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ABSTRACT: Identification of Someşean Plateau rural settlements 
to evaluate their vulnerability. In the identification process of the 
rural settlements, from the Someşan Plateau, we used those criteria 
which mostly highlight the degree of their vulnerability towards 
natural and anthropologic hazards (position, morphometry, 
morphology, demography). According to the mentioned criteria we 
analyzed the rural settlements distribution on the Someşan Plateau’s 
geographical subunits. This approach will allow us to assess the rural 
settlements vulnerability degree towards natural and anthropologic 
hazards and how they are spatially differenced in the studied area.  
Cuvinte cheie: identificare, repartiţie spaţială, aşezări rurale, Podişul 
Someşan. 

 
1. Consideraţii generale 

 
Parte integrantă a Depresiunii Transilvaniei, Podişul Someşan 

reprezintă compartimentul nord-nord-vestic al acestuia, fiind cea mai 
extinsă şi cea mai complexă unitate din cele trei mari diviziuni ale Podişului 
Transilvaniei. 

Individualitatea geografică a Podişului Someşan este impusă nu 
numai de unitatea sistemului fluviatil, ci şi de climatul relativ răcoros şi 
umed,  de particularităţile invelişului biopedogeografic manifestate prin 
predominanţa spaţiului forestier - păstrat cu precădere în dealurile mai 
înalte - şi a luvisolurilor aflate în diferite grade de argiloiluviere. 

Pregnantă este şi identitatea sa demografică şi de habitat, generată 
de extensiunea exclusivă a spaţiului rural. In privinţa aşezărilor, localizarea, 
structura, textura şi funcţiile lor răspund pe deplin condiţiilor naturale ale 
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unui podiş clasic: concentrarea în lunci şi terase, dar şi pe platourile sau 
interfluviile mai extinse, structură alungită sau lobată, textură răsfirată sau 
adunată, mărimi demografice nuanţate; funcţii agricole sau mixte etc. 

 
Fig. 1. Limitele şi subdiviziunile Podişului Someşan 
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Din punct de vedere economic, identitatea este generată de prezenţa 
sectorului primar, al agriculturii tradiţionale şi exploatării lemnului, la care 
se asociază o serie de meşteşuguri şi activităţi comerciale şi de servicii. 

Morfologia şi caracteristicilor morfometrice ale reliefului, alături de 
particularităţile climatice şi ale învelişului biogeografic au constituit criterii de bază 
în delimitarea  subunităţilor geografice din arealul studiat (fig.1). 

La identificarea aşezărilor rurale din Podişul Someşan s-au utilizat 
acele criterii (poziţional,  morfometric, morfologic, mărime demografică 
etc.), care pun mai bine în evidenţă gradul de vulnerabilitate a lor la 
riscurile naturale şi antropice.  

 
2. Identificarea aşezărilor rurale din Podişul Someşan 
 
Identificarea aşezărilor rurale după poziţia geografică are o 

importanţă deosebită în evaluarea gradului de vulnerabilitate, deoarece 
permite cunoaşterea modului de expunere a aşezărilor rurale la diferite 
fenomene şi procese de risc. 

Poziţia geografică se poate urmări matematic sau în funcţie de 
principalele elemente geografice naturale (relief, reţea hidrografică) sau 
antropice (reţeaua de comunicaţii, centre polarizatoare etc.). 

Dintre trăsăturile morfometrice luate în considerare la identificarea 
aşezărilor rurale din Podişul Someşan am avut în vedere intervalele de 
altitudine în care este situată vatra şi diferenţa dintre altitudinea maximă şi 
minimă. 

 Criteriile morfometrice menţionate sintetizează trăsături fizico 
geografice ale aşezărilor şi indică intensitatea cu care se pot manifesta 
diferite procese şi fenomenelor naturale, care influenţează gradul de 
vulnerabilitate a aşezărilor rurale. 

Din totalul de 206 aşezări rurale identificate în cadrul Podişului 
Someşan majoritatea se desfăşoară  pe o diferenţă de altitudine mică, sub 
100 m, reprezentând 80,8% din numărul total.  

