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Cap.1. Introducere 

 

1.1. Argument 

 

Procesele geomorfologice de versant sunt fenomene naturale care se manifestă 

regulat în regiunile montane din întreaga lume, având un rol însemnat în morfodinamica 

reliefului, iar în arealele populate, acestea reprezintă hazarde naturale generatoare de 

riscuri. Caracteristicile reliefului și specificul climatului din Carpații Românești fac 

posibilă ocurența pe tot parcursul anului a unei sfere largi de procese de versant bruște 

precum avalanșele de zăpadă (în sezonul rece), prăbușirile, căderile și rostogolirile de 

pietre, curgerile de grohotiș sau alunecările de teren.  

În țara noastră, analiza spațio-temporală a proceselor geomorfologice de versant se 

limitează la investigarea acelor evenimente care s-au remarcat prin amploarea lor sau au 

cauzat pierderi de vieți omenești sau pagube materiale. Ca urmare, studiile referitoare la 

procesele de versant din zona montană sunt doar punctuale, necesitatea realizării unor 

cercetări cantitative în domeniu fiind evidentă.  

Atunci când traiectoria lor se intersectează cu activitățile umane, procesele de 

versant vor fi privite din perspectiva fenomenelor geografice de risc. Bălteanu (1997) 

constată că în țara noastră, în arealele montane înalte, la peste 1700 m altitudine, 

principalele fenomene de risc geomorfologic sunt avalanșele de zăpadă, căderile de pietre 

și curgerile de grohotiș. Extinderea infrastructurii turistice și de transport are ca efect 

creșterea accesibilității anumitor areale din Carpații Românești și determină, implicit, 

sporirea numărului de turiști în toate perioadele anului. Dezvoltarea durabilă a stațiunilor și 

localităților din zona montană trebuie să fie fundamentată pe o gestionare corectă și 

eficientă a riscurilor geomorfologice. Nu trebuie neglijat interesul din ce în ce mai mare 

pentru practicarea sporturilor de iarnă extreme, a schiului de tură și a schiului off-piste, în 

condițiile în care avalanșele au devenit a doua cauză a mortalității în zonele montane, după 

accidente (ANM, 2004).  

Avalanșele de zăpadă se produc de obicei în zone apropiate de izoterma de 0°C, 

fiind sensibile la variațiile climatice (Schneebeli et al., 1997; Germain et al., 2009), așa 

cum este și cazul altor sisteme fizice precum ghețarii (Thompson et al., 2003; Bolch et al., 

2012; Sorg et al., 2012) sau permafrostul (Haeberli, Beniston, 1998; Onaca, 2013). În 

munții înalți, încălzirea globală cauzează topirea permafrosului, afectând stabilitatea 

versanților și regimul de manifestare al deplasărilor în masă precum curgerile de grohotiș, 
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prăbușirile sau căderile de pietre (Gruber, Haeberli, 2009). În contextul schimbărilor 

climatice globale (IPCC, 2007, 2013), evaluarea gradului în care regimul de manifestare al 

proceselor de versant este influențat de aceste schimbări, se poate realiza doar pe baza unor 

serii de date temporale suficient de lungi pentru a surprinde perioade în care condițiile 

climatice erau diferite față de cele din prezent (Corona et al., 2012b).  

În acest sens, tehnicile bazate pe studiul inelelor anuale ale arborilor oferă 

reconstituiri pe perioade îndelungate, având avantajul preciziei anuale sau chiar intra-

anuale a rezultatelor (Stoffel, 2008; Schneuwly, 2009). Dendrogeomorfologia (Alestalo, 

1971) este o metodă de datare și analiză spațio-temporală a proceselor geomorfologice 

care, prin interacțiunea cu vegetația lemnoasă, afectează creșterea normală a arborilor. 

Utilizarea acesteia pe scară largă în mediile de cercetare din S.U.A, Canada sau Elveția îi 

conferă un caracter dinamic, în prezent fiind elaborate noi standarde metodologice testate 

statistic (Corona et al., 2010; Stoffel, et al., 2013; Bollschweiler et al., 2013; Stoffel, 

Corona, 2014), cu scopul de a eficientiza eforturile de colectare a datelor din teren, 

tehnicile de laborator, precum și de a oferi un maxim de informații asupra fenomenelor 

studiate. În țara noastră, procesele de versant au început să fie privite prin prisma 

dendrogeomorfologiei abia în ultimii ani (Voiculescu, Onaca, 2012, 2014; Voiculescu et 

al., 2013, Pop et al., 2013; Chiroiu et al., 2015). 

 

1.2. Obiectivele studiului 

 

Lucrarea de față este un studiu dendrogeomorfologic care urmărește analiza 

manifestării spațio-temporale a proceselor de versant active în partea central-nordică a 

Munților Făgăraș, având ca principal obiectiv oferirea de informații care să contribuie la o 

mai bună înțelegere a regimului de manifestare și a caracteristicilor regionale ale acestor 

fenomene în arealul analizat. Pentru aceasta, obiectivele punctuale ale prezentului studiu 

sunt:  

 

 (i) identificarea și datarea proceselor de versant active în siturile analizate din 

Munții Făgăraș, prin analiza inelelor anuale; 

(ii) construirea istoricului avalanșelor de zăpadă majore din ultimul secol în partea 

central-nordică a Munților Făgăraș; 

 (iii) determinarea frecvenței minime de manifestare a avalanșelor majore în arealul 

analizat; 
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 (iv) reconstituirea extensiunii spațiale și estimarea magnitudinii celor mai 

importante avalanșe de zăpadă datate; 

 (v) identificarea factorilor climatici răspunzători pentru producerea avalanșelor 

majore la nivel regional în partea central-nordică a Munților Făgăraș; 

 

1.3. Structura lucrării 

 

Lucrarea de față cuprinde șapte capitole și începe cu o introducere generală (Cap.1) 

în care se discută contextul, importanța și necesitatea studierii proceselor geomorfologice 

de versant, expunând și principalele obiective ale lucrării. În Cap.2 se realizează o 

expunere teoretică a celor trei tipuri principale de procese de versant analizate: avalanșele 

de zăpadă, căderile și rostogolirile de pietre și curgerile de grohotiș. În cuprinsul fiecărui 

subcapitol sunt detaliate aspecte privind definirea, clasificarea, morfologia și factorii care 

pregătesc și declanșează aceste procese, precum și elemente referitoare la caracterul de 

hazard natural. Datorită specificului analizei, procesele studiate vor fi privite și din 

perspectiva interacțiunii acestora cu arborii și comunitățile forestiere. De asemenea, la 

finalul fiecărui subcapitol se vor indica cele mai importante repere ale cercetării 

respectivului proces geomorfologic în literatura autohtonă.   

Localizarea și descrierea generală a elementelor cadrului natural din arealul analizat 

se regăsesc în Cap.3. Fiind un studiu care utilizează o metodă cu un mare grad de noutate 

pentru spațiul românesc, am considerat că în Cap.4 este necesară o tratare detaliată a 

principiilor teoretice și a aspectelor practice ale dendrogeomorfologiei, precum și a 

elementelor esențiale de anatomia lemnului care vor fi utilizate pe tot parcursul lucrării. În 

Cap.4.4. sunt clarificate aspectele metodologice concrete aplicate în analiza și interpretarea 

probelor dendrogeomorfologice din prezentul studiu.  

Partea principală a tezei este expusă în Cap.5 și cuprinde rezultatele detaliate pentru 

fiecare din cele 18 situri analizate, rezultate obținute din datarea și interpretarea 

răspunsurilor de creștere ale arborilor eșantionați. În Cap.6 este discutat regimul de 

manifestare al avalanșelor de zăpadă din partea central-nordică a Munților Făgăraș, fiind 

expuse analize suplimentare referitoare la condițiile topo-climatice care determină 

producerea acestora, precum și evaluarea metodologiei utilizate prin analiza comparativă a 

trei abordări metodologice distincte. În finalul lucrării, Cap.7 conține principalele concluzii 

rezultate în urma studiului întreprins și indică perspectivele cercetărilor viitoare. 
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Cap.2. Procesele geomorfologice de versant 

 

2.1. Aspecte de bază 

 

Lucrarea de față este orientată pe analiza spațio-temporală pe  a trei dintre cele mai 

importante procese de versant active în Carpații Românești: avalanșele de zăpadă, căderile 

și rostogolirile de pietre și curgerile de grohotiș. Aspectele legate de frecvența de 

manifestare și arealul afectat de fiecare dintre aceste procese evidențiază avalanșele de 

zăpadă ca având cel mai mare impact spațio-temporal în etajul alpin al Carpaților 

Românești și fiind, în același timp, fenomenele gravitaționale care generează cele mai 

importante riscuri geomorfologice (ANM, 2008). Ca urmare, în cadrul prezentei lucrări se 

va acorda o atenție sporită analizei regimului de manifestare al avalanșelor de zăpadă din 

arealul analizat, celelalte procese de versant active fiind investigate punctual, în funcție de 

ocurența acestora în siturile analizate. 

 

2.2. Avalanșele de zăpadă 

 

Avalanșele de zăpadă sunt fenomene ce se manifestă pe scară largă în zonele 

montane unde condițiile topo-climatice favorizează producerea acestora, Schweizer et al. 

