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CAPITOLUL I 

INTRODUCERE 

Contextul general 

Mediile periglaciare alpine reprezintă indicatori extrem de senzitivi ai schimbărilor 

climatice, reacționând cu fermitate la încălzirea globală din ultimele decenii (Lachenbruch, 

Marshall 1986, Anisimov, Nelson 1996). Degradarea permafrostului montan ca răspuns la 

modificările climatice accelerate recente, în mod special, a condus la sporirea instabilității 

versanților (Hauck, Vonder Mühll, 1999) și producerea unor evenimente cu potențial de risc 

pentru om și structurile antropice (Haeberli, 1992; Harris et al., 2001).  

Regiunile periglaciare se individualizează prin eficiența ridicată a proceselor 

geomorfologice asociate înghețului substratului (French, 2007). Și în Carpații Meridionali 

fenomenele periglaciare, active și fosile deopotrivă, reprezintă o componentă importantă a 

peisajului alpin, constituind cele mai importante elemente ale sistemului geomorfologic 

(Urdea et al., 2012). Varietatea remarcabilă a formelor periglaciare din Carpații Meridionali a 

fost subliniată în studii anterioare (Urdea et al., 2010), dar analiza obiectivă a raporturilor 

dintre morfologia periglaciară-structura internă-regimul termic și dinamica actuală nu a făcut 

obiectul vreunei cercetări precedente. Din acest motiv amplitudinea periglacierii actuale nu a 

putut fi evaluată corespunzător, conducând la formularea unor ipoteze insuficient argumentate 

științific.  

Cu toate că observații asupra fenomenelor periglaciare din România se realizează de 

peste 150 de ani (Urdea et al., 2008a), progresele nu au fost pe măsura celor înregistrate în 

alte state alpine, majoritatea contribuțiilor limitându-se la o abordare strict descriptivă a 

formelor și proceselor asociate înghețului substratului (Onaca et al., 2011). Cu puține 

excepții, cercetările întreprinse înainte de 1990 în această direcție pot fi caracterizate de o 

aparentă lipsă a rigorii științifice și de o pronunțată abordare calitativă. Incertitudinile 

ștințifice actuale sunt rezultatul înțelegerii insuficiente a modului de manifestare a proceselor 

asociate înghețului din substrat (French, Thorn, 2006), lipsei rigorii științifice (Urdea, 2010), 

dar mai ales penuriei de informații cantitative care fac referire la formele și procesele 

periglaciare din Carpații Meridionali.  



 

Cu toate că permafrostul reprezintă elementul central al geomorfologiei periglaciare, 

acesta nu este și definitoriu (French, 2000), iar înghețul sezonier al substratului reprezintă în 

egală măsură esența acestei discipline (French, Thorn, 2006). Spațiul alpin al Carpaților 

Meridionali este afectat în totalitate de înghețul sezonier al substratului, dar modul în care 

acesta se manifestă în timp și spațiu, precum și relațiile cu factorii climatici (temperatura 

aerului, zăpada și vântul), topografici (altitudine, pantă, expoziție) și litologici (structură, 

textură, porozitate) nu au fost analizate corespunzător în România. Chiar dacă nu mai au 

aceeași intensitate ca și în perioada ultimei faze glaciare, procesele periglaciare actuale se 

manifestă activ în cadrul domeniului alpin al Carpaților Meridionali (Urdea et al., 2008a), iar 

cunoașterea lor este cu atât mai importantă cu cât presiunea antropică asupra spațiului montan 

înalt a crescut semnificativ în ultimii ani (Urdea et al., 2009). 

Scopul general al acestei lucrări este de a surprinde amplitudinea periglacierii actuale 

din Carpații Meridionali avându-se în vedere raporturile dintre morfologia de detaliu și 

structura internă a principalelor fenomene periglaciare, respectiv dintre regimul termic și 

dinamica actuală a formelor periglaciare. Pentru îndeplinirea acestui deziderat mai multe 

situri-test au fost alese în vederea analizei în detaliu a fenomenelor și structurilor periglaciare 

selectate (ghețari de pietre, desene periglaciare, lobi de solifluxiune, torruri periglaciare, râuri 

de pietre, depozite periglaciare neconsolidate, dezagregarea mecanică a pereților de rocă) 

(fig.1.1).  

 

Fig. 1.1. Siturile test în care s-au realizat investigații asupra fenomenelor periglaciare din Carpații Meridionali. 



 

Etajul periglaciar din Carpații Meridionali 

Altitudinile ridicate ale Carpaților Meridionali (Vf. Moldoveanu – 2544 m) au permis o 

dezvoltare semnificativă a etajului alpin, cu atât mai mult cu cât în unele subunități montane 

limita superioară a pădurii a fost coborâtă până la 1450-1700 m din cauza utilizării pastorale 

intense din trecut (Geografia României, III, 1987). În aceste condiții, în prezent, aproximativ 

11% din suprafața Carpaților Meridionali este cuprinsă între limita superioară a pădurii și cele 

mai înalte vârfuri. 

În general problema delimitării mediilor periglaciare este una controversată deoarece 

acestea experimentează o gamă largă de condiții climatice (French, 2007). Limita domeniilor 

periglaciare este una arbitrară și variază foarte mult în funcție de criteriul de delimitare folosit.  

Cel mai adesea granița domeniului periglaciar este considerată: 

- limita inferioară de ocurență a permafrostului montan; 

- limita altitudinală a pădurii; 

- izoterma anuală de 3°C; 

Acest prag termic (3°C) propus de French (1996) și acceptat aproape în unanimitate de 

către cercetătorii zonelor reci, delimitează un areal care cuprinde atât zone morfoclimatice 

dominate de acțiunea înghețului, dar și „zone periglaciare marginale” caracterizate de 

prezența solifluxiunilor și solurilor poligonale (French, 2007). În Carpații Merdionali 

izoterma de 3° se situează aproximativ între 1600 și 1700 m altitudine și suprafețele aflate în 

interiorul acesteia ocupă în jur de 17% din întinderea totală a Carpaților Meridionali. 

Limita inferioară a extensiunii domeniului periglaiar alpin este unanim acceptată ca 

fiind limita superioară a etajului forestier (e.g. Troll 1944, Jahn 1975, French, 1996), care din 

punct de vedere altimetric poate cunoaște variații foarte mari, în special în funcție de 

poziționarea latitudinală și de specificul climatic regional/local.  

Distribuția formelor periglaciare în cuprinsul spațiului alpin al Carpaților Meridionali 

nu este uniformă. Limita superioară a pădurii se găsește în multe cazuri la altitudini cu câteva 

sute de metri mai jos decât formele periglaciare identificate, confirmând ipoteza lui Caine 

(1978), conform căreia nu pădurea limitează apariția formelor periglaciare ci condițiile 

climatice, prezența pădurii fiind consecința climatului permisiv. Pe aceleași coordonate se 

situează și unele procese considerate a fi comune mediului periglaciar (ex: avalanșele), dar 

care afectează deopotrivă ambele domenii ecologice (alpin și forestier) (Voiculescu, 2002a).  

Nu întreg spațiul alpin al Carpaților Meridionali poartă amprenta periglacierii actuale, în 

unele situații frecvența fenomenelor asociate efectelor înghețului actual fiind chiar redusă. În 

abordările tradiționale, mediile periglaciare sunt socotite acele spații a căror morfologie 



 

rezultată în urma acțiunii înghețului, domină peisajul geomorfologic. Tot mai multe studii 

recente acordă însă o atenție din ce în ce mai sporită proceselor azonale (eolizația, procesele 

fluviale etc.) care se produc în tundrele reci și care au o modalitate particulară de manifestare 

aici ca urmare a climatului aspru (André, 2003). Din acest motiv, morfologia fluvială spre 

exemplu, nu poate fi decupată din tabloul mediului periglaciar veritabil, fiind parte integrantă 

a acestuia (French, 2007). De asemenea, caracterul poligenetic al multor forme din domeniul 

alpin îngreunează încadrarea precisă a acestora într-o anumită categorie morfogentică. Din 

aceste considerente și pentru a evita neconcordanțele regionale inevitabile, majoritatea 

specialiștilor au adoptat limita superioară a pădurii ca fiind limita climatică inferioară a 

etajului periglaciar (French, 1996).  

Într-o manieră similară s-a procedat și în studiul acesta, considerându-se că atâta timp 

cât condițiile climatice actuale permit manifestarea unor fenomene periglaciare în apropierea 

limitei superioare a pădurii – exemplul aflat la îndemână sunt mușuroaiele periglaciare din 

Masivul Muntele Mic situate între 1650 și 1800 m - etajul periglaciar nu poate fi restrâns sau 

delimitat după alte criterii. Este adevărat însă că acele condiții locale, specifice fiecărui sit în 

parte pot să cântărească mai mult decât temperatura medie anuală a aerului în manifestarea 

proceselor periglaciare actuale.  

CAPITOLUL II 

CADRUL TEORETIC 

Conceptul de periglaciar, conținut și evoluție 

Aproximativ un sfert din suprafața uscatului este în prezent sub influența condițiilor 

periglaciare (French, Karte, 1988; French, 2008), în timp ce în Pleistocen alte 20-25% din 

suprafața actualei zone temperate erau afectate de modelarea periglaciară. Cu toate acestea 

conceptul de periglaciar a fost privit cu reținere de foarte mulți geomorfologi datorită 

incertitudinilor asociate conceptului propus de Łoziński (1909), pentru care orice încercare de 

formulare a unei definiții operaționale era imposibilă (Thorn, 1992).  

Termenul „periglaciar” se referă la „condiţiile, procesele şi formele de relief asociate 

mediilor reci, neglaciare” (Harris et al., 1988, p. 63).  

Sensul actual al conceptului „zonă periglaciară” este destul de diferit față de cel 

introdus de Łoziński (1909) având un înțeles mai vast și referindu-se la o gamă mai largă de 

condiții specifice mediilor reci, neglaciare, independente de vecinătatea (spațio-temporală) 

cu ghețarii (Washburn, 1979). Este cunoscut faptul că fenomenele specifice înghețului pot 



 

apărea la distanțe foarte mari de marginea ghețarilor, nefiind condiționate de prezența 

acestora, ci mai degrabă de existența unor factori distincți, ca: permafrostul sau temperaturile 

medii anuale negative (French, 2004).  

 

Periglaciar vs. Crio-nival  

În literatura geomorfologică românească s-au folosit deopotrivă atât termenul de 

periglaciar, cât și cel de crio-nival pentru a desemna condițiile, procesele și formele proprii 

etajului carpatic înalt, pentru care importanța înghețului (și a zăpezii) a fost subliniată cu 

prilejul mai multor studii.  

Conceptul de crio-nival atribuit etajului alpin carpatic desemnează „procesele 

morfogenetice predominante în prezent – gelivația și nivația” (Niculescu, 1965, p.230). 

Preluat de la Nangeroni și Lliboutry (citați de Niculescu, 1965), conceptul de crio-nival a fost 

introdus de către G. Niculescu și E. Nedelcu în 1961 și a fost considerat mai potrivit de către 

marea parte a geomorfologilor români, din următoarele motive: 

- conform definiției lui Łoziński, zona periglaciară desemnează teritoriile situate la 

periferia ghețarilor, iar Carpații Românești, ca de altfel întreg teritoriul României, se găsesc la 

mii de kilometri distanță de calotele glaciare; 

- lipsa permafrostului și absența Carpaților Românești de pe hărțile care redau 

extensiunea actuală a periglaciarului; 

- poziționarea Carpaților în mijlocul zonei temperate; 

- amploarea redusă, în opinia geomorfologilor români, a proceselor de modelare actuale 

specifice mediului periglaciar de pe teritoriul României. 

