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Cuvinte cheie: procese periglaciare, lobi de solifluxiune, blocuri reptante, râuri de pietre, 

factori de control, morfometria formelor, îngheț sezonier, analiză statistic (ANOVA, 

regresia liniară multiplă), granulometrie, analiză geochimică (XRF, LOI), investigații 

geofizice (ERT, GPR). 

 

Cap I. INTRODUCERE 

Solifluxiunea este considerată mecanismul principal de transport a sedimentelor 

din mediile periglaciare (Matsuoka, 2001; French, 2007). Solifluxiunea reprezită 

deplasarea lentă în masă a solului și a depozitelor superficiale dintr-un mediu periglaciar. 

Această deplasare este cauzată de gelifluxiune și creepul înghețului, care acționează în 

tandem, deoarece ambele procese rezultă din acțiunea directă a elevației periglaciare și a 

reașezării stratelor prin dezgheț (thaw settlement) (Matsuoka, 1998; Matsuoka, 2001; 

French, 2007; Harris, 2007). Deoarece aceste procese conlucrează în crearea formelor, 

principalul neajuns îl reprezintă diferențierea dificilă a acestor procese în special în teren. 

De asemenea, modul în care acționează procesele asociate înghețului substratului nu este 

pe deplin înțeles (French, Thorn, 2006). 

Intensitatea proceselor este puternic influențată de condițiile climatice, 

hidrologice, geologico-pedologice și topografice specifice diferitelor regiuni montane 

(Matsuoka, 2001), rezultând astfel o dinamică variată a suprafeței formelor, de la o regiune 

la alta. Cu toate acestea, încă este dificilă estimarea cantitativă a importanței fiecărui factor 

de control, deoarece interacțiunea dintre acești factori este foarte complexă (Ridefelt, 

2009). 

Datorită importanței solifluxiunii în transportul sediemntelor din mediile 

periglaciare, s-au realizat numeroase studii pentru înțelegerea mecanismului de funcționare 

a proceselor implicate. Chiar daca s-au realizat atât de multe studii, fenomenul nu este încă 

pe deplin înțeles, complexitatea proceselor implicate și a multitudinii factorilor de control 

ai acestora, fac ca acest fenomen să fie încă în atenția studiilor internaționale actuale. 

Mediul periglaciar alpin este foarte sensibil și răspunde rapid la schimbările 

climatice. Însă problema intensității solifluxiunii și mai ales ratele de transfer a 

sedimentelor prin intermediul acesteia reprezină încă o necunoscută pentru spațiul 

Carpatic. 

Andersson introduce termenul de solifluxiune în 1906 (Anderson, 1906, p.95). 

Majoritatea studiilor realizate asupra solifluxiunii sunt focusate pe procese, în special pe 
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ratele de dinamică ale lobiilor, structura internă și importanța climatică (Berthling et al., 

2000; Matsuoka, 2001; Harris et al., 2008); 

Majoritatea studiilor realizate asupra solifluxiunii sunt focusate pe activitatea și 

formele create de aceste procese, în special pe ratele de dinamică ale lobiilor, structura 

internă și importanța climatică (Berthling et al., 2000; Matsuoka, 2001; Harris et al., 

2008), pe când foarte puține studii sunt axate pe analiza morfometriei formelor și a 

caracteristicilor naturale ale acestora (Hugenholtz, Lewkowicz, 2002; Matsuoka et al., 

2005). Mult mai puține sunt abordările care includ analiza granulometrică (Ridefelt, 

Boelhouwers, 2006; Oliva et al., 2009; Ridefelt et al., 2011) și analizele geochimice 

(Oliva, 2009, 2014) care sunt de altfel insuficient exploatate, ținând cont că reprezintă cei 

mai importanți parametrii sedimentologici (Ryżak, Bieganowski, 2011).  

Alături de ghețarii de pietre, râurile de pietre sunt considerate indicatorii 

permafrostului alpin discontinuu, în special în climatele uscate reci (Harris, Pedersen, 

1998). Dacă ghețarii de pietre au reprezentat un interes științific mai ridicat, studiile asupra 

râurilor de pietre atât active cât și relicte reprezintă o raritate atât în Munții Carpați cât și în 

Munții Alpi. 

Studiile recente ajutate și de experimentări de laborator (Harris et al., 1998, 2000, 

2007, 2008), dar și de o monitorizare detaliată în teren, concomitent, a mai multor 

parametrii (regim termic, presiunea apei, dinamica 3D a lobilor) reprezintă încercări de 

identificare a momentelor când procesele implicate acționează.  

Majoritatea studiilor asupra reliefului periglaciar din Carpații Meridionali sunt 

focusate pe descrierile morfologice ale acestor forme, prea puțină atenție fiind atribuită 

evidenței cantitative a amplitudinii proceselor și analizei factorilor de control ai mișcării 

formelor. Doar studiile mai recente (Urdea, 2000; Onaca, 2013; Onaca et al., 2016) au 

întreprins astfel de abordări aflate în concordanță cu tendințele abordărilor internaționale 

recente (Berthling et al., 2001; Ballantyne, 2001; Hall et al., 2001; Matsuoka,  Ikeda, 2001; 

Hugenholtz,  Lewkowicz, 2002; Ridefelt,  Boelhouwers, 2006; Grab et al., 2008; Oliva et 

al., 2009; Ridefelt et al., 2011), însă fară a avea un eșantion reprezentativ, cu o 

monitorizare sistematică și o analiză în detaliu a acestor procese pentru o perioadă mai 

îndelungată. 

În ciuda omniprezenței formelor în mediile alpine, problematica abordată în acest 

studiu a fost foarte puțin dezbătută în literatura de specialitate, conducând inevitabil la o 

insuficientă cunoaștere a fenomenului dezbătut. Însă o astfel de abordare statistică a avut 
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rezultate bune în înțelegerea variației și distribuției spațiale a circurilor glaciare (Křížek, 

Mida, 2013; Delmas et al., 2014) și a ghețarilor de pietre (Onaca et al., 2016b). 

Problema intensității proceselor periglaciare actuale și mai ales dinamica formelor 

de relief reprezintă încă un semn de întrebare. Pe de altă parte, studiile de detaliu, focusate 

pe o anumită problemă, sunt încă în faza de pionerat pe teritoriul României. Astfel 

motivația principală a acestui studiu este dată de lipsa unei analize sistematice atribuite 

evidenței cantitative a amplitudinii acestor procese și a evaluării factorilor de control ai 

dinamicii și morfologiei formelor asociate solifluxiunii în Carpații Meridionali. 

Scopul tezei este de a cuantifica potențialului morfodinamic actual al solifluxiunii 

din Carpații Meridionali. Pentru atingerea scopului propus se urmărește îndeplinirea a două 

obiective principale: 

1.   surprinderea intensității proceselor solifluxionale; 

 2. identificarea posibililor factori de control în ceea ce privește dinamica, 

morfometria și distribuția spațială a formelor create de solifluxiune. 

Pentru atingerea scopului propus demersul principal este de a identifica factorii 

care controlează cel mai mult dinamica actuală și caracteristicile formelor create de 

solifluxione, și anume: proprietățile sdimentelor, litologia și topografia locală (parametrii 

geomorfometrici), condițiile climatice (regimul termic, umiditatea, condițiile de acoperire 

cu zăpadă), structura internă a eversanțiilor și a depozitelor de sedimente. 

Proprietățile sedimentelor sunt determinante prin intermediul unor analize 

complexe de sedimente (geochimice) ce cuprind: analiza granulometrică (textura), conținul 

elementar și mineralogic al sedimentelor,  umiditatea, conținul de materie organică și de 

carbonaţi. 

Din cadrul acestor activități se desprind o serie de obiective secundare specifice 

studiului precum: 

 1. surprinderea ratelor de dinamică a formelor create de solifluxiune; 

2. identificarea momentelor în care acționează procesele din cadrul solifluxiunii.  

3. evaluarea caracteristicilor regionale ale formelor din Carpații Meridionali. 

 4. testarea corectitudinii eșantionării probelor de sedimente provenite din formele 

create de solifluxiune;  

5. evaluarea efectului tratamentului chimic al eșantioanelor asupra rezultatelor; 

 6. elaborarea modelelor asupra genezei și evoluției formelor create de solifluxiune 

in Carpații Meridionali. 
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1.3. Arealul de studiu 

Investigarea formelor create de solifluxiune a fost  concentrată în diverse situri din 

zona alpină a Carpaților Meridionali din cadrul Munților Țarcu, Muntele Mic, Retezat, 

Cernei, Godeanu, Vâlcan, Parâng, Șureanu, Cindrel, Lotru, Făgăraș și Iezer (fig. 1.1). 

