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ALUNECĂRILE DE TEREN DE TIP GLIMEE DIN BAZINUL  
INFERIOR AL RÂULUI ILIŞUA 

 
GHEORGHE HOGNOGI1, GABRIEL NICULA 2, ADRIAN ŞIMON3  

 
 

Abstract – Glimee-type in the down basin of the Ilişua Valley. The lower part of the Ilişua Valley drains an 
area covering the Somesului Mare Hills, namely the Suplaiului Hills – the eastern-central part of the basin 
and Ciceului Hills – the western part. This hilly landscape consists mainly of Neogene sedimentary 
formations (Miocene-Pliocene), which constitute the characteristic petrographical frame for the occurrence 
of deep-seated mass displacements known as glimee. Glimee relief is well represented in the upper basin as 
well, but the petrographic characteristics of the lower basin (especially marno-clay deposits and the 
presence of diapirs) permit the emerge of very specific and spectacular elements, such as the accumulation 
of water behind the landslide deposits forming lakes. These are the only limnological elements that can be 
identified in the Ilişua basin. 
 
Key-Words: Ilişua Valley, glimee, landslides, plan sliding, structure, diapiric folds, lake. 
 
1. Introducere 

Partea inferioară a bazinului hidrografic al 
Văii Ilişua se suprapune unei unităţi deluroase 
ce face parte din Dealurile Ciceului (partea ves-
tică) şi Dealurile Suplaiului (partea cen-
tral-estică), ambele unităţi constitutive ale Dea-
lurilor Someşului Mare. Valea Ilişua cu cei 52 
km lungime reprezintă unul dintre cei mai im-
portanţi afluenţi de dreapta ai Someşului Mare, 
reţeaua hidrografică drenând două unităţi apro-
piate altitudinal, una montană (partea centrală a 
Obcinelor Ţibleşului) şi una deluroasă.  

Diferenţierea între bazinul inferior şi cel 
superior se face în special la nivelul pantei pro-
filului longitudinal (Cocean, P. şi colab., 2010). 
Valorile pantei condiţionează tipologia procese-
lor fluvio-denudaţionale din albie, acumularea 
predominând în favoarea eroziunii şi transportu-
lui. Diferenţa de altitudine dintre punctul de 
confluenţă cu Valea Hălmăsăului (318 m) şi cel 
de debuşare în Someşul Mare (249 m) raportată 
la lungimea de 24 km a cursului inferior relevă 
o pantă redusă de doar 2,5 m/km ceea ce adeve-
reşte afirmaţia anterioră.  

Un alt criteriu luat în considerare în delimi-

tarea sectoarelor râului este peisajul morfologic 
care prezintă diferenţieri semnificative. Sectorul 
superior prezintă un peisaj montan cu obcini şi 
văi înguste şi un unul deluros în care succesiu-
nea de ingustări şi microdepresiuni de eroziune 
consituie nota dominantă. Sectorul inferior însă, 
prezintă o luncă bine dezvoltată la care se adau-
gă fragmente de terase formate într-un context 
structural monoclinal. 

În virtutea prezenţei reliefu  lui structural 
monoclinal, cursul inferior al râului Ilişua prezintă 
o direcţie de curgere predominantă pe direcţia 
nord-sud corespunzătoare unui curs consecvent. 
(Cocean, P., Danciu Rodica, 1995). Excepţie face 
sectorul dintre Căianu Mic şi Ilişua, unde direcţia 
est – vest crează o tendinţă subsecventă. 

Caracter consecvent mai prezintă şi afluen-
tul de dreapta Dumbrăviţa, în sectorul superior 
şi mijlociu şi cel de stânga, Dobricul pe toată 
lungimea lui. Putem întâlni astfel sectoare lungi 
de văi simetrice cu versanţi relativ asemănători 
ca lungime şi declivitate pe văile consecvente. 
Versanţi asimetrici (declivitate superioară a ver-
sanţilor stângi) vom întâlni în sectoarele cu ca-
racter subsecvent. 
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Relieful cutat îşi face simţită prezenţa în 
partea sud-estică prin schimbarea imprimată de 
către diapir direcţiei de curgere a râului Ilişua 
din nord-sud în est-vest.  

Terasele existente se constituie în areale 
predilecte pentru amplasarea localităţilor astfel: 
Căianu Mare, Ciceu-Poieni, Dumbrăviţa sunt 
amplasate în cadrul luncii, în timp ce Căia-
nu-Mic, Dobricul şi Spermezeul au profitat de 
podurile teraselor superioare II, III sau IV pen-
tru amplasarea vetrelor, în întregime sau doar 
parţial. 

 
2. Metodologie 

Pentru elaborarea acestui material s-au ur-
mat etape specifice de laborator şi de teren care 
au avut ca şi finalitate analiza fenomenului şi 
elaborarea concluziilor. Demne de menţionat 
sunt activităţile de ordin metodologic intreprinse 
în timpul multiplelor ieşiri în teren dintre care se 
remarcă: inventarierea, cartarea, fotografierea 
formelor existente în teritoriu, identificarea co-
nexiunii dintre apariţia acestora şi structura geo-
logică sau particularităţile reliefului (cel mono-
clinal şi de cute diapire în special) precum şi 
surprinderea ritmului evolutiv prin anchetarea 
martorilor oculari. 

Tehnologia GIS a fost utilizată pe parcursul 
tuturor etapelor de studiu (documentare biblio-
grafică, studiu de teren, analiză). Utilizarea sa a 
presupus prelurarea unor hărţi topografice 
(1:5000, 1:25000), geologice şi pedologice 
(1:200 000) cu scopul de a crea o imagine spaţi-
ală de ansamblu a elementelor de interes şi în-
cadrarea acestora în contextul macromorfologic. 
 
