alunecărilor  urmează 

nomenclatura propusă de IAEG (International Association on Engineering Geology) în 1990 
(Bulletin no. 41). Aceasta conţine termeni care se referă la principalele elemente componente 
identificabile în teren: cornişa de desprindere, corpul alunecării, piciorul şi baza alunecării (Fig. 82).   

Pentru evidenţierea caracteristicilor morfometrice s-au ales 9 bazine hidrografice unde 
predomină procesele de alunecare (Aiud, Măcicăşii, Stejeriş, Măhăceni, Dumbrava, Ormeniş, 

Ciugud, Lenceş, Unirea), în care s-au efectuat măsurători pentru 37 alunecări active, cu privire la 
principalele elemente morfometrice: suprafaţă (S), înălţime (Hm), înălţimea cornişei (Hc), lungimea 
masei deplasate (Ld), lungimea suprafeţei de ruptură  (Lr), lăţimea suprafeţei de ruptură (Wr), 

lăţimea masei deplasate (Wd).  
În cazul alunecărilor parţial-stabilizate/stabilizate, datorită diferitelor deformări suferite până 

în prezent, nu s-au putut identifica toate elementele morfometrice, astfel că s-au făcut măsurători 
parţiale, în cazul a 16 alunecări, pentru lungimea maximă, suprafaţa şi lăţimea masei deplasate.  
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Fig. 82. Nomenclatura alunecărilor propusă de IAEG (1990) 

Wd - lăţimea masei deplasate; Wr - lăţimea suprafeţei de ruptură; Dr - adâncimea suprafeţei de 
ruptură; Dd - adâncimea masei deplasate; Lr - lungimea suprafeţei de ruptură; Ld - lungimea masei 

deplasate; 1. fruntea alunecării; 2. zona de desprindere principală; 3. extremitatea alunecării 
(amonte); 4. capul alunecării; 5. zonă de desprindere secundară; 6. corpul alunecării; 7. piciorul 
alunecării; 8. extremitatea alunecării (aval); 9. frontul alunecării; 10 suprafaţa de ruptură; 11. frontul 

suprafeţei de ruptură; 12. suprafaţa de separare.  
 

Tabel 18. Elementele morfometrice ale alunecărilor de teren din bazinul Măhăceni 

 
Cu privire la alunecările de teren în profunzime, în literatura de specialitate se remarcă o 

lipsă de date pentru zona Podişului Măhăceni, fiind sugerată lipsa glimeelor în acest areal. Totuşi,  

s-a identificat în teren un areal cu glimee, în care s-au delimitat 39 corpuri de alunecare, care ocupă 
o suprafaţă totală de 16619,66m² şi sunt desfăşurate pe o distanţă medie de 315m faţă de suprafaţa 
de desprindere. Cornişa de desprindere se află în suprafaţa de nivelare de 360-400m, în dealul La 

Şezuinţi (424,5m), iar corpurile de alunecare au o orientare nord-vest – sud-est, conformă cu 
orientarea generală a pantei versantului.  
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Fig. 84. Alunecări de tip glimee în dealul La Şezuinţi 

Cauzele apariţiei şi evoluţiei glimeelor din acest sector sunt greu de identificat, însă în 
dinamica acestora în timp s-ar putea considera cel puţin trei elemente cu o influenţă majoră: 

geolitologia (alternanţa de depozite sarmaţiene friabile cu tufuri- tuful de Ghiris), înclinarea 
versantului (2-6º) şi structura (revers de cuestă). 

 

6.6. Susceptibilitatea terenurilor la procese actuale de degradare  

În Podişul Măhăceni, procesele de modelare actuală au o dinamică puternică şi se 

interrelaţionează şi intercondiţionează reciproc, având un grad ridicat de degradare pentru anumite 
areale. Alunecările de teren, eroziunea torenţială şi eroziunea în suprafaţă sunt procesele cele mai 
active şi cu cel mai mare potenţial de producere a pagubelor. Aceste condiţii contribuie la scăderea 

capacităţii de producţie a terenurilor agricole şi la deprecierea calităţ ii solului.  
Demersul de studiere a susceptibilităţii terenurilor la procese actuale de degradare, a avut ca 

scop identificarea arealelor cu terenuri ameninţate de deteriorare în urma proceselor contemporane 
de eroziune şi deplasare în masă şi determinarea principalelor direcţii în abordarea dinamicii actuale 
a proceselor de versant din Podişul Măhăceni.  