 

 

Fig. 1.1. Localizarea arealelor în care au fost investigate formele create de solifluxiune 

 

Zona înaltă a Carpațiilor Meridionali este reprezentată de etajul biopedogeografic 

alpin, situat deasupra limitei superioare a pădurii. La aceste altitudini se află zona 

morfoclimatică periglaciară, ce reprezintă arealele cu o temperatură medie anuală a aerului 

mai mică de 3º C, aceasta fiind limita inferioară de manifestare a fenomenelor periglaciare 

(Urdea, 2000; French, 2007). 

Această zonă păstrează condiții periglaciare sezoniere, ce permit o modelare crio-

nivală actuală (Urdea, 2000). Clima este rece cu temperaturi medii anuale negative ale 

aerului la peste 2000 m altitudine (-0.5°C la Ţarcu -2180 m  și -2.4°C la Omu -2505 m.). 

Arealul analizat înregistrează precipitații de peste 1000 mm/an. În etajul alpin numărul 

zilelor cu îngheț (Tmin ≤ 0 ºC) depășește 100 de zile pe an, iar zăpada durează între 150 și 

240 zile pe an. 

Carpații Meridionali sunt alcătuiți în general din șisturi cristaline cu intruziuni 

granitice în special în Munții Făgăraș, Cindrel și nordul Munțiilor Țarcu, iar corpurile de 

granitoide ocupă aproape în întregime etajul alpin al Munțiilor Retezat şi Muntelui Mic. În 
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ceea ce privește litologia, Munții Cindrel și Șureanu aparțin Pânzei Getice (paragnaise, 

micașisturi și amfibolite), în timp ce Munții Parâng sunt parte a Unității Danubiene 

(granitoide, amfibolite și calcare). 

Vegetația alpină este distribuită neuniform, fiind condiționată de extensiunea mare 

a grohotișurilor și se dezvoltă pe soluri humico-silicatice, puțin evoluate, cu un volum 

edafic redus, acide sau puternic acide și cu fertilitate scăzută (Niculescu et al., 1987). 

Deasupra limitei superioare a pădurii (1700-1800 m alt.) suprafețe extinse sunt 

afectate de solifluxiune, alături de alte forme periglaciare precum: râuri de pietre, ghețari 

de pietre, conuri și trene de grohotiș, câmpuri de blocuri, blocuri reptante, mușuroaie 

periglaciare, pavaje periglaciare. Cele mai răspândite forme sunt lobi înierbați de 

solifluxiune și blocurile reptante, pe când celelalte forme apar în proporții mai reduse. 

  

Cap II. PROCESE ȘI FORME DE SOLIFLUXIUNE 

2.1. Mecanismul solifluxiunii 

De când a fost introdus în literatura de specialitate termenul de solifluxiune a fost 

utilizat pentru a descrie aspecte diferite ce a dus adesea la crearea confuziilor (Ridefelt, 

2009). Aceste confuzii au fost create datorită proceselor multiple implicate care care 

adesea acționează concomitent. Astfel lumea științifică a ajuns la un consens pentru a 

utliza termenul de solifluxiune pentru toate procesele implicate (Harris, 2007). Procesele 

implicate sunt creepul înghețului, gelifluxiunea, creepul acelor de gheață și alunecarea prin 

glisare (plug-like flow). (Matsuoka, 1998; Matsuoka, 2001; French, 2007; Harris, 2007). 

Creepul înghețului și gelifluxiunea sunt procesele esențiale care rezultă de altfel din 

acțiunea directă a elevației periglaciare, a reașezării stratelor prin dezgheț (thaw settlement) 

și a gheții de segregație (Ridefelt, 2009).  

Pentru a înțelege mai bine mecanismul acestui proces, măsurătorile realizate în 

teren dar și în laborator au explicat deplasarea suprafeței solului într-un ciclu anual de 

îngheț-dezgheț Solifluxiunea cuprinde trei componente: (1) creepul înghețului potențial 

(potential frost creep -PFC) ce reprezintă componenta orizontală a creepului ce precedează 

elevația periglaciară; (2) componenta orizontală a gelifracției (G) ce reprezintă deplasarea 

pe versant în momentul în care creepul atinge potențialul maxim, și (3) deplasarea 

retrogradă (R) care este o deplasare orizontală datorată reașezării perpendiculare pe 

suprafața solului (French, 2007).  

 



9 
 

2.3. Formele create de solifluxiune  

Din cadrul formelor create de solifluxiune atenția este întreptată asupra lobilor de 

solifluxiune înierbați, a blocurilor reptante și a râurilor de pietre (fig. 2.1.), forme 

reprezentative pentru aceste procese și cu o ridicată prezență în Carp. Meridionali. 

 

 

Fig. 2.3. a. Lob de solifluxiune înierbat (lobul LC8 din M-ții. Cindrel), b. Lob de solifluxiune pietros (Șaua 

Bucurei, M-ții. Retezat), c. Bloc reptant (Șaua Iepii, M-ții. Țarcu), d. Râu de pietre (versantul sudic al 

Vârfului  Pietrii, M-ții. Țarcu); Săgeata și bulina indică poziția de prelevare de eșantioane de sedimente. 

 

 

Cap III. METODOLOGIE 

În domeniul nostru de studiu, metodologia combină cartarea geomorfologică și 

măsurarea formelor, cu analiza statistică și analiza spațială a parametrilor terenului (fig. 

3.1.), (Hengl,  Reuter, 2009).  

3.1. Cartarea geomorfologică 

O parte din forme au fost cartate integral în teren, folosind receptoarele GPS 

(Garmin) cât și un GPS Diferențial (Trimble Geoexplorer XH 6000), restul fiind cartate 

prin mijloace de teledetecție pe baza hărțiilor geomorfologice, aerofotogramelor (0,5 m) și 

a schițelor din teren. De exemplu pentru râurile de pietre din Grupa Retezat-Godeanu s-a 
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ajuns la un inventar de peste 2000 de forme cartate ce constituie până în prezent cel mai 

cuprinzător inventar cu astfel de forme periglaciare din lume. 

 

 

Fig. 3.1. Reprezentarea schematică a metodologiei. 

 

 

3.2. Măsurători realizate în teren   

Măsurătorile realizate în teren asupra formelor analizate au cuprins o gamă largă de 

investigații precum: cartarea geomorfologică, măsurarea morfometriei și parametriilor 

asociați formelor, monitorizarea dinamicii, investigații termice, măsurători geofizice și 

prelevarea de eșantioane de sedimente. 

3.2.1. Măsurarea caracteristicilor morfometrice 

Măsurarea caracteristicilor morfometrice ale formelor s-a realizat în teren doar 

asupra lobilor înierbați de solifluxiune și a blocurilor reptante. Caracteristicile 

morfometrice ale râurilor de pietre au fost calculate pe baza contururilor formelor și 

derivate din Modelul Numeric al Terenului (MNT).  
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Măsurarea caracteristicilor morfometrice principale ale formelor și parametrii 

asociați ai acestora s-a realizat conform procedurilor urmate  și în alte studii. Astfel, pentru 

lobi înierbați de solifluxiune au fost măsurate dimesiunea acestora: lungime, lățime, 

înălțimea frunţii, înclinarea frunţii, înclinarea lobului, panta, azimut (Hugenholtz, 

Lewkowicz, 2002; Matsuoka, 2005; Ridefelt,  Boelhouwers, 2006). 

3.2.2. Monitorizarea dinamicii formelor  

Monitorizarea dinamicii formelor s-a realizat prin utilizarea metodei reperelor 

mobile și fixe de lemn sau metal, fiind cea mai simplă și des utilizată metodă de evaluare a 

dinamicii solifluxiunii (Matthews et al., 1986; Berthling et al., 2002; Goudie, 2003; 

Ridefelt et al., 2011; Matsuoka, 2011). Aceasta a fost aplicată și în studiile anterioare ce au 

vizat dinamica formelor periglaciare din Carpații Meridionali (Urdea, 2000; Onaca, 2013).  