3.  Factori morfogenetici ai reliefului 
de glimee 

Acest tip de relief a reprezentat subiect 
predilect pentru geomorfologii şcolii geografice 
româneşti (Morariu, T., Gârbacea, V., 1968 a, b; 
Gârbacea, V., Grecu Florina, 1983; Gârbacea, 
V. 1992; Cocean, P. şi colab. 2010 etc.). Subiec-
tul a fost atins tangenţial în numeroase alte lu-
crări (Surdeanu, V., 1998, Sorocovschi, V., 
Surdeanu, V., 2003, Irimuş, I., A., 1998, 2006 

etc.). Alunecările de teren şi cu precădere cele 
din categoria glimeelor, constituie o 
caracateristică de modelare a reliefului Transil-
vaniei (Surdeanu, V., Sorocovschi, V. 2003). 
Relieful de glimee este caracteristic zonei cen-
trale şi sudice a unităţii de relief amintite, cu-
noscând o amploare maximă în cadrul depozite-
lor sarmaţiene. 

Bazinul inferior al Văii Ilişua ca şi areal 
component al Podişului Someşan se încadrează 
în categoria ariilor cu o frecvenţă medie a alu-
necărilor de teren (Bălteanu, D., 1997, comple-
tată de Surdeanu V., 1998). 

În tentativa de indentificare a mecanismului 
de producere şi evoluţie a fenomenului dar şi a 
particularităţilor spaţio-temporale trebuie să 
luăm în considerare factorii genetici ai acestuia. 

Astfel sesizăm o grupă de factori principali 
în categoria cărora se încadrează: structura lito-
logică, particularităţile reliefului şi trăsăturile 
elementelor climatice, într-o altă grupă se înca-
drează elemente de importanţă secundară cum ar 
fi: modul de utilizare a terenurilor, vegetaţia, 
caracteristicile pedologice şi presiunea antropică. 

Din punct de vedere litologic zona de inte-
res se caracterizează prin predominarea depozi-
telor neogene (excepţie făcând depozitele cua-
ternare din luncă), care prezintă o varietate im-
portantă la nivelul arealului de studiu [Fig.1.]. 
Partea central-nordică prezintă un facies de vâr-
stă helveţiană ( marne argiloase în alternanţă cu 
nisipuri gresii şi conclomerate). Tortonianul 
(argile marnoase în intercalaţii de nisipuri, gresii 
şi tufuri) este prezent insular (interfluviul dintre 
Valea Ilişua şi Valea Dobric, bazinul Văii Hăş-
maş) şi sub formă de brâu în jurul arealului sar-
maţian (buglovian) din sud-est. Aceste din urmă 
depozite suportă o cutare în regim diapir cu sare 
la zi, a cărei existenţă este dovedită de mai mul-
te izvoare cu apă sărată. Un alt aspect important 
este condiţia de dispunere a acestor depozite, 
structural monoclinală sau slab cutată, ultima 
condiţie fiind specifică zonelor de cută diapiră. 
(Irimuş, I. V., 2006). Acest aspect explică în 
mare măsură cazurile în care se realizează des-
cărcarea de energie din cadrul versantului. 
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Fig. 1. Medii litologice de apariţie a glimeelor în bazinul inferior al râului Ilişua 
 
Atunci când vorbim de senzitivitatea geo-

morfologică trebuie să amintim şi de corelaţia 
care se există între stratele de argilă şi procesele 
de apariţie a glimeelor (Mac, I., Buzilă, L., 
2003), în condiţiile în care acestea suportă stive 
de depozite permeabile (Surdeanu, V., 1998). 

Veridicitatea acestei corelaţii a fost demon-
strată cu ocazia analizei reliefului de glimee din 
partea superioară a Văii Ilişua (Cocean, P. şi 
colab., 2010), unde relieful de glimee prezintă o 
densă distribuţie spaţială. Interesant este însă 
faptul că depozitele în care se dezvoltă acest tip 
de relief sunt mai vechi (oligocen-miocene), 
fiind caracterizate prin prezenţa succesiunilor de 
gresii intercalate de marne sau argile. Dispoziţia 
acestora la fragmentare şi dislocare în prezenţa 
unui pat de alunecare face posibilă apariţia 
glimeelor în frunte de terasă. 

Morfologic arealul de studiu prezintă un re-
lief ce poate poate fi încadrat în categoria dealu-
rilor de medie şi mică altitudine cu depăşiri izola-
te a cotei de 600 m în nord-vest (Măgura Breaza 
850 m) şi nord-est (Măgura Zăgrii 796 m). Media 
altitudinală are o valoare proximativă de 410 m. 

Relieful păstrează nota generală a Dealuri-

lor Someşului Mare de cădere dinspre nord spre 
sud. Dispunerea altitudinilor încadrarează acest 
areal într-un sinclinoriu, în cadrul căruia sunt 
evidente ,,cel puţin două anticlinale şi două sin-
clinale, orientate în sensul Culmii Breaza,, (Ge-
ografia României, III, 1987, p. 523, citat de Gr. 
P. Pop, 2001). Astfel putem considera 
microdepresiunile în care sunt amplasate locali-
tăţile Ciceu-Poieni, Dobricel şi Spermezeu ca 
făcând parte din al treilea sinclinal alături de 
Dumbrăveni, Zagra, Runcu Salvei. Un al patru-
lea sinclinal poate fi reconstituit pe direţia Do-
bric, Dumbrăviţa, Ciceu-Giurgeşti, Ci-
ceu-Corabia, Gârbău-Dejului. Anticlinalul se 
prezintă în peisaj fărămiţat sub forma unor inter-
fluvii care se apropie sau chiar depăşesc altitu-
dinea de 600 m (Dealul Mănăstirii 644 m, Vf. 
Abrăşeni 563 m, Dealul Golumb 579 m, Vf. 
Irideiu 581 m). Se înregistrează astfel o diferen-
ţă de nivel de 200-300 m între depresiuni şi 
culmea interfluviilor. Valorile medii ale declivi-
tăţii sunt modeste, variind între 3– 38°, maxime-
le înregistrându-se în arealele de front de cuestă. 

