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ABSTRACT .- Morphological potential of the Tăşnad Microregion. 
This study gave special attention to analyzing the relationship between 
typology prevail relief (defined as part morphological and 
morphometric), processes associated modeling (with emphasis on 
current processes) and land use. This has been developed quantitative 
and qualitative assessments, which revealed various types of surfaces 
share the defining parameters of Tăşnad Microregion and 
morphodynamic potential relief. Linking these elements with features bio-
pedological fund, hydro-climatic local conditions and degree of 
anthropogenic intervention, allowed the identification of dysfunctional 
situations conditional expression riscogene processes and morphological 
evaluation of pretability optimal exploitation and use of land. 

Keywords: plain the glacis, sand dunes, energy relief, slope, risk 
processes, subsidence, landslides, torrential erosion. 
 
1. Încadrarea geografică 
 
Spaţiul integrat microregiunii investigate este localizat în partea de 

nord - vest a României, în compartimentul sud - vestic al judeţului Satu Mare şi 
este încadrat de coordonatele geografice de 47°20'00'' şi 47°48'15'' latitudine 
nordică, respectiv 22°11'07'' şi 22°44'29'' longitudine estică (fig. 1).   
Arealul de interes este limitat spre vest şi nord-vest de graniţa de stat cu Unga-
ria şi prezintă extensiunea maximă a teritoriului pe direcţia NNV-SSE, între 
localităţile Berveni şi Cehal (55,3 km). Distanţele dintre centrul polarizator al 
microregiunii – oraşul Tăşnad şi principalele arii urbane de rang superior, cu 
influenţă locală şi regională, sunt: 60 km – până la reşedinţa de judeţ (munici-
piul Satu Mare); 25 km – până la Carei; 60 km – până la Zalău; 75 km – până la 
Oradea şi 140 km – până la Cluj – Napoca.  
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Fig. 1 Poziţionarea geografică a microregiunii Tăşnad 

 
Sistemul regional circumscris de localităţile cu rang de comună 

Căuaş, Santău, Cehal, Săuca, Tiream, Andrid, Pir, Cehal, Petreşti, Pişcolţ, 
Sanislău, Ciumeşti, Foieni, Urziceni, Berveni, Cămin, Căpleni şi oraşul 
Tăşnad, se suprapune (parţial) peste următoarele trepte morfogenetice, inte-
grate din punct de vedere fizico-geografic Câmpiei de Vest (Câmpia Some-
şului, Câmpia Crişurilor) şi Dealurilor de Vest (Dealurile Silvano-
Someşene): 

a) Câmpia Someşului: treapta joasă (de subsidenţă şi divagare) - com-
pusă din subunităţile: Câmpia Crasnei şi Câmpia Ecedea; treapta înaltă (carac-
ter de glacis subcolinar) - cu subunitatea Câmpia Săcăşeni;  

b) Câmpia Crişurilor: treapta joasă - compusă din Culoarul Ierului 
(Câmpia Ierului sau Eriului); treapta înaltă - cu subunităţile: Câmpia Carei - 
Valea lui Mihai (Gr. P. Pop, 2005), formată dintr-un compartiment vestic: 
Câmpia Voivozi -Urziceni (nisipuri dunificate) şi un compartiment estic: 
Câmpia Şilindru - Carei (câmpie tabulară pe depozite de loess) şi Câmpia 
Pirului (câmpie subcolinară înaltă); 



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

Viorel GLIGOR, Ştefan BILAŞCO, Sorin FILIP, Nicoleta DAVID 

 30 

c) Dealurile Silvano - Someşene: treapta piemontană joasă - cu subuni-
tatea Dealurile Viişoarei (Gr. P. Pop, 2005), denumită şi Colinele Toglaciului1 
sau Piemontul Tăşnadului.  
 

2. Evaluarea potenţialului morfologic  
2.1. Substratul geologic şi tectonica regiunii  
Teritoriul analizat face parte din extremitatea nord-estică a Depresi-

unii Pannonice, formată la mijlocul neozoicului, prin fragmentarea şi scu-
fundarea sectorului cristalin din vestul Carpaţilor Occidentali.  
Regiunea se poziţionează la contactul dintre microplaca Pannonică şi cea 
Transilvană, într-un spaţiu structogenetic de profundă fracturare şi dislocare 
tectonică pe fondul distensiei litosferei superioare în cursul tectogenezei din 
terţiar. Particularitatea geologică esenţială a regiunii este generată de carac-
terul de subsidenţă al Câmpiei de Vest, caracter manifestat în tot decursul 
cuaternarului. 

În alcătuirea geologică a acesteia intră fundamentul cristalino-
mezozoic (şisturi cristaline mezo- şi katametamorfice, micaşisturi şi subor-
donat magmatite metablastice, granodiorite gnaisice şi sienite, depozite 
cretacice - orizonturi de calcare, dolomite, gresii) şi suprastructura sedimen-
tară (alternanţe de argile negricioase, conglomerate poligene, gresii şi mar-
ne, dispuse pe grosimi de 400 - 600 m). Adevărata cuvertură o formează de-
pozitele mio-pliocene, care au grosimi de peste 1.000 - 1.200 m. 

Cristalinul din fundament este compartimentat printr-un sistem de fa-
lii în reţea, ce a determinat formarea structurilor distensive de tip horst şi 
graben, prin scufundarea inegală a blocurilor la diferite adâncimi (1.450 – 
1.700 m în zona Foieni şi 2.000 m în câmpia de dune Voivozi - Urziceni). 
Blocurile sunt separate de falii dezvoltate de la est la vest (faliile carpatice), 
dar există şi falii orientate nord-sud (faliile pannonice) – cele care străbat 
sectorul Carei – Oradea (grabenul din Valea Ierului).  

