
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA                                 
FACULTATEA DE GEOGRAFIE 
ASOCIAŢIA „AERUL ŞI APA” 

 
 
                                                                    
 
 
 

A  V-a  CONFERINŢǍ   

AERUL  ŞI  APA –  COMPONENTE  ALE  MEDIULUI 

 

 
 

GHIDUL  APLICAŢIEI  DE  TEREN   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cluj-Napoca, 22–23 martie 2013 

 



A  V-a  CONFERINŢǍ  AERUL  ŞI  APA –  COMPONENTE  ALE  MEDIULUI 

Cluj-Napoca, 22–23 martie 2013 

 

GHIDUL  APLICAŢIEI  DE  TEREN   
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Fig. 1. Traseul aplicaţiei de teren. 
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Traseul aplicaţiei se desfăşoară, în cea mai mare parte a lui, pe teritoriul judeţului 
Sălaj. Itinerariul ne prilejuieşte întâlnirea cu mai multe unităţi fizico-geografice majore 
ale teritoriului României: Depresiunea Transilvaniei, cu Podişul Someşan şi Depresiunea 
Almaş-Agrij; Carpaţii Occidentali, cu Munţii Apuseni, de care aparţin Munţii Meseşului; 
Dealurile de Vest, din care fac parte Dealurile Silvaniei. 
 Părăsim municipiul Cluj-Napoca pe şoseaua E 81 (drumul spre Zalău), însoţită la 
început şi de magistrala feroviară 300 (Cluj-N.–Oradea),  mergând spre amonte pe Valea 
Nadăşului, afluent al Someşului Mic (cu care confluează la Cluj). Culoarul Nadăşului 
limitează spre sud Dealurile Clujului şi Dejului, o subunitate a Podişului Someşan. 
Culoarul se caracterizează printr-o evidentă asimetrie în profil transversal, cu un relief de 
cuestă pe versantul stâng, favorizat de existenţa calcarelor eocene, respectiv cu platouri 
structurale pe versantul drept. În apropiere de Cluj se observă o aplatizare a cuestei şi 
prezenţa unui glacis, care a favorizat dezvoltarea unor întinse livezi (mai ales de meri), 
astăzi dispărute aproape în totalitate (Pop, 2001).  
 După localitatea Topa Mică şi după ce traversăm cumpăna de ape dintre bazinul 
Someşului Mic şi cel al Almaşului, intrăm pe teritoriul judeţului Sălaj, respectiv în 
Depresiunea Almaş-Agrij. Aceasta este o altă subunitate a Podişului Someşan şi reprezintă 
o parte din limita vestică a Depresiunii Transilvaniei. Cei doi afluenţi ai Someşului, Almaşul 
şi Agrijul, cu o direcţie generală de curgere dinspre SV către NE, au creat culoare de vale 
asimetrice, cu cueste de subîmpingere pe partea dreaptă (Pop, 2001).  Cea mai mare parte a 
suprafeţei depresiunii este dezvoltată la altitudini de 200-400 m, valori de peste 450 m 
apărând numai izolat, pe interfluviul care separă cele două văi.  Terasele (7 nivele) sunt 
prezente mai ales pe stânga Almaşului şi Agrijului, ele fiind racordabile cu cele ale 
Someşului. Remarcabil este şi relieful structural (cueste, platori structurale), generat de 
calcarele şi gresiile eocen-oligocene, în alternanţă cu formaţiuni mai moi (nisipuri, argile), 
relief dezvoltat pe monoclinul existent dinspre Munţii Meseşului spre Podişul Someşan (Pop, 
2001). Sub aspect climatic, Depresiunea Almaş-Agrij se caracterizează prin temperaturi 
medii anuale în jur de 8,5oC şi precipitaţii medii anuale de peste 600 mm. Depresiunea a fost 
locuită neîntrerupt din vremuri îndepărtate, fapt atestat de numeroase urme rămase din 
perioada daco-romană. Remarcabil este şi numărul mare al bisericilor de lemn, construite în 
secolele 17 şi 18. Astăzi, zona este încă destul de bine populată, dar predomină satele mici şi 
mijlocii. Localităţile mai mari sunt situate pe cele două râuri care dau numele depresiunii: 
Sânmihaiu Almaşului şi Hida pe Almaş, respectiv Agrij şi Românaşi pe Agrij. Ca mod de 
utilizare a terenurilor, cele mai întinse suprafeţe revin păşunilor şi fâneţelor, iar terenurile 
arabile sunt prezente de-a lugul celor două culoare. Notabilă este ponderea destul de 
importantă a pomilor fructiferi (mai ales prunul şi mărul). 
 După Românaşi, şoseaua începe să urce, semn că ne apropiem de Munţii 
Meseşului, alcătuiţi predominant din şisturi cristaline. Ei se prezintă sub forma unei 
culmi alungite, unitare, orientată SV-NE. Altitudinea maximă pe care o atinge şoseaua    
E 81 este de 716 m (Pop, 2003). 
 După traversarea Munţilor Meseş, coborâm în municipiul Zalău (aprox. 63.000 
de locuitori). De fapt, suntem deja în Dealurile Silvaniei, de care aparţine Depresiunea 
Zalău, ce reprezintă un bazinet de obârşie al văii Zalău, sculptat în formaţiuni 
pannoniene (Pop, 2005).  
 Drumul nostru continuă spre vest, trecând prin Dealurile Bădăcin-Aghireş şi 
intrând apoi în Depresiunea Şimleului, în a cărei parte de NE se află situată comuna 
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Crasna. Depresiunea Şimleului, drenată de cursurile superioare ale Barcăului şi Crasnei, 
face parte din categoria depresiunilor-golfuri, atât de caracteristice părţii vestice a 
Munţilor Apuseni (Pop, 2005). Fundamentul depresiunii este constituit din şisturi 
cristaline, peste care s-au aşezat roci sedimentare badeniene, sarmaţiene, pannoniene şi 
cuaternare. Relieful depresiunii este complex, cu altitudini cuprinse între 500 m (la 
contactul cu Munţii Meseşului şi cei ai Plopişului) şi până  sub 200 m (190 m pe Barcău, la 
Ip). Se disting astfel trei trepte altitudinale: piemontană, a teraselor şi a luncilor. Într-o 
astfel de luncă, cu tendinţe de înmlăştinire, la confluenţa Văii Meseşeni cu Crasna, la  
500 m amonte de localitatea Vârşolţ, a fost amenajată acumularea Vârşolţ. 
 