Precipitaţiile se constituie în condiţie sine qua 
non în producerea fenomenului studiat. Astfel 
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spus acestea reprezintă ,,factorul cu potetenţial 
major în acţiunea care destabilizează sistemul 
vale-versant, fracturând unele dintre agregatele 
sale interne (Cocean, P. şi colab., 2010).  

S-a constatat că pentru deplasările în masă 
cu caracter profund cantitatea şi mai ales regi-
mul precipitaţiilor este hotărâtor. În ceea ce pri-
veşte cantitatea, unii autori consideră că 90-100 
mm peste media anuală a locului ar fi suficientă 
(Chiţu, Zenaida, 2010 citată de Cocean, P. şi 
colab., 2010). Repartiţia temporală a acestora 
este decisivă, astfel spus precipitaţiile bogate 
căzute neîntrerupt, permit înfiltrarea apelor în 
profunzimea structurii litologice, umectarea şi 
gonflarea structurii argiloase din substrat (Co-
cean, P., şi colab. 2010). Relevante sunt în acest 
sens observaţiile localniciilor în ceea ce priveşte 
declanşarea şi evoluţia ulterioară a alunecării de 
la Picui (Coasta Jalei). Astfel Gherghel Alexan-
dru relatează procesul de desprindere care a avut 
loc în timpul nopţii şi evoluţia ulterioară ca fiind 
lente derulate pe durata a nu mai puţin de şapte 
zile. Aceeaşi evoluţie este semnalată şi de local-
nicii satului Dobric, în cazul alunecării de la 
Gheleşoaia. Comun acestor declaraţii este pre-
zenţa apei, în primul caz este vorba de apariţia 
unui izvor cu un debit consistent pe linia planu-
lui de alunecare anterior dislocării, în timp ce în 
al doilea caz este vorba de umplerea ulucului 
(şanţului) incipient cu apă. Prezenţa apei într-o 
cantitate mai mare, inclusiv formarea lacului, 
sunt explicate prin arealul de cuestă în care se 
înscrie această ultimă glimee, cu efect direct 
asupra potenţei izvoarelor freatice. 

La nivelul Depresiunii Colinare a Transilva-
niei distribuţia reliefului are un rol 
climatogenetic decisiv, imprimând câteva parti-
cularităţi în circulaţia maselor de aer. Ne intere-
sează în principal rolul Jugului Intracarpatic ce 
permite accesul maselor de aer atlantice spre est, 
la care se adaugă ,,ciclogeneza orografică,, ce 
determină cantităţi suplimentare de precipitaţii, 
menţinerea umidităţii pe versanţi, creşterea infil-
traţiei prin regenerarea maselor de aer pe versan-
ţii vestici ai Carpaţilor Orientali inclusiv arealul 
de studiu. (Surdeanu, V., Sorocovschi, V., 2003).  

Sorocovschi, V. şi colaboratorii afirmă în 
2002 după analiza perioadei 1961-1999, că situ-

aţiile care au generat cantităţi excedentare de 
precipitaţii în Depresiunea Transilvaniei nu s-au 
produs generalizat ci au avut un caracter local. 
Din acest punct de vedere arealul nord-estic se 
evidenţiază cu un an excepţional de ploios şi doi 
ani excesivi de ploioşi ceea ce se traduce prin 
frecvenţă maximă la nivelul Depresiunii Colina-
re a Transilvaniei pentru această perioadă. După 
o analiză complexă a spaţiului menţionat din 
punct de vedere a excesului de precipitaţii, Croi-
toru Adina– Eliza în 2006 încadrează arealul de 
studiu în categoria arealelor cu o vulnerabilitate 
foarte mare faţă de excesul de precipitaţii.  

În aceste condiţii cantitatea medie de preci-
pitaţii înregistrează valoarea de 650 mm (24 % 
primăvara, 36 % vara, 21 % toamna, 19 % iar-
na). Deşi distribuţia raportului ar recomanda 
sezonului estival pentru producerea acestui tip 
de alunecări, frecvenţa maximă se înregistrează 
în sezonul de primăvară, când ploile cu un ca-
racter continuu se suprapun adesea topirii stratu-
lui de zăpadă acumulat în timpul iernii favori-
zând infiltraţia.  

Comform Sistemului Taxonomic al Soluri-
lor din România la nivelul arealului de studiu se 
remarcă o predominanţă a luvisolurilor cu urmă-
toarele tipuri în ordinea descrescătoare a supra-
feţelor ocupate: luvosol tipic, luvosol albic, 
preluvisol tipic. Însular întâlnim districambi-
solurile şi eutricambisolurile, tipuri componente 
ale clasei cambisolurilor, în timp ce la nivelul 
luncii regăsim hidrosolurile din tipul 
stagnosolurilor sau gleisolurilor. Tot arealul de 
luncă a văii principale precum şi a Văii Dobri-
cului prezintă aluviosoluri (clasa protisolurilor).  