Fără a avea intenția de a tranșa în aceste pagini „duelul” conceptual care a dat naștere 

acestui subcapitol, considerăm oportună prezentarea principalelor motive pentru care 

termenul de periglaciar este mai potrivit pentru a desemna sistemul morfogenetic specific 

mediului carpatic alpin: 

- sensul actual al conceptului de periglaciar nu mai implică vecinătatea cu ghețarii 

(French, 2000). Pentru a desemna regiunile aflate la granița ghețarilor se folosește termenul de 

proglaciar; 

- termenul de „periglaciar”, chiar dacă are și el destui contestatari (Andre, 2009), este 

mult mai larg utilizat în studiile de specialitate, fiind un termen consacrat, pe când cel de 

„crio-nival” nu este la fel de popular în literatura de specialitate; 



 

- cu toate că nu schimbă foarte mult datele problemei, studiile recente, care dovedesc 

existența permafrostului în Carpații Meridionali, reprezintă un motiv în plus ca termenul de 

„periglaciar” să fie adoptat; 

- limita inferioară de manifestare a periglacierii este reprezentată de izoterma de 3° C 

(French, 2007), care în Carpații Meridionali se situează în apropierea limitei superioare a 

pădurii, la 1600-1700 m altitudine; 

- nemenționarea reliefului periglaciar actual din Carpații Românești pe hărțile generale 

cu extensiunea sistemului morfogenetic periglaciar la nivel global/continental se datorează în 

primul rând lipsei studiilor care să ateste existența modelării periglaciare actuale și nu 

neapărat condițiilor mai puțin favorabile;  

- folosirea termenului „nival”, care derivă din „nivație” și desemnează acțiunea de 

modelare a zăpezii este în prezent un concept privit cu foarte mari rezerve de către 

geomorfologi, după ce Thorn (1988) a demonstrat inadecvata utilizare a acestui termen; 

- geomorfologii români acceptă folosirea noțiunii de periglaciar pentru formele și 

procesele care au fost create în Pleistocen, dar în propriile lucrări de foarte puține ori 

analizează cu atenție care depozite/forme sunt actuale/recente și care sunt pleistocene, ceea ce 

poate naște confuzii vizavi de încadrarea lor. 

- se admite că majoritatea proceselor periglaciare au avut intensitatea maximă după 

deglacierea zonei înalte a Carpaților, în Tardiglaciar, când condițiile paraglaciare au impus o 

reajustare a profilului de echilibru a versanților; 

- folosirea acestui termen și în cazul altor unități montane din Europa Centrală (Křížek 

et al., 2005), Marea Britanie (Ballantyne, Harris, 1994) sau chiar Africa de Sud 

(Boelhouwers, Meiklejohn, 2002), cu altitudini chiar mai modeste și condiții climatice 

similare pentru a desemna procese și forme periglaciare actuale; 

- ratele de manifestare ale unor procese periglaciare din Carpații Meridionali au fost 

comparate cu cele proprii mediilor periglaciare și nu au prezentat diferențe notabile (Urdea et 

al., 2008a); 

- condițiile climatice asemănătoare celor specifice altor zone montane pentru care 

termenul a fost adoptat; 

- termenul de „crio-nival” are un caracter restrâns și desemnează doar acțiunea nivației 

și gelivației și nu ia în considerare „maniera” de acțiune a tuturor proceselor care se manifestă 

în mediile reci, neglaciare. 

Demersul realizat nu a avut ca scop impunerea termenului de „periglaciar” în literatura 

geografică românească, mai ales într-o perioadă în care acesta este din ce în ce mai combătut 



 

de către unii specialiști (Andre, 2009), ci de a arăta că argumentele care au stat la baza 

adoptării celui de „crio-nival” sunt nefondate. Pe de altă parte, în ciuda controverselor 

existente nu există nici un motiv intrinsec care să determine abandonarea unui termen atât de 

mult folosit doar pentru că actualul său sens diferă de cel inițial (Thorn, 1992).  

CAPITOLUL III 

MATERIALE ȘI METODE 

Pentru a desluși maniera în care procesele asociate înghețului își pun amprenta în 

peisajul geomorfologic analizat, a fost realizată o abordare complexă din punct de vedere 

metodologic. Pe lângă metodele geomorfologice utilizate (cartarea geomorfologică și analiza 

cantitativă) au fost împrumutate metode de investigare specifice altor discipline, cum sunt 

investigațiile termice, geofizice, măsurătorile topografice sau testarea gradului de alterare a 

rocilor. 

Investigațiile termice realizate au vizat monitorizarea evoluției temperaturii în cazul 

structurilor periglaciare cu ajutorul termistorilor (tabel 3.1), dar și calcularea unor parametri 

specifici, cum sunt: temperatura medie anuală la suprafața solului (MAGST), regimul termic 

al substratului sau evoluția sezonieră a temperaturii substratului (Ishikawa, 2003), temperatura 

de echilibru a iernii (TdEI) cunoscută și ca temperatura din fereastra BTS, indicele de îngheț 

al substratului (IÎS), durata perioadei caracterizată de efectul „zero curtain” (IZC) și data 

topirii zăpezii (DTZ). De asemenea, s-au realizat măsurători BTS (bottom temperature of 

snow cover), în cazul mai multor ghețari de pietre din Munții Retezat și Parâng cu scopul de a 

carta suprafețele cu permafrost din cadrul ghețarilor de pietre.  

Tabelul 3.1. Principalele caracteristici tehnice ale termistorilor utilizați.  

Model Producător Acuratețe 

(°C) 

Rezoluție 

maximă (°C) 

Durata maximă de 

funcționare a 

bateriei 

Intervalul de 

temperatură 

(°C) 

Refolosire după 

terminarea 

bateriei 

UTL-3 Geotest < 0,1 0,02 3 ani -30…+40 Da 

iButton Dallas 0.5 0.065 5 ani -40…+85 Nu 

Sursa: www.utl.ch; www.i-button.com. 

 

Metodele geofizice utilizate, și anume, metoda rezistivității electrice a materialelor și 

metoda georadarului au urmărit obținerea de informații suplimentare despre structura internă a 

formelor periglaciare analizate. În primul caz, a fost folosit un sistem complex PASI 16SG24-

N, procesarea rezultatelor realizându-se cu programul RES2DINV, în timp ce pentru 

aplicațiile GPR s-a folosit modelul ProEx al firmei Mala, compatibil atât cu antenele 

neecranate, cât și cu cele RTA (Rough Terrain Antenna). Au fost folosite antene de 50 și 100 

http://www.utl.ch/
http://www.i-button.com/


 

MHz, iar procesarea datelor colectate s-a realizat cu ajutorul programului Reflexw 2D. În 

cazul mușuroaielor periglaciare analizate s-au dovedit foarte utile imaginile realizate cu 

termocamera Fluke Ti20. Mai multe aplicații, având ca principal obiectiv determinarea vârstei 

relative a blocurilor analizate au fost realizate cu ciocanul Schmidt, modelul digital 58-

CO181/G, produs de firma CONTROLS. 

CAPITOLUL IV 

POTENȚIALUL CLIMATIC AL DOMENIULUI ALPIN AL 

CARPAȚILOR MERIDIONALI 

Tipuri de climate periglaciare 

Climatul specific domeniului alpin al Carpaților Meridionali prezintă caracteristici 

asemănătoare cu ceea ce în literatura de specialitate este climatul munților înalți (Washburn, 

1979), climatul alpin al mediilor montane de la latitudini mijlocii (French, 1966) sau climatul 

rece și umed cu ierni aspre, subtipul montan (Tricart, 1967). În sprijinul acestei încadrări s-a 

reprezentat în figura 4.1 variația anuală a regimul termic de la stația Vf. Omu (2505 m) în 

comparație cu temperaturile medii lunare măsurate la 2 stații montane încadrate de către 

French (1996) în categoria climatelor alpine montane de la latitudini mijlocii. Analizând 

figura 4.1 constatăm că valorile termice medii lunare înregistrate la stația Vf. Omu sunt 

intermediare în raport cu cele două stații situate în Munții Stâncoși, respectiv Munții Alpi, de 

la altitudini mult mai ridicate. 

 

* date preluate din French (1996); 

Fig. 4.1. Regimul anual al temperaturilor aerului în 3 regiuni distincte - Munții Stâncoși, Munții Alpi 

(French, 1996) și Carpații Meridionali -, caracterizate de climatul alpin montan de la latitudini mijlocii. 
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CAPITOLUL V 

PERMAFROSTUL DIN CARPAȚII MERIDIONALI  

Distribuția și caracteristicile permafrostului alpin 

În contextul includerii zonelor cu permafrost pe lista „geoindicatorilor” propuși de 

IUGS (International Union of Geological Sciences) care urmează să fie monitorizați în 

vederea depistării schimbărilor de mediu datorate încălzirii globale (Berger, Iams, 1996), 

studiile axate pe problema permafrostului alpin au căpătat o mai mare atenție în ultimii ani. 

Caracterizat de o mare variabilitate spațială și fiind influențat semnificativ de 

proprietățile suprafeței active (Gruber, Haeberli, 2009), permafrostul montan este adesea 

asociat formelor periglaciare a căror înfățișare este condiționată de manifestarea creep-ului 

permafrostului, cum sunt ghețarii de pietre (Haeberli, 1985). Foarte frecvent, din pricina 

imposibilității efectuării forajelor în aceste medii, se recurge la investigarea distribuției și 

caracteristicilor permafrostului cu ajutorul metodelor geofizice. Având un istoric de peste trei 

decenii (Haeberli, 1985), dar cu o intensificare în ultimii zece ani, metodele geofizice utilizate 

(rezistivitatea electrică a materialelor, refracția seismică, măsurătorile care utilizează unde 

electromagnetice) au furnizat date prețioase despre structura internă și conținutul de gheață al 

ghețarilor de pietre (Hauck, 2001, Vonder Mühll et al., 2002, Leopold et al., 2011).  

În Carpații Meridionali mai mulți ghețari de pietre au fost investigați prin diferite 

tehnici și metode (tabel 5.1), principalele obiective urmărite fiind: identificarea arealelor cu 

permafrost; investigarea structurii interne a ghețarilor de pietre utilizând metode geofizice și 

determinarea caracteristicilor permafrostului; stabilirea unei metodologii eficiente de cartare a 

permafrostului din Carpații Meridionali; începerea monitorizării arealelor cu permafrost 

pentru o perioadă cât mai lungă de timp pentru a evidenția în viitor modificările induse de 

schimbările climatice; îmbunătățirea cunoașterii rolului pe care condițiile locale îl au în 

prezervarea permafrostului și realizarea unui model al distribuției permafrostului. 

Tabelul 5.1. Metodele de investigare utilizate în vederea identificării arealelor cu permafrost. 

Metoda de investigare Obiectivul 

Monitorizarea evoluției temperaturii la 

suprafața substratului 

Identificarea prezenței/absenței permafrostului 

Metoda BTS Identificarea prezenței/absenței permafrostului 

Metoda rezistivității electrice a substratului Identificarea prezenței/absenței permafrostului 

Determinarea structurii interne 

Conținutul și tipul de gheață 

Grosimea și structura stratului activ 

Detectarea patului de rocă 

Metoda GPR Identificarea prezenței/absenței permafrostului 

Determinarea structurii interne 

Detectarea patului de rocă 

 



 

Măsurătorile BTS 

Deoarece perioada optimă pentru surprinderea regimului termic al substratului este 

sfârșitul iernii, majoritatea măsurătorilor au fost efectuate în luna martie 2012 și 2013, într-un 

singur caz, cel al ghețarului de pietre Mija efectuându-se măsurători BTS în aprilie 2012 

(tabelul 5.2).  

Tabelul 5.2. Ghețarii de pietre investigați cu ajutorul metodei BTS și încadrarea valorilor termice înregistrate. 

