
MODIFICARI tN PfilSAJUt GEOMOKFIC 
AL MOTRULUI MtJtOCIU 

CONSTANTIN SIBINESCU 

Regiunea pe care o prezeentăm este aşezată în partea 
·de nord-vest a provinciei istorice Oltenia, de o parte şi de 
<1lta a văii Motrului, între localităţile Cătunele şi lnsurătei, 
aparţinînd judeţului Gorj. 

Din punct de vedere fizico-geografic regiunea noastră se 
încadrează marelui ţinut al Subcarpaţilot Getici (care, ca u
nitate maJoră cuprinde tot teritoriul dintre Dîmboviţa şi Mo
tru, poala Carpaţilor Meridionali şi rama Piemontului Getic}. 
:t-.·Iergînd şi mai în profunzime, constatăm că ne aflăm în ex
tremitatea vestică a districtului Subcarpaţilor Jiului (între 
Gilort şi Motru), deci ne aflăm în zona de contact dintre Sub· 
carpaţii Olteniei şi Podişul Mehedinţi, ce pătrunde către nord
vest, între Motru şi Drobeta Turnu-Severin, barînd desfăşu
rarea pînă la Dunărea Subcarpaţilor. 

Limita nordică a regiunii o constituie linia convenţiona
!iî cctre ar uni localWiţile Dealu-Viilor - Cătunele - Roşiuţa 
d1o' pe Valea Motrului. Nu putem spune că această limită des
parte două unităţi naturale bine individualizate din punct de 
vedere geografic, ci este o limită a orizontului local. 

Limita estică este mai bine individualizată din punct 
r10 \'edere fizico-geografic, apărînd ca o linie ce uneşte cele 
mai mari înălţimi ale dealurilor : Cervenia, Poiana Borcii, Co
moristea, tocmai cupăna de ape dintre Ploştina şi Lupoaia. 

Limita sudică ar fi constituită din linia convenţională ce 
urmează pdralela localităţilor : Noapteşa, Boboiceanu, Ripa 
ele Zcgujani, Insurăţei. 

Limita vestică este mai greu de conturat, corespunzînd 
meridionalului care taie localitatea Dealul-Viilor, Valea pî
rîuh1i Jupea, interfluviul dintre văile Jupea şi Peşteana şi 
-interfluviul Peşteana - Copăcioasa. 
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0;.~ci zona în care ne încadrăm nu apare ca o unitate geo
graiic<l bine conturată ci a fost aleJ.să în raport cu subieciul 
clat. --- Regiunea de care ne ocupăm, făcînd parte din Dep1e
siunea Getică care din punct de vedere geologic cuprinde o 
succesiune de strate, de la Cretacic pînă la Cuaternar. Depo
zitele geologice aparţinînd seriilor : Eocen, Oligocen, Mioce-n, 
Pliocen la care se adaugă depozitele superioare aparţinînd 
Cuaternarului, reprezentat prin depozitele detritice de terasă, 
constituite din pietrişuri şi resturi de depuneri ce aparţin 
Cua tr,rnarului. 

fiind amplasată la contactul - Subcarpaţilor cu Podişul 
Mehedinţi, prima şi cea mai însemnată trăsătură morfologică 
ar fi aceea a existenţei a o serie de dealuri care încreţesc 
scoarţa zo'.lei. In ansamblu avem de a face cu o cale larga 
pri11cipaHi (valea Motrului) pe care se altoiesc o serie de pi
raic> repezi (care în marea lor majoritate sfîrşesc prin a-şi 
crea aşa-numitele conuri de dejecţie pe care apele se îm
prăştie înainte de a se linisti în matca rîului colector). Mai 
toate pîraele izvorăsc din cele două interfluvii care însoţesc 
valea şi pe care activitatea comună a factorilor endogeni 
(tectonica) şi exogeni (apă, vînt, aer, etc.) au sculptat o se
ri0 de forme morfologice în mare parte conservate şi azi. Ne 
referim la cele două niwle de eroziune (350-400 m şi 300--
140 m) care sînt situate pe coama dealurilor şi la cele cinci 
tPrase care coboară tot mai jos către firul apei (terasele de 
120-130 m; 80-90 m; 40-50 m; 18-20 m; 10-12 m). Jos. 
la ba'cl dealurilor, rîul îşi creează cea mai nouă treaptă (este 
vorlla de nivelul de luncă 3-5 m). -

Interfluviile au în general o orientare nord-sud sau NV-
SE. din ele pl-cînd o serie de culmi între care se insinuiază 
oqaşele ce coboară vertiginos către Motru. 

l'utem afirma negreşind că în rnndiţiile unei albii largi 
cn numeroase terase în sectorul Cătune - lnsurăţei. valea 
J\ lotrului are fizionomia unei depresiuni erozive joase carn 
nu este altceva decît o prelungire nord-vestică a depresiu
nii intracolinare Tîrgu-Jiu. 