(2003) definind avalanșele ca fiind mase de zăpadă care coboară o pantă înclinată cu viteze 

mari. Atunci când forța gravitațională depășește forțele de frecare din interiorul stratului de 

zăpadă, masele de zăpadă devin instabile, declanșarea avalanșelor devenind iminentă 

(McClung, Shaerer, 2006). Ca urmare, avalanșele de zăpadă pot fi definite ca fiind 

fenomene naturale gravitaționale cu declanșare bruscă, în cadrul cărora are loc transportul 

rapid pe un versant a unor mase mari de zăpadă și gheață. În funcție de lungimea și panta 

versantului, masele de zăpadă în mișcare își vor mări către aval volumul, greutatea și 

implicit forța de distrugere (Voiculescu, 2002a).  

 Ținând cont de obiectivele studiului de față și de pricipalele tipuri de avalanșe 

identificate în Munții Făgăraș (Voiculescu, 2004a), relevante sunt următoarele clasificări:  

a. după tipul de desprindere se deosebesc avalanșele de zăpadă necoezivă (engl: loose 

snow avalanches) și avalanșele în plăci (engl: slab avalanches). 

b. după traseul de deplasare se individualizează avalanșele neconstrânse sau de 

versant, cu un traseu deschis și avalanșele canalizate sau de culoar, care exploatează în 



- 8 - 
 

general formele de scurgere liniară. Analiza realizată în lucrarea de față se concentrează 

exclusiv pe avalanșele de culoar. 

c. după cantitatea de apă lichidă conţinută de zăpadă se diferențiază avalanșele uscate 

sau prăfoase și avalanșele umede.  

Avalanșele de zăpadă care se manifestă în Carpații Românești, față de cele întâlnite 

în alte lanțuri muntoase cu altitudini mai ridicate, pot fi încadrate în categoria avalanșelor 

mici și mijlocii, în ceea ce privește cantitatea de zăpadă antrenată, frecvența și forța de 

distrugere a acestora (Gaspar, Munteanu, 1968). Chiar dacă nu ating amploarea celor din 

alte regiuni montane precum Alpii, Anzii sau Himalaya, avalanșele din țara noastră, în 

general, și din Munții Făgăraș în special, reprezintă procesul de versant și fenomenul de 

risc „cel mai spectaculos ca manifestare și periculos ca efecte, atât asupra omului, cât și 

asupra celorlalte componente de mediu” (Voiculescu, 2002a, pag.44).  

În prezent, în România avalanșele nu periclitează așezări omenești permanente, însă 

de-alungul timpului au avut loc evenimente care s-au soldat cu victime omenești și pagube 

materiale. Pe baza statisticilor Serviciilor de Salvamont, a Adiministrației Naționale de 

Meteorologie și din literatura de specialitate (Voiculescu, 2002a, 2014; Munteanu et al., 

2012) se constată că în Munții Făgăraș au avut loc 138 de accidente dintre care 62 mortale, 

majoritatea dintre acestea (90, respectiv 35) având loc în Valea Bâlea. Numărul cel mai 

mare de victime - 23 de persoane - s-a înregistrat în data de 17 aprilie 1977 când un grup 

de schiori a fost surprins în circul glaciar Bâlea de o avalanșă de proporții.  

În România, avalanșele au intrat într-o primă fază în atenția cercetătorilor din 

domeniul silvic care au sesizat distrugerile produse de avalanșele de zăpadă asupra 

fondului forestier, indicând metodele de prevenire și combatere a acestora (Gaspar, 

Munteanu, 1968). Voiculescu (2005) realizează o retrospectivă a modului în care a fost 

abordată problematica avalanșelor din perspectivă geografică în țara noastră, deosebind 

două etape principale: etapa de dinainte de 1990 și etapa de după 1990. Prima etapă se 

caracterizează prin lucrări generale în care sunt amintite elemente legate de avalanșele de 

zăpadă care se manifestă în diferite areale montane din Carpați. În această perioadă 

ceretătorii identifică suprafețele pe care activează avalanșele (Niculescu, Nedelcu, 1961; 

Niculescu; 1966; Iancu, 1970; Sîrcu, 1978; Popescu, Ielenicz, 1981), observă capacitatea 

erozională a acestora în studii cu specific geomorfologic (Velcea, 1961; Niculescu, 1966; 

Iancu, 1970; Popescu, Ielenicz, 1981; Ielenicz, 1984) și consemnează riscul generat de 

acest fenomen (Niculescu, Nedelcu, 1961; Iancu, 1970; Sîrcu, 1978).  
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În etapa a doua se realizează atât studii generale în care se analizează avalanșele ca 

fenomen de risc (Ciulache, Ionac, 1995; Grecu, 1997; Florea, 1996, 1998; Moțoiu, 2001a; 

Voiculescu, 2002a, 2009) cât și specifice: în Munții Bucegi (Moțoiu, 2001b), în Munții 

Piatra Craiului (Moțoiu, Munteanu, 2006; Munteanu et al., 2011), modelarea riscurilor la 

avalanșe în Munții Făgăraș (Voiculescu, 2004b; Câmpean, Câmpean, 2010), studii 

dendrogeomorfologice în Munții Bucegi (Voiculescu, Onaca 2012, 2014), în Munții 

Rodnei (Simea, 2012), ș.a. 

 

2.3. Căderile și rostogolirile de pietre 

 

Căderile și rostogolirile de pietre (engl: rockfall) sunt printre cele mai răspândite 

procese de versant bruște, manifestându-se atât în regiuni muntoase cât și în zone cu 

altitudini mai reduse. Rapp (1960, p.97) definește acest proces ca fiind „căderea mai mult 

sau mai puțin liberă a particulelor de rocă de orice dimensiune de pe versanți foarte 

înclinați sau pereți verticali”. În același timp, alături de căderea liberă a fragmentelor de 

rocă, acestui proces îi sunt asociate și alte forme de mișcare ce pot apărea ocazional, 

precum săltarea și rostogolirea (Ritter et al., 2002). Unii cercetători asociază căderile de 

pietre cu alunecările de teren în sens larg (Varnes, 1978; Selby, 1993; Hungr et al., 2001), 

încadrându-le în categoria alunecărilor de teren de dimensiuni reduse, care se limitează la 

desprinderea fragmentelor individuale și superficiale de rocă de pe suprafața unui perete 

stâncos.  

Declanșarea procesului este precedată de o pregătire a ariei sursă numită de Rapp 

(1960) „coacere”, care depinde de duritatea rocii, prezența fisurilor și valorile parametrilor 

climatici (ex: regimul ciclurilor gelive, umiditatea, etc.). În urma meteorizației fizice și/sau 

chimice, procesul va fi inițiat în momentul intervenției factorilor declanșatori. Între acești 

factori, literatura de specialitate identifică precipitațiile intense (Luckman, 1976; Sass, 

1998), topirea de la sfârșitul sezonului rece și reînghețarea apei infliltrate în crăpături 

(Matsuoka și Sakai, 1999; Matsuoka, 2001, 2008), ciclurile gelive diurne (Gardner, 1983), 

sau o combinație a acestor factori (Decaulne, Saemundsson, 2006). În fine, cantități mari 

de material alterat și instabil pot ceda în timpul unui seism (Bull, Brandon, 1998; 

Wieczorek et al., 2000; Sepulveda et al., 2004). 

O retrospectivă a studiilor cu specific dendrogeomorfologic care analizează căderile 

de pietre este expusă în Cap.4.3. 
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2.4. Curgerile de grohotiș 

 

Curgerile de grohotiș (engl.: debris-flows) sunt definite ca fiind deplasări în masă 

gravitaționale rapide, care conțin material solid și prezintă caracteristicile dinamice ale 

unei curgeri vâscoase (Varnes, 1978). Unii autori consideră curgerile de grohotiș ca 

procese intermediare între alunecările de teren și viituri (Johnson, 1970), sau faze specifice 

ale alunecărilor de teren în care materialul se deplasează prin curgere (Cruden, Varnes, 

1996). În definirea curgerilor de grohotiș, Hungr (2005) accentuează aspectul de curgere 

rapidă și foarte rapidă a unei mase saturate, non-plastice, de grohotiș, evidențiind 

importanța elementului lichid din componența acestuia. În aceeași lucrare, tipologia este 

detaliată, specificându-se că o dată cu creșterea concentrației de apă, curgerea de grohotiș 

se va numi viitură de grohotiș (engl.: debris-flood), iar în cazul în care materialul 

transportat prezintă granulații de mici dimensiuni, procesul poartă denumirea de curgere 

noroioasă (engl.: mud-flow).  

Declanșarea unei curgeri de grohotiș este direct dependentă de gradul de saturație al 

depozitelor neconsolidate din aria sursă. Atingerea pragului de saturație poate avea loc prin 

ploi intense pe o perioadă îndelungată (Iverson, 2000), prin topirea bruscă a zăpezii 

(Wieczorek, Glade, 2005), topirea permafrostului (Hirschmugl, 2013) sau o combinație a 

acestora, determinând creșterea presiunii din pori și declanșarea curgerii. Există, de 

asemenea, situații în care curgeri de grohotiș au fost provocate de vibrațiile induse de 

seisme (Martinez et al., 1999), erupții vulcanice (Pierson, 1992) sau supraîncărcarea 

generată de avalanșe de zăpadă sau alte procese de versant (Sassa et al., 1997). 

