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Cuvinte-cheie: geomorfologie dinamică, eroziune directă, eroziune remontantă, 

eroziune accelerată, dinamică intrinsecă, viitură, agestru, şiroiri, ogaşe, ravene, torenţi, 

sisteme torenţiale, mişcări neotectonice, riscuri, hazarde, gestionare, amenajare, proces 

torenţial. 

1. Aspecte introductive 

 

Problematica abordată în acestă lucrare este una de interes larg, nefiind specifică 

doar domeniului geomorfologic.  

Torenţii reprezintă forme distincte în morfologia Podişului Someşan, iar analiza 

geomorfologică detaliată a acestora (pornind de la identificarea factorilor de control şi 

până la manifestarea dinamică) reprezintă un bun punct de plecare în elaborarea unor 

hărţi de risc, dar mai ales în alegerea celor mai bune soluţii în gestionarea acestui 

fenomen la nivelul întregii unităţi studiate. 

În primul capitol este prezentată metodologia de lucru (ca rezultat al îmbinării 

armonioase a principiilor metodologice, a metodelor de lucru şi a tehnicilor de lucru), 

care a permis obţinerea unor rezultate ştiinţifice pertinente.  

 

2. Geoidentitatea Podişului Someşan 

 

Podişul Someşan reprezintă compartimentul nord - nord-vestic al Depresiunii 

Transilvaniei (fig.1), cel mai extins şi cel mai complex din punct de vedere 

morfostructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Poziţia Podişului Someşan în cadrul teritoriului României 



5 

 

 

 Analiza evoluţiei paleogeografice a Podişului Someşan (prin intermediul 

lucrărilor geologice, geomorfologice existente şi în urma studierii materialelor 

cartografice) se constituie într-o etapă obligatorie în înţelegerea contextului în care a 

apărut şi s-a dezvoltat fenomenul de torenţialitate. Procesele actuale de modelare a 

versanţilor (printre care şi torenţialitatea), acţionează asupra „memoriilor” sistemul 

morfosculptural pleistocen sub imboldul intervenţiei antropice şi a condiţiilor climatului 

temperat actual. 

În acestă regiune eroziunea accentuată nu este doar rezultatul acţiunii combinate a 

celor două mişcări neotectonice (înălţarea compartimentului deluros şi subsidenţa locală 

de la Jibou), ci şi a friabilităţii formaţiunilor geologice. 

 

3. Morfologia, morfometria şi hidrologia torenţilor 

 

Înţelegerea dinamicii geomorfologice în sitemele torenţiale presupune o bună 

cunoastere a torenţilor sub raport morfologic, morfometric şi hidrologic. Torenţii sunt 

rezultatul bilanţului hidro-geomorfologic, regimul precipitaţiilor şi relieful reprezentând 

factorii de prim rang a căror asociere crează contextul favorabil producerii scurgerilor de 

suprafaţă şi a concentrării rapide a apelor în albiile torenţilor, declanşând fenomenele 

torenţiale. Diferenţa de nivel dictează amploarea evoluţiei şi dezvoltării unui torent, 

reducecerea diferenţei de potenţial conducând la autoanihilarea acestuia. Torenţii au o 

tendinţă permanentă spre realizarea echilibrului dinamic, dezechilibrele existente tinzând 

spre o nouă stare de echilibru, chiar în timpul creşterii formaţiunii. 

 

4. Factorii de control ai torențialității în Podișul Someșan 

 

Geologia, relieful, clima, vegetaţia, solurile, factorul antropic, timpul, reprezintă 

factorii de control ai torenţialităţii în Podişul Someşan, care determină la intrarea în 

sistemul geomorfologic torenţial schimbările şi relaţiile de feedback.  

Profilele longitudinale ale văilor torenţiale din această unitate corespund (din 

punct de vedere genetic şi evolutiv) unei secvenţe a timpului geologic (mai exact 

geomorfologic), ele fiind expresia conlucrării dintre factorii de control: relieful îniţial, 

clima (extreme, cantităţi medii de precipitaţii), geologia (extensia mare a rocilor friabile, 

alternanţa stratelor dure cu cele moi, mişcările tectonice) etc.  
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Clima reprezintă una din variabilele independente ale sistemului geomorfologic 

torenţial, cu un impact deosebit în desfăşurarea proceselor geomorfologice torenţiale prin 

regimul precipitaţiilor, temperatura şi variaţiile, stând la baza formării viiturilor. 