Acuratețea acestei monitorizări este estimată la ± 0,5 mm (Matthews et al., 1986) 

Pe suprafața a 33 de lobi de solifluxiune înierbați au fost instalate între 1 și 3 

alinaimente având fiecare între 3 și 10 repere mobile de dinamică, în funcție de 

dimensiunea lobilor. Astfel au fost instalate în total 48 de aliniamente, însumând 262 de 

repere mobile în cadrul celor 33 de lobi. Pentru estimarea deplasării diferenţiate în 

adâncime a lobilor au fost îngropate sârme subțiri de o duritate redusă ce pot fi îndoite ușor 

de materialul din cadrul lobilor, conform metodologiei în care se folosesc coloanele 

Rudberg (Harris et al., 2007; Matsuoka, 2011). Reperele verticale au fost amplasate înspre 

fruntea a 15 lobi, iar pentru 2 lobi au fost amplasate și în partea mediană a acestora. Dintre 

acestea 8 repere verticale au fost excavate după o perioadă de 2-3 ani.   

Pentru 181 de blocuri reptante, reperul fix este instalat în spatele blocurilor. S-a 

încercat în fiecare an măsurarea distanței dintre reper și bloc reperele, și distanța dintre 

reperele mobile și fixe în cadrul lobilor de solifluxiune. 

Pentru a evalua acuratețea acestei metode de monitorizare dar și pentru a dubla 

monitorizarea dinamicii suprafeței formelor și prin alte metode, s-au folosit și o serie de 

metode geodezice de mare precizie precum ridicările topografice cu stația totală și sistemul 

GPS Diferențial. Au fost selectați 4 lobi de solifluxiune înierbați, însumând un total de 29 

de repere, de pe versantul nordic al Vârfului Paltinului din M-ții. Făgăraș. Aceste repere au 

fost monitorizate doi ani consecutivi (2014-2016) și cu ajutorul stației totale Topcon OS-

20101 și Leica TPS1200 cu o acuratețe de 2 mm, dar și cu un GPS Diferențial cu receptor 

Topcon Hiper V care în modul de lucru static și cinematic cu corecții în timp real (RTK, 

Real-time Kinnematiks) a avut o acuratețe cuprinsă între 2 și 6 mm. 
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3.2.3. Investigații termice 

Investigațiile termice constau în monitorizarea continuă a temperaturii din cadrul 

formelor analizate cu ajutorul termistorilor (senzori termici) de tipul iButton setați să 

înregistreze temp la intervale de 4-6 ore cu o rezoluție de 0,0625°-0,5° C. Senzorii au fost 

amplasați în cadrul lobilor, începând cu anul 2013, la adâncimi de 5, 10, 20 și 50 cm, iar 2 

senzori în cadrul a două blocuri reptante din Muntele Mic,  monitorizate din anul 2012. 

Studiile realizate asupra solifluxiunii din diferite zone ale lumii dar și prin 

intermediul simulărilor și experimentelor realizate în laborator, au monitorizat numeroși 

parametrii (ex. presiunea apei în pori, GST, dinamica 3D a formelor) pentru a identifica 

momentele în care anumite procese acționează (Harris, Davies, 2000; Matsuoka, 2005; 

Harris et al., 2007, 2008). Plecând de la aceste analize s-a încercat o extragere a 

indicatoriilor regimului termic specifici fiecărui proces și moment în care acționează. Prin 

urmare, conform acestor studii au fost identificate 5 perioade distincte ale acțiunii acestor 

procese, pe care le-am corelat cu intervalele de regim termic specific (tabelul 3.1.). 

 

TABELUL 3.1. Perioadele de acționare a proceselor implicate și intervalele GST. 

Perioadele și procese implicate Intervalele regimului termic 

(a) Solul este stabil și relativ uscat  A1. Sezonului cald 

(b) Elevație periglaciară și reașezarea datorată 

dezghețului (creep-ul înghețului) 

B. Ciclurilor gelive de toamnă 

(c) Elevație periglaciară (creep-ul înghețului) C. Înghețului sezonier permanent 

(d) Începutul reașezării solului (creep-ul 

înghețului) și deplasării pe orizontală 

(gelifluxiune) 

D. Perioada „zero curtain” și diferența de timp 

dintre finalizarea lui „zero curtain” la suprafața 

solului și la adâncime (ex. 20 cm). 

(e) Elevație periglaciară și reașezarea datorată 

dezghețului (creep-ul înghețului) 

E. Ciclurilor gelive de primăvară. 

(f) Topirea solului: reașezarea solului (creep-ul 

înghețului) și deplasărea pe orizontală 

(gelifluxiune)  

A2. Perioadă marcată de un gradient termic 

abrupt GST aflat în creștere, de regulă până la 

primul vârf de creștere al GST  

(g) Topirea totală a gheții din sol: descrește 

intensitatea de reașezare a solului și se produce 

mișcarea retrogradă. 

A3. Începutul perioadei A marcată de o creștere 

relativ stabilă a GST și separată de perioada 

principală A print-o zonă cu temperaturi mai 

scazute 
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3.2.4. Eșantionarea în teren 

Metodologia combină prelevarea eșantioanelor în teren, continuată de analizele 

complexe de sedimente în laborator, exploatarea statistică și compararea rezultatelor. 

Siturile din care au fost prelevate eșantioanele au fost selectate pe baza altitudinii, 

expoziției versanților și locației geografice, urmărindu-se o acoperire uniformă a acestor 

condiții. Un total de 54 de eșantioane au fost prelevate din 17 lobi de solifluxiune înierbați 

și din micro-topografia a 5 blocuri reptante . Adâncimea eșantionării variază între 20 și 110 

cm pentru lobi de solifluxiune și între 15 și 40 cm pentru valurile blocurilor reptante. 

Eșantioane de aproximativ 0,5 kg au fost prelevate prin săpare din fiecare orizont de sol. 

3.2.5. Măsurători geofizice 

Pentru caracterizarea versanțiilor afectați de solifluxiune, dar și pentru estimarea 

grosimii depozitelor de sedimente create de solifluxiune și evaluarea structurii interne a 

formelor create de solifluxiune a fost aplică metoda rezistivității electrice (ERT - Electrical 

resistivity tomography) completată de metoda radarului de penetrație electromagnetică 

(GPR - Ground Penetrating Radar). Se recomandă aplicarea în paralel a două metode 

geofizice (ERT și GPR sau seismic) atât din premise pentru validare cât și datorită faptului 

că pot furniza informații complementare asupra substratului (Kneisel, 2006; Reynolds, 

2011).  

3.3. Analiza complexă a sedimentelor  

3.3.1. Analiza granulometrică  

Distribuția granulometrică reprezintă procentajul total al granulelor de sedimente 

uscate la o anumită fracțiune granulometrică (Ryżak, Bieganowski, 2011). Distribuția 

granulometrică influențează alte proprietăți ale sedimentelor precum distribuția porilor, 

capacitatea de a reține apa, conductivitatea apei, nitrificarea solului, proprietățile termice și 

de absorbție, etc. (Ryżak, Bieganowski, 2011), precum și formele și procesele 

solifluxionale alpine.  

Fiecare eșantion a urmat pașii tipici pentru pregătirea probelor înaintea măsurării, 

ce a presupus: uscarea acestora în etuvă la 105º C, dispersate prin triturare (metodă fizică 

de dispersie prin sfărâmare), omogenizate și cernute uscat (printr-o sită cu ochiul de plasă 

de 2 mm) atât manual cât și automat printr-un sistem de cernere model Retsch AS200 

basic.  
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Fig. 3.2. Pașii urmați în cadrul procesului de 

măsurare și identificarea fiecărui grup diferit de 

eșantioane 

Fracțiunile mai mici de 2 mm au fost măsurate pe un analizator granulometric 

modelul Fritsch Analystte 22 MicroTec echipat cu un difractometru laser cu raza de 

acțiune cuprinsă între 0.08 și 2000 µm și 108 canale de măsurare. Metoda difracției laser se 

bazează pe dispersia și difracția unui fascicol laser asupra particolelor măsurate. Lumina 

laser disipată este înregistrată de senzori, iar unghiul de difracție în care fascicolul este 

disipat reprezintă proporția inversă a dimensiunii particolelor. Din fiecare probă au fost 

prelevate două seturi de eșantioane (sub-eșantioane) de aprox. 35 g, pentru a realiza două 

măsurători paralele, în vederea testării reprezentativității eșantionării din teren și pentru a fi 

siguri că proba a fost recoltată aproximativ din același orizont de sedimente (fig. 3.2.).  

