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Capitolul I. Introducere

Aşezarea geografică şi limitele
Studiul prezent este limitat la spaţiul cuprins între valea Someşului Mare în nord şi
nord-vest, ce reprezintă limita faţă de Podişul Someşan prin Dealurile Năsăudului, Munţii
Bârgăului în nord-est şi Munţii Călimani în est, valea Dipşei în sud-vest, Dealurile MateiCorvineşti, Culmea Figa în vest, partea sudică rămânând înscrisă Dealurilor Vişua-OrosfaiaBăiţa (fig.1).

Fig.1. Localizarea arealului de studiu şi subdiviziunile teritoriului.

Cumpăna de ape a bazinul Şieu, delimitează bazinul de trei bazine importante din
Depresiunea Transilvaniei: Bazinul Someşului Mare în nord, Bazinul Mureşului în sud şi
Bazinul Meleşului în vest. Altitudinal, ecartul în care se încadrează bazinul studiat este de
1699 m.

Locul de obârşie al râului Şieu se află în nord-vestul Munţilor Călimani, sub vârful
Poiana Tomii. Cursul urmează pe circa 15 km, o direcţie nord-est−sud-vest, iar apoi, în
perimetrul comunei Şieuţ, îşi schimbă brusc direcţia de curgere către nord-vest. Şieul
drenează Depresiunea Şieuţ şi Depresiunea Budacu, depresiune mărginită la nord de Dealurile
Bistriţei. Culmea Şieului şi Dealurile Lechinţei reprezintă limita sud-vestică a bazinului Şieu.
Râul care drenează această suprafaţă de 1817 km2 , Şieul, este unul dintre afluenţii de stânga a
râului Someşul Mare.
Scopul studiului
Lucrarea „Bazinul Şieului- studiu de geomorfologie aplicată” reprezintă rezultatul
cercetărilor efectuate în perioada 2008-2011, având drept scop analiza morfodinanicii actuale.
Lucrarea de faţă are ca scop cunoaşterea principalelor caracteristici fizico-geografice ale
arealului studiat, a tipurilor şi formelor principale de relief şi evidenţierea particularităţilor
morfometrice, morfografice şi morfologice ale bazinului Şieu în modul de utilizare a terenului
din spaţiul bazinal.
Metodologia de lucru
Metodologia de lucru s-a bazat în primul rând pe culegerea şi întocmirea bazei de date
(existente în arhivele primăriilor, S.G.A Bistriţa), atât din studiile anterioare (monografii,
studii hidrologice, studii regionale), pe baza informaţiilor culese din teren (interviuri,
chestionare, PUZ, PATZ), prin colectarea probelor (analizarea lor în teren şi în laborator),
analiza informaţiei şi sintetizarea ei în hărţi tematice, hărţi GIS şi elaborarea arealelor.
În proiectarea limitelor pe hărţile topografice 1:25.000 s-au utilizat şi aerofotogramele,
generându-se cu ajutorul softului ArcGis 9.2, iar DEM-ul pentru analiza potenţialului
morfogenetic al bazinului.
Activităţile desfăşurate în scopul îndeplinirii obietivelor propuse pot fi clasificate în
trei categorii: activităţii de informare şi documentare, activităţi de teren şi activităţi de
interpretare a datelor şi analizare a rezultatelor.
Activităţile de informare şi documentare, în cadrul acestei prime etape s-a realizat
delimitarea bazinului în conformitate cu metodologia cercetărilor de hidrologie, prin trasarea
cumpenei de ape, identificarea subbazinelor morfohidrografice şi ierarhizarea lor. În cadrul
stabilirii limitei au fost evaluate şi raporturile spaţiale ale bazinului cu unităţile
morfohidrografice vecine.

Activităţile de teren s-au desfăşurat pe parcursul a trei ani (2008-2011) şi a constat în
repetate ieşiri pe teren, în cadrul cărora s-au observat şi cartat principalele particularităţi
geomorfologice, biopedologice şi a modului de utilizare a terenurilor locale. În egală măsură
s-a urmărit surprinderea dinamicii unor procese geomorfologice: ravenarea, torenţialitatea,
alunecările de teren, surpări, precum şi delimitarea arealelor afectate de astfel de procese.
Activităţile de interpretare a datelor şi analizare a rezultatelor. Toate datele colectate
anterior au fost reorganizate, procesate prin metode statistico-matematice (Microsoft Excel) şi
analiză GIS, realizându-se suporturile cartografice şi hărţile tematice. În cazul arealului de
studiu, metoda demonstrează, de asemenea, că utilitatea folosirii tehnicii GIS în aplicaţii cu
caracter geomorfologic, legate în special de morfometrie, oferă rapiditate şi precizie în
manipularea unui volum foarte mare de date.

Capitolul II.
BAZINUL ŞIEULUI – CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA
GENEZEI ŞI EVOLUŢIEI RELIEFULUI
Relieful bazinului Şieu se înscrie, prin prisma tipurilor şi formelor principale de
relief, în Dealurile Bistriţei, care înglobează o gamă largă de caracteristici proprii, dar mai
ales comune cu ale unităţii majore căreia i se raportează. Din multitudinea acţiunilor
favorizate de relaţiile stabilite între factorii fizico-geografici s-a conturat acest spaţiu, aflat sub
incidenţa transferurilor derulate în timp, între aria transilvană şi faţada vestică a Carpaţilor
Orientali. Rezultatul a fost generarea unui relief piemontan, colinar şi depresionar,
caracterizat prin asimetrii ale văilor şi culmilor interfluviale, cu o orientare generală comună
cu orografia Depresiunii Transilvaniei.
Reţeaua hidrografică în Dealurile Bistriţei cunoaşte o evoluţie interesantă ţinând
seama de faptul că, “cursul Mureşului, în pliocenul superior, după ieşirea din lanţul eruptiv,
începând de la Deda se îndrepta iniţial spre Someşul Mare, folosind valea Şieului, apoi pe cea
a Bistriţei.”(D. Ciupagea, M. Pauca, Tr. Ichim, 1970). Cursurile acestor două văi, potrivit
aceloraşi surse, făceau parte din reţeaua hidrografică primară a depresiunii Transilvaniei, fiind
avantajate de existenţa structurii anticlinale cu direcţia nord-vest−sud-est.

Litologia şi tectonica
Seria sedimentară cuprinde depozite aparţinând: Miocenului, Pliocenului şi
Cuaternarului.
Miocenul Inferior (Miocenul de sub tuful de Dej) este constituit în general din marne
cenuşii, mai rar cafenii, cu intercalaţii. În partea superioară a acestui complex se găseşte
formaţiunea cu sare, constituită din marne, argilă sărată şi sare masivă.
Pliocenul are o grosime de circa 1000 m şi este constituit din marne, nisipuri şi
pietrişuri mărunte. Limita dintre Sarmaţian şi Pliocen este relativ uşor de pus. În marnele şi
marnele nisipoase din partea superioară a Sarmaţianului (ultimii 100 m) în care se găsesc
fosile sarmaţiene se intercalează gresii, calcare cenuşii-albicioase în plachete subţiri (1-2 cm)
la distanţe care variază între 0,10-50 m. Acestea dau un aspect caracteristic acestei zone de
trecere.
Cuaternarul e reprezentat prin terase şi aluviuni. Terasele inferioare sunt constituite
aproape exclusiv din pietrişuri, cele medii prezintă unele intercalaţii de loess, iar cele
superioare parţial sunt spălate rămânând numai componentele mai consistente, pietrişurile.
Tectonica este reprezentată prin creasta de cristalin ce s-a ridicat la suprafaţă în fazele
de mişcare atică, rodanică şi valahă, care a determinat apariţia fracturilor cu direcţia nord-sud.
Un element specific Depresiunii Transilvaniei, sarea, este întâlnită şi în cadrul
studiului de faţă, de unde şi toponimia adecvată pentru o serie de izvoare sărate : Sărăţel, în
zona de confluenţa a Văii Bistriţa cu Valea Şieului, Sărata, Domneşti, Pinticu, Slătiniţa, în
Depresiunea Dumitra. Depozitele ce aparţin Badenianului (Ba) apar în perimetrul
anticlinalului diapir Jabeniţa-Brâncoveneşti-Monariu-Sărata-Şieu Sfântu şi anticlinalul diapir
Teaca-Albeştii, Bistriţa-Neţeni-Sărăţel (vezi anexa: Harta geologică, foaia Bistriţa, după
Marinescu şi Peltz, 1967).

Fig.2. Izvor sărat în vecinătatea râului Şieu (lângă Sărăţel).