În țara noastră, alături de menționarea prezenței acestui proces de versant în diferite 

lucrări regionale de geomorfologie (Ielenicz, 1984; Florea, 1998; Urdea, 2000), studii 

orientate înspre analiza spațio-temporală a curgerilor de grohotiș sunt sporadice. V.Ilinca 

(2010) analizează curgerile de debris din Valea Lotrului prin intermediul inelelor anuale 

ale arborilor afectați, iar O.Pop (2012) realizează un studiu comparativ al proceselor 

geomorfologice contemporane din Masivele Călimani și Sancy (Masivul Central Francez), 

în care inventariază și datează prin metode dendrogeomorfologice curgerile de debris din 

arealele analizate. Bălteanu și Micu (2012) analizează aspectele morfodinamice ale 

curgerii noroioase de la Chirilești (Munții Buzăului), intens studiată în literatura autohtonă 

(Badea, Posea, 1953; Constantin, 2002), iar Ilinca (2014) caracterizează curgerile de debris 

din partea inferioară a Bazinului Lotrului. Recent, tot în urma aplicării tehnicilor 

dendrogeomorfologice, Pop et al., (2014), analizează relația dintre colonizarea cu 
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vegetație, alunecările de teren și curgerile de grohotiș din Bazinul Dumitrelul (Munții 

Călimani), iar Văidean et al. (2015) investighează curgerea de grohotiș din 18 iunie 2006 

din bazinul râului Negoiul - Munții Apuseni. 

 

Cap.3 Arealul studiat 

 

3.1. Motivația alegerii arealului de studiu 

 

Munții Făgăraș reprezintă sectorul montan cel mai înalt al Carpaților Meridionali și 

constituie un areal de referință pentru întregul arc carpatic românesc (Voiculescu, 2002b). 

Factorii și condițiile meteo-climatice care caracterizează acest masiv muntos determină o 

activitate intensă a proceselor geomorfologice de versant, iar existența unui înveliș 

forestier consistent oferă un cadrul ideal pentru analiza spațio-temporală a acestor procese 

prin intermediul inelelor anuale ale arborilor. Construcția Transfăgărășanului la începutul 

anilor ’70 ai secolului al XX-lea, a provocat modificări antropice severe și a afectat 

considerabil echilibrul versanților Văilor Bâlea și Capra. Dezvoltarea implicită a 

infrastructurii și activităților turistice atrage an de an tot mai mulți turiști în zonele înalte 

ale Munților Făgăraș stimulând astfel cercetările din domeniul hazardelor și fenomenelor 

de risc.  

 

3.2. Caracteristici fizico-geografice ale părții central-nordice a Munților 

Făgăraș 

 

Situați în jumătatea estică a Carpaților Meridionali, între Defileul Oltului, la vest și 

valea Dâmboviței la est, Munții Făgăraș reprezintă sectorul cel mai înalt al Carpaților 

Românești, atingând altitudinile maxime în vârfurile Moldoveanu (2544 m) și Negoiu 

(2535 m). Principalele caracteristici distinctive ale acestui masiv montan sunt prezența unei 

creste principale cu o lungime de 70 km orientată est-vest și asimetria accentuată a 

culmilor care se desprind din aceasta spre nord și sud.  

În cadrul Masivului Făgăraș, în funcție de amploarea glaciațiunii cuaternare și a 

proceselor periglaciare actuale, se individualizează cinci sectoare cu caracteristici distincte 

(Florea, 1998): sectorul extrem-vestic, sectorul vestic, sectorul central, sectorul estic și 

sectorul extrem-estic. Sectorul central, cu o lungime a crestei principale de aproximativ 35 

km, cuprins între Vf.Ciortea la vest și Vf. Urlea la est (Fig.1), este caracterizat prin 
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altitudinile cele mai mari și dezvoltarea maximă a reliefului glaciar și periglaciar din 

Munții Făgăraș. Arealul analizat în lucrarea de față se suprapune peste macroversantul 

nordic al sectorului central și va fi numit în continuare partea central-nordică a Munților 

Făgăraș.  

 

 
 

Fig.1. Arealele studiate în partea central-nordică a Munților Făgăraș 

 
 

3.3. Valea Arpașul Mare  

 

Valea Arpașul Mare este situată în partea centrală a Munților Făgăraș (45°36`N, 

24°39`E), are orientare nordică și este străjuită la sud de abrupturile crestei principale a 

Munților Făgăraș. De-alungul acesteia se remarcă vârfurile Podragu (2482 m), Arpașu 

Mare (2468 m), și Vârtopel (2359 m), Valea Arpașul Mare fiind despărțită de văile vecine 

prin Muchia Podragului la est și Muchia Albota la vest. 

În Valea Arpașul Mare au fost realizate investigații dendrogeomorfologice asupra 

diferitelor tipuri de procese de versant active: avalanșe de zăpadă, curgeri de grohotiș, 

căderi și rostogoliri de pietre și alunecări de rocă. În zona forestieră au fost identificate 11 
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culoare de avalanșă principale pe versantul cu expoziție estică și 6 culoare pe versantul 

opus. Între anii 2011-2014 s-au prelevat probe dendrogeomorfologice de pe opt culoare de 

avalanșă (siturile A1 - A8) localizate pe versantul cu expoziție estică (Fig.2) și dintr-un 

areal bine individualizat în care căderile de pietre se manifestă ca proces geomorfologic 

dominant (situl A9). 

 

 
 

Fig.2. Siturile investigate în Valea Arpașul Mare și localizarea acestora în cadrul văii (în medalion) 
 

 

3.4. Valea Bâlea 

 

Valea Bâlea (45°36`N, 24°36`E) este localizată în partea centrală a Munților 

Făgăraș, fiind străjuită în partea nordică de vârfurile Vânătoarea lui Buteanu (2507 m), 

Văiuga (2443 m), Iezerul Caprei (2417 m) și Paltinu (2399 m), desfășurându-se între 

Muchia Buteanu-Netedu la est și Muchia Bâlii la vest. Avalanșele care se manifestă pe 

versanții văii principale pornesc din zona alpină și subalpină și se opresc în general tot în 

subalpin, cu excepția a cinci culoare de sub Muchia Bâlii care penetrează etajul forestier în 

aval de Cascada Bâlea. Dintre acestea, în studiul de față au fost selectate și analizate patru 

culoare (Fig.3).  
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Fig.3. Siturile investigate în Valea Bâlea și localizarea acestora în cadrul văii (în medalion) 

 

 

3.5. Valea Doamnei 
 

Valea Doamnei (45°36`N, 24°35`E) este localizată în vestul Văii Bâlea, fiind 

delimitată în est de Muchia Bâlea, în nord de creasta principală cu altitudini de peste 2400 

m, desfășurată între Vf. Paltinu (2401 m) și Vf. Laița (2392 m) și în vest de Muchia 

Doamnei. În cuprinsul etajului forestier am analizat regimul de manifestare al avalanșelor 

de zăpadă de patru culoare, trei pe versantul estic și unul pe versantul vestic (Fig.4).  

 

 
Fig.4. Siturile investigate în Valea Doamnei și localizarea acestora în cadrul văii (în medalion) 
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3.6. Valea Sâmbăta 
 

Încadrată între Muchia Sâmbetei la est și Muchia Drăgușului la vest, Valea 

Sâmbăta (45°37`N, 24°27`E) este situată în extremitatea estică a arealului analizat în 

prezenta lucrare. Alături de avalanșele de zăpadă, în curpinsul văii se identifică dovezi ale 

curgerilor de grohotiș recente, care se manifestă pe două dintre cele mai mari culoare 

situate pe versantul vestic. Una dintre cele mai distructive curgeri de grohotișuri a avut loc 

în 1968 pe unul din culoarele amintite, situat în nordul Cabanei Turistice Sâmbăta (Cioacă, 

1970), iar în prezenta lucrare, acest areal a fost investigat cu ajutorul tehnicilor 

dendrogeomorfologice (Fig.5). 

 

 

Fig.5. Situl investigat în Valea Sâmbăta și localizarea acestuia în cadrul văii (în medalion). 

 

  

Cap.4. Aspecte metodologice  
 

 

4.1. Dendrocronologia - studiul inelelor anuale de creștere ale arborilor 

 
 Dendrocronologia este o metodă științifică de datare și investigare a proceselor de 

mediu și socio-economice, care se bazează pe descifrarea informațiilor extrase din inelele 

anuale de creștere ale arborilor. Tissescu (2001, pag. 16) definește dendrocronologia ca 

fiind „ştiinţa datării unor evenimente (istorice, ecologice, etc.), pe baza analizei 

variabilităţii structurii inelelor anuale, ea abordând şi problema complexă a relaţiei 

factori de mediu – creştere radială a arborilor”.  
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O sinteză a preocupărilor dendrocronologice din țara noastră și perspectivele de 

dezvoltare ale acestei metode de datare în spațiul românesc se poate consulta în lucrarea A 

review of Romanian dendrochronological approaches and future research perspectives for 

dendrochronology in Romania (Chiroiu, 2012).  