Acest subcapitol oferă un model analitic de evaluare a predispoziţiei terenurilor la procese 
actuale de degradare, cu scopul de a elabora harta susceptibilităţii terenurilor la aceste procese, 

pentru Podişul Măhăceni.  
 În general, în predicţia asupra proceselor actuale de modelare este necesar a considera că 
apariţia acestora este definită de anumiţi factori determinanţi şi că acestea vor apărea în condiţii 

asemănătoare ca şi cele vechi. În determinarea susceptibilităţii terenurilor la alunecări de teren şi 
eroziune torenţială s-a folosit modelul probabilistic al ratei de frecvenţă (frequency ratio model - 

LRM, Aykut A. et al., 2007), iar pentru determinarea eroziunii în suprafaţă s-a folosit modelul 
U.S.L.E (Universal Soil Loss Equation), adaptat după varianta ROMSEM (Moţoc M, Sevastel M., 
2002).  În final, s-au obţinut prin reclasificare valorile susceptibilităţii pentru toate cele trei procese  

cumulate, realizându-se astfel harta susceptibilităţii terenurilor la procese actuale de degradare 
pentru Podişul Măhăceni. Cu ajutorul GIS s-au calculat indicii de susceptibilitate corespunzători 
claselor fiecărui factor ce influenţează cele două procese: alunecări de teren şi eroziune torenţială, la 

care s-au adăugat valorile eroziunii în suprafaţă, calculate după modelul USLE. Faza finală a 
demersului, a însemnat regruparea şi reclasificarea în GIS a indicilor pentru toate cele trei procese, 

pentru a se obţine o nouă clasă superioară de susceptibilitate a terenurilor la procese actuale de 
degradare (Fig. 107). 
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Fig. 107. Metodologia de analiză a susceptibilităţii terenurilor din Podişul Măhăceni 

la procese actuale de degradare (alunecări de teren, procese de eroziune torenţială, eroziune în suprafaţă) 
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 Modelul ratei de frecvenţă se bazează pe relaţiile studiate între distribuţia produselor 
eroziunii şi fiecare parametru determinant în apariţia acestora, pentru a reliefa corelaţia dintre 

localizarea alunecărilor/formelor de eroziune torenţială şi parametri care controlează apariţia 
acestora în zona de studiu.  

 Fecvenţa proceselor este dată de raportul dintre arealul de apariţie al proceselor şi arealulul 
total, astfel încât o valoare de 1 este o valoare medie. Daca valoarea este peste 1 înseamnă că 
procentajul alunecărilor/proceselor torenţiale este mai mare decât cel al zonei şi se referă la o 

corelaţie mai mare, în timp ce valorile mai mici decât 1 relevă o corelaţie mai mică.  
 În studiul de faţă, s-au considerat opt parametri în zonarea alunecărilor de teren şi a 

produselor torenţiale din arealul studiat: panta versantului, litologia, elevaţia, expoziţia versantului, 
modul de utilizare a terenului, distanţa faţă de reţeaua de drenaj, adâncimea fragmentării (respectiv 
densitatea fragmentării pentru procesele torenţiale) şi forma versantului.  

 

6.6.1. Susceptibilitatea terenurilor la alunecări de teren 

Pentru calcularea ratei de frecvenţă s-a determinat rata areală de apariţie a alunecărilor pentru 
clasa fiecărui parametru care influenţează apariţia acestora (tabel 29). Astfel, harta inventarierii 

alunecărilor (realizată cu un GPS Magellan Explorist 600) a fost suprapusă cu strate tematice şi s-a 
calculat o rată areală pentru fiecare clasă a fiecărui parametru, raportat la arealul total (fig. 93)..  

După harta susceptibilităţii la alunecări de teren, 54.3% din arealul total indică susceptibilitate 
mică şi foarte mică.  Ariile cu susceptibilitate medie şi mare constituie 28.2% respectiv 14.9% din 
arealul total. Zonele cu susceptibilitate foarte mare reprezintă 2.5% din totalul arealului studiat, iar 

17,4% din arealul total, unde indicele de susceptibilitate a avut un grad ridicat (susceptibilitate mare 
şi foarte mare), ar putea explica 97.03% din totalul alunecărilor.  
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Tabel 29. Calcularea susceptibilităţii la alunecări de teren în funcţie de factorii  determinanţi în 
apariţia şi distribuţia acestora 
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Fig. 93. Podişul Măhăceni - Harta susceptibilităţii terenurilor la alunecări de teren 
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6.6.2. Susceptibilitatea terenurilor la procese de eroziune torenţială  