Aşezările rurale extinse pe o diferenţă de altitudine cuprinsă între 50 m 
şi 100 m deţin 51,8% din total, iar cele cu o diferenţă de altitudine mică, sub 50 
m, deţin 29% . În cuprinsul acestor aşezări intensitatea proceselor de versant  
este mai redusă decât la cele cu diferenţe de altitudine mai mari de 100 m.  

Valorile procentuale deţinute de aşezările rurale extinse pe o 
diferenţă de altitudine cuprinsă între 101 m şi 150 m sunt destul de mari 
(17% din total), iar a celor peste 150 m este foarte redus, sub 4,5% (fig.2). 
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Un criteriu important în 
identificarea aşezărilor rurale este 
şi cel morfologic, care a permis 
categorisirea lor  în funcţie de 
poziţia pe care o au faţă de prin-
cipalele subunităţi morfo-logice: 
lunca, terasă, versant şi 
interfluviu.  

Din analiza efectuată 
rezultă că majoritatea aşezărilor 
rurale sunt situate la contactul 
dintre luncă sau terasă şi versant 
(44,7%), iar cele mai puţine pe 
interfluviu (5,8%). 

Faptul că aproape 40% 
din numărul aşezărilor rurale 
identificate sunt situate pe 
versant (26,3%) şi la contactul 
dintre versant şi interfluviu 
(13,2%), denotă faptul că o bună 
parte din aceste aşezări prezintă 
un grad de vulnerabilitate destul 
de ridicat faţă de riscurile induse 
de procesele geomorfologice ce 
afectează unităţile morfologice 
menţionate. 

Un criteriu de bază în 
identificarea aşezărilor rurale din 
Podişul Someşan a fost mărimea 
demografică. O trăsătură de 
seamă a aşezărilor rurale din 
regiunea studiată constă în faptul 
că mai bine de jumătate din 
numărul lor (51,4%) sunt incluse 
în categoria celor mici, sub 300 
locuitori. Această categorie de 
aşezări rurale prezintă un grad 

Fig.2. Valorile procentuale deţinute 
de aşezările rurale incluse în diferite 
categorii de diferenţe de altitudine. 

17,0

4,2 1,6 1,4

51,9

20,9

<50 m 51-100 m
101-150 m 151-200 m
201-250 m >250 m

10,0

44,726,3

13,2

5,8

Luncă-terasă Terasă-versant
Versant Versant-interfluviu
Interfluviu

Fig. 3. Valorile procentuale 
deţinute de aşezările rurale situate 

pe diferite unităţi morfologice. 
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Fig. 4. Valorile procentuale deţinute  
de aşezările rurale clasificate în 

funcţie de mărimea lor demografică.

51,4%

22,3%

18,5%

5,3% 2,5%

< 300 loc. 301-500 loc.
501-1000 loc. 1001-1500 loc.
>1500 loc.

ridicat de vulnerabilitate. Urmează 
ca pondere aşezările rurale cu 
populaţia cuprinsă între 301 şi 500 
de locuitori (22,3%), respectiv între 
501 şi 1000 de locuitori (18,5%). Se 
remarcă faptul că valorile 
procentuale deţinute de categoriile 
de aşezări rurale menţionate sunt 
destul de apropiate. 

Aşezările rurale cu peste 
1500 locuitori sunt foarte puţine, 
deţinând doar 2,5% din numărul 
total (fig.4). 
 

 
3. Repartiţia aşezărilor rurale pe 
subunităţi geografice  

 
Urmărind repartiţia aşezărilor rurale în funcţie de diferenţa de 

altitudine se constată faptul că în toate subdiviziunile Podişului Someşan 
predomină localităţile în care diferenţa de altitudine se menţine între 51 şi 
100 m. Astfel, ponderea acestor aşezări este ridicată în Culoarul  Someşului 
(61% din total), Dealurile Clujului şi Dejului (54,8% ) şi în Dealurile 
Şimişna-Gârbou (48,5%) şi în Podişul Purcăreţ - Boiu Mare (47%). 

Aşzările rurale situate pe o diferenţă de altitudine cuprinsă între 101 
m şi 150 m deţin un procent mai ridicat în Dealurile Sălătrucului (21,0%), 
Dealurile Clujului şi Dejului (17,2% ), şi Podişul Purcăreţ – Boiu Mare 
(16,6%) şi Dealurile Şimişna – Gârbou (14,3%) şi foarte redus în Culoarul 
someşului (5,5%). 