Anexa: Harta geologică a bazinului Şieu (după Marinescu şi Peltz, 1967).

Litologia depozitelor Badeniene prezintă în bază orizontul tufului dacitic de Dej,
deasupra căruia, într-o succesiune verticală apar: argile marnoase cu siralis şi cu intercaţii de
nisipuri, gresii, tufuri şi pietrişuri; argile carbonatice şi conglomerate.
Factorii fizico-geografici şi rolul lor în modelarea reliefului actual
Factorul climatic
Din punct de vedere climatic, bazinul Şieului se încadrează în zona continental
moderată, cu unele influenţe polar maritime şi temperat maritime. Vânturile suflă din sector
estic şi au o viteză medie de 3,1 m/s. Temperatura medie anuală coboară sub 0° C în regiunile
montane, la peste 1900 m şi se ridică la peste 8,5° C în zona sud-vestică (de deal şi câmpie) a
judeţului. Evoluţia temperaturii aerului este tipic continentală, cu maxima în luna iulie şi
minima în luna ianuarie. Vârful temperaturilor înregistrate de-a lungul timpului a fost de
37,6°C în anul 1962, iar cea mai scăzută temperatură - 33° C, a fost înregistrată în iarna anului
1954. Cantitatea medie a precipitaţiilor, de 650 - 700 mm/m2, în funcţie de anotimp, depăşeşte
în general media pe ţară.

Fig.3. Evoluţia temperaturii medii anuale
(1880-2005), sursa Apele Române- S.G.A Bistriţa
Apele

Fig.4. Evoluţia precipitaţiilor medii la staţia
pluviometrică Bistriţa (1853-2005), sursa
Române- S.G.A Bistriţa.

Factorul hidrologic
Bazinul Şieului înglobează în linii mari teritoriul Dealurilor Bistriţei. Scurgerea
prezintă modificări treptate dinspre sud-vest, către zona muntoasă. Astfel în subbazinul Dipşei
ce include şi o parte a Dealurilor Şieului, datorită evaporaţiei ridicate scurgerea medie anuală
are valori minime (aproximativ 100 mm), de unde şi un mediu anual relativ redus (1,27 m3/s,
la Chiraleş). Debitele maxime se înregistrează în luna martie, regimul de scurgere fiind
temporar. Valorile se diferenţiază în funcţie de altitudinile medii care cresc spre est, astfel

încât scurgerea medie este cuprinsă între 200 şi 400 mm până la 600 mm în Piemontul
Căliman.
Şieul, afluentul cel mai important al Someşului Mare din această zonă (cu debit mediu
de 15,6 mc/sec la confluenţa cu Someşul Mare), traversează longitudinal regiunea pe o
distanţă de 69 km. Pe râul Şieu şi pe afluenţii săi principali, se pot distinge opt niveluri de
terasă, cele mai bine dezvoltate fiind terasele a IV-a şi cea de luncă.

Fig.5. Profil longitudinal al râului Şieu.

Confluenţa Bistriţei cu Şieul are loc la Sărăţel, în mijlocul unei zone salifere cutate,
sector unde Şieul intersectează axul cutelor diapire. Valea este mult îngustată de versanţi
înclinaţi şi împăduriţi primind aspect de defileu.
Confluenţa Dipşei cu Şieul are loc la Chintelnic, în partea inferioară a bazinului Şieu,
urmând o traiectorie SE-NV având densitatea reţelei hidrografice este una tipică de dealuri.
Pe teritoriul aferent bazinului Şieu, sunt instalate nouă staţii hidrometrice şi
meteorologice, amplasarea lor având în vedere mai multe criterii (altitudinea medie a
terenului aferent staţiei şi perioada de observaţie), din care rezultă reprezentativitatea staţiilor
şi a posibilităţilor de realizare a unor sinteze hidrologice.
Factorul biotic
Vegetaţia, în contrast cu relieful, care este un factor de accelerare a eroziunii,
reprezintă un factor de frânare al acestui proces, acţionând ca o pătură-tampon între agenţii
morfogenetici interni şi externi. Aceasta joacă un rol foarte important în accelerarea
procesului de dezagregare-agregare. Ea poate crea condiţii favorabile factorilor denudaţionali.
Învelişul vegetal din bazinul Şieu este constituit în special din specii caracteristice silvostepei
şi pădurilor de foioase.
Zona nemorală a pădurilor, corespunzător etajării verticale, se situează la peste 750 m
altitudine şi cuprinde două subzone, de gorun şi amestec de stejar cu alte specii.

Zona de silvostepă este răspândită pe văile râurilor principali şi se retrage în zona
interfluviilor mai înalte.
În luncile râurilor se dezvoltă o vegetaţie specifică adaptată la excesul de umiditate cu
specii ca: stuf (Phragmites communis), papură (Typha latifolia). Tot în lunci, pe areale din ce
în ce mai reduse apar pâlcuri de plop (Populus alba), salcie (Salix fragilis), arin negru (alnus
glutinosa).
Configuraţia geografică a bazinului oferă şi o altă resursă naturală importantă pe care
o constituie fauna, ea fiind pusă în valoare prin vânat. Este de notat faptul că în cadrul
arealului se află cea mai mare concentrare de urs brun din Europa, pe fondul de vânătoare 27
Budac, în zona Dealului Negru. Totodată, bazinul Şieu deţine recordul mondial la trofeul de
urs brun, recoltat în anul 1994, pe fondul de vânătoare 26 Colibiţa.
În ceea ce priveşte recoltarea prin actul de vânătoare, în ultimii ani s-a dezvoltat
valorificarea cu precădere a vânatului mare cu vânători străini.
Factorul pedogeografic
În funcţie de altitudine, climă şi vegetaţie, în bazinul hidrografic Şieu se remarcă o
zonare a principalelor tipuri de soluri.
Nerespectarea normelor agrotehnice poate duce la un grad avansat de tasare al
solurilor, determinate de conţinutul bogat de argilă, formaţiune specifică acestui areal.
Cernisolurile, ocupă areale restrânse (partea sudică a bazinului), având în general o
capacitate mare de reţinere apei, mai ales în sezonul cald. În frontul cuestelor au fost puse în
evidenţă chiar soluri silvostepice, cu orizonturi molice subţiri (fig.6).
Dintre solurile azonale frecvent întâlnite sunt hidrisolurile formate sub influenţa unui
exces de umiditate. Ele sunt prezente în lunca râurilor Lechinţa, Archiudului cu un caracter de
răspândire insular, dar şi în lunca râurilor Roşua, Bistriţa, Budac şi Cuşma.
Luvisolurile sunt reprezentate prin argilă, formate în zona pădurilor de stejar, ocupând,
de la piemontul Căliman până la dealurile joase ale Şieului, o mare parte din bazin.
Cambisolurile sunt prezente în climatul montan şi de tranziţie, al Bârgăului şi
Călimanului, apar la altitudini de 800-1300 m, urcând pană la 1500 m pe versanţii mai
înclinaţi şi coboară la 500 m pe versanţii mai lini ai Şieului (în terenurile arabile şi pomicole
ce au soluri brune podzolite).
Salsodisolurile se extind mai ales în preajma ivirilor de sare, pe sedimente sărăturate
(în lunca râului Roşua, la Blăjenii de Jos şi pe Şieu în apropiere de Sărăţel).

Fig.6. Harta solurilor din bazinul Şieului.

Protisolurile apar pe majoritatea afluenţilor principali din bazin.
Spodisolurile şi umbrisolurile sunt localizate în climat de munte, pe areale mici, la
altitudini mijlocii şi mari, cu conifere şi tufărişuri subapline.
Pelisolul apare dispersat, mai ales la nord de Ocniţa şi în vecinătatea Unirea-Livezile.
Factorul antropic
Omul poate afecta şi în aceeaşi măsură proteja natura înconjurătoare. Cele mai
solicitate şi mai afectate componente geosistemice din cadrul bazinului hidrografic Şieu sunt
învelişul se sol şi suportul acestuia. În urma proceselor intense de defrişare din ultimii ani şi
de extindere a suprafeţelor agricole, procesele erozionale s-au manifestat mai intens şi pe
suprafeţe tot mai întinse.
Primul pas al mecanismului de accelerare, este datorat exploatării inadecvate a
terenurilor agricole prin: fragmentarea terenului în parcele mici, dispunerea şi lucrarea lor, şi
amenajarea de drumuri pe terenurile agricole, pe linia cea mai mare de pantă, care duce la
concentrarea scurgerii lichide pe versanţi, implicit la formarea rigolelor şi ravenelor.
Datorită creşterii exponenţiale a presiunii umane, cu precădere după anul 1990, când se
instalează un fenomen de reîntoarcere din mediul urban în mediul rural, omul a reprezentat un
“stres” din ce în ce mai mare asupra suportului geografic.

