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Abstract: Role of the Oragious Phenomena (Thunder and Lightning) in Causing Landslides. The extreme climatic 
phenomena of the 20th of June 2006, in the superior basin of the Ilişua Valley, tributary on the right to the Someşul 
Mare River, generated, besides the catastrophic flood with human victims and immense material loss, a series of 
associated processes to be noticed for their diversity, magnitude, and affected areas. These were landslides, torrents, and 
soil erosion. The landslides and the torrents were triggered also by the oragious phenomena (thunder and lightning) 
accompanying the heavy rainfall. The low altitude clouds, at the level of the water divides, permitted the thunder and 
lightning generated vibrations be very intense (due to the small dissipation area). This destroyed the relative balance of 
the slopes generating landslides.  

 
       
Fenomenele climatice extreme care au avut loc 
în data de 20 iunie 2006, pe teritoriul comunei 
Târlişua şi, parţial, al comunei Zagra din 
Judeţul Bistriţa-Năsăud, au generat, pe lângă 
viitura catastrofală ce a făcut 13 victime umane 
şi imense pagube materiale, o serie de procese 
asociate, între care se detaşează, în ceea ce 
priveşte diversitatea, amploarea şi suprafeţele 
afectate, deplasările în masă, torenţialitatea şi 
eroziunea solurilor. 

Contextul climatic aflat la originea acestor 
procese este dat de precipitaţiile abundente (cca 
100-120 l/m²) căzute într-un interval temporal 
extrem de scurt (2 ore) în data sus menţionată, 
fapt care a diminuat capacitatea de absorbţie a 
substratului şi, în consecinţă, a mărit la 
maximum fracţiunea scursă pe versanţi. Ea a 
determinat creşteri majore şi bruşte ale debitelor  
pe organismele de drenaj existente, dar şi 
activarea unor torenţi cu scurgere temporară sau 
chiar lipsiţi de scurgere. De asemenea, s-a 
înregistrat o scurgere areală de mare intensitate, 
veritabilă pânză fluidă, care a acoperit în 
intervalul de maxim pluviometric întreaga 
suprafaţă a versanţilor. Menţionăm că aversa în 
cauză nu a afectat întregul teritoriu al celor 
două comune ci doar o suprafaţă de formă 
trapezoidală cu laturile suprapuse văilor Molişet 
şi Ţibleşului, la vest şi est, respectiv 
aliniamentului depresiunilor submontane 
Molişet, Şendroaia, Strâmbulici, Poienile Zagrei 

la nord şi culmilor Secătura – Runc la sud. 
Faptul că în teritoriul de manifestare a aversei 
intră doar periferia montană a Ţibleşului (în 
zona Borcut) exclude ascensiunea orografică 
din rândul factorilor cauzali ai precipitaţiilor 
abundente căzute. 

Contextul litologic, recunoscut ca factor activ 
al fenomenelor geomorfologice, indiferent care  
este cauza producerii lor, este definit de 
prezenţa pe toată suprafaţa regiunii analizate a 
rocilor sedimentare de vârstă eocen-oligocenă, 
constituite din alternanţe de gresii, marne şi 
argile. Ele alcătuiesc monoclinuri prelungi, 
orientate predilect nord-sud, sau nord-vest - 
sud-est, aflate la originea unui tipic relief 
structural de cueste, platforme structurale, văi 
subscevente, consecvente sau obsecvente. 
Prezenţa intercalaţiilor argiloase apare ca un 
element catalizator al proceselor actuale de 
versant, îndeosebi a alunecărilor de teren de 
diverse tipuri fapt ce putea fi remarcat şi 
anterior  în peisaj printr-o serie de alunecări 
profunde, masive, de tip glimee (Dealul 
Bisericii, Muncel, Zăpodie, Dealul Secăturii 
etc.), dar şi a diverselor forme de curgeri etc.  

Contextul morfologic, biopedogeografic şi 
antropic înscrie regiunea afectată în domeniul 
reliefului de dealuri înalte (700-900 m 
altitudine) cu energie de relief de 300-400 m, cu 
declivităţi ale versanţilor de până la 45-60º. 
Valorile menţionate cresc la  contactul cu 
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muntele şi se atenuează în bazinul mijlociu şi 
inferior al văii. Declivitatea s-a dovedit a fi un 
element important, cu statut de factor 
favorizant,  în geneza proceselor de care ne 
ocupăm în analiza de faţă. 

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

Pe un astfel de fond, al existenţei unor factori 
favorizanţi latenţi, care în condiţiile climatului 
anterior au mijlocit instaurarea unui echilibru 
relativ al versanţilor, apariţia bruscă a unui 
fenomen climatic extrem – precipitaţii 
abundente într-un interval de timp extrem de 
scurt – a dezechilibrat raportul dintre 
elementele de rezistenţă ale versantului şi cele 
de instabilitate, în sensul supralicitării  acţiunii 
celor din urmă. Dacă eroziunea areală şi 
torenţialitatea au apărut ca şi consecinţe 
nemijlocite, directe şi imediate ale cantităţii de 
apă scrusă pe versant, alunecările de teren 
produse în acelaşi timp au la origine, cu 
certitudine, o cauză care n-a fost invocată în 
mod curent  până în  momentul de faţă şi anume  
fenomenele orajoase (tunetul şi trăznetul). 
 

