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Abstract. - Glimee-type landslides in the upper basin of the Ilişua 
Valley. Characteristic of the central and southern area of the Tran-
sylvanian Depression, where it was mainly described, the ,,glimee” 
relief appears in its northern border as well, in the Suplai Hills, in 
the upper basin of the Ilişua Valley, respectively. 
 This type of massive landslides developed on Eocene-Oligocene 
sedimentary lithological structures, consisting of alternating sand-
stones, marls, and clays, in earlier periods with excessive rainfall. A 
distinct feature, with notes of originality, is represented by their lo-
cation on the obverse side of the cuesta, on the slopes with southern 
and south-eastern exposition. Another peculiarity derives from the 
appearance of the ,,glimee”-type landslides on terrace scarp such as 
those in the area of Muncel Hill. 
 
Cuvinte cheie: Valea Ilişua, glimee, alunecări de teren,  structură, 
terase.   
 
1. Introducere 
 
Bazinul Superior al Văii Ilişua este grefat peste doua unităţi morfo-

logice apropiate altimetric: unitatea montană şi unitatea de deal.  
Prima dintre ele face parte din Obcinele Ţibleşului, care se prezintă 

în relief sub forma unor interfluvii despărţite de diferiţi afluenţi ai văii men-
ţionate. Trecerea înspre a doua unitate, inferioară altitudinal, de deal, se rea-
lizează prin intermediul unei succesiuni de înşeuări şi depresiuni, care se 
constituie în morfologia văilor ca prima linie de inflexiune.  

A doua unitate se încadreaza ierarhic în Dealurile Suplaiului, subuni-
tate constitutivă a Dealurilor Someşului Mare. 
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Valea Ilişua, ca afluent de dreapta al Someşului Mare, are o lungime 
de 52 km şi o orientare nord-sud, dinspre culmea zimţată a Munţilor Tibleş 
spre centrul bazinului depresionar al Transilvaniei. Valea se organizează ca 
reţea propriu-zisă în perimetrul  localităţii Târlişua, unde cei doi afluenţi ai 
săi, văile Izvorului şi Ilişua (rezultată, la rândul ei, din reunirea văilor Agrie-
şel şi Valea Lungă) confluează.  

Între obârşia sa, situată pe clinele sudice ale Vârfului Păltiniş, la cca 
1 200 m altitudine, şi punctul de debuşare în Someşul Mare, de la Cristeştii 
Ciceului, se înregistrează o diferenţă de nivel de peste 800 m, fapt care, ra-
portat la lungimea văii, generează o pantă a profilului longitudinal de peste 
15%. Valorile cele mai ridicate ale declivităţii acestuia apar în sectorul su-
perior, montan, de obârşie, în vreme ce în zona deluroasă ele scad semnifi-
cativ.  

De altfel, panta profilului longitudinal reprezintă criteriul de bază în 
delimitarea sectorului superior al bazinului său hidrografic, ea condiţionând 
în mod decisiv tipologia proceselor fluvio-denudaţionale din albie, eroziu-
nea şi transportul predominând în raport cu acumularea, caracteristică secto-
rului inferior al acestuia. Ca urmare, unitatea analizată se extinde amonte de 
Spermezeu, respectiv de confluenţa Văii Ilişua cu Valea Halmasăului pe o 
suprafaţă de peste 60 km² suprapuşi versantului sudic al Munţilor Ţibleş şi 
fâşiei de contact a Dealurilor Suplaiului cu rama montană. Configuraţia reţe-
lei este de tip dendritic, cu afluenţii de ordinul I (văile Halmasăului, Sita, 
Zâmbriţa, Răcăteş) perpendiculari pe direcţia de drenaj, iar cei de ordinele 
inferioare (II-III), cu potenţial de drenaj redus, îmbrăcând forma unor orga-
nisme obsecvente sau consecvente grefate pe frontul sau reversul unor cue-
ste sculptate în formaţiunile sedimentare eocen-oligocene. Pe terasele I şi II, 
de 2-3 m, respectiv 5-7 m ale văii, mai extinse în spaţiile depresionare, sunt 
amplasate vetrele localităţilor Târlişua, Agrieş, Agrieşel, Molişet, Lunca Să-
tească şi Cireaşi. În bazinul afluenţilor omonimi se află satele Oarzâna, Ră-
căteş şi Ivăneasa. (P. Cocean, Gabriela Cocean, 2007) 
 
