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PREFA

Suntem în prezen a unui studiu de geomorfologie regional , în în elesul deplin 
de mult consacrat i materializat în numeroase lucr ri destinate cunoa terii
unit ilor de relief, studii care au contribuit în mod aparte la afirmarea colii 
geografice na ionale. Ideea principal , c l uzitoare, este întru totul reflectat  de 
succesiunea capitolelor, de la pozi ie la limite, la etapele constituirii i modelarea 
cuaternar , pân  la morfodinamica actual i efectele activit ii antropice. 

Unitatea de relief din partea sud- vestic  a Piemontului Getic a fost cl dit  pe 
un fundament vechi precambrian, deasupra c ruia stau stivele de roci depuse în 
câteva cicluri de sedimentare, dar cel mai important pentru geneza piemontului este 
ultimul ciclu început în Badenian i încheiat cu faza de formare a câmpiei de 
acumulare piemontan  romanian- cuaternar  din fa a Carpa ilor Meridionali. Pentru 
precizarea genezei piemontului pân  în faza de suprafa  subaerian  au fost aduse 
numeroase argumente paleogeografice care, corelate i interpretate în succesiunea 
temporal  corect , au dus la formarea unei imagini detaliate asupra acestei unit i
de relief tinere, ca i asupra laturilor acesteia cu urme care tr deaz  raporturi 
diferite cu unit ile vecine i evolu ii diferite. Sunt aspecte de importan  major
pentru evolu ia de ansamblu a regiunii piemontane de la vest de Jiu, nu numai 
detalii morfologice locale. 

Odat  cu depunerile piemontane, ca i în faza model rii subaeriene, mi c rile
neotectonice au jucat un rol definitoriu chiar pentru stabilirea limitelor actuale ale 
unit ii. Acestea au determinat formarea convergen ei hidrografice din aria de 
l sare de la Filia i i orientarea cursului Jiului spre sud - est ca apoi acesta s  se 
deplaseze spre dreapta sub influen a structurii pozitive de la est de Jiu. În latura 
vestic  neotectonic  a influen at deplasarea cursului Dun rii spre vest – sud - vest 
apoi c tre sud - est, deplasându-l de marginea piemontului la a c rei modelare 
ini ial  a contribuit. 

În cuprinsul Piemontului B l ci ei acelea i mi c ri au determinat în l area
mai accentuat  în partea de nord - vest, dezvoltarea asimetric  a v ilor i
fragmentarea în consecin  a suprafe ei piemontane, aspecte evident reflectate de 
h r ile morfometrice analitice anexate lucr rii.

Dup  întrunirea imaginii morfologice generale, autorul a trecut la prezentarea 
proceselor de modelare actual  a suprafe elor înclinate, mai pu in a celor datorate 
scurgerii de albie, cu întreaga gam  de forme c rora le dau na tere.

De i fragmentarea nu este excesiv , cel mai intens fenomen este totu i, cel de 
alunecare, prezent mai ales pe laturile de est i de vest ale piemontului, localul cu 
manifest ri de amploare, adev rate exemple - coal  pentru observare sta ionar  a 
procesului de deplasare în mas . Sunt prezente, deasemenea, procesele de creep, de 
sufoziune i de tasare, în mai mic  m sur , dar cele datorate pluviodenuda iei se 
constat  pe marea majoritate a versan ilor. Eroziunea provocat  de scurgerea 
concentrat  temporar cap t  aspecte foarte variate i d  na tere la o gam  larg  de 
forme, de la rigole incipiente la ravene simple sau puternic înr murate. Observarea 
detaliat  a acestor forme a dat posibilitatea, pe de o parte, la alc tuirea unei 



statistici generale a v ilor datorate scurgerii toren iale pe categorii de lungime, iar 
pe de alt  parte stabilirea unei tipologii a ravenelor în func ie de form . Frecven a
i dimensiunile acestei categorii de forme sunt mari, fapt pe deplin explicabil prin 