Totalitatea intervenţiilor pozitive executate în intervalul 1970–1990 au fost îndepărtate
aproape în totalitate o dată cu aplicarea prevederilor Legilor Nr. 18/1991 şi 1/2000. Areale
destul de întinse au suferit transformări nedorite, datorită împărţirii suprafeţelor luate în
cultură (lucrări inadecvate).
Subunităţile morfologice ale bazinului hidrografic Şieu
Sublinierea unor caractere geografice se impune deoarece existenţa acestora îşi pun
amprenta în nuanţarea peisajelor, a potenţialului geografic şi a valorificării lui efective (V.
Gârbacea, 1957). Remarcăm dispunerea longitudinală pe direcţia nord-vest−sud-est, a
dealurilor, culoarelor de vale, piemontului şi a depresiunilor. În cazul depresiunilor, (V.
Gârbacea, 1957) subliniază faptul că acestea interpunându-se “anulează nu numai
continuitatea geografică, ci şi dispoziţia de ansamblu a reliefului, orientarea devenind mai
degrabă nord-est−sud-vest.
În bazinul hidrografic Şieu, distingem următoarele trepte morfogenetice: treapta
culoarelor de vale, treapta deluroasă şi treapta montană (fig.7).

Fig.7. Subunităţile de relief în bazinul Şieului.

Capitolul III.
MORFOMETRIA BAZINULUI ŞIEU

Valorile parametrilor morfometrici în cazul bazinului Şieu, prezintă diferenţe de la o
subunitate geomorfologică la alta (fig.8), rezultate îndeosebi în urma intercondiţionărilor
tectono-structurale şi morfogenetice.

Fig.8. Regionarea în subbazine a studiului.

Urmărirea în continuare a distribuţiei în teritoriu a valorilor acestora, conturează
primele „imagini” ale sistemelor geomorfologice transilvane sub aspect funcţional, dând în
acest sens o personalitate şi individualitate bazinului faţă de unităţile învecinate.
Hipsometria
Distribuţia altitudinală a formelor de relief din bazinul hidrografic al Şieului poate fi
redată uşor cu ajutorul hărţii hipsometrice.
Hărţile morfometrice oferă informaţii utile sub aspect teoretic şi practic constituind
punctul de plecare în evidenţierea unor probleme ale genezei şi dinamicii reliefului teritoriului
care se analizează.

Putem spune că mişcările neotectonice şi reţeaua hidrografică au compartimentat
această suprafaţă. Pentru a putea reprezenta pe hartă treptele de relief au fost evidenţiate
valorile altitudinale (sub 260 m) şi maxime (peste 1950 m), considerate ca şi rezultate ale
evoluţiei teritoriului analizat (fig.9).

Fig.9. Harta hipsometrică a bazinului Şieu.

Adâncimea fragmentării reliefului
Nivelul în profunzime până unde a pătruns eroziunea liniară (mai ales generată de
apele curgătoare) este reprezentat prin adâncimea fragmentării reliefului (sau energia
reliefului). Rezultatul utilizării acestui parametru îl constituie harta adâncimii fragmentării.
Adâncimea fragmentarii redă una din trăsăturile morfometrice esenţiale ale reliefului,
reflectând un anumit grad de evoluţie al acestuia şi într-o strânsă corelaţie cu intensitatea
proceselor morfodinamice actuale. Specificul pe care îl îmbracă acest parametru cantitativ al
reliefului exprimă o anumită particularitate a genezei spaţiului studiat.
Harta adâncimii fragmentarii reliefului prezintă o scară care cuprinde valori de la 0 m
până la peste 650 m, valori maxime care caracterizează suprafeţe cu pante foarte mari pe care
eroziunea acţionează foarte intens (fig.10).

Fig.10. Harta adâncimii fragmentării în bazinul Şieu.

Fragmentarea orizontală a reliefului
Utilizarea acestui parametru ajută la exprimarea gradului de disecare în planul
orizontal al suprafeţelor morfologice din cadrul unui teritoriu, ca efect al modelării şi
compartimentării acestuia prin acţiunea factorilor exogeni. Densitatea fragmentării reliefului
reprezintă raportul dintre lungimea totală a reţelei hidrografice permanentă şi temporară,
calculată în kilometri liniari, şi unitatea de suprafaţă (kilometru pătrat).
Valorile cuprinse între 0-0,5 km/km² sunt specifice culoarelor de vale, care prezintă
lunci şi terase inferioare bine dezvoltate (Depresiunea Budac). Valorile cuprinse între 0,5-1
km/km² sunt specifice întregului bazin, ce se suprapune regiunii joase de câmpie, dar şi
culoarelor de vale ale: Dipşei şi Lechinţa. Arealele cu valori ale adâncimii fragmentării
cuprinse între 1-1,5 km/km², sunt specifice sectoarelor mijlocii şi inferioare ale Bistriţei şi
Ghinda (fig.11).
Valorile cele mai ridicate (între 2,1-3 km/km2 şi peste 3,5 km/km2) ale densităţii
fragmentării corespund arealelor unde există cursuri temporare mai dense generând eroziunea
în adâncime (Prundul Bârgăului şi Tiha Bârgăului). Valori care argumentează o fragmentare
ridicată, aspect demonstrat de numeroase înşeuări şi bazinete de eroziune lărgite (Irimuş, I.,
2006).

Fig.11. Harta densităţii fragmentării în bazinul Şieului.

Geodeclivitatea
Panta reprezintă caracteristica morfometrică ce exprimă gradul de înclinare al
suprafeţelor care intră în componenţa formelor de relief. Prin încărcătura informaţională pe
care o posedă, ea constituie o reflectare concretă a specificului şi condiţiilor în care se
desfăşoară modelarea reliefului. Gradul de înclinare al unui teritoriu alături de caracteristicile
petrografice şi structurale constituie una din cerinţele cele mai importante în aprecierea
geomorfologică a teritoriului analizat; acestea condiţionează şi intensitatea şi tipul proceselor
ce modelează substratul.
Raportat la arealul nostru de studiu, clasele valorice ale pantelor au fost stabilite între
valoarea minimă de 0° şi valoarea maximă (peste 35°) precum şi de extensiunea în suprafaţă a
acestui areal. Astfel, am optat pentru un număr de şase clase: 0-2°; 2,1-5° versanţii cu
înclinare foarte mică; 5,1-15° versanţii cu înclinare mică; 15,1-25° versanţii cu înclinare
medie; 25,1-35 versanţii cu înclinare mare; >35° versanţii cu înclinare foarte mare (fig.12).

Fig. 12. Harta pantelor din bazinul Şieului.

Orientarea versanţilor
Repartiţia versanţilor cu orientări diferite este eterogenă, rezultând un „mozaic” de
areale cu suprafeţe destul de reduse.
Expoziţia versanţilor reprezintă încă un parametru care ajută la interpretarea
modificărilor morfologice ce apar în arealul analizat (fig.13).
Orientarea versanţilor produce diferenţierile duratei insolaţiei solare, care împreună cu
panta acestora generează regimuri calorice diferite, fapt ce va influenţa umiditatea solului,
inducând apoi nuanţări calitative şi cantitative ale proceselor geomorfologice şi a covorului
vegetal etc.
Cunoscându-se faptul că în natură versantul prezintă diferite forme (concav, convex,
mixt), s-a constat că acest factor împreună cu panta şi expoziţia versanţilor, induce
discontinuităţi resimţite în amplitudinea diurnă a temperaturii aerului şi substratului, care va
avea valori mai reduse pe suprafeţele convexe, comparativ cu cele concave.
Ţinându-se seama de principalele direcţii de expoziţie ale versanţilor, s-au deosebit
următoarele tipuri

de suprafeţe (înclinate): însorite (S, SV), semiînsorite (SE, V),

semiumbrite (E, NV), umbrite (N, NE).

Fig.13. Harta orientării versanţilor din bazinul Şieului.

