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INTRODUCERE 
 
 Eroziunea solului reprezintă, pentru teritoriul Depresiunii Transilvaniei și mai 
ales pentru zona de contact cu spațiul montan înconjurător, unul dintre procesele 
principale de degradare a terenurilor, alături de alunecările de teren, care imprimă o 
reducere a calității solului și implicit a producției agricole. Astfel, în studiile de 
specialitate un obiectiv major îl reprezintă estimarea cantității de sol erodat ca urmare 
a eroziunii în suprafață utilizând modele și metode ce includ analiza integrată a 
factorilor care duc la apariția proceselor erozionale. 
 Identificarea zonelor cu vulnerabilitate mare la eroziunea de suprafață 
reprezintă primul nivel în ceea ce privește identificarea arealelor cu terenuri 
degradate, având ca principal scop reabilitatea acestora prin înființarea de stațiuni 
forestiere pilot care să permită includerea acestora în circuitul economic prin 
valorificarea durabilă a masei lemnoase obținute. 
 Studiul învelișului de sol și al capacității acestuia de susținere, al 
vulnerabilității la eroziune reprezintă un obiectiv recomandat atât în stadiul prealabil 
întocmirii amenajamentelor silvice, cât și în fundamentarea unor măsuri de 
gospodărire a pădurilor. Accentul este pus atât pe favorabilitatea oferită de sol pentru 
acest tip de utilizare a terenurilor cât și asupra limitărilor de sol. O importanță 
deosebită fiind acordată unităților de pretabilitate silvică a terenurilor (conform 
Metodologiei elaborării studiilor pedologice, Partea III). 
 
 Cuvinte cheie: eroziunea solurilor, modelul U.S.L.E.,  bonitarea forestieră, 
pretabilitate, modelare G.I.S., Dealurile Someșului Mare 
 
 În cadrul lucării “Studiul învelișului pedologic din dealurile Someșului Mare și 
evaluarea pierderilor de sol de pe terenurile degradate în contextul introducerii lor în 
circuitul forestier”, a fost urmărită analiza eroziunii totale, cumulate a  proceselor 
predominante fiecărui proces geomorfologic precum eroziunea în surafață, eroziunea 
lineară și eroziunea cauzată de depasările de teren.  
 Probabilitatea de apariție a alunecărilor de teren va fi obținută conform 
Hotărârii de Guvern 447/2003 (Norme metodologice privind modul de elaborare şi 
conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren) care are la bază obținerea unei 
imagini globale la nivelul teritoriului României  pornind de la identificarea influenței 
factorilor cauzatori ai alunecărilor de teren. 
 Identificarea pretabilității terenului la diferite tipuri de stațiuni forestiere are 
la bază identificarea spațială a unităților de teren cu diferite grade de pretabilitate ori 
restrictivitate impuse de sol, climă ori drenaj, pe grade de intensitate de la I la VI.  
 Unitățile astfel identificate evidențează factorii limitativi ce țin de sol, climă și 
drenaj pentru producția silvică. Alături de aceștia este necesară realizarea analizei 
pretabilității pentru principalele specii forestiere aferente fiecărui etaj bioclimatic. 
 

 
 
 
 
 
 
 