Numărul aşezărilor rurale desfăşurate  pe diferenţe de altitudine 
cuprinse între 201 şi 250 m este foarte redus, fiind întâlnite în Dealurile 
Şimişna - Gârbou şi în Dealurile Clujului şi Dejului. De asemenea, aşezările  
rurale desfăşurate pe diferenţe de altitudine mai mari de 250 m sunt foarte 
puţine, fiind întâlnite în  Dealurile Purcăreţ - Boiu Mare şi  înDealurile 
Sălătrucului (tabelul 2). 
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Tabel nr. 2. Repartiţia aşezărilor rurale în funcţie de diferenţa de 
altitudine pe care se desfăşoară 

Diferenţa de altitudine (m) 
 

<50  
 

51-100 101-150 151-200 201-250 
 

>250 
 

Denumirea 
unităţii 
geografice 

% N % N % N % N % N % N 
D.Purcăreţ- 
Boiu Mare 4,4 1 47,8 11 34,8 8 8,6 2 - - 4,4 1 

D.Sălătru-
cului 15,8 3 31,5 6 21,1 4 21,1 4 - - 10,5 2 

Culoarul  
Someşului 33,3 12 61,1 22 5,6 2 - - - - - - 

D.Şimişna- 
Gârbou 20,0  7 48,6 17 14,3 5 5,7 2 11,4 4 - - 
D.Clujului  
şi  Dejului 21,5 20 54,8 51 17,2 16 5,4 5 1,1 1 - - 

(N- număr de aşezări rurale) 
 

Urmărind repartiţia aşezărilor rurale în funcţie de unităţile 
morfologice în care sunt situate  se constată faptul că în Culoarul Someşului  
predomină ca număr cele situate în luncă şi terasă (19), reprezentând 52,9% 
din totalul aşezărilor rurale situate în aceste unităţi morfologice. 

 
Tabel nr. 3. Repartiţia aşezărilor rurale în funcţie de subunităţile 

morfologice în care sunt situate 

Luncă-
terasă 

Contact 
luncă-
terasă şi 
versant 

Versant 

Contact  
 versant- 
interflu- 
viu 
 

Inter-
fluviu 

 
To- 
tal 
 

             Subunit.     
           morfolo-    
                  gică 
 
Subunit.        
geografică % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. Nr. 
Podişul Purcăreţ- 
Boiu Mare - - 13,0 3 34,8 8 43,5 10 8,7 2 23 

Dealurile 
Sălătrucului - - 36,8 7 63,2 12 - - - - 19 

Culoarul 
Someşului 52,9 19 38,8 14 8,3 3 - - - - 36 

Dealurile Şimişna 
- Gârbou - - 51,4 18 25,7 9 14,3 5 8,6 3 35 

Dealurile Clujului 
şi Dejului 3,2 3 52,7 49 23,6 22 12,9 12 7,5 7 93 

Total 10,7 22 44,2 91 26,2 54 13,1 27 5,8 12 206 
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Numărul aşezărilor rurale situate la contactul dintre luncă-terasă şi 
versant deţin peste jumătate din totalul aşezărilor din  Dealurile Clujului şi 
Dejului (52,7%) şi din Dealurile Şimişna - Gârbou (51,4%). În schimb, 
valorile procentuale pe care le deţin aşezările situate la contactul celor două 
subunităţi morfologice menţionate sunt foarte mici în Podişul Purcăreţ - 
Boiu Mare (13,0%) . 

Aşezările rurale situate pe versant deţin o pondere însemnată în 
subunităţile geografice ale Podişului Someşan, cu excepţia  Culoarului 
Someşului (tabelul 3).  

În Podişul Purcăreţ – Boiu Mare numărul aşezărilor rurale situate la 
contactul dintre versant şi interfluviu este  ridicat (10), deţinând 43,5% din totalul 
aşezărilor din această subunitate geografică. Un procent destul de redus deţin 
aşezările rurale cu această poziţie în Dealurile Şimişna-Gârbou (14,3% din total) şi 
în  Dealurile Clujului (12,9% ). 