Formaţiunile sedimentare poartă amprenta unor depuneri epiconti-
nentale care au generat la periferia cristalinului insular, structuri piemontane 
suprapuse (Dealurile Silvano-Someşene). Depozitele pannoniene apar în 
facies detritic de ţărm (bancuri de nisip, marne, gresii, argile roşii, pietri-
şuri) în Dealurile Viişoarei, spre vest se scufundă sub depozitele cuaternare, 
iar în zona Cehal - Tăşnad - Săuca sunt deshumate erozional de către reţeaua 
                                                 
1 după Geografia României. Regiunile pericarpatice, Vol. IV, Editura Academiei Române, Bucureşti, 
1992, p. 47. 
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talvegurilor de drenaj afluente râului Ier. În zona periferică a 
morfostructurilor de tip piemontan, din sectorul sudic al spaţiului investigat, 
predominante sunt formaţiunile detritice (pietrişuri, nisipuri, argile marnoa-
se) depuse sub forma unor vaste conuri de dejecţie cuaternare. Sincrone 
acestora sunt depozitele loessoide, cu intercalaţii de soluri fosile. Formaţiu-
nea depozitelor loessoide este de origine deluvial-proluvială şi eoliană, de-
seori aceste depozite fiind remaniate. Loessul absoarbe apa cu multă uşurin-
ţă, circulaţia acesteia fiind favorizată de marea densitate a canalelor şi a po-
rilor. 

Tipologia şi caracteristicile structurale ale formaţiunilor cuaternare 
influenţează puternic regimul apelor freatice şi de suprafaţă din regiune. 
Depozitele superficiale din ariile de câmpie sunt dominate de aluviunile re-
cente (nisipuri, pietrişuri mici, mâluri) peste care apar nisipuri dunificate şi 
roci luto-argiloase ce conduc la stagnarea apelor meteorice şi la reducerea 
drenajului subteran. Exceptând extremitatea sudică a spaţiului analizat, de-
pozitele cuaternare sunt răspândite pe întreaga suprafaţă, fiind dispuse sub 
forma unor areale geologice diferenţiate între ele din punct de vedere gene-
tic astfel:  

− depozite aluviale (pleistocen superior - holocen) – se întâlnesc în 
constituţia teraselor şi albiilor majore şi sunt reprezentate prin pietrişuri în 
alternanţă cu nisipuri şi argile, având grosimi de 6 - 10 m; în aluviunile re-
cente ale luncilor se întâlnesc argile (ariile vechilor mlaştini – Câmpia 
Ecedea, Câmpia Ierului) şi argile nisipoase, pietrişuri şi nisip prăfos (Câm-
pia Pirului, Câmpia Crasnei, Câmpia Săcăşeni); 

− depozite de mlaştină (holocen inferior - holocen superior) – sunt 
răspândite în luncile joase ale râurilor Ier şi Crasna, şi mai rar în cadrul văi-
lor râurilor Micău, Scărişoara, Checheţ şi Santău sau în microdepresiuni 
interdunale (Mlaştina Vermeş). Sunt alcătuite din depozite de sedimente fi-
ne, de tipul solurilor îngropate, nisip, argilă, pietrişuri cu granulaţie medie şi 
fină (în bază); 

− depozite eoliene (pleistocen superior - holocen) – includ nisipurile 
dunificate, slab cimentate cu oxizi de fier din compartimentul vestic al 
Câmpiei Carei - Valea lui Mihai (Câmpia Voivozi – Urziceni) constituite 
din nisip fin, loees şi alte particule foarte fine; 

− depozite deluvial – proluviale (pleistocen superior - holocen infe-
rior) – apar în zona de contact dintre câmpiile înalte (Câmpia Pirului, Câm-
pia Şăcăşeni) şi colinele piemontane marginale joase (Dealurile Viişoarei) 
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fiind alcătuite din pietrişuri şi bolovănişuri nisipoase, separate de strate de 
argilă şi prafuri argiloase; zonele de luncă sunt acoperite cu material argilos 
pleistocen superior, de tipul luturilor argiloase roşcate care favorizează stag-
narea apei.  
 Principalele elemente tectonice cu impact local sau regional asupra 
manifestării unor fenomenele hidro-morfologice de risc şi a proceselor 
geomorfodinamice neliniare asociate (alunecări de teren, seismicitate) sunt: 

− falia crustală a Someşului - corespunde în cea mai mare parte cur-
sului actual al râului Someş; 

− aria de subsidenţă Moftin - Căuaş - Sânicolau de Munte - localiza-
tă în lungul cursului râului Ier şi al văii Crasnei Vechi. Măsurătorile geode-
zice au stabilit manifestări actuale negative, de ordinul 1 – 2 mm/an,  pentru 
cea mai mare parte a câmpiei joase, în aceste condiţii depozitele cu granu-
lometrie fină determină o permeabilitate redusă şi favorizează acumularea 
apelor la suprafaţa terenului, care din cauza fenomenelor de subsidenţă sunt 
lipsite de un drenaj natural (sectorul câmpiilor de mlaştini desecate: Ecedea, 
Câmpia Ierului); 

− ridicarea Piscolţ - Sanislău, cu axa direcţională N - S; 
− ridicarea Carei, cu axa direcţională NNE - SSV, amplasată sub 

municipiul Carei. 
 