 2. Metodologie 

Cercetarea reliefului de glimee din arealul menţionat are la bază ob-
servaţiile îndelungate realizate asupra dinamicii peisajului într-o unitate ge-
ografică pe care autorii o cunosc din introspecţii anterioare. Inventarierea, 
cartarea şi fotografierea tuturor formelor răspândite în teritoriu, decelarea 
raporturilor acestora cu structura geologică şi particularităţile macro-
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morfologiei (a reliefului de cueste formate pe monoclinuri în special), sur-
prinderea ritmului evolutiv, anchetarea martorilor oculari în vederea creio-
nării cât mai exacte a direcţiilor şi formelor de manifestare morfogenetică au 
reprezentat activităţile de ordin metodologic urmate în teren. Faza de analiză 
a presupus utilizarea tehnologiei GIS în redarea şi interpretarea scenariilor 
evolutive pornind de la analiza inventarului alunecărilor de teren existente, a 
reprezentărilor cartografice mai vechi şi mai recente, inclusiv a aerofoto-
gramelor. Metoda statistică se dovedeşte de real ajutor în sistematizarea, or-
donarea şi interpretarea informaţiei obţinută în teren. 

 
3. Factorii morfogenetici ai reliefului de glimee 
Caracteristic zonei centrale şi sudice a Depresiunii Transilvaniei, 

unde a fost descris cu predilecţie (Morariu, T., Gârbacea, V. 1968 a, b; Gâr-
bacea, V., Grecu Florina, 1983; Gârbacea, V. 1992; etc), relieful de glimee 
se întâlneşte şi pe bordura sa nordică, în Dealurile Suplaiului, respectiv în 
bazinul superior al Văii Ilişua.  

Aşa cum o reliefează şi introspecţiile anterioare, la originea reliefului 
de glimee se află un ansamblu de factori morfogenetici între care menţio-
năm: structura litologică, particularităţile reliefului, modul de utilizare al 
terenurilor, presiunea antropică, trăsăturile unor elemente climatice etc. 

Factorului litologic îi revine o pondere majoră în producerea alune-
cărilor de teren masive şi profunde care generează monticulii glimeelor, da-
torită rolului său de substrat fizic al procesului de alunecare. Dar, spre deo-
sebire de glimeele descrise de autorii sus-menţionaţi, formate preponderent 
pe seama depozitelor sedimentare sarmaţiene, alunecările de teren masive 
analizate în studiul de faţă s-au desfăşurat pe structuri litologice sedimentare 
mai vechi, oligocen-miocene, alcătuite din strate succesive de gresii, marne 
şi argile (Fig. 1), roci cu o rezistenţă şi un comportament diferit la acţiunea 
factorilor dinamici ce au acţionat asupra versanţilor şi substratului. 

Ca urmare a mişcărilor de ridicare determinate de activitatea subvul-
canică intensă din Munţii Ţibleş, stratele sedimentare din proximitatea aces-
tora formează monoclinuri prelungi, orientate predilect nord-sud sau nord-
vest - sud-est. Nu lipsesc însă nici aflorimentele (exemplu tipic fiind cel din 
versantul stâng al Văii Izvorului, la confluenţa cu Valea Oarzâna) unde re-
dresarea stratelor ajunge la verticală. Aceste monoclinuri se află la originea 
unui tipic relief structural de cueste, platforme structurale, văi subsecvente, 
consecvente sau obsecvente sau, în unele situaţii, chiar a unor hogbackuri. 
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Frecvenţa şi larga desfăşurare a intercalaţiilor argiloase apare ca un element 
catalizator al proceselor actuale de versant, inclusiv a celor de care ne ocu-
păm, prin asigurarea stratului impermeabil ce blochează infiltraţiile în pro-
funzime şi instituirea lui ca pat de alunecare ideal pentru formaţiunile gre-
zoase şi marnoase supraimpuse. 

