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Abstract: Endemic landslides in the Izvoru Alb’s inhabited area. In the middle part of the Izvoru Alb river’s basin 

(on the right bank of Bistrita river, in the area of Izvoru Muntelui – Bicaz Lake), mass movements processes have great 

intensities, on both slopes and know time reactivations because of a complex of lithological, morphological, climatic 

and especially anthropic favorable factors. As a consequence, were produced some landslide lakes, in 1914 and 2005, 

houses and households were destroyed, large areas of gardens, plough land and forest were degraded. Izvoru Muntelui – 

Bicaz Lake is an important, indirect cause of the endemic character of the landslides in area. 

 

 
Satul Izvoru Alb, ce aparţine administrativ de 
oraşul Bicaz, judeţul Neamţ, se află amplasat pe 
terasele de luncă şi ambii versanţi (treimea 
inferioară a acestora) ai văii pârâului Izvoru 
Alb, afluent pe dreapta al Bistriţei în sectorul 
lacului de acumulare Izvoru Muntelui – Bicaz, 
la circa 10 km amonte de barajul acestuia. 

Intravilanul satului s-a extins de pe terasele de 
luncă ale Bistriţei pe pârâu în amunte, în 
actualul sector de vale, după 1960, urmarea 
apariţiei lacului Izvoru Muntelui. O bună parte 
a intravilanului se suprapune unor areale de 
vechi şi repetate procese de deplasări în masă 
(vezi schiţa geomorfologică) (fig. 1). 

După informaţiile de la localnici, în noaptea 
de 16 spre 17 august 2005, un deluviu mai 
vechi, de mari dimensiuni, de pe versantul drept 
al văii, s-a pus în mişcare, cu viteze diferite de 
la un loc la altul, a barat albia minoră a pârâului 
pe o lungime de circa 70 m şi a determinat 
formarea unui lac cu dimensiuni apreciabile: 
suprafaţa medie de 2,6 ha, lungime de 300 m, 
lăţime în sectorul mijlociu de 200 m şi 

adâncime maximă 4-5 m. Principala râpă de 
desprindere a deluviului se află în treimea 
mijlocie a versantului, acoperită cu pădure 
(răşinoase), dar numeroase râpe de desprindere, 
secundare, se află în diverse alte sectoare ale 
deluviului de alunecare. 

S-au produs importante pagube materiale, 
rezumate la: 3 case, 4 grajduri şi alte anexe 
gospodăreşti aflate total sau parţial sub apă, alte 
8-10 case şi construcţii avariate, nelocuibile, 
importante suprafeţe scoase din circuitul agricol 
(grădini de legume, livezi, teren arabil), şoseaua 
principală şi un pod scoase parţial din funcţie 
(vezi foto). Prin intervenţia localnicilor de 
adâncire a canalului de scurgere a lacului, cât şi 
prin adâncirea şi lărgirea ulterioară, pe cale 
naturală, a canalului respectiv în corpul deluvial 
care a barat albia, nivelul apei din lac a scăzut 
continuu şi dimensiunile acestuia s-au redus 
treptat, astfel că în toamna anului 2006 mai 
avea jumătate din suprafaţa iniţială şi adâncimi 
de până la 1,5 m. 

 

Rev is ta  de  geomor fo log ie – vol. 8, 2006, pp. 115-118 



C .  B R Â N D U Ş ,  I o n  M A N O L A C H E ,  G h e o r g h e  C I U C A N U  

 

116 

 
Fig. 1 

 
Din aceleaşi informaţii ale localnicilor, în 

1914 a avut loc, de asemenea, o alunecare de 
proporţii care a condus la formarea unui lac de 
dimensiuni mai mici. Ulterior au avut loc 
periodic recrudescenţe sporadice în mişcarea 
deluviului, ultima în aprilie 2006, când au fost 
afectate alte 4 gospodării. La nivelul anului 
2006, satul Izvoru Alb era greu încercat de 
aceste dezastre geomorfologice repetate (din 
totalul de 129 gospodării ale sale nefiind nici 
una care, sub o formă sau alta, să nu fi avut 
pierderi materiale). 

Toate aceste procese geomorfologice s-au 
putut produce datorită conjugării unui complex 
de factori naturali şi antropici favorizanţi. 