Energia de relief reprezintă un foarte bun indictor al intensităţii proceselor 

torenţiale, precum şi a tendinţei de evoluţie a formaţiunilor torenţiale. Frecvenţa cea mai 

mare a acestor formaţiuni corespunde Culoarului Someşului, ea corelându-se arealelor cu 

energie maximă puse în evidenţă în sectoarele: Căpâlna – Gâlgău – Dăbâceni (la nord de 

Culoarul Someşului) şi  Rus – Vad (în partea sudică).  

Din suprafața totală a Podișului Someșan (2621,4 km²), doar 749,9 km² sunt 

ocupate de pădure. Pădurile se mai păstrează insular, solurile de pădure stând mărturie 

extinderii de odinioară a învelişului forestier. Un grad ridicat de împădurire este pus în 

evidență pe versanții ce mărginesc Culoarul Someșului, prezenţa cuverturii forestiere 

având un impact în încetinirea proceselor torențiale, în ciuda valorii ridicate a energiei de 

relief. În rest, la nivelul unităţii, gradul de împădurire a versanţilor se menţine foarte 

redus (fig.2), fapt reflectat în densitatea mare a proceselor de eroziune în suprfață și 

adâncime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fig. 2. Arealele împădurite din Podişul Someşan 

 

Frecvenţa ridicată a lucrărilor necorespunzătoare aplicate terenurilor, păşunatul 

excesiv, tăierile rase sau cvasirase etc., fără a se lua în calcul implicaţiile asupra 
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proceselor erozionale din bazin, reprezintă o parte din cauzele ce favorizează 

concentrarea rapidă a scurgerii, dezvoltarea şi evoluţia într-un ritm intens al proceselor 

torenţiale, precum şi asocierea cu alte procese de versant (alunecări de teren, năruiri etc). 

Modul de utilizarea a terenurilor şi modificarea structurii învelişului vegetal au 

constituit cauze de prim ordin ce au impulsionat manifestarea eroziunii în suprfaţă şi a 

celei în adâncime. Acest lucru se poate observa foarte clar din suprafaţa mare de terenuri 

degradate din Podişului Someşan (62683.2 ha). 

Ponderea cea mai mare revine eroziunii în suprafaţă, care la nivelul Dealurilor 

Clujului şi Dejului afectează 15131,4 ha, iar la nivelul Dealurilor Şimişna-Gârbou (10624 

ha), subunităţi în care pădurile ocupă suprafeţe foarte restrânse. Suprafeţele de teren 

afectate de eroziunea în adâncime (şiroiri, ogaşe, ravene) sunt mai reduse, în comparaţie 

cu cele afectate de eroziunea în suprafaţă, acestea fiind de 2166,2 ha în Dealurile Clujului 

şi Dejului şi de 1533,4 de ha în Dealurile Şimişna-Gârbou.   

 Geologia reprezintă o altă variabilă independentă a sistemului geomorfologic 

torenţial. Energia de relief mai scăzută (în jur de 100 m) din Dealurile Clujului şi Dejului, 

care coroborată friabilităţii ridicate a rocilor au generat torenţi cu profile transversale 

largi, la nivelul fiecărei părţi morfologice. Excepţii apar în cazul torenţilor care au suferit 

constrângeri geologice în dezvoltarea lor, constrângeri impuse de prezenţa tufurilor şi 

calcarelor eocene.  

În Dealurile Şimişna–Gârbou predominarea formaţiunilor miocene (constituite 

din argile, cu intercalaţii de gresii, nisipuri caolinoase, conglomerate) au creat un cadru 

geologic favorabil manifestării proceselor torenţiale, prin rezistenţa redusă a rocii la 

eroziune, pe lângă variabilele menţionate anterior. 