STRUCTURA LUCRĂRII ŞI REZULTATELE CERCETĂRI 
 

 Lucrarea este structurată pe cinci capitole pornind de la descrierea zonei de 
studiu, retrospectiva privind studiile de specialitate ce au ca obiect principal 
identificarea eroziunii solului şi nu în ultimul rând identificarea favorabilităţii silvice 
pentru diferite specii.   
 Capitolul 1 cuprinde aspecte privind cercetarea anterioară a teritoriului 
analizat şi mai ales trecerea în revistă a principalelor studii privind eroziunea solurilor 
atât la nivel naţional cât şi global. În ceea ce priveşte metodologia de bonitare 
forestieră se remarcă metodologia de bonitare elaborată de ICPA Bucureşti, (1987) în 
vederea identificării claselor de favorabilitate pentru folosința agricolă şi forestieră. 
Conform reglementărilor metodologiei, teritoriile încadrate claselor V și VI de 
favorabilitate agricolă prezintă limitări severe, fiind restrictive utilizării agricole, ele 
fiind utilizate ca pășuni, fânațe ori păduri. Chiriță C.D., în anul 1974 este cel care 
studiază și recomandă clasele de mărime a factorilor ecologici ce permit încadrarea pe 
5 clase de favorabilitate: V fiind valoarea maximă de favorabilitate iar I clasa cu cea mai 
mare limitare pentru această utilizare.  Acestor clase le corespund clase de 
pretabilitate pentru păduri, situație în care încararea unui teritoriu pe clasa I prezintă 
teritorii cu pretabilitate maximă iar încadrarea pe clasa V reprezintă teritorii cu 
limitări severe impuse de relief, climă ori sol.  
 Astfel: Clasei I – valori fără limitări, îi corespunde o favorabilitate foarte 
ridicată (FR); Clasei II – valori cu limitări slabe, îi corespunde o favorabilitate ridicată 
(R); Clasei III – valori cu limitări moderate, îi corespunde o favorabilitate mijlocie (M); 
Clasei IV – valori cu limitări puternice, îi corespunde o favorabilitate scăzută (S); Clasei 
V – valori cu limitări foarte puternice, îi corespunde o favorabilitate foarte scăzută (FS); 
Clasei VI – valori ale factorilor ce exclud utilizarea terenurilor în categoria silvică fiind 
practic vorba despre terenuri silvic neproductive. 
 Capitolul 2 se axează pe descrierea detaliată a zonei de studiu cu unităţile de 
deluroase ce se încadrează în teritoriul Dealurilor Someşului Mare: dealurile Ciceului, 
Dealurile Suplaiului şi Dealurile Năsăudului. Predomină, pe o suprafață de 472 km2, 
dealurile înalte, cu altitudini cuprinse între 501 și 750 metri, care se regăsesc 
predominat la nivelul unităților administrativ teritoriale: Zagra, Coșbuc, Rebrișoara, 
Rebra, Feldru etc, situate în partea centrală și nord-estică a dealurilor Someșului Mare.  
Sectorul dealurilor foarte înalte (caracterizate prin altitudini cuprinse în intervalul 
751-1000 metri) se regăsește pe suprafețe restrânse, de 94 km2, deci pe doar 9,37% 
din teritoriul studiat, la zona de contact cu munții vulcanici din NE.  
 Altitudinea reliefului privită ca factor în cadul bonitării forestiere impune 
încadrarea teritoriului în clasa ridicată pentru intervalul 201-400 m, medie, pentru 
intervalul 401-800 m  și scăzută, pentru altitudini mai mari de 801 m (conform 
studiilor I.C.P.A. 1987). Dealtfel, teritoriile caracterizate prin altitudini sub 500 de 
metri corespund subzonei pădurilor de cer, gârniţă şi stejar (inclusiv hibrizi de stejar), 
pentru ca teritoriile cu altitudini situate în intervalul 300-900 metri să corespundă 
subzonei (etajul) pădurilor de gorun, iar în intervalul 501-800 metri, etajului pădurilor 
de fag. Sectorul submontan și montan ce se suprapune teritoriilor cu altitudini de până 
la 1250 metri este specific subzonei (etajului) pădurilor de amestec fag + brad + molid. 

Caracterul deluros al teritoriului analizat reiese nu doar din altitudinea 
reliefului specific zonelor deluroase, ci și din caracteristicile de pantă. Aceasta oferă o 
imagine indirectă asupra favorabilității teritoriului pentru o anumită categorie de 
folosință, dar și asupra favorabilității și predispunerii acestuia pentru anumite 



categorii de procese geomorfologice și pedologice. Predomină clasa pantelor situate în 
intervalul 25,1-50 procente pentru 42% din teritoriu, urmat de pantele de la 10,1-25% 
pentru 37%. Aceste teritorii caracterizate prin pante puternic și moderat înclinate 
constituie factor favorizant al apariției și extinderii eroziunii solului, mai ales în 
situația unui management deficitar al terenurilor agricole, al creșterii în suprafață a 
teritoriilor defrișate și a suprapășunării. 