 

4.2. Dendrogeomorfologia - posibilități și limitări 

  

4.2.1. Principiul proces – eveniment – răspuns  
 

 

Alături de cele opt principii generale comune pentru toate aplicațiile 

dendrocronologiei (Grissino-Mayer, 1996), dendrogeomorfologia uzitează de un principiu 

specific, numit principiul proces-eveniment-răspuns și formulat de Shroder (1978). Esența 

acestui principiu este că un proces geomorfologic care se manifestă în areale cu vegetație 

lemnoasă are capacitatea de a crea un eveniment - adică poate afecta un arbore întâlnit în 

traiectoria sa - iar acest eveniment va avea ca efect producerea unei reacții specifice a 

arborelui afectat, reacție numită răspuns. Acest principiu, devenit clasic, reprezintă  

 

4.2.2. Evenimentul sau interacțiunea proces geomorfologic – arbore  

 

Majoritatea cercetătorilor (Alestalo, 1971; Burrows, Burrows, 1976; Shroder, 1980; 

Braam et al., 1987; Butler, 1987; Stoffel, Bollschweiler, 2009) sunt unanimi în a considera 

că evenimentele generate de acțiunea unor procese geomorfologice, care afectează 

creșterea normală a arborilor, sunt:  

- coraziunea scoarței sau rănirea trunchiului; 

- înclinarea trunchiului; 

- ruperea trunchiului sau a ramurilor, decapitarea; 

- dezrădăcinarea sau expunerea rădăcinilor; 

- îngroparea bazei trunchiurilor sau inundarea; 

- moartea arborelui. 

 

4.2.3. Răspunsurile anatomice ale arborilor 
 

În funcție de modul în care a fost afectat un arbore în urma interacțiunii cu un 

proces geomorfologic, răspunsurile de creștere generate sunt de mai multe feluri: formarea 

lemnului de reacție (Shroder, 1980), creșterea excentrică a inelelor (Braam et al., 1987), 

formarea țesuturilor îngroșate (Schneuwly et al., 2008), reducerea creșterii (Butler, 1985), 
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accelerarea creșterii (Burrows, Burrows, 1976), și apariția la unele specii de conifere a 

șirurilor tangențiale de canale rezinifere traumatice (Stoffel, 2008).  

 

4.3. Repere istorice ale cercetării proceselor de versant prin metoda 

dendrogeomorfologică 

 

Avalanșele de zăpadă au început să fie cercetate prin intermediul inelelor anuale în 

S.U.A și Canada. Procedurile de studiere a avalanșelor din trecut au fost descrise de 

Burrows și Burrows (1976) iar cele mai importante studii realizate până în prezent sunt 

cele ale lui Potter (1969), Ives et al., (1976), Carrara (1979), Butler, Malanson (1985), 

Bryant et al. (1989), Laroque et al. (2001), Jenkins, Hebertson (2004), Dubé et al. (2004), 

Germain et al., (2009), Butler, Sawyer (2008) și Reardon et al. (2008). În Europa studiul 

avalanșelor a luat un deosebit avânt în ultimele decenii, remarcabile fiind abordările lui 

Muntan et al. (2004, 2009), Stoffel et al. (2006), Casteller et al. (2007, 2008, 2011), 

Corona et al. (2010, 2011, 2013), Köse et al. (2011), Decaulne et al. (2012, 2014). În 

România, primele studii prin excelență dendrogeomorfologice au fost realizate recent în 

Munții Bucegi (Voiculescu, Onaca, 2012, 2014) și Munții Făgăraș (Voiculescu et al., 

2013; Chiroiu et al., 2015). 

Curgerile de grohotiș încep să suscite interesul dendrogeomorfologilor pentru 

prima dată în America de Nord prin lucrările lui Hupp (1984) și Osterkamp, Hupp (1987) 

și mai apoi și în Europa (Strunk, 1991, 1997) și Asia (Yoshida, 1997). O lucrare de 

referință este teza de doctorat a lui M. Bollschweiler (2007), alături de care se remarcă 

studii precum cele ale lui Stoffel, Beniston (2006), Stoffel, Bollschweiler (2008), Arbellay 

et al. (2010), Schneuwly et al. (2013)  sau Schramml et al. (2013). 

În literatura de specialitate vom identifica o serie de lucrări centrate pe analiza 

căderilor de pietre, începând cu Moore, Matthews (1978). Teza de doctorat a lui M. Stoffel 

(2005) analizează relația dintre căderile de pietre și anomaliile de creștere și structură din 

cadrul inelelor anuale, fiind desemnată teza anului în Elveția. De asemenea, de referință 

este teza de doctorat a lui D. Schneuwly (2009) care se axează atât pe frecvența cât și pe 

magnitudinea fenomenului dar are și importante contribuții la descrierea reacțiilor 

anatomice induse în structura inelelor anuale. Lucrări dendrogeomorfologice care trebuie 

amintite în ceea ce privește studiul căderilor de pietre sunt: Dorren et al. (2007), 

Schneuwly și Stoffel (2008), Šilhan et al. (2012), Trappmann, Stoffel (2012) și în fine, 

ultima lucrare de retrospectivă din domeniu, cea a lui Trappmann et al. (2013). 
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4.4 Etapele analizei dendrogeomorfologice din prezentul studiu 

 

4.4.1 Etapa de teren 

 

Alegerea siturilor și a arborilor 

În lucrarea de față, cele 17 situri analizate au fost selectate pentru a obține o 

imagine relevantă asupra proceselor de versant care se manifestă în partea central-nordică a 

Munților Făgăraș. În arealele unde a fost identificată influența concomitentă a mai multor 

procese de versant asupra creșterii normale a arborilor, precum curgerile de grohotiș, 

prăbușirile, căderile și rostogolirile de pietre, evenimentele au fost separate pe baza 

localizării arborilor și a caracteristicilor răspunsurilor de creștere. În plus, s-a evitat pe cât 

posibil eșantionarea arborilor localizați în zone comune de acțiune a diferitelor procese de 

versant. 

 

Numărul optim de probe 

Numărul total de arbori analizați este de 956, pentru fiecare sit investigat s-au 

selectat între 20 și 105 arbori. Mărimea eșantionului este strâns legată de disponibilitatea 

arborilor și accesibilitatea terenului, dar în primul rând, de variabilele topografice ale 

sitului. Astfel, în siturile de mici dimensiuni mărimea optimă a eșantionului este de 20-30 

de arbori pentru o reconstrucție relevantă, iar pentru culoarele mari, precum A3 (105 

arbori), eșantionarea a fost exhaustivă, iar buna distribuție spațială a arborilor selectați a 

permis și realizarea analizei structurii pe grupe de vârste a comunității forestiere afectate și 

extensiunea spațială a celor mai importante evenimente. Pentru realizarea cronologiei de 

referință, din situl de control au fost selectați 30 de arbori. 

 

Prelevarea probelor dendrogeomorfologice 

În prezentul studiu au fost extrase, cu ajutorul burghielor tip Pressler (lung. 30-70 

cm, diam. 5,15 mm) un total de 2144 carote și 17 secțiuni transversale (din 6 arbori morți 

găsiți in situ), pentru fiecare arbore analizat prelevându-se cel puțin două carote.  

În urma eșantionării, pentru fiecare arbore analizat s-au înregistrat următoarele 

informații suplimentare: codul arborelui, anomalia externă identificată, înălțimea de la care 

a fost prelevată fiecare carotă, circumferința arborelui, coordonatele spațiale, o fotografie 

sau schiță cu elementele de interes. 
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4.4.2. Prelucrarea și analiza probelor  

 

Probele extrase au fost stocate în paie de plastic, transportate în laborator, montate 

pe suporți de lemn speciali și uscate. Apoi au fost preparate prin metode standard (Bräker, 

2002), fiind finisate cu hârtie abrazivă de patru granulații diferite (150, 240, 400 și 800) 

pentru a face vizibile inelele anuale și detaliile creșterilor anormale. Pentru construirea 

cronologiei de referință, inelele anuale ale probelor neafectate, din situl de control, au fost 

măsurate cu ajutorul stației LINTAB 5 (Rinntech, 2006) cu o precizie de 0,001 mm, prin 

intermediul software-ului dendrocronologic TSAP-Win Professional 4.69 (Rinntech, 2012). 

Seriile dendrocronologice individuale au fost interdatate vizual și statistic utilizând 

programul TSAP-Win. Validarea interdatării s-a realizat cu ajutorul programului 

COFECHA (Holmes, 1983). Seriile individuale au fost standardizate cu programul 

ARSTAN (Cook, 1985) folosind o funcție de regresie exponențială negativă pentru 

eliminarea trandului indus de creșterea diferențiată, determinată de vârsta arborilor. În 

final, răspunsurile de creștere au fost identificate, datate și interpretate. 