 Podişul Purcăreţ-Boiul Mare pune în evidenţă pâraie torenţiale care s-au adâncit 

în sedimentarul oligocen şi ulterior în calcarele eocene din bază. Unele dintre acestea îşi 

pierd cursul de apă în masa calcaroasă, ieşind la zi la cote mult mai joase. De asemenea, 

prezenţa pragurilor de calcare şi gresii a obligat unii torenţi (cum este şi torentul 

Scandicu) să-şi ferestruiască un canal cu aspect de clisură, ce asigură transportul 

materialului dinspre bazinul de recepţie, aflat suspendat şi extins areal, spre sectorul de 

atenuare a pantei. 

 În Dealurile Sălătrucului friabilitatea depozitelor miocene (argile carbonatice, 

nisipuri, pietrişuri) a permis formaţiunilor torenţiale să evolueze rapid, conferindu-şi 

profile transversale destul de largi (torentul Runcului, la sud de localitatea Gostila, 



8 

 

torentul Cupşoara la vest de Chiuieşti), în timp ce tuful de Dej generează abrupturi şi 

frecvente rupturi de pantă în profilele longitudinale ale torenţilor amintiţi anterior.  

Substratul geologic influenţează atât morfodinamica torenţială, cât şi evoluţia 

formelor din complexul văii. În rocile dure evoluţia torenţilor este una mai redusă, acesta 

fiind răspunsul morfodinamic dat de rezistenţa la eroziune a stratelor respective. Poate fi 

amintită aici morfologia tipică a torenţilor Usturişului, Răpău, Chejdului etc., unde ivirile 

de roci dure (calcare, tufuri) au condiţionat constrângeri în evoluţia torenţilor, delimitări 

clare între unele din părţile morfologice ale torenţilor, precum şi o fizionomie tipică 

(bazin de recepţie suspendat, canal de scurgere ce are forma - pe anumite sectoare - de 

abrupt petrografic local). 

 

5. Fenomenul de torențialitate în Podișul Someșan 

 

Este capitolul care evidenţiază locul procesului torenţial în contextul proceselor 

actuale de versant, manifestarea plan-spaţială a fenomenului de torenţialitate, 

inventarierea terenurilor degradate (prin eroziunea în adâncime, eroziunea în suprafaţă şi 

prin alunecări de teren, procese care coexistă şi se întregesc pe mari suprafeţe) din 

unitatea geografică luată în studiu, precum şi a dinamicii torenţilor din acest areal. 

Văile torenţiale sunt răspunsul procesului genetico-evolutiv. Modificarea 

raportului: eroziune verticală - eroziune laterală – acumulare reflectă stadiul în care se 

află torentul în decursul evoluţiei sale, imprimând morfologia de ansamblu a văilor.  

Formele active ale acestor formaţiuni de modelare torenţială (rigolele, ogaşele, 

ravenele, torenţii) apar foarte frecvent la nivelul celor patru subunităţi, ca răspuns al 

cantităţilor mari de precipitaţii ce permit formarea viiturilor, energiei de relief, friabilităţii 

rocilor, modificării sructurii covorului vegetal etc. 

Torenţii cu geometrie complexă (modelul clasic) prezintă cea mai mare frecvenţă 

la nivelul întregii unităţi, versanţii nordici ai Dealurilor Dejului şi Dealurilor Şimişna-

Gârbou (spre Culoarul Someşului) fiind cei mai afectaţi de torenţi propriu-zişi, viguroşi, 

ca rezultat a energiei de relief ridicate, a căror manifestare brutală este ilustrată de 

materialele antrenate de scurgere şi depuse în sectorul de debuşeu (foto 1.). 
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Foto1. Materiale antrenate de viitura torenţială (sudul localităţii Chinzeni) 
 

Toate cele cinci modele de torenţi (liniar, bifurcat, torentul cu bazin sub formă de 

pâlnie, convergent şi clasic) identificate de Hosu (2009) pentru Culoarul Someşului, pot 

fi generalizate la suprafaţa întregului Podiş Someşan.  

În Dealurile Dejului şi Clujului energia mai redusă de relief şi friabilitatea 

formaţiunilor miocene au favorizat dezvoltarea areală a bazinelor de recepţie. Acolo unde 

îşi remarcă prezenţa rocile dure (tufurile şi calcarele) dezvoltarea areală a bazinelor este 

redusă, nota distinctă prezintând-o canalul de drenaj (ex. torentul Postelicilor). 