 

 
Fig. 1. Alternanţa stratelor de gresii,  marne şi marno-argile în versantul  

Dealului Muncel 
 
Un alt aspect, cu tente favorabile fenomenului descris, îl constituie 

duritatea modestă a gresiilor nisipoase şi grosimea relativ redusă a stratelor 
(15-50 cm) ceea ce facilitează fragmentarea şi dislocarea lor. 

Contextul morfologic, înscrie regiunea afectată în domeniul reliefu-
lui de dealuri înalte (700-900 m altitudine) cu energie de relief de 300-400 
m, cu declivităţi ale versanţilor cuprinse între 5-60º. Valorile menţionate 
cresc la  contactul cu muntele şi se atenuează în bazinul mijlociu şi inferior 
al văii. Declivitatea s-a dovedit a fi un element important, cu statut de factor 
favorizant,  în geneza proceselor de care ne ocupăm în analiza de faţă, pan-
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tele terenului afectat de alunecări de acest tip înscriindu-se, preponderent, 
într-un ecart valoric de 10-30°. 

Spaţiul analizat este încadrat, din punct de vedere pedogenetic, zonei 
cambisolurilor şi spodosolurilor, cu soluri brune şi brune acide de pădure 
bine structurate, cu orizonturi profunde ce pot asigura, în condiţiile unor 
precipitaţii normale ca intensitate şi durată, o absorbţie bună a aportului hi-
dric. În mod similar, vegetaţia şi, în primul rând  componenta ei  forestieră, 
ce acoperă peste 40% din teritoriul analizat, are un rol  major în reţinerea 
apei dar şi în fixarea solului şi a materialelor din perimetrul versanţilor. În 
sfârşit, presiunea antropică poate fi estimată ca moderată, mai ales în ulti-
mele două decenii când scăderea numerică şi îmbătrânirea  populaţiei sunt 
evidente. Deşi modul de acţiune asupra substratului este nuanţat, dominantă 
rămâne valorificarea pastorală a întinselor terenuri ocupate de fâneţe şi pă-
şuni, iar secundar, într-o proporţie mult mai redusă, cea agricolă (pomicultu-
ră sau anumite tipuri de culturi). În ultimii ani versanţii nu mai sunt culti-
vaţi, iar arăturile parelele cu curba de nivel au fost o practică ancestrală ceea 
ce a exclus favorizarea antropică a  proceselor erozionale. (P. Cocean, 2006) 

Prezenţa ansamblului de factori sus-menţionaţi, prin caracterul lor 
static, se dovedeşte insuficient contextului morfogenetic al glimeelor, echi-
librul mecanic al versanţilor fiind în general asigurat prin modelarea indusă 
de eroziunea de versant şi procesele superficiale. Este absolut necesară in-
tervenţia unui factor dinamic cu potenţial major de acţiune care să destabili-
zeze matricea sistemului vale-versant, fracturând unele dintre conexiunile şi 
agregatele sale interne. Din relatarea unui martor ocular al alunecării produ-
să în anul 1942 pe Dealul Muncel (Maxim Cocean al lui Grigore al Cosmii) 
rezultă că un astfel de factor poate fi de sorginte climatică, precipitaţiile a-
bundente şi îndelungate (timp de două săptămâni) declanşând, prin infiltra-
rea apei, o fractura profundă în stratul de rocă al terasei a IV-a şi deplasarea 
unui pachet masiv pe o distanţă de peste 50 m. A rezultat astfel un monticul 
clasic, separat de vechea linie a versantului de o cornişă de desprindere înal-
tă şi abruptă, cu etalarea structurii litologice la zi, precum şi de o depresiune 
(culoar) de alunecare tipic. Fenomenul s-a desfăşurat  în aceeaşi manieră, 
anterior, la nivelul aceleeaşi terase, la cca 100 metri distanţă spre aval, unde 
apar doi monticuli în fază de degradare, respectiv la nivelul terasei superioa-
re (a V-a) cu un monticul asemănător. 