 

4.4.3. Interpretarea rezultatelor 

 

Indiciele semi-cantitativ It și optimizarea raportului semnal-zgomot 

Indicele semi-cantitativ It reprezintă o metodă clasică și intens utilizată începând cu 

definirea acestuia de către Shroder (1978). Acest indice se calculează ca un raport între 

numărul de răspunsuri înregistrate în anul t și numărul de arbori care erau vii în anul t, 

după formula: 

 

It =   𝑅𝑡𝑛
𝑖=1  /  𝐴𝑡𝑛

𝑖=1   × 100 

unde:  Rt – răspunsul unui arbore în anul t; At – arbore viu în anul t 

 

 Optimizarea raportului semnal-zgomot în sensul maximizării acestuia se realizează 

prin aplicarea a două praguri: pragul GD (GD - engl: growth disturbances) care reprezintă 

numărul minim de arbori care trebuie să reacționeze în același an ca urmare a perturbărilor 

geomorfologice și pragul minim al indicelui It.  Deoarece valoarea It este dependentă de 

numărul arborilor vii în anul t, au fost utilizate praguri flexibile în funcție de numărul de 

arbori eșantionați (Corona et al., 2012a; Stoffel et al., 2013). În studiul nostru, conform 
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acestor standarde metodologice recente au fost utilizate concomitent două praguri variabile 

pentru reconstrucția avalanșelor de zăpadă:  

- la un eșantion mai mic de 20 arbori: pragurile GD≥3 și It≥15; 

- între 20 și 50 arbori: pragurile GD≥5 și It≥10; 

- peste 50 arbori: pragurile GD≥7 și It≥7. 

 

Definirea intensității răspunsurilor și indicele semi-cantitativ ponderat Wit 

În lucrarea de față am utilizat sistemul integrator propus de Stoffel și Corona (2014) 

care alocă într-o primă fază o intensitate fiecărui răspuns, definindu-le ca răspunsuri slabe, 

intermediare și puternice (Tabel 4.1). Ulterior, răspunsurile astfel categorisite sunt incluse 

în una din cele cinci clase de intensitate care coroborează tipul răspunsului cu intensitatea 

acestuia (Tabel 4.2.).  Kogelnig-Mayer et al. (2011) propune utilizarea unui indice semi-

cantitativ ponderat Wit al cărui scop este să surprindă cu o singură valoare atât informațiile 

conținute de indicele It, cât și intensitatea fiecărui răspuns datat. Pentru calcularea Wit, 

suma răspunsurilor pentru fiecare clasă de intensitate se ponderează cu intensitatea clasei 

respective, cu valori de la 5 - cea mai puternică - la 1 - cea mai slabă: 

 

Wit =    𝐺𝐷𝑡5 ∗ 5𝑛
𝑖=1  +   𝐺𝐷𝑡4 ∗ 4𝑛

𝑖=1  +   𝐺𝐷𝑡3 ∗𝑛
𝑖=1

3 +   𝐺𝐷𝑡2 ∗ 2 +  𝐺𝐷𝑡1𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1   ×

 𝑅𝑡𝑛
𝑖=1

 𝐴𝑡𝑛
𝑖=1

  

 

unde GDtn - răspuns atribuit clasei de intensitate n; Rt - răspunsul unui arbore în 

anul t; At - arbore viu în anul t. 

 

Frecvența sau intervalul de revenire 

Pentru determinarea frecvenței avalanșelor de zăpadă vom folosi metodologia 

propusă de Casteller et al. (2011) care consideră că intervalul de revenire al avalanșelor 

majore pe un culoar se calculează împărțind perioada analizată la numărul de evenimente 

majore reconstruite. De pildă, dacă o cronologie acoperă 100 de ani și numărul avalanșelor 

reconstruite este de 10, perioada de revenire calculată este de 10 ani. 

 

IR =  Perioadă /   𝐴𝑉𝑛
𝑖=1   

unde: AV – an cu avalanșă majoră. 
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Cap.5. Analiza dendrogeomorfologică a siturilor investigate 

 

5.1. Repere generale 

 

În cadrul acestui capitol sunt expuse în detaliu rezultatele individuale aferente celor 

18 situri analizate în partea central-nordică a Munților Făgăraș (Cap.5.2, 5.3 și 5.4 și 5.5). 

Rezultatele se bazează pe datele conținute în 2144 de carote de creștere extrase din 956 de 

arbori care vegetează în areale afectate de avalanșe de zăpadă și de alte procese de versant 

precum căderi și rostogoliri de pietre, prăbușiri și curgeri de grohotiș. Au fost separate 

2396 de evenimente cauzate de avalanșele de zăpadă și 478 de evenimente care poartă 

amprenta altor influențe de natură geomorfologică, între care cele mai importante sunt 

căderile și rostogolirile de pietre, fiind reconstruite 203 avalanșe majore pe culoarele 

analizate din partea central-nordică a Munților Făgăraș (Tabelul 1). 

În cadrul acestui rezumat vom expune detaliat analiza realizată pentru culoarul A3, 

cel mai reprezentativ atât din punct de vedere al dimensiunii sale și magnitudinii 

proceselor care se manifestă aici, cât și din punctul de vedere al mărimii eșantionului. 

Rezultatele aferente tuturor celorlalte situri analizate sunt expuse în același mod în cadrul 

tezei in extenso. 

 

Tabelul 5.1. Rezumatul rezultatelor obținute în cele 18 situri analizate 
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Culoarul A3    

 

Culoarul A3 este cel mai reprezentativ culoar de avalanșă din Valea Arpașul Mare, 

datorită dimensiunilor sale și a magnitudinii evenimentelor care se manifestă aici.  

Situat în partea superioară a văii (Planșa A3.1), culoarul A3 se întinde între 1920 m 

și 1350 m altitudine, având o lungime totală de 1450 m - din care 150 m pe versantul opus 

- și o suprafață de aproximativ 34,6 ha. Panta medie este de 27°, aceasta înreginstrând o 

scădere graduală de la 33° în zona de start, la 29° în zona de transport și la 18° în zona de 

depozitare. Zona de start - cuprinsă între 1700 și 1900 m - se întinde pe o suprafață de 26 

ha în totalitate acoperită de vegetație ierboasă (Fig.6), care constituie un pat de alunecare 

ideal pentru avalanșele de profunzime (Schweizer et al., 2003). Acestea se declanșează de 

obicei în timpul primăverii și antrenează toată cantitatea de zăpadă acumulată, având un 

semnificativ potențial distructiv.  

 

 
Fig.6. Zona de start a culoarului A3. În plan îndepărat se poate observa amprenta avalanșelor majore care 

ajung până pe versantul opus. 
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PLANȘA A3.1. 



- 24 - 
 

 

Fig.7. Profile transversale la diferite altitudini în culoarul A3. 

 

Profilele transversale realizate la diferite altitudini de-alungul culoarului (Fig.7) 

ilustrează concavitatea mare a zonei de acumulare a zăpezii și îngustarea culoarului pe 

măsură ce profilele avansează spre zona de transport. Dacă în zona de start lățimea maximă 

măsoară 460 m, în zona de transport culoarul ajunge la o lățime de doar 90 m, determinând 

o creștere a vitezei avalanșelor. Concomitent cu îngustarea culoarului, în zona de transport 

intervine și o schimbare bruscă a pantei - până la 70° - datorată prezenței umărului glaciar. 

În momentul traversării acestui prag avalanșele se pot desprinde de sol. În acest caz, forțele 

de frecare dispar, generând o accelerare a masei de zăpadă și gheață în mișcare și o mai 

mare forță de distrugere (McClung, Schaerer, 2006). Schimbarea bruscă a pantei se 

observă și pe profilul longitudinal (Fig.8), fiind comună pentru toate culoarele de avalanșă 

analizate pe versantul vestic al Văii Arpașul Mare.  

Avalanșele majore care se manifestă pe acest culoar depășesc fundul văii și ajung 

pe versantul opus, amprenta acestor evenimente fiind ușor de recunoscut în teren (Fig.6). 

Spre deosebire de celelalte culoare analizate în Valea Arpașul Mare, în zona de depozitare 

nu se poate delimita un con de grohotiș bine individualizat.  
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O particularitate a acestui sit apare în extremitatea nordică a zonei de depozitare 

(Fig.9), unde se evidențiază o avansare laterală distinctă a culoarului înspre interiorul 

pădurii mature de molid. Segmentul de pădure din acea zonă pare să fi fost afectat de un 

eveniment cu o direcție de deplasare diferită de direcția generală pe care o urmează 

avalanșele de pe acest culoar, eveniment care a avut suficientă forță pentru a doborî arborii 

care vegetau în acea zonă. Întrebarea care se ridică este: care ar putea fi cauza canalizării 

diferite a acestui eveniment? McClung și Schaerer (2006) afirmă că analiza topografiei 

permite înțelegerea traiectoriilor preferențiale ale avalanșelor. Ca urmare, am realizat o 

analiză asupra pantelor pe cuprinsul culoarului A3 și am observat că în zona de start există 

o formă negativă de origine torențială cu orientare SV-NE (Fig.9). Atunci când stratul de 

zăpadă are o grosime considerabilă, avalanșele majore nu vor fi influențate de acest detaliu 

topografic, dar când grosimea acestuia scade, cum se întâmplă la finalul anotimpului rece, 

canalul torențial poate orienta avalanșele înspre NE. În această perioadă a anului zăpada 

are o concentrație crescută de apă, fiind mai grea. Avalanșele care se produc, chiar dacă nu 

au extensiunea spațială maximă, au o semnificativă forță de impact. Din aceste motive 

credem că sectorul menționat, din zona de depozitare a culoarului A3, a fost distrus de 

producerea excepțională a unei avalanșe umede în perioada aprilie-mai.  