2.2. Structura morfologică a teritoriului  
Morfosistemul microregiunii Tăşnad se compune din asocierea forme-

lor de relief integrate unităţilor de câmpie (de divagare, pe zone de mlaştină 
desecată, tabulare, de glacisuri, cu dune de nisip) şi dealurilor piemontane 
joase, într-un spaţiu geografic înscris următoarelor subunităţi 
morfostructurale (fig. 2): 

a) Câmpia Voivozi - Urziceni (compartimentul nordic) – identificată 
cu fâşia care cuprinde nisipurile din nord-vestul regiunii (o continuare a 
Câmpiei Nirului de pe teritoriul Ungariei), având o configuraţie caracteristi-
că de şiruri de dune alungite pe direcţie nord - est – sud - vest (6 - 12 m înăl-
ţime) ce alternează cu terenuri mlăştinoase în microdepresiuni interdunale 
(0,5 - 1,5 km lăţime). Atitudinile sunt cuprinse între 130 şi 160 m (Creasta 
Lungă – 159 m, Dealul Cântării – 148 m). Nisipul provine din materialul 
aluvionar depus de râurile Tisa, Someş, Crasna la sfârşitul pleistocenului în 
urma fragmentării conului de dejecţie construit de aceste ape curgătoare. 
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Fig. 2 Unităţile de relief şi treptele morfogenetice  
(prelucrare după  Gr. P. Pop, 2005, cu modificări) 

 
b) Câmpia Şilindru - Carei (partea de nord) – se prezintă ca o prispă 

mai înaltă cu altitudini cuprinse între 120-150 m (Dl. Petreşti Vest – 147 m), 
încadrată la est de Culoarul Ierului. Relieful format în pleistocen şi modelat 
prin eroziune fluviatilă, în prezent se compune din morfologii slab diferenţi-
ate altimetric (terase joase, poduri interfluviale, martori de eroziune, glaci-
suri ş.a.) fragmentate uşor de reţeaua de văi tributară Ierului. Materialul pa-
renteral al solurilor este alcătuit din luturi argiloase-gălbui, iar depozitele de 
suprafaţă au un caracter loessoid. 
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c) Culoarul Ierului (sectorul nordic) – corespunde unei câmpii aluvia-
le joase cu caracter de  divagare şi subsidenţă, situată la o altitudine medie de 
120 m (100 m - lunca Ierului; 140 m - Câmpia Cigului) formată  peste un 
vechi şanţ tectonic care până la începutul holocenului era albia comună de 
scurgere a întregului sistem hidrografic a Tisei superioare. În spaţiul regiunii 
analizate ocupă sectorul median, delimitat de Câmpia Şilindru – Carei (în 
vest), câmpiile Pirului şi Săcăşeni (în sud) şi Câmpia Crasnei (în est şi nord). 
Morfologia cuprinde lunca joasă, vastul con din stânga râului Crasna, resturi 
de popine şi din terasa 1 a Crasnei (2-6 m, 8-12 m), alături de un relief minor 
format din albii meandrate, grinduri, braţe părăsite, movile de nisip rezultate 
prin deflaţie (aduse dinspre Câmpia Şilindru - Carei). Culoarul Ierului, lat de 
5-15 km a fost o zonă mlăştinoasă şi inundabilă, în prezent râul Ier curge într-
un canal rectiliniu, iar lunca este în întregime drenată. 

d) Câmpia Ecedea – se întinde în nordul regiunii, în perimetrul con-
turat de localităţile Berveni, Cămin şi Căpleni, peste bazinul fostei „Mlaştini 
Ecedea”, suprapusă unei arii locale de subsidenţă pe cursul inferior al 
Crasnei (cu continuare pe teritoriul Ungariei). Acest bazin, format în timpul 
holocenului, adăpostea una din cele mai mari mlaştini eutrofe de pe conti-
nent. În urma desecării, prin construirea unei reţele complexe de canale, teri-
toriul fostei mlaştini a fost transformat într-un spaţiu valorificat agricol (cul-
turi de cereale, plante tehnice). Este cea mai joasă câmpie din judeţul Satu 
Mare, având altitudini cuprinse între 115-120 m. Materialul parental al solu-
lui este format din depozite argiloase gleizate. 

e) Câmpia Crasnei (compartimentul sud - vestic) – este o zonă joa-
să, situată la sud de Câmpia Ecedea (cuprinsă între Culoarul Ierului şi Câm-
pia Săcăşeni), aluvionată şi drenată de râul Crasna. Altitudinile sunt cuprin-
se între 116-127 m. Suprafaţa este în general plană, prezentând pe alocuri 
forme de microrelief pozitive (grinduri), precum şi negative (micro-
depresiuni). 

f) Câmpia Pirului (jumătatea de nord) – reprezintă o câmpie 
subcolinară înaltă (cu caracter de glacis), înscrisă fâşiei de racord dintre Dl. 
Viişoarei (în sud) şi Culoarul Ierului (în nord). Datorită altitudinilor cuprin-
se între 140 m şi peste 170 m (Vârful Pe Deal – 174 m, Dl. Săuca – 175 m), 
acest teritoriu, chiar în condiţiile în care depozitele deluvial - proluviale 
aparţin pleistocenului superior, poate fi încadrat şi Dl. Viişoarei. 

g) Câmpia Şăcăşeni (partea de vest) – este situată între văile Crasna 
şi Santău şi se suprapune peste un glacis foarte îngust ce face trecerea de la 
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Câmpia Crasnei (nord) la morfostructurile  piemontane marginale asimilate 
cu Dealurile Viişoarei (sud). 