Constătăm astfel, că pentru alunecările de teren profunde şi masive 
regimul şi cantitatea acestora sunt decisive. Valoarea de 90-100 mm peste 
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media anuală a locului, sugerată de unii cercetători (Chiţu, Zenaida, 2010) 
pare a fi un prag declanşator ce trebuie însă corelat permanent cu particulari-
tăţile substratului şi susceptibilitatea lui la diverse tipuri de deplasări ale te-
renului. Fenomenele produse la 20 iunie 2006 în acelaşi areal ajustează par-
ţial opiniile cercetătorilor. Astfel, la data menţionată o ploaie torenţială a 
produs, în timp de o oră, peste 120 mm/m², deci pragul în cauză a fost depă-
şit, fără a se produce însă, cu o singură excepţie, cea de pe Valea Uleasa, o 
alunecare masivă de teren. În schimb, majoritatea versanţilor au fost afectaţi 
de un mare număr de alunecări superficiale, fapt remarcat de V. Surdeanu 
(1998). Se verifică deci un postulat: precipitaţiile puţine sau căzute în inter-
vale scurte, diurne, nu permit infiltrarea apelor în profunzimea structurii li-
tologice şi nu vor declanşa alunecări masive de teren. Şi invers, precipitaţiile 
bogate căzute neîntrerupt, într-o perioadă mai lungă de timp, asigură condi-
ţiile producerii acestora (infiltrarea în interiorul stratelor de rocă, umectarea 
paturilor de alunecare, gonflarea fracţiunii argiloase din substrat etc). Pentru 
bazinul superior al Văii Ilişua s-a pus în evidenţă, cu ocazia aceluiaşi feno-
men climatic extrem, intervenţia unui factor inedit de declanşare a alunecă-
rilor de teren şi anume fenomenele orajoase – tunetul, trăznetul – a  căror 
energie a jucat rolul şocului fizic ce a rupt echilibrul structurii versantului 
supraumectat superficial generând, într-o oră, un număr mai mare de alune-
cări de teren decât 50 ani de evoluţie normală a teritoriului în cauză, (Co-
cean, P. 2007). 

 
4. Evoluţia reliefului de glimee 
Poate fi reconstituită şi previzionată pornind de la generaţiile de 

forme identificate în bazinul văii şi de observaţiile realizate asupra monticu-
lului apărut pe Dealul Muncel acum şapte decenii. Există trei puncte de fo-
calizare a observaţiilor respective şi anume asupra cornişei de desprindere, a 
ulucului de separare şi asupra monticulului propriu-zis.  

Astfel, cornişa de desprindere, datorită planului său vertical de des-
făşurare, rămâne încă un afloriment activ, unde şiroirea şi ravinaţia  se deru-
lează intens, dislocând material şi transportându-l la baza acesteia prin pră-
buşire sau surpare. Acest material contribuie în mod decisiv la colmatarea 
treptată a culoarului separator dintre cornişă şi monticul. Concomitent, are 
loc modelarea acestuia din urmă, care este cu atât mai accentuată cu cât bul-
versarea structurală produsă de alunecare este mai accentuată, gradul său de 
acoperire cu vegetaţie este mai redus şi versanţii săi au declivităţi mai mari. 
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În final, majoritatea monticulilor de mai mici dimensiuni se transformă în 
tăpşane care prin denivelarea lor modestă abia mai amintesc de formele se-
meţe  de odinioară. Nu acelaşi lucru poate fi constatat la glimeele din bazi-
nul Văii Uleasa, unde amploarea alunecării a generat un monticul masiv, 
conservat ca o denivelare majoră a versantului, iar şanţul separator apare 
precum un uluc clasic. 