Nume ghețar 

de pietre 

Perioada Nr. 

măsurători 

Valori de 

temperatură  

Nr. măsurători BTS cu 

permafrost probabil 

Nr. măsurători cu 

permafrost posibil 

Munții Retezat 

Pietrele Martie 2012 27 -8,2…-0,5 13 5 

Pietrele Martie 2013 50 -4,3…-0,8 17 17 

Pietrele II Martie 2012 11 -8,3…-1,6 9 1 

Pietrele II Martie 2013 12 -4,8…-2,3 9 3 

Pietricelele Martie 2013 23 -5,3…-1,7 14 5 

Valea Rea Martie 2013 20 -5,7…-1 11 5 

Judele Martie 2013 41 -7,3…-1,1 32 5 

Ana  Martie 2013 8 -3,2…-1,5 2 3 

Munții Parâng 

Ieșu Martie 2012 21 -6,4…-0,3 15 2 

Roșiile  Martie 2012 2 -7,8 și -6,8 2 0 

Ghereșu Martie 2012 26 -5,1…-1,2 13 2 

Mija Aprilie 2012 13 -4…-0,5 5 2 

În cazul tuturor ghețarilor de pietre investigați, valorile BTS au prezentat variații 

importante pe toată suprafața lor, predominând totuși valorile specifice arealelor caracterizate 

de prezența permafrostului (<-3°C) (Haeberli, 1973). Nu au lipsit însă nici temperaturile mai 

ridicate, de -2°C, prezente în situația tuturor celor șase ghețari de pietre, sugerând că 

permafrostul pare să se regăsescă în substrat sub formă de petice. Cele mai mici valori (<-

8°C) au fost susprinse în martie 2012 în cazul ghețarilor de pietre Pietrele 2 și Pietrele.  

S-a remarcat, de asemenea, că valorile BTS din martie 2012 au fost mai scăzute față de 

cele din martie 2013, fiind influențate considerabil de evoluția regimului termic al aerului din 

prima parte a sezonului rece și de data instalării stratului de zăpadă cu rol de izolator termic.  

 

Regimul termic în partea superioară a ghețarilor de pietre 

Cartarea și monitorizarea suprafețelor afectate de ocurența permafrostului nu reprezintă 

o misiune tocmai ușoară din cauza inaccesibilității majorității siturilor aflate în zone cu un 

relief foarte accidentat. În ultimii ani utilizarea termistorilor de dimensiuni reduse a fost 

folosită din ce în ce mai frecvent pentru a identifica acele locații în care există permafrost 

(Hoelzle et al., 1999), deoarece permite monitorizarea variațiilor sezoniere ale regimului 

termic al substratului, indicând în același timp rolul stratului de zăpadă, dar și perturbațiile 

termice specifice intervalului în care are loc topirea stratului de zăpadă (Ishikawa, 2003).  



 

În general se utilizează doi indicatori ai temperaturii substratului în partea lui superioară 

(GST) pentru a investiga ocurența permafrostului, și anume: 

- temperatura medie anuală la suprafața substratului (MAGST); 

- temperatura de echilibru a iernii (TdEI) cunoscută și ca temperatura din fereastra 

BTS.  

În ceea ce privește TdEI aceasta trebuie să fie pe toată durata acestui interval sub -3°C 

sau cel mult -2°C pentru a se admite existența permafrostului. În schimb, celălalt indicator 

utilizat, MAGST nu este foarte clar stabilit, putând să varieze între limite foarte largi. Astfel, 

Ikeda (2006) fixează limita maximă a MAGST pentru arealele cu permafrost la 1,5-2°C, în 

timp ce van Everdingen (1998) propune valoarea de 0°C.  

În total 14 ghețari de pietre au fost investigați în acest fel, după cum urmează: 6 în 

Munții Retezat, 5 în Munții Parâng, 2 în Munții Făgăraș și unul în Munții Țarcu (tabel 5.3). 29 

de termistori au funcționat corespunzător, înregistrând timp de un an de zile temperatura la 

suprafața ghețarilor de pietre selectați. 

Tabelul 5.3. Situația termistorilor utilizați în cazul ghețarilor de pietre din Carpații Meridionali și principalele  

 aspecte ale indicatorilor climatici reprezentativi. 

COD Ghețar de 

pietre 

Munții Altit. 

(m) 

Intervalul TmedEI TminEI TmaxEI MAGST IÎS 

PTRSM Pietroasa Făgăraș 2132 2009-2010 -1,8 -2 -1,5 0,7 311,8 

PTRSS Pietroasa Făgăraș 2167 2010-2011 -4,2 -5,2 -3,3 0 731,9 

VGA Văiuga Făgăraș 2278 2009-2010 -0,4 -0,4 -0,3 1,9 40,6 

VGA Văiuga Făgăraș 2278 2010-2011 -0,3 -0,5 -0,1 1,7 80,2 

ANA1 Ana Retezat 1983  2010-2011 -2,4 -2,8 -2 2,7 329,2 

ANA2 Ana Retezat 1985  2010-2011 -1,5 -1,8 -1,1 1,8 155,5 

ANA3 Ana Retezat 2052 2010-2011 -5 -6,5 -3 1,4 822,7 

ANA4 Ana Retezat 2084 2010-2011 -2,6 -2,9 -1,8 2,3 417,4 

JUD2 Judele Retezat 2157 2012-2013 -3,9 -4,1 -3,5 -1,1 675,7 

JUD3 Judele Retezat 2186 2012-2013 -6,7 -7,5 -4 -0,9 1175,4 

JUD4 Judele Retezat 2172 2012-2013 -5 -5,9 -3,1 -1,5 954 

JUD5 Judele Retezat 2191 2012-2013 -4,3 -5,1 -3,9 -1 965,3 

JUD6 Judele Retezat 2178 2012-2013 -3,4 -4,1 -3 -0,5 794,8 

JUD8 Judele Retezat 2167 2012-2013 -3,9 -4,3 -3,5 -0,1 806,9 

JUD9 Judele Retezat 2166 2012-2013 -0,8 -0,9 -0,4 2,5 203,7 

JUD10 Judele Retezat 2143 2012-2013 -5,6 -6 -4 -2,1 989 

GAL1 Galeșu Retezat 2116 2012-2013 -2,8 -3,7 -2,2 0,2 591 

GAL2 Galeșu Retezat 2147 2012-2013 -3 -3,2 -2,7 0,3 513,7 

PIE1 Pietrele Retezat 2072 2012-2013 -2,7 -3,4 -2,4 -0,5 686,1 

PIE2 Pietrele Retezat 2090 2012-2013 -2 -2,4 -1,7 0,3 470,6 

PIE3 Pietrele Retezat 2120 2012-2013 -3,4 -3,4 -2,9 -0,4 708,9 

PIEV Pietrele 3 Retezat 2137 2012-2013 -1,5 -1,8 -1,3 -0,2 549,2 

VREA Valea Rea Retezat 2165 2012-2013 -3,5 -3,9 -3,3 0,5 662,6 

NET Netiș Țarcu 1968 2010-2011 -1,3 -1,7 -1 2,1 165,8 

GMN1 Gemănarea1 Parâng 2140 2012-2013 -2,8 -2,9 -2,7 -0,6 451,5 

GMN2 Gemănarea 2 Parâng 2128 2012-2013 -2 -2,3 -1,8 0,5 487,9 

GMN3 Gemănarea 3 Parâng 1951 2012-2013 -3,7 -3,9 -3,4 -0,2 628,4 

ROS1 Roșiile 1 Parâng 2113 2012-2013 -3,2 -3,5 -2,8 -0,7 689,8 

ROS2 Roșiile 2 Parâng 1996 2012-2013 -0,2 -0,3 0 3,8 133,9 

 



 

Dacă apreciem sensu stricto TmedEI ca fiind indicatorul exponențial al ocurenței 

permafrostului în ghețarii de pietre analizați, putem sintetiza informațiile prezentate anterior, 

susținând că: 

- în Judele prezența permafrostului este probabilă în 7 din cele 8 locații analizate, doar în 

cazul lui JUD9, situat în partea central-sudică prezența permafrostului fiind improbabilă; 

- în Pietrele prezența permafrostului este probabilă în extremitatea sudică a ghețarului de 

pietre, la 2120 m și posibilă în alte două locații, situate la peste 2050 m; 

- în Pietrele 3 prezența permafrostului este improbabilă în locația senzorului PIEV, amplasat 

în partea sa nordică; 

- în Valea Rea prezența permafrostului este probabilă în partea sa vestică; 

- în Galeșu prezența permafrostului este probabilă în partea sudică a ghețarului de pietre și 

posibilă în zona centrală; 

-  în Ana prezența permafrostului este probabilă într-o singură locație, situată în partea vestică 

(ANA3), posibilă în zona frunții și în extremitatea vestică și improbabilă în zona centrală. 

- în Netiș prezența permafrostului este improbabilă în extremitatea sa vestică; 

- în Roșiile 1 prezența permafrostului este probabilă în partea sa centrală (fig. 5.1); 

- în Roșiile 2, TmedEI sugerează absența permafrostului în partea sa centrală (fig. 5.1); 

- în Gemănarea 1 prezența permafrostului este posibilă în partea sa centrală; 

- în Gemănarea 2 prezența permafrostului este posibilă în partea sa centrală; 

- în Gemănarea 3 prezența permafrostului este probabilă în partea sa centrală; 

- în Pietroasa prezența permafrostului este probabilă în zona sa cea mai înaltă, la 2180 m și 

improbabilă în partea sa centrală; 

- în Văiuga, TmedEI sugerează absența permafrostului în ambele sezoane în care s-a 

monitorizat regimul termic; 

 

Fig. 5.1. Evoluția GST în sezonul 2012-2013 în cazul ghețarilor de pietre Roșiile 1 și Rosiile 2. 
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 Analizând valorile lui MAGST obținute în sezonul 2012-2013 în paralel cu TmedEI din 

același sezon, am constat că în majoritatea cazurilor, valorile negative de MAGST au fost 

înregistrate de termistorii a căror temperatură medie în fereastra BTS a fost inferioară pragului 

de -2°C. Este ușor de sesizat că odată ce valorile lui MAGST depășesc 2°C, sporește 

considerabil și temperatura medie din fereastra BTS, aceasta apropiindu-se tot mai mult de 

0°C (fig. 5.2). 

 

Fig. 5.2. Graficul de corelație dintre MAGST și valorile medii ale BTS (TmedEI) 

corespunzătoare sezonului 2012-2013. 

 

Gradul de răcire a substratului poate fi evaluat cu ajutorul indicatorului cunoscut ca și 

indicele de îngheț al substratului (IÎS), acesta calculându-se prin cumularea tuturor 

temperaturilor medii zilnice negative dintr-un an și se exprimă în grade Celsius zile. Deoarece 

acest parametru variază considerabil de la un la altul, fiind influențat de evoluția temperaturii 

aerului și pentru că majoritatea datelor termice au fost obținute în sezonul 2012-2013, s-a 

analizat în detaliu doar variabilitatea valorilor lui IÎS din sezonul menționat. În ciuda faptului 

că cei 20 de termistori analizați se desfășoară pe mai puțin de 250 metri altitudine valorile lui 

IÎS obținute sunt cuprinse între 133,9 în cazul lui ROS2 și 1175,4 °C zile la JUD3. 

Majoritatea valorilor lui IÎS sunt cuprinse între 400 și 800°C zile, toate valorile superioare 

fiind obținute în cazul ghețarului de pietre Judele, unde s-au înregistrat și cele mai scăzute 

valori de MAGST. Analiza corelativă realizată pe baza graficului de regresie lineară arată un 

coeficient de determinare de 0,88 între valorile lui IÎS și BTS, reprezentativ în ceea ce 

privește interdependența strânsă dintre cei doi indicatori ai ocurenței permafrostului, în timp 

ce între valorile lui IÎS și MAGST, coeficientul de determinare este de doar 0,68. 

Luând în considerare valorile acestor indicatori climatici ai permafrostului și 

completându-le cu datele BTS obținute în campaniile din martie 2012 și 2013, care au vizat 
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exclusiv ghețari de pietre din Munții Retezat și Parâng, respectiv cu rezultatele geofizice 

prezentate în subcapitolele următoare, am propus următoarele valori-prag pentru MAGST, 

TmedEI și IÎS, care, în opinia noastră, condiționează ocurența permafrostului în Carpații 

Meridionali (fig. 5.3): 

- permafrost probabil: TmedEI<-3°C, MAGST<0°C și IÎS>500°C zile;  

- permafrost posibil: TmedEI între -2 și -3°C, MAGST între 0 și 1,5°C și IÎS între 400 și 

500°C zile; 

- fără permafrost: TmedEI>-2°C, MAGST>1,5°C și IÎS<400°C zile. 

 

Fig. 5.3. Prezența permafrostului în funcție de MAGST, TmedEI și IÎS. 

