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Abstract. Microscalar morphosequences as Support for Territorial Arrangements. At least for the territorial 
arrangements practice in Romania, the actions were located on large spatial units. Only some specific interventions, as 
torrential basins, river channels, intensely degraded slopes etc., were characterized by medium-scalar dimensions. 
Those on inferior scalar levels are extremely occasional and geomorphologically (scientifically) unfounded. The recent 
requirements in territorial arranging imply a careful evaluation of the geomorphologic reality at microscalar levels as 
well as the adoption of some methods and techniques that fit to the geometric architecture that derives from the forms 
intimacy. As a consequence, the morphosequences become adequate supports for the detail territorial arrangement. The 
microscalar morphosequences are understood as parts of a geomorphologic catena of no matter what relevance: 
morphological, morphometrical, morphogenetic or morphodinamic. This means that the morphosequences play the role 
of holonic subunits, belonging to the same order or to different ones, but systemically subordinated to the referential 
whole. These microscalar morphosequences could be identified with elementary physiographic components (ex. Facets, 
microforms) or with functional components of the geomorphologic reality. They could at most be correlated with 
structural levels belonging to medium scalar catenae, as those in a valley system: channels, terraces, slopes and their 
components. Within the spatial morphologic system (the regional one), these morphosequences express at most the 
geosites or places. In fact, the morphosequences, with a varied discography and an intimate dynamics, provide the 
catenar construction with a character of relative stability. The morphosequential homologations and convergences 
determine the functional model of the mezo- and macroforms. The frequency and variation of the microscalar 
morphosequences indicate the level of aggression on the geomorphologic system. They also indicate the presence of 
some perturbational factors which strive to overrun the geomorphologic resistance, so that the destabilization is not only 
imminent, but also affective. As a consequence, the territorial arrangement will be correlated to the patterns imposed to 
the land areas by the active morphosequences or by those derived with restabilization tendencies. Because of the large 
variety of the morphosequential patterns, we chose for our demonstration some specific cases within the slopes and 
river channels catenae in the Transylvanian Basin.   

 
 

Participarea geomorfologiei la cunoaşterea 
Terrei s-a împlinit treptat şi corelat cu 
abordările şi rezultatele dobândite din spectrul 
larg al ştiinţelor naturii. Nevoile practicii au 
impulsionat cercetarea fundamentală, iar 
aceasta a susţinut mereu şi în forme noi 
investigaţia aplicată, rezultând geomorfologia 

tehnică. Raporturile între cele două căi de 
abordare s-au menţinut continuu, existând o 
unitate bine închegată, care merge de la teorie la 
practică şi invers. Astăzi, geomorfologia se 
înscrie aşadar între ştiinţele cu valenţe deosebite 
pentru înţelegerea şi susţinerea transformărilor 
din teritoriu, indiferent de nivelurile de analiză: 
local, regional, global. 

În dorinţa de a ne apropia de geomorfologia 
aplicată, poate chiar mai mult, geomorfologia 
tehnică, va trebui să pornim studiul de la ceea 
ce cunoaşterea şi practica actuală folosesc sau 

ar trebui să utilizeze ca suporturi teoretico-
aplicative. 

Geomorfologii din România nu au oferit 
elemente concrete taxonomice, tipologice şi de 
referinţă (suporturi geometrice) pentru inserţia 
specifică a lucrărilor de amenajare a teritoriului. 
Pe de altă parte, nu sunt lămurite nici sferele de 
înţelegere în privinţa noţiunilor de amenajare a 
teritoriului, îmbunătăţirii funciare, organizare a 
teritoriului etc. Se impun, aşadar, câteva 
comentarii de ordin general. 

Amenajarea teritoriului presupune efectuarea 
unor acţiuni tehnice asupra componentelor 
geografice (apă, sol, relief) în scopul 
dimensionării folosirii acelui spaţiu. În cazul 
reliefului, fond asupra căruia se operează cele 
mai frecvente lucrări, sunt necesare câteva baze 
de date: 
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- informaţia geomorfologică care include pe 
de o parte date morfografice şi cantitative 
(fragmentare, energie, declivitate), iar pe de altă 
parte documente cartografice (schiţe, hărţi 
parţiale, hărţi generale); 
- elemente geospaţiale, suport pentru 
proiectarea şi executarea lucrărilor de amenajare: 
unităţi morfologice, faţete, morfosecvenţe 
(fiziografice, dinamice, funcţionale). Aceasta 
presupune elaborarea unei taxonomii 
geomorfotehnice; 
- elemente cartografice de bonitare: hărţi cu 
regionalizarea modalităţilor de folosinţă a 
teritoriului (în cazul amenajărilor complexe); 
hărţi etalon cu toposecvenţe clinometrice 
delimitate pe baza claselor de pantă. 