Un alt aspect interesant este cel al genezei glimeelor în frunte de te-
rasă (Fig.2), unde monticulii provin din detaşarea şi individualizarea unui 
segment din podul terasei superioare, iar patul de alunecare este poziţionat 
la nivelul terasei inferioare. Exemple ilustrative ale acestui tip de glimee în-
tâlnim pe Dealul Muncel unde fruntea teraselor a IV –a şi a V-a s-a retras 
inclusiv prin procesul de alunecare care a generat monticulii în cauză. 

O altă coordonată asupra căreia observaţiile trebuie continuate, este a 
gradului de stabilitate oferit versantului prin „descărcarea” energiilor ce a 
generat glimeele. La o primă analiză, formarea acestora poate fi privită ca 
un proces de destabilizare a versantului, de producere a unor noi dezechili-
bre care vor subvenţiona multă vreme dinamica acestuia. Ele apar, dar la 
scară minoră, prin creşterea iniţială, până la înierbarea şi forestarea cornişe-
lor şi monticulilor, a torenţialităţii şi eroziunii areale. Fapt ilustrat pe dealu-
rile Muncel şi Secătura, la glimeele formate în anul 1942. În plan major însă 
versantul pare a deveni mai stabil prin atenuarea dezechilibrelor locale. 

Observarea detaliată a fiecărui monticul în parte a surprins localiza-
rea lor covârşitoare pe reversurile de cuestă, care poate fi explicată morfo-
genetic printr-o condiţionare de ordin structural şi textural, înclinarea 
stratelor pe reversul cuestei, în sensul pantei, reprezentând un factor favori-
zant în apariţia paturilor de alunecare, singura problemă fiind ruptura fizică 
a stratelor mai dure, constituite în principal din gresii, şi supraumectarea 
planului de alunecare reprezentat, conform structurii geologice a zonei, de 
intercalaţiile argiloase şi marno-argiloase. Or acest prag, al destructurării 
mecanice a stratelor, a putut fi atins în condiţiile unor supraumectări, înde-
lungate şi profunde, a depozitelor versantului care a gonflat fracţiunea argi-
loasă, i-a mărit plasticitatea şi micşorat indicele de adezivitate la rocile aso-
ciate, marne şi gresii deopotrivă. De aici şi până la declanşarea proceselor de 
alunecare n-a fost decât o problemă de echilibru mecanic, rupt adesea prin 
depăşirea limitelor sale de rezistenţă. 
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Fig. 2. Geneza glimeelor în frunte de terasă. A. Faza infiltraţiilor şi dislocării pa-

chetului de strate; B. Faza de alunecare şi individualizare a monticulilor. 
 

Exceptând arealul Rupturi, cu o orientare nordică, ele sunt localizate 
pe reversurile de cuestă cu orientare sudică şi estică, unde alternaneţele 
topoclimatice sunt mai evidente şi masele afectate mai ample. Ritmurile 
evoluţiei acestor suprafeţe sunt mai lente, dar mai profunde, spre deosebire 
de fronturile de cuestă unde evoluţia este mai rapidă, fragmentarea mai den-
să, formele predominante fiind cele produse de procesele de ravinaţie 
(ogaşe, ravene, torenţi). 