Capitolul IV.
MORFOLOGIA BAZINULUI ŞIEU
Caracterizarea morfografică a unui areal constă în analiza principalelor elemente ale
reliefului pe baza a ceea ce este vizibil la suprafaţă, al aspectului general de ansamblu.
Ceea ce dă individualitate bazinului Şieu, dar şi tuturor bazinelor din Depresiunea
Transilvaniei, sunt culmile interfluviale înguste, prelungi, monoclinale, continue, pe direcţia
nord-est−sud-vest. Ele au luat naştere ca urmare a acţiunii reţelei hidrografice instalate după
retragerea apelor marine. Acestea au căutat să-şi realizeze un profil de echilibru, fiind
continuu sub influenţa mişcărilor neotectonice.
Sistemul geomorfologic fluvial Şieu
În morfologia şi dinamica albiei Şieului, secţiunea transversală se individualizează
prin: procese de ajustare de sine stătătoare; proprietăţi morfologice care permit exploatări şi
generalizări pentru sectoarele de albie. De asemenea, trebuie remarcat că în aceste patru

subbazine, hidraulica are o atenţie cu totul excepţională de-a lungul timpului, în timp ce
albiile ca întreg au fost şi au rămas, preponderent sub incidenţa interesului geomorfologic,
sectorul de albie fiind domeniu de interferenţă a celor două domenii.
Albia Şieului în sectorul Crainimăt-Chiraleş şi sectorul Cristur Şieu-Şintereag Gară
este meandratǎ, cu o tendinţǎ de creştere a indicelui de sinuozitate (de la 1,55 în anul 1962, la
1,88 în anul 2005); prezintǎ, local, caracteristici de sector sinuos, cu ostroave (aval de Şieu
Odorhei, Arcalia, aval de Crainimăt). Ostroavele sunt predominant longitudinale şi laterale cu
dimensiuni relativ reduse între 10 şi 25 m (fig.14).
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Fig.14 Forme de acumulare de tipul ostroavelor în albia Şieului, a-Mărişelu
(octombrie 2009) şi b Şieu Sfântu (august 2011)

Analiza cartograficǎ şi cartǎrile din teren indicǎ prezenţa a opt trepte de terasǎ în
lungul Şieului, şapte pentru Bistriţa şi cinci-şase nivele în cazul tributarilor.
Din această perspectivă, referirile mele vor fi limitate ca problematică la acele aspecte
strict necesare în explicarea evoluţiei morfologice, în relaţie cu factorii de control, respectiv:
problema secţiunilor asimetrice, geometria în lungul râului, rolul depozitelor şi vegetaţiei.
Morfologia albiei şi luncii
Am investigat particularităţile morfo-evolutive ale albiilor minore în cazul cursurilor
monitorizate: Şieul cu afluenţii Măgurii, Budac, Bistriţa la rândul lui cu afluenţi, Măgheruş şi
Dipşa. Albiile sunt caracterizate print-o serie de parametrii morfometricii, valorile
determinate pentru perioada 1962-1981-2004-2010. Analiza datelor relevă tendinţa de
creştere a elementelor după 1995, comparativ cu perioada 1981-1984, pe fondul degradării
albiilor minore atât în plan vertical, cât şi orizontal (prin eroziune laterală-actuală).

Secţiunea transversală a albiei reprezintă un subsistem aflat într-un proces de ajustare
permanentă prin modificarea raportului lăţime-adâncime şi eroziune-acumulare. În secţiunea
transversală a albiei râului Şieu se costată o tendinţă de deformare, care s-a datorat unui
accentuat proces de agradare, determinând supraînălţarea patului şi erodarea malurilor.
Asimetria evidentă a Budacului se poate observa în profilele transversale. Acesta
înaintează spre dreapta depresiunii cu acelaşi nume, având un substrat mai argilos, cu nisipuri
şi pietrişuri (fig.15).

Fig.15.
Secţiune transversală hidrogeologică pe
Budac la Jelna, conform schiţelor din arhivele
Apelor Române, S.G.A Bistriţa.

Fig.16 Profil transversal asimetric pe valea Budacului, la Jelna.

Amonte de Simioneşti, râul Budac erodează puternic în bază terasa a III-a, după care
formează o serie de meandre.

Fig.17. Profil transversal asimetric pe valea Budacului la Simioneşti.

Râul Şieu, amonte de confluenţa cu Bistriţa, prezintă o asimetrie evidentă, atât la
nivelul malurilor, cât şi al albiei.

Depozitele din perimetrul secţiuni
transversale controlează forma acesteia, care
este în relaţie directă cu tipul de debit solid
pe care Şieul îl tranzitează. Prezenţa unui
depozit predominant grosier în mal, reflectă
o albie cu secţiune largă şi puţin adâncă.
Fig.18
Asimetria în secţiune transversală, pe râul Şieu,
înainte de confluenţa cu Bistriţa.

Asimetria în secţiunea transversală a râului Şieu, se continuă în aval, unde lăţimea şi
adâncimea cresc odată cu creşterea debitului (primeşte afluent de dreapta râul Bistriţa),
adâncimea creşte, iar forma albiei se ajustează la schimbarea faciesului depozitelor din
perimetru (la Sărăţel spre Crainimăt, fig.20).

b.

Fig.19. Secţiune transversală hidrogeologică Sărăţel, conform schiţelor din arhivele Apelor Române,
S.G.A Bistriţa.

Fig.20. Profil transversal asimetric pe valea Şieului, la Crainimăt.
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Fig.21. Profile transversale ale văii Şieu, la a-Şieu Odorhei şi b-Cociu.

Dinamica eroziunii malurilor variază între 1-50 cm şi 50-100 cm, fiind mai mare o
dată cu creşterea lăţimii râului (Şieu, Bistriţa).
Cazul Domneşti, evidenţiază situaţia în care malurile râului Şieu s-au surpat pe o
lungime de aproximativ 200 de metri (fig.22), fiind un posibil pericol pentru culturile
agricole.
b
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Fig.22. Surpări de maluri în localitatea Domneşti, între a-2008 şi b-2010.

Faptul că albiile cursurilor râurilor nu sunt îndiguite, nici amenajate, duce la
degradarea acestora de la an la an, diminuând suprafeţele de teren şi păşunile comunale.
Exploatările de pietriş, devierile de cursuri, construirea de structuri inginereşti de
apărarea malurilor şi diguri de protecţie împotriva inundaţiilor au determinat modificări
majore ale morfologiei albiei şi ale dinamicii hidrologice a râului.
Scopul studiului de caz de mai jos, este acela de a monitoriza şi inventaria sectoarelor
supuse unor astfel de procese dinamice (eroziune a malurilor) pe o perioadă scurtă de timp.
Motivaţia investigaţiilor făcute pleacă de la premisa conform căreia analiza eroziunii
malurilor are o importanţă deosebită în investigarea efectelor naturale şi antropice asupra
proceselor de albie.
Studiul de caz: se află în partea sud-vestică a subbazinului Budac, între confluenţa
râului Şieu cu Bistriţa (Sărăţel) şi până în vecinătatea localităţii Şieuţ. Lungimea sectorului de
râu investigat este de aproximativ 27,6 de kilometri. Astfel, pentru situl Bârla-Sărăţel,
monitorizarea s-a realizat pentru o perioadă de 16 luni (între 20.04.2010 - 1.08.2011), iar
pentru situl Şieu-Bârla pentru o perioadă de 8 luni (între 22.06.2010 - 23.02.2011).
Monitorizarea retragerii malurilor a presupus următoarele activităţi:
- instalarea de puncte fixe (ţăruşi) din oţel beton (65) de 8mm diametru şi 1 m
lungime, distanţate la diferite intervale, în funcţie de diferitele aspecte stratigrafice ale
profilelor de mal;

Fig.23. Instalarea de repere fixe (ţăruşi) din oţel beton (aval Domneşti).

- instalarea ţăruşilor s-a realizat pe serii de aliniamente pentru a avea direcţii unice de
măsurare (în platforma malului şi taluzul său) a evoluţiei profilelor malurilor (măsurători
repetate ale profilelor din 20 în 20 cm pe baza aliniamentelor formate de punctele fixe).
Perpendicularitatea direcţiilor măsurate a fost asigurată prin ataşarea unei cumpene mici la tija
gradată.