Au fost analizate deasemenea caracterstici precum orientarea versanţilor, 
adâncimea şi densitatea fragmentării reliefului ce oferă informaţii indirecte asupra 
potenţialului eroziv şi al favorabilităţii teritoriului pentru folosinţa forestieră.  
 Capitolul 3 cuprinde rezultatele obţinut în urma modelării eroziunii solului, prin 
intermediul modelului U.S.L.E. ce a fost dezvoltat de către Moţoc, 1979, denumit şi 
ROMSEM ţinând cont de condiţiile climatice specifice României. Din punct de vedere 
teritorial, se remarcă pentru o suprafaţă extinsă de 870 km2, pierderi de sol ca urmare 
a eroziunii în suprafaţă mai mici de 5 t/ha/an ceea ce reprezintă 86 % din teritoriul 
analizat. Totuşi, accentul va fi pus, în studiul de faţă, pe identificarea suprafeţelor a 
căror pierderi de sol depăşeşte 3 t/ha/an. Acestea reprezintă o suprafaţă mai mare de 
10,66 km2, situat predominant în sectorul deluros mijlociu, caracterizat prin pante 
mari şi mijlocii, cu un grad scăzut de acoperire a terenului cu vegetaţie.   

Se remarcă astfel, cu valori ridicate ale eroziunii estimate a solului, 
subbazinele hidrografice Borcut, cu 15,5 t/ha/an; Rebra, cu 79.1 t/ha/an; Gersa, cu 
51.8 t/ha/an şi  Runc, cu pierderi medii de 51.4 t/ha/an. La polul opus se află însă 
subbazine hidrografice precum Dumbrăviţa, Valea Lungă, Canciu şi Leleşti ale căror 
valori scăzute (< 0.228 t/ha/an) pot fi puse pe seama extinderii solurilor brune-luvice 
(podzolice), ce încadrează teritoriul în clasa de erozivitate medie, precum şi pe seama 
caracteristicilor morfografice ale subbazinelor hidrografice. 

Analizând relaţia dintre rata de eroziune a solurilor pe subbazine hidrografice 
şi coeficientul de împădurire al acestora, se remarcă strânsa dependenţă dintre cei doi 
factori analizaţi la care se adaugă efectul conjugat al altor factori ce influenţează rata 
de eroziune dependent de caracteristicile solului, reliefului ori a managementului 
agricol al teritoriului. 

În cadrul capitolului 4 accentul a fost pus pe identificarea probabilităţii de 
apariție a alunecărilor de teren a fost obținută conform reglementărilor legale la 
nivelul României prin Hotărârea de Guvern 447/2003 - Norme metodologice privind 
modul de elaborare şi conţinutul al hărţilor de risc natural la alunecări de teren, ținând 
cont de cumulul factorilor pregătitori și declanșatori ai alunecărilor de teren, 
considerați principali la nivel național.   

Aplicând formula de identificare a coeficientului mediu de hazard asupra 
factorilor Ka…Kh, a fost obținută valoarea de probabilitate de apariție a alunecărilor de 
teren ce variază în intervalul 0,02-0,726, deci pe sectoare restrânse există un grad 
ridicat de stabilitate, restul combinației de factori naturali și antropici imprimând 
teritoriului un caracter dinamic pe diferite grade. Valorile cele mai ridicate de 
probabilitate: 0.708, aferentă subbazinului Gersa, 0.726 pentru subbazinul Sălătruc, 
0.721 pentru subbazinele Gârboul Dejului și Lelești, indică punctual teritoriile cu cea 
mai mare probabilitate de apariție a alunecărilor. 