Tipice sunt glimeele situate în vecinătate, pe dealurile Muncel şi Bise-
ricii, separate de organismul torenţial Pârâul Pintii. Pe dealul Muncel (topicul 
derivă evident de la monticulii glimeelor) întâlnim patru astfel de forme, trei 
la nivelul terasei a III-a şi unul la nivelul terasei a IV-a. Dintre monticulii te-
rasei a III-a, unul este de vârstă recentă (1942), iar celelalte două mult ante-
rioare. Dimpotrivă, pe Dealul Bisericii, unde terasele sunt slab evidenţiate, 
glimeele apar la partea superioară a unităţii, la o altitudine corelabilă cu nive-
lul terasei a IV-a şi a V-a din Dealul Muncel, şi sunt numite de localnici 
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„ciclauă”, termen având aceeaşi semnificaţie (formă de relief de tip piramidal 
rezultată prin alunecare). Numărul monticulilor este mai mare şi dispunerea 
lor relativ haotică, ce naşte supoziţia formării lor în etape diferite. 

 
5. Distribuţia spaţială a glimeelor 
Deşi suprafaţă analizată este relativ restrânsă (cca 60 km²) au fost 

identificate nu mai puţin de opt areale populate cu glimee (Fig. 3). Din avale 
spre amonte acestea sunt: Runc, Secături, Zăpodie, Dealul Piatra, Poiana, 
Dealul Bisericii-Stricoaia, Muncel şi Uleasa. 

5.1  Arealul Runc 
Valea Zâmbriţa reprezintă un afluent de ordinul I al râului Ilişua, 

având un curs puternic asimetric. Versantul stâng, cu o declivitate mai 
ridicata şi puternic fragmentat, corespunzator frontului de cuesta se găseşte 
în ,,opoziţie” cu versantul drept, corespunzător reversului acesteia. Cuesta 
este segmentată de două organisme torenţiale viguroase. Alunecările de tip 
glimee se regăsesc pe reversul cuestei în primul ei segment dinspre aval spre 
amonte. 

Pot fi identificate patru fâşii de desprindere a depozitelor alunecate. 
Cea superioră altimetrric este cea mai complexă. În cardul ei se identifica 
cel puţin doua etape de desprindere, cea dinspre amonte fiind cea mai 
recentă. Sunt bine evidenţiate în cadrul aflorimentului stratele de gresii cu 
grosimi de 2-3 m. Corpul alunecarii trădează alcătuirea lui din blocuri mari 
de gresie dură, care formează monticului cu dimensiuni modeste. 

Celelalte trei fâşii sunt constituite din râpele de desprindere 
împadurite, pseudoterasele şi monticulii intens erodaţi.  

5.2  Arealul Secături 
Cuesta care găzduieşte glimeele este amplasată în dreapta râului 

Ilişua. Aici întâlnim unul dintre cele mai spectaculoase peisaje de alunecări 
de teren din întregul bazin. Alunecarea s-a produs în anul 1942 şi 
impresionează prin cornişa de desprindere ce are o lungime de peste 400 m 
şi o înălţime care depăşeşte 15 m. Înclinarea stratelor se prezinta pe direcţia 
N-S. Cornişa de desprindere este foarte bine conservată, având roca la zi, 
nefiind încă invadată de vegetaţie datorită cvasiverticalităţii, masivităţii şi 
compoziţiei aflorimentului. În structura acestuia se observă prezenţa a cinci 
straturi de gresie de 30-40 cm grosime, cu intercalaţii subţiri de marne, sub 
care urmează doua strate de pietrişuri puternic cimentate intercalate între 
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strate de gresie. Ambele tipuri de strate înregistrează grosimi deosebite (1,5-
2 m). Stratele friabile de pietrişuri au jucat rolul de pat de alunecare în 
situaţia supraumectării versantului. 

Ulucul rezultat este ocupat de blocuri de gresie sau conglomerate cu 
dimensiunii mari. Remarcam ,,colmatarea” ulucului cu materiale provenite 
din eroziunea părţii superioare a cornişei.  

Corpul alunecarii are şi el dimensiuni apreciabile, fiind caracterizat 
prin prezenţa a doi monticuli mai importanţi în partea inferioară a ulucului, 
şi valuri de alunecare în partea median-inferioara. 