 

Măsurătorile ERT 

În ultimii 15 ani investigațiile ERT în mediile periglaciare au devenit din ce în ce mai 

frecvente (Kneisel et al., 2008). Această tehnică a fost testată cu succes în cazul ghețarilor de 

pietre în vederea identificării permafrostului (Fisch et al., 1977; Barsch, King, 1989; Haeberli, 

Vonder Mühll, 1996; Evin et al., 1997; Berthling et al., 1998; Hauck, Vonder Mühll, 2003). 

Metoda ERT este una viabilă pentru detectarea permafrostului din substrat datorită 

contrastului considerabil dintre rezistivitățile materialelor dezghețate respectiv cimentate de 

gheață. În general, permafrostul are valori de rezistivitate care variază între limite largi în 

funcție de conținutul de gheață, cantitatea de impurități prezentă și temperatura acestuia, între 

104 și 106 (Kneisel, Hauck, 2008). Au fost raportate și valori care depășeau 106 și care erau 

asociate gheții de ghețar din interiorul unor morene, respectiv „ghețarilor negri” (debris 

glaciers), dar și valori sub 103 în cazul permafrostului asociat formelor periglaciare constituite 

din materiale cu o granulometrie foarte fină (Haeberli, Vonder Mühll, 1996). În ciuda faptului 



 

că unii autori au raportat valori de rezistivitate scăzute (10-20 kΩm), în general rezistivitatea 

permafrostului este mai ridicată de 50 kΩm în cazul ghețarilor de pietre. În acest fel, 

rezistivitatea permafrostului este ușor de depistat, ținând cont că este de 10 sau chiar de 100 

de ori mai mare decât a depozitelor lispite de prezența gheții. Ținând seama de aceste aspecte, 

este posibilă estimarea grosimii corpului înghețat, a stratului activ și a conținutul de gheață 

din substrat. 

Toate măsurătorile geoelectrice care au vizat ghețarii de pietre au fost realizate în 

intervalul iulie-septembrie, când subtratul nu era acoperit de zăpadă, deoarece prezența 

zăpezii limitează posibilitățile de investigare. Astfel, în ultimii cinci ani au fost investigați în 

această manieră 8 ghețari de pietre din Munții Făgăraș (Capra, Bâlea, Pietroasa și Văiuga), 

Munții Parâng (Roșiile și Ieșu) și Munții Retezat (Pietrele și Ana) (Urdea et al., 2008b; Onaca 

et al., 2013a; Onaca et al., 2013b). Valorile de rezistivitate surprinse în cazul ghețarilor de 

pietre fosili Capra, Bâlea și Văiuga sunt mai mici de 20 kΩm și cel mai probabil indică 

prezența materialelor neconsolidate lipsite de permafrost. În cazul ghețarilor de pietre 

Pietroasa (fig. 5.4), Roșiile (fig. 5.5), Ieșu  (fig. 5.6), Pietrele și Ana, profilele de rezistivitate 

electrică efectuate au relevat valori de rezistivitate ridicate (>50 kΩm corespunzând probabil 

unor lentile de gheață, respectiv depozitelor cimentate de gheață interstițială.    

 

Fig. 5.4. Profile ERT corespunzătoare ghețarului de pietre Pietroasa (a – transversal; b – longitudinal). 



 

 

Fig. 5.5. Profil ERT transversal efectuat pe ghețarul de pietre Roșiile. 

 

 
Fig. 5.6. Profil ERT longitudinal efectuat pe ghețarul de pietre Ieșu. 

 

Măsurătorile GPR 

Trei ghețari de pietre din partea centrală a Munților Retezat au fost investigați cu 

ajutorul sistemului GPR Mala ProEx în intervalul martie-mai 2013. În cazul ghețarului de 

pietre Pietrele s-a utilizat o antenă de 50 MHz de tip RTA (Rough Terrain Antenna), în timp 

ce pentru ghețarii de pietre Judele și Pietricelele măsurătorile s-au efectuat cu ajutorul unei 

antene de tip „unshielded” de 100 MHz. Dacă stratul activ al ghețarilor de pietre este 

caracterizat de o structură haotică, având foarte multe reflecții puternice în partea superioară, 

din loc în loc apar o serie de anomalii caracterizate de scăderea bruscă a amplitudii 

reflecțiilor. Constrastul dielectric scăzut al acestor mase omogene este asociat cu apariția 

lentilelor de gheață în substrat, fiind considerate corpuri permanent înghețate în aplicații 

similare (Berthling et al., 2008). Aceste structuri se regăsesc în general între 5 și 15 m, dar 

este destul de dificil de delimitat cu precizie dezvoltarea lor verticală, datorită faptului că 

unele semnale se pot repeta și la adâncimi mai mari. În cazul ghețarilor de pietre Pietrele (fig. 

5.7) și Pietricelele s-a putut surprinde adâncimea la care se găsește patul de rocă. Din analiza 

radargramelor efectuate a rezultat că stratul activ este mai superficial în cazul ghețarilor de 

pietre Judele și Pietricelele, unde permafrostul poate apărea și la mai puțin de 4 m adâncime.  



 

 

Fig. 5.7. Profile GPR efectuate în cazul ghețarului de pietre Pietrele. 

Modelul de distribuție al permafrostului pe baza datelor BTS 

Utilizând măsurătorile BTS realizate în Munții Retezat în martie 2013, a fost realizat un 

model empiric-statistic de predicție a permafrostului pentru zona centrală a acestei unități (fig. 

5.8). Metodologia aplicată a vizat: generarea modelelor numerice ale terenului, analiza 

corelației liniare, analiza regresiei multiliniare, realizarea modelului distribuției 

permafrostului și validarea acestuia. 

În prima fază s-au generat o serie de de MNT utilizate în vederea extragerii valorilor 

punctuale ale variabilelor locale cu o influență ridicată asupra distribuției permafrostului și 

anume: altitudinea, radiația solară totală, declivitatea, curbura în profil și indicele NDVI 

(normalizat de diferențiere al vegetației). Analiza corelației liniare a evidențiat existența unor 

corelații semnificative între datele BTS și valoarea punctuală a variabilelor utilizate, dar în 

mod special cu radiația solară și altitudine. Modelul de regresie a fost generat aplicând 

regresia Forward Stepwise, doar acele variabile care aduc o îmbunătățire modelului urmând 

să fi incluse în modelul final (Julian, Chueca, 2007). Pe baza valorilor coeficienților 



 

nestandardizați obținuți în urma analizei statistice realizate în SPSS a fost construită ecuația 

de predicție a distribuției spațiale a permafrostului, având forma: 

BTS = 1.477798 + 0.000014 * Radiația solară + 4.037341 * NDVI - -0.005711 * Altitudine (5.1) 

 

 

Fig. 5.8. Modelul empirico-statistic al distribuției permafrostului  pentru partea centrală a Munților Retezat. 

 

Originea și prezervarea permafrostului 

Ghețarii de pietre reprezintă indicatori de necontestat ai ocurenței permafrostului 

montan discontinuu (Barsch, 1978). Până în prezent, în Carpații Meridionali nu s-au datat cu 

precizie aceste mezoforme, dar s-au elaborat câteva scenarii de evoluție ale ghețarilor de 

pietre din Munții Retezat (Urdea, 1989, 2000a, Vespremeanu-Stroe et al., 2012). Ținând cont 

de dimensiunile acestora, de topografia lor complexă, de structura internă, de poziția acestora 

față de morenele stadiale și de ratele relativ reduse de meteorizare actuale, putem să admitem 

că au fost necesare câteva mii de ani pentru formarea ghețarilor de pietre de dimensiuni mai 

mari situați la peste 1900 m. Inițierea și dezvoltarea acestora s-a produs foarte probabil în 

condiții paraglaciare, care au urmat deglacierii, când ratele de meteorizație, mult mai ridicate, 

permiteau producerea unor cantități de gelifracte suficient de ridicate pentru a spori volumul 

de materiale, necesar constituirii ghețarilor de pietre. 



 

Originea nucleului înghețat din ghețarii de pietre din Carpații Meridionali este cel mai 

probabil periglaciară, acesta formându-se în fazele reci ale Holocenului, caracterizate de 

căderi intense de pietre, când au fost încorporate cantități importante de gheață de 

suprasaturație în masa ghețarului de pietre (Ikeda, Matsuoka, 2006). Odată format acest 

nucleu înghețat, acesta s-a putut consolida prin înghețul apelor de percolație la contactul cu 

masa permafrostului, respectiv în urma aportului de zăpadă provenită din avalanșe. 

Chiar dacă conturarea majorității acestor ghețari de pietre a început probabil în Tardiglaciar 

(la altitudini mai coborâte chiar după LGM) (Urdea, 2000a), este foarte probabil ca 

permafrostul actual identificat în cele câteva exemple prezentate să dateze din Mica Glaciație.  

Prezervarea permafrostului în condițiile ghețarilor de pietre activi/inactivi din Carpații 

Meridionali (Pietroasa, Pietrele, Roșiile etc.) este posibilă doar în acele situri care beneficiază 

de condiții topo-climatice favorabile. Astfel, ocurența permafrostului sporadic este controlată 

de o serie de factori climatici, dintre care temperatura aerului și radiația solară sunt esențiali. 

Izoterma de 0°C plasată în jurul altitudinii de 2050 m pe versantul nordic (Voiculescu, 2000) 

este situată destul de aproape de limita de ocurență a permafrostului stabilită în urma 

investigațiilor geofizice întreprinse. Radiația solară redusă primită de ghețarii de pietre se 

datorează umbririi produse de culmile din imediata vecinătate și expoziției, în marea 

majoritate a cazurilor nordică. Datorită acestui fapt zăpada poate să persiste până la începutul 

lunii august, ca de exemplu în Căldarea Pietroasa sau Judele, protejând substratul de o 

încălzire accentuată în perioada cu maxim de insolație. Natura suprafeței active permite 

prezervarea aerului rece între bolovanii de mari dimensiuni care compun stratul activ al 

ghețarilor de pietre. În aceste spații foarte mari, libere, aerul rece, urmare a densității sale 

superioare, este prins captiv, împiedicând transmiterea căldurii înspre profunzimea ghețarului 

de pietre. Acest mecanism cunoscut în literatură sub denumirea de „efectul Balch” (Balch, 

1900) este responsabil de altfel și de formarea ghețarilor de cavernă în acele peșteri cu o 

dezvoltare verticală suficient de mare.  

Rezultatele prezentate în acest capitol confirmă faptul că permafrostul poate să existe în 

Carpații Meridionali sub forma unor petice izolate, în acele situri care prezintă condiții 

favorabile prezervării sale. Aceste petice se găsesc în general la peste 2000 m altitudine și 

sunt asociate ghețarilor de pietre cu expoziție predominant nordică. Deoarece permafrostul 

actual este probabil remanent din perioada Micii Glaciații sau chiar mai vechi, se poate admite 

că în prezent acesta nu este în echilibru cu climatul actual și se află într-un proces de 

degradare treptată (fig. 5.9).  



 

 

Fig. 5.9. Stagiile degradării permafrostului asociat ghețarilor de pietre din Carpații Meridionali. 

 

Această ipoteză se bazează pe grosimea relativ redusă a miezului înghețat, adâncimea 

mare la care se găsește și absența sa din partea frontală a ghețarilor de pietre. În aceste 

circumstanțe, se poate concluziona că prezervarea permafrostului este condiționată de 

caracteristicile topografice (altitudine, expoziție și declivitate), climatice (temperatura aerului, 

radiația solară efectivă, durata și grosimea stratului de zăpadă) și litologice (grosimea stratului 

compus din gelifracte, mărimea clastelor și porozitatea depozitelor neconsolidate) specifice 

fiecărui sit în parte.  

Deoarece acest permafrost marginal identificat este extrem de senzitiv la schimbările 

climatice contemporane (Haeberli et al., 1993; Harris, 2005; Haeberli, Gruber, 2009), 

monitorizarea atentă a evoluției sale în viitor este o necesitate care se impune. Degradarea sa 

va induce modificări ecologice iremediabile, cu efect asupra regimului hidrologic local, care 

va fi perturbat semnificativ (Jorgenson et al., 2001).  