h) Zona colinară deţine 16,5% din teritoriu şi include partea de nord 
a Dealurilor Viişoarei, extinse între fâşia câmpiilor de glacis (Câmpia Piru-
lui, Câmpia Şăcăşeni) şi Culoarul Crasnei (în est). Dealurile au formă de 
interfluvii boltite, fragmentate de talveguri de drenaj puternic adâncite în 
formaţiunile pannoniene (100 – 140 m). Altitudinile sunt în general reduse 
(200 – 260 m), valori de peste 300 m întâlnindu-se numai în extremitatea 
sudică a teritoriului analizat (altitudinea maximă – Dl. Văratecului - 376 m). 
Lărgimea suprafeţelor interfluviale depăşeşte frecvent 8 – 10 km (Pădurea 
Hereşteţului, Pădurea Osăsana, Pădurea Chegii, Păşunea Unimăt), dar există 
şi perimetre în care interfluviile se reduc la câteva sute de metri lăţime (Dl. 
Drăgaia, Dl. Boieriştea, Dl. Orbău, Dl. Sălciilor, Dl. Chegii, Pădurea 
Cehăluţ).  

 
2.3. Particularităţile morfometrice şi morfodinamica actuală 
Forma de relief predominantă este câmpia, care reprezintă 83,5% din 

suprafaţa totală a regiunii (1.025,3 km2), ceea ce indică existenţa unui poten-
ţialul agrar ridicat şi favorabilitatea exploatării agricole a terenului (treap-
ta altimetrică de 102-120 m deţine 36,0%, iar suprafeţele înscrise valorilor 
de 120-150 m ocupă  40,7% din teritoriu) - fig. 3 şi 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Majoritatea terenurilor extinse peste aceste forme de relief sunt in-
cluse în circuitul agricol, iar o mare parte au folosinţă arabilă. 

Fig. 3. Ponderea treptelor hipsome-
trice la nivelul regiunii  

Fig. 4. Repartiţia treptelor hipso-
metrice - Săcăşeni 
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Teritoriul investigat prezintă următoarele particularităţi din punct de 

vedere a distribuţiei treptelor altimetrice la nivelul unităţilor administrativ - 
teritoriale componente (fig. 5): 
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− existenţa localităţilor cu valori relativ omogene ale altitudinii, al 
căror teritoriu se înscrie unei singure trepte hipsometrice: Berveni, Căpleni 
(102-120 m); Ciumeşti, Petreşti (120-150 m); 

− distribuţia relativ proporţională a claselor de altitudine a reliefului 
se remarcă în cadrul comunei Săcăşeni, ponderea treptelor hipsometrice fi-
ind: 13,0% (120-150m), 18,0% (150-180m), 20,0% (180-210m), 18,0% 
(210-240m), 15,0% (240-270m), 12,0% (270-300m) şi 4,0% (300-330m);  

− apartenenţa teritoriului unor comune, în proporţie de peste 60%, la 
trepte altimetrice încadrate sectoarelor joase ale Câmpiei Crasnei, Câmpiei 
Ierului sau Eriului - 102-120 m (Cămin, Urziceni, Căuaş, Tiream, Andrid, 
Santău) şi fâşiilor de tranziţie spre câmpiile înalte (tabulare şi cu dune de 
nisip), aparţinând Câmpiei Şilindru - Carei şi Câmpiei Voivozi – Urziceni  - 
120-150 m (Foieni, Sanislău, Pişcolţ). 
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Analiza adâncimii fragmentarii (energia reliefului) evidenţiază 

existenţa unor valori nuanţate, funcţie de nivelul scalar de referinţă. La nive-
lul întregului teritoriu, valoarea maximă a energiei reliefului atinge 288 m, 
iar la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale se constată următoarele: 

− valorile minime ale adâncimii fragmentării (0-20 m) deţin 72,4% 
din suprafaţa spaţiului analizat (fig. 6), în această categorie încadrându-se 
morfologia tipică reliefului de câmpie care include integral teritoriul comu-
nelor Berveni, Cămin, Căpleni, Urziceni, Foieni, Ciumeşti, Sanislău, 
Pişcolţ, Petreşti, Tiream, Andrid, Căuaş şi Santău (fig. 7); 

Fig. 5.  Histograma re-
partiţiei procentuale a 
reliefului pe trepte hip-
sometrice la nivelul uni-

tăţilor administrativ-
teritoriale 
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Fig. 7 Histograma repartiţiei procentuale 
a adâncimii fragmentării reliefului  

la nivel UAT
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Fig. 6.  Ponderea claselor valorice ale 
adâncimii fragmentării reliefului 
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− 27,6% din suprafaţă aparţine formelor de relief cu energie cuprinsă 
între 20 -140 m, din Câmpia Pirului, Câmpia Săcăşeni şi Dealurile Viişoa-
rei, peste care se suprapune teritoriul localităţilor Pir, Săuca, Cehal, Săcăşeni 
şi Tăşnad; 

− eterogenitatea valorică 
accentuată şi indicii atipici ai ener-
giei reliefului în ariile de confluenţă 
a văilor de ordinul 3 şi 4 (în sistem 
Horton - Strahler) din partea sudică 
a regiunii apare în corelaţie cu fria-
bilitatea ridicată a depozitelor se-
dimentare şi tendinţa de evoluţie a 
versanţilor către starea de echilibru 
dinamic, controlată de nivelul cobo-
rât al bazelor locale de denudare 
(Câmpia joasă a Someşului, Culoa-
rul Ierului). 