În cadrul aceluiaşi revers de cuestă, în partea lui superioră o 
pseudoterasă şi o cornişă de desprindere împădurită, trădează desfăşurarea 
în trecut a unui eveniment similar. 

5.3  Arealul Zăpodie 
Zăpodia reprezinta una dintre cuestele tipice din arelul de studiu 

având de asemenea o extensiune semnificativă. În cadrul acesteia întâlnim 
trei alinimente dispuse în culise, fără un paralelism altitudinal sesizabil. În 
schimb, ele impresionează prin dimensiunile elementelor componente. 

La Coltouă apare o masă  deluvială compactă cauzată de declivitatea 
redusă a  patului de alunecare. Această situtaţie este demonstrată de 
dimensiunile apreciabile şi gradul de conservare ridicat al ulucului. Corpul 
alunecării are o lungime de cca 250 m, compunându-se dintr-o treaptă 
superioară compactă şi una inferioară fragmentată în trei moticuli.  

A doua alunecare este amplasată în zona centrală a reversului de 
cuestă. Vârsta înaintată este ilustrată de faleza de desprindere abia sesizabilă 
şi de înălţimea modestă a celor patru monticuli care mai pot fi distinşi în 
peisaj. 

Alunecarea cea mai recentă de pe cuprinsul acestei cueste este 
localizată în punctul numit La Rancu. Cornişa de desprindere are o lungime 
de peste 300 m, corpul alunecării fiind alcătuit din şase monticuli 
individualizaţi peisagistic.   
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Fig. 3. Răspândirea glimeelor în bazinul superior al Văii Ilişua 
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5.4  Arealul Dealul Piatra 
Acest revers de cuestă se constituie ca o parte din versantul drept al 

pârâului Răcăteş. Toponimul Piatra sugerează caracterul instabil al versantu-
lui, cu frecventa apariţie a rocii la zi prin individualizarea râpelor de des-
prindere. Aici pot fi întâlnite poate cele mai complexe si numeroase forme 
asociate alunecărilor de teren din bazinul superior al Văii Ilişua, în general 
şi a glimeelor în special.  

 

 
 

Fig. 4. Monticuli în arealul Dealul Piatra 
 
Convexitatea cursului râului, cu împingerea sa spre versantul opus 

indică o alunecare veche, de mari proporţii, reactivată, în episoade distincte, 
pe suprafeţe mai mici, ulterior.  

În planul versantului pot fi uşor identificate şapte aliniamente de 
glimee cu dimensiuni variabile. Numarul mare, peste 50, al monticulilor 
existenţi (Fig. 4), dovedeşte amploarea procesului de alunecare, favorizat de 
prezenţa argilei în masa deluvială şi de numărul mare de izvoare existente. 
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5.5 Arealul Poiana 
Corespunde versantului stâng al pârâului Râgioasa, afluent de dreap-

ta al Văii Lungi. În ciuda extensiunii relativ reduse în suprafaţă, pe versatul 
stâng al pârâului amintit, corespunzator reversului de cuestă, sunt 
repererabile nu mai puţin de opt alininiamente de glimee. 

Primele trei aliniamente denotă o evoluţie progresivă a versantului 
cu alunecările mai vechi în partea superioară. Ele alcătuiesc veritabile 
pseudoterase, cornişele, cu o pantă mult atenuată, fiind exploatate ca fâneţe, 
situaţie rar întâlnită în cuprinsul regiunii analizate. Monticulii sunt reduşi ca 
număr şi intens erodaţi şi nivelaţi. 

Celelalte cinci alinimente prezintă cornişe acoperite cu pădure sau 
fâneţe. Ulucul, în toate cazurile, este utilizat cu înalt randament ca fâneţe 
sau chiar în scop arabil, datorită fertilităţii diferite faţă de râpa de desprinde-
re sau versanţii celor 37 de monticuli inventariaţi. 