CAPTOLUL VI 

RÂURILE DE PIETRE ȘI DEPOZITELE NECONSOLIDATE 

DE VERSANT 

Caracteristici morfologice ale râurilor de pietre 

Au fost cartografiate cu ajutorul unui GPS Trimble un număr de 258 de râuri de pietre 

(tabel 6.1) urmărindu-se ca un număr cât mai reprezentativ să fie obținut pentru fiecare unitate 

montană, în care ocurența acestora este considerabilă. În urma analizei datelor s-a constatat că 

lungimea medie a râurilor de pietre investigate din Carpații Meridionali este cuprinsă între 

131 m (Munții Făgăraș) și 223 m (Munții Țarcu), în timp ce lățimea variază între 32 m 

(Munții Făgăraș) și 48 m (Munții Parâng).  



 

Tabelul 6.1. Caracteristici morfometrice ale râurilor de pietre inventariate din Carpații Meridionali. 

Unitatea montană Număr Lungime medie 

(max, min) 

(m) 

Lățime medie 

(max, min) 

(m) 

Suprafață medie  

(max, min) 

(m2) 

Altitudine medie  

(max, min) 

(m) 

Panta medie  

(max, min) 

(°) 

Munții Țarcu 38 223 (390-90) 45 (79-22) 6282 (15361-1765) 2067 (2180-1739) 28 (43-12) 

Munții Retezat 82 151 (504-33) 43 (148-12) 4107 (27582-267 2158 (2269-1927) 24 (46-11) 

Munții Parâng 67 216 (551-48) 49 (128-12) 7517 (38780-373) 2152 (2329-1989) 26 (35-15) 

Munții Făgăraș 27 131 (270-22) 34 (76-16) 3952 (11296-668) 2140 (2319-1741) 27 (41-15) 

Munții Vâlcan 12 202 (308-75) 41 (72-19) 4236 (8155-1073) 1661 (1859-1475) 25 (34-14) 

Munții Iezer 32 155 (289-82) 39 (66-18) 3569 (10294-880) 2144 (2430-1951) 26 (38-11) 

Carpații Meridionali 258 176 41 4694 2053 26 
 

Cele mai lungi râuri de pietre măsurate în Carpații Meridionali au depășit 500 m 

lungime în Munții Parâng și Retezat, în timp ce lățimile maxime s-au situat la peste 100 m în 

aceleași unități montane (fig. 6.1).  

 

Fig. 6.1. Variația lungimii râurilor de pietre analizate din Carpații Meridionali. 
 

În general râurile de pietre ocupă versanții cu o înclinare medie între 20° și 30° situați la 

peste 2000 m altitudine. În cazul unităților montane cu înălțimi reduse au fost identificate și la 

altitudini de sub 1800 m, ca de exemplu în Munții Vâlcan și Munții Cernei. 

Privite în plan râurile de pietre întâlnite în Carpații Meridionali sunt rectilinii sau 

sinuoase și pot apărea izolate sau grupate, sub forma unor benzi paralele alungite. De multe 

ori aceste forme periglaciare prezintă mai multe brațe despletite sau difluențe, fiind dificil de 

stabilit cu exactitate limitele dintre ele.  

 

Morfologia de detaliu a râului de pietre Straja 

Un râu de pietre din Munții Vâlcan (45,30°N 23,25°E), situat pe versantul vestic al Vf. 

Straja a fost investigat în detaliu pentru a înțelege mai bine modul de evoluție al acestui 

fenomen.  

Măsurând dimensiunile gelifractelor râului de pietre în interiorul a nouă suprafețe de 

3x3 m distribuite uniform, s-a constatat o creștere creștere notabilă a dimensiunii clastelor 
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înspre aval, situație redată în figura 6.2. În profil vertical s-a evidențiat o scădere a 

dimensiunii clastelor, odată cu creșterea profunzimii. Dacă în partea superioară profunzimea 

gelifractelor este redusă și în unele locuri se poate distinge patul de rocă, acoperit de cel mult 

20-30 cm de claste, în partea frontală stratul grosier atinge chiar și 0,5-1 m. În ceea ce privește 

înclinarea gelifractelor, surprinde faptul că valorile medii sunt inferioare declivității medii a 

râului de pietre. De asemenea, trebuie menționat faptul că un număr remarcabil de gelifracte 

prezintă o înclinare inversă față de gradientul general al declivității versantului, ponderea 

clastelor înclinate spre amonte fiind cuprinsă între 10 și 30% în cadrul fiecărui pătrat 

investigat. Această dispunere a clastelor, coroborată cu structura imbricată și cu poziția 

transversală a unora, sesizată în special în partea inferioară a râului de pietre, exprimă 

dinamica în masă a gelifractelor în perioada de activitate.  

 
Fig. 6.2. Dimensiunile gelifractelor în cazul râului de pietre situat pe versantul vestic al Vf. Straja: 

a.lungimea clastelor (cm). b.lățimea clastelor (cm), c.înălțimea clastelor (cm). 

 

Regimul termic al râurilor de pietre 

Cunoașterea regimului termic al râurilor de pietre este esențială în vederea înțelegerii 

modului în care operează înghețul în substrat. În funcție de amplitudinea cu care acesta se 

manifestă se poate stabili în ce măsură anumite procese periglaciare pot să determine 

eventuala dinamică actuală a râurilor de pietre.  

În general, între regimul termic al structurilor neconsolidate grosiere și cel al 

substratului având o granulometrie fină, există diferențe notabile (Harris, Pedersen, 1998). În 

primul an de observații (08.2010-08.2011), 3 termistori au fost instalați în partea superficială 

a depozitelor de gelifracte ale unui râu de pietre din Munții Retezat la diferite altitudini  

(tabelul 6.2). Monitorizarea realizată a surprins diferențe locale semnificative în ceea ce 



 

privește regimul termic al substratului, de vreme ce partea inferioară a râului de pietre a fost 

acoperită cu un strat consistent de zăpadă de abia în luna aprilie, pentru mai puțin de o lună. 

 
Tabelul 6.2. Principalii indicatori climatici corespunzători termistorilor utilizați în cazul râului de pietre Bucura. 

Amplasarea Cod Intervalul Altitudine 

(m) 

MAGST 

(°C) 

IÎS 

(°C.zile) 

TdEI 

(°C) 

DIZC  

(zile) 

DTZ 

Partea inferioară B1 2010-2011 2165 2,9 382 - 3 14.05 

Partea mediană  B2 2010-2011 2190 3,8 64 0 42 16.05 

Partea superioară B3 2010-2011 2202 2,6 85 -0,1 77 19.06 

 

În sezonul următor, 2011-2012, 3 râuri de pietre din Carpații Meridionali, Bucura Sud 

(Munții Retezat), Dracului (Munții Parâng) și Peceneaga (Munții Țarcu) au fost monitorizate 

atât din punct de vedere dinamic cât și termic (fig. 6.3).  

Ținând cont de faptul că stratul de zăpadă s-a instalat mult mai târziu decât în anul 

anterior, iar intervalul care a precedat acumulării zăpezii a fost foarte rece, temperaturile 

înregistrate în substrat au fost mai scăzute.  

 

Fig. 6.3. Evoluția GST în cazul râurilor de pietre Bucura Sud, Dracului și Peceneaga în sezonul 2011-2012. 

 

În ceea ce privește numărul de cicluri gelive prezente în partea superficială a 

substratului, diferențele de orientare ale celor trei râuri de pietre investigate sunt determinante 

în această privință. Cu o expoziție sudică, râul de pietre Bucura experimentează 58 de cicluri 

gelive, față de 7 în cazul Pecenegii și 6 în cel al Dracului, dispuse spre nord, respectiv vest. 
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Vârsta relativă a gelifractelor și dinamica actuală a râurilor de pietre 

Pentru determinarea vârstei relative a gelifractelor din cele trei sectoare ale râului de 

pietre s-a evaluat gradul diferit de alterare al gelifractelor cu ajutorul forței de recul obținută 

în urma testărilor cu ciocanul Schmidt (Goudie, 2006), respectiv prin măsurarea grosimii 

scoarței de alterare. Rezultatele obținute sunt prezentate în tabelul 6.3 și nu susțin diferențe 

notabile între sectoarele investigate. Totuși se poate distinge o ușoară sporire a gradului de 

alterare înspre aval, lucru subliniat de scăderea valorilor lui R (forța de recul), dar mai ales de 

creșterea grosimii scoarței de alterare.  

Tabelul 6.3. Valorile forței de recul (R) în urma testărilor cu ciocanul Schmidt și ale grosimii scoarței de alterare. 

Sectorul Valori lui R obținute cu ciocanul Schmidt Grosimea scoarței de alterare (mm) 

 Medie Minimă Maximă Deviația standard Medie Minimă Maximă Deviația standard 

Partea superioară 24.2 16.8 27.9 3 3.9 2 7.6 1.4 

Partea mijlocie 23.1 18.2 37.6 5 4.2 2.6 6.3 0.8 
Partea inferioară 23.1 18.1 31.3 3.8 4.8 2.6 9.4 1.7 

 

În cazul a 6 râuri de pietre din 4 unități montane distincte a început monitorizarea 

dinamicii gelifractelor cu ajutorul unei stații totale (tabel 6.4). După primul an de monitorizare 

(2011-2012) s-a constatat că mișcarea în masă a gelifractelor este absentă, 4 blocuri din 

cuprinsul a 4 râuri de pietre diferite înregistrând însă rate de deplasare individuale cuprinse 

între 17 și 143 cm. Cele patru cazuri au fost atribuite unor evenimente spontane (probabil 

avalanșe sau rostogoliri de bolovani) și prin urmare nu se pot încadra în categoria dinamicii în 

masă specifică râurilor de pietre. 

Tabelul 6.4. Râurile de pietre investigate cu ajutorul stației totale în vederea evaluării ratelor dinamicii actuale. 

Unitate 

montană 
Denumirea sitului 

Altitudine (M) 
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(°
) 

max. min. 

Țarcu Vf. Pietrii 2179 2062 276 34 NV 25 

Țarcu Circul Netiș 2156 2074 142 38 E 29 

Parâng L. Vidal 2045 2013 109 39 N 25 

Parâng Căldarea Dracului 2197 2134 142 35 SE 26 

Retezat Șaua Bucurei 2209 2173 133 37 S 21 

Făgărș Căldarea Pietroasa 2201 2105 206 76 N 31 

 

Etapele formării râurilor de pietre  

Formarea râurilor de pietre este foarte probabil un fenomen complex, în care sunt 

implicate cu siguranță mai multe procese, nelipsind macrogelivația, elevația periglaciară și 

creep-ul prin îngheț. În principiu trebuiesc separate mai multe aspecte în evoluția acestora, și 

anume: mecanismul de producere a blocurilor, dinamica gravitațională a acestora, elevația 



 

periglaciară și sortarea periglaciară în timpul procesului de transport și imobilizarea blocurilor 

în urma îndepărtării matricei fine (Wilson, 2007).  

În cazul râurilor de pietre situate în circurile glaciare suntem tentați să considerăm că 

acestea au luat naștere în intervalul de timp care a urmat deglacierii, între LGM și sfârșitul 

Younger Dryas-ului, în funcție de altitudine, în timp ce în cazul suprafețelelor neocupate de 

ghețari este posibil ca formarea lor să se fi produs chiar în perioada ultimului stadiu glaciar.  

Cu toate că datele referitoare la vârsta relativă a gelifractelor sunt deocamdată foarte 

puține, ele subliniază diferențe nesemnificative între blocuri, ceea ce sugerează mai degrabă 

faptul că aceste elemente periglaciare s-au format într-un interval relativ scurt de timp. Este 

exclusă ipoteza alimentării neîntreupte pe perioada Holocenului și, prin urmare, chiar dacă 

admitem că în fazele reci cum a fost Mica Glaciație aportul de gelifracte să fi existat, acesta a 

fost incomparabil mai redus decât în perioada paraglaciară.  