 
 În scopul evaluării po-
tenţialului morfodinamic al re-
giunii au fost delimitate trei 
categorii de areale: 
 areale cu energie de 

relief cuprinsă între 20-60 m, 
cu potenţial redus de manifes-
tare a proceselor morfo-
dinamice care corespund podu-
rilor interfluviale, teraselor şi 
şesurilor aluviale extinse între 
albiile râurilor (Pir, Sărvăzel, 
Ceuca, Cean, Ciripicea, Timiş 
şi Checheţ) în fâşia de contact 
morfologic dintre piemont şi 
câmpia cu caracter de glacis; 
 areale cu energie de relief cuprinsă între 60 – 100 m, cu potenţial 

morfodinamic moderat, evidenţiate cu preponderenţă în lungul talveguri-
lor de drenaj de ordinul 2 şi 3 adâncite în structurile piemontane din 
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Dealurile Viişoarei de pe teritoriul localităţilor: Pir, Săuca, Tăşnad, 
Săcăşeni şi Cehal (Valea Blideriţa, Valea Rogoşi, Valea Orbăului, Valea 
Mare, Valea Cehalului, Valea Hutei, Valea Neagră, Valea Timişului, 
Valea Chegei); 

 areale cu energie de relief cuprinsă între 100 – 140 m, prezintă potenţial 
ridicat de manifestare a proceselor erozivo-denudaţionale: ravenaţie, alu-
necări de teren, solifluxiuni şi denudare peliculară - comunele Cehal 
(Dealul Văratecului, Dealul Cetate, Zalnoc), Săcăşeni (Dealul Boieriştea).  

Valorile densităţii fragmentării reliefului înregistrează variaţii 
mari pe suprafeţe relativ restrânse, ceea ce reflectă concordanţa cu tipologia 
petrografică şi structurală a teritoriului, condiţiile climatice, panta versanţi-
lor şi gradul de intervenţie antropică asupra componentelor naturale (lucrări 
de asanare, canalizare pentru reducerea excesului de umiditate, îndiguiri, 
rectificări de albii, desţeleniri, nivelări, defrişări).  

Arealele cu cele mai reduse valori ale densităţii reţelei de drenaj (0 – 
0,5 km/km2) sunt întâlnite pe suprafeţe mai extinse în Câmpia Carei - Valea 
lui Mihai, incluse în teritoriul localităţilor Sanislău, Pişcolţ şi Petreşti. Pon-
derea mai mare a suprafeţelor încadrate în clasa valorică de 0,5 – 1,5 km/ 
km2 se întâlneşte la nivelul podurilor interfluviale dintre văile Ciripicea – 
Timiş, Săuca – Santău, Pir – Sărvăzel, Valea Neagră – Ciripicea, Pârâul Mo-
rii – Zimoiaş, Cubic – Ier, Orbău – Boian, ş.a.   

Fragmentare redusă (< 1,0 km/km2) prezintă 78,3% din suprafaţa 
investigată. Suprafeţele mediu fragmentate (1,5-3,0 km/km2) apar la nivelul 
versanţilor secundari, crestelor de intersecţie, teraselor (Dealurile Viişoarei, 
Câmpia Pirului, Câmpia Săcăşeni) şi ariilor de convergenţă 
morfohidrografică din Culoarul Ierului şi Câmpia Ecedea.  

Din analiza efectuată se remarcă o creştere a indicilor densităţii 
fragmentării reliefului (3,0-4,5 km/km2) la nivelul treptei joase a câmpiilor, 
determinată atât de cauze de natură tectono - structurală (fundament crista-
lin puternic fracturat şi faliat, arii de subsidenţă locală), cât şi de impactul 
generat prin lucrările multiple de reorganizare a scurgerii de suprafaţă prin  
construirea reţelelor de canale şi modificarea nivelului de bază local în urma 
lucrărilor de îndiguire şi drenaj. 

Cele mai mari valori ale densităţii reţelei de drenaj (4,5-5,0 km/km2) 
deţin doar 0,38% din suprafaţa teritoriului şi apar în legătură cu lucrările 
hidroameliorative efectuate în Culoarul Ierului (Tiream) şi Câmpia Ecedea 
(Căpleni şi Berveni). 
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 Analizând ponderea claselor de declivitate la nivelul regiunii (fig.8) se 
constată că majoritatea formelor de relief (62,7%) sunt caracterizate de valori 
foarte reduse (0-1o), ceea ce indică favorabilitatea exploatării şi valorificării 
agricole a teritoriului. Structura reliefului din perimetrul localităţii Tăşnad, sub 
aspectul încadrării procentuale în clasele de declivitate (fig. 9), relevă o simili-
tudine relativă cu situaţia analizată la nivelul întregii regiuni (procentul cel mai 
mare din morfologia teritoriului - 51%, se înscrie în clasa de pantă de 0-1o).  

62,7%14,2%

13,0%

8,8% 1,2%

0 - 1 1,1 - 2 2,1 - 5 5,1 - 10 > 10,1

TĂŞNAD

51%

14%

19%

15% 1%

0 - 1 1,1 - 2 2,1 - 5 5,1 - 10 > 10,1

 

 
 Repartiţia procentuală a pantei reliefului la nivelul unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale (fig.10) indică existenţa unui număr de 7 comune cu pes-
te 80% din teritoriu încadrat unei valori a pantei de sub 1o: Berveni, Căpleni, 
Cămin, Căuaş, Tiream, Petreşti şi Andrid.  

 
Fig. 10. Histograma repartiţiei procentuale a pantei versanţilor la nivel UAT 
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Fig. 8. Ponderea claselor de 
pantă la nivelul regiunii 

Fig. 9. Repartiţia categoriilor de 
pantă - Tăşnad 
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Analiza morfometrică prin prisma indicelui declivităţii evidenţiază 
existenţa următoarelor categorii de pante, cu semnificaţie geomorfologică 
asupra desfăşurării proceselor actuale din spaţiul investigat: 0-1o; 1,1-2o; 
2,1-5o; 5,1-10o şi > 10,1o (Pmax = 21,5o – în partea de sud a Dealurilor Vii-
şoarei).   