Din repartiţia aşezărilor rurale pe subunităţi geografice  în funcţie de 
mărimea lor demografică se remarcă câteva aspecte specifice acestui ţinut 
deluros. Astfel, în toate subdiviziunile geografice ale Podişului Someşan 
predomină aşezările rurale  sub 500 locuitori (tabelul 4).  

 
Tabelul  nr. 4. Repartiţia aşezărilor rurale pe subunităţile geografice  

ale Podişului Someşan în funcţie de mărimea lor demografică 
 

< 300 
 

301- 
500 

501- 
1000 

1001- 
1500 

 
> 1500 

 

                   Număr 
Subunit.         loc. 
geografică 

% N % N % N % N % N 
Podişul Purcăreţ - 
Boiu Mare 73,9 17 21,7 5 4,4 1 - - - - 

Dealurile 
Sălătrucului 52,6 10 26,3 5 10,5 2 5,3 1 5,3 1 

Culoarul 
Someşului 47,2 17 19,4 7 13,9 5 16,7 6 2,8 1 

Dealurile Şimişna 
- Gârbou 45,7 16 34,3 12 20 7 - - - - 

Dealurile Clujului 
şi Dejului 49,5 46 18,3 17 24,7 23 4,3 4 3,2 3 

Total 51,5 106 22,3 46 18,5 38 5,3 11 2,4 5 

 
În Podişul Purcăreţ - Boiu Mare aşezările rurale sub 300 locuitori 

deţin 73,9% din total, iar în Dealurile Sălătrucului procentul este mai redus 
(52,6%). În celelalte subunităţi geografice ale Podişului Someşan procentul 
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deţinut de această categorie de aşezări rurale se menţine între 45,7%  în 
Dealurile Şimişna-Gârbou şi 49,4% în Dealurile Clujului şi Dejului. 
 Aşezările rurale cu o populaţie cuprinsă între 301 şi 500 de locuitori 
deţin un procent apropiat în Dealurile Sălătrucului (26,3%) şi  în Podişul 
Purcăreţ – Boiu Mare (21,7%). Cele mai mari valori procentuale se remarcă 
în Dealurile Şimişna-Gârbou (34,3%), iar cele mai mici în Dealurile 
Clujului şi Dejului (18,3%) şi în Culoarul Someşului (19,4%). 
 Aşezările rurale cu o populaţie cuprinsă între 501 şi 1500 locuitori 
sunt deţin cel mai mare procent în  Dealurile Clujului şi Dejului (24,7%) şi în 
Dealurile Şimişna – Gârbou (20,0%), iar cele mai mici în  Podişul Purcăreţ – 
Boiu Mare (4,4%) şi în Dealurile Sălătruclui (10,5% ). 
 Aşezările rurale cu peste 1000 de locuitori lipsesc în Dealurile 
Şimişna-Gârbou şi în Podişul Purcăreţ – Boiu Mare, subunităţi geografice 
cu un relief mai înalt şi puternic fragmentat şi cu un grad ridicat de izolare 
faţă de axele importante de circulaţie. 
 Aşezările rurale a căror mărime demografică se menţine între 1001 
şi  1500 locuitori deţin cea mai mare pondere în Culoarul Someşului 
(16,7% din numărul total de locuitori din subunitatea geografică) şi foarte 
redusă în Dealurile Sălătrucului (5,3%) şi în Dealurile Clujului şi Dejului 
(4,3%).  
 Numărul aşezărilor rurale cu peste 1500 locuitori este foarte redus 
(5), din care trei sunt în Dealurile Clujului şi Dejului şi câte una în Culoarul 
Someşului şi în Dealurile Sălătrucului. 
  

Concluzii 
 
Individualitatea geografică a Podişului Someşan este subliniată şi 

prin identitatea sa demografică şi de habitat, generată de extensiunea 
exclusivă a spaţiului rural.  

Utilizarea unor criterii adecvate (poziţional, morfometric, 
morfologic şi demografic) a permis identificarea aşezărilor rurale şi 
repartiţia lor pe subunităţile Podişului Someşan. Acest mod de abordare  va 
permite evaluarea gradului de vulnerabilitate a aşezărilor rurale faţă de 
riscurile naturale şi antropice.   
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