Atunci când se efectuează studii de 
geomorfologie cerute de practică, sunt folosite, 
pe lângă principiile şi metodele obişnuite, 
principii şi metode specifice, cum ar fi: 
1. principiul secvenţialităţii, stipulează că 

realitatea teritorială este inteligibilă pe 
întreg în măsura în care este şi pe părţi. 
Aplicarea secvenţialităţii constituie calea 
sigură a intervenţiei corecte a omului asupra 
terenului; 

2. principiul coerenţei, variaţia fenomenologică 
se înscrie pe traiectoria legăturilor trainice; 

3. principiul antagonismului, căci natura nu 
este niciodată uniform continuă; 

4. principiul instabilităţii ne sugerează faptul 
că natura lucrează pe două tendinţe – 

negentropică, înscrisă pe cea entropică, care 
rămâne însă cu durată lungă; 

5. principiul catenei, conform căruia părţile 
unei serii geomorfologice compun o unitate 
fie topostatică (faţetă înclinată, faţetă 
abruptă, faţetă cvasiorizontală), fie una 
genetică (dinamică – ca la un torent – 
bazinul de recepţie, canalul, de transfer, 
conul de acumulare); 

Principiul „catena” a fost propus de către 
Milne (1935, 1947) în legătură cu „soil 

surveys”, în sensul unei corelaţii între solurile 
de pe un versant şi toposecvenţele acestuia. De 
aici s-a formulat şi concluzia că poziţia unui 
segment de pantă la o localizare catenară 
particulară are nu numai o influenţă asupra 
tipului de sol care apare acolo, ci şi asupra 
morfologiei segmentului. Apropiindu-ne de 
explicaţiile date catenei geomorfologice 
(Scheidegger, 1986), devine evidentă 
secvenţialitatea catenară prin inputul şi outputul 
de masă şi energie într-un curent de momente şi 
mecanisme înlănţuite: fâşia eluvială, fâşia 
coluvială şi fâşia aluvială, precum şi în cazul 
unui sistem torenţial (bazinul de recepţie, 
canalul de transfer, conul aluvial). Echivalarea 
unei astfel de construcţii catenare, cu secvenţele 
de eroziune-transport-depozitare, apare evidentă. 
Segmentele respective se definesc nu doar prin 
existenţă morfofuncţională, ci şi printr-o mişcare 
plan-spaţială, ceea ce vorbeşte şi de controlul 
principiului instabilităţii. (fig. 1). 

 
 

 
 

Fig. 1 Catena: eluviu, deluviu, coluviu; eroziune, transport,  

depunere într-un sistem torenţial 
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Faţă de cele expuse, bazaţi pe literatura 
existentă, considerăm obligatorie depăşirea 
restrictivităţilor de a considera „catena” doar ca 
secvenţe dinamice echivalate cu mecanismele 
prin care este realizat fluxul de materie şi 
energie. Ca urmare, catena, ca înlănţuire de părţi 
(lanţ catenar) legate între ele prin determinări: de 
poziţie, de ierarhie sistemică (holarhie), de 
sinergie şi altele, poate avea caracter: 
-  dinamic – torenţi, văi, văi de deraziune, 

alunecări, curgeri noroioase etc. (fig. 2 a, b); 
-  static – ordonări de suprafeţe legate prin 

contiguitate (ex. toposecvenţele); 
-  funcţional – eroziune, transport, acumulare 

(ex. eluviu, deluviu, coluviu). 
După cum operează raţionamentul că dacă 

există relieful topografic, suprafeţele plane 
stabile la diferite nivele, ele vor fi conexate de 
trepte instabile şi segmente foarte active. 

Cele două mari căi de abordare în cazul 
versanţilor: prima, catenar procesuală şi 
genetică; a doua, secvenţial clinotropică (pe 
clase de pante), merită a fi conexate şi discutate 
prin funcţia pantelor limită. Valoarea de 20 
socotită ca pantă limită superioară pentru 
suprafeţele orizontale, iar valoarea 3-50 ca pantă 
limită de racord între versant şi fundul văii sau 
între versant şi platourile interfluviale (H. 
Summerson şi M. Miller, 1960, G. Seret, 1963, 
J. Somé, 1966 etc.). Dacă adoptăm părerea (P. 
Macar şi A. Pissart, 1966) că valoarea  3-50 este 
limita inferioară a înclinării ce asigură un 
echilibru dinamic proceselor de modelare a 
versanţilor,  atunci în ierarhizarea 
morfosecvenţelor putem delimita „unităţi” 
morfoscalare stabile (0-60), substabile (6-90), 
metastabile (9-220) şi regresive (>310).

 

 
 

Fig. 2 a Catena secvenţelor într-un complex de alunecare de tip glimee (în profil) 

 

  
Fig. 2b Catena secvenţelor într-un complex de alunecare de tip glimee  

(ansamblu morfologic) 
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Întregul teritorial poate fi apreciat ca 
superpoziţionare şi juxtapunere de „catene”. 
Această abordare diferă fundamental de ceea ce 
folosesc „şcolile morfometrice”, adică de 
clasele de pante utilizate atât pentru deducţii 
genetice, cât şi pentru aplicarea diferenţiată a 
lucrărilor de amenajare a teritoriului, cum sunt 
cele de îmbunătăţiri funciare pe versanţi. 