Suprafeţele cvasiorizontale (0-2,0o) ocupă areale restrânse ce includ 
interfluviile nivelate, microdepresiunile interdunale, luncile râurilor şi podu-
rile de terase. Valori minime ale declivităţii caracterizează şi unele 
microforme antropice de relief (mlaştini asanate, dune de nisip terasate). 
Suprafeţele slab înclinate (2,1-5,0o) sunt specifice galcisurilor de racord din-
tre treapta câmpiilor înalte (Câmpia Pirului, Câmpia Săcăşeni) şi dealurile 
piemontane, fâşiilor de contact dintre microdepresiunile interdunale şi sec-
toarele bazale ale dunelor de nisip, precum şi ariilor de confluenţă şi luncilor 
din cursul median al unor râuri (Ciripicea, Santău, Săuca, Sărvăzel).  

Declivităţile mijlocii (5,1-10o) ocupă suprafeţe extinse din teritoriu la 
nivelul frunţilor de terasă, versanţilor glacizaţi şi crestelor interfluviale se-
cundare din Dealurile Viişoarei, şi numai izolat apar pe versanţii dunelor de 
nisip din Câmpia Voivozi - Urziceni. Suprafeţele morfologice încadrate 
acestei categorii de declivitate prezintă o dinamică nuanţată de condiţiile 
locale, dominată de procese de eroziune liniară (ravenaţie) şi areală (alune-
cări superficiale pe deluvii vechi, denudare peliculară şi ablaţie pluvială).  

Versanţii cu declivitate mare (> 10,1o) se remarcă numai în partea de 
sud şi sud - est a spaţiului analizat, dominanţă ca frecvenţă având secţiunile 
morfologice din sectorul superior al bazinelor hidrografice Santău (văile 
Orbăului, Rogoşi, Cehalului, Valea Neagră) şi Checheţ (văile Timişului şi 
Chegei), grefate pe depozitele piemontane (bancuri de nisip, marne, gresii, 
argile roşii, pietrişuri) care întră în constituţia Dealurilor Viişoarei. Panta de 
12 - 15o constituie „punctul critic” în procesul de pedogeneză, declanşarea 
creeping - ului şi începutul curgerilor şi alunecărilor de sol2. 

În cadrul spaţiului analizat se constată o repartiţie echilibrată sub 
aspectul ponderii deţinute de categoriile de expoziţie a versanţilor: 27,0% - 
versanţi însoriţi, 26,0% - versanţi semiumbriţi, 24,0% - versanţi semiînsoriţi 

                                                 
2 după Demek, J., (Ed.), (1972), Manual for Detailed Geomorphological Mapping, 320 pp., IGU 
Commission on Geomorphic Survey and Mapping, Academia, Prague. 
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şi 23,0% - versanţi umbriţi (fig.11), remarcându-se o uşoară predominare a 
versanţilor semiînsoriţi vestici (14,0% din suprafaţa teritoriului).  
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La nivelul unităţilor de câmpie orientarea versanţilor prezintă un 

grad redus de diferenţiere, comparativ cu expoziţia distinct evidenţiată a 
sectoarelor de versanţi din dealurile piemontane marginale. În zona câmpiei 
de dune de nisip (Câmpia Voivozi - Urziceni) expoziţia predominantă a ver-
sanţilor este cea vestică şi nord - vestică (28,1%), iar versanţii însoriţi şi su-
prafeţele cvasiorizontale deţin 24,0% (situaţie evidenţiată la nivelul localită-
ţii Ciumeşti - fig.12).  
 Versanţii însoriţi (27,0% din suprafaţă) sunt răspândiţi atât la nivelul 

unităţilor de câmpie cât şi în spaţiul colinar ocupând areale diferenţiate 
ca extensiune, altitudine, pantă, grad de fragmentare, mod de utilizare a 
terenurilor, etc. Dominanţa ca pondere a suprafeţelor însorite se remarcă 
în perimetrul localităţilor Petreşti (43,1%), Tiream (39,2%), Căuaş 
(39,0%), Andrid (37,8%) şi Pişcolţ (30,2%). Cele mai reduse areale cu 
versanţi însoriţi sunt în comunele Pir (14,2%), Săuca (14,1%) şi Cehal 
(17,3%) - fig.13.  

 Suprafeţele topografice plane deţin 11,2% din teritoriu, în această cate-
gorie fiind încadrate nivelele interfluviale, luncile şi podurile de terasă 
(cu pondere de cca. 20% din suprafaţă se înscriu localităţile: Căpleni - 
22,1%, Berveni - 20,5%, Cămin - 20,3% şi Căuaş – 20,0%).  

 Versanţii umbriţi (23,0% din suprafaţă) sunt evidenţiaţi pe areale mai 
extinse în Dealurile Viişoarei, pe stânga reţelelor hidrografice adâncite 
în formaţiunile piemontane (Valea Neagră, Valea Orbăului, Valea 
Rogoşi, Valea Cehalului, Valea Timişului, Valea Sărvăzel, Valea Piru-
lui, Valea Săuca, Valea Ciripicea, Valea Chegei). Expoziţia nordică şi 

Ciumeşti
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Fig. 12 Distribuţia versanţilor în 
funcţie de expoziţie - Ciumeşti 
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Fig. 11 Ponderea categoriilor de 
expoziţie a versanţilor în regiune 
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nord – estică a versanţilor în zonele de câmpie prezintă un grad redus de 
diferenţiere spaţială (areale punctiforme intercalate), fiind fără impact 
restrictiv sub aspectul valorificării potenţialului agricol.  
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 Versanţii semiînsoriţi (24,0% din suprafaţă) domină ca pondere în loca-

lităţile Pişcolţ (31,3%), Petreşti (29,1%), Tiream (28,3%), Sanislău 
(28,2%), Ciumeşti (27,3%) şi Andrid (26,2%). Suprafeţe morfologice 
semiînsorite mai extinse sunt pe stânga văilor Chegei (între Vârful La 
Trei Hotare şi Dealul Viilor), Blideriţa, Săuca, Valea Neagră, Pârâul 
Morii şi Ciripicea, precum şi pe versanţii nisipurilor dunificate.  

