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APLICAŢII ALE S.I.G. ÎN INVESTIGAREA PERMAFROSTULUI 
SPORADIC DE LA DETUNATA GOALĂ (MUNŢII APUSENI) 

Petru URDEA, Marcel TÖRÖK-OANCE, Mircea ARDELEAN, Florin VUIA 

GIS application in investigation of sporadic permafrost from Detunata Goală 
(Apuseni Mountains). The identification of the permafrost in the scree masses situated at 
the bottom of Detunata Goală’s scarps was confirmed by BTS method and monitoring the 
temperature of the water from a spring situated at the front of scree masses during the 
summer. Spatial analysis with GIS technique demonstrate the strong connection between 
the sporadic permafrost from Detunata Goală and the local ecological factors constraint 
especially by relief. 
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INTRODUCERE 

În ultimii 20 de ani s-a încercat dezvoltarea unor metode indirecte (modele 
empirico – statistice, modele fizice, etc.) de predicţie a distribuţiei permafrostului 
în regiunile muntoase. Aceste eforturi s-au făcut atât datorită faptului că metodele 
directe prin care se detectează permafrostul sunt costisitoare, consumatoare de timp 
şi se realizează în zone expuse unor riscuri, cât şi pentru că, odată prezisă aria de 
prezenţă a permafrostului, munca de teren, inclusiv utilizarea aparaturii, va fi mult 
mai eficientă. La acestea se adaugă şi faptul că există areale în care datorită 
inaccesibilităţii terenului aceste metode nu se pot aplica. 

După 1990 calculatorul a început să fie “unealta” cea mai des folosită în 
realizarea unor astfel de modele, în paralel cu dezvoltarea spectaculoasă a 
Sistemelor Informaţionale Geografice (SIG). Primele rezultate importante au fost 
obţinute de către cercetătorii elveţieni prin realizarea aplicaţiilor PERMAKART 
(Keller, 1992), metodă bazată pe relaţia dintre altitudine, pantă şi aspect; 
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PERMAMAP (Hoelzle, 1994) în care factorii analizaţi sunt temperatura medie 
anuală a aerului, măsurătorile BTS şi radiaţia solară directă potenţială şi 
PERMAMOD (Frauenfelder, 1997), care analizează factori topoclimatici, bio- 
geografici precum şi alţi indicatori ai permafrostului, ca de exemplu prezenţa 
gheţarilor de pietre, a peticelor de zăpadă perene, etc. Cele trei modele amintite 
anterior sunt utilizate în cadrul SIG ARC/INFO şi toate presupun parcurgerea unor 
algoritmi care vor duce în final la delimitarea potenţialelor arealele cu permafrost, 
ele deosebindu-se prin factorii care se iau în calcul. În final se compară datele 
obţinute în urma măsurătorilor BTS cu cele furnizate de model, etapă obligatorie 
pentru stabilirea gradului de acurateţe a metodei şi pentru utilizarea acesteia şi în 
alte regiuni. În general aceste modele dau rezultate bune pentru spaţiile montane 
situate la altitudini mari, în timp ce pentru altitudini mai mici precizia acestora 
scade deoarce nu sunt luaţi în calcul numeroşii factorii locali care, în cazul 
permafrostului sporadic sunt de multe ori esenţiali. 

Deoarece permafrostul sporadic de joasă altitudine de la Detunata Goală a 
fost identificat prin metode directe în teren - măsurători BTS, măsurarea 
temperaturii estivale a apei izvoarelor de la baza frontului gheţarilor de pietre - de 
către Urdea (2000) -  principala noastră intenţie nu este aceea de a realiza un model 
pentru predicţia permafrostului sporadic în acest areal, ci aceea de a explica prin 
metodele de analiză spaţială oferite de SIG, rolul factorilor locali în producerea 
acestui fenomen excepţional. Totodată rezultatele obţinute se pot utiliza pentru 
dezvoltarea unei metodologii de lucru specifice unor astfel de situaţii, metodologie 
aplicabilă şi în alte areale. 