Capitolul 5 cuprinde analiza situaţiei actuale în ceea ce priveşte distribuţia 
pădurilor şi realizarea de propuneri. În ceea ce privește modul de utilizare a terenului, 
în urma analizei bazei de date CORINE LANDCOWER, 2006 se remarcă extinderea pe 
cea mai mare suprafață din teritoriul analizat a suprafețelor împădurite cu păduri de 
foioase (453,13 km2), ceea ce reprezintă 43,70% din întreaga suprafață. Analiza 



realizată la nivelul coeficientului de împădurire (%) aferent fiecărei unități 
administrative teritorială a scos în evidență acele unități care au valori superioare 
valorii 50% a suprafețelor împădurite: U.A.T. Telciu având un coeficient de împădurire 
de 57.67%, pentru o suprafață de 79.59 km2 sau chiar 78.62% dar pentru o suprafață 
mai restrânsă de 6.70 km2. 
 În vederea identificării favorabilităţii forestiere din Dealurile Someşului Mare 
a fost necesară identificarea variației temperaturii și a precipitațiilor medii anuale. 
Rezultatele modelării pun în evidență variația precipitațiilor în intervalul 639-1050 
mm/an, cu variații care țin de etajarea pe altitudine și de influențe legate de orientarea 
versanților. Din punct de vedere al precipitațiilor medii anuale, se poate observa o 
limitare pentru specia de stejar brumăriu care are nevoie de maxim 570 mm, în cazul 
nostru fiind vorba despre un excedent pluviometric. Restul speciilor studiate au 
acoperite cerințele din punct de vedere pluviometric.  

Valorile temperaturilor medii imprimă o limitare pentru stejarul brumăriu 
care are nevoie de temperaturi medii mai mari de 9,8°C, pentru gîrniță ce necesită 
valori ale temperaturii mai mari de 9,95 °C și carpenul care are o favorabilitate foarte 
scăzută din punct de vedere termic. Favorabilitatea scăzută din punct de vedere 
termic se remarcă pentru specia de cer și paltin.  

Numărul de zile cu temperatură mai mare de 10°C variază de la 186 de zile 
optime dezvoltării vegetației în sectorul dealurilor joase până la  o scădere a acestora 
la 116 zile în sectorul înalt. Influența negativă a temperaturii asupra stejarului 
pedunculat se remarcă prin încadrarea teritoriului pentru cea mai mare suprafață în 
clasa de favorabilitate scăzută, teiul și paltinul încadrându-se, deasemenea, în categoria 
de favorabilitate scăzută, respectiv medie. Suma temperaturilor zilelor cu temperatură 
mai mare de 10 °C se încadrează, pentru teritoriul Dealurilor Someșului Mare, în 
intervalul 181-2326 grade. Cele mai sensibile la acest factor rămân stejarul pedunculat, 
cerul, carpenul și cireșul.  

Cantitatea de precipitații analizată prin prisma indicatorului excesul/deficitul 
de precipitații care variază în intervalul 50-596 mm oferă bune condiții pentru 
majoritatea speciilor analizate, excepție făcând paltinul și cireșul care au o necesitate 
mai scăzută de apă. 
Volumul edafic util a fost spațializat utilizând tehnologia G.I.S., făcând parte dn 
categoria caracteristicilor de sol care influențează pretabilitatea terenului pentru 
diferite folosințe. Din acest punct de vedere se remarcândă o ușoară limitare pentru 
stejarul pedunculat, gorun și cer, care nu poate regăsi condiții bune pentru a încadra 
teritoriul în clasa de favorabilitate foarte ridicată și ridicată.  

Din categoria măsurilor antierozionale se recomandă plantarea terenurilor 
expuse eroziunii solului cu specii cu un ritm rapid de creştere precum salcie, salcâm ori 
plop (Domuţa, 2011). In cazul de faţă, urmărind metodologia de bonitare în vederea 
determinării claselor de pretabilitate forestieră pentru opt  dintre cele mai întâlnite 
specii forestiere din Dealurile Someşului Mare și anume: stejar pedunculat, cer, gârniță, 
carpen, tei, paltin, cireș și fag. Condițiile climato-edafice complexe vor impune condiții 
favorabile sau mai mai puțin favorabile în anumite teritorii pentru cele opt specii 
analizate pentru care se cunosc limitele de existență și dezvoltare. 
 