Pe suprafaţa globului terestru, ordonările 
catenare au loc pe două direcţii: plan-spaţiale şi 
plan-verticale. Pe unitate teritorială acestea 
realizează combinaţii geomorfologice funcţionale 
de factură convergentă sau divergentă în care 
direcţiile vectoriale indică integrarea proceselor 
şi formelor, ori, dimpotrivă, dispersia, disiparea 
masei şi energiei. 

Ilustrarea celor expuse poate fi multiplă. 
Apreciem ca oportună demonstraţia pe 
morfounitatea versantului.  

Indiferent în ce optică privim secvenţele unui 
versant, rămânem convinşi că fiecare „parte” 
îndeplineşte o funcţie de „verigă catenară” în 
ansamblul profilului, fie că acestea, vorbind 
numeric, sunt: 2, 3, 4, 9 etc. (fig. 3), cu atribute 
toposecvenţiale, fie dinamice sau depoziţionale 
(eluviu, deluviu, coluviu, aluviu). Fâşiile 
funcţionale acceptate la cei mai mulţi cercetători, 
după L. King (1957) sunt patru-cinci: 
- convexitatea superioară sau panta crescândă 

(waxing slope), care creşte uşor spre partea 
inferioară; 

- fâşia nudă (abrupt, free face) afectată de 
dezagregări; 

- fâşia de grohotiş (debris slope); 
- concavitatea inferioară (panta descrescândă – 

waning slope) sau fâşia coluvială; 

- fâşia cu deluvii – ce face legătura între 
convexitatea superioară şi concavitatea 
inferioară. 

Pe faţa unui versant aceste fâşii se repetă 
frecvent, caz în care vom vorbi de o 
multiplicare morfosecvenţială. Profilul 
versantului devine multispectral, ceea ce obligă 
practicienii să-şi adapteze intervenţiile la 
asemenea detalii sau să aplice lucrări unitare 
pentru întreaga faţă a versantului „sfârtecată” 
(sfărâmată) de procese extrem de difuze (fig. 4). 
Morfosecvenţele extrapolate la profilul (linia), 
respectiv faţa acestuia, vor compune suprafeţele 
funcţionale, fâşiile funcţionale, respectiv 
benzile spectrale pentru amenajare (fig. 5). O 
morfosecvenţă va conţine elemente: 
- clinometrice (pe clasa de pante adoptată);  
- de formă geometrică (concav, convex, drept, 

mixt); 
- de constituţie geologică, formaţiuni de 

cuvertură (scoarţa de alterare, depozite 
remaniate). 

- morfodinamice (obârşii de văi, cap de vale, 
talveguri, cornişe de desprindere, corpuri 
materiale în deplasare etc.); 

- morfogenetice – procese specifice lineare, 
areolare, complexe. 

Toate fâşiile de versant şi morfosecvenţele din 
cadrul lor vor fi evaluate şi sub raportul stărilor 
sistemice (stabilitate, instabilitate, metastabilitate, 
fluctuaţie) şi a tendinţelor fundamentale 
(rezilienţă, durabilitate, regresivitate). 

Morfosecvenţele constituie suporturi efective 
pentru cartografierea geomorfologică aplicată, 
operaţie obligatorie în proiectarea şi acţiunea de 
amenajare a teritoriului (fig. 6). 

 
 

  
 

a.                                                                                                      b. 
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c. 

 

Fig. 3a Unităţile morfologice ale versantului: a – o unitate, b – 2 unităţi, c – 3 unităţi, d – 4 unităţi; 
b. Elementele versantului (după L. King ,1953): A – convexitatea superioară, B – abrupt,  

C – fâşia de grohotiş, D – concavitatea inferioară; 
c. Terminologia aferentă versantului (după Young, 1964) 

 

 
 

Fig. 4 Unităţile funcţionale şi morfologice ale versanţilor din bazinul Someşului Mic (sinteză): 
1. Procese pedogenetice, circulaţia verticală a apei; 2. Circulaţie laterală superficială a apei; 3. Circulaţie difuză, 
creeping, circulaţie de tip rill, fâşii de solifluxiune, retragerea versantului; 4. Cornişă de desprindere la alunecări şi 
prăbuşiri, curgeri noroioase,  ravene seci şi cu apă, conuri de nisip; 5. Alunecări periglaciare, alunecări cubice, alunecări 
sub formă de limbă, creasta alunecării, canalul de alunecare; 6. Glacis, trene coluvial-proluviale; 7. Torenţi, depozite 
aluviale, meandre; 8. Faza de desprindere, material prăbuşit, material din rampa canalului de scurgere; 9. Transport de 
fund, transport în suspensie, transport în soluţie, insule de râu 
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Fig. 5 Morfosecvenţele amenajate dintr-un sistem de pante 

 

 
 

Fig. 6 Catena torentului – unităţi microscalare şi de proiectare pentru amenajare 
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