Principala caracteristică a zon0i o formează constituţia 
din roci puţin rezistente care nu conservă bine relieful (mar
ne, ar~;ile, nisipuri, pietrişuri, etc.). Tocmai existenta unor 
asemenea roci a permis rîului crearea depresiunii alunqitfl 
NV---SE pe rîul Motru pe care am hotărît s-o denumim De
presiunea Dealul-Viilor - Insurăţei. Pe fundul acestei depre-
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::siuni 1îul Motru meandrLază puternic avînd posibilitatea 
si~-~i schimbe necontenit cursul. 

ln ceea ce priveşte dealurile, ca urmare a rocilor slab 
rezistente din care sînt formate, au fost foarte mult frag
mentate de apele temporare. Numeroşi martori de eroziune 
dovedesc existenţa suprafeţelor de nivelare. Agenţii exogeni 
~i-au manifestat acţiunea pe un relief creat de tectonică dar 
care n-a fost prea stabil, modificîndu-se continuu, îndeosebi 
ca urmare a mişcărilor neotectonice. 

Ceea ce este caracteristic pentru zona Motrului ~ste pu
ternica dezvoltare a unor organisme torenţiale în stare să 
roadă cu putere, sJ. acumuleze continuu şi să dea naştere 

-<J.stfel unui microrelief nou cunoscut sub numele de terasă. 
Motru} este un colector care există începînd din post-Risi
in .Ca urmare, el şi-a putut crea tot numărul de terase l6), 

de la cea de n0-130 m şi terminînd cu lunca în curs de sta
u liza re. 

l'entru sectorul studiat sînt depistate toate nivelele de 
'ternse, însâ exlensiunea şi mărim: a lor ca şi gradul de con
servare este diferit. In general, el2 apar pe ambele maluri 
ale I'vlolrului, î:isă o exprimare clară şi o cons:'rvare avansată 
SE' c0nstat0. pe malul drept între Păpeşti şi 1nsuri'\ţei. 

Procesele geomorfologice actuale sînt o continuare a ce
lor ca1e au avut loc în timpul etapelor preholocene, ele con
stituind o verigă de legătură cu cele care se vor desfăşura 
în viilor. A;1a!iza lor permite să se prevadă direcţiile de dez
voltare morfologică viitoare şi căile de remediere. Geneza 
proceselor actuale este strîns sudată de conlucrarea factori
lor climatici, floristici, geologici, etc. Ele sînt împărţite în 

"doud. cat:::gorii principale : permanente şi temporare. 
Pe lingă procesele actuale naturale, caracteristica zonei 

-0 constituie modificările aduse de activitaea umană cu scop 
·economic. 

Substanţele minerale utile întîlnite în zonă (cărbunii) au 
I~'icut posibilă schimbarea peisajului în mod radical. 

In bazinul Motru cele mai importante perimetre carbo
·nifere sînt : Horăşti, Roşiuţa, Lupoaia, Leurda, localităţi ce 
-c1u sufcrit modificări în peisajul natural prin amenajările fil
'Cilte în vederea exploatării cărbunelui în galerii. 

Stratul de steril de deasupra cărbunelui fiind în unei<> 
locuii de 2-3 m, iar înclinarea stratelor de cărbune nefiind 
>mai mare de 5-10°, exploatarea cărbu:ielui în cariere este 
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extrem de uşoară. Cărbunele din această zonă este rl2 ";:rstil 
Daciană şi Levantină-Inferior, fiind prins între argile, marne 
şi nisipuri uşor de înlăturat. 