Pentru a se determina probabilitatea de apariţie şi dezvo ltare a organismelor torenţiale s-a 

calculat rata de frecvenţă a acestora, în funcţie de opt factori cu rol determinant în apariţia  şi 
distribuţia organismelor torenţiale (Tabel 25): panta versantului, substrat, altitudine, expoziţia 

versantului, adâncimea fragmentării, forma versantului, densitatea fragmentării şi utilizarea 
terenului. În urma calculării ratei de frecvenţă pentru fiecare factor şi pentru fiecare clasă 
corespunzătoare (Tabel. 25), s-au obţinut valorile ponderii claselor de susceptibilitate la procese de 

eroziune torenţială. Hărţile ratei de frecvenţă pentru clasele însumate, respectiv ale ratei de 
frecvenţă  a factorilor, au fost suprapuse şi în final s-a obţinut harta susceptibilităţii la procese de 

eroziune torenţială în Podişul Măhăceni (Fig. 103). Conform acesteia, 73,9% din totalul arealului în 
studiu reprezintă areale cu susceptibilitate mică şi foarte mică, iar 21,6%, cuprinde teritorii cu 
susceptibilitate medie. Terenurile cu grad de susceptibilitate mare şi foarte mare, reprezintă 4,5% 

din totalul suprafeţei Podişului Măhăceni, ocupând 19,19 km².  
Tabel 25. Calcularea frecvenţei proceselor de eroziune torenţială în funcţie de factorii  determinanţi 

în apariţia şi distribuţia acestora 
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Fig. 103. Podişul Măhăceni - Harta susceptibilităţii la procese de eroziune torenţială  
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6.6.3. Susceptibilitatea terenurilor la eroziunea în suprafaţă 

Pentru determinarea vulnerabilităţii terenului la procesele de eroziune în suprafaţă în Podişul 

Măhăceni, s-a folosit modelul U.S.L.E (Universal Soil Loss Equation), la noi în ţară fiind adaptat de 
o echipă condusă de  Mircea Moţoc, care au propus în anul 1979 modelul ROMSEM (Romanian 

Soil Erosion Model), varianta cea mai bună pentru România fiind reconfirmată şi în 2002 (Moţoc 
M, Sevastel M., 2002). Această formulă matematică se exprimă astfel:  

 

ES=K*Lm*in*S*C*Cs 
Unde: 

Es- cantitatea de sedimente generată de eroziunea de suprafaţă ca medie multianuală, estimată în 
tone/ha 
K- coeficient de corecţie în funcţie de agresivitatea climatică;  

Lm - lungimea versantului 
i- panta versantului 

S- coeficient de corecţie în funcţie de erodabilitatea solului; 
C- coeficient de corecţie în funcţie de utilizarea terenului şi structura vegetaţiei;  
Cs- coeficient de corecţie în funcţie de măsurile şi lucrările antierozionale  

În general se consideră ca valoare medie tolerabilă a eroziunii de suprafaţă, valoarea de 
3t/ha/an. Valorile obţinute arată că doar 3,7% din teritoriu este afectat de eroziune de >3 t/ha/an. 

Cea mai mare parte a teritoriului în studiu (92,2%) cuprinde valori ale eroziunii în suprafaţă, sub 
2t/ha/an, iar pe 4% din teritoriu s-au înregistrat valori între 2-3t/ha/an. Totuşi, pe anumite sectoare 
de versant se găsesc valori ridicate ale eroziunii în suprafaţă în arealul bazinelor: Stejeriş, Bădeni, 

Mirăslău, Cicău, Ciugud, Aiud, bazinul Unirea, Feldioara (Fig. 105).  
Pentru bazinele de la est de valea Unirii este vorba de situaţii în care s-au făcut defrişări mai 

vechi sau în care s-a îndepărtat covorul arboricol din livezile de pomi fructiferi, rămânând un 

teritoriu vulnerabil proceselor erozionale. La est de valea Unirii se întâlnesc suprafeţe mai extinse 
cu eroziune puternică în suprafaţă, afectând suprafeţe cu păşuni. Aici este o zonă tipică de 

suprapăşunat. 
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Fig. 105. Podişul Măhăceni - Harta eroziunii în suprafaţă după modelul USLE 
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6.6.4. Concluzii  

S-au calculat valorile susceptibilităţii totale, pentru toate cele trei procese combinate, acestea 

fiind apoi redistribuite sub forma a cinci clase de susceptibilitate (Fig. 106).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 106. Ponderea claselor de susceptibilitate la procese actuale de degradare  
(alunecări, eroziune torenţială, eroziune în suprafaţă) 