 
 
 
 



CONCLUZII GENERALE 
 

 În urma analizei complexe realizate cu ajutorul metodelor specific pedologice 
și de cartografie digitală în mediul G.I.S., s-a putut realiza o bază de date complexă a 
caracteristicilor pedologice, climatice, hidrologice și de detaliu ale teritoriului 
reprezentat de Dealurile Someșului Mare. 
 În cazul subbazinului hidrografic Feldrișor, din analiza realizată cu ajutorul 
modelului U.S.L.E., s-a identificat valoarea cea mai ridicată a pierderilor de sol 
(valoarea maximă estimată fiind de 88,5 t/ha/an), necesitatea analizei de față este 
deplin justificată și consolidată prin argumentele primite în cadrul analizei de 
determinare a probabilității de apariție a alunecărilor de teren.  
 În acest teritoriu s-a identificat, prin metodologia reglementată prin Hotărârea 
de Guvern 447/2003, o valoare medie de 0.322 ceea ce corespund unei probabilități 
medii-mari de apariție a acestora, având în vedere pantele ridicate, și nu în ultimul 
rând, coeficientul redus de împădurire în momentul actual, de doar 26.28 km2. După 
cum reiese din studiul de față, la nivelul acestor trei subbazine hidrografice (Borcut, 
Feldrișel și valea lui Dan) cele mai bune condiții de mediu se regăsesc pentru stejar 
pedunculat doar în sectorul superior al subbazinelor hidrografice, unde teritoriile se 
încadrează clasei de favorabilitate ridicată. Teiul și paltinul se pretează pe suprafețe 
restrânse, doar la nivelul văii inferioare a Feldrului și Valea lui Dan, iar pentru fag, doar 
o porțiune restrânsă a sectorului superior al subbazinului Feldrișel. Din nefericire, o 
parte ce cuprinde sectrul mijlociu al subbzinelor hidrografice analizate, deși prezintă 
pe alocuri o probabilitate medie-mare de apariție a alunecărilor de teren și o 
vulnerabilitate mare la eroziunea solului, prezintă, conform specificului geomorfologic, 
pedologic și climatic, o limitare pentru speciile forestiere, gârnița făcând excepție de la 
această situație.  
 A doua zonă de studiu cuprinde subbazinele hidrografice Rebra (79.1 km2), 
Gersa (51.8 km2) și Valea Caselor (8.2 km2) ce prezintă în sectorul superior soluri de 
tipul districambosol,  pentru ca în sectoarele inferioare să predomine luvosolurile 
tipice cu intercalații de preluvosoluri și luvosoluri albice. Valoarea medie a cantității de 
sol erodat estimat pentru subbazinele Gersa și Rebra de 0,4 și 0,3 t/ha/an situează 
aceste două subbazine între cele mai afectate de eroziunea solului (valoile maxime 
fiind de 47,6 respectiv 31,2 t/ha/an). 
  Clasa mare de eroziune a solului se regăsește teritorial în zona localității 
Rebrișoara, Gersa I și Gersa II, acolo unde sunt necesare  aplicarea unor măsuri de 
stabilizare a teritoriilor afectate și de reducere a probabilității spațiale și teritoriale de 
apariție a noilor evenimente de instabilitate. Extinderea limitată a suprafețelor 
împădurite a condus și la încadrarea acestor subbazine la limita echilibrului ecologic, 
ceea ce se remarcă și la nivelul probabilității de apariție mari a alunecărilor de teren 
pentru versanții de racord cu lunca Văii Lușchii (Gersa), precum și pentru versanții 
puternic înclinați din sectorul superior al văii Rebra. Favorabilitatea medie 
caracterizează cea mai mare parte a celor trei subbazine pentru cer, tei, paltin, fag și 
stejar pedunculat (Fig. 5.57). Pe suprafețe restrânse se îndeplinesc condiții bune 
pentru stejar pedunculat, tei, paltin și fag, gârnița fiind specia forestieră pentru care 
pentru întreg teritoriul oferă condiții bune de existență. Cele mai mari limitări de ordin 
climatic se manifestă pentru carpen și cireș. 
 Sectorul mijlociu al Dealurilor Someșului Mare, reprezentat de subbazinele 
Telcișor, Fiad, Runc, Țibleș și Între Hotare este dezvoltat, asemănător celor două zone 
prezentate anterior, pe soluri de tip districambosol, în sectorul superior, pentru ca în 