Analizele s-au realizat în trei pași pentru fiecare set paralel de eșantioane. Inițial au 

fost analizate eșantioanele brute (Pasul 1). S-

a continuat dispersia prin metode chimice, 

eșantioanele fiind tratate cu peroxid de 

oxigen (H2O2) cu o concentrație de 10% timp 

de 24 de ore, urmate de un al doilea stagiu de 

măsurători după uscare (Pasul 2). În final 

după alte 24 de ore de tratament cu acid 

clorhidric (HCl) cu o concentrație de 10% și 

perioada de uscare, a fost realizat al treilea 

rând te măsurători (Pasul 3). Tratamentul cu 

acizi a avut ca scop asigurarea înlăturării 

complete a materialului organic, a 

conținutului de carbonat și a minimiza 

prezența agregatelor. 

Datele granulometrice brute au fost 

exportate și procesate cu ajutorul softului 

Gradistat v8, utilizându-se scara Udden-

Wentworth. Pentru compararea diferitelor 

seturi de eșantioane și diferiți pași ai 

măsurătorilor au fost utilizați diferiți 

parametrii statistici, proprietățile texturale cu 

ajutorul diagramei ternare Folk, dar și prin 

corelații liniare. 



15 
 

3.3.2. Conținutul elementar al sedimentelor (XRF)  

Tehnica scanării carotelor de sedimente folosind fluorescența de raze x (scanare 

XRF) este o metodă non-distructivă și cu o acuratețe înaltă, ce oferă o mare utilitate pentru 

Științele Pământului și Mediului, și care a revoluționat analiza carotelor de sedimente. 

Acest instrument performant permite o analiză rapidă a carotelor, fără o pregătire 

îndelungată a probelor. Sistemul înregistrează și cuantifică de-a lungul sedimentelor 

majoritatea elementelor din Tabelul Periodic, de la aluminiu până la uraniu, detectând 

limita inferioară a conținutului elementelor minore din roci sau abundența elementelor mai 

rare din crusta terestră (Shackley, 2011; Croudace, Rothwell, 2010). 

Eșantioanele recoltate în 2013 au fost scanate un scanner pentru carote modelul 

Avaatech XRF-CS (Core Scanner) în cadrul Laboratorului de Sedimentologie din centrului 

de cercetare EDYTEM (Environnements, DYnamiques et TErritoires de la Montagne), 

Universitatea Savoia Mont Blanc, Chambéry, Franța. Eșantioanele recoltate în 2014 au fost 

scanate spectometru XRF de tipul MagiX Fast, PANalytical B.V. în cadrul Laboratorului 

de Mineralogie și Petrologie din cadrul Universității din Lanzhou, China. 

3.3.3. Conținului de apă și materie organică 

Conținutul de materie organică și apă din cadrul eșantioanelor de sedimente 

reprezintă doi parametrii importanți în determinarea caracteristicilor solului, existând 

relații de interdependență a acestor parametrii (Avnimelech et al., 2001). Materia organică 

și carbonul înfluențiază capacitatea de înmagazinare a apei în sol, ce reprezintă un element 

fundamental în acțiunea gelifluxiunii, dar și proprietățiile vegetației care la rândul ei 

prezintă influențe multiple asupra solifluxiunii (Ridefelt, 2009). 

Conținutul de materie organică și carbon organic (OC), a fost determinat prin 

metoda combustiei uscate (LOI - loss on ignition), fiind una din metodele cele mai comune 

și răspândite (Finsinger et al., 2016; Hutchinson et al., 2015; Al-Selwi, Joshi, 2015; 

Buczkó et al., 2013; Wang et al., 2011; Santisteban et al., 2004; Heiri et al., 2001; Dean, 

1974), utilizată și asupra sedimentelor provenite din depozitele create de solifluxiune 

(Kinnard, Lewkowicz, 2006).  

3.4. Inventarul formelor 

Inventarul a fost construit atât pe baza parametriilor măsurați în teren pentur lobi și 

blocurile reptante, dar și pe baza parametrii morfometrici extrași dintr-un MNT cu o rez. de 

10 m, generat din vectorizarea hărțiilor topo 1:25000. Pentru generarea MDE, izohipsele 

vectorizate au fost transformate în puncte, iar punctele au fost interpolate folosind 
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interpolatorul clasic Spline, metoda Spline with Tension cu un parametru de greutate 

(weight parameter) de 0.1 și 12 vecini. MDE rezultat a fost îmbunătățit folosindu-se un 

filtru (low filter) pentru uniformizarea valorilor eronate și un model de îndepărtare a 

gropilor (funcția Fill) (Milan et al., 2011). Această metodă de interpolare, împreună cu 

parametrii aferenți și acest procedeu de obținere a MDE pe baza izohipselor vectorizate 

pentru zona alpină s-a dovedit a avea rezultatele cele mai bune în ceea ce privește 

acuratețea (Șerban, 2013; Șerban et al., 2015a). Codificarea variabilelor, litologia și 

orientarea au fost împărțite în clase și codificate cu nr. de la 1 la 8. 

3.5. Analiza statistică a atributelor morfometrice 

Analiza statistică bivariată și multivariată a fost aplicată pentru a identifica 

diferențele și relațiile dintre caracteristicile morfologice (L, l, raport L/l, suprafață) dar și a 

posibililor factori de control ai dinamicii și morfologiei formelor. Toate analizele statistice 

au fost efectuate utilizând programul IBM SPSS Statistics (Field, 2013). 

În prima etapă s-au aplicat statisticile descriptive pentru identificarea valorilor 

excesive, evaluarea tipului de distribuție a datelor și omogenitatea varianței -

homoscedasticitatea. Acestea reprezentând și principalele precondiții în aplicarea analizei 

de varianță (ANOVA) pt. variabilele independente calitative (ex.litologia) și regresia 

liniară pt. variabilele independente cantitative. 

 

 

Cap IV. REZULTATE 

4.1. Distribuția și caracteristicile morfologice  

În contextul unei variabilități ridicate a condițiilor litologice, topografice, climatice 

și ecologice oferite de zona alpină a Carpaților Meridionali, și formele asociate 

solifluxiunii prezintă o morfologie diversă. Caracteristicile morfologice se dovedesc de o 

importanță majoră ca indicatori paleo-climatici, dar și în înțelegerea ciclului de dezvoltare 

și evoluție a formelor. 

4.1.1. Lobi înierbați de solifluxiune 

Caracteristici morfometrice au fost măsurate pentru 76 de lobi de solifluxiune 

înierbați din 7 masive montane diferite, precum Muntele Mic, Parâng, Șureanu, Cindrel, 

Lotru, Făgăraș și Iezer. Excluzând lobul din Munții Șureanu care prezintă cele mai ridicate 

dimensiuni identificate până în prezent în Carpații Meridionali, ceilalți lobi prezintă pe 
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masive lungimi medii cuprinse între 4 și 8,7 m, lățimi între 5,2 și 5,7 m, și o înălțime a 

frunții de la 29 la 52 cm. 

În siturile investigate au fost identificați preponderent lobii de solifluxiune înierbați 

în care gradul de acoperire cu vegetație este de peste 80% și care preponderant prezintă o 

formă alungită (60%). 

Excluzând lobii din masivul Muntele Mic toți ceilalți lobi au fost identificați la 

altitudini de peste 1900 m cu maxime de până 2400 m. În cea ce privește orientarea 

versanțiilor lobii sunt distribuiți egal pe versanții cu expunere nordcă și sudică într-un 

procent de aproximativ 25%., prezența acestora fiind semnalată și în cadranul vestic, pe 

când în cadranul estic lipsesc. Această dispunere a lobilor se păstrează și în cea ce privește 

doar zona centrală a Munțiilor Făgăraș 

4.1.2. Blocuri reptante  

Blocurile reptante se regăsesc pe aproximativ același ecart altitudinal și al 

declivității versanțiilor precum și în cazul lobilor de solifluxiune. Majoritatea (80%) din 

blocurile reptante prezintă dimensiuni ce ajung până la 2-3 m (L, l) și aproape 1 m 

înălțime, însă au fost identificate câteva cazuri cu valori de peste 5 m L și 2 m l.  

Orientarea blocurilor reptante predomină spre direcția sud-vest (36%), sud (19%) și 

est (12%). Jumătate din blocurile reptante prezintă o înclinare a suprafeței cuprinsă între 

10º și 20º, existând și blocuri cu înclinare negativă a suprafeței ce ajunge până la -7º (13%) 

Valorile negative ale suprafeței blocurilor se dezvoltă pe intervalul 12-22º a 

declivității versanților, interval în care se regăsesc majoritatea blocurilor. Observăm de 

asemenea, că sunt puține cazurile în care înclinarea blocurilor depășește declivitatea 

versantului pe care acestea se regăsesc. Aceasta se întâmplă de regulă la blocurile care au o 

înclinare a suprafeței >20º. 