r spândirea depozitelor loessoide i a altor roci necimentate i foarte u or atacate 
de scurgerea concentrat . Cercetarea i clasificarea tuturor acestor forme a 
însemnat o munc  mig loas i st ruitoare, dar rezultatele se constituie în indicii 
certe asupra gradului de disecare a suprafe ei piemontane i, totodat , intensitatea 
denud rii actuale. Frecven a cea mai mare i varietatea cea mai accentuat  a 
formelor de eroziune în adâncime se afl  în partea de nord - vest i nord a unit ii,
acolo unde particularit ile morfologice, neotectonice i ale evolu iei v ilor se 
conjug  în a a fel încât favorizeaz  o dinamic  mult mai accentuat  decât în 
celelalte p r i ale piemontului. Dup  analiza atât de detaliat i adâncit , studiul se 
încheie cu un capitol destinat evalu rii raportului dintre particularit ile formelor, 
dinamica actual i activitatea antropic , cu aprecierea efectelor modific rilor
antropice întreprinse asupra mediului în general, nu numai asupra reliefului.  

Totalitatea modific rilor au dus la schimbarea de ansamblu a peisajului, dar 
f r  a se fi soldat cu degrad ri de propor ii i ireversibile. A creat premisele unor 
abord ri i adânciri ulterioare pentru c  problematica general  a st rii mediului 
include mult mai multe aspecte de actualitate i nu mai pu in de neîndoielnic
necesitate.

Lucian Badea 
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1. CARACTERE GENERALE I ISTORICUL CERCET RILOR 

1.1. ISTORICUL CERCET RILOR

Unul dintre pionierii cercet ri acestui teritoriu a fost M. Canianu (1896) care a 
editat un dic ionar geografic al jude ului Dolj. Un alt pionier a fost geologul I. 
Ionescu-Argetoaia care a publicat în 1918 lucrarea Pliocenul din Oltenia. Într-un prim 
capitol privind morfologia regiunii, el separ  la sud de dealurile înalte ale Olteniei, 
zona podi urilor sau a esurilor înalte.

Tot acesta descrie în detaliu depozitele levantine (romaniene) din jude ele 
Dolj i Mehedin i, dând profilele numeroaselor aflorimente din dreapta Jiului, de la 
Bucov , Bâzdâna, Mân stirea Cre e ti, Bâlta, Argetoaia i ân aru. Autorul 
consider  Cuaternarul reprezentat, începând de la suprafa , de un strat de lut 
ro cat, uneori mai compact, alteori mai nisipos, cuprinzând concre iuni calcaroase, 
sub care se observ  un strat de löess care, în unele locuri, con ine, de asemenea, 
concre iuni calcaroase, strat care se sub iaz  treptat de la sud la nord. Sub stratul de 
loess ,,se observ  în unele regiuni a doua band  de lut ro u. De cele mai multe ori 
aceast  band  lipse te” i loessul st  direct pe depozite de pietri uri.

Termenul de ,,Podi ul Getic” a fost introdus în geografia româneasc  de V. 
Mih ilescu. Aceasta, în lucrarea România - Geografie fizic (1936) vorbe te despre 
,,Platforma Oltean ”, ca o uria  treapt  morfologic  între Carpa i i Câmpia Român .
Tot V. Mih ilescu a folosit pentru prima dat  termenul de ,,Podi ul Getic” (1938), 
delimitând, în cadrul acestei unit i geografice, Piemontul B l ci ei sub denumirea de 
,,Platforma Desn uiului”. 

În anul 1957 P. Cote  a publicat studiul geomorfologic Câmpia Olteniei, lucrare 
în care sunt atinse multe probleme privitoare la sudul Podi ului Getic, cu care câmpia 
intr  în contact. El trece în revist  p rerile asupra genezei ,,lutului ro u” i abordeaz
evolu ia cuaternar  a Câmpiei Olteniei i a regiunilor învecinate. 