Fig.8. Profilul longitudinal al culoarului de 

avalanșă A3 (deasupra) în care se observă 

schimbarea pantei indusă de umărul glaciar. 

Vedere în amonte dinspre zona de depozitare 

(dreapta), în care o eroziunea torențială 

determină pariția unei incizii adânci în partea 

mediană a culoarului. 
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Fig.9. Sector de pădure distrus parțial de avalanșele de zăpadă (sus). Harta claselor de pantă (jos) 
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 În analiza întreprinsă pentru culoarul A3 au fost eșantionați 105 arbori din care s-au 

prelevat un număr total de 238 de carote de creștere. Strategia de selecție a urmat sugestiile 

lui Stoffel et al. (2013), fiind aleși atât arbori cu anomalii vizibile de creștere cât și arbori 

care nu prezentau nicio urmă de impact. Eșantionarea s-a realizat în zona de transport - 

deasupra și sub umărul glaciar - și în zona de depozitare (Planșa A3.2). Arborii selectați 

sunt localizați atât în interiorul culoarului, cât și pe limitele laterale ale acestuia, până la o 

distanță de maximum 10 m în interiorul pădurii mature de molid. Aceștia din urmă au fost 

selectați pentru identificarea avalanșelor majore vechi ale căror dovezi se păstrează mai 

bine în aceste zone. În fine, nouă arbori de pe versantul opus, din raza maximă de acțiune a 

avalanșelor au fost aleși pentru a reconstrui evenimentele cu extensiunea spațială cea mai 

mare, care-și lasă amprenta în arborii care vegetează în acest sector.  

Analiza celor 238 de carote a permis identificarea a 534 de răspunsuri de creștere, 

având ca rezultat datarea a 360 de evenimente, în mare măsură determinate de avalanșele 

de zăpadă (n=274), pe când 23,9% (n=86) sunt asociate altor procese geomorfologice, în 

acest caz căderilor de pietre. Cea mai veche reacție a fost datată în anul 1852, iar cea mai 

recentă în 2013, rezultând o cronologie care se întinde pe 161 ani. Cele mai frecvente tipuri 

de răspunsuri au fost lemnul de reacție (37,2%) și canalele rezinifere traumatice (30,2%), 

celelalte reacții având o pondere mai scăzută (Planșa A3.2). Înainte de anul 1900 

răspunsurile sunt rare, dar pe măsură ce ne apropiem de prezent acestea se înmulțesc, după 

1925 aproape în fiecare an înregistrându-se cel puțin o reacție.  

Conform metodologiei descrise în Cap.4.4.3, pentru maximizarea raportului 

semnal-zgomot am utilizat pragurile variabile ale GD și It, dependente de numărul 

arborilor disponibili pentru analiză (Corona et al., 2012). Cronologia rezultată (Planșa 

A3.2) reconstruiește un număr de 20 de avalanșe majore care au avut loc în ultimii 161 de 

ani pe culoarul A3. În 13 ani ambele praguri sunt depășite: 1898, 1905, 1908, 1923, 1952, 

1956, 1988, 1996, 1997, 2003, 2005, 2007 și 2009. Alături de aceste evenimente certe, 

reconstrucția poate fi întregită cu alte șapte avalanșe majore probabile, conform sugestiilor 

lui Stoffel și Corona (2014), Lopez-Saez et al. (2012) și Schneuwly-Bollschweiller et al. 

(2013), detaliate în Cap. 4.4.3. Acești ani sunt: 1910, 1916, 1917, 1929, 1962, 1968 și 

1976. 

Indicele semi-cantitativ ponderat Wit, care include și intensitatea fiecărei reacții, 

induce un semnal dendrogeomorfologic peste pragul fixat în 13 ani: 1905, 1923, 1952, 

1962, 1968, 1976, 1988, 1996, 1997, 2003, 2005, 2007 și 2009. Alți doi ani, 1898 și 1956 

înregistrează valori puțin sub pragul de 2 al indicelui Wit.  
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PLANȘA A3.2. 
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După cum se poate observa și din Planșa A3.2, frecvența evenimentelor majore în 

perioada 1900-2013 prezintă un interval de revenire de 5,9 ani, și unul asemănător, de 5,2 

ani pentru perioada 1950-2013. 

Cei 105 arbori analizați au o vârstă medie de 67,6 ani, cel mai bătrân arbore având 

265 ani, iar cel mai tânăr ajungând la înălțimea de prelevare în anul 1999 (14 ani). Există, 

în general, o relație invers proporțională între magnitudinea și frecvența avalanșelor 

(Decaulne et al., 2012). Avalanșele majore care ating extremitățile culoarului sunt mai 

rare, iar evenimentele mai frecvente care se manigestă doar în partea mediană a culoarului, 

determină o distrugere periodică a arborilor din această zonă. Se observă o preponderență a 

arborilor tineri in interiorul culoarului, vârsta crescând gradual pe măsură ce ne îndreptăm 

înspre limitele culoarului și înspre exteriorul acestuia (Fig.10), structură specifică pentru 

comunitățile forestiere perturbate de avalanșe de zăpadă (Ives et al., 1976; Burrows, 

Burrows, 1976). 

 

 

Fig.10. Structura pe vârste a arborilor eșantionați în culoarul A3. 
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PLANȘA S1.2. 
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Cap.6. Regimul de manifestare al avalanșelor de zăpadă  

în partea central-nordică a Munților Făgăraș 

 

În cadrul acestui capitol sunt analizate aspectele spațio-temporale ale avalanșelor de 

zăpadă care se manifestă pe versanții văilor din partea central-nordică a Munților Făgăraș. 

Astfel, în Cap.6.1 și 6.2 sunt întrunite la scară locală și regională rezultatele obținute din 

analiza inelelor anuale, iar regimul de manifestare al avalanșelor va fi caracterizat prin 

intermediul indicelui regional de activitate (R-It) și a indicelui de sincronicitate (PCA). 

Chiar dacă pentru unele dintre siturile analizate cronologia avalanșelor se întoarce în timp 

dincolo de anul 1900, analizele locale și regionale se referă la perioada 1900-2013 (cu 

excepția Văii Doamnei 1890-2013), deoarece pe majoritatea culoarelor, avalanșele majore 

identificate înainte de acest interval sunt cazuri excepționale. În continuare, sunt expuse 

aspecte regionale legate de frecvența avalanșelor majore și elemente locale privind 

magnitudinea și extensiunea spațială a acestora (Cap.6.3 și 6.4). Relațiile avalanșe-

topografie și avalanșe-climat sunt analizate în Cap.6.5 și 6.6. 

 

6.1. Avalanșele de zăpadă la nivel local 

 

În cadrul acestui subcapitol sunt expuse analizele la nivel local pentru Valea 

Arpașul Mare (Fig.11 și Fig.12), Valea Bâlea (Fig.13, Fig.14) și Valea Doamnei (Fig.15, 

Fig.16). 

 

 
Fig.11. Histograma indicelui regional al activității avalanșelor (R-It) pentru Valea Arpașul Mare. 
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Fig.12. Histograma manifestării simultane a avalanșelor din Valea Arpașul Mare. 

 

 
Fig.13 Histograma indicelui regional al activității avalanșelor (R-It) pentru Valea Bâlea. 

 

 

Fig.14. Histograma manifestării simultane a avalanșelor din Valea Bâlea. 
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Fig.15. Histograma indicelui regional al activității avalanșelor (R-It) pentru Valea Doamnei 

 

 
 Fig.16. Histograma apariției simultane a avalanșelor în Valea Doamnei. 

 

 

6.2. Avalanșele de zăpadă în partea central-nordică a Munților Făgăraș 

 

Calculul indicelui R-It evidențiază șapte ierni cu valori peste pragul de 10% și alte 

patru ierni în care valoarea indicelui regional se apropie mult de pragul fixat. Cu scopul de 

a evita excluderea din cronologie a unor evenimente importante ca urmare a rigidității 

pragului utilizat, au fost considerați ani cu avalanșe majore la nivelul întregului areal 

studiat, toți cei 11 ani evidențiați în Fig.17.: 1923, 1929, 1952, 1962, 1967, 1988, 1992, 

1995, 1997, 2002 și 2005. Ies în evidență anii 1988 (R-It=20,8%), 1997 (R-It=24%) și 2005 

(R-It=26,2%) ca fiind anii cu activitatea cea mai intensă a avalanșelor în perioada mai 

recentă. Alături de aceștia, se remarcă anul 1923, cu o valoare de 21%, ca fiind cel mai 

vechi eveniment important identificat la nivel regional prin analiza inelelor anuale ale 

arborilor.  
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Fig.17. Histograma indicelui regional al activității avalanșelor în partea central-nordică a Munților Făgăraș 

 

Chiar dacă în histograma indicelui R-It anul 2005 înregistrează cea mai ridicată 

valoare, în analiza sincronicității se remarcă anii 1988 și 1997 ca fiind anii cu avalanșele 

cele mai răspândite pe culoarele analizate, cu o valoare a PCAt=88% (Fig.18). 