Este probabil ca, la fel ca și la ghețarii de pietre, elementul specific râurilor de pietre să 

îl constituie mișcarea în masă a blocurilor, care determină și apariția unor microforme 

caracteristice. În cele mai multe cazuri această mișcare a fost atribuită creep-ului și/sau 

alunecării blocurilor pe un substrat înghețat, primăvara, când în urma topirii zăpezii și a gheții 

dintre blocuri se reduce fricțiunea dintre acestea și se produce o oarecare lubrifiere în substrat, 

rezultată în urma excesului de apă din substrat, stimulând astfel alunecarea clastelor 

(Romanovskii, Tyurin, 1986) (fig. 6.4). 

 
Fig. 6.4. Structura internă a râurilor de pietre și mecanismul pătrunderii înghețului în substrat 

(a-vara; b-iarna; c-primăvara). 

 

Cu toate că o MAAT de 0°C este considerată ca fiind suficientă pentru ca râurile de 

pietre să se formeze (Boelhouwers, 1999), considerăm că în Carpații Meridionali inițierea 



 

acestora s-a desfășurat în condițiile unor MAAT mult mai scăzute. În prezent ratele de 

alimentare a râurilor de pietre și dinamica anuală sunt probabil foarte scăzute.  

 

CAPITOLUL VII 

SOLURI POLIGONALE DIN CARPAȚII MERIDIONALI 

Poligoanele de pietre de pe Vf. Căleanu 

În Carpații Meridionali solurile poligonale nu cunosc o dezvoltare foarte amplă în 

prezent, iar cele fosile nu s-au conservat decât în foarte puține cazuri. Una dintre aceste 

excepții a fost descrisă de către Gh. Niculescu și E. Nedelcu (1961), făcând referire la o 

suprafață cvasiorizontală cu poligoane de pietre situată pe Vf. Căleanu. Aceeste microforme 

au o importanță enviromentală și paleoclimatică aparte deoarece morfologia și structura lor 

internă relevă rolul proceselor asociate înghețului, prezente în morfogeneza acestora.  

Un profil ERT a fost realizat în vara lui 2011 și este prezentat în figura 7.1. Structura 

eterogenă a materialelor din partea superioară a profilului relevă faptul că depozitele eluviale 

au fost afectate de elevația periglacială (French, 1996), activă și în prezent. Aspectul ondulat 

al stratelor sugerează existența depozitelor neconsolidate deranjate de persistența ciclurilor 

îngheț-dezgheț, specifice stratului activ. Valorile rezistivității obținute au fost cuprinse între 

0,1 și 12 kΩm, mai scăzute în partea superioară a profilului unde predomină materialele mai 

fine. În dreptul marginilor poligoanelor, gelifractele mai mari prezente determină valori ale 

rezistivității mai ridicate. Concentrarea acestora și în substrat pe anumite aliniamente verticale 

poate induce ipoteza prezenței fisurilor de îngheț, rezultate în urma contracției termice. 

Această ipoteză este susținută și de dimensiunile mari ale poligoanelor, care probează 

formarea acestora într-un mediu cu permafrost, probabil la sfârșitul Pleistocenului, respectiv 

începutul Holocenului. Cert este că pentru a se produce fisurarea prin îngheț temperaturile 

aerului trebuie să coboare foarte mult, sub -25°C, iar temperatura la suprafața solului să fie 

mai scăzută de -15°C (French, 2007), condiții care se regăsesc în opinia lui Pewe (1966) în 

cazul siturilor care au o MAAT sub -6°C.  

 

Fig. 7.1. Modelul ERT corespunzător poligoanelor de pietre de pe Vf. Căleanu. 



 

Regimul termic actual în profunzimea acestor microforme periglaciare susțin 

manifestarea elevației periglaciare și a proceselor de crioturbație, dar cu o amplitudine mult 

mai redusă decât în perioada formării acestora (fig. 7.2). Deoarece situl analizat este expus 

vânturilor puternice, zăpada este spulberată și în aceste condiții grosimea stratului nu atinge în 

general mai mult de 0.5 m.  

 
Fig. 7.2. Evoluția regimului termic al substratului (la diferite adâncimi) în cazul poligoanelor de pietre de pe Vf. 

Căleanu. 

  

Mușuroaiele periglaciare din Masivul Muntele Mic și din Munții Făgăraș 

În prima fază au fost măsurate 100 de mușuroaie în cazului sitului din Masivul Muntele 

Mic și 40 în Muntele Laița, constatându-se că majoritatea sunt de formă ovală și sunt orientate 

cu axa mare preponderent spre nord (tabel 7.1). Comparativ cu cele descrise în literatură, în 

ambele cazuri, mușuroaiele studiate au un diametru mai mare decât al acelora din Munții 

Godeanu (Niculescu, 1965) sau Munții Retezat (Urdea, 2000a), iar înălțimi comparabile (ex: 

30-60 cm în Godeanu, respectiv 40-50 cm în Retezat). 

Tabelul 7.1. Caracteristici dimensionale ale mușuroaielor înierbate din Muntele Mic și Laița 

Denumirea 

sitului 

Lungime medie 

(minimă-maximă) (cm) 

Lățime medie  

(minimă-maximă) (cm) 

Înălțime medie  

(minimă-maximă) (cm) 

Muntele Mic 132 (250-50) 90 (200-40) 31,2 (62-8) 

Laița 124 (230-64) 86 (162-52) 42,1 (62-24) 
 

Textura materialelor care compun mușuroaiele este foarte importantă și pentru evoluția 

regimului termic (Grab, 2005). Timp de doi ani regimul termic al unui mușuroi înierbat a fost 

monitorizat la 5 nivele de adâncime, 10, 20, 30, 40 și 50 cm (M10, M20, M30, M40 și M50). 

Pentru a surprinde particularitățile modului în care acționează înghețul în interiorul 

mușuroiului, a fost investigat în paralel regimul termic al substratului la aceleași adâncimi în 

cazul unei suprafețe plane din vecinătate (P10, P20, P30, P40 și P50).  
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Compoziția preponderent organică din partea superioară a mușuroiului permite o 

penetrare a înghețului la adâncimi mai mari (30 cm adâncime) spre deosebire de suprafața 

netedă din vecinătate, care experimentează temperaturi minime mult mai ridicate. Dacă în 

primul sezon de monitorizare diferențele de temperatură înregistrate în substrat la diferite 

adâncimi între cele două situri nu au fost nesemnificative, în cel de-al doilea sezon înghețul a 

fost semnalat la 30 cm în cazul mușuroiului și doar la 10 cm adâncime în situația terenului 

plat.  

Tabelul 7.2.Temperaturi medii lunare în mușuroiul periglaciar și pe teren plat în cele două sezoane reci. 

Senzor Noi 
2009 

Dec 
2009 

Ian 
2010 

Feb 
2010 

Mar 
2010 

Apr 
2010 

Mai 
2010 

Noi 
2010 

Dec 
2010 

Ian 
2011 

Feb 
2011 

Mar 
2011 

Apr 
2011 

Mai 
2011 

M10 1,5 0,4 -0,3 -1 -0,7 0,1 4,9 3 0 -0,7 -1,1 -0,4 0,6 6,3 

P10 1,3 0,3 0 -0,3 -0,2 0,2 - 3,1 0,7 -0,1 -0,1 0 0,4 6,8 

M20 1,7 0,6 0 -0,8 -0,6 0 3,9 3,3 0,5 0 -0,4 -0,2 0 5,4 

P20 1,4 0,4 0 -0,2 -0,1 0,1 - 3,7 1,3 0,4 0,2 0,2 0,4 5,4 

M30 2,1 1 0,3 -0,1 -0,2 0 3,1 3,6 0,9 0,1 -0,2 -0,1 0 4,2 
P30 1,8 0,7 0,2 0 0 0,1 - 4,2 1,8 0,9 0,6 0,5 0,5 5,2 

M40 3,6 2,2 1,2 0,8 0,6 0,4 2,8 3,9 1,3 0,6 0,3 0,1 0,1 4,2 

P40 2,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,1 - 4,4 2 1 0,7 0,6 0,6 4,6 

M50 3 1,7 0,8 0,4 0,2 0,1 2,5 4 1,6 0,8 0,5 0,3 0,2 3,6 

P50 3 1,7 1 0,6 0,4 0,4 - - - - - - - - 

 

Datorită conductivității termice superioare a mușuroaielor, dar și a gradului mai redus 

de acoperire cu strat de zăpadă, amplitudinile zilnice, lunare și anuale cunosc valori mai 

ridicate în interiorul mușuroaielor periglaciare. În ceea ce privește numărul de zile cu îngheț 

din intervalul 11.2010-10.2011, diferența înregistrată este foarte mare între cele două situri. 

Dacă în cazul mușuroiului periglaciar sunt semnalate 152 de zile cu îngheț la 10 cm 

adâncime, în situl din vecinătate, lipsit de mușuroaie, numărul zilelor cu temperaturi negative 

este de doar 88 (tabel 7.3). O diferență semnificativă se înregistrează și în cazul numărului de 

cicluri gelive măsurate, și anume 17 (M10) față de 10 (P10). Surprinde, de asemnea, maniera 

total diferită în care s-a manifestat înghețul în substrat în cei 2 ani analizați. Se poate observa 

faptul că în sezonul rece 2009-2010 înghețul a avut o manifestare destul de asemănătoare în 

cazul ambelor situri, în timp ce în iarna următoare, în cazului terenului plat înghețul a fost 

puternic inhibat. 

 

Tabelul 7.3. Număr de zile cu îngheț la diferite adâncimi într-un mușuroi periglaciar, respectiv în cazul terenului 

plat. 

Senzor Sezonul 

2009-2010 

Sezonul 

2010-2011 

Total 

M 10 137 152 289 

P 10 135 88 223 

M 20 118 116 234 

P 20 114 0 114 

M 30 105 110 215 

P 30 92 0 92 

 



 

În concluzie, se poate afirma că intervalul în care solul este înghețat în interiorul 

mușuroiului este decembrie-mai, iar adâncimea maximă de îngheț este cuprinsă între 30 și 40 

cm. Astfel, la începutul sezonului rece înghețul pătrunde progresiv dinspre suprafață spre 

profunzime, dar la 30 cm adâncime poate să se instaleze și cu două luni mai târziu decât 

primul îngheț înregistrat la suprafață. În schimb dezghețul, se realizează într-o manieră 

complexă, de vreme ce solul începe să se dezghețe de sus în jos, dar în același timp răcirile 

nocturne de la sfârșitul primăverii pot afecta uneori doar primii 10-15 cm de sol. La 30 cm 

adâncime în substrat, în schimb, gheața de segregație s-a topit complet de-abia după prima 

treime a lunii mai, în condițiile în care în primii 10 cm de sol temperatura a atins chiar și 

pragul de 5°C. În primul sezon rece analizat (2009-2010) cele mai mule cicluri gelive se 

produc în sol în intervalul decembrie-ianuarie, pentru ca în anul următor să se consemneze 

între martie și mai (fig. 7. 3).  

 

Fig. 7.3. Număr de cicluri gelive în intervalul octombrie 2009 – octombrie 2011 în situl cu mușuroaie 

periglaciare din Muntele Mic. 

Utilizând o metodologie similară cu cea descrisă de Urdea și colab. (2003), măsurătorile 

elevației cu ajutorul elevmetrului BAC au continuat și în intervalul 2009-2011, iar evoluția 

elevației periglaciare este prezentată în figura 7.4.  

În ambele sezoane în care s-a derulat monitorizarea ratele elevației periglaciare au fost 

mai ridicate în cazul mușuroiului, decât în situația terenului plat, explicația fiind textura 

diferită a materialelor, gradul diferit de umezeală din sol și acoperirea diferită cu zăpadă a 

celor două situri, toate influențând în mod decisiv manifestarea și eficiența înghețului în 

profunzime. 

În ceea ce privește monitorizarea termică realizată în cazul unui mușuroi periglaciar 

din Muntele Laița situat la 2320 m la trei nivele de adâncime, se poate sesiza cu ușurință 
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faptul că valorile medii anuale sunt inferioare față de cele măsurate în situl Muntele Mic în 

special în anotimpurile de tranziție (toamna și primăvara) (tabel 7.4). 

 

Fig. 7.4. Variația amplitudinii elevației periglaciare în cazul unui mușuroi periglaciar și al unei suprafețe plane 

din situl Muntele Mic (Urdea et al., 2003, cu adăugiri). 