Solurile prezente susţin o vegetaţie naturală 
forestieră cu reprezentant principal stejarul, dar şi 
păşuni naturale sau culturi agricole. Vegetaţia îşi 
exercită rolul de reţinere a apei şi fixare a solului 
în special prin componenta forestieră care ocupă 
20-25 % din teritoriu. Declivitatea moderată (sub 
17° exceptând arealele de revers de cuestă) pre-
tează majoritatea versanţilor pentru diverse cul-
turi agricole ceea ce a dus la intensificarea presi-
unii antropice asupra terenurilor. Aratul se reali-
zează paralel curbelor de nivel în timp ce arealele 
utilizate ca şi păşuni nu cunosc o distribuţie pre-
dilectă, în acest sens fiind alese suprafeţele mai 
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puţin fertile. Putem considera însă având în vede-
re vechimea presiunii antropice ca fiid una ridica-
tă, chiar dacă se poate sesiza un anumit regres al 
acesteia. 

Acestora se alătură factorul tectonic sau 
neotectonic care poate fi considerat ca având cel 
puţin o implicaţie indirectă (Irimuş, I. A., 1998). 
Acest nou aspect a fost relevat în urma analizei 
componentelor vectoriale ale unor complexe de 
alunecare din zona cutelor diapire şi a domurilor 
transilvane. 
 
4. Evoluţia reliefului de glimee 

În tentativa de a desluşi episoadele apariţiei 
şi evoluţiei reliefului de glimee pornim de la 
formele indentificate şi observaţiile realizate 
asupra alunecărilor de la Picui şi asupra arealu-
lui de la Gheleşoaia, care alături de cea de la 
Purcărete sunt cele mai recente. În scopul ob-
servării fenomenului studiat trei puncte de foca-
lizare trebuie să le avem în vedere. Este vorba 
despre cornişa de desprindere, ulucul şi monti-
culii propriu-zişi (Cocean, P. şi colab., 2010).  

Cornişa este componenta cu gradul cel mai 
ridicat de conservare a unei glimei. Se prezintă 
în peisaj sub forma unui afloriment caracterizat 
prin verticalitate, care favorizează instalarea 
formelor incipiente de şiroire. Intensitatea aces-
tora variază invers proporţional cu duritatea 
stratelor în care s-a desfăşurat episodul geomor-
fologic. Retragerea cornişei se realizează prin 
desprinderi de materiale ulterioare evenimentu-
lui principal, acestea având caracterul unor alu-
necări sau prăbuşiri.  

Spre deosebire de cazurile întâlnite în bazi-
nul superior unde forma cornişei e una rectilinie 
în cazul arealului supus studiului, forma acesteia 
tinde spre un caracter semicircular. Reprezenta-
tivă în acest sens este alunecarea din arealul 
Cetăţele unde trei generaţii de alunecări au apă-
rut pe un traseu cu un înalt grad de circularitate. 
Dacă acest caz poate fi explicat prin contextul în 
care au apărut şi anume cel de cutare a depozite-
lor în regim diapir, în cazul celorlalte singura 
explicaţie este friabilitatea stratelor neogene.  

Ulucul, arealul microdepresionar situat în-
tre cornişă şi masele alunecate, prezintă un ele-
ment de specificitate în cazul alunecărilor dez-
voltate în depozite friabile (helveţiene sau sar-

maţiene), cu predominanţă a marnelor şi argile-
lor. În urma deranjării produse în timpul proce-
sul de alunecare acestea se interpun sub forma 
unui baraj pentru pânza freatică şi cursurile de 
suprafaţă, favorizând cantonarea apelor în spate-
le lor. În trei din cazurile analizate pot fi întâlni-
te unităţi lacustre ce prezintă caracteristici varia-
te. Procesul de colmatare a acestora este 
relalativ ridicat, realizându-se, în două din ca-
zuri (La Cetăţele şi La Gheleşoaia) atât dinspre 
râpa de alunecare cât şi dinspre partea superioa-
ră a masei de alunecare, pe sub care se realizea-
ză un transfer de apă din lac spre arealele din 
partea inferioară a versantului, unde pot fi sesi-
zate areale mlăştinoase dispuse aleatoriu.  

Depozitele oligocen – miocene sau chiar 
cele helveţiene cu o predominare a nisipurilor şi 
a gresiilor nu permit acumularea volumelor de 
apă, ulucul urmând a fi colmatat în perioadele 
cu precipitaţii, în prezent fiind utilizat în unele 
cazuri ca şi teren arabil datorită productivităţii 
superioare în comparaţie cu terenurile din jur. 

Persistenţa monticulilor este ca şi în cazul 
cornişelor proporţională cu duritatea rocilor. 
Întâlnim astfel în arealul (Spermezeu) monticuli 
foarte bine conservaţi, datorită rocilor constitu-
tive, tufuri cu intercalţii de marne, acoperiţi cu 
vegetaţie arborescentă, pomi fructiferi sau 
într-un intens proces de erodare. În acest din 
urmă caz se găsesc cei din arealul Cetăţele sau 
Gheleşoaia. Puţine sunt cazurile în care monti-
culii sunt utilizaţi ca şi teren arabil (Ilişua). Alti-
tudinea corpurilor de alunecare descreşte din-
spre cornişa de desprindere spre frontul de alu-
necare, acestea din urmă trecând trecând treptat 
în glacisul de acumulare (Irimuş, I. V., 1998). 

Forma actuală în care se prezintă glimeele 
reprezintă rezultatul modelării prin 
pluvio-denudaţie, şiroire, ravenaţie şi activităţi 
antropice (Irimuş, I. V., 1998). Activităţile an-
tropice prezintând o intensitate superioară ca 
factor modelator decât ca factor condiţional.  