 Versanţii semiumbriţi (26,0% din suprafaţă) prezintă areale de răspândi-
re mai extinse în perimetrul localităţilor Săcăşeni (35,1%), Pir (32,3%), 
Tăşnad (29,5%), Foieni (29,1%), Ciumeşti (29,0%) şi Pişcolţ (26,7%) şi 
mai restrânse în Petreşti (16,2%) şi Tiream (19,0%). 

 
 3. Vulnerabilitatea teritoriului la procesele geomorfice de risc  

 
Analiza geomorfologică efectuată în etapa de diagnoză, prin corelaţie 

cu litologia, tectonica regiunii (neotectonica), fondul biopedologic, condiţiile 
hidroclimatice şi componenta antropică s-a direcţionat spre: 

− evidenţierea factorilor generatori de procese şi fenomene de risc 
natural; 

− evaluarea susceptibilităţii teritoriului la procesele geomorfice de 
risc şi aprecierea gradului de vulnerabilitate locală;  

− zonificarea teritoriului în funcţie de tipologia şi impactul procese-
lor riscogene; 

Fig. 13 Histogra-
ma repartiţiei pro-
centuale a expozi-
ţiei versanţilor 
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− evaluarea pretabilităţii morfologice la exploatarea şi valorificarea op-
timă a teritoriului. 

Pe baza analizei disfuncţiilor semnalate sub aspectul potenţialului de 
producere a alunecărilor de teren şi a altor procese şi fenomene de risc natu-
ral, cu implicaţii asupra modului de utilizare eficientă a teritoriului, se remar-
că o serie de particularităţi ale spaţiului investigat, sub aspect  
morfofuncţional (tabelul nr.1), care pot fi rezumate astfel:  

− rata mai mare a denudării, prin procese facilitate de infiltraţia şi 
scurgerea apei (alunecări de teren, ravenaţie, eroziune peliculară) se semna-
lează pentru versanţii însoriţi (S, SV) şi semiînsoriţi (SE, V); 

− expoziţia sudică şi sud-vestică a versanţilor favorizează topirea 
stratului de zăpadă, astfel că acţiunea proceselor de nivo-ablaţie are intensi-
tate redusă în comparaţie cu pluvio-ablaţia şi creeping-ul; 

− versanţii umbriţi (N, NE) şi semiumbriţi (E, NV) prezintă un grad 
mai ridicat de vulnerabilitate la alunecări superficiale, solifluxiune şi dez-
agregare, deoarece o mare parte a scurgerii din perioadele de tranziţie ale 
anului (primăvară/toamnă) se desfăşoară pe suprafaţa îngheţată a solului;  

− evaporarea redusă de pe suprafaţa versanţilor umbriţi determină 
păstrarea umidităţii o perioadă mai mare de timp, iar prin supraumectarea 
depozitelor argiloase creşte coeficientul de risc al proceselor gravitaţionale 
(alunecări de teren, curgeri noroioase, creeping); 

− creeping-ul şi pluviodenudaţia, care deşi nu realizează modificări 
esenţiale în peisaj, duc la subţierea stratului de sol, participând la 
coluvionarea bazei versanţilor şi creşterea debitului solid al râurilor; 

− sectoarele de versanţi cu unghiuri de înclinare de peste 10,1o pre-
zintă o morfodinamică actuală intensă, întreţinută de procese denudaţionale 
complexe (alunecări de teren, eroziune difuză, ravenări, tasări, solifluxiuni), 
manifestate în strânsă corelaţie cu factorii de ordin geologic, climatic, hidro-
logic, pedo-fito-geografic şi antropic; 

− procesele erozivo-denudaţionale care afectează suprafeţele morfo-
logice cu indicele de declivitate cuprins între 2,1 – 5,0 o sunt de redusă in-
tensitate (tasare, sufoziune, ablaţie pluvială, forme de eroziune liniară, acu-
mulări proluvio - coluviale) şi cu răspândire areală; 

− susceptibilitatea versanţilor dealurilor piemontane, dezvoltaţi pe 
litologii friabile, la procesele erozivo-denudaţionale şi fragmentarea relie-
fului din zona colinară influenţează valorificarea optimă a componentei na-
turale a sistemului teritorial (utilizarea spaţiului agricol, extinderea perime-
trelor construite, a căilor de comunicaţie, etc.); 
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Tabel nr. 1. Susceptibilitatea teritoriului la procesele geomorfice de risc 

 
EVALUAREA VULNERABILITĂŢII TERITORIULUI LA 

RISCUL GEOMORFIC TREPTE MORFOGENE-
TICE/ SUBUNITĂŢI DE 

RELIEF INDICI 
MORFODINAMICI 

FONDUL 
LITOLOGIC 

PROCESE GEOMORFICE 
DE RISC 

 