Tabelul 7.4. Temperaturile medii lunare la diferite adâncimi într-un mușuroi periglaciar din Munții Făgăraș. 

Senzor Iul Aug Sep Oct Noi Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Anual 

LM10 10.5 12.7 6,4 0,4 0,8 -0,5 -0,7 -1 -0,9 -0,2 2,4 7,5 3,1 

LM20 9,4 13,1 7,5 1,4 0,9 0 -0,5 -0,8 -0,4 -0,1 0,5 7,2 3,2 

LM30 9,4 13 7,6 1,7 1 0,1 -0,2 -0,6 -0,3 -0,1 0,1 7 3,2 

 

Chiar dacă se admite că mușuroaiele pot deveni alungite și chiar compuse, 

mecanismul dezvoltării cu preponderență într-o anumită direcție nu este pe deplin lămurit 

(Grab, 2005). În ambele situri în care s-au realizat investigații s-a constatat că mușuroaiele 

tind să se alungească înspre nord, cu toate că versanții înclină ușor în alte direcții. Considerăm 

că predispoziția alungirii mușuroaielor spre nord se datorează elevației periglaciare mai 

intense din această parte a mușuroiului, ca urmare a manifestării mai eficiente a înghețului în 

această parte a mușuroiului (fig. 7.5). Ipoteza a fost confirmată de datele termice obținute în 

primăvara lui 2013, atât din partea nordică, cât și din cea sudică a mușuroiului, arătând 

diferențe semnificative în modul de manifestare a înghețului. 

 

Fig. 7.5. Evoluția înghețului într-un mușuroi periglaciar pe durata sezonului rece. 
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CAPITOLUL VIII 

SOLIFLUXIUNI DIN CARPAȚII MERIDIONALI 

Investigații asupra solifluxiunilor din Carpații Meridionali 

Primele investigații realizate asupra fenomenelor solifluxionale din Carpații Meridionali 

au vizat: structura internă a acestora, ratele de dinamică și regimul termic la diferite adâncimi.  

Structura internă surprinsă de modelul tomografiei electrice realizat (fig. 8.1) în cazul 

terasetelor de solifluxiune din Muntele Laița, precum și aranjamentul clastelor pe podeaua 

teraselor confirmă faptul că elevația și sortarea periglaciară joacă un rol decisiv în dinamica 

actuală a versantului, în ciuda lipsei permafrostului (Ballantyne, Harris, 1994). Chiar dacă 

penetrarea este relativ redusă, se poate desluși foarte clar contactul dintre scoarța de alterare și 

patul de rocă sau regolitul grosier subiacent.  

 

Fig. 8.1. Profile ERT efectuate în cazul terasetelor de solifluxiune de sub Vf. Laița 

și a lobului de solifluxiune de sub Vf. Paltina. 



 

În ceea ce privește structura internă a lobilor de solifluxiune (fig. 8.2), gradul destul de 

ridicat de eterogenitate, surprins în stratul superior, susține ipoteza dinamicii datorate 

manifestării elevației periglaciare, a sortării periglaciare și a creep-ului prin îngheț. Toate 

aceste procese, asociate înghețului sezonier, sunt capabile să disloce materialele preponderent 

fine de pe versanți și să conducă la formarea lobilor și terasetelor de solifluxiune (French, 

1996). În același timp însă, deplasarea în masă a depozitelor neconsolidate fine este puternic 

controlată de conținutul de umezeală din sol, dar mai ales de presiunea exercitată asupra 

spațiilor libere din sol prin consolidarea lentilelor de gheață în timpul topirii de primăvară a 

zăpezii (Harris, 2007), proces care se realizează cu un consum ridicat de căldură.  

 

Fig. 8.2. Structura internă a unui lob de solifluxiune înierbat respectiv pietros din Carpații Meridionali. 

Regimul termic al lobilor de solifluxiune 

În ceea ce privește regimul termic anual al lobilor de solifluxiune, acesta susține 

manifestarea dinamicii prin gelifluxiune și gelicreep și în prezent. Din cauza zăpezii 

consistente pe durata sezonului rece, înghețul este inhibat și nu pătrunde până la adâncimi 



 

foarte mari în substrat. Totuși, în acele locații expuse vânturilor cu frecvență și intensitate 

ridicată, înghețul poate profita de stratul redus de zăpadă acumulat și poate să se manifeste 

mult mai eficient. De asemenea, în aceste situri și dezghețul se produce mai timpuriu și 

posibilitatea înregistrării unui număr mai ridicat de cicluri gelive sporește considerabil. Pe de 

altă parte, însă, disponibilul de umezeală este considerabil mai redus în locațiile cu strat de 

zăpadă superficial. Din aceste considerente, solifluxiunile pot avea o dinamică mai ridicată pe 

versanții sudici, care în general experimentează mai multe cicluri gelive la sfârșitul sezonului 

rece, când eficiența acestora este considerabil mai mare. Un exemplu concludent este 

prezentat în figura 8.3, unde este surprinsă evoluția temperaturii la 5 cm adâncime într-un lob 

cu expoziție sudică (PLS5), respectiv nordică (PLN5) 

 

 
Fig. 8.3. Evoluția temperaturii solului la 5 cm adâncime în cazul unui lob de solifluxiune cu expoziție nordică, 

respectiv sudică situate pe versanții Vf. Paltina (sezonul 2010-2011). 

 

Dinamica lobilor de solifluxiune 

În mediul alpin al Carpaților Meridionali considerăm că cel mai important rol revine 

texturii solului, gradului de umezeală al acestuia în momentul producerii înghețului, cu 

efectele sale conexe, urmat de adâncimea pătrunderii înghețului, și de caracteristicile stratului 

de zăpadă, respectiv ale ciclurilor gelive din sol de la sfârșitul sezonului rece. Pe durata iernii 

stratul de zăpadă reprezintă mai degrabă un obstacol în calea pătrunderii înghețului în 

substrat, de aceea pentru accelerarea dinamicii este optimă depunerea târzie a ninsorii. În 

intervalul 2011-2013 s-a monitorizat dinamica în cazul a șapte lobi de solifluxiune (tabel 8.1). 

Ratele medii anuale ale dinamicii sunt cuprinse între 5,2 și 16,2 mm/an. 

Tabelul 8.1. Principalele caracteristici ale lobilor de solifluxiune monitorizați în vederea evaluării ratelor anuale 

de dinamică din Carpații Meridionali 
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Unitate montană COD Interval Altit. 

(m) 

Expoziție 

 

Înclinarea  

versantului 

(°) 

Lungime 

(m) 

Lățime 

(m) 

Rate medii 

anuale 

(mm/an) 

Munții Făgăraș PLS 2011-2013 2380 S 25 17 15 15,7 

 PLN 2011-2013 2379 S 25 23 19 16,2 

Munții Parâng GLV 2011-2012 2137 S 16 7 11 8 

 GLE 2011-2012 2136 S 16 14 16 11 

Munții Șureanu CL 2012-2013 1915 SV 10 25 5 13,2 

Munții Cindrel CIN1 2011-2013 2106 VNV 13 6,7 2,8 5,2 

 CIN2 2011-2013 2105 VNV 13 4,6 2,2 6,5 
 

 

 

Blocurile reptante 

Referitor la ratele de deplasare ale blocurilor reptante acestea variază foarte mult fiind 

cuprinse între 6,8 și 10,5 cm în Retezat (Urdea, 2000a), 0,5 și 1,2 cm în Munții Parâng1, 7,5 

cm/an în munții din vestul Europei (Tufnell, 1972), sub 10 cm/an în Tian Shan (Gorbunov, 

1991). Dinamica blocurilor este în general neuniformă și depinde foarte mult de persistența 

zăpezii și cantitatea de apă provenită din topirea acesteia, precum și de numărul de cicluri 

gelive din substrat, cea mai intensă deplasare având loc primăvara. În opinia lui Poser (1954), 

aceste blocuri își datorează mobilitatea gelifluxiei, în timp ce Schmid (1958) o atribuie creep-

ului prin îngheț (citați de Washburn, 1979). Pentru măsurarea dinamicii acestor blocuri au fost 

alese patru areale de monitorizare în Masivul Muntele Mic, Munții Parâng, Munții Făgăraș, 

Munții Lotrului. În toate situațiile s-au pus repere și s-au vopsit blocurile ce urmează să fie 

monitorizate. Ratele medii de dinamică în cele 4 subunități carpatice distincte sunt redate în 

figura 8.4, dar în general sunt destul de apropiate, variind între 6,1 și 8,3 mm/an. 

 

Fig. 8.4 Rate medii anuale de dinamică ale blocurilor reptante în diferite unități montane din Carpații 

Meridionali. 

 

                                                 
1 Procese geomorfologice actuale din domeniul alpin al Carpaților Meridionali în perspectiva schimbărilor 

climatice globale, Sinteza fazei finale a proiectului CNCSIS 1138/22.06.2004, Director de proiect: Petru Urdea. 
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CAPITOLUL IX 

REGIMUL TERMIC AL PEREȚILOR DE ROCĂ ȘI 

DEZAGREGAREA MECANICĂ 

Dezagregarea mecanică a rocilor 

Dezagregarea mecanică produsă în urma alternanței înghețului și dezghețului apei din 

fisurile rocilor joacă un rol foarte important în dezintegrarea rocilor din mediile reci 

(Ballantyne, Harris, 1994). Luând în considerare faptul că domeniile alpine sunt caracterizate 

de prezența versanților abrupți, iar vegetația rară sau absentă permite expunerea rocilor la 

variații importante de temperatură și umezeală, se admite că acest proces geomorfologic poate 

contribui substanțial la meteorizația actuală a versanților afectați considerabil de alternanța 

ciclurilor îngheț-dezgheț (Matsuoka, 2008). În condițiile unui climat rece, crioclastia 

determină fisurarea rocilor, acolo unde înghețul, dar mai ales umezeala din rocă, permit 

dezvoltarea gheții de segregație (Saas, 2005).  

 

Rolul expoziției asupra regimului termic al pereților de rocă 

  Evaluarea regimului termic al pereților de rocă a evidențiat diferențe notabile între 

versanții cu orientări diferite. În cazul circurilor glaciare Căldarea Pietroasă și Văiuga din 

Munții Făgăraș, câte 3 termistori au fost instalați pentru a înregistra timp de două sezoane 

temperatura pereților, la aproximativ 5 cm în profunzime. Un alt șaptelea termistor a măsurat 

pentru un singur sezon temperatura unui perete de rocă cu expoziție vestică din Munții Țarcu 

(tabel 9.1).  

Tabelul 9.1. Principalele caracteristici ale termistorilor utilizați pentru măsurarea regimului termic al pereților 

circurilor glaciare având orientări diferite 

Localizarea 
Număr 

termistori 
Expoziție 

Nume 
termistor 

Coordonate 
(WGS84) 

Altitudine 
(m) 

Tmed 2009-2010 
(°C) 

Tmed 2010-2011 
(°C) 

 

 

Căldarea Pietroasă 

(Munții Făgăraș) 

 
 

3 

N PTRN 
45.59553 N 
24.60021 E 

2221 -0,1 -0,8 

E PTRE 
45.59593 N 

24.59946 E 
2193 2,4 1,9 

V PTRV 
45.59701 N 

24.60369 E 
2185 2,1 0,9 

 

 

Căldarea Văiuga  

(Munții Făgăraș) 

 

 
3 

N VAIN 
45.60519 N 

24.62844 E 
2341 1,8 1,5 

E VAIE 
45.60453 N 

24.62815 E 
2338 2,6 2,4 

V VAIV 
45.60510 N 

24.63024 E 
2321 2,1 1,8 

Vf. Căleanu  

 (Munții Țarcu) 

1 
V CALV 

45.30269 N 
22.55544 E 

2180 - 0,7 

 

Pe durata sezonului cald, cele mai mari valori de temperatură se înregistrează, cel mai 

probabil, pe versanții sudici, urmați cei estici, în timp ce pereții nordici prezintă cele mai 

reduse valori. Într-un mod similar variază și amplitudinile termice zilnice în funcție de 

expoziția pereților. 