4.1.3. Râuri de pietre 

Majoritatea râurilor de pietre (80%) au o lungime cuprinsă între 44 și 193 m, o 

lățime cuprinsă între 10 și 40, și o suprafață cuprinsă între 281 și 3675 m² (tabelul 4.1.). 

Predomină râurile de pietre cu lungimi cuprinse între 50 și 200 m, cele mai multe fiind în 

Munții Retezat și Țarcu. Jumătate din râurile de pietre (52%) prezintă lățimi mai mici de 

20 m, această categorie predominând în toate masivele. Prin urmare predomină râurile de 

pietre înguste și cu o suprafață restrânsă deoarece 94% din acestea au o suprafață mai mică 

de 5000 m². Singurul masiv în care râurile de pietre nu înregistrează o suprafață mai mare 

de 500 m² este reprezentat de Munții Godeanu. 
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TABELUL 4.1. Sinteza variabilelor morfometrice. 

  
Lungime 

(m) 

Lățime 

(m) 

Raport 

L/l 

Suprafața 

(m) 

Altitudine 

(m) 
Panta (º) 

Medie 106,2 23,1 4,9 1640,1 1896,9 27,4 

Mediană 88,4 19,4 4,5 941,0 1938,4 27,3 

Mod 46,5
a
 17,3

a
 1,5

a
 369

a
 1257,5

a
 20,9

a
 

Deviația 

standard 
65,6 14,0 1,9 2108,7 266,9 5,2 

Minim 19,4 3,8 1,5 51,0 585,4 11,4 

Maxim 504,4 147,7 14,4 27582,0 2396,9 43,8 

Percentile 

10 44,7 10,0 2,8 281,0 20,8 20,8 

25 59,6 13,8 3,5 505,0 24,1 24,1 

50 88,4 19,4 4,5 941,0 27,3 27,3 

75 133,2 28,6 5,9 1912,8 30,8 30,8 

90 193,6 39,9 7,3 3675,6 34 34 

   a. Prezența mai multor moduri, este afișată valoarea modului cea mai mică. 

 

Raportul lungime/lățime ne indică informații legate de forma râurilor de pietre, iar 

65 % din RP au valori de peste 4 ceea ce ne indică că predomina forma liniară și liniar 

alungită a râurilor de pietre. Pe baza formei în plan a râurilor de pietre au fost identificate 

în teren mai multe tipuri geomorfologice precum: liniar, sinuos, curb, versanți cu aspect 

dungat, împletit, situații de confluență sau divergență. 

Majoritatea râurilor de pietre analizate au o orientare sudică, sud-estică și sud-

vestică (59%) în timp ce râurile de pietre cu expoziție nordică sunt foarte rare (sub 4%). În 

Munții Țarcu se remarcă ponderea ridicată a râurilor de pietre cu expoziție predominant 

vestică, în restul unităților fiind mult mai multe râuri de pietre care au o expoziție generală 

estică. 

În toate unitățile analizate predomină râurile de pietre asociate versanților cu o 

pantă medie cuprinsă între 20 și 30º (62,3%). Cel mai mare procent de râuri de pietre 

dezvoltate pe suprafețe mai înclinate de 30º este în Munții Godeanu, unde analiza noastră a 

demonstrat și existența celor mai inevoluate forme periglaciare de acest fel. 

 Aproximativ jumătate (47%) din râurile de pietre se găsesc în arealul granitelor 

(granitoidelor și al granodioritelor), 27% în arealul șisturilor, 14% al amfibolitelor, restul 

de 11% fiind formate din gresii, conglomerate, calcare și roci mixte. 
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4.2. Proprietățiile texturale și chimice ale sedimentelor 

4.2.1. Validarea eșantionării și tratamentului eșantioanelor 

Chiar dacă schimbarea între grupele texturale este de 3% pentru eșantioanele brute 

și maxim 10% pentru cele tratate, în general eșantioanele din setul A prezintă aceași grupă 

texturală și distribuție granulometrică precum cea a eșantioanelor din setul B. Această 

schimbare între clasele texturale se datorează faptului că eșantioanele măsurate aparțin 

grupelor texturale similare și o mulțime de eșantioane sunt situate la pragul dintre aceste 

grupe texturale. 

Referitor la diferența medie a medianei (D50) dintre întregul set de eșantioane A1 

și A2 este de 6,8% (0,53 µm). În urma tratamentului aceste valori cresc considerabil 

atingând și 23,7% (5,9 µm) în cazul seturilor de eșantioane A2 și B2. Diferențele sunt și 

mai mari dacă comparăm același set de eșantioane însă după diferite etape ale procesului 

de măsurare. De exemplu în cazul eșantioanelor din seturile de date A1 și A2 diferența este 

de 33,7% (9,7 µm). 

Dacă rezultatele sunt separate pe baza morfologiei în cazul blocurilor reptante și a 

lobilor de solifluxiune înierbați diferența medie dintre eșantioanele din setul A1 și B1 este 

de 0,5% și respectiv 8,4%. Însă după aplicarea tratamentului chimic se inversează 

diferențele dintre cele două tipuri de forme, acestea cresc pentru blocurile reptante până la 

36% (A2-B2) și descresc pentru lobi până la 2,3% (A3-B3). Precum și la diferența 

procentuală a medianei pentru blocurile reptante, o foarte bună corelație se regăsește la 

nivelul perechilor de eșantioane brute A1-B1 (0,92), care ulterior tratamentului cu H2O2 

scade brusc la 0,23.  

Pentru clasele granulometrice majore cele mai ridicate corelații au fost identificate 

pentru argilă (0,96) și praf (0,94), în timp ce pentru nisip valorile R
2
 au fost puțin mai 

scăzute (0,82). În cazul particulelor argiloase coeficientul de corelație rămâne rezonabil 

ridicat pe parcursul întregului proces de analiză. În timp ce pentru clasa prafurilor și a 

nisipurilor, acesta scade semnificativ în urma aplicării tratamentului, fiind astfel în 

concordanță cu rezultatele obținute în analiza diferențelor medii procentuale ale medianei. 

4.2.2. Caracteristici granulometrice 

Distribuția granulometrică din partea superioară a lobilor de solifluxiune de la 

adâncimi de 20-25 cm este dominată net de materialul fin (ø<2 mm) denumit sol. 

Materialul grosier (pietrișurile) se regăsesc în proporții cuprinse între 4 și 24%. În ceea ce 

privește materialul fin se observă o cantitate redusă de argilă (max, 3,3%), restul 
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Fig. 4.1. Distribuția eșantioanelor în funcție de grupa 

texturală, diagrama ternară Folk (1954). 

eșantionului se împarte între prafuri și nisip. În funcție de proporțiile dintre cantitatea de 

praf și nisip, și eșantioanele sunt repartizate între cele două grupe texturale vecine, lut 

nisipos sau nisip lutos (fig. 4.1.). 

Majoritatea sedimentelor prezintă o distribuție granulometrică unimodală, cu 

excepția a doar două eșantioane care prezintă o distribuție bimodală. Toate sedimentele 

sunt puțin sau foarte puțin sortate și prezintă în compoziția lor o suficientă cantitate de 

material fin pentru a fi susceptibile la îngheț (Harris, 1981, citat de Kinnard și Lewkowicz, 

2006).  

Preponderența materialelor fine din cadrul formelor se poate datora spălării 

diferențiale pe versanți, spălarea peliculară ce înglobează materialul fin în procesele 

pedogenetice. Dar și eolizației, materialul fin fiind ușor de transportat și ulterior fixat de 

vegetația ierboasă dezvoltată pe sol. 

În cadrul distribuției 

granulometrice a eșantioanelor recoltate 

din micro-topografia creată de blocurile 

reptante predomină de asemenea 

materialul fin în proporții de 68-82%. În 

compoziția materialelor fine argilele 

ocupă din nou o pondere redusă de sub 

3,8%, iar prafurile sunt cele care 

predomină ajungând până la 85% în 

cazul valului frontal al bloc reptant T36 

din masivul Muntele Mic. 

 

4.2.3. Conținutul elementar al sedimentelor (XRF) 

Scanarea XRF a identificat 13 elemente chimice majore și 19 microelemente în 

cadrul eșantioanelor de sedimente provenite din lobii de solifluxiune înierbați. Rezultatele 

scanării XRF au evidențiat pentru majoritatea eșantioanelor de la adâncimea de 20-25 cm, 

o compoziție chimică asemănătoare, însă cantitatea pentru unele elemente este foarte 

diferită în cadrul eșantioanelor (ex. Ti, Ca, Mn, P, S.). 