I.  TREAPTA    
CÂMPIILOR 

1. Câmpia Someşului 
 Câmpia Crasnei  
 Câmpia Ecedea 
 Câmpia Săcăşeni 

 
2. Câmpia Crişurilor 
 Culoarul Ierului 

(Eriului) 
 Câmpia Carei-

Valea lui Mihai 
(Cp. Voivozi - Ur-
ziceni, Cp. 
Şilindru - Carei) 

 Câmpia Pirului 

 
- altitudine: 100 - 150 
m; 
- declivitate: 0 - 2,1o ; 
- energia reliefului: 
prezintă valori cuprinse 
între 0-40 m; 
- densitatea fragmentă-
rii: 0 - 0,5 km/km2 -  
Câmpia Carei - Valea 
lui Mihai;  
1,5 - 3,0 km/km2 -
Câmpia Pirului, Câm-
pia Săcăşeni; 
4,5-5,0 km/km2 - 
Culoarul Ierului şi 
Câmpia Ecedea  
- expoziţia versanţilor: 
slab diferenţiată. 

- aluviuni cuaternare 
(grosimi de peste 800 
m  ale formaţiunilor 
pleistocene); 
- depozite aluvionare 
recente (nisipuri, pietri-
şuri, mâluri fine).  
- depozite deluvial – 
proluviale alcătuite 
din pietrişuri şi bolo-
vănişuri nisipoase, 
separate de strate de 
argilă şi prafuri argi-
loase;  
- zonele de luncă sunt 
acoperite cu material 
argilos pleistocen 
superior, de tipul lutu-
rilor argiloase roşca-
te. 

- procese geomorfice de 
albie: eroziune laterală, 
acumulări de aluviuni, 
sedimentarea materialelor 
fine aflate în suspensie şi 
înălţarea patului aluvial; 
- procese asociate cu 
excesul de umiditate şi 
scurgerea greoaie a ape-
lor: înmlăştiniri, subsi-
denţe locale, tasări; 
- procese induse prin 
lucrările multiple de 
reorganizare a scurgerii 
de suprafaţă (construirea 
reţelelor de canale şi 
modificarea nivelului de 
bază local prin îndiguiri 
şi drenaje); 
- procese de deflaţie pe 
nisipurile dunificate lipsi-
te de vegetaţie.  

 

II. TREAPTA  
PIEMONTURILOR 
MARGINLE 

1. Dealurile Silvano-
Someşene 

 Dealurile Viişoa-
rei (Piemontul 
Tăşnadului/ Coli-
nele Toglaciului) 

- altitudine: 200-376 m 
(Dl. Văratecului); 
- declivitate: 5,1o - la 
contactul cu câmpia 
înaltă; între 5,1o şi peste 
10,1o -în aria piemon-
tană (panta maximă: 
21,5 o);  
- energia reliefului: 100 
- 140 m/km2 (piemon-
turile marginale), 50-
100 m/km2 (contactul 
cu câmpia piemonta-
nă); 
- densit. fragmentării: 
0,5 - 2,0 km/km2; 
- expoziţie: NE, V şi 
NV. 

- depozite pannoniene 
în facies detritic de 
ţărm (bancuri de ni-
sip, marne, gresii, 
argile roşii, pietrişuri);
- depozite de pietri-
şuri aflate în alternan-
ţă cu strate de marne, 
nisipuri şi argile; 
- formaţiuni detritice 
(pietrişuri, nisipuri, 
argile marnoase) sub 
forma unor vaste co-
nuri de dejecţie 
cuaternare.  

- procese fluvio-torenţiale 
manifestate pe fondul 
umidităţii  freatice abun-
dente şi a formaţiunilor 
slab consolidate; 

- procese de eroziune în 
suprafaţă şi alunecări de 
teren pe deluvii  vechi, 
creeping, curgeri 
solifluidale; 

- procese de eroziune 
laterală,  surpare locală a 
malurilor şi colmatare a 
luncilor. 
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− intensitatea denudării reliefului se amplifică în cazul versanţilor 
modelaţi pe litologii friabile (gresii, marne, argile, nisipuri, pietrişuri) şi pe 
cuverturi deluviale profund alterate (Dealurile Viişoarei); 

− existenţa unor areale joase de luncă, cu surplus de umiditate (Cu-
loarul Ierului, Câmpia Ecedea, Câmpia Crasnei), alături de procesele loca-
le de agradare şi fenomenele de degradare a albiilor minore (cauzate în spe-
cial de variaţiile debitelor lichide şi solide), accentuează riscul producerii 
inundaţiilor şi al intensificării proceselor datorate excedentului hidric (pro-
cese de gleizare). 

 
4. Concluzii  
Predominarea reliefului de câmpie (83,5% din suprafaţa totală a regi-

unii), frecvenţa mare a terenurilor cu declivitate redusă (62,7% din teritoriu 
are panta < 1o) şi existenţa unor soluri profunde, cu grad ridicat de fertilitate 
reflectă potenţialul agrar ridicat al regiunii şi favorabilitatea exploatării 
agricole a teritoriului. 

Existenţa unor arii cu vulnerabilitate mare a versanţilor la alunecări 
de teren, procese de torenţialitate, curgeri noroioase (Dealurile Viişoarei) şi 
eroziune eoliană (Câmpia Voivozi-Urziceni), asociate cu reducerea potenţi-
alului ecoproductiv, ca efect al practicilor economice inadecvate (păşunat 
excesiv, defrişări, agrotehnici neraţionale, turism necontrolat etc.), diminu-
ează valoarea locală a structurilor peisagistice. În aceste situaţii se impune 
necesitatea aplicării măsurilor de eliminare a factorilor cauzatori de risc şi 
reintegrarea spaţial-funcţională a terenurilor cu restrictivitate hidro-
morfologică.      
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