Tunetul şi trăznetul ca factori declanşatori ai 

alunecărilor de teren 

 

Aversa torenţială care a avut loc între orele  
15-17 în data de 20 iunie 2006 în zona centrală 
a comunei Târlişua (cu prelungire spre est în 
comuna Zagra) a avut o serie de particularităţi 
ce s-au constituit într-un cumul de factori 
favorizanţi ai deplasărilor în masă invocate.  

Astfel, ea a debutat cu o ploaie obişnuită al 
cărei aport de apă a avut menirea de a satura, 
cel puţin în orizontul superior, substratul edafic. 
Brusca intensificare a aversei în condiţiile unui 
pat de scurgere deja puternic îmbibat, a făcut ca 
întregul aport de ape să fie dirijat spre poalele 
versanţilor, spre organismele torenţiale. 
Capacitatea erozivă s-a amplificat la maximum 
ca dealtfel şi forţa ei de lovire a oricăror 
neuniformităţi ale terenurilor întâlnite. 

În al doilea rând, şi cel mai important din 
punctul nostru de vedere, îl constituie 
altitudinea  plafonului de nori din perioada 
aversei, respectiv a stratului atmosferic în care 
s-au produs descărcările electrice ce determină  
fenomenele orajoase din categoria tunetelor şi 
trăznetelor. Se ştie că situarea formaţiunii 
noroase la altitudini mari în raport cu relieful pe 
care-l survolează are ca efect un proces de 
disipare a energiei orajoase, atât pe verticala 
locului, cât mai ales periferic, lateral acesteia 
(Fig. 1). Dimpotrivă, poziţia joasă a plafonului 
de nori, în special în cazul tangenţei acestuia cu 
interfluviile,  reduce aria de disipare a energiei 
atât prin îngustarea stratului atmosferic dintre 
nori şi suprafaţa terenului, cât şi prin 
neaccesarea spaţiului periferic. 
 

 
 

Fig. 1 Fenomenul de disipare a energiei orajoase în 

cazul plafonului înalt de nori 
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La Târlişua, în dupa-amiaza zilei de 20 iunie 
2006, evoluţia  plafonului de nori la altitudini 
extrem de scăzute, atingând practic culmile 
deluroase dispuse sub forma unor interfluvii 
sinuoase, a determinat, în condiţiile unor 
fenomene orajoase intense, o restrângere 
deosebită a spaţiului lor de disipare energetică, 
redusă practic la secţiunea transversală a 
profilului morfologic al văii (Fig. 2). Într-un 
astfel de context meteorologic, efectul 
vibraţiilor produse de către tunete şi trăznete a 
fost deosebit de pregnant, fiind la rândul său 
amplificat de forma de pâlnie a profilului văii 
dominantă în cea mai mare parte (cu excepţia 
cuvetelor depresionare). Un alt factor 
catalizator, în ceea ce priveşte propagarea 
vibraţiilor menţionate, pare a fi câmpul 
electrostatic constituit, datorită pânzei fluide 
generată de ploaia torenţială, ce a acţionat   sub 
forma unui medium ideal de transmitere şi 
orientare a fluxurilor energetice şi vibraţiilor 
spre suprafaţa versanţilor (lui i se datorează, 
probabil, în bună parte, şi vuietul generalizat 
semnalat de locuitorii satului în timpul aversei, 
la conturarea căruia nu trebuie excluse nici 
procesele de fracturare a substratului de sol şi 
rocă ce au premers alunecările).  

Concordanţa, dusă până la suprapunere, ca 

secvenţă temporală, dintre momentul 

producerii fenomenului orajos şi cel al 

declanşării alunecărilor de teren şi curgerilor 

noroioase a fost observată de numeroşi 

martori oculari situaţi  în areale diferite, unele 

localizate la mari distanţe în raport cu 

celelalte. Astfel, fenomenul a fost surprins de 
unii locuitori ai satului  Lunca Sătească unde, 
pe versantul drept al văii, alunecarea a antrenat 
o suprafaţă întinsă de pădure, de persoane 
situate în perimetrul Văii Uleasa sau în 
vecinătatea „feţelor” (Faţa Marcienilor, Faţa 
Şchiopului, Faţa Groşenilor) sculptate de pâraiele 
afluente pe versantul stâng al Văii Izvorului. 

Vibraţiile directe şi reflectate produse de 
tunete şi trăznete într-un spaţiu restrâns, 
delimitat de plafonul de nori extrem de jos şi 
liniile celor doi versanţi ai văilor, s-au 
constituit, fără nici-un echivoc, în factori de 
frângere bruscă a echilibrului versantului, a 
stabilităţii sale, instaurate în urma unei 
îndelungate evoluţii anterioare, declanşând, în 
condiţii de suprasaturare cu apă a stratului 
superficial de sol sau rocă, deplasarea 
materialelor componente. 