 
5. Distribuţia reliefului de glimee 

Bazinul superior al Văii Ilişua, cu o supra-
faţă de 155 kmp, prezintă o densitatea ridicată a 
alunecărilor de teren [Fig. 2.]. Din categoria 
acestora, glimeele prezintă la nivel teritorial 
nouă areale importante de distribuţie. Dinspre 
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Fig.2. Distribuţia reliefului de glimee la nivelul bazinului inferior al râului Ilişua 
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amonte spre avale acestea sunt: Purcărete (Do-
bricel), Picui (Spermezeu), Valea Podului 
(Spermezeu), Vârtoape (Spermezeu), Cornii 
Giugului (Dumbrăviţa), Cetăţele (Căianu Mare), 
La Gheleşoaia (Dobric), La Corhă/ Râpa Malu-
lui (Ciceu Poieni), După Vale (Ilişua). Suprafe-
ţele ocupate cu glimee sunt foarte variabile ca 
extindere de la simple movile sau forme alungi-
te izolate până la terenuri cu areale apreciabile 
în cuprinsul cărora se poate distinge o morfolo-
gie complexă cu zeci de microforme pozitive şi 
negative (movile, culmi, dispuse sau nu în şi-
ruri, depresiuni ocupate de mlaştini şi lacuri sau 
drenate), relieful având amplitudini (pe vertica-
lă) de ordinul zecilor de metri în unele cazuri 
(Gârbacea 1992).  

 
5.1. Arealul Purcărete (Dobricel) 
Este situat pe reversul unei cueste de pro-

porţii, Dealul Şimon ce face parte din interflu-
viul Valea Ilişua – Valea Dobricului. Versantul 
vestic al acestuia a fost fragmentat de numeroa-
se pâraie torenţiale de tip subsecvent, afluenţi de 
stânga ai Văii Dobricelului. În bazinul unui 
asemenea pârâu torenţial, pe versantul cores-
punzător reversului de cuestă pot fi întâlnite 
două alunecări de vârste diferite.  

Cea din partea estică este cea mai veche, 
prezentând o cornişă pe care vegetaţia o acapa-
rează timid dar sigur. Materialele desprinse au 
fost dispuse în două şiruri principale de monti-
culi, cel din partea inferioară a versantului fiind 
alcătuit din trei monticuli, în timp ce al doilea 
prezintă doar doi, acoperiţi parţial de o pătură de 
vegetaţie forestieră. Suprafaţa acestora este uti-
lizată ca şi păşune.  

Se mai păstrează 117 m din cei aproximativ 
210 m pe care îi măsura cornişa iniţială înainte 
de reactivarea parţială a acesteia. Aceasta s-a 
materializat prin desprinderea unei mase impor-
tante de material care a suferit importante frag-
mentări ulterioare, datorate friabilităţii depozite-
lor. În componenţa acestor depozite intră strate 
de gresii cu grosimi de până la 40 cm ce prezin-
tă semnificative intercalaţii de marne [Fig.1.]. În 
cadrul uluicului depresionar se acumulează im-
portante mase de material desprinse de pe ver-
sanţi care se prezintă sub forma unor fâşii de 
grohotiş în care granulometria este direct pro-

porţională cu distanţa faţa de versant. Ultima 
alunecare a avut printre urmări extinerea corni-
şei iniţiale la 254 m. Numeroasele planuri de 
alunecare identificate în teren sugerează iminen-
ţa producerii în continuare a desprinderilor de 
mase din cornişa nestabilizată. 

Relieful ruiniform este unul interesant în 
condiţiile lipsei unui plan exact de desprindere. 
Versanţii pârâului torenţial au mai fost afectaţi 
de alte categorii de alunecări, care au dus la 
descoperirea rocii în loc şi la instalarea diverse-
lor forme de şiroire la care se adaugă prăbuşiri 
şi rostogoliri pe suprafaţa versanţilor afecataţi.  

 
5.2. Arealul La Picui (Coasta Jalei – 

Spermezeu) 
Situat în bazinul Pârâului Popoasa (afluent 

de stânga al Văii Ilişua), acest areal prezintă o 
alunecare de tip insecvent dezvoltată în depozi-
tele marno-argiloase din partea superioară a 
bazinului. Poate fi considerată o formă evoluată 
de eroziune regresivă la nivelul bazinului orga-
nismului hidrografic menţionat. A apărut în luna 
februarie a anului 2007 în regim de precipitaţii 
excededentare care au dus la potenţarea izvoare-
lor existente cu efect direct asupra gonflării stra-
tului de argilă ce a devenit, suprafaţă de alune-
care pentru masele desprinse. În urma desprin-
derii care a început în timpul nopţii dinspre 21 
spre 22 februarie, continuând pe durata unei 
săptămâni, s-au individualizat cele trei forme 
caracteristice ale alunecării.  

Cornişa de desprindere cu o lungime de 
170 m, are o formă uşor semicirculară. Aceasta 
constituie un afloriment activ în care pot fi uşor 
indentificate stratele de marne în alternanţe cu 
strate subţiri de argile marnoase şi gresie. În 
extremitea nord-vestică a cornişei de desprinde-
re sunt sesizabile urmele unei condensări tecto-
nice a stratelor aminitite. 

Procesele de eroziune ce acţionează asupra 
versanţilor rezultaţi în urma desprinderii conduc 
la o intensă colmatare a ulucului depresionar. 

O condiţie necesară în ecuaţia producerii 
acestei alunecări o reprezintă izvoarele freatice 
care au şi fost captate prin intermediul a trei 
puţuri şi apoi direcţionate spre un rezervor reali-
zat în vederea alimentării cu apă a unui grup 
semnificativ de gospodării. Doar unul din cele 
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trei puţuri mai persistă, fie din cauza acoperirii 
cu materiale dislocate iar o a treia secând în 
urma deranjării locare a depozitelor fenomen ce 
s-a desfăşurat cu aceeaşi ocazie. Dezagregarea 
chimică sub influenţa apei este evidentă în unele 
sectoare ale cornişei materializându-se printr-o 
schimbare de nuanţă a depozitelor. Menţionăm 
de asemenea prezenţa a numerase planuri de 
alunecare, atât în partea superioară cât şi în cea 
inferioară alunecării, ceea ce însemnă că alune-
carea nu s-a stabilizat şi că posibilitatea reacti-
vării este una reală. 