Al. Ro u (1959) a denumit acest piemont ,,Câmpia Înalt  a B l ci ei”, deoarece 
,,constituie o unitate fizico-geografic  aparte în cadrul Piemontului Getic, 
interpunându-se ca o zon  de tranzi ie între colinele din nord i Câmpia Olteniei din 
sud”. Autorul arat  c  a dat acestui teritoriu numele dup  localitatea B l ci a deoarece 
aceasta ,,nu numai c  se g se te într-o pozi ie central , dar în jurul ei, relieful tipic este 
de câmpie înalt ”. Aceia i denumire este trecut i pe harta topografic  la scara 
1:1000000, edi ia 1969. 

Studii geologice între valea Topolni ei i valea Desn uiului au fost f cute de C. 
Ghenea, N. Mih il i Ana Ghenea (1963).

În 1967 Lucian Badea public  lucrarea intitulat Particularit ile reliefului din 
sud-vestul Olteniei i posibilit ile de îmbun t ire a utiliz rii lui.

În anul 1970, L. Badea în lucrarea Terasele fluviatile din Oltenia schi eaz
evolu ia paleogeografic  a marii unit i geomorfologice reprezentat  de Podi ul Getic, 
în strâns  corelare cu unit ile vecine. 

În anul 1974 apare lucrarea Relieful României, autori Grigore Posea, Nicolae 
Popescu, i Mihai Ielenicz, în care este separat i descris: Piemontul B l ci ei.
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În acela i an, apare lucrarea Contribu ii la cunoa terea solurilor din Câmpia 
Înalt  a B l ci ei autori C. Oancea i al ii.

Pentru documentarea cartografic  a proceselor geomorfologice re ine aten ia
Harta geomorfologic , scara 1:1000000, autori L. Badea, Ghe. Niculescu i V. Sencu, 
hart  ap rut  în anul 1976 în Atlasul Na ional, Editura Academiei Române. 

În 1980 N. Mih il , P. Giurge i Rosette Ianc public  rezultatele cercet rilor 
hidrogeologice i hidrochimice din sectorul dintre Cetate – Pleni a – B ile ti, care 
cuprinde i partea Piemontului B l ci ei, la sud de linia Gvardeni a – tiubei – C ciulatu.

Informa ii despre Piemontul B l citei se g sesc în lucrarea Jude ul Mehedin i,
autori Vasile Cucu i Ana Popova-Cucu, ap rut  în 1980 în Editura Academiei, 
Bucure ti i în lucrarea Jude ul Dolj autori L. Badea i Alexandrina Ghenovici ap rut
în 1974 în aceea i editur .

De asemenea, în anul 1981, în colec ia ,,Judetele Patriei” apare lucrarea Mehedin i.
Monografie, în cadrul Editurii Sport-Turism, Bucure ti în care pot fi întâlnite date 
generale despre Valea Blahni ei, Piemontul B l ci ei, Câmpia Blahni ei etc. 

În 1983, R zvan i Steliana Stroe public  articolul Modific ri ale reliefului de 
detaliu în Piemontul B l ci a în ultima sut  de ani i în acela i an R. Stroe public
lucrarea Harta geomorfologic  a Piemontului B l ci ei – geneza, evolu ia i aspectele 
actuale ale reliefului, iar în 1984 lucrarea Considera ii geomorfologice asupra 
Dealurilor Balota – Stârmina. 

Studiul acestei regiuni este reluat am nun it în anul 1992, în lucrarea Geografia 
României, volumul IV, Editura Academiei, unde, în Piemontul B l ci ei este analizat 
cadrul natural, elemente de geografie uman  privind popula ia i a ez rile din zon i
poten ialul economic. În acest studiu, denumirea folosit  pentru zona cercetat  este cea 
de ,,Piemontul B l ci ei” ca parte integrant  a Piemontului Getic, denumire dat
,,p r ii p strate ca form  de acumulare piemontan  sau piemont relict de vârst
villafranchian  separat  de mun i prin apari ia ulterioar  a Subcarpa ilor Getici”. 