Unul din factorii importanţi este alcătuirea 

petrografică. Formaţiunile geologice din 
sectorul de vale respectiv sunt reprezentate 
printr-un facies şistos argilos-grezos, ce aparţine 

flişului curbicortical (strate de Ceahlău) de 
vârstă Albian-Vraconian. În aceste condiţii s-a 
putut forma un corp deluvial cu grosime medie 
de 2,5 – 3,5 m, dar care în anumite areale 
ajunge la mai mult de 5-6 m. Aceasta este 
explicaţia existenţei şi pe versantul opus (stâng) 
al văii a unui extins areal afectat de alunecări 
relativ stabile, areal care, aleatoriu, devine 
activ. Factorul climatic, caracterizat prin mari 
variaţii anuale ale regimului precipitaţiilor, nu 
este mai puţin important. Astfel, punerea 
repetată în mişcare, totală sau parţială, a 
corpului deluvial, ca şi extinderea în suprafaţă a 
acestuia coincid cu anii ploioşi, când media 
precipitaţiilor realizează valori ce depăşesc 900 
mm. Lipsa unui drenaj natural pe ambii versanţi 
ai văii în sectorul respectiv a favorizat 
acumularea apei din precipitaţii în masa 
deluviilor. Existenţa unui organism torenţial în 
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extremitatea din avale a arealului deluvial la 
care ne referim, care asigură drenajul apelor de 
pe versant, subliniază evident importanţa apei la 
favorizarea fenomenului. Şi condiţiile 

morfologice, respectiv panta medie a 
versantului, cu valori de 10-15%, ca şi forma 
aproximativ concavă a versantului, cu pante de 
25-30% la partea superioară, au favorizat 
punerea în mişcare a deluviului. 

În opinia noastră, rol hotărâtor au avut unele 
cauze de ordin antropic, între acestea, defrişarea  
pădurii şi intensificarea activităţii umane pe cei 
doi versanţi, mai cu seamă după 1960, odată cu 
apariţia lacului de acumulare Izvoru Muntelui şi 
strămutarea către amunte a gospodăriilor. De 
asemenea, deteriorarea lucrărilor de artă din 
albia pârâului Izvoru Alb (6-7 baraje de retenţie 
a aluviunilor, praguri de beton pentru 
stabilizarea talvegului, regularizarea şi betonarea 
albiei minore), executate concomitent cu marele 
baraj al lacului Izvoru Muntelui – Bicaz. De 
fapt, s-a produs distrugerea completă a 
lucrărilor respective, favorizată şi de exploatarea 
neraţională a apei lacului, respectiv, de marea 
variaţie pe verticală a nivelului apei în timpul 

anului. Astfel, talvegul pârâului Izvoru Alb s-a 
adâncit sub nivelul celui din anul 1960, 
determinând subsăparea bazei versanţilor. 

Întrucât lucrări de captare şi drenare ale apei 
superficiale şi din corpul deluvial, măsuri ce se 
impun cu stringenţă, ca şi cele de regularizare a 
albiei minore a pârâului sunt greu de întrevăzut 
în condiţiile actuale, având în vedere costurile 
ridicate ale acestora, perspectivele de dezvoltare 
ale aşezării sunt limitate. Deşi satul Izvoru Alb 
a fost menţionat, ca un grup de case la 
debuşarea pârâului Izvoru Alb în Bistriţa, într-un 
hrisov al lui Ştefan cel Mare (1458) sau pe hărţi 
din secolul 18 (Cantemir, 1717; Bauer, 1772) şi 
se bucură de un peisaj fizico-geografic 
încântător, numărul gospodăriilor (129) şi al 
locuitorilor (233) se reduce de la un an la altul. 
Mai rezistă acolo cei care nu au puterea 
economică de a pleca sau aceia care mai sunt 
legaţi de casa părintească (cazul familiei 
Mihăilă, căreia îi mulţumim pe această cale 
pentru informaţiile oferite). 

Să fie acesta un caz singular în ţara noastră de 
dezastre geomorfologice care să determine 
dispariţia unei aşezări rurale ? 

 

                     
 

                      
Foto 1-4  Pagube materiale şi Lacul de baraj natural menţionat 
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