Ca urmare a descoperirii şi valorificării industriale a 
cărbunelui din bazinul Motru a apărut oraşul Motru pe malul 
s! îng al pîrîului Motru în vecinătatea dealului Ploştina. ln 
prezent el este cel mai important centru al industriei căr
hunelm din judeţ, fapt care explică creşterea rapidă a popu
laţiei sale. In anul 1970 numărul locuitorilor era de 10 824 
faţQ. de 3 664 locuitori cit avea în 1966. Oraş nou, Motru s-a 
format din popula~ia venită din s2t2le vecine san din alte 
judeţe a!e Firii şi a crescut îndeos::bi tot pe seuma acestora 1 

dovadr. este sporul migratoriu care între 1966--1~70 a însu
mat circa 3 OOO locuitori. Populaţia oraşului în anul 1977 a
tinqe 17 50'.) locuitori, iar h 1979 - 21 [()0 locuitori. Penlru 
asic1nrarea unor condiţii d2 viatil. cit mai bune minailor au 
fost construite zeci de blocuri cu apartam,-·nte confortabile. 
spital, policlinic!î, cinematograf. casă de cul1ură, un impor
tant grup şcolar, cu profil minier, şcoli generale, manazine 
etc. ; cleci a fost creat un oraş nou capabil să r;:Jsp:mdă ne
cesitfîti lor locuitorilor lui. 

Oraşul Motru va deveni un însemnat centru urban în 
pNspc>ctivă fiind principalul coordonator al activităţii minie
re al nnuia dintre cele mai bogate bazine carbonif2re din ţara 
noastră. 

fotreaga zonă este străbătută de şosele moderne, cale fe
rată cu punct tnminal în fiecare exploatare, benzi transpor
toare pentru cărbune etc. 

Exploatarea cărbunilor în cariera Lupoaia a impus trans
portu] sterilului în lunca rîului Motru, necesitînd pentru a
c<>asta construirea unei benzi transportoare de capadtat.E~ 
mare cu linie dubrl de la locul de extracţie pînă în satul Va
leo. PPrilor, pe o lungime de peste 10 km. Pentru acf'asta fl 

fost af'cesară strfipungerea dealului dintr0 Lupoaia şi Valea
r, H11'1stirii creîridu-se un tunel de circa 4'JO m lungime. 

:Viodificări important: îri peisaiul geomorfologic al zonei 
detc=-rminl. crearea haldei din st,..,rilul r0zultat în turna exploa
tării cărburielui. caro în final V'l ocupa cirra 610 h:i în lunca 
rînhi Motr11 nr' malul stînq, avînd o înălţime de 80-90 m şi 

fiind oricnt;:ită pe dirPCţia N-S. 
Prezenţa haldei în lunca actuală a Motrului pe p0rţiunea 

cit s-a reaEzat a dus la modificarea climatulni local şi. c:::>· 
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•respunzător, a florei şi faunei locale, halda fiind aşezată ca 
,un scut în calea aerului rece ce coboară primăvara tirziu pe 
valea larg deschisă a Motrului. La scutul haldei, nucul şi 
.aJle plante iubitoare de căldură care nu pute„u da roade în 
·aceasta zona şi-au yăsit mediu prielnic de dezvoltare. 

De asemenea, modificări însemnate în peisajul zonei pot 
fi considerate diminuarea altitudinii dealurilor (în prezent 
acoperite cu păduri de stejar) prin exploatarea cărbunelui şi 
transportul sterilului, în halda. 

Sci:"limbarea cursului rîului Motru din zona localităţii Că
•iunele pe direcţia N-V şi apoi S-E pentru a ocoli halda, pe 
lîngd. lucrările de canalizare a Motrului propriu-zis, a presu
pus canalizarea tuturor torenţilor ce coboară de pe dealurile 
«lin stinga Motrului, realizîndu-se o reţea de canale diriji:ltci 
spre riul Motru prin două canale colectoare ce au fost con
.s! ruite paralel cu şoseaua Motru - Baia-de-Aramă. 

Datorită exploatării în galerii a cărbunelui prin tasarea 
stratelor s-au produs crăpături adînci în dealurile din zonă 
-Oînd un aspect dezolant plantaţiilor de pomi fructiferi şi pă
·<lurilor. Aici, ca şi în alte locuri, trebuie intensificată activi
tatea de rem2diere a proceselor actuale declanşate. 

Acestea sînt doar cîteva dintre modificările peisajului 
J\ Iotrului Mijlociu realizate cu contribuţia oamenilor, pînă în 
,prezent. 

Investiţiile prezentate în Proiectul de Directive al Con
·gresului al XIII-lea al P.C.R., prevăzute pentru judeţul Gorj 
;în cincinalul 1986-1990 vor contribui cu siguranţă la dezvol
ttarea acestei zone. 
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