În lucrarea Dealurile si Podi urile României, autor Mihai Ielenicz, ap rut  în 
anul 1999 în Editura Funda iei ,,România de Mâine”, se folose te denumirea de 
Podi ul B l ci ei, ca subunitate a Podi ului Strehaei. 

Cel mai recent studiu geomorfologic care trateaz  aceast  unitate geografic ,
este Piemontul B l ci ei, autor R svan Stroe, ap rut  în anul 2003 la Editura 
MondoRo, Bucure ti.

1.2. LOCUL PIEMONTULUI B L CI EI ÎN PIEMONTUL GETIC 

Pentru V. Mih ilescu (1969), Piemontul Getic înseamn  seria piemonturilor 
colinare dintre Dun re la vest i Dâmbovi a la est, care cuprinde întreaga regiune 
situat  la poalele Carpa ilor Meridionali, ,,de i caracterele lor tipice se p streaz  bine 
numai spre sud în Piemontul Getic relict, sau Platforma Getic  – de acumulare i
eroziune”. Aceast  unitate structural  cuprinde spa iul geografic dintre Dun re i
Dâmbovi a, pornind de la poala Carpa ilor Meridionali, întinzându-se la sud pân  la 
linia G ie ti – Pite ti – Slatina – Bal  – Craiova – Pleni a – Drobeta Turnu-Severin. 

Piemontul Getic relict sau Platforma Getic , a fost împ r it de acest autor în 
Platforma Strehaia între Motru i câmpie (incluzând i Piemontul B l ci ei), Gruiurile 
Jiului între Motru i Gilort, Platforma Cotmeana între Olt i Arge , Gruiurile Arge ene
între Arge i Arge el i Platforma Cânde ti între Arge el i Dâmbovi a. Aceast
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împ r ire, cu excep ia regiunii de la vest de Jiu s-a p strat în continuare aproape 
neschimbat , dar s-au adus modific ri ale numelor. 

Piemontul de la vest de Jiu, denumit de V. Mih ilescu (1966) Platforma Strehaei, 
a fost împar it în: 

Platforma Hu ni ei, la nord, dar cu limita de sud extins  pân  la interfluviul 
dintre Motru i Argetoaia, incluzând spre vest i bazinul Blahni ei;

Platforma B l ci ei la sud, dar extins  spre vest numai pân  la bazinul Drincei 
(Corl el);

Dealurile Orevi ei, subunitate separat  de autor în bazinul Blahni ei.
Al. Ro u (1973) consider , de asemenea, c  în fa a Carpa ilor Meridionali 

piemontul se extindea ini ial între munte i câmpie, separând trei unit i morfologice: 
Subcarpa ii Getici, Dealurile Getice i Câmpia Premontan  Getic .

În vestul Dealurilor Getice, el separ  Gruiurile Motrului i tot la vest de Jiu, în 
cadrul Câmpiei Premontane separ  Câmpia Piemontan  a B l ci ei, limita dintre ele 
fiind pe v ile Hu ni ei i Motrului. Al. Ro u justific  separarea Câmpiei Premontane 
Getice în cadrul Podi ului Getic, prin caracterele fizico-geografice care in atât de cele 
ale dealurilor din nord cât i ale câmpiei din sud, aducând urm toarele argumente: 

- prezen a unor zone de confluen  corespunz toare probabil frun ii genera iei mai 
vechi de agestre localizate la Strehaia, Filia i, Aluni , Meline ti, B lce ti, Dr g ani,
Vedea i Pite ti;

- situarea pe linia nordic  a obâr iilor unei noi genera ii de v i care se vars  direct 
în Dun re, ca Drincea i Desn ui;

- apari ia unei trepte de 80 m altitudine relativ  la unele v i în Câmpia Piemontan
a B l ci ei, care indic  faptul c  unele dintre râurile actuale mo tenesc traseele unora 
mai vechi care curgeau de la vest la est pe un mare agestru al Dun rii;

- în aceast  unitate a Piemontului Getic în orizonturile superiore predomin
nisipuri i luturi, fapt ce reflect  o diminuare a puterii de eroziune a acestora.  