Cu excepția eșantioanelor din lobii V1 (amfibolite), LP (granitoide), Lob_MM 

(șisturi cristaline), toate celelalte eșantioane provin din lobi din areale în care sunt prezente 

micașisturile și paragnaisele. Astfel era de așteptat o concentrație ridicată de SiO2, Al2O3, 
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Fe2O3, Ti, P și Mn. Prin urmare cuarțul este mineralul predominant în majoritatea 

eșantioanelor, urmat de biotit și muscovit, datorită prezenței ridicate a Al, Si, Fe, Mg și K. 

Elementele indicatoare ale detriturului (ex. Ti, Zn, Si, Fe, Cu) au evidențiat 

transportul acestora dinspre ariile sursă spre zonele de acumulare. Concentrația diferită a 

acestor elemente a fost surprinsă și în eșantioanele prelevate din profilele verticale ale 

lobilor. 

4.2.4. Conținului de apă și materie organică 

Conținutul de apă este mai ridicat decât conținutul de materie organică pentru 

eșantioanele provenite din lobii din M-ții. Parâng, Cindrel, Iezer și Muntele Mic și mai 

redus pentru lobii din M-ții. Făgăraș, care adesea s-au dovedit a fi dezvoltați pe soluri 

neevoluate și aproape de ariile sursă. Așa cum era de așteptat lobul S1 dezvoltat într-o arie 

turboasă din M-ții. Șureanu, prezintă cantitatea cea mai ridicată de apă și materie organică 

(80%). Pentru ceilalți lobi cantitatea de materie organică oscilează între 10 și 30% și 

cantitatea de apă între 0 și 40%. Între conținutul de apă și cantitatea de materie organică a 

fost identificată o relație liniară pozitivă cu un coeficientul de corelație de 0,766. 

 

4.3. Regimul termic 

Regimul termic a fost monitorizat în cadrul a 7 lobi de solifluxiune înierbați în 

perioada 2013-2016 și în micro-topografia a două blocuri reptante în perioada 2012-2016. 

În majoritatea cazurilor senzorii din cadrul lobilor de solifluxiune au surprins un strat 

înghețat de cel puțin 50 cm adâncime ce se instalează în perioada noiembrie-ianuarie și 

persistă până cel târziu în iunie, înregistrând între 140-210 zile pe sezon (tabelul 4.2.). A 

fost identificat și decalajul în cea ce privește data instalării înghețului și utima zi de îngheț 

o dată cu adâncimea (decalaj ce variază de la câteva zile la câteva săptămâni). De 

asemeena, a fost surprinsă lipsa ciclurilor gelive (FTC) din cadrul lobilor. 

Prin urmare au fost identificate și perioadele specifice de regim termic (fig. 4.2.), 

atât pentru lobii monitorizați termic un an (lobul V1 din M-ții. Făgăraș, lobul I3 din M-ții. 

Iezer și lobul S1 din M-ții. Șureanu) cât și pentru cei monitorizați 2 ani (lobii LC1 și LC8 

din M-ții. Cindrel, lobul P18 din M-ții. Făgăraș) și 3 ani consecutivi (lobul P2 din M-ții. 

Făgăraș). Astfel se poate observa desfășurarea repetitivă a ciclului solifluxiuni, cât și 

diferențele regimului termic de la un an la altul. Perioadele specifice de regim termic 

identificate și cu importanță asupra activității solifluxiunii sunt: 
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-perioada „c”  în care temperatura rămâne constant sub 0° C și se formează gheața 

de segregație care duce la o semnificativă presiune a gheții în timpul ierni. Aceasta este 

perioada favorabilă acțiunii creepului înghețului cauzat de elevația periglaciară care 

acționează perpendicular pe suprafață (Harris et al., 2008). 

-perioada „d”  marchează atât intervalul topirii zăpezii (Vieira et al., 2003; Gubler 

et al., 2011) cât și începerea topirii treptate a stratelor de la suprafață spre interior (Harris 

et al., 2008). Activitatea majoră a solifluxiunii din acestă perioadă este reprezentată de 

reașezarea stratelor prin creepul asociat dezghețului împreună cu deplasarea pe orizontală 

cauzată de gelifluxiune. 

 
TABELUL 4.2. Caracteristicile regimului termic la diferite adâncimi în cadrul lobilor de solifluxiune LC1 și 

LC8 din Munții Cindrel pentru perioada 2013-2015.  

LC1 2013-2014 2014-2015 

Adâncime (cm) 5 10 20 50 5 10 20 50 

MAGT 2,18 2,18 2,19 1,42 3,55 3,45 3,52 2,82 

Temp. iarnă -3,40 -3,32 -3,25 -2,80 -0,34 -0,32 -0,02 -0,40 

Temp. periodă 

îngheț (C) 
-2,12 -1,99 -1,90 -1,97 -0,33 -0,41 -0,15 -0,57 

Zile îngheț  

(T≤ 0°C) 
177 182 184 197 212 178 141 183 

Nr. zile „0 

curtain” 
47 49 50 2 17 8 32 0 

FTC 0 0 0 0 0 1 0 0 

GFI -375 -362 -350 -388 -68 -114 -22 -105 

Prima zi de 

îngheț T≤ 0°C 

18/11/ 

2013 

23/11/ 

2013 

22/11/ 

2013 

18/11/ 

2013 

27/10/ 

2014 

26/11/ 

2014 

28/12/ 

2014 

19/11/ 

2014 

Ultima zi de 

îngheț T≤ 0°C 

13/05/ 

2014 

23/05/ 

2014 

24/05 

/2014 

2/06/ 

2014 

13/05/ 

2015 

13/05/ 

2015 

17/05/ 

2015 

20/05/ 

2015 

LC8 2013-2014 2014-2015 

Adâncime (cm) 5 10 20 50 5 10 20 50 

MAGT 2,81 2,79 2,73 2,69 2,93 3,00 2,75 2,95 

Temp. iarnă -2,05 -1,56 -0,98 -0,10 -2,01 -1,16 -0,87 0,31 

Temp. periodă 

îngheț (C) 
-1,49 -1,29 -0,80 -0,28 -1,64 -1,11 -0,84 -0,15 

Zile îngheț  

(T≤ 0°C) 
156 146 162 160 191 150 170 153 

Nr. zile „0 

curtain” 
22 22 55 69 20 26 43 56 

FTC 0 0 0 0 0 0 0 0 

GFI -234 -189 -129 -45 -262 -167 -145 -23 

Prima zi de 

îngheț T≤ 0°C 

18/11/ 

2013 

30/11/ 

2013 

8/12/ 

2013 

3/01/ 

2014 

28/10/ 

2014 

14/12/ 

2014 

11/12/ 

2014 

9/01/ 

2015 

Ultima zi de 

îngheț T≤ 0°C 

22/04/ 

2014 

24/04/ 

2014 

18/05/ 

2014 

11/06/ 

2014 

6/05/ 

2015 

12/05/ 

2015 

29/05/ 

2015 

10/06/ 

2015 
Notă: MAGT –temperatura medie anuală a substratului, FTC- număr de cicluri îngheț-dezgheț, GFI- Indicele 

de îngheț al substratului. 
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Fig. 4.2. Evoluția GST și perioadele specifice de regim termic pentru perioada 2013-2015 la diferite dâncimi 

în cadrul lobilor LC8 și LC1 din Munții Cindrel. 

 

Durata perioadei „d”  crește de la câteva zile la 5 cm adâncime la câteva săptămâni 

la 50 cm adâncime, fiind astfel în concordanță cu topirea mai întârziată a stratelor mai 

adânci. Acesta este intervalul în care topirea secvențială a stratelor favorizează alunecarea 

stratelor umectate superioare peste cele înghețate inferioare, cauzând deplasarea pe 

orizontală a lobului alături de reașezarea materialelor. Aceasta este perioada în care creepul 
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înghețului și gelifluxiunea acționează rapid și la intensitate ridicată comparativ cu celelalte 

perioade. 

- perioadele „f” și „g” marchează finalul unui ciclu anual al solifluxiunii în care se 

realizează topirea totală a gheții din sol și în care se reduce intensitatea creepului și 

gelifluxiunii. O dată cu reașezarea materialelor perpendicular pe suprafața solului se 

produce în acestă perioadă și mișcarea retrogradă o dată ce solul devine mai uscat 

(Washburn, 1967; Harris , Davies, 2000; Harris et al., 2008). 