Un aspect ce suscită interes şi necesită stu-
diu detaliat îl reprezintă schimbarea de facies 
care se face brusc de la depozitele amintite la 
pachete de gresii masive cu intercalaţii rare de 
marne. Stagiul de degradare al gresiilor prezintă 
variaţii şi se realizează în special mecanic. 

 
5.3. Arealul Valea Podului (Spermezeu) 
Prezintă o alunecare din categoria celor 

insecvente situată în cadrul reversului de cuestă 
ce se constituie ca şi versant drept al Văii Podu-
lui, afluent de dreapta al Văii Ilişua. Vechimea 
acestei alunecări este dovedită de stadiul de evo-
luţie al fiecăruia dintre elementele componente. 
Astfel se întâmplă ca vegetaţia arborescentă să 
ocupe cornişa de formă circulară, ce măsoară 
aproximativ 711 m. Atât ulucul depresionar cât 
şi corpul, alunecării au fost supuse îndelung 
eroziunii, culminând cu utlizarea agricolă a te-
renurilor. Persistă în peisaj în ciuda eroziunii, 

trei monticuli dispuşi într-un aliniament apro-
ximativ perpendicular pe direcţia de curgere a 
văii. Se evidenţiază cel din sectorul inferior al 
versantului care prezintă o altitudine de 404 m, 
cu 24 m peste nivelul general al reliefului. 

În lipsa prezenţei aflorimentelor intuim, ţi-
nând seama de aspectul estompat al reliefului 
existent şi corelând cu petrografia împrejurimi-
lor, existenţa depozitelor helveţiene. 

 
5.4. Arealul La Vârtoape (Spermezeu) 
Este situat pe versantul stâng al râului Ilişua, 

în sud-estul depresiunii Spermezeu. Acest versant 
prezintă o evoluţie complexă din pricina individu-
alizării a cel puţin trei alunecări. Poate fi refăcută 
o cornişă cu o formă semicirculară, având o lun-
gime de 1400 m, ce a reprezentat linia de desprin-
dere a unei mase de depozite care ajunsă la nivelul 
luncii a provocat devierea spre vest a cursului 
râului Ilişua. Această alunecare poate fi încadrată 
în categoria alunecărilor vechi, de vârstă pleisto-
cenă. Depozitele în care s-a dezvoltat sunt caracte-
rizate prin prezenţa gresiilor nisipoase şi tufurilor 
vulcanice în alternanţe cu marne. Pe suprafaţa 
acesteia au apărut alte două alunecări de mai mici 
dimesiuni de tip consecvent. 

Alunecarea sudică a s-a format prin desprin-
derea din cadrul cornişei iniţiale a unor pachete de 
roci pe direcţia înclinării stratelor NV-SE [Fig.3.]. 
Pe timpul deplasării a avut loc o fragmentare ce a 
condus la individualizarea a trei monticuli de di-
mensiuni semnificative. Cel din partea superioară  

 

 
 

Fig.3. Monticuli la nivelul alunecării sudice din arelul La Vârtoape. 
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a versantului imită forma semirculară a cor-
nişei şi prezintă o lungime de 331 m. Celelalte 
două se evidenţiază prin altitudine, înregistrânduse 
diferenţe de până la 19 m faţa de arealul adiacent, 
în cazul monticulului de la nivelul luncii. Lungi-
mea acestei alunecări este de aproximativ 780 m. 
Ulucul depresionar prezintă înalt randament ca 
fâneaţă sau chiar şi ca teren arabil. 

Alunecarea nordică se prezintă ca o reacti-
vare a primei alunecări, desprinderea s-a realizat 
de-a lungul unor planuri de alunecare apărute 
într-un pachet de materiale alohtone cu origine 
în partea superioară a versantului. În cadrul cor-
nişei (364 m) sunt evidenţiate pachete de gresii 
nisipoase intens alterate. Monticulii ca formă a 
fragmentării maselor alunecate sunt în număr de 
şase dispuşi în valuri pe direcţie aproximativă 
vest-est. Suprafaţa acestora este utilizată agricol 
în mod divers: fânaţ, păşune, teren arabil, culturi 
de pomi fructiferi.  

 
5.5. Arealul Cornii Giugului (Dumbrăviţa) 
Prezintă o alunecare de tip consecvent care 

impresionează prin cornişa cu o lungime de 341 
m şi o înălţime de 40 m în care apare la zi tuful 
vulcanic cu grosimi ce ating 1,5 m, dispuse pe 
cinci nivele, restul stratelor nu depăşesc 15 cm. 
Se găsesc intercalate între aceste strate marne şi 
argile marnoase. De asemenea la nivelul inferior 
al aflorimentului se regăseşte un strat de con-
glomerate cu grosimea aproximativă de 3 m. 
Monticulii puţini la număr şi greu sesizabili în 
peisaj sunt înlocuiţi de trei microterase, dispuse 
în formă de evantai. Dificultatea indentificării 
detaliate a microformelor se datorează prezenţei 
vegetaţiei arbustive şi arborescente care le aco-
peră. 