5.6 Arealul Dealul Bisericii-Stricoaia 
Este alcătuit din două concentrări de glimee relativ apropiate spaţial 

şi localizate la partea superioară a reversului de cuestă, echivalentă altime-
tric teraselor IV-V. Glimeele din partea somitală a Dealului Bisericii (loc 
numit  „ciclauă” – un topic local pentru acest tip de relief) se prezintâ sub 
forma a patru aliniamente succesive, cu lungimi ale cornişei de desprindere 
şi înălţimi ale monticulilor (în număr de peste 20) foarte nuanţate. 

Concentrarea Stricoaia (hidronim indicând un peisaj de bazar morfo-
logic) se caracterizeaza printr-o intensă fragmentare. La obârşiile pârâului, 
pe un microinterfluviu, este prezentă o cornişă împădurită şi un monticul 
bine evidenţiat.  

Versantul drept al pârăului prezintă trei aliniamente, primele două cu 
forme atenuate altimetric de evoluţia îndelungată iar cel de-al treilea cu o 
cornişă şi un uluc impresionante, la care se adaugă 12 monticuli dispuşi 
semicircular. 

5.7 Arealul Muncel 
Prezintă un caz particular din punct de vedere al apariţiei glimeelor. 

Dacă în toate celelalte cazuri întâlnite în arealul analizat evoluţia glimeelor 
duce, în timp, prin nivelare, la apariţia unor pseudoterase, în acest caz alu-
necările apar în cadrul frunţilor de terasă. Terasele afectate sunt IV şi V, 
monticulii populând formele imediat inferioare, deci terasele III şi IV. Ast-
fel, la nivelul terasei a IV-a pot fi reperate ca elemente componente un mon-
ticul şi cornişa de desprindere bine evidenţiată. Şanţul dintre cornişă şi mon-



GEOGRAPHIA
 N

APOCENSIS A
N. IV

, n
r. 2

 / 2
01

0 

ge
og

rap
hia

na
po

cen
sis

.ac
ad

-cl
uj.

ro

Pompei COCEAN, Gheorghe HOGNOGI, Gabriel NICULA 

 18 

ticul este şi el bine reprezentat. La nivelul terasei a III-a aspectele sunt mai 
complexe, fiind generate de existenţa a doua alunecari de vârstă diferită. 
Cea mai veche dintre ele prezintă trei monticuli, unul dintre ei foarte bine 
conservat, protejat fiind de vegetaţia lemnoasă sau arbustivă. Ceilalţi doi 
sunt intens erodaţi în urma utilizării agricole. Râpa de desprindere este evi-
dentă şi ea, acoperită fiind de arbuşti. Patul argilos al alunecării este trădat 
de prezenţa unui izvor permanent. 

 

 
Fig. 5. Alunecări în frunte de terasă pe Dealul Muncel 

 
A doua alunecare a avut loc în primavara anului 1942 în condiţiile în 

care perioada se încadrează într-un interval de recrudescenţă a alunecărilor 
de teren cauzat de precipitaţiile medii peste media anuală. Peisajul acesteia 
se compune din cornişa cu roca la zi (unde se poate observa o succesiune 
clasică a stratelor sedimentare cu durităţi şi plasticităţi diferite), ulucul aca-
parat de vegetaţia arbusativă şi cei trei monticuli aflaţi în faza de degradare 
(Fig. 5). 

5.8 Arealul Uleasa 
Valea Uleasa are un profil asimetric, cu versantul drept mai prelung 

corespunzator unui revers de cuesta. Pe suprafaţa sa, în sectorul din amonte, 
se evidenţiază în relief o cornişă de desprindere impunatoare cu o lungime 
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de peste 300 m şi un monticul ce depăşeşte 40 m înălţime, bine conservat, 
acoperit cu vegetaţie arborescentă.  

Ulucul separator este bine înscris în peisaj şi conservat datorită unei 
intense utilizări agricole. Monticuli izolaţi, cu cornişe de desprindere semi-
circulare, apar diseminaţi şi în alte areale ale versantului. 
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