Regimul termic din microrelieful din jurul a două blocuri reptante din Muntele Mic 

monitorizat în perioada 2012-2016, prezintă o evoluție diferită de la un sezon la altul și cu 

propriile sale particularități,  comparativ cu regimul termic din cadrul lobilor înierbați de 

solifluxiune. Particularitatea regimului termic din jurul blocurilor reptante este dată de 

amplitudinea redusă a înghețului, care chiar lipsește pentru T1 în sezonul 2013-2014 și este 

de doar o săptămână pentru T22. Acțiunea redusă a înghețului în această locație o putem 

pune pe seama altitudinii reduse la care se regăsesc aceste blocuri reptante, la limita 

inferioară de acțiune a solifluxiunii (Posea et al., 1974; Urdea, 2000). Dar și pe poziția în 

extremitatea vestică a Carpațiilor Meridionali face ca influențele climatice să fie resimție. 

 

4.4. Structura internă a versanțiilor și a depozitelor de sediment 

Investigațiile geofizice (ERT și GPR) au surprins atât structura internă a 

versanțiilor afectați de solifluxiune, cât și a depozitelor create de solifluxiune. Pe lângă 

surprinderea grosimii stratelor de sediment, aplicarea în paralel a celor două metode a avut 

ca scop validarea reciprocă a acestora prin analiza comparativă a rezultatelor. Atât 

investigațiile ERT, cât și cele GPR au identificat o grosime a sedimentelor pe versanți de 

maxim 2-2,5 m, valorile cele mai ridicate fiind de cele mai multe ori în dreptul lobilor de 

solifluxiune. Acest strat, format predominant din fracţiunea nisipuroasă și pietrișuri, este 

succedat de roca în loc, la contactul dintre acestea evidențiindu-se adesea un strat de 

regolit. De exemplu pentru cei doi lobi de solifluxiune din Munții Cindrel dezvoltați pe un 

substrat șistuos (micașisturi și paragnaise) contactul cu patul de rocă este unul evident. 

Lobul LC1 prezintă valori mai ridicate ale rezistivității (3,5 și >200 KΩm), însă pe toată 

lungimea profilului rezistivitatea crește brusc la >25 KΩm la aproximativ 1 m adâncime 

(fig. 4.3a.). Acest strat reprezintă probabil regolitul rezultat în urma alterării patului de 

rocă. Sub acest strat de 0,5-0,7 m grosime valorile cresc brusc din nou la peste 75-100 

KΩm și râmân apoi ridicate pe toată adâncimea, roca în loc fiind foarte compactă de la 
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această adâncime. Investigațiile GPR au surpins imaginea de ansamblu a versantului pe 

care este prezent lobul LC8, profilul GPR având o lungime de 193 m (fig. 4.4a și b.). Pe 

întreaga lungime a radargramei contactul cu patul de rocă este surpins printr-o reflexie 

foarte puternică a cărei amplitudine ridicată se diferențiază de celelalte reflexii mult mai 

reduse (fig. 4.4c.). 

 

Fig. 4.3. Modele ERT ale structurii interne ale lobilor LC1 (a) și LC8 (b) din M-ții. Cindrel în confirugație 

Wenner. 

 

 

Fig. 4.4. Radargrama cu topografia aferentă profilului longitudinal C8_ GPR (lob Cindrel): radargrama 

procesată (a), interpretarea reflexiilor (b) și amplitudinea semnalului (c). 

a. 

b. 
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4.5. Dinamica formelor 

Dinamica medie pentru cei 32 de lobi de solifluxiune înierbați a surprins rate ce 

variază între 3,4 și 46,2 mm/an, doar un singur lob nu a înregistrat nici o dinamică, lobul 

C4 din Munții Făgăraș (fig. 4.5a.). În ceea ce privește distribuția dinamicii lobilor pe 

masive aceasta oscilează între aproximativ 4 și 30 mm pentru majoritatea lobilor din 

masive. Excepție face lobul din Munții Șureanu și câte un lob din Munții Cindrel și 

Făgăraș care înregistrează valorile maxime de peste 35 mm. De asemenea, dinamica este 

ușor mai ridicată pentru lobii în care predomină materialul mai grosier (nisip lutos) față de 

cel mai fin (lut nisipos). 

Toți lobii de solifluxiune înierbați ar căror suprafață a înregistrat deplasare și care 

au fost monitorizați și în ceea ce privește dinamica pe verticală, au înregistrat o deplasare a 

stratelor de sedimente și sol până la o adâncime de 40-45 cm (fig. 4.5b.). În cadrul tuturor 

lobilor valorile maxime de deplasare se înregistrează la adâncimile cuprinse între 10 și 20-

25 cm, iar aceste valori diferă considerabil de la locație la locație, chiar și în interiorul unui 

singur lob. Aceste valori maxime de deplasare au oscilat între 6 mm și 35 mm pentru o 

perioadă de 3 ani de monitorizare. 

Având adâncimea până la care depozitele de solifluxiune au înregistrat deplasare și 

ratele medii ale suprafeței lobilor s-a calculat volumul de sedimente transportate. Acestea 

este cuprins între 8,8 și 44,3 cm³/cm/an. 

Din cele 153 de blocuri reptante, 61% au înregistrat rate de dinamică, 39% 

rămânând stabile, însă cu o rată de deplasare medie pe masive cuprinsă între 2,8 și 10,7 

mm/an (fig. 4.5c.). Distribuția pe masive a blocurilor monitorizate arată un procent mult 

mai ridicat a blocurilor reptante active situate la altitudini mai înalte. 

 

 

Fig. 4.5. Dinamica medie anuală (mm/an) a lobilor înierbați de solifluxiune și compoziția granulometrică a 

acestora (a.), Profil de dinamică vertical din lobul LC8 (b.), Dinamica blocurilor reptante (c). 
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Situl de monitorizare din Mt. Mic reprezintă cel mai numeros eșantion (105), fiind 

și singurul care acoperă toate clasele de orientare a versanțiilor. Din cadrul acestora doar 

23% au avut o dinamică de peste 10 mm/an. Blocurile reptante cu ratele de dinamică cele 

mai ridicate prezintă cele mai mari dimensiuni și implicit volumul mai mare. Ratele de 

dinamică cresc o dată cu scăderea altitudinii, însă diferențele altitudinale sunt foarte mici. 

Diferențele sunt foarte mici și în ceea ce privește declivitatea versanțiilor pe care blocurile 

glisează. Ratele de dinamică medie anuală mai ridicată (>8 mm/an) se înregistrează pe 

versanții cu expunere vestică, nord-vestică, nordică, dar și sud-estică. 

 

4.6. Identificarea  statistică a factorilor de control 

4.6.2. Factorii de control ai caracteristicilor și dinamicii formelor 

Coeficienții de corelație dintre variabile au fost calculați atât pentru grupele egale 

de eșantioane în funcție de clasele litologice cât și pentru grupele inegale. Pentru grupele 

inegale de eșantioane există mai multe variabile care se corelează semnificativ și în 

majoritatea cazurilor cu valori de corelație (r) mai ridicate față de grupele egale de 

corelație. De asemenea, apar valori mult mai ridicate (între 0,25 și 0,66) a coeficientului de 

corelație dintre dimenisunile râurilor de pietre și altitudinea și panta maximă a versantului 

pe care acestea se dezvoltă (tabelul 4.3.). 

 

TABELUL 4.3. Matricea de corelație a parametriilor morfometrici pentru grupele inegale de eșantioane. 

  L MEAN_A MIN_A MAX_A MEAN_P MIN_P MAX_P l L/l 

S ,093
**

 -,198
**

 -,151
**

 -,084
**

 -,067
**

 -,127
**

 ,058
**

 ,076
**

 ,030 

L/l ,390
**

 ,173
**

 ,016 -,012 ,075
**

 ,080
**

 ,021 -,284
**

 

 l ,772
**

 ,094
**

 -,191
**

 -,249
**

 ,061
**

 -,237
**

 ,300
**

 
  

MAX_P ,302
**

 -,213
**

 -,205
**

 -,264
**

 ,648
**

 -,116
**

 

 
 

MIN_P -,175
**

 ,266
**

 ,157
**

 ,106
**

 

-,107
**

 

,630
**

 
   

MEAN_P ,109
**

 ,032 -,022 
    

MAX_A -,248
**

 -,262
**

 ,776
**

 

 
    

MIN_A -,173
**

 -,078
**

 
       

MEAN_A ,205
**

 
       

**.Corelația este semnificativă la nivelul 0,01 

 

Pe baza analizei de corelație au putut fi selectate variabilele independente 

(altitudinea și declivitatea terenului) ce se corelează semnificativ cu dimensiunile râurilor 

de pietre (lungime, lățime, suprafață, raport lungime/lățime) și au fost introduse în analiza 

de regresie. 
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Rezultatele regresiei liniare multiple ne arată că variația lungimii și lățimii râurilor 

de pietre este explicată într-o proporție mai mare de variabilitatea combinată a valorilor 

maxime a altitudinii și declivității terenului și într-o proporție mai redusă de valorile medii 

ale altitudinii și declivității terenului. Pentru toate variaiblele morfologice ale râurilor de 

pietre (lungime, lățime, suprafață, raport lungime/lățime), la variabilitatea acestora 

contribuie cel mai mult altitudinea, fiind urmată de declivitatea terenului. 