METODE ŞI REZULTATE 

Cercetările s-au derulat pe parcursul a trei etape distincte. Prima etapă a 
presupus cartarea geomorfologică a arealului în cauză şi culegerea datelor din 
teren. Măsurătorile BTS au fost realizate în 6 martie 1995 şi în 25 februarie 1997 
(Urdea, 2000). În 30 din cele 54 de sondaje termice efectuate valorile temperaturii 
de la baza stratului de zăpadă au fost mai mici sau egale cu –3º C ceea ce dovedeşte 
prezenţa permafrostului. Măsurătorile temperaturii estivale a apei celor două 
izvoare de la baza frontului gheţarilor de pietre s-au realizat în 28 – 29 august 
1996, 23 – 24 august 1997 şi în 22 septembrie 1997. Temperatura izvorului „La 
gheţar” a fost de 0,2 – 0,4º C, valoare ce indică prezenţa permafrostului. 
Temperatura izvorului Cioculeştilor, datorită unor condiţii hidrogeologice 
particulare, a fost mai ridicată: 5,2 – 5,8º C. Ca elemente care se includ în categoria 
indicatorilor permafrostului amintim existenţa a doi gheţari de pietre la baza 
abrupturilor Detunatei, parţial fixaţi de vegetaţie în prezent, dar mobili  şi parţial 
mobili în perioada Micii Glaciaţii. De asemenea, amintim faptul că în vara anilor 
1992, 1996 şi 1997 s-a constatat că pe alocuri în masa de gelifracte acestea erau 
cimentate cu o gheaţă cristalină (Urdea, 2000). 
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A doua etapă a fost aceea de prelucrare şi interpretare a datelor din teren 
urmată de stabilirea potenţialilor factori răspunzători de prezenţa permafrostului, 
factori ce se vor lua în calcul în cadrul analizei spaţiale. Dacă la scară regională 
principalul indicator al distribuţiei permafrostului este o temperatură medie anuală 
a aerului mai mică de 0º C, în cazul Detunatei Goale, cu o altitudine maximă de 
numai 1158 m, acest indicator nu este relevant, nefiind luat în calcul. S-a 
considerat că factorii locali şi în principal cei topoclimatici sunt cei care primează 
în acest caz. S-au considerat astfel favorabili prezenţei permafrostului următorii 
factori: zonele lipsite de vegetaţie, suprafeţele ocupate de grohotişuri şi  gheţari de 
pietre, suprafeţele de teren cu expoziţie nordică, nord - vestică şi nord - estică, 
zonele umbrite permanent, porţiunile cu pante de sub 30º (Harris şi Pedersen, 
1998) precum şi existenţa suprafeţelor concave şi a unor microforme de relief 
negative. 

Cea de-a treia etapă a presupus realizarea hărţilor digitale necesare şi 
integrarea tuturor datelor în cadrul SIG Idrisi în vederea analizei spaţiale şi a 
stabilirii legăturilor dintre presupuşii factori şi valorile reale obţinute în urma 
măsurătorilor BTS. 

Punctul de plecare în analiza spaţială l-a constituit realizarea Modelului 
Numeric al Terenului (MNT) care permite analiza elementelor morfometrice direct 
răspunzătoare de prezenţa unor condiţii topoclimatice particulare. Totodată s-a 
realizat şi harta digitală a utilizării terenului, necesară pentru delimitarea arealelor 
cu vegetaţie forestieră şi a celor acoperite de grohotişuri, categorii luate în calcul în 
cazul de faţă. 

Plecând de la aceste hărţi s-a urmărit obţinerea unor layere separate pentru 
fiecare factor considerat de noi favorabil prezenţei permafrostului sporadic. Prin 
suprapunerea acestor hărţi se vor identifica arealele în care se regăsesc simultan 
aceste condiţii, areale ce vor fi ulterior comparate cu distribuţia reală a punctelor în 
care temperatura măsurată la baza stratului de zăpadă a fost mai mică sau egală cu 
–3º C. 

Modelul Numeric al Terenului a fost realizat pentru o suprafaţă studiată, care 
ocupă 1 km2, prin digitizarea curbelor de nivel cu echidistanţa de 10 m de pe harta 
topografică scara 1: 25000. S-a generat apoi prin interpolare Delauney o structură 
TIN (Triangular Irregular Network) din care s-a obţinut ulterior o hartă de tip raster 
(Fig. 1). Deoarece suprafaţa analizată este foarte mică, de numai 1 km2 , am optat 
pentru sistemul de referinţă plan. 

S-a obţinut astfel un model matematic al suprafeţei terestre în cadrul căruia 
datele sunt memorate sub forma unei matrici, pentru fiecare pixel de pe hartă 
memorându-se trei valori: cele două coordonate ale punctului şi altitudinea 
acestuia. 
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Fig.1. Detunata Goală. Modelul Numeric al Terenului – reprezentare 3D. 

Detunata Goală. Digital Terrain Model – 3D representation. 

Rezoluţia foarte mare, de un metru, la care a fost realizată această hartă a 
permis ca datele morfometrice extrase de pe hărţile obţinute în urma exploatării 
MNT să fie extrem de precise, valoarea atribuită unui pixel fiind de fapt valoarea 
unei suprafeţe reale de 1 m2 , lucru esenţial ţinând cont de faptul că măsurătorile 
BTS sunt punctuale. 