 

Intervalele cu cicluri îngheț-dezgheț diurne sunt despărțite de perioada cu îngheț 

permanent și sunt caracteristice lunilor octombrie-noiembrie și respectiv mai-iunie. Ocazional 

aceste cicluri pot să se producă și în septembrie și chiar începutul lui decembrie, respectiv în 

martie-aprilie.  

Deoarece evaluarea rolului CÎD în dezagragarea mecanică este dificil de realizat, A. 

Vespremeanu-Stroe și M. Vasile (2010) au propus diferențierea ciclurilor eficiente de cele 

ineficiente utilizând un prag termic de 12°Ch, care se calculează ca produs între amplitudinea 

termică și durata fiecărui ciclu în parte.   

În tabelul 9.2 sunt prezentate principalele caracteristici ale CÎD în cazul mai multor 

situri analizate, iar în tabelul 9.3 amplitudinea și durata medie a acestora 

 

Tabelul 9.2. Situația eficienței ciclurilor îngheț-dezgheț în cele două sezoane analizate. 

Senzor 2009-2010 2010-2011 

 CÎD1 EF2 EF>24h3 IEF4 CÎD EF EF>24h IEF 

PTRE 17 13 5 4 15 9 4 6 

PTRN 13 8 7 5 15 4 4 11 

PRTV 10 9 8 1 31 12 7 19 

VAIN 6 2 2 4 34 17 5 17 

CALV - - - - 22 11 9 11 
 

(1 – Cicluri îngheț-dezgheț; 2-cicluri eficiente; 3-cicluri eficiente cu durata mai mare de 24 de ore; 4-

cicluri ineficiente). 

 

Tabelul 9.3. Amplitudinea și durata ciclurilor îngheț-dezgheț în intervalul 2009-2011.  

2009-2010 2010-2011 
Senzor Am (°C) Duratamed (h) Fi (h°C) Am (°C) Duratamed (h) Fi (h°C) 

 EF IEF EF IEF T EF IEF EF IEF EF IEF T EF IEF 

PTRE 2,6 0,2 51,6 6 149 195 1,6 2.5 0.2 37.2 7.5 37.8 61.7 1.9 

PTRN 3,2 0,2 81,6 9,2 254 416 3,6 3.6 0.4 101.2 12 56.8 202.1 3.9 

PRTV 2,4 0,2 73,8 4,4 248 276 1 2.6 0.4 39.1 8.8 28.4 68.9 2.8 

VAIN 7 0,3 172.5 11.5 399 1190 5,3 2.9 0.2 35.6 6.7 42.9 84.1 1.7 

CALV - - - - - - - 3 0.2 83.5 8.2 80.4 159.7 1.2 

 

Înghețul anual persistent (ÎAP) se instaurează în funcție de sit în noiembrie sau 

decembrie și în toate cazurile se menține până în mai-iunie, iar în situația pereților acoperiți 

cu zăpadă, poate să se manifeste chiar până în iulie. Cei 5 senzori analizați au permis 

calcularea duratei ÎAP, cuprinsă între 3500 și 4500 ore în cele două ierni, ușor mai mare în 

sezonul 2010-2011 (tabel 9.5). Indicele de îngheț cunoaște, de asemenea, o creștere 

semnificativă în cel de-al doilea sezon de observații, iar adâncimea pătrunderii înghețului în 

pereții de rocă, calculată cu ajutorul ecuația Berggren modificată (Matsuoka, Sakai, 1999; 

Gruber et al., 2004) a surprins valori între 0,8 și 6,4 m. 



 

Tabelul 9.4. Caracteristicile înghețului sezonier în intervalul 2009-2011.  

 

Senzor 
2009-2010 2010-2011 

Durata(h) Tmed(°C) Tmin(°C) Fi (°Ch) Aî(m) Durata(h) Tmed(°C) Tmin(°C) Fi (°Ch) Aî(m) 

PTRE 3560 -0.7 -4.8 2492 2 4142.5 -1.3 -6.1 5385.2 3 

PTRN 4240 -5.1 -14.2 21624 6.1 4562.5 -5.2 -13.8 24135.6 6.4 

PRTV 3567 -1 -7.67 3567 2.4 4155 -3.5 -12.8 14542.5 5 

VAIN 3735 -0.1 -0.6 373.5 0.8 3512.6 -0.4 -7.1 1615.8 1.6 

CALV - - - - - 3876.6 -4.6 -13 18142.5 5.6 

 

Regimul termic și meteorizația 

Pentru a surprinde diferențele de temperatură induse de expoziția nordică, respectiv 

sudică a fațetelor unui torr periglaciar, a fost ales un sit din partea nordică a Masivului 

Muntele Mic. Surprinzător a fost însă faptul că în ciuda variațiilor foarte mari de temperatură 

67% dintre ciclurile gelive surpinse de către senzorul sudic (TMMS) au fost eficiente, față de 

numai 46% în cazul celui nordic (TMMN) (fig. 9.1). Această situație este cu atât mai 

interesantă cu cât durata ciclurilor surprinse de TMMN este în medie cu 6,5 ore mai mare 

decât cea obținută în urma analizei valorilor furnizate de TMMS. În mod neașteptat, eficiența 

sporită a ciclurilor gelive aferente peretelui sudic se datorează amplitudinilor termice mai 

mari cu 1,6°C în situația lui TMMS față de TMMN.  În ceea ce privește înghețul anual 

persistent, acesta are o amplitudine și implicit o durată mai mare în cazul lui TMMN. 

 

Fig. 9.1. Numărul total de cicluri îngheț-dezgheț în funcție de eficiență și durată în cazul termistorilor din 

Masivul Muntele Mic (TMMN – stânga; TMMS – dreapta). 

 

Pentru a evalua eficiența dezagregării în funcție de orientarea pereților de rocă, 5 

torruri periglaciare din Masivul Muntele Mic au fost investigate cu ajutorul ciocanului 

Schmidt. În toate cele 5 cazuri analizate, valorile medii ale forței de recul au fost mai ridicate 

pe fațetele nordice ale torrurilor periglaciare, indicând o alterare mai puțin intensă decât în 

situația pereților cu expunere spre sud. Gradul de alterare mai ridicat al pereților cu expoziție 

sudică față de cei nordici nu exclude posibilitatea ca termoclastia alături de crioclastie să 

joace un rol important în dezagregarea actuală a acelor pereți de rocă supuși unor amplitudini 

termice diurne ridicate. 



 

CAPITOLUL X 

CONCLUZII 

Rezultatele prezentate în această lucrare au confirmat că procesele asociate înghețului 

au o intensitate destul de scăzută în prezent. De aceea, rolul proceselor periglaciare actuale 

este restrâns la remodelarea formelor de relief existente în domeniul alpin, și în foarte puține 

cazuri, la inițierea unor structuri periglaciare noi. În aceste condiții, încălzirea climei va 

impune foarte probabil manifestarea cu o intensitate din ce în ce mai redusă a proceselor 

periglaciare, ceea ce va conduce la schimbări ecologice importante dincolo de limita 

superioară a pădurii. În majoritatea cazurilor evoluția actuală a acestora nu implică prezența 

permafrostului. 

Factorii locali condiționează modul de manifestare al proceselor periglaciare, care sunt 

caracterizate de o mare variabilitate spațio-temporală. Permafrostul există în condiții 

marginale, fiind extrem de senzitiv la schimbările enviromentale, motiv pentru care dinamica 

sa actuală este foarte importantă. Identificarea unor noi areale cu permafrost în această parte a 

Europei, reprezintă o contribuție semnificativă în domeniu, de vreme ce continentalismul 

climatic este mult mai pronunțat în Carpați decât în Alpi. Originea gheții din substrat a fost 

atribuită înghețului apelor de topire și îngropării zăpezii, mai ales cea provenită din avalanșe, 

probabil într-o perioadă mai rece când și căderile de pietre erau mult mai ample. Grosimea 

ridicată a stratului activ, care poate depăși chiar și 10 m sugerează că permafrostul nu este în 

echilibru cu actualul climat, iar degradarea sa actuală este una care se accelerează. Cel mai 

probabil permafrostul datează din LIA, iar prezervarea sa este condiționată de caracteristicile 

locale ale siturilor (altitudine, radiație solară, declivitate, expoziție, MAAT, porozitatea 

depozitelor, MAGST, durata și grosimea stratului de zăpadă).  

În ceea ce privește formele periglaciare investigate în această lucrare, analiza propusă 

de tipul structură internă-regim termic-dinamică actuală, ne-a permis să elucidăm în fiecare 

caz în parte care este rolul factorilor responsabili de ocurența acestora, respectiv de dinamica 

actuală. Datele termice obținute cu ajutorul termistorilor au arătat că substratul îngheață în 

partea sa superioară pentru aproximativ o jumătate de an (decembrie-aprilie), dar din cauza 

stratului gros de zăpadă, adâncimea pătrunderii în profunzime este destul de redusă. În cazul 

formelor periglaciare compuse din depozite fine adâncimea înghețului nu depășește 0,5 m, în 

timp ce în cazul depozitelor neconsolidate acesta poate penetra la adâncimi mult mai mari. 

Rolul ciclurilor gelive este dificil de evaluat, dar se pare că cea mai mare eficiență o au cele 

înregistrate la sfârșitul sezonului rece, când conținutul de umezeală din sol/roci este mult mai 



 

mare. În schimb, ciclurile gelive din intervalul octombrie-decembrie sunt mai numeroase și au 

amplitudini mult mai mari decăt cele din intervalul mai-iunie.  

Depozitele neconsolidate grosiere din Carpații Meridionali (ghețari de pietre, râruri de 

pietre, trene și taluzuri de grohotiș, mări de pietre, versanți de gelifracte) s-au individualizat în 

perioada paraglaciară ce a urmat deglacierii Carpaților. În episoadele reci din Holocen, ratele 

de producere și acumulare a gelifractelor au fost ridicate, iar formele au evoluat mai rapid 

decât în prezent. Tot la sfârșitul Pleistocenului-începutul Holocenului au luat naștere și 

solurile poligonale de dimensiuni mari, ca de exemplu poligoanele de pietre de pe Vf. 

Căleanu, în timp ce mușuroiale înierbate sau cercurile de pietre/poligoanele de pietre de 

dimensiuni mici găsesc condiții optime de formare și în prezent. Înghețul se manifestă cu o 

eficiență mai mare în cazul acestor forme, deoarece condițiile locale favorizează menținerea 

umezelii în substrat stimulând formarea gheții de segregație, ceea ce conduce la rate de 

elevație periglaciară destul de însemnate (2-6 cm/an). Solifluxiunile sunt printre cele mai 

active fenomene periglaciare din domeniul alpin al Carpaților Meridionali, iar morfologia 

asociată acestora este destul de variată. Ratele anuale actuale de dinamică ale lobilor 

investigați sunt comparabile cu cele înregsitrate în medii periglaciare situate la latitudini 

superioare și susțin ipoteza ca aceste forme de relief să fie destul de recente (sub 2000 ani).  

Monitorizarea regimului termic al pereților de rocă ne-a oferit posibilitatea evaluării 

potențialului de denudație al acestora în condițiile din prezent. Chiar dacă demersul nostru nu 

a urmărit și cuantificarea produselor dezagregării mecanice, este evident faptul că aceasta 

afectează pereții de rocă într-o manieră diferențiată, în funcție de orientarea acestora.  

De vreme ce unul din principalele obiective ale geomorfologiei periglaciare îl 

constituie realizarea modelelor de evoluție a mediilor reci (French, Thorn, 2006), 

investigațiile de genul celor prezentate în această lucrare, completate cu informații legate de 

vârsta formelor periglaciare, ar trebui continuate pentru a oferi în viitor posibilitatea realizării 

unor scenarii de evoluție particularizate la spațiul carpatic românesc. 

 

Lucrarea „Procese și forme periglaciare din Carpații Meridionali. Abordare 

geomorfologică și geofizică” având ca principal scop evaluarea amplitudinii proceselor 

periglaciare actuale din Carpații Meridionali pe baza analizei structurii interne a formelor 

periglaciare, regimului termic asociat și dinamicii actuale are 237 de pagini și conține 148 de 

figuri, 72 de tabele și 353 de referințe bibliografice. 
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