Rezultatele corelației Pearson și graficele regresiei liniare dintre variabile au 

evidențiat o creștere a lungimii, lățimii și a suprafeței râurilor de pietre o data cu creșterea  

valorilor maxime ale altitudinii (fig. 4.6b.). Raportul lungime/lățime rămâne constant 

nefiind  dependent de altitudinea maximă. Astfel la altitudini ridicate predomină râurile de 

pietre cu lungimi, lățimi și cu suprafețe mai reduse. De aici putem deduce ca la altitudini 

ridicate predomină râurile de pietre cu formă liniară, alungită și îngustă (suprafață mică). 

În ceea ce privește declivitatea maximă a râurilor de pietre aceasta crește o dată cu 

lungimea și lățimea râurilor de pietre (la altitudini mai mici) (fig. 4.6a.). Aceeași tendință 

se păstrează și în ceea ce privește raportul lungime/lățime și suprafața însă mult mai 

redusă. 

 

 

Fig. 4.6. Modelul de regresie liniară dintre dimensiunile râurilor de pietre cu declivitatea lor maximă (a.) 

și altitudinea lor maximă (b.). 

 

Rezultatul testului Levene ne arată că doar pentru variabila lungimea râurilor de 

pietre dispersia pe grupurile litologice este omogenă. Însa testul F arată că toate variabilele 

variază semnificativ în funcție de clasele litologice, fiind respinsă astfel ipoteza nulă și 

acceptată ipoteza cercetării, deoarece rezultatele testului F pentru toate variaiblele sunt mai 

mari decât F critic (2,1). 

a. b. 
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Rezultatele testelor statistice ne arată că variabilele analizată clar influențiază într-o 

anumită măsură dimensiunile și celelalte caracteristici ale râurilor de pietre. Râurile de 

peitre dezvoltate pe granite prezintă L, l și o altitudine medie mult mai ridicate decât a 

râurilor de pietre dezvoltate pe celelalte clase litologice (fig. 4.7a.). Cele mai mici 

dimensiuni (L și l) sunt înregistrate de râurile de pietre dezvoltate pe amfibolite, gresii-

conglomerate și șisturi. Râurile de pietre dezvoltate pe calcare și roci mixte nu prezintă nici 

o variație semnificativ statistică.  

Și orientarea versanțiilor influențează într-o anumită măsură parametrii morfologici 

ai râurilor de pietre. RP dezvoltate pe versanții cu expunere sudică prezintă cele mai mari 

dimensiuni (L, l, S, L/l). Cele mai reduse dimensiuni le au RP dezvoltate pe versanții cu 

expunere nordică (fig. 4.7b.).  

 

 

Fig. 4.7. Comparații între dimensiunile și altitudinea râurilor de pietre în funcție de clasele litologice (a.) și 

clasele de expoziție a versanțiilor (b.). Rezultatele ANOVA bazate pe coeficienții standardizați ai regresiei 

multiple (pct-ele negre) în cadrul intervalului de 95% de încredere. 
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Fig. 4.8. Modelul regresiei liniare dintre 

atributele lobilor de solifluxiune înierbați. 

Coeficientul de corelație Pearson 

dezvăluie o corelație semnificativ negativă a 

dinamicii suprafeței lobilor de solifluxiune cu 

altitudinea și declivitatea terenului. Variația 

dinamicii este explicată într-o proporție de 20 și 

42% de variația altitudinii și respectiv a pantei 

conform coeficientului de determinare R². 

(tabelul 4.4., fig. 4.8.). Corelații semnificative 

pozitive se observă și între înclinarea suprafeței 

lobilor și a frunții acestora cu altitudinea, panta și 

conținutul de material grosier. Înclinarea lobului 

se corelează pozitiv și cu înclinarea frunții și 

negativ cu conținutul de material fin. Aceste 

relații sunt explicate într-o proporție de la 25 

până la 66%. De asemenea, lungimea lobilor de 

solifluxiune crește o dată cu creșterea cantității de 

material grosier din cadrul acestora.  

Analiza de varianță (ANOVA) prezintă 

diferențe statistice semnificative între înălțimea și 

volumul blocurilor reptante cu orientare sudică și 

cele cu orientare vestică (fig. 4.9.).  

  

 

 

TABELUL 4.4. Coeficientul de corelație Pearson și coeficientul de determinare R² (în paranteze) între 

variabilele care se corelează semnificativ statistic la nivelul 0,05 pentru lobii înierbați de solifluxiune.  

 Altitudine 

(m) 
Panta (º) 

Material grosier 

(> 2 mm) 

Material fin 

 (< 2 mm) 

Înclinare 

frunte (º) 

Înclinare frunte (º) 0,511 

(0,261) 

0,496 

(0,246) 

- - - 

Înclinare lob (º) 0,543 

(0,294) 

0,766 

(0,587) 

0,818 (0,668) -0,804 (0,647) 0,774 

(0,600) 

Dinamica  

suprafeței (mm/an) 

-0,507 

(0,200) 

-0,591 

(0,419) 

- - - 

Lungime (m) - - -0,789 (0,622) - - 

Notă: - fără corelație. 
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Fig. 4.9. Distribuția volumului și înălțimii blocurilor reptante în funcție de orientarea versanțiilor. 
 

 

Cap V. DISCUȚII 

5.1. Distribuția și caracteristicile formelor 

Analizând dimensiunile râurilor de pietre din Carpații Meridionali, le putem plasa 

în categoria celor de dimensiuni medii, precum cele descrise în Apii Ligurici (Firpo et al., 

2006), M-ții. Barrow (Grab, 1999), Sani Pass – Lesotho (Boelhouwers et al., 2002) sau M-

ții. Snowy (Barrows et al., 2004), însă mult mai reduse decât cele descries în Insulele 

Falkland (Wilson et al., 2008; André et al., 2008; Wilson, 2013), Siberia (Harris, 2016), 

Tibet (Harris et al., 1998). 

Caracteristicile morfometrice ale lobilor de solifluxiune din siturile analizate au 

surprins lobi de dimensiuni mai reduse, dar cu suprafețe și frunți mai înclinate decât a celor 

descrise în Scandinavia (Ridefelt, Boelhouwers, 2006) sau Canada (Hugenholtz, 

Lewkowicz, 2002). 

Ratele de dinamică mai scăzute înspre fruntea lobilor (ex. LC8, P1, P2) duc la 

formarea frunțiilor mult mai înalte și mai înclinate în Carpații Meridionali decât în celelalte 

areale (ex. Scandinavia, Canada). Această acumulare a materialelor înspre fruntea lobilor, 

ce duce la înclinarea acestora și la scăderea ratelor de dinamică a fost surprinsă și de 

Hugenholtz și Lewkowicz (2002) și a fost pusă de Eichel și echipa sa (2016) pe seama 

vegetației diferențiate, ca densitate și specii, cu un anumit sistem radicular, din cadrul 

lobilor.  
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5.2. Proprietățiile texturale și chimice ale sedimentelor 

În studiul de față s-a realizat o evaluare a reprezentativității eșantionării în cazul 

diferitelor forme create de solifluxiune, cât și efectul tratamentului chimic cu acid asupra 

măsurătorilor granulometrice utilizând metoda difracției laser. 

Considerând clasificarea texturală și compoziția fracțională a sub-eșantioanelor, în 

urma analizei granulometrice paralele a fost surprinsă o tendință de fărâmițare generală 

datorată dezagregării prin aplicarea tratamentului chimic. În contextul în care doar 3% din 

eșantioanele brute au schimbat grupele texturale, pe când pentru cele tratate procentul a 