- analiza profilelor stratigrafice pentru fiecare aliniament investigat şi reprezentarea
acestora pe schiţe de teren şi apoi în GIS.
Rezultatele în urma campaniilor de teren au evidenţiat sectoare erodate şi implicit a
zonelor supuse acestui fenomen. S-a constat faptul că cele mai afectate sectoare sunt în zona
satelor Sântioana, Bârla, Mărişelu, unde lungimile malurilor erodate depăşesc 5000 m.
Procentajul malurilor erodate este de aproximativ 10 % din toata lungimea sectorului analizatpentru ambele maluri (aproximativ 5,13 km). Dintre cei 5,13 km de maluri erodate 2 km de
maluri erodate sunt mărginite de terenuri riverane cu utilitate agricolă ceea ce demonstrează
impactul economic accentuat al acestui proces.
Malurile afectate de eroziune au o înălţimi medii de la 0,6 m (în cazul malurilor
influenţate vizibil de prezenţa animalelor) şi până la 4 m. Acest lucru arată faptul că procesele
de retragere nu acţionează preferenţial, ci în funcţie de înălţimea malului.
Procesul de retragerea malurilor în perioada analizată a înregistrat rate ale eroziunii (la
repere) cuprinse între 0-101 cm (Domneşti) şi 0-71 cm (Bârla).Valorile maxime ale eroziunii,
atât pentru situl Domneşti, cât şi pentru Bârla s-au înregistrat în perioada 4.01-23.02.2011. În
zona sitului Domneşti, începând cu luna februarie, ratele de retragerea malurilor scad brusc,
până la aproximativ 35 cm în februarie), 20 cm în martie şi aproape inexistente în intervalul
martie-mai.
Marea majoritate a eroziunilor au loc în cadrul buclelor concave ale meandrelor râului.
Există o excepţie şi anume pe malul opus comunei Mărişelu, unde eroziunea apare în partea
convexă a meandrului. Deşi urmele influenţelor antropice nu au fost sesizate, acest lucru ne
face să ne gândim la o foarte posibilă activitate umană care să fi schimbat cursul normal al
proceselor.

Morfologia teraselor
Terasa este rezultatul succedării în timp a proceselor de eroziune fluviatilă (lineară şi
laterală). Ruperea stării de echilibru este pusă pe seama a trei categorii de factori: coborârea
nivelului de bază, mişcări epirogenetice pozitive care afectează unităţile de relief în care se
desfăşoară un bazin hidrografic şi oscilaţii climatice importante petrecute la intervale mari de
timp.
Prima terasă mărgineşte malul stâng al Bistriţei, între Prundu-Bârgăului şi Susenii
Bârgăului. O parte din conul de dejecţie al Pârâului Secu, pe care este aşezată comuna

Prundu-Bârgăului, aparţine nivelului acestei terase, la fel şi în cazul localităţilor din amonte,
Tiha Bârgăului, Mureşenii Bârgăului şi Bistriţa Bârgăului.
Terasa a II-a este bine individualizată de-a lungul pârâului Bârgău (Tiha), în satele
Tiha Bârgăului şi Prundu-Bârgăului, unde formează tăpşanul de 35 de metri, ce termină
interfluviu Strâmba, dintre Tiha şi Bistricioara, cu prundişuri, atât pe versantul stâng al
pârâului Bârgău, cât şi pe versantul drept al pârâului Bistricioara, începând de sub Piatra
Bridireiului, în aval.
În segmentul Mureşenii Bârgăului-Mijlocenii Bârgăului şi Bistricioara-Prund sunt mai
dezvoltate terasele II şi III, mai puţin pe versantul stâng, unde nu s-au putut forma terase
datorită stratelor dure de aglomerate vulcanice.
Pe Şieu, înainte de confluenţa cu Budacul, se poate vedea pe versantul stâng, între
Domneşti şi Mărişelul, marginea nordică a Depresiunii Budacului apare suspendată- sub
forma unei terase de 27-31 m, care apoi se continuă în avale, până la Simioneşti.
Pe versantul drept al Şieului, după confluenţă cu râul Bistriţa, este destul de slab
păstrată (t IV): apare la Crainimăt şi în avale de Şieu Sfântu, la confluenţa cu pârâul Roşua
(valea Sărată) care drenează Depresiunea Dumitrei.
Pe versantul stâng, terasa a IV-a se poate urmări neîntrerupt pe o distanţă de 22 km, de
la Chiraleş (confluenţa cu Valea Dipşei) şi până la vecinătatea perimetrului localităţii
Beclean; ea cuprinde suprafeţe din ce în ce mai largi, terminându-se înspre confluenţa cu un
întins fragment unitar de peste 8 km2 (Gârbacea,V., 1957). Lăţimea transversală maximă
atinge 3-4 km. Pe această porţiune altitudinea ei variază între 32-36 m (deasupra Şieului);
domină peste tot terasa de luncă, faţă de care prezintă o frunte destul de înclinată.
Pe versantul opus, înălţimea de abia trece de 28 m, altitudinea relativă a Podireiului şi
Şieului Sfântu, se explică în parte prin lipsa dezvoltării complete a orizontului aluvionar.
Lipsa aluviunilor, faţă de grosimea lor de pe versantul stâng al Şieului, explică în parte
altitudinea scăzută. La nivelul terasei a IV-a, Şieul a avut o continuă tendinţă de deplasare
spre dreapta, care s-a efectuat concomitent cu o uşoară adâncire. Mărturiile acestei deplasări
de pot urmări printr-o serie de denivelări (de 1 m) care marchează etapele acestor deplasări.
Înainte de faza de adâncire, care a dat naştere frunţii terasei a IV-a, apele Şieului erau
lipite de versantul drept şi deci altitudinea în această parte este mai mică. Acelaşi fenomen se
constată şi la confluenţa Şieului cu Someşul Mare (deasupra satului Cociu), care, faţă de
terasa a IV-a de la Beclean, este mai joasă cu câţiva metri (fig.24). Dacă luăm în considerare
extensiunea şi continuitatea acestei terase, pe versantul stâng, putem trage concluzia că, la
nivelul terasei a IV-a, pe toată porţiunea dintre Şieu Sfântu şi Cociu, Şieul a evoluat în mod

continuu spre dreapta. Această tendinţă se păstrează, determinând asimetria versanţilor
Şieului pe porţiunea amintită.

a
Fig.24. Deschidere în terasa a IV-a, la Cociu, văzută de la bază (a), 2011.

Terasa IV şi terasa de lunca au cea mai mare dezvoltare, terasa II Şi III apărând doar
fragmentar.
Faţa de frecvenţa şi dezvoltarea teraselor inferioare, amintite până acum, fragmentele
terasei a V-a sunt mult mai rare şi mai reduse ca suprafaţă. Totuşi prin constanţa altitudinii lor
relative, de-a lungul Bistriţei şi Şieului, racordarea se poate face uşor.

Fig.25. Terasa a V-a de sub dl. Bungurului (493 m), între Podirei şi Chiraleş, aerofoto-august 2011.

O unitate a teraselor de tipul celei de la confluenţa pârâului Tănase cu Bistriţa , se
poate urmări la vărsarea Budacului în Şieu; aici, începând cu “terasa de 50 m”; vom găsi,
toate terasele superioare. Porţiunea de confluenţă cuprinde fragmente foarte întinse ale terasei
a V-a, a VII-a (cea mai bine dezvoltată) şi a VIII-a.

Terasa a VIII-a, de 130 m, prezintă ultimele indicii de terasă cu aluviuni şi se prezintă
ca nişte "podireie" lipsite de cuvertura aluvionară, care apar fragmentar, în sectorul PrunduBârgăului.
Morfologia versanţilor
Majoritatea versanţilor sunt rezultatul conlucrării dintre agenţii morfogenetici interni
şi externi. Când agenţii externi sun mai puternici şi se exprimă foarte intens în relief, versanţii
sunt tectogenetici; în cazul în care modelarea exogenă este prioritară versanţii sunt de
denudare. Evoluţia văii şi indirect a versanţilor este ilustrată de raportul care se stabileşte
între eroziunea ce are loc pe versanţi şi evacuarea acestora cu ajutorul agenţilor de transport.
Clasificarea versanţilor în funcţie de poziţia lor în cadrul bazinului Şieu
În cadrul bazinului superior, Munţii Bârgău şi Piemontul Căliman, sunt specifici
versanţii de obârşie, la fel şi în cursurile superioare ale văilor: Bistriţei, Şieului, Dipşa,
Bârgău, Poiana, Slătiniţa, Tănase, Cuşma, Ghinda, Bolovanului, Budacului, Izvoarele şi
Pietrişul. Aceşti versanţi sunt afectaţi de eroziune regresivă, proces morfogenetic ce
contribuie activ la modelarea văii Şieului.
Versanţii pinten, fac racordul între platourile interfluviilor sau linia de creastă cu
diferite trepte ale culmilor secundare, dar şi spaţiile interfluviale dintre afluenţii mai mici ai
văilor amintite. Versanţii pinten sunt modelaţi de eroziunea laterală, exercitată de reţeaua
hidrografică, care în consecinţă micşorează suprafaţa lor. Se află deasupra versanţilor de vale
şi cu unele excepţii sunt mai vechi decât aceştia (prezenţi în subbazinele Bistriţa şi Dipşa,
capitolul 5). Au rezultat în procesul evoluţiei generale a reliefului regiunii (cei mai extinşi)
sau printr-o dezvoltare locală impusă de o modelare selectivă determinată de diferenţe ca
alcătuire petrografică (alternanţa de strate groase cu rezistenţă diferită; sunt scurţi). Evoluţia
lor este dependentă de modul de asociere al proceselor geomorfologice în funcţie de
caracteristicile climatului.
Mişcările tectonice şi vulcanismul sunt cele care determină în timp versanţi cu
caracteristici specifice. În lungul liniilor de falie prin ridicarea unor blocuri rezultă versanţi
abrupţi sau cu panta ridicată ce pot capătă ulterior prin acţiunea altor agenţi caracteristici
aparte.