 

 

S-a obţinut aşadar o nouă hartă a susceptibilităţii terenurilor din Podişul Măhăceni, la 

procese actuale de degradare: alunecări de teren, eroziune torenţială şi eroziune în suprafaţă (Fig. 
108). Conform acesteia, din suprafaţa totală de 421,7 km² a Podişului Măhăceni, terenurile cu 
susceptibilitate mare ocupă o suprafaţă de 21,11 km², reprezentând 5,1%  din totalul arealului în 

studiu, valorile medii se regăsesc pentru 19,1% din teritoriu, acoperind 80,45 km², iar pentru 75,9% 
din totalul zonei studiate s-au găsit valori mici ale susceptibilităţii la procesele actuale de degradare, 

reprezentând 320,05 km².  
În urma validărilor din teren s-a confirmat că la nivel de areal se delimitează anumite 

sectoare cu un grad crescut de degradare a terenurilor: bazinul Ciugud - sectorul median-inferior, 

partea superioară a bazinului Mirăslău, bazinul Stejeriş, bazinul Măhăceni, versanţii de stânga ai 
văii Unirea, Bazinul Măcicăşii, versanţii de stânga ai văii Feldioara şi Aiud.  
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Fig. 108. Podişul Măhăceni - Harta susceptibilităţii terenurilor la procese actuale de degradare  

(alunecări de teren, eroziune torenţială, eroziune în suprafaţă) 
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7. Reflectarea componentei morfologice în sistemul teritorial al Podişului Măhăceni în 

contextul dezvoltării durabile  

 
Abordarea reflectării caracteristicilor morfologice ale Podişului Măhăceni în sistemul 

teritorial constituie partea aplicativă a lucrării, prin referirea la componenta socială, în virtutea 
relaţiei dintre sistemul natural şi cel social al arealului studiat, în contextul dezvoltării durabile. În 
acest sens, s-a urmărit impactul antropic asupra componentei morfologice şi impactul modelării 

actuale asupra sistemului teritorial al Podişului Măhăceni.  

 

7.1. Peisaj geografic şi dezvoltare durabilă - delimitare noţională  

În accepţiunea modernă, caracterul interdisciplinar impune geomorfologiei trecerea de la o 

disciplină cu rol de gestionare a cunoştinţelor spre una explicativă, cu rol de prognoză a proceselor 
şi fenomenelor geografice. Astfel apar în literatura geografică termeni ca: ecosistem, mediu 

geografic, geosistem, peisaj, stabilind pe de o parte relaţia geografiei şi geromorfologiei cu alte 
ştiinţe, iar pe de altă parte, delimitându-şi mai clar obiectul de studiu şi metodologia de cercetare.  

Peisajul geografic este o unitate spaţială caracterizată prin interacţiunea factorilor abiotici, 

biotici şi antropici, având o structură şi fizionomie proprie, percepută diferit şi utilizată în raport cu  
modul de percepţie. Peisajul geografic este un element de sinteză, rezultat prin interacţiunea tuturor 

componentelor mediului, aşadar, peisajul geografic apare concretizat prin ceea ce este vizibil, 
palpabil şi exprimat într-un teritoriu sau spaţiu geografic.  

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de 

dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui 
echilibru între sistemele socio-economice şi elementele capitalului natural.  

La noi în ţară a fost introdus în sistemul legislativ de către Marcian Bleahu - în calitate de 
ministru, după Summit-ul de la Rio din 1992, unde a participat ca vicepreşedinte ales în board-ul 
Conferinţei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare. La întoarcerea în ţară, prof. Bleahu a introdus 

principiul de dezvoltare durabilă în programul de dezvoltare economică al guvernului dar şi în 
Legea Mediului.  

În  evaluarea conceptului de dezvoltare durabilă, în lucrarea de faţă, se disting trei direcţii 
majore: dezvoltarea durabilă la nivel mondial, la nivelul UE şi din perspectiva României. La nivelul 
Podişului Măhăceni, acest concept s-a urmarit având la bază anumite concepte-cadru noi, întâlnite 

în literatura geografică de specialitate, în ceea ce priveşte relaţia mediu natural-mediu social, prin 
prisma dezvoltării durabile:  

- încălzirea globală şi efectele sale;  
- planificarea teritorială;  
- anticiparea, flexibilitatea şi inteligenţa societăţii, pentru a nu-şi submina propriul 

fundament fizic şi social;  
- echilibrul dinamic al sistemului social, cu mediul înconjurător;  