Răspândirea alunecărilor şi curgerilor 
noroioase determinate de fenomenele asociate 
aversei catastrofale din 20 iunie  este practic 
generalizată la totalitatea versanţilor cu înclinări 
de peste 15º-20º (Fig. 3). Amploarea maximă au 
avut-o însă pe cei cu declivitate mare, care 
relevă un peisaj ruiniform, brăzdat de alunecări 
profunde sau curgeri noroioase asociate  
(Fig. 4). Cea mai vastă suprafaţă o are 
alunecarea din Pârâul Văilor ce depăseşte 4 ha. 
De subliniat profunzimea alunecării menţionate, 
în ciuda faptului că întregul areal este  puternic 
împădurit.

 
 

 
Fig. 2 Fenomenul de cumulare a energiei orajoase în cazul plafonului jos de nori 
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Fig. 3 Bazinul Văii Ilişua. Zona şi arealele afectate de alunecările de teren din 20 iunie 2006 
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O inventariere comparativă a alunecărilor de 
teren produse în ultima jumătate de secol în 
acelaşi teritoriu cu cele apărute în cele două  ore 
ale aversei din 20 iunie relevă o proporţie 
covârşitoare a celor din urmă. Ca număr, ca 
suprafeţe afectate, ca tipologie. Ceea ce naşte 
supoziţia că fenomenele orajoase, prin 

potenţialul lor de intervenţie, se instituie, în 

timp  morfologic, într-un factor genetic deosebit 

de eficient în ceea ce priveşte alunecările de 

teren sau diversele forme de curgeri. Efectul 
acţiunii lor, pe lângă apariţia unor forme 
prorpiu-zise, este cel de destabilizare 
intempestivă, periodică, a echilibrului 
versanţilor ceea ce va subvenţiona procese de 
remodelare ulterioară diverse şi intense. 

Pe lângă rolul lor de remodelare a reliefului, 
de catalizare, pentru o anumită perioadă, în 
funcţie de amplitudinea dezechilibrului indus 
versanţilor, a proceselor şi microproceselor din 
spaţiul acestora, alunecările de teren şi, 
îndeosebi curgerile noroioase, au generat o 
fracţiune importantă a debitului solid transportat 
de valul de viitură care, în anumite sectoare din 
amonte ale văii Ilişua, a îmbrăcat forma unui 
torent noroios tipic Ca urmare, forţa de lovire a 
talazului de apă a sporit şi, prin asociere cu 
materialul lemnos antrenat, inclusiv cel provenit 
pe seama deplasărilor de teren analizate, valul 
de viitură s-a transformat într-o forţă distructivă 

ce explică distrugerea totală a celor 23 de 
gospodării şi afectarea altor 480 numai în 
comuna Târlişua, ruperea celor două poduri 
peste Valea Izvorului, distrugerea liniei de 
alimentare cu energie electrică pe o distanţă de 
7 km  etc. 

Acelaşi debit solid, susmenţionat, compus din 
elemente heterogene (nisipuri, pietrişuri, mâluri, 
argile, o diversitate de resturi vegetale etc,) a 
asigurat material din abundenţă pentru 
remodelarea profundă a luncii principale, 
devenită, după viitură, aşa cum autorizat 
remarca Grigore Posea într-o discuţie cu 
subsemnatul, o luncă aluvială tipică. Grosimea 
depozitelor noi a atins pe vaste suprafeţe ale 
terasei I valori de 40-70 cm cu înălţarea şi 
nivelarea de rigoare a acesteia, dar şi cu 
încastrarea fundaţiilor construcţiilor  rămase 
intacte după viitură în aluviul respectiv. 
Inălţimea remarcabilă a valului de viitură (peste 
5 m) a condus la inudarea întregii suprafeţe a 
albiei majore, până la racordul acesteia cu 
versanţii (sau cu fragmente ale terasei 
următoare) în condiţiile unei lăţimi cuprinse 
între 200-800 m. Ca urmare, în ciuda debitului 
curent modest al  Văii Ilişua şi a unui potenţial 
de modelare asemănător, apariţia incidentală a 
unui astfel de fenomen, la intervale temporale 
chiar milenare, poate avea efecte morfogenetice 
dintre cele mai ample şi mai surprinzătoare. 

 
 

 
 

Fig. 4 Alunecări şi curgeri noroioase pe versantul drept al Văii Lunga 
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Depozitele aluvionare au produs, de asemenea, 
modificări vizibile în profilul şenalului de 
scurgere al văii principale prin colmatarea albiei 
minore şi ridicarea sa în medie cu cca 50 cm.  
De remarcat însă faptul că, în ciuda energiei 
deosebite a valului de viitură, exceptând unele 
sectoare nesemnificative de bucle de meandre, 

traseul vechii albii nu a fost modificat, după 
trecerea acestuia apele revenind în matca 
anterioară. Ceea ce denotă un coeficient ridicat 
de armonizare a proceselor fluviatile în raport 
cu intervenţia antropică,  dinamica naturală a 
văii menţinându-se. 
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