La fel prin acumulările erupţiilor vulcanice se ajunge la realizarea aparatului vulcanic
cu versanţi specifici. La scară regională mişcările tectonice pot impune bombări sau coborâri
însoţite de modificări nu numai de altitudine, ci şi în configuraţia versanţilor diferitelor unităţi
de relief (întâlniţi în partea superioară a bazinului, în vecinătatea Piemontului Căliman).
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Fig.26 Versanţii pinten, care fac racordul între platourile interfluviilor (aerofoto, a-Prundul Bârgăului
şi b-Tiha Bârgăului), august 2011.

Versanţii de vale - sunt suprafeţele create prin acţiunea de adâncire a râurilor,
torenţilor. Cei care apar în văilor înguste şi recente, se află imediat deasupra albiei ceea ce
face ca influenţa râului asupra evoluţiei lor sa fie activă (erodarea bazei versanţilor conduce la
subminare, alunecări etc.). La văile cu o evoluţie de durată între albia minoră şi albia majoră,
există terase şi ca urmare, influenţa râului în dinamica lor se reduce considerabil, uneori total.
Versanţii de vale sunt specifici tuturor râurilor din bazinul hidrografic Şieului, fiind versanţi
supuşi proceselor de modelare activă prin alunecări de teren (de cele mai multe ori
superficiale şi pe alocuri stabilizate), şiroire şi pluviodenudaţie.
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Fig.27. Versanţi de vale (aerofoto c-Valea Poenii şi d-Valea Străjii) în partea superioară a bazinului
Şieu, august 2011.

Morfologia interfluviilor
Interfluviile sunt spaţii teritoriale care despart două bazine hidrografice (două văi) la
nivelul superior al sistemelor de drenaj. Forma precum şi dimensiunile lor sunt variabile,
lungimea lor se corelează cu lungimea reţelei hidrografice, iar lăţimea se corelează cu
densitatea reţelei. Forma interfluviilor depinde de forma de relief în care se intercalează şi de
modul de sculptare.

Fig.28. Culmea interfluvială Domneşti, iunie 2010.

Culmile interfluviale s-au format în urma distrugerii suprafeţei iniţiale de către factorii
externi. Reţeaua hidrografică densă au favorizat modelarea unor suprafeţe de racord cu
caracter convex, platouri sculpturale propriu-zise fiind distruse. Ele prezintă numeroase
ramificaţii, acolo unde versanţii au fost incizaţi de o serie de văi, de obicei cu caracter
torenţial.
Altitudinile culmilor interfluviale descresc treptat de la nord-est la sud-vest, însă în
profil longitudinal acestea prezintă o linie uşor sinuoasă. Neregularităţile apărute în profil
longitudinal sunt datorate existenţei unor înşeuări (la est de Ţigău-subbazinul Dipşei).
Tipuri de văi
Valea Şieului este asimetrică şi se caracterizează prin înclinarea diferită a versanţilor.
Cauzele asimetriei sunt de natură geologică, climatică, datorată eroziunii laterale ale râurilor
în buclele de meandru ce vin în contact direct cu versantul (ex. Simioneşti).
După raporturile cu structura geologică se pot deosebi văile tipice structurilor
monoclinale şi anume: consecvente, subsecvente, obsecvente.

Se disting următoarele tipuri:
- în spaţiul montan-piemontan predominat sub formă de creste, dar mai apar şi sub
formă de culmi domoale sau suprafeţe de platformă netezite (Valea Bistriţei);
- în spaţiul de dealuri au înfăţişarea unor poduri sau coline (Valea Şieului);
- în spaţiul de câmpie aspectul lor este unul de câmpuri întinse (Valea Dipşei).
Sistemul geomorfologic al versanţilor
Versanţii sunt supuşi proceselor de modelare activă prin alunecări de teren (numărul
lor crescând de la an la an tot mai mult datorită impactului antropic), acestea fiind superficiale
şi nestabilizate, ocupând suprafeţe tot mai mari.
Procesele geomorfologice în sistemul vale-versant se datorează în principal acţiunii
eroziunii areolare, areale (alunecările de teren ce prezintă o răspândire generalizată) şi liniare.
Procesele geomorfologice de versant cu impact asupra albiei minore rezidă din întrunirea mai
multor factori declanşatori, fiecare dintre aceştia jucând un rol semnificativ în dinamica
reliefului în general, şi a sistemului vale-versant, în special: factorii geologici, geomorfologici
(prin pluviodenudare, eroziune liniară, deplasările de teren, surpările, eroziunea laterală –
specifică albiei minore a râului), hidrologici, meteorologici, pedologici, biogeografici,
antropici.
Criterii de clasificare a versanţilor aplicabile pentru Dealurile Bistriţei
Pentru diferenţierea categoriilor de procese ce au loc în cadrul unui versant în funcţie
de tipul acestuia dar şi pentru localizarea proceselor specifice în cadrul sectoarelor aceluiaşi
versant s-a recurs la o clasificare a versanţilor din cadrul bazinului hidrografic Şieu, după mai
multe criterii, cum urmează:
- clasificarea după forma în plan (a) şi cea în profil (b), în funcţie de care pot exista
nouă subtipuri (Ruhe, 1975)
- clasificarea după poziţia ocupată în interiorul bazinului hidrografic de care aparţine
(c); această clasificare diferenţiază versanţi de obârşie, versanţi pinten sau de terminare a unui
interfluviu şi versanţi de vale (Young, 1972)
- clasificarea după orientare sau expoziţie (d), importantă pentru faptul că determină
un topoclimat specific (versanţi orientaţi spre cele patru puncte cardinale principale şi cele
patru intermediare).
- clasificarea după relaţia cu structura (e), existând versanţi consecvenţi (conformi cu
structura, înclină în direcţia căderii straturilor de roci – cazul reversurilor de cuestă), versanţi

obsecvenţi (cu o înclinare opusă direcţiei de cădere a straturilor – cazul frunţilor de cuestă),
versanţi insecvenţi (a căror înclinare intersectează direcţia de cădere a straturilor sub un unghi
oarecare).

Fig.29 Versant afectat de alunecări în subbazinul Bistriţei, iunie 2011.

Procese geomorfologice de versant
Eroziunea în suprafaţă este întâlnită pe versanţii cu înclinare mai mare de 5°, sector ce
se suprapune cu versanţii ce însoţesc Valea Bistriţei, Valea Dipşei şi Valea Şieului pe dreapta,
dar şi la contactul cu zona piemontană din sud-estul bazinului Şieu şi pe versantul sudic al
Culmii Şieului şi în Dealurile Dumitrei, Blăjenilor, Jelna (Cliveţ Claudia, 2011).
Eroziunea în adâncime. Procese responsabile de modelarea versanţilor, şi anume:
ogaşele, ravenele şi torenţi.
Rigolele şi ogaşele sunt prezente pe versanţi sub formă de şănţuleţe/şanţuri ramificate
sau nu, create de scurgerile viguroase, cu secţiuni, lungimi şi adâncimi variabile. Apar de
regulă pe versanţii cu înclinare mai mare de 10°.
Ravena este un canal de eroziune relativ adânc, alcătuit din patru părţi: vârful, fundul,
malurile şi conul aluvial. Ravenele pot să apară singure sau să însoţească cornişa de
desprindere, situaţii întâlnite în dreptul localităţilor: Măgura, Domneşti, Şieu Măgheruş,
Chintelnic, Budacu de Sus.
Eroziunea terenurilor a fost accelerată şi prin nevoia de a se extinde culturile agricole.
Conservarea şi terasarea cu grijă a terenurilor în pantă poate limita eroziunea. În consecinţă,
ne vom ocupa în particular, alunecările de teren şi proceselor erozionale din bazinul Şieu, pe
subbazine:

În subbazinul Budac, sunt prezente toate tipurile de degradări, cu diferenţieri locale în
ceea ce priveşte asocierea dintre ele şi intensitatea ca procese. Pe raza localităţilor Ardan,
Lunca, Sebiş predomină eroziunea areală moderată şi puternică, asociată, în toate cazurile, cu
alunecări de teren mai frecvente pe versanţii cu expoziţie sud-vestică şi vestică.
Eroziunea liniară, fără consecinţe deosebite, afectează hotarul localităţilor Ruştior,
Ardan, Lunca, dar sunt deosebit de intense în bazinetul superior al văii Domnească (în jurul
satului Sebiş), respectiv la obârşiile ramificate ale pâraielor de pe dreapta. Pe stânga axului
văii, datorită pădurilor care coboară din culmea Şieului, degradările se restrâng la zonele
defrişate dl. Şieu Sud-Vest, dl. Hus, dl. Portiţii, dl. Poeniţei unde stăpânesc eroziunea areală şi
alunecările de teren, foarte extinse în Sântioana.
Alunecări şi surpări, îmbinate cu denudaţia intensă a versanţilor cu expoziţie sudică şi
vestică, destinaţi, cu precădere, păşunatului, se întâlnesc pe Văile Şoimuş şi Tău, eroziunea
torenţială nefiind semnificativă (excepţie câţiva torenţi mai puternici, la extremitatea sudică a
dl. Măgurii, nordul dl. Oveştini şi în nordul dl. Petros).

Fig.30 Imagine panoramică la ieşirea din Domneşti evidenţiind: conuri de dejecţie, alunecări de teren,
torenţi, ravene, mai 2010.

Subbazinul Bistriţa, este cel mai extins din bazinul Şieu. Valea Bistriţei, culoarul
(depresiunea Livezile - Bârgău) median al subbazinului, împarte versanţii nord-estici dinspre
Munţii Bârgăului, de cei sud-estici ai Piemontului Căliman. Aşadar, pe interfluviul despărţitor
se desfăşoară suprafeţe plane, pe care s-au dezvoltat procese de versant unde predomină
eroziunea areală moderată şi puternică ale Piemontului Dorolei.
Pe axul văii Ghinzii, atât pe stânga cât şi pe dreapta, întâlnim areale cu degradări mai
accentuate (alunecări de teren-fig.31, torenţialitate), care odată cu extinderea păşunilor s-au

intensificat. Declanşarea acestor alunecări trebuie legată în primul rând de procesele generale,
se pornituri survenite în această porţiune a Podişului Transilvaniei.

Fig.31. Alunecări de teren recente, sub liziera pădurii, de pe dreapta văii Ghinzii, iulie 2011.

Axul sinclinalului Sigmir este traversat aproape perpendicular de valea Bistriţei,
afectând şi această zonă de dealuri joase, din vecinătatea localităţilor Viişoara şi Sărata, prin
eroziune liniară. Degradările se restrâng la dl. Coarnei, dl. Pietrei, dl. Carpenilor, în special,
unde apare eroziunea areală şi alunecările de teren.
Subbazinul Dipşa cu o reţea hidrografică ramificată, dar cu o pondere importantă a
arterelor semipermanente (cca 50%), ceea ce sporeşte regimul de torenţialitate şi implicit forţa
de eroziune liniară, chiar pentru văile de 2-3 km lungime.
Pădurile din acest sector deţin aproximativ 15% din totalul suprafeţelor, ocupă
interfluviile, protejând de eroziune şi zonele limitrofe ale acestora; predomină eroziunea
areală, pe versanţii cu expoziţie sudică (dl. Viilor, dl. Dosului, bazinetul văii Lupului) şi mai
rar vestică, aceştia din urmă fiind afectaţi şi de alunecări vechi de teren (dl. Stânii, dl. Viilor).
Procesele de versant dominante sunt cele de eroziune areală, cu extensiune mare în
suprafeţele destinate păşunatului (Jeica, Neţeni), tot la Jeica fiind caracteristici şi torenţii, pe
alocuri cu adâncimi remarcabile (până la 4-5 m). La Albeştii-Bistriţei şi Viile Tecii se adaugă
şi alunecările de teren, cu nişa de desprindere chiar sub liziera pădurii (fig.32).
Pe raza localităţilor Miceştii de Câmpie, Stupini şi Brăteni predomină eroziunea areală
moderată şi puternică, asociată, în toate cazurile, cu alunecări de teren mai frecvente pe
versanţii ou expoziţie sud-vestică şi vestică. Eroziunea liniară, fără consecinţe deosebite,
afectează limita localităţilor Sălcuţa, Brăteni, dar sunt deosebit de intense în bazinetul

superior al văii Brătenilor (în jurul satului Stupini), respectiv la obârşiile ramificate ale
pâraielor de pe stânga.

Fig.32. Alunecări superficiale în stadiu incipient de dezvoltare-sud de Viile Tecii, iunie 2009.

Alunecările de tip „glimee”, ocupă areale a căror mărime diferă, atât în funcţie de
alternanţa şi grosimea depozitelor, panta acestora, dar mai ales de neotectonica teritoriului
(Ocniţa şi Archiud), (fig.33).

Fig.33. Alunecări de teren de tip “glimee” şi poziţia valurilor de alunecare – Ocniţa, iunie 2009.

Este evidentă relaţia dintre aria zonelor cu alunecări masive şi suprafeţele ocupate de
formaţiunile sarmaţianului, cum este cazul alunecărilor de la Ocniţa. Acest fapt se explica prin

frecvenţa intercalaţiilor de argile şi marne, între formaţiunile de nisipuri, gresii (friabile sau
mai puţin cimentate), conglomerate şi tufuri.
Alunecările de teren de la Ocniţa şi Archiud, în perimetrul acestor “glimee”, sunt
deosebit de active, iar intensitatea proceselor este dată de apariţia unor factori declanşatori
între care se înscriu şi activităţile antropice.
Subbazinul Roşua-Blăjeni, pe tot cuprinsul lui, prezintă o asimetrie clar vizibilă a
versantului stâng, iar cel drept ameninţat continuu de apele Şieului, care provoacă puternice
procese torenţiale şi de eroziune.
În partea nordică, Depresiunea Dumitrei, lipsesc alunecările puternice cu desprinderi
aşa cu întâlneam la celelalte sectoare până acum. Spre sud panta mai abruptă determină o
zonă de alunecări, în special în vechile bazine torenţiale, astăzi înecate în material deluvial.
Versantul drept ce coboară uşor spre valea Blăjenilor, fiind lipsit de procese de pantă. Pe
versantul stâng unde datorită pantelor abrupte apar câteva organisme torenţiale puternice,
fenomen cu totul excepţional şi în depresiune.
Versanţii pinten, împăduriţi pe alocuri, din dealul Blăjeni şi dealul Viilor sunt afectaţi
de mici ogaşe şi ravenări (până la 1,5 m), asta datorită faptului ca panta este mai redusă.
Morfodinamica actuală şi contemporană
Morfodinamica actuală, se desfăşoară într-un mediu morfoclimatic caracterizat de un
regim neregulat al precipitaţiilor. Influenţa lui asupra proceselor de albie este resimţită
datorită regimului scurgerii (pericarpatic transilvan – cu ape mari de durată în luna martie, de
provinieţă nivo – pluvială şi cu viituri în perioada mai – iulie), în timp asupra nivelului
versanţilor intervine prin ciclicitatea indusă de procesele de modelare.
Cele mai mari modificări la nivelul albiilor râurilor din bazinul Şieu se produc în
timpul apelor mari şi la viituri, ca rezultat al cantităţilor însemnate de debit ce tranzitează
albia într-o unitate de timp relativ scurtă. Debitele tranzitate cunosc fluctuaţii însemnate, în
timpul acestor manifestări, care de altfel se produc la intervale de timp neregulate. Pot fi în
acest sens inundaţiile din: 13 mai 1970 (staţia Domneşti 1130 mc/s), 1977, 2 iunie 1998 (pe
Râul Budac), 20 iunie 2006, 24 martie 2007 (când satele Şieu, Şieuţ, Bârla, Sântioana şi
Mărişelu au fost afectate), 8-9 martie 2008 şi în 20 martie 2008.
Dinamica albiei
Procesele de modelare a albiilor au caracteristici deosebite în funcţie de trăsăturile
morfologice ale bazinelor şi ale râurilor, la care se adaugă particularităţile substratului şi

maniera intervenţiei antropice, care influenţează în principal prin modul de utilizare a
terenurilor.
Albia minoră a râului Bistriţa în zona localităţii Unirea este afectată de numeroase
fenomene de eroziune şi depuneri de materiale în albie care afectează stabilitatea malurilor şi
a lucrărilor de îndiguire existente în zona.