 

 
Fig.18. Histograma manifestării simultane a avalanșelor în partea central-nordică a Munților Făgăraș. 

 

 

6.3. Frecvența avalanșelor în partea central-nordică a Munților Făgăraș 

 

În tabelul 1 se remarcă o creștere a frecvenței (descreșterea intervalului de revenire) 

pe măsură ce intervalele de referință sunt mai scurte și odată cu avansarea analizei înspre 

perioade mai recente. Intervalul de revenire mediu al avalanșelor majore din partea central-

nordică a Munților Făgăraș pentru intervalul 1950-2013 este de 7,9 ani (Fig.19). Frecvența 

cea mai mare a avalanșelor majore a fost obținută în Valea Bâlea (un eveniment important 

la 5,5 ani), urmată de Valea Doamnei (IR=6,3 ani), în timp ce frecvența cea mai redusă a 
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fost obținută pentru Valea Arpașul Mare (IR=10 ani). Frecvența avalanșelor crește pe 

măsură ce cronologia se apropie de prezent. În Tabelul 1 se observă că în ultimii 25 de ani 

(1988-2013) media intervalelor de revenire pentru arealul studiat este de 4,6 ani.  

 

Tabelul 1. Frecvența avalanșelor exprimată prin intervalul de revenire pentru trei perioade distincte. 

Localizare Sit 
IR (ani)                          

1900 - 2013 
IR (ani)                        

1950 - 2013  
IR (ani)                       

1988 - 2013 

Arpașul Mare A1 14,1 7,8 3,5 

Arpașul Mare A2 28,2 20 8,3 

Arpașul Mare A3 9,4 6,6 3,5 

Arpașul Mare A4 7,5 4,8 2,5 

Arpașul Mare A5 8 5 6,2 

Arpașul Mare A6 22,6 12 6,2 

Arpașul Mare A7 22,6 12 8,3 

Arpașul Mare A8 22,6 12 8,3 

Bâlea B1 8 5,7 4,1 

Bâlea B2 6,6 3,9 4,1 

Bâlea B3 8 7,8 2,2 

Bâlea B4 7 4,8 2,7 

Doamnei D1 11,3 6,3 5 

Doamnei D2 6,2 6,3 3,5 

Doamnei D3 9,4 6,3 2,7 

Doamnei D4 11,3 6,3 3,1 

Sâmbăta S1 11,3 6,3 2,7 

  MEDIA 12,5 7,8 4,5 

 

 

Fig.19. Frecvența avalanșelor majore (intervalul de revenire) pentru fiecare culoar analizat în parte. 
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6.4. Extensiunea spațială și magnitudinea avalanșelor de zăpadă 

 

Analiza dendrogeomorfologică realizată pentru culoarul A3 se bazează pe o 

distribuție spațială echilibrată a arborilor, oferind posibilitatea estimării dezvoltării spațiale 

a evenimentelor majore. Au fost selectate avalanșele majore din anii 1952, 1988, 1997 și 

2005 (Fig.20), deoarece în acești ani s-au înregistrat cele mai multe răspunsuri în inelele 

anuale ale arborilor. Arborii care au reacționat în anii mai sus menționați pe culoarul A3 

sunt ilustrați în Fig.6.10. Se poate observa că în anul 2005 avalanșa majoră care s-a produs 

pe acest culoar a cunoscut o extensiune spațială maximă, afectând și arborii de pe versantul 

opus. Poziția arborilor afectați de acest eveniment permite observația că avalanșa a avut 

magnitudinea maximă pe care o pot atinge în condițiile din prezent avalanșele care se 

manifestă pe acest culoar. Se remarcă numărul mare de arbori afectați pe mijlocul 

culoarului, arbori tineri, majoritatea dintre aceștia prezentând reacții și la evenimentele din 

2007 și 2009.  

Și avalanșa majoră din anul 1997 a atins extremitățile laterale ale culoarului și a 

parcurs distanța maximă afectând arborii de pe versantul opus. În același timp, se remarcă 

faptul că numărul arborilor cu reacții scade față de evenimentul din 2005. Aceasta nu 

înseamnă că avalanșa din 1997 nu a avut un impact la fel de puternic, însă magnitudinea 

avalanșei din 2005 a cauzat distrugerea unei părți a „dovezilor” avalanșei din 1997. Faptul 

că în zona mediană a culoarului arborii cu răspunsuri datate pentru anul 1997 sunt mult 

mai puțini se explică prin vârsta fragedă a arborilor din acest areal. Tot astfel se motivează 

și lipsa răspunsurilor în această zonă pentru evenimentele mai vechi, din 1988 și 1952.  

Pentru avalanșele din 1988 și 1952 nu se identifică răspunsuri localizate pe 

versantul opus, însă extensiunea laterală a acestor evenimente ocupă toată lățimea 

culoarului. Mai mult decât atât, arborii din zona de transport a culoarului care au reacționat 

la evenimentul din 1952 sunt localizați în afara limitelor actuale ale culoarului. Aceasta 

dovedește faptul că avalanșa din 1952 a avut o dezvoltare spațială și implicit o magnitudine 

maximă. Este evident faptul că arborii care au fost afectați în 1952 au fost gradual elimiați 

de evenimentele ulterioare, motiv pentru care în prezent nu se mai păstrează răspunsuri 

decât în zonele laterale extreme stocate de arbori cu vârste înaintate. Ca urmare, 

considerăm că toate cele patru evenimente analizate din punct de vedere spațial pe culoarul 

A3 pot fi considerate evenimente care au atins magnitudinea maximă.  
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Fig. 20. Extensiunea spațială a evenimentelor majore pe culoarul A3 
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6.5. Identificarea declanșatorilor climatici ai avalanșelor majore din partea 

central-nordică a Munților Făgăraș 

 

Identificarea declanșatorilor meteorologici reprezintă un element cheie în 

înțelegerea regimului de manifestare a avalanșelor de zăpadă într-un anumit areal. 

Proprietățile microstructurale ale stratului de zăpadă depind de evoluția principalilor 

parametri climatici - precipitații, temperatură, vânt - în decursul unui sezon rece, însă 

declanșarea avalanșelor este de obicei controlată de variațiile pe termen scurt (24-72 ore) 

ale acestor parametri (Eckerstorfer, Christiansen, 2011). Rezultatele prezentate în Cap.5 

evidențiază câțiva ani cu activitate intensă a avalanșelor pe versanții văilor din partea 

central-nordică a Munților Făgăraș. Sincronicitatea ridicată a evenimentelor majore pe 

culoarele analizate și valorile mari ale indicelui regional sugerează declanșarea naturală a 

avalanșelor de zăpadă, ca urmare a evoluției comune a variabilelor meteorologice.  

 

Avalanșele din iarna 2004-2005 

 

Eckerstorfer și Christiansen (2012) remarcă faptul că încălzirea de la începutul 

primăverii coroborată cu episoade de ploi are ca efect declanșarea avalanșelor umede, 

numite și avalanșe de primăvară. În aceste condiții, putem imagina următorul scenariu: 

intevalul cald de dinainte de 15.04.2005 (Fig.21) a generat topirea zăpezii de la suprafața 

stratului, îngreunarea acestuia mărind presiunea asupra stratelor cu coeziune slabă din 

profunzime. Ploaia consistentă din data de 15.04.2005 a adăugat o presiune suplimentară 

destabilizând stratul de zăpadă de peste 250 cm, acumulat pe versanții văilor și declanșând 

un lanț de avalanșe distructive în Munții Făgăraș.  

 

 
Fig.21. Evidențierea intervalului 10-15.04.2005 cu cele mai bune condiții pentru declanșarea avalanșelor. 
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Avalanșele din iarna 2001-2002 

 

Creșterea bruscă a stratului de zăpadă de aproape 170 cm în doar trei zile, în 

condițiile unor temperaturi scăzute, așa cum s-a întâmplat în perioada 25-27 noiembrie 

2001 (Fig.22), a rezultat în formarea unui strat gros de zăpadă proaspătă cu coeziune 

redusă. Imediat după perioada ninsorilor, avalanșe importante cu zăpadă uscată, prăfoasă, 

s-ar fi putut produce la scară mare în Munții Făgăraș. 

 

 
Fig.22. Evidențierea intervalului 25-30.11.2001 cu cele mai bune condiții pentru declanșarea avalanșelor. 