- intervenţii în caz de dezastre;  
- amenajarea teritoriului;  
- aprofundarea politicii de amenajare în vederea menţinerii echilibrelor între numeroasele 

dinamici care afectează zonele rurale (diversificarea locurilor de muncă, schimbări în 
producţiile agricole, împăduriri, turism, protecţia naturii);  

- conservarea diversităţii biologice;  
- încercarea de punere în practică şi instuţionalizare a deprinderilor de analiză, predicţie şi 

management al riscului în procesul de monitoring teritorial, din punct de vedere al 

interacţiunii: societate - mediu natural, în contextul dezvoltării durabile.  
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7.2. Suportul geomorfologic al Podişului Măhăceni şi influenţa acestuia în dezvoltarea 

sistemului teritorial 

7.2.1. Suportul natural 

Peisajul geomorfologic al Podişului Măhăceni a evoluat în baza a două componente majore: 

particularităţile mediului natural şi modificările în urma acţiunii antropice. Sistemul teritorial al 
arealului în studiu, s-a dezvoltat în baza acestor două direcţii majore, pe linia unui dublu- impact: 
sistemul natural asupra mediului social şi impactul factorului social asupra mediului natural.  
 

7.2.2. Suportul antropic al Podişului Măhăceni şi reflectarea activităţilor umane în 

morfodinamica actuală a zonei 

Factorul antropic se impune în special prin modul de utilizare al terenului, care favorizează 
instalarea şi evoluţia proceselor actuale de degradare. Alte activităţi se leagă de transportul şi 

deplasarea cu căruţele, exploatările de materiale de construcţii, activităţi militare şi activităţi de 
poluare.  

 
 

 

7.2.2.1. Modul de utilizare a terenului şi influenţa acestuia în declanşarea şi 

dezvoltarea proceselor actuale de degradare  

 

La ora actuală, modul de utilizare a terenului în Podişul Măhăceni (Tabelul 26) indică cea 
mai mare pondere pentru suprafeţele cu terenuri arabile (52.34%), urmate de păşuni (24.12%).  

 

          Tabel 26. Clasele de utilizare a terenului în Podişul Măhăceni 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
O particularitate  în ceea ce priveşte modul de utilizare al terenului o reprezintă plantaţiile de 

pomi fructiferi. În anii 70-80, s-au efectuat o serie de terasamente (mai ales în bazinele Stejeriş, 
Măhăceni, Aiud), pentru a servi plantaţiilor de pomi fructiferi (măr, prun). După anii 90, aceste 
livezi au fost lăsate în paragină, nu s-au mai efectuat lucrări agrotehnice, mulţi arbori au fost tăiaţi, 

iar versanţii s-au degradat rapid. În momentul actual, aceşti versanţi unde au existat livezi sunt cei 
mai afectaţi de procese intense de eroziune: alunecări şi torenţialitate.  

S-au luat în considerare două bazine edificatoare pentru Podişul Măhăceni: Aiud şi Stejeriş, 
în care s-a urmărit evoluţia suprafeţelor arboricole pentru o perioadă de 21 ani (1984-2005), 
corelată cu distribuţia şi dezvoltarea actuală a proceselor de versant: alunecări de teren şi ravinaţie.  

Bazinul văii Aiud a suferit din perioada anilor 80 până în prezent o scădere mare în ceea ce 
priveşte suprafaţa ocupată de vegetaţia arboricolă : de la 346,69 ha in 1984, la 66,4ha in 2005 (Fig. 

110).  
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Fig. 110. Bazinul văii Aiud - gradul de acoperire cu arbori în anul 1984 şi 2005 

 

 

Fig. 111. Bazinul văii Aiud - localizarea proceselor actuale de versant (ravene, alunecări) 
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O situaţie asemănătoare, însă de proporţii mai reduse, se găseşte în bazinul Stejeriş. Aici, 
suprafeţele acoperite cu pomi fructiferi erau în anul 1984, de 178,15ha, iar la nivelul anului 2005 

suprafaţa s-a diminuat de aproape 5 ori (Fig. 112). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
Fig. 112 Bazinul Stejeriş - gradul de acoperire cu vegetaţie arboricolă în anul 1984 şi 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 113. Bazinul Stejeriş - localizarea proceselor erozionale actuale (ravene, alunecări)  
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Fig. 114. Instalarea proceselor actuale erozionale în urma modului de utilizare al terenului  
pe versanţii de dreapta ai bazinului Stejeriş  

 
 

 