Fig.34.
Albia râului Bistriţa în zona Unirea, iulie 2011.

Fig. 35.
Excavaţie în albia râului Şieu între SărăţelDomneşti, septembrie 2010.
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Fig.36. Erodarea malurilor, migrarea albiei Şieului (Podirei, Arcalia, Chiraleş), aerofoto-august.

Pentru sectorul erodat din cadrul sitului Şieu-Sfântu, unde nu s-au putut monta repere
fixe, estimarea ratelor de retragere s-au bazat pe identificarea şi măsurarea urmelor de
retragere (trepte de surpare, fisuri) precum şi prin discuţiile cu proprietarii terenurilor agricole
din imediata vecinătate a râului.
Stratigrafia malurilor este foarte variabilă, cu baza formată din depozite grosiere,
necoezive (pietrişuri grosiere), şi continuându-se spre partea superioară cu intercalaţii de
strate argiloase, nisipoase şi lutoase de diferite grosimi. La partea superioară există un strat de
grosime variabilă de sol fertil.

Pentru situl Şieu-Sfântu, în perioada 1870-1962, valorile migrării anuale sunt
constante, în jur de 1 m/an, după care rata de migrare creşte la peste 4 m/an în unele sectoare.
În perioada 1984-1989 râul migrează atât înspre dreapta cât şi spre stânga prin eroziune
(malul stâng cu urme active de eroziune reprezintă o dovadă a acestui fapt).

Fig.37. Rata migrării malurilor în Şieu-Sfântu, după Chiaburu M., 2010.

Dinamica luncii şi teraselor
O dată cu eroziunea laterală a râurilor, lunca este cea care migrează prima, care îşi
formează sectorul de libertate.
În aval de Crainimăt, până la confluenţa cu râul Dipşa (la Chiraleş) albia cursului de
apă a râului Şieu se lărgeşte până la o lăţime de cca. 120-150 m, având pante line, iar în albia
minoră apar insule (ostroave) cu vegetaţie (Cliveţ, Claudia,2011). Datorită pantei reduse a
cursului de apă, a scurgerii lente şi a sinuozităţii destul de accentuate a traseului în plan, al
albiei, precum şi datorită procesului complex şi intens de eroziune – transport – depunere,
eroziunile de maluri alternează cu depunerile de material aluvionar în albia minoră a râului
Şieu.
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Fig.38. Migrarea luncii Şieului, la 1-Crainimăt şi 2-Chiraleş, august 2011.

Capitolul V.
UTILIZAREA TERENURILOR ÎN BAZINUL ŞIEU

Modul de utilizare al terenurilor şi implicit pretabilitatea terenurilor pentru exploatări
agricole şi silvice joacă un rol important în reflectarea vulnerabilităţii arealului analizat.
Observând caracteristicile geomorfologice ale arealului studiat, în primul rând cu
privire la intensitatea de desfăşurare a proceselor geomorfologice, în principal eroziunea în
suprafaţă şi alunecările de teren, este evident faptul că, influenţa antropică are un rol extrem
de important în degradarea actuală a terenurilor. Aceasta se transpune în teritoriu prin modul
defectos de utilizare a terenurilor, atât în ceea ce priveşte principalele categorii de folosinţă,
cât şi referitor la agrotehnica utilizată.
Terenurile au fost împărţite astfel:
-

terenuri cu folosinţă agricolă, reprezentate de subcategoriile arabil, păşune,
vie, livadă şi zone de culturi complexe;

-

terenuri cu folosinţă neagricolă, reprezentat de suprafeţele ocupate cu păduri,
terenuri cu ape, terenuri cu construcţii, stâncării.

1. Arabilul se defineşte conform Cadastrului Funciar General (Legea nr.7/1996) ca
fiind acele suprafeţe de teren care se ară în fiecare an sau o dată la 2-6 ani, cu plante anuale
sau perene. În această categorie au fost incluse şi terenurile care sunt folosite ca pajişte şi, mai
rar şi arate.
2. Păşunile şi fâneţele reprezintă terenuri înierbate sau înţelenite, în mod natural sau
artificial, re-însămânţări la un interval de 15-20 ani, fiind folosite pentru păşunatul animalelor
sau sunt exploatate pentru cosirea ierbii. Pentru că separarea păşunilor de fâneţe se face destul
de greu s-a optat pentru gruparea lor în aceeaşi categorie.
3. Viile sunt terenuri plantate cu viţă de vie nobilă şi hibridă. Aici au fost incluse şi
viile degradate.
4. Livezile sunt plantaţii cu pomi fructiferi (prun, măr, cireş, păr).
5. Zone de culturi complexe se înţelege terenul arabil, de regulă în intravilan, cu
utilizare în alternanţă cu grădini de legume, solarii, plantaţii de viţă de vie şi pomi fructiferi
izolaţi.
6. Pădurile sunt terenurile acoperite cu arbori şi arbuşti forestieri, fiind destinate
producerii de material lemnos sau pentru protecţia solului.

7. Terenurile cu ape reprezintă terenurile permanent acoperite cu ape, precum şi cele
acoperite temporar cu apă şi care după retragerea lor, nu se cultivă agricol. Aici au fost
incluse lacurile şi mlaştinile.
8. Terenurile cu construcţii sunt acele suprafeţe acoperite cu construcţii cu diverse
utilizări, unităţi industriale sau comerciale, spaţiul urban şi cel rural, diguri, drumuri, etc.
9. Stâncăriile sunt acele terenuri cu roca la suprafaţă, lipsite de vegetaţie
forestieră, speciile dominante sunt cele saxicole, adaptate acestor condiţii.

Fig.39. Harta utilizării terenurilor în bazinul Şieu.

CONCLUZII

Bazinul hidrografic al Şieului este unul dintre principalele bazine din Depresiunea
Transilvaniei.
Studiul şi-a propus analiza morfologiei bazinului Şieu în contextul transformărilor
survenite în modul de utilizare a terenului, dar şi a oscilaţiilor climatice din ultimii 100 de ani.
Sub aspect sistemic, bazinul Şieului reprezintă un sistem de tip deschis, în care sunt
permise schimburile de materie şi energie, de tip intrări şi ieşiri, cu sistemele vecine-mediul
înconjurător, cu ansamblul de factori funcţionali şi spaţiali care exercită acţiuni asupra sa.
Procesele geomorfologice actuale nu se pot analiza fără a se ţine cont pe de o parte de
dinamica albiilor (ca şi subsistem), de dinamica versanţilor ce alcătuiesc ei înşişi un sistem, şi
pe de altă parte de sistemul vale-versant considerat ca un tot unitar, sistem care impulsionat de
anumiţi factori asigură funcţionalitatea geosistemică a bazinului hidrografic Şieu.
Reţeaua hidrografică este dispusă asimetric şi a suferit o serie de modificări ca urmare
şi a intervenţiei antropice. Modificările care survin în albiile râurilor nu sunt altceva decât
răspunsul sistemului geomorfologic, demonstrând faptul că tot ceea ce se schimbă în prezent
va avea repercursiuni în viitorul mediului înconjurător. Potenţialul morfodinamic al bazinului
Şieu este influenţat de poziţia geografică, de valorile parametrilor morfometrici, morfografici
şi de factorii de control.
Importanţa studierii morfodinamicii bazinului hidrografic al Şieului este evidentă,
datorită capacităţii mari de dislocare şi transport a materialelor (creşterea debitului solid şi
lichid), creşterea capacităţii erozionale asupra patului albiei şi a malurilor, evacuarea
materialelor de pe fundul albiei şi spălarea conurilor de dejecţie (la Monariu şi Simioneşti-pe
râul Budacului) şi o determinare ciclică a perioadelor de eroziune cu cele de acumulare.
Lucrarea de faţǎ se doreşte a fi un studiu de geomorfologie aplicatǎ, având în vedere
rolul acesteia în cercetarea şi soluţionarea problemelor de management teritorial. Problemele
practice abordate sperǎm că vor face din această lucrare un instrument practic şi o bazǎ de
date de real folos autoritǎţilor de la nivel local şi regional, în sprijinul intervenţiei prin mǎsuri
antierozionale pentru asigurarea protecţiei solului şi unei amenajǎri teritoriale fundamentate
ştiinţific.
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