Pe baza hărţii topografice şi a cartărilor din teren s-a realizat harta digitală a 
utilizării terenului. De asemenea s-a realizată şi o hartă digitală cu amplasarea 
punctelor în care au fost realizate măsurătorile BTS (Fig. 2). 

Plecând de la Modelul Numeric al Terenului s-au realizat o serie de hărţi 
tematice necesare: harta pantelor, harta aspectului precum şi haşurarea analitică a 
terenului. 

Printr-o reclasificare a valorilor atributelor de pe aceste  hărţi  s-au obţinut o 
serie de hărţi logice, sau hărţi booleene, în care se memorează, pentru fiecare 
parametru morfometric în parte, doar acele valori considerate de noi ca fiind 
favorabile prezenţei permafrostului. Aceste hărţi se caracterizează prin faptul că 
pixelii în care este satisfăcută condiţia impusă de noi – de exemplu panta să fie mai 
mică de 30º - vor avea valoarea 1 iar celorlalţi pixeli li se va atribui valoarea 0. 
Astfel, aceste hărţi vor conţine doar două valori: 0 şi 1 (fals şi adevărat) pretându-
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se la operaţii logice şi/sau matematice în urma cărora se vor identifica acele 
suprafeţe care îndeplinesc simultan două sau mai multe condiţii. 

 
Fig 2. Arealul studiat. Amplasarea punctelor BTS: 1, limita gheţarilor de pietre; 2, limita 

pădurii; 3, aria – sursă a gheţarului de pietre; 4, valori BTS în care T < -3ºC; 5, valori BTS 
în care T  > -3Cº. 

Study area. The BTS measurements locations: 1, rockglaciers limit; 2, tree line;3, source-
area of the rockglaciers 4, BTS values < -3ºC; 5, BTS values > -3ºC. 

Astfel, din harta pantelor s-a obţinut prin reclasificare o hartă booleană a 
suprafeţelor cu pantă mai mică de 30º. 

Harta aspectului indică pentru fiecare pixel direcţia în care panta este 
maximă faţă de direcţia nord. Se exprimă în grade de la 0 (direcţia N) la 360 grade 
în sensul acelor de ceas, suprafeţele orizontale având valoarea –1. Prin 
reclasificarea hărţii aspectului s-a obţinut harta expoziţiei versanţilor pe 16 direcţii.  
Considerând mai probabilă prezenţa permafrostului pe suprafeţele cu orientare 
nordică, nord - vestică şi nord – estică s-a realizat o hartă booleeana cu acele 
suprafeţe ce satisfac această condiţie. 

Deoarece radiaţia solară directă potenţială joacă un rol esenţial în bilanţul 
energetic al permafrostului, pe lângă analiza expoziţiei suprafeţelor de teren am 
realizat şi delimitarea arealelor permanent umbrite utilizând metoda haşurării 
analitice a terenului. Prin această metodă se realizează de fapt iluminarea artificială 
a reliefului în funcţie de valoarea înălţimii Soarelui deasupra orizontului şi de 
azimut. Aceste valori au fost obţinute de pe site-ul U.S. Naval Astronomical 
Applications Department Observatory Altitude and Azimuth Calculator 
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(http://aa.usno.navy.mil/AA/data/docs/AltAz.httml). Au fost astfel realizate hărţi 
ale iluminarii relative pentru data de 21 a fiecărei luni a anului 2000, la orele 9, 12 
şi 15. Orele au fost astfel alese încât să fie surprinse poziţii diferite ale Soarelui pe 
bolta cerească în cursul unei zile. S-au obţinut în total 36 de hărţi ale iluminării 
relative a terenului. Deoarece Detunata Goală este situată în zona somitală a 
regiunii studiate nu s-a obţinut nici măcar un pixel în care iluminarea relativă să fie 
0% în tot timpul anului. Din această cauză am considerat ca suprafeţe extrem 
umbrite doar acele suprafeţe în care iluminarea relativă are valori de sub 30% tot 
timpul anului. S-au realizat 36 de hărţi logice în care suprafeţele umbrite permanent 
primesc valoarea 1 şi celelalte valoarea 0. Prin înmulţirea acestor hărţi ale valorilor 
lunare s-a obţinut harta suprafeţelor permanent umbrite pe perioada unui an (Fig. 
3). 

 
Fig 3. A: Harta iluminării naturale pentru 21.06.2000, ora 15 (azimut: 246,2º; înălţimea 

Soarelui deasupra orizontului: 52,1º); B: Harta suprafeţelor permanent umbrite din cadrul 
gheţarului de pietre: 1, gheţari de pietre; 2, suprafeţe permanent umbrite; 3, izvoare şi râuri. 