  

Analiza relației dintre valorile medii lunare ale parametrilor climatici considerați 

(grosimea stratului de zăpadă, temperatura aerului și precipitațiile) și rezultatele analizei 

dendrogeomorfologice nu indică nici o corelație semnificativă statistic, confirmând faptul 

că avalanșele de zăpadă din Munții Făgăraș sunt declanșate probabil de variațiile pe termen 

scurt, de ordinul zilelor, ale variabilelor meteo-climatice. Totuși, analiza valorilor medii 

lunare ale grosimii stratului de zăpadă evidențiază faptul că în perioada 1979-2011, cu 

excepția iernii 2001-2002, toți ceilalți ani în care au fost identificate avalanșe majore prin 

tehnici dendrogeomorfologice (1988, 1992, 1997 și 2005) au înregistrat valori mult peste 

media multianuală a grosimii stratului de zăpadă pentru lunile martie-aprilie. În schimb, 

pentru iarna 2001-2002, valoarea medie a grosimii stratului de zăpadă înregistrată pentru 

lunile noiembrie-decembrie a fost mai mare cu 200% față de media multianuală pentru 

intervalul respectiv, confirmând într-o oarecare măsură estimările noastre referitoare la 

intervalul cel mai favorabil de declanșare a avalanșelor majore din iarna 2001-2002.  
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6.6. Influența topografiei asupra formării avalanșelor de zăpadă 

 

Cele 17 culoare analizate în prezentul studiu au zonele de start localizate în etajele 

alpin și subalpin, altitudinea medie a acestora fiind de aproximativ 1750 m. Pantele medii 

ale zonelor de start au valori cuprinse între 33°-48°. În Tabelul 2. se observă că intervalul 

de pantă preferat de avalanșele de zăpadă în siturile studiate este 35°-40°, cu o medie de 

14,7 avalanșe pe culoar în intervalul analizat și un interval de revenire pentru perioada de 

referință 1950-2013 de 5,9 ani.  

 

Tabel.2. Relația între clasele de pantă și rezultatele analizei dendrogeomorfologice 

Intervale      

de pantă 

Număr     

culoare 

Număr avalanșe             

reconstruite 

Număr mediu                               

avalanșe / culoar 

Interval mediu     

de revenire  

1950-2013 

30°-35° 7 69 9,9 avalanșe 8,7 ani 

35°-40° 3 44 14,7 avalanșe 5,9 ani 

40°-45° 7 90 12,9 avalanșe 7,8 ani 

 

De remarcat este faptul că în urma analizei realizate s-au obținut valori identice ale 

frecvenței pe toate culoarele din Valea Doamnei și Valea Sâmbăta (IR=6,3 ani), chiar dacă 

siturile analizate se află pe versanți cu expoziții opuse. Urmărind aceeași idee, se observă 

că pe versanții care pornesc din Muchia Bâlea spre cele două văi vecine (Bâlea și 

Doamnei) avalanșele au frecvențe foarte apropiate, cu valori puțin mai mari pe versantul cu 

expoziție estică. 

 

Cap.7. Concluzii 

 

Desfășurat între anii 2011-2014, studiul de față a urmărit surprinderea elementelor 

caracteristice ale celor mai importante procese de versant active în partea central-nordică a 

Munților Făgăraș. În Cap.5 și 6 au fost expuse și discutate rezultatele obținute din 

interpretarea datelor conținute în inelele anuale a 956 de molizi care vegetează în areale 

afectate de avalanșe de zăpadă, prăbușiri, căderi și rostogoliri de pietre și curgeri de 

grohotiș.  

În ceea ce privește avalanșele de zăpadă, se remarcă în primul rând un regim comun 

de manifestare al acestora în regiunea analizată. În literatura dendrogeomorfologică există 

un număr limitat de studii care analizează simultan mai multe culoare de avalanșă (Muntan 
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et al., 2009; Germain et al., 2009; Casteller et al., 2011), motiv pentru care există puține 

referințe privind sincronicitatea avalanșelor, extrasă prin tehnici dendrogeomorfologice. 

Investigarea a 17 culoare de avalanșă în prezenta lucrare, a oferit posibilitatea analizei 

acestui indicator. Rezultatele indică faptul că în anii 1988, 1997 și 2005 avalanșele majore 

au afectat mai mult de 80% din culoarele analizate evidențiind un grad înalt de 

sincronicitate și sugerând declanșarea naturală a acestora ca urmare a atingerii unor praguri 

critice ale valorilor parametrilor meteorologici.  

Prin datarea a 203 avalanșe majore care s-au produs în siturile analizate, au putut fi 

identificați anii în care aceste fenomene s-au manifestat pe scară largă în partea central-

nordică a Munților Făgăraș, și anume: 1923, 1929, 1952, 1962, 1967, 1988, 1992, 1995, 

1997, 2002 și 2005. Între acestea, iernile 1922-1923, 1987-1988, 1996-1997, 2004-2005 s-

au evidențiat prin valori ridicate - peste 20% - ale indicelui regional de activitate al 

avalanșelor. Analiza frecvenței de manifestare indică o scurtare a intervalelor de revenire a 

evenimentelor majore după jumătatea secolului al XX-lea. Chiar dacă rezultate similare 

obținute în alte areale montane (Germain et al., 2009) sunt puse pe seama modificărilor 

climatice globale, considerăm că în cazul studiului nostru, acest rezultat poate fi indus de 

specificul și limitele temporale ale metodei dendrogeomorfologice, astfel că nu putem 

afirma cu certitudine că frecvența avalanșelor înregistrează în prezent o tendință de 

creștere. Ceea ce se poate afirma însă cu mai multă certitudine este faptul că în arealul 

studiat, în prezent,  o avalanșă majoră se produce cel puțin o dată la 4-5 ani. 

Analiza variabilelor meteo-climatice evidențiază două scenarii de bază responsabile 

pentru declanșarea avalanșelor majore la scară regională: avalanșele de topire caracteristice 

pentru sfârșitul sezonului rece (aprilie-mai) și avalanșele de zăpadă proaspătă care se 

produc în urma episoadelor de ninsori abundente. De asemenea, iernile în care se 

înregistrează valori mult peste media multianuală a grosimii stratului de zăpadă, sunt cele 

mai favorabile pentru producerea celor mai distructive avalanșe.  

Căderile și rostogolirile de pietre sunt fenomene cu frecvență ridicată, care nu au 

fost analizate până în prezent în țara noastră prin intermediul tehnicilor 

dendrogeomorfologice. Ca urmare, în cadrul  prezentei lucrări, a fost realizată prima 

abordare de acest gen din România. În primul rând, s-a constatat faptul că acest proces este 

activ și în arealele împădurite, unde pereții abrupți și lipsiți de vegetație de sub umerii 

glaciari reprezintă arii sursă suplimentare, pe lângă cele primare localizate în zona 

crestelor. Chiar dacă în majoritatea siturilor investigate, eșantionarea arborilor a urmărit 

surprinderea efectelor avalanșelor de zăpadă, din totalul evenimentelor datate, 1/8 (12,5%) 
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au fost cauzate de căderi, prăbușiri și rostogoliri de pietre. În condițiile date, ponderea 

semnificativă a acestora atrage atenția asupra frecvenței însemnate și dezvoltării spațiale 

extinse ale acestui proces. 

Datarea unor procese de versant precum prăbușirile sau curgerile de grohotiș s-a 

dovedit a fi mai puțin facilă prin intermediul inelelor anuale, în primul rând datorită scării 

și frecvenței reduse la care se manifestă aceste procese în arealul analizat. Chiar în 

condițiile unui număr mic de arbori afectați, au putut fi datate episoade singulare de 

prăbușiri și curgeri de grohotiș. Magnitudinea unor evenimente precum cel care a avut loc 

în anul 1968 pe Valea Sâmbăta, poate cauza distrugerea totală a învelișului forestier, 

datarea acestora bazându-se pe informațiile extrase din vârsta relativă a arborilor care 

recolonizează aceste areale.  

În contextul schimbărilor climatice și dezvoltării turismului și a altor activități 

antropice în spațiile montane din țara noastră, apare nevoia gestionării eficiente a riscurilor 

asociate fenomenelor naturale de tipul proceselor geomorfologice de versant. 

Managementul riscurilor trebuie să se bazeze pe cunoașterea caracteristicilor regionale ale 

acestor procese. În condițiile în care literatura autohtonă a oferit un număr limitat de studii 

cantitative privind regimul de manifestare al diferitelor procese de versant din Carpații 

Românești, considerăm că lucrarea de față reprezintă o contribuție binevenită în acest sens. 

În același timp, fiind primul studiu dendrogeomorfologic amplu din țara noastră, prezentul 

studiu are un puternic caracter metodologic, care oferă, dincolo de rezultatele concrete ale 

analizei, toate elementele metodologice necesare pentru continuarea acestei direcții de 

cercetare în România. În plus, au fost observate limitele acestei metode de cercetare și, în 

același timp, au fost identificate puncte în care aceasta ar putea fi îmbunătătțită. Acesta este 

cazul abordării intensității răspunsurilor de creștere, unde definirea unui prag variabil de 

separare a semnalului de zgomot ar putea oferi informații suplimetare referitoare la 

magnitudinea evenimentelor.  

În ceea ce privește extinderea preocupărilor dendrocronologice din țara noastră, se 

poate cu ușurință observa că acestea apar ca niște studii de nișă, nefiind încă suficient 

exploatate. Tehnicile bazate pe analiza inelelor anuale ale arborilor ar putea oferi 

informații valoroase într-o sferă largă de domenii științifice, ținând cont că țara noastră 

deține încă un însemnat fond forestier a cărui utilitate depășește limitele economicului. 

Datele stocate în inelele anuale de creștere ale arborilor așteaptă să fie descrifrate și 

valorificate, iar caracterul interdisciplinar al dendrocronologiei poate oferi răspunsuri 

valoroase în climatologie, ecologie, arheologie sau hidrologie.  
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