Modificările survenite la nivelul factorilor de control generează ajustări ale 

profilului longitudinal al torenţilor, lucru profund evidenţiat în obţinerea unei forme 

optime, astfel încât consumul de energie pentru tranzitul de apă şi sedimente să fie 

minim. Nivelele de bază locale sunt expresia ivirilor de roci dure în traseul albiei 

torenţiale, evidenţiind stadiul de evoluţie a formaţiunii torenţiale. Făcând o comparaţie 

între profilele longitudinale ale văilor Pociului (fig.3) şi Cetanului (fig.4) se poate 

observa clar dezvoltarea diferită a acestora în formaţiuni geologice variate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Profilul longitudinal al Văii Pociului, la sud de localitatea Buzaş 

Valea Pociului 

Meandru părăsit al Văii Someşului 
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Fig.4. Profilul longitudinal al Văii Cetanului, în sudul localităţii Cetan 
 

În cazul văii Cetanului numerosele rupturi de pantă sunt expresia conglomeratelor 

grosiere şi a gresiilor marnoase din stratele de Hida care opun o rezistenţă mai mare la 

eroziune spre deosebire de geometria profilul longitudinal al Văii Pociului conturată într-

un context litologic mai puţin ostil, reprezentat prin gresii gălbui cu intercalaţii de 

nisipuri gălbui presate (Stratele de Buzaş). 

În cadrul torenţilor: Cristorului, Cărbuniştea (fig.5), Chicerei Seci, Bădeşti, 

Satului etc., din partea centrală a Dealurilor Dejului şi Clujului în ciuda energiei de relief 

mai reduse, caracteristice sunt - în lungul profilului longitudinal - abrupturile şi 

frecventelele rupturi de pantă, impuse de tufurile caracteristice formaţiunilor badeniene, 

ce vin în contact cu formaţiunea de Hida, fapt ce conduce la o eroziune diferenţială 

accentuată. 

 
Fig.5. Profilul longitudinal al Văii Cărbuniştea (la nord de localitatea Dârja) 

 

Localitatea Cetan 

Lunca Someşului 

Valea Cetanului 

Valea Cărbuniştea 

Localitatea Dârja 

Pârâul Lonea 

N 
S 
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O situaţie similară apare şi în partea sudică a Dealurilor Clujului şi Dejului, unde 

prezenţa calcarelor eocene limitează dezvoltarea areală a bazinelor de recepţie, generând 

profile longitudinale abrupte la nivelul văilor (Pârâul Cozopai - fig.6). Prezenţa bandei 

calcarelor eocene delimitează bazinele de recepţie spre canalul de scurgere, oferindu-le 

un caracter suspendat (torentul Postelicilor, pârâul Răpău).  

 
Fig.6. Profilul longitudinal al Pârâului Cozopăi, la nord de Sânpaul 

 

Constrângerile geologice nu se mai menţin şi la nivelul canalelor de scurgere, 

unde gresiile, nisipurile, marnele din seria oligocen superioară (chattian-aquitanian), au 

permis dezvoltarea unor văi largi. 

 

6. Gestionarea fenomenului de torențialitate în Podișul Someșan 

 

Amenajarea torenţilor reprezintă o necesitate în atenuarea hazardelor şi 

riscurilor.Torenţii intră în categoria fenomenelor de risc, prin favorizarea producerii 

viiturilor şi prin manifestarea brutală a scurgerii acestora, producând frecvent efecte 

negative greu de evaluat. Un bun exemplu îl constituie impactul scurgerii torenţiale 

asupra drumurilor judeţene 109 în apropierea localităţii Borşa şi 109 E între localităţile 

Chizeni şi Fodora (foto. 2).  

Cu toate că eforturile financiare necesare amenajării bazinelor torenţiale sunt 

semnificative, ele devin mult mai reduse în comparaţie cu valoarea pagubelor produse 

într-un anumit interval de timp. Se poate considera că amenajarea torenţilor din această 

unitate reprezintă o verigă din lanţul dezvoltării durabile a întregii regiuni. 