O alt  p rere este exprimat  de Gr. Posea i colaboratorii (1974) care consider ,
ca i V. Mih ilescu, partea de la vest de Jiu a Dealurilor subcarpatice i Câmpiei 
Premontane separate de Al. Ro u, într-o singur  unitate denumit  Piemotrul Motrului 
(care înglobeaz i Piemontul B l ci ei).

În aceia i perioad  (1973) L. Badea a separat la vest de Jiu, dou  unit i ale 
Piemontului Getic: Podi ul Piemontan al Motrului, la nord, de v ile Hu ni ei - 
Motrului i Câmpia Înalt  a B l ci ei, la sud. 

În studiul s u asupra teritoriului dintre Motru i Hu ni a, Al. chiopoiu (1982) 
separ  între Jiu i Motru unitatea denumit  Gruiurile Motrului, iar la vest de acest râu, 
pân  la Podi ul Mehedin i, Dealurile Co u tei sau Dealurile Piemontane ale Co u tei,
unitate delimitat  la sud de valea Hu ni ei, care o desparte de Câmpia Înalt  a B l ci ei.

Mai târziu (1992), în Geografia României, se separ  în Piemontul Getic 
urm toarele subunit i: Piemontul Motrului; Piemontul B l ci ei; Culoarul Jiului; 
Gruiurile Jiului; Piemontul Olte ului; Culoarul Oltului; Piemontul Cotmenei; Gruiurile 
Arge ului; Piemontul Cînde ti.

L. Badea (Geografia României, 1992, vol. IV, cap. 5.1) delimiteaz  la vest de 
Culoarul Jiului, dou  subunit i ale Piemontului Getic: Piemontul Motrului la nord 
de Motru – Hu ni a i Piemontul B l ci ei la sud, justificând aceast  subîmp r ire
prin faptul c  „în nord interfluviile, sub forma unor culmi rotunjite se l rgesc
treptat c tre sud, pân  ajung ca veritabile poduri, foarte pu in sau chiar nederanjate 
de procesele de modelare”. 
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R. Stroe care în 1983 folose te denumirea de Piemontul B l ci ei, revine în 2003 
i argumenteaz  c  nota ,,caracteristic  a morfologiei este dat  aici de netezimea i

l rgimea podurilor interfluviilor, deta ate de v i orientate în general NV – SE“. 
În concluzie, putem spune c  no iunea de Piemont Getic, ca definind o unitate 

structural  piemontan  situat  între munte i câmpie, a fost ulterior folosit  numai 
pentru partea relict  a acestui piemont ini ial, situat  între Subcarpa ii Getici i Câmpia 
Român  (inclusiv Câmpia Olteniei).

Din analiza argumentelor exprimate de autorii cita i, se desprinde cu claritate 
faptul c  Piemontul Getic nu poate fi separat în Dealuri i Câmpii înalte, numai 
datorit  unor deosebiri hidrografice actuale i existen ei unor sedimente mai fine. 
Lipsa unei discontinuit i între partea nordic i sudic  a acestui piemont, i unicitatea 
procesului de formare justific  men inerea unei singure denumiri: Piemontul Getic.  

În ceea ce prive te compozi ia mai fin  a sedimentelor, aceasta depinde nu de o 
anumit  limit , ci de distan a de transport, fine ea fiind gradual , pe m sura dep rt rii
de surs . Preciz m, de asemenea, c   apari ia unor trepte de denivelare relativ  pe 
unele v i din „Câmpia Piemontan  a B l ci ei”, care ar indica mo tenirea de c tre
v ile actuale a unor ,,trasee mai vechi pe agestrul Dun rii”, nu justific  în nici un caz 
separarea unei subunit i a Piemontului Getic sub denumirea de câmpie premontan
pân  la valea Dâmbovi ei.