sectorul mijlociu să predomine eutricambosolurile, iar în cel inferior luvosolurile tipice 
în alternanță cu preluvosoluri. La nivelul acestor subbazine se evidențează subbazinul 
Runc prin cea mai ridicată valoare  a pierderilor de sol modelate (cu o valoare maximă 
de 47.6 t/ha/an și o medie de 0,3 t/ha/an), urmat de subbazinul Telcișor, cu un maxim 
de 43.5 t/ha/an, Fiad cu 42.3 t/ha/an și Țibleș, cu 31.2 t/ha/an.  
 Procese accelerate de eroziune s-au remarcat la nivelul văii Pleșului 
(localitatea Salva), Valea Largă și Valea Runcului (localitate Coșbuc), Culmea lui Stan 
(localitatea Telciu), Dealul Harapa (localitatea Telcișor): la nivelul versantului vestic al 
Dealului Pietrișului (localitatea Telciu, la nord de confulența cu Telciului cu Sălăuța), 
etc.  Pe teritoriul localității Bighidiu s-a identificat un areal de manifestare a 
alunecărilor de teren pe versantul nord-vestic al Dealului Morii și al celui vestic al 
dealului Cireșului și Șurila, iar în localitatea Poienile Zagrei versantul estic al dealului 
Roșu prezintă, de asemenea, un areal de manifestare a alunecărilor de teren 
superficiale, ce scot din circuitul agricol aceste suprafețe. Dealulu Plopi, situat în limita 
aministrativă Zagra, este afectat atât de ravenare de-a lungul Văii Dracului, a 
versantului vestic al dealului Plopi, a Dealului Comorii și a versanților situați de-a 
lungul Văii Purcărețului, a versantului vestic al Dealului Între Hotare. Analiza de 
probabilitate de apariție a alunecărilor de teren a scos în evidență cea mai ridicată 
valoare maximă pentru subbazinul Între Hotare, 0.714, ceea ce corespunde unei 
probabilității medii-mari, confirmată de numărul ridicat de alunecări de teren active. 
Pentru creșterea gradului de stabilitate a acestor sectoare se pot realiza împăduriri cu 
gârniță ce are condiții bune de dezvoltare (teritoriul încadrându-se în clasa de 
favorabilitate ridicată – II), în sectoarele superioare afectate de eroziunea solului 
putându-se planta plantații de stejar pedunculat, iar în sectoarele inferioare, unde 
crește probabilitatea de apariție a alunecărilor de teren, există o bună pretabilitate 
pentru tei și paltin. 
  A patra zonă pe care se cantonează analiza de eroziune și se realizează 
propuneri de introducere a acestor teritorii în circuitul forestier se axează pe teritoriul 
subbazinelor hidrografice Rituria, Dumbrăvița, Valea Lungă, Dobricel și Hășmaș. Din 
punct de vedere pedologic, este vorba despre un teritoriu dezvoltat pe soluri ce aparțin 
predominant clasei Luvisolurilor (Luvisoluri albice  și Luvisoluri tipice) Cambisolurilor 
și, de-a lungul rețelei hidrologice principale, a solurilor din clasa Antrisoluri (Antrosol). 
 Din punct de vedere al eroziunii solului, se remarcă pe suprafețe extinse clasa 
de eroziune redusă, clasa medie și mare (>3 t/ha/an) care este bine reprezentată pe 
versantul nordic al Dealului Cetățuia, Dealul Grigoreasa (localitatea Ilișua), versantul 
estic al Dealului Paștelui (localitatea Dobric), versantul vestic al dealului Pe sub Plopi 
(localitatea Căianu Mare) etc.  Analiza cumulată a eroziunii în suprafață și a 
alunecărilor de teren a evidențiat teritorii comune pentru aria de manifestare a acestor 
procese: cele mai afectate de alunecările de teren superficiale și profunde sunt situate 
în sectorul superior al subbazinului Dobric (cu 16 areale afectate de alunecări de teren 
active). 
 Sectorul superior al subbazinului Dumbrăvița prezintă 26 de areale cu 
alunecări de teren, la care se cumulează alte trei areale în sectorul inferior al veranților 
puternic înclinați, patru zeci și cinci de areale în sectorul superior și alte două în 
sectorul inferior al subbazinului Valea Lungă.Propunerile de împădurire pentru 
sectoarele sperioare ale subbazinelor Valea Lungă, Dumbrăvița și Dobricel sunt de 
utilizare a speciei gârnița (ce are condiții ridicate de favorabilitate), ce se poate folosi 
în amestec cu stejarul pedunculat, cerul, teiul, fagul ori paltinul, pentru care condițiile 
de mediu oferă o favorabilitate medie (clasa III). În sectoarele inferioare și mijlocii se 



