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REZUMAT 

Lucrarea de față are ca zonă de cercetare geomorfositul Grădina Zmeilor din cadrul 

Podișului Someșan, județul Sălaj, România. Scopul acesteia este conturat de dorința de a scoate 

în evidență riscurile și vulnerabilitățile  asociate substratului  geologic al sitului în cauză și 

impactul pe care acestea îl au asupra activității turistice.  

 Pentru realizarea acestui studiu s-a optat pentru date digitale, am utilizat un Model De 

Elevație Digital (MDE) și date meteorologice (temperatura minimă și maximă, cantitatea de 

precipitații maximă și minimă). Toate acestea susțin procesele de meteorizație, procese fizico-

chimice și procesele gravitaționale, care au un impact negativ asupra geomorfositului.  

 Metoda GIS este metoda de bază prin intermediul căreia am prelucrat datele necesare 

procesului nostru de cercetare, iar prin metoda chestionarului am încercat a scoate în evidență 

importanța sitului, așa cum este perceput el de către turiști.  

 Concluziile atestă că procesele naturale (precipitații, îngheț- dezgheț, prăbușiri, alunecări 

de teren) dar și procesele antropice (activități agricole, animale), au un impact negativ asupra 

geomorfositului Grădina Zmeilor. Acestea determină riscul pierderii atractivității și a factorilor 

estetici ai peisajului, dar și imposibilitatea desfășurării activitățiilor turistice.  
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ABSTRACT  

 This paper is a researching work of the Dragon`s Garden geomorphosite area, from 

Someșan Plateau, Sălaj county, Romania. The aim of this work is to highlight the risks and 

vulnerabilities associated with the geological substrate of the site and the impact that they can 

have on tourism. For such a reason, digital data are collected and Digital Elevation Model 

(DEM)  is used as well as meteorological data (minimum and maximum temperature, minimum 

and maximum amount of precipitation). All of these sustain the wheathering processes, physico-

chemical processes and also gravitational processes, and all of them have a negative impact on 

the site. The GIS method represents the basic method through which the necessary data for 

research are beeing processed. By using the method of questionnaire it is highlighted the way in 

which  tourists percieve the site. The conclusions attest that the natural processes (rainfall, 

freeze-thaw, collapse, landslides), and the anthropic processes (agricultural activities, animals) 

have a negative impact on the Dragon`s Garden geomorphosite. Thus, the risk of losing the 

attractiveness and aesthetic factors of the landscape, all together with the possibility of 

decreasing the tourist activity in the area are clearly outlined.  

  

  

  

  



  

 

 