7.3. Impactul proceselor de modelare actuală asupra sistemului teritorial al Podişului 

Măhăceni 

Schimbările recente în cadrul mediului geografic - atât în sistemele naturale (încălzire 
globală, schimbări climatice), cât şi antropice (globalizare, extindere teritorială, etc) se răsfrâng şi 

asupra modului de manifestare a proceselor de modelare contemporană (înmulţirea hazardelor, a 
dezastrelor, etc). În acest sens se naşte o anumită relaţie: sistem natural- sistem antropic, în care 

accentul se pune pe studierea proceselor de modelare pe spaţii tot mai reduse şi pe perioade scurte şi 
medii. Se simte aşadar nevoia de regionare a studiilor de geomorfologie aplicată, care vin să sprijine 
demersurile de analiză şi monitoring teritorial pe termen scurt, mediu şi lung.  

 
7.3.1. Procese de modelare actuală cu impact negativ asupra sistemului teritorial al 

Podişului Măhăceni.  

În Podişul Măhăceni modelarea actuală este puternică, atât în urma dinamicii naturale cât 
mai ales în urma influenţei antropice. Procesele de modelare actuală sunt active şi induc pagube, 

cele mai însemnate fiind înregistrate în urma alunecărilor de teren şi a proceselor torenţiale.  
Elementele sistemului teritorial al arealului în studiu (căi de acces, construcţii, terenuri) sunt 

afectate în mod negativ de aceste procese, care produc pagube materiale, care nu ar trebui neglijate, 
având în vedere că este vorba de comunităţi mici şi slab dezvoltate.  

 
7.3.2. Problema riscului, rolul predicţiei asupra hazardelor naturale şi măsuri de 

combatere a efectelor acestora 

Dintre procesesele de modelare actuală cu potenţial de producere a pagubelor, se detaşează 
alunecările de teren, care la nivelul Podişului Măhăceni ocupă o suprafaţă totală de 3,33km², din 
care 11% sunt alunecări active iar 89% sunt alunecări parţial-stabilizate/stabilizate, care se pot 

reactiva, în perioadele cu maxim pluviometric.  
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Concentrarea acestor procese în arealele cu aşezări şi căi de comunicaţie, implică necesitatea 
evaluărilor şi studierii acestora din punctul de vedere al posibilităţii de producere a pagubelor. 

Impactul alunecărilor de teren asupra sistemului teritorial al Poidişului Măhăceni se răsfrânge 
asupra aşezărilor omeneşti şi a căilor de comunicaţie.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fig. 122. Conştientizarea riscului în relaţia sistem natural - sistem social.  

SN= sistem natural; SS= sistem social; H= hazard; R= risc 

 

7.3.2.1. Evaluarea riscului la alunecări de teren în Podişul Măhăceni  

Managementul riscului urmează termeni ca: susceptibilitate, vulnerabilitate, hazard, risc, 

dezastru. Predicţia asupra alunecărilor ca şi hazarde naturale, este precedată de obţinerea 
informaţiilor probabilistice legate de dinamica procesului şi de extensiunea spaţială a lui. 

Demersul de evaluare a riscului la alunecări de teren pentru Podişul Măhăceni, a urmat: 
evaluarea susceptibilităţii, vulnerabilitatea şi riscul la alunecări, elementele la risc considerate fiind 
aşezările şi căile de acces. Acest demers reprezintă un model de predicţie pe termen scurt şi mediu, 

a dinamicii alunecărilor de teren şi a impactului acestora asupra sistemului teritorial al Podişului 
Măhăceni. 

În prima fază s-a creat o bază de date a alunecărilor (inventarierea a 324 alunecări 
stabilizate/parţial-stabilizate şi active, folosind un GPS Magellan explorist 600). Apoi datele au fost 
transformate în GIS şi s-a construit, pe baza modelului ratei de frecvenţă, harta susceptibilităţii la 

alunecări de teren în funcţie de opt factori majori în declanşarea alunecărilor (gradul de înclinare al 
versantului, expoziţia versantului, litologia, adâncimea fragmentării, forma versantului, utilizarea 

terenului, elevaţia, distanţa faţă de râuri).  
În determinarea vulnerabilităţii la alunecări pentru aşezări (construcţii) şi drumuri s-au 

urmărit câţiva parametri majori: distanţa elementelor la risc faţă de arealul-sursă, tipul pagubelor, 