Monticuli întâlnim însă în nord-vestul alu-
necării analizate, în cadrul unei alte alunecări 
mai vechi a cărei continuare poate fi considera-
tă. Cu o lungime de 376 m aceasta este acoperi-
tă cu vegetaţie arborescentă, o reactivare parţia-
lă a acesteia face posibilă însă indentificarea 
naturii depozitelor. În cazul acesteia monticulii 
sunt într-un număr mai mare dar de dimensiuni 
modeste, acoperiţi şi ei de vegetaţie.  

Aceste două alunecări necesită analiză co-
lectivă din perspectiva litologiei (prezenţa tufu-
lui de Dej), a benzilor de grohotiş de la contac-

tul cornişei cu ulucul depresionar şi prezenţa 
numeroaselr fisuri ce trădează existenţa planuri-
lor de alunecare, semne ale unor viitoare epi-
soade de alunecare.  

 
5.6. Arealul Cetăţele (Căianu Mare) 
Apariţia glimeelor pe versantul nordic al 

Dealului Cetăţele, în partea superioară a acestuia 
se datorează deranjării depozitelor sarmaţiene 
(bugloviene) în regim diapir. O implicaţie semni-
ficativă o are şi prezenţa orizonturilor de argile, 
alunecările de teren găsindu-se într-o strânsă core-
laţie cu dispunerea acestora. Factorilor litologici şi 
tectonici li se adaugă factorul climatic ce are un 
rol declanşator în apariţia unor alunecări de am-
ploare. Natura litologică a depozitelor nu a fost 
favorabilă păstrării microreliefului specific însă 
aspectul general al acestuia ne îndreptăţeşte să 
credem în existenţa a două alunecări de proporţii 
asemănătoare celei existente. Lacurile care au fost 
adăpostite în cadrul spaţiului microdepresionar au 
fost parţial drenate de către torentul care s-a insta-
lat pe suprafaţa versantului, parţial colmatat.  

 
În aceeaşi notă semicirculară, în continua-

rea cornişei vechi (709 m) se produce o nouă 
desprindere în partea sud-vestică. În cadrul ulu-
cului s-a format un lac ce a fost studiat alături 
de elementele alunecării de către Pânzaru, T., şi 
Rusu Gr. în 1973. Cităm astfel câteva dintre 
caracteristicile morfometrice ale arealului: 
,,Corpul alunecării prezintă o fragmentare în trei 
compartimente, unul central (25 m peste nivelul 
lacului) şi două laterale mai scunde” [Fig.4.]. 
Versanţii formelor rezultate sunt supuşi unor 
intense forme de eroziune (şiroire, probuşiri 
etc.).  
Comunicarea lacului cu exteriorul se face prin 
subteran, prăbuşirile în corpul monticulilor dove-
desc acest lucru la fel şi arealele mlăştinoase din 
partea inferioară a versantului. Atât monticulii cât 
şi cornişa de desprindere (24 m peste nivelul lacu-
lui în 1973) a pierdut din declivitate din cauza 
eroziunii, mai mult monticulii au suferit refrag-
mentări, numărul lor crescând la patru, în timp ce 
monticulul principal cunoaşte o eroziune intensă 
în partea centrală realizată prin prăbuşiri datorate 
circulaţiei apei în subteran.În ulucul depresionar 
este cantonată o unitate lacustră a cărei apariţie 
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este rezultatul direct al intersectării nivelului frea-
tic de către planul de alunecare, caracteristica lito-
logiei favorizând reţinerea apei.  

Comform autorilor citaţi în anul 1973 lacul 
avea următoarele caracteristici morfologice şi 
morfometrice: adâncime maximă 4.85 m, adân-
cime medie 2.12 m, 227 m lungime, o suprafaţă 
de 8 787 mp şi un volum de 18 657 mc. Măsură-
tori recente (2010) au indicat o adâncime maxi-
mă de 4,25, ceea ce oferă o imagine a ritmului 
în care se desfăşoară procesul de colmatare.  

 
5.7. Arealul La Gheleşoaia (Dobric) 
Situat pe versantul stâng al pârâului Valea 

Peşterii (afluent de dreapta al Dobricului), co-
respunzător reversului de cuestă, prezintă două 
alunecări insecvente de vârste diferite. Prima 
dintre ele s-a materializat prin desprinderea unui 

pachet de strate, de forma triunghiulară, care a 
suferit o fragmentare ulterioară sub forma a doi 
monticuli de proporţii, cu altitudini de 397 şi 
392 m, de unde rezultă o diferenţă de nivel faţă 
de ulucul depresionar de 29 respectiv 22 m. 
Toate cele trei elemente ale alunecărrii au fost 
acoperite de vegetaţie forestieră.  

În prelungirea cornişei iniţiale cu lungimea 
de 121 m, pe direcţie NE-SV, de-a lungul unui 
plan de alunecare cu o lungime de 457 m a avut 
loc o nouă desprindere ce s-a concretizat prin 
deplasarea materialelor pe o distanţă de 60 m. 
[Fig.5] Deranjarea structurii iniţiale a stratelor şi 
caraterul de relativă impermeabilitate a depozi-
telor, a permis cantonarea izvoarelor sub forma 
unui lac, care copiază fidel caracteristica alungi-
tă a celorlalte elemente ale alunecării. 

 

 
Fig.4. Lacul Cetăţele (Căianului) şi monticulul principal afectat de eroziune. 

 

 
Fig.5. Elemente componente ale unei glimee. La Gheleşoaia. 
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În cadrul cornişei sunt bine evidenţiate de-
pozitele helveţiene (marne cu intercalaţii de 
gresii şi marno-argile). Pe suprafaţa acesteia 
sunt evidente urmele acţiunii chimice a apei 
asupra depozitelor marnoase şi direcţia generală 
de infiltraţie care a făcut posibilă apariţia acestei 
alunecări.  