A: The map of relative illumination for 21.06.2000, 15 hours (azimuth: 246,2º; Sun 
altitude: 52,1º); B: The map of extreme shadowed areas: 1, rockglaciers; 2, areas of 

extreme shade; 3, springs and rivers. 
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Deoarece aria de ocurenţă a permafrostului sporadic de la Detunata Goală 
este direct legată de prezenţa gheţarilor de pietre de la baza abruptului, s-a realizat, 
prin reclasificarea hărţii utilizării terenului, o hartă booleeană în care suprafaţa 
ocupată de masa de gelifracte are valoarea 1, restul categoriilor fiind 0. Aceasta a 
fost folosită ca o „mască” cu care s-au înmulţit cele trei hărţi logice obţinute 
anterior, eliminând astfel pixelii care satisfăceau cerinţele noastre dar se aflau la 
exteriorul masei de gelifracte. Prin suprapunerea ultimelor trei hărţi booleene 
(operaţia logică ŞI, sau intersecţia) s-au obţinut acele suprafeţe care satisfac 
simultan cele patru condiţii: pante cu valori mai mici de 30º, suprafeţe cu orientare 
nordică, nord - vestică şi nord – estică, suprafeţe permanent umbrite şi suprafeţe 
acoperite de grohotişuri (Fig. 4). 

 
Fig. 4. Harta posibilelor areale de ocurenţă a permafrostului sporadic: 1 – permafrost 

posibil; 2 – limita gheţarilor de pietre; 3 – limita pădurii; 4 – măsurători BTS în care T > -3º; 
5 - măsurători BTS în care T < -3º; 6 – suprafeţe umbrite permanent. 

The map of possible permafrost distribution: 1 – possible permafrost; 2 – rockglaciers 
limit; 3 – tree line; 4 – BTS values > -3º; 5 - BTS values < -3º; 6 – area of extreme shade. 

Modelul astfel rezultat a fost comparat cu datele obţinute în urma 
măsurătorilor BTS. Se observă că din totalul de 24 de puncte în care a fost dovedită 
prezenţa permafrostului, doar 5 sunt situate în afara arealului prezis prin metode 
indirecte, cea ce înseamnă că modelul acoperă cca. 80% din valorile reale. 
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Totodată s-a calculat regresia liniară dintre temperatura măsurată la baza 
stratului de zăpadă şi elementele morfometrice: altitudine, pantă şi aspect. Se 
observă o legătură puternică între valorile BTS şi pantă (r = -0.77) acesta, împreună 
cu procesele microclimatice specifice masei de gelifracte, reprezintă elementul 
morfometric esenţial în distribuţia permafrostului. 

Nu s-a demonstrat în cazul de faţă nici o legătură între valorile temperaturii 
măsurate la baza stratului de zăpadă şi aspect, coeficientul de regresie având o 
valoare de  r = -0,04. 

Este demonstrată şi strânsa legătură dintre valorile BTS şi altitudine (r = 
0,91) dar această corelaţie este dată de o cauză comună, şi anume declivitatea, 
altitudinea – care are o amplitudine de numai 65 m în cadrul gheţarului de pietre – 
nu este în acest caz un factor determinant. Explicaţia constă în faptul că spre partea 
superioară a gheţarului de pietre, deci odată cu creşterea altitudinii, panta are valori 
tot mai mari, lucru demonstrat prin calcularea regresiei liniare dintre altitudine şi 
pantă (r = 0,72). 

Întâmplător, în cadrul arealelor umbrite permanent nu s-a făcut nici o 
măsurătoare BTS, deoarece în acele areale grohotişurile sunt complet fixate şi 
acoperite cu pădure. Cu toate că beneficiază de o umbrire extremă, aceste areale nu 
sunt favorabile conservării permafrostului datorită faptului că aici pantele sunt mari 
(peste 35 - 40 grade). Considerăm totuşi că aceste areale sunt importante pentru 
menţinerea unui microclimat specific, ele având de fapt rolul unor „frigidere” care 
duc la răcirea excesivă a aerului care circulă în interiorul masei de grohotiş. 

CONCLUZII 

Utilizarea S.I.G. în analiza reliefului şi a fenomenelor asociate acestuia 
deschide noi perspective de analiză a modului cum, o multitudine de factori 
implicaţi în morfogeneză – în cazul de faţă în existenţa permafrostului – se pot 
combina pentru a se crea condiţii locale de prezenţă a permafrostului sporadic. 

Rezultatele obţinute justifică o continuare a acestui studiu şi îmbunătăţirea 
modelului prin includerea în analiză şi a altor factori precum şi prin extinderea 
investigaţiilor în teren. 
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