structura construcţiilor, tipul şi intensitatea alunecărilor (Fig. 123, 124).  
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Fig. 123. Vulnerabilitatea la alunecări de teren pentru construcţii în Podişul Măhăceni, în funcţie de tipul 
pagubelor (modificare după Leone et. al., 1996 şi Glade, 2003). I- (V= 0.01- 0.1): pagube superficiale 
(crăpături mici în pereţii laterali); stabilitatea nu e afectată. II- (V= 0.2- 0.3): crăpături mari doar în pereţii 
laterali ai construcţiei; stabilitatea nu e afectată; reparaţiile nu sunt urgente. III- (V= 0.4- 0.6): deformări 
puternice; crăpături mari în zid; crăpături în structura de rezistenţă; stabilitate afectată; uşi şi geamuri 
neutilizabile; evacuare necesară. IV- (V= 0.7- 0.8): rupturi structurale (pereţii laterali rupţi, rupturi la 
îmbinarea pereţilor, rupturi în fundaţie); parţial distrusă; evacuare necesară; reconstrucţia părţilor distruse. V-
(V= 0.9- 1): distrugere parţială sau totală; evacuare necesară; reconstrucţie completă. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 124. Vulnerabilitatea la alunecări de teren pentru căi de acces în Podişul Măhăceni, în funcţie de tipul 
pagubelor (modificare după Leone et. al., 1996 şi Glade, 2003). I- (V= 0.05- 0.3): pagube superficiale asupra 
drumului; II- (V= 0.3- 0.6): pagube asupra carosabilului; reparaţiile necesită 10m³ material; III- (V= 0.6- 
0.8): pagube asupra carosabilului; reparaţiile necesită 100m³  material; IV- (V= 0.8- 1): distrugerea drumului.  
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S-au calculat valorile vulnerabilităţii la alunecări de teren, considerându-se factorul distanţă 
faţă de alunecări, ca fiind pregnant în determinarea gradului de vulnerabilitate, aceasta diminuându-

se odată cu creşterea distanţei faţă de arealul sursă. S-a stabilit o distanţă prag de 50 m,  astfel încât 
gradul de vulnerabilitate scade de la foarte mare la mic din 50 în 50 m, la peste 250 m impactul 

fiind considerat neglijabil, deoarece magnitudinea procesului este redusă. Valorile vulnerabilităţii 
pentru aşezări şi căi de comunicaţie, s-au calculat în funcţie de tipul pagubelor.  

Într-o fază finală, pe baza valorilor susceptibilităţii şi vulnerabilităţii, s-a construit în GIS 

harta riscului la alunecări de teren în Podişul Măhăceni pentru aşezări şi căi de acces (Fig. 125), 
după relaţia: R= HxV (UNISDR, 2004). 

La nivelul arealului studiat, aproximativ 10% (9,99%) reprezintă zone cu risc mare la 
alunecări de teren (Tabel 30), corespunzătoare unei suprafeţe totale de 42.12 km², din care: 35,62 
km² acoperă zone cu risc mare, iar 6,5 km² prezintă areale cu risc foarte mare la alunecări de teren, 

reprezentând 1,54% din arealul total al Podişului Măhăceni. Pentru 15,98% din teritoriu s-au găsit 
valori medii ale riscului la alunecări (67,36km²), iar 74,04% din arealul total indică valori mici ale 

riscului la alunecări de teren.  
Cel mai mare grad de risc pentru aşezări se întâlneşte în cazul a opt localităţi: Stejeriş, 

Măhăceni, Dumbrava, Ciugudu de Sus, Ciugudu de Jos, Mirăslău, Călăraşi, Ormeniş (nr. total de 

locuitori: 1750 loc.).  
În aceste areale alunecările au afectat până în prezent un număr de 35 case (şi un cimitir), 

din care şapte au fost total distruse şi evacuate, iar restul prezintă crăpături şi deformări ale pereţilor 
(Tabel 31) care pot fi remediate, însă la o reactivare a alunecărilor, acestea po t fi serios agravate. 

 

 
Tabel 31. Podişul Măhăceni - localităţile cu risc mare şi pagube produse la alunecări de teren  

 

  

Referitor la reţeaua de căi de acces, riscul cel mai mare la alunecări de teren îl prezintă 
drumul European E81 (pe o lungime de aprox. 1.26 km) şi două drumuri comunale care îl 

intersectează dinspre Ciugudu de Sus şi Ormeniş (pe o lungime de aprox. 1.4 km) - costul estimativ 
de reabilitare în caz de afectare în urma alunecărilor fiind estimat la aprox. 360000 Є (DRDP Cluj, 
2008). 
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Fig. 125.  Podişul Măhăceni - Harta riscului la alunecări de teren pentru aşezări şi căi de acces 
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 7.3.2.2. Concluzii 