În consecin  men inem denumirea de Piemont Getic pentru întreg teritoriul 
dintre Subcarpa ii Getici i Câmpia Român .

Dac  ne referim la caracteristicile geografice actuale, nu mai putem considera 
c  Subcarpa ii Getici mai fac parte din piemont, chiar dac  ini ial au f cut parte din 
aceast  form  de relief, deoarece ulterior au suferit noi mi c ri de cutare, fracturare, 
ridicare i de îndep rtare a cuverturii piemontane, care au avut ca efect modificarea 
caracterului lor ini ial.

Separ m, deci, la vest de Jiu, Piemontul B l ci ei fa  de Piemontul Motrului, a a
cum a f cut L. Badea (Geografia României, 1992, vol. IV, cap.5.1) deoarece la sud de 
aliniamentul v ilor Hu ni a i Motru, interfluviile sunt mai largi, formând adev rate
poduri, iar orientarea general  a râurilor este vest – est, spre deosebire de Piemontul 
Motrului unde este nord-vest – sud-est (fig.1). 

1.3. DELIMITARE I DIVIZIUNI 

Limitele unei unit i de relief sunt date în primul rând de discontinuit ile
morfologice, dar când acestea nu sunt evidente la stabilirea lor mai concur  alte criterii 
legate de: hidrografie, vegeta ie, a ez ri etc. (Gr. Posea i L. Badea, 1982). 

În general, separarea Piemontului B l ci ei de unit ile morfologice al turate este 
clar : la nord limita fiind dat  de râul Motru cu afluentul s u Hu ni a (care la rândul 
s u are pe acela i aliniament vest – est un afluent Ghelmegioaia); la est culoarul Jiului, 
de care este delimitat tran ant prin abrupturi f r  terase; la vest de Dun re, iar la sud, 
în cea mai mare parte limita o constituie contactul cu Câmpia de terase a Olteniei o 
limit  atât morfologic  (o denivelare), cât i litologic  (fig.2). 

Exist  îns  por iuni unde trasarea limitei poate da na tere la interpret ri, ca în 
cazul celei de nord, dintre izvoarele pârâului Ghelmegioaia i Dun re i extremitatea 
estic  a limitei de sud, de la Radovan pân  la Podari, unde contactul dintre piemont i
Câmpul S lcu ei nu este suficient de clar. 
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Fig.1. Harta hipsometric  a p r ii vestice a Piemontului Getic (Boengiu S. i al., 2007)

Datorit  concordan ei dintre înclinarea suprafe ei piemontane i stratifica ia
depozitelor pliocene, apele care curg aproximativ perpendicular pe înclinarea stratelor, 
formeaz  cueste. Astfel c  limita de vest spre Dun rea este marcat  de o cuest , limita 
cu câmpia pe Blahni a la Vânju Mare i în sectorul Corl el – Valea Anilor pe Drincea, 
este reprezentat  de asemenea de cueste. 

La trasarea limitei sudice, în afar  de morfologie, contribuie litologia, depozitele 
piemontane argilo – nisipoase în strate succesive, contrastând cu depozitele aluvionare 
de teras , precum i criteriul hidrografic ce const  în schimbarea direc iei de scurgere 
la trecerea din piemont în câmpie. 

Piemontul B l ci ei se individualizeaz  mai ales de Depresiunea Severinului i
de Câmpia Blahni ei prin aspectele climatice locale: în lunc i câmpie întâlnindu-se 
un topoclimat de vale, iar în piemont, care aici are cea mai mare în l ime, un 
topoclimat de podi . Un caz similar se întâlne te la limita dinspre culoarul Jiului. 

i vegeta ia prezint  unele deosebiri. P durile de cer i gârni  din Podi ul 
B l ci ei, atâtea câte au mai r mas, nu coboar  nic ieri în Câmpia Olteniei.
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Limita de nord 
De la Dun re spre est limita este trasat  pe valea Erghevi ei pân  la izvoare în 

Dealul Balota (Geografia României, vol. IV).
R. Stroe (2003) propune mutarea ei mai la nord cu 1 km pe valea Poroinei, 

paralel  cu Erghevi a care are izvoarele tot în Dealul Balota. Î i argumenteaz
propunerea prin aceea c  aceasta este mai larg  decât valea Erghevi ei i se situeaz  la 
limita de nord a terasei a IV-a a Dun rii.