pot utiliza specii de gîrniță în amestec cu tei și paltin mai ales pentru teritoriile afectate 
de alunecări de teren.       
    Sectorul vestic al Dealurilor Someșului Mare, ce cuprinde sectorul Dealurilor 
Dejului, reprezintă ultima zonă pentru care putem oferi propuneri de amenajare a 
teritoriului în vederea reducerii eroziunii solurilor și a diminuării efectelor negative a 
alunecărilor de teren prin implementarea unor stațiuni forestiere cu rol de protecție. 
Versanții estici ai Văii Mari prezintă pe suprafețe extinse o clasă de probabilitate medie 
și mare de apariție a alunecărilor de teren pe fondul pantelor accentuate și a unui 
substrat geologic ce prezintă argile, marne în intercalații cu pietrișuri și nisipuri. La 
nivelul acestora se poate interveni cu plantații de gârniță, tei și paltin, pentru care 
există condiții ridicate de dezvoltare, precum și stejar pedunculat, cer și fag, pentru 
care există condiții medii de dezvoltare. Modelarea pierderilor de sol datorită eroziunii 
în suprafață a permis estimarea unei valori maxime de 19.6 t/ha/an pentru subbazinul 
hidrografic Gârbăul Dejului și o valoare de 16.9 t/ha/an pentru Valea Mare, restul 
subbazinelor prezentând valori mai scăzute, sub 7 t/ha/an, cu valori de sub 0,2 
t/ha/an pentru media bazinală.  Alunecările de de teren prezintă o probabilitate 
medie-mare de apariție pentru subbazinul Valea Mare, cu o valoare modelată de 0.684 
și 0.691 pentru Valea Negrileștilor, 0.721 pentru subbazinul Lelești, 0.721 pentru 
Gârboul Dejului și 0.726 pentru Sălătruc, ceea ce reclamă necesitatea luării unor 
măsuri de estompare a efectelor negative induse de acestea prin realizarea 
împăduririlor cu specii ale căror cerințe ecologice sunt îndeplinite în vederea unei 
dezvoltări cel puțin medii. 
 Pentru întreg teritoriul analizat, cele mai mari ponderi ale suprafețelor ce 
oferă o favorabilitate ridicată (clasa II) s-au identificat pentru gârniță, ce poate fi 
folosită pentru 96% din teritoriu, alături de paltin (pentru 23,7%), tei (pentru 18,1%) 
și fag (pe suprafețe restrânse de 2,2%), clasa medie de favorabilitate (III) fiind mult 
mai bine reprezentată teritorial pentru speciile de cer, fag (97,8%), gârniță (96%), 
stejar pedunculat (92,3 %), tei (81,9%). Limitările de ordin climatic în general, urmat 
de altitudine și caracteristici pedologice au condus la încadrarea pe clase de 
favorabilitate scăzută și foarte scăzută pentru carpen și cireș.  
 Propunerile de înființare a unor stațiuni forestiere cu scopul reducerii 
efectelor negative ale eroziunii solului și de stabilizare a arealelor afectate de alunecări 
de teren s-au realizat în finalul studiului pentru fiecare subbazin hidrografic în funcție 
de specificul de mediu al acestora. 
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