Se remarcă lipsa la nivelul comunităţilor a unei informări adecvate şi un interes scăzut 

manifestat de populaţie faţă de aceste hazarde şi pagubele pe care le pot produce. Astfel că întâlnim 
situaţii cum ar fi: construcţii de case noi în areale cu alunecări active şi grad mare al vulnerabilităţii 

la alunecări, exploatări de nisip în zone cu grad foarte mare al vulnerabilităţii, ceea ce duce  la 
destabilizarea versantului şi facilitează declanşarea alunecărilor. Se remarcă, de asemenea, lipsa la 
nivel de autorităţi a unui studiu de predicţie şi identificare a arealelor cu grad ridicat al riscului la 

alunecări. 
 

 Fig. 126. Alunecare de teren recentă (2005-2006) care afectează drumul European E81 

  
 Predicţia asupra alunecărilor de teren pe termen scurt şi mediu are următoarele scopuri 

principale: reducerea pagubelor potenţiale materiale şi omeneşti în caz de producere a hazardului, 
reducerea costurilor de reparaţii şi scăderea gradului de risc, formarea de opinii corecte faţă de 

aceste hazarde, rezultând un comportament adecvat al societăţii (consolidarea zonelor afectate şi cu 
grad mare al riscului la alunecări, evitarea exploatărilor şi lucrărilor de construcţie în arealele cu 
grad ridicat de risc, asigurarea terenurilor din astfel de zone, etc).  
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7.3.2.3. Măsuri de prevenire şi combatere în declanşarea şi evoluţia  alunecărilor de 

teren 

Pentru creşterea stabilităţii versanţilor şi combaterea e fectelor negative ale alunecărilor de 
teren, sunt necesare lucrări de reabilitare, ca soluţii tehnice pe termen scurt, mediu şi lung, ce intră 

în următoarele categorii: lucrări mecanice şi hidrotehnice, lucrări de nivelare şi modelare a 
terenurilor alunecătoare şi lucrări biologice de prevenire şi combatere a alunecărilor de teren. 

 

Tabel 32. Specii de vegetaţie forestieră care ajută la stabilizarea versanţilor afectaţi de alunecări de teren 

pentru zonele de tranziţie stepă-silvostepă (după Dîrja, M., 2000)  

 

Să-sălcioară; Sc-salcâm; V.t-vişin; L.c-laptele câinelui; Pi.n-pin negru; Fr- frasin; 

Ju-jugastru; A t-arţar tătărăsc; Mj-mojdrean; Sg-sânger; Sp-scumpie; L.i- liliac; 

Sa. A-salcie albă; Sa. P-salcie plesnitoare; An.n-arin negru; Cr-carpen; C.r-cruşin; 

Pl.e-plop euramerican; Co-corn. 
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Concluzii 

 

Zona de bordură vestică a Depresiunii Transilvaniei este un teritoriu care încă ridică diverse 

probleme, legate de evoluţia Bazinului Transilvan, în raport cu ridicările Carpaţilor. Ca zonă de 
contact între Munţii Trascău şi Depresiunea Transilvaniei, Podişul Măhăceni reflectă schimbările 
miocen-pliocene de la bordura transilvano-apuseană, fiind un teritoriu controversat şi foarte puţin 

studiat până în prezent.  
Lucrarea de faţă urmăreşte principalele aspecte ale sistemului morfogenetic al Podişului 

Măhăceni, oferind un model regional în cunoaşterea structurilor pericarpatice de pe latura vestică a 
Depresiunii Transilvaniei.  

Sistemul morfogenetic al Podişului Măhăceni urmează complexitatea acestei zone de 

contact, în care factorul geotectonic are influenţa majoră ca suport de dezvoltare şi evoluţie a 
morfodinamicii actuale.  

Procesele de modelare contemporană au o dinamică accelerată şi nu se produc izolat, ci se 
asociază între ele, dezvoltarea lor fiind favorizată a tât de condiţiile naturale, cât şi de activităţile 
antropice.  

Morfodinamica actuală din Podişul Măhăceni se reflectă asupra sistemului teritorial, în 
special prin procesele de degradare a terenurilor - mai ales alunecări de teren - care prezintă şi un 

potenţial de risc pentru aşezări şi căi de comunicaţie. Se ridică problema demersurilor de analiză şi 
predicţie asupra hazardelor naturale, având ca scop reducerea pagubelor şi combaterea eroziunii şi 
degradării terenurilor. Lucrarea de faţă reprezintă un studiu de geomorfologie regională aplicată.  
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