Viorica Tomescu (2004) delimitând la sud Piemontul Motrului, consider  c
limita în acest sector este oarecum nesigur , putând fi pus  fie pe Valea Erghevi ei fie 
pe Valea Poroinei. 

Argumentele aduse de R. Stroe ne-au convins s  punem limita pe Valea Poroinei, 
la care ad ug m c  aceasta este mai pu in sinuoas i parcurge un traseu mai scurt 
pân  la Dun re decât Valea Erghevi ei.

Pe suprafa a interfluviului dintre bazinul Ghelmegioaiei i Erghevi ei limita nu 
este destul de evident , deoarece suprafa a neted  de la sud de Hu ni a i
Ghelmegioaia se continu i la nord c tre Dealul Balota. Acest deal înconjoar  sub 
forma unui pod înalt bazinul de recep ie al Ghelmegioaiei, dar avansarea regresiv  a 
izvoarelor Erghevi ei c tre est aduce totu i o justificare morfologic  limitei. 

De la Balota la Pruni or, Valea Ghelmegioaiei are caracter pronun at asimetric cu 
versantul drept mai prelung i cel stâng mai abrupt fa  de Hu ni a care are o vale mai 
închis i mai pu in evoluat .

Între Pruni or i Strehaia, pe o lungime de 25 km, hotarul este dat de valea 
Hu ni ei, care este orientat  est-vest i se prezint  ca un adev rat culoar ce atinge o 
l ime de 1 km în dreptul ora ului Strehaia, la confluen a cu Motrul. Pe tot acest sector 
Hu ni a separ  unit i diferite morfometric i morfografic. 

În timp ce la nord de Hu ni a limita este marcat  de versan i cu panta de peste 
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, la sud, versan ii sunt mai pu in înclina i i str b tu i de multe pâraie i oga e.
Între Strehaia i Filia i limita este dat  de râul Motru, a c rui vale se l rge te

considerabil, dar ambii versan i, de la nord i de la sud, sunt destul de abrup i i slab 
fragmenta i de oga e i ravene. 

Simetria relativ  a versan ilor, sugereaz  adâncirea mai recent  a Motrului, 
cauzat  de deplasarea Dun rii spre sud, care a dus la adâncirea Jiului i respectiv a 
afluentului s u Motru. 

Limita de vest 
Limita spre Depresiunea Severinului cu prelungirea ei în Serbia pe dreapta 

Dun rii, prin Depresiunea Clju , începe de la valea Poroinei trece pe la est de Hinova, 
înconjoar  Ostrovul Corbului, continuându-se pân  la Bato i de unde, din Dealul 
Stârmina, coboar  spre vest pân  în Dealul Alion, cu care formeaz  împreun  o 
prelungire sub forma unui pinten în lunca i terasele Dun rii.

Aceast  limit  nu este numai morfologic tran ant , cu denivel ri de 152 – 174m, 
de la cota de 45 m în marginea Dun rii la 219 m în punctul Bistri a din Dealul Mojiei, 
206 m deasupra localit ii Hinova, 209 m în Dealul Stârmina i 197 m în Dealul Alion, 
ci i topoclimatic  deoarece umiditatea din depresiune contrasteaz  cu lipsa relativ  de 
umezeal  de pe Dealul Balota. 

La aceast  limit  schimb rile morfologice i litologice se pot urm ri în lungul 
unei linii clare atât pe hart  cât i pe teren. 