Referitor la apariţia alunecării, relevantă 
este informaţia obţinută de la localnicii Dobri-
cului, comform căreia acesta a fost una lentă, 
deplasarea realizându-se pe durata mai multor 
zile. Ulucul a evoluat de la „un şanţ plin cu apă 
care putea fi sărit” la forma actuală. Colmatarea 
microdepresiunii rezultate şi implicit a lacului 
existent se realizează accelerat, materialele pro-
venind atât din partea superioară a cornişei cât 
şi din corpul monticulului, context în care acest 
lac evoluează spre un areal mlăştinos. Extremi-
tăţile nord-vestice şi sud-estice prezintă vegeta-
ţie hidrofilă caracteristică (stuf şi papură), vege-
taţie ce poate fi întâlnită şi în alte locaţii de pe 
cuprinsul arealului. 

Numeroasele planuri de alunecare 
indentificate în cadrul versantului prevestesc un 
potenţial sfârşit mult mai rapid al acestui ochi 
de apă, care ar apărea în condiţiile desprinderii 
şi alunecării unor pachete însemnate de roci. 

  
5.8. Arealul La Corhă/Râpa Malului (Ci-

ceu Poieni) 
Toponimul ,,corhă,, reprezintă o variantă 

prescurtată pentru ,,corhană,, care are înţelesul 
de coastă de deal râpoasă, stearpă şi greu acce-
sibilă acesta constituindu-se în unul dintre indi-
ciile continutăţii acestor forme de eroziune în 
arealul analizat. 

Din partea superioară a Dealului Corobeşti 
(556 m), s-au desprins în regim consecvent pa-
chete de roci care s-au depus pe o suprafaţă de 
aproximativ 5,7 ha. În acest areal se remarcă, 
monticulul acoperit cu vegetaţie forestieră şi 
râpa ce se constituie într-un afloriment intere-
sant din perspectiva prezenţei a două categorii 
de depozite. Astfel în partea superioară se re-
marcă gresiile care sunt prezente în straturi de 
grosimi apreciabile cu intercalaţii de marne, în 
timp ce în partea inferioară marnele sunt majori-
tare prezentând intercalaţii de gresii.  

În ciuda dezvoltării a numeroase forme de 
eroziune (rigole, canale torenţiale), vegetaţia 

forestieră acoperă parţial suprafaţa cornişei. De 
asemenea din partea superioară a versantului au 
loc, în special primăvara, prăbuşiri cu caracter de 
rostogolire a stratelor masive de gresii desprinse 
în urma dezagregarii. Aceste blocuri de gresie se 
acumulează la baza cornişei până la o distanţă de 
70 m.  

 
5.9. Arealul După Vale (Ilişua) 
Prezintă o alunecare de de tip consecvent 

apărută în depozite tortoniene (argile, nisipuri şi 
pietrişuri), care au angrenat în deplasarea lor şi 
depozite ale pleistocenului superior.  

Datorită friabilităţii depozitelor în care au 
apărut, elementele constitutive au fost supuse 
unei intense eroziuni fapt ce le face greu percep-
tibile astăzi. Putem însă distinge o cornişă cu o 
lungime de 887 m în cadrul cuestei Măgura Ili-
şua (stânga râului Ilişua – 473 m). Masele des-
prinse se constituie intr-un aliniament de trei 
monticuli cu o lungime de 843 m amplasaţi la 
980 m distanţă faţă de cornişa de desprindere. 
Depozitele deranjate au favorizat cantonarea 
apei provenite în special din bararea parţială a 
pârâului Nazania, sub forma unui lac care îm-
preună cu arealulul mlăştinos adiacent are o 
suprafaţă de 17,2 ha. Acest areal prezintă o ve-
getaţie (stuf, papură) şi faună caracteristică.  

Monticulii şi arealul mlăştinos sunt elemen-
tele care păstrează cel mai bine dovada existen-
ţei vechii alunecării, din motivul constituţiei 
litologice care a făcut posibilă intensa exploata-
re agricolă a terenurilor.  

Alunecările de teren din categoria 
glimeelor sunt un fenomen generalizat pe tot 
versantul stâng al Văii Ilişua, de pe cu cuprinsul 
comunei Căianu Mic precum şi pe versanţii ves-
tici ai dealurilor situate în continuare spre nord: 
Secături, Grigoreşti şi Unghiilor (Pânzaru, T., 
Rusu, Gr., 1973). 
 
6. Concluzii 
        În urma analizei fenomenului de apariţie a 
glimeelor în bazinului inferior al Văii Ilişua, se 
constată următoarele: 

- o predispoziţie a arealului la apariţia 
alunecărilor de teren de amploare în 
condiţii morfologice, tectonice, cli-
matice, antropice caracteristice şi fa-
vorabile;  
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- apariţia unităţilor lacustre în cadrul 
ulucului depresionar, în cazul alunecărilor din 
sudul arealului, ca urmarea a schimbării caracte-
risticilor petrografice; 

- pierderile de vieţi omeneşti sunt ex-
cluse ţinând cont de viteza de producere relativ 
lentă (mai multe zile); 

- indentificarea numeroaselor planuri 
de alunecare în şapte din arealele studiate anun-
ţă iminenţa reactivării acestora cu impact nega-
tiv asupra terenurilor agricole, gospodăriilor 
sezoniere sau chiar permanente; 

- starea de conservare în care se gă-
sesc şapte dintre cele nouă areale analizate le 
recomandă ca fiind relativ recente (apărute în 
ultimul secol sau chiar în ultimii zece ani), prin 
generalizare constatăm încă o dată că perioada 
în care ne aflăm este una de recrudescenţă a 
alunecărilor de teren; 
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