 Staţia hidrometrică Crasna (oprirea 1). Staţia a fost înfiinţată în anul 1964 pe 
râul omonim, la 22,4 km de izvoare, ca un punct hidrotehnic esenţial de control al 
cursului de apă amonte de bazinetul depresionar de la Vârşolţ şi de oraşul Şimleul 
Silvaniei. Bazinul hidrografic aferent staţiei are o suprafaţă de 211 km2 şi o altitudine 
medie de  422 m. Bazinul are un caracter torenţial, derivat din forma sa aproape circulară, 
ce duce la concentrarea rapidă a scurgerii maxime, pe fondul unor precipitaţii torenţiale 
(deşi media multianuală este de doar 637,8 mm) şi a unui substrat argilo-marnos cu 
drenaj superficial rapid Serban şi colab., 2010). 

 

 Acumularea Vârşolţ (oprirea 2). Barajul lacului Vârşolţ este realizat din 
materiale locale de tip neomogen, argiloase şi aluviale, fiind protejat pe paramentul 
amonte cu anrocamente de piatră brută aşezate pe un strat de nisip. Lungimea barajului 
este de 2160 m, lăţimea la bază este de 14 m, iar la coronament de 5 m (fig. 2).  

 

 
 

Fig. 2. Barajul acumulării Vârşolţ. 
 
Construcţia acumulării s-a realizat în intervalul 1976-1979, după care, în perioada 

1994-1997, s-a realizat lucrarea „Mărirea Gradului de Siguranţă a Acumulării Vârşolţ”. 
Lacul aparţine Administraţiei Bazinale de Apă „Someş-Tisa” cu sediul la Cluj-Napoca, 
unitate a Administraţiei Naţionale „Apele Române”. La terminarea lucrărilor, în anul 
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1979, volumul total al lacului se ridica la 47.800.000 m3. Ulterior, a început un proces de 
colmatare, la început mai intens, apoi mai lent, astfel încât, în anul 2002, volumul total a 
ajuns la 39.388.000 m3 (Şerban şi colab., 2009). Principalele funcţii ale acumulării Vârşolţ 
sunt: alimentarea cu apă a municipiului Zalău şi a oraşului Şimleu Silvaniei (Qmax 530 l/s, 
extins la 750 l/s după punerea în funcţiune a derivaţiei râul Barcău - acumularea Vârşolţ); 
atenuarea undelor de viitură de pe râul Crasna; asigurarea debitului de servitute de 50 l/s 
în aval de acumulare; valorificarea potenţialului piscicol (în regim natural de dezvoltare) 
pentru pescuit sportiv. 
 

 De la Lacul Vârşolţ ne îndreptăm spre ENE (oprirea 3) şi ajungem în Valea 
Zalăului, pe care o urmăm spre amonte până la Zalău. În oraş există o staţie 
meteorologică, valorile medii multianuale ale temperaturii şi precipitaţiilor fiind de 
9,9oC, repectiv 648,0 mm (1961-2012). La Zalău funcţionează şi o extensie academică a 
Facultăţii de Geografie a UBB Cluj-Napoca, cu specializarea Geografia turismului.  
 De la Zalău, traseul nostru continuă spre E, către Jibou, pe la periferia nordică a 
Munţilor Meseş, până la ramificaţia spre localitatea Moigrad. De fapt, horstul Munţilor 
Meseş este mărginit de mai multe linii de falie, cea mai semnificativă fiind cea a 
Moigradului (Pop, 2000). În zonă apar magmatite, reprezentate prin riolite (laramice), 
microdiorite şi andezite (neogene), care se impun în relief prin Măgura Moigradului (514 m). 
Părăsim şoseaua principală şi ne îndreptăm spre S, intrând în localitatea Moigrad. De aici, 
după un urcuş, ajungem la castrul roman de la Porolissum, situat pe Măgura Pomăt, la 
extremitatea nord-estică a Munţilor Meseş. 

 

 
  

Fig. 3. Castrul roman de la Porolissum – poarta principală.  
 

Castrul roman de la Porolissum (oprirea 4). Surse istorice arată că Porolissum 
a fost înfiinţat, ca tabără millitară, în timpul războiului daco-roman din 105-106 d.C. (fig. 3). 
Numele se pare că provine de la aşezarea dacică Porolisson, menţionată de Ptolemeu. 
După cucerirea Daciei de către Traian, Porolissum devine capitala provinciei romane 
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Dacia Porolissensis (124 d.C.). Importanţa aşezării se datorează poziţiei acesteia la limita 
Imperiului Roman cu teritoriile dacilor liberi ce trăiau în părţile de NV şi V ale României 
de astăzi. Prezenţa masivă de trupe a determinat şi un număr mare de locuitori, mai ales 
în perioada când a devenit municipium, în timpul împăratului Septimius Severus (193-
211 d.C.). Atunci, populaţia oraşului, militari şi civili, putea ajunge la circa  20.000-   
25.000 de oameni (Fodorean, Irimuş, 2009). Porolissum este unul dintre siturile 
arheologice cel mai bine păstrate din România, concurând cu vestigiile de la Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa. Din cauza poziţiei sale la frontiera cu Dacia, oraşul a fost protejat 
spre barbaricum de ziduri de apărare, valuri de pământ, turnuri şi burguri (fig. 3). 
Săpăturile arheologice au condus la descoperirea unui important edificiu ce adăpostea un 
punct vamal, marele amphiteatrum castrense distrus de vechime şi refăcut în piatră în 
timpul lui Antoninus Pius, în anul 157 d.C., cele două castre cu ziduri de piatră. De 
asemenea, s-au mai cercetat temple ale diferitelor divinităţi adorate aici, un apeduct aerian ce 
venea dinspre Meseş, o întinsă necropolă birituală (cu morminte de înhumaţie şi de 
incineraţie), termele, o serie de edificii publice şi private. În urma cercetărilor arheologice a 
ieşit la suprafaţă un bogat material arheologic: inscripţii, monede, fibule, material tegular etc.  

De la Porolissum ne întoarcem la şoseaua care leagă Zalăul de Jibou, urmând spre 
aval cursul văii Ortelec, afluent de stânga al Agrijului. După puţin timp intrăm în Jibou, 
al treilea oraş ca mărime din judeţul Sălaj, cu o populaţie de aproape 12.000 de locuitori. 
Oraşul este situat în Culoarul Someşului, într-o zonă de subsidenţă locală, marcată de 
confluenţele văilor Almaşului şi Agrijului cu Someşul,  situate puţin mai în amonte de Jibou.  
 

 Grădina botanică „Vasile Fati” de la Jibou (oprirea 5).  Cu o suprafaţă de 25 ha, 
grădina este situata în partea de nord-vest a oraşului, pe terasa a doua a râului Someş. 
 

 
 

Fig. 4. Grădina botanică „Vasile Fati” din Jibou (serele).  
 

Grădina valorifică în mod fericit vestigiile vechiului parc din preajma castelului 
medieval, fostă reşedinţă a familiei Wesselényi, ulterior Teleky. Oficial, grădina botanică a 
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fost înfiinţată în octombrie 1968, primul ei director fiind profesorul de biologie Vasile 
Fati. În prezent, ea funcţionează sub egida Centrului de Cercetări Biologice Jibou, care 
aparţine de Ministerul Educaţiei Naţionale. Grădina botanică este organizată pe sectoare, 
fiecare  sector  grupând  plantele dintr-un  anumit  punct  de  vedere: sistematic, genetic, 
fitogeografic, ecologic, ornamental (Bodea, Coman, 2009). În cadrul grădinii există 
un complex de sere (fig. 4), un acvariu, un mic parc zoologic şi o frumoasă grădină 
japoneză. Colecţiile de plante ale grădinii cuprind peste 5000 de taxoni, proveniţi de pe 
toate meridianele lumii. La începutul anului 2002 s-a organizat herbarul (cu circa 1500 de 
coli cu specii de plante spontane şi de cultură), muzeul botanic şi biblioteca de specialitate. 

 

Traseul aplicaţiei ne poartă în continuare câţiva km spre est, prin Culoarul 
Someşului, apoi spre sud, urcând pe valea Almaşului. Cu alte cuvinte, revenim în 
Depresiunea Almaş-Agrij, pe care am părăsit-o înainte de a trece culmea Meseşului şi 
a coborî spre Zalău. La 6 km în amonte de confluenţa Almaşului cu Someşul ajungem 
în localitatea Gâlgău Almaşului, în hotarul căreia se află rezervaţia naturală de tip 
geologic şi peisagistic numită Grădina Zmeilor. 

 

Rezervaţia naturală Grădina Zmeilor (oprirea 6). Geomorfositul Grădina 
Zmeilor  ocupă o suprafaţă de aproximativ 3 hectare, fiind dezvoltat într-o zonă de 
monoclin, tipică Depresiunii Almaş-Agrij, respectiv Podişului Someşan. Mai exact, 
Grădina Zmeilor este localizată pe versantul stâng al văii Închieturi, afluent de stânga al 
Almaşului, versant ce reprezintă, de fapt, o suprafaţă structurală. Zona a fost declarată 
rezervaţie geologică şi peisagistică în anul 2000, atractivitatea sa constând mai ales în 
peisajul ruiniform de excepţie (fig. 5).  

 

 
 

Fig. 5. Grădina Zmeilor. 
 

Succesiunea depozitelor Miocenului inferior, respectiv ale Oligocenului superior 
este aproape identică - microconglomerate, gresii cuarţitice, nisipuri slab sau moderat 
cimentate -, care sunt dispuse peste argile şi marne mai vechi. Eroziunea selectivă a 
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modelat aceste formaţiuni geologice, rezultând un front structural fragmentat, cu forme 
piramidale, coloane, ace etc. Frontul are o lungime de circa 600 m şi o înălţime relativă 
de 15-25 m, respectiv o altitudine absolută între 285-310 m (Irimuş şi colab., 2009). 
Erodarea mai accentuată a stratelor din bază a subminat versantul, generând surpări şi 
alunecări de teren, care au depăşit puterea de evacuare a râului, respectiv competenţa şi 
capacitatea de transport ale pârâului Închieturi. Pentru început, versantul a fost modelat 
predominant  prin procese areolare. Mai târziu, s-au manifestat tendinţe de organizare a 
unei reţele liniare, preluând aliniamentul fisurilor şi diaclazelor din materialul sau 
orizonturile cimentate ale microconglomeratelor şi gresiilor. Prin evacuarea nisipurilor şi 
pietrişurilor, aceste fisuri şi diaclaze au fost lărgite, dar şi adâncite. Astfel, în scurt timp, 
ele s-au transformat în fisuri şi crăpături profunde, izolând blocurile de gresii şi 
microconglomerate şi accelerând procesele de ravenare. Atingerea orizonturilor de marne 
şi argile din bază a condiţionat umectarea şi uneori levigarea acestora, dar şi glisarea 
blocurilor menţionate pe patul de alunecare lubrefiat, către talvegul pârâului Inchieturi 
(fig. 6).  

 

 
 

Fig. 6. Profil geomorfologic prin Grădina Zmeilor. 1, Microconglomerate; 2, Gresii slab 
cimentate; 3, Gresii mediu cimentate; 4, Argile roşii; 5, Depozite remaniate: a, nisipuri şi 

pietrişuri cu acumulări de acvifere arteziene; b, materiale amestecate provenite din alunecări de 
teren; 6, Marne (după Irimuş şi colab., 2009). 

 
Coloanele prismatice, columnare, piramidale, de tipul turnurilor, acelor, zidurilor 

ciclopice au evoluat sub controlul factorilor climatici şi hidrici, combinaţi cu cei 
antropici. Astfel, procesele de dezagregare, şiroire, oxidare, hidratare, rostogolire, 
alunecare au definitivat relieful rezidual de astăzi, care prezintă o atracţe din ce în ce mai 
mare pentru turişti şi un interes aparte pentru geografi. 

 

 Grădina Zmeilor fiind ultimul obiectiv al aplicaţiei, ne întoarcem în valea Almaşului, 
pe care o urmăm spre amonte, trecând prin Bălan, Hida şi Sânmihaiu Almaşului, unde 
întâlnim şoseaua E 81. Apoi, prin Culoarul Nadăşului, revenim la Cluj-Napoca.  

 
 

 
 
 
 

 8 



 
Bibliografie 

 
Bodea I., Coman N., 2009, Grădina Botanică Jibou, în vol. conferinţei  Geografia în 

Contextul Dezvoltării Contemporane, 4-6 iunie 2009, Zalău, UBB Cluj-Napoca, 
Facultatea de Geografie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

Fodorean F., Irimuş I.A., 2009, Castrul roman de la Porolissum, în vol. conferinţei  
Geografia în Contextul Dezvoltării Contemporane, 4-6 iunie 2009, Zalău, 
UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca. 

Irimuş I.A., Pop O.T., Petrea D., Pop C.C., Rus I., Mureşan Mădălina, Ghile Ioana, 
2009, Geomorfositul Grădina Zmeilor: propuneri de conservare şi 
valorificare turistică, în vol. conferinţei  Geografia în Contextul Dezvoltării 
Contemporane, 4-6 iunie 2009, Zalău, UBB Cluj-Napoca, Facultatea de 
Geografie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.   

Pop Gr., 2000, Carpaţii şi Subcarpaţii României, Editura Presa Universitară Clujeană, 
Cluj-Napoca.   

Pop Gr., 2001, Depresiunea Transilvaniei, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-N. 
Pop Gr., 2005, Dealurile de Vest şi Câmpia de Vest, Editura Universităţii din Oradea. 
Şerban Gh., Mirişan B., Cîmpean I., Selagea H., 2009, Aspecte hidrodinamice ale 

lacului de acumulare Vârşolţ, în vol. conferinţei Geografia în Contextul 
Dezvoltării Contemporane, 4-6 iunie 2009, Zalău, UBB Cluj-Napoca, 
Facultatea de Geografie, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.  

Şerban, Gh.,  Mirişan, B.,  Cîmpean, I.,  Selagea, H., 2010, Aspects  Regarding  the  
                  Silting and the Basin Dinamics of Vârşolţ Reservoir (Crasna River), Studia  
                  Universitatis „Babeş-Bolyai”, Geographia, LV, nr.2, Cluj-Napoca.  
 

 

 

Text şi culegere computerizată: conf. dr. Florin Moldovan 
Tehnoredactare şi cartografiere computerizată: conf. dr.Gheorghe Şerban  
                                                                            conf. dr. Florin Moldovan 
Fotografii: conf. dr. Florin Moldovan, conf. dr. Gheorghe Şerban 

 9 