 

Pârâul Cozopai 

Pârâul Valea Mare 
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                     A                                                                      B 

Foto.2. A. Efectele incapacității podețului tubular de a face față volumului de apă scurs 

prin ravenă (la vest de localitatea Borșa, jud. Cluj). B. Material transportat în timpul viiturii 

torenţiale peste drumul judeţean 109 E (între localităţile Chizeni şi Fodora) 

 

Având în vedere friabilitatea substratului, cantitatea mare de material antrenat în 

scurgere etc., în Podişul Someşan se impun (în general) doar anumite metode de 

amplasarea a lucrărilor hidrotehnice transversale la nivelul albiilor torenţilor (metoda 

pantei de compensaţie, metoda susţinerii etajate a lucrărilor şi metoda apărării 

obiectivului din aval). 

Modelul de amenajare a torentului Cetanului (de la sud de localitatea Cetan) se 

bazează pe metodada apărării obiectivului din aval, mai ales că în sectorul de debuşeu al 

acestui torent se află localitatea Cetan. Conform acestei metode lucrările hidrotehnice 

transversale şi longitudinale sunt concentrate la partea inferioară a cursului torenţial. 

Având în vedere condiţiile geologice pe care se dezvoltă acest organism torenţial, profilul 

albiei etc., soluţiile propuse vizează realizarea a patru lucrări transversale cu rol în 

reducerea scurgerii şi a cantităţii de material aluvial transportat.  

Modelul de amenajare a ravenei Ciurgăuaşu (la vest de localitatea Borşa) este 

gândit pentru terenurile unde eroziunea în adâncime se întregeşte pe mari suprafeţe cu 

alunecările de teren. Pe lângă amenajările de vârf ce au ca scop oprirea înaintării 

eroziunii în adâncime (şanţuri de colectare, canale înclinate, debuşee, praguri etc.), o 

importanţă deosebită se va acorda lucrărilor transversale de la nivelul albiei (praguri, 

cleionaje şi traverse), prin care să se limiteze efectele negative ale scurgerii concentrate, 

precum şi drenurilor absorbante şi colectoare de pe alunecările de teren şi de la nivelul 

versanţilor. În cazul în care aceste lucrări antierozive nu vor fi suficiente, ele vor trebui 
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dublate prin plantaţii de protecţie (din salcâm) pe suprafeţele alunecante și cele limitrofe 

ravenei. 

 

Concluzii 

 

În unitatea studiată clima, geologia, relieful, vegetaţia, la care se adaugă factorul 

antropic (prin modul de utilizarea a terenurilor şi prin modificarea structurii covorului 

vegetal), crează un context deosebit de favorabil manifestării proceselor torenţiale şi 

dezvoltării formaţiunilor torenţiale. Friabilitatea rocilor, energia de relief etc. oferite de 

Podişul Someşan au determinat dezvoltarea unor torenţi viguroşi care au prelucrat intens 

(prin eroziune) versanţii, dezvoltându-se areal până la conturarea unor microdepresiuni 

(Luminişu, Bădeşti, Poieniţa etc.). 

Procesul torenţial este răspunsul interacţiunilor şi condiţionărilor reciproce dintre 

eroziune, transport şi acumulare, fiecare dintre ele reprezentând o faţetă principală a 

acestui proces unic. În cadrul formaţiunilor torenţiale eroziunea se desfăşoară atât direct, 

cât şi regresiv. Forţa care imprimă o dinamică puternică întregului proces torenţial o 

reprezintă viitura, a cărui nivel este esenţial. Acţiunea ei depinde foarte mult de rezistenţa 

materialelor şi elementele morfometrice. Disiparea energiei torentului se realizează acolo 

unde cantitatea de materiale depuse opun o rezistenţă suficientă transportului. 

Torentul persistă atâta timp cât posedă energie intrinsecă care e legată de: apă şi 

rezistenţa materialelor. 

Gestionarea fenomenului de torenţialitate din Podişul Someşan reprezintă partea 

aplicată a acestui studiu. Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale, prin multiplele 

sale efecte benefice (economice, sociale etc.), reprezintă o verigă în lanţul ce conduce 

spre o dezvoltare durabilă la nivelul întregii unităţi studiate. Reintegrarea funcţională a 

terenurilor afectate de torenţialitate în mediu depinde de realizarea combinată şi completă 

a lucrărilor (transversale, longitudinale, de regularizare a scurgerii pe versanţi, de 

împădurire), astfel încât rezultatul final să fie unul maxim, dar cu eforturi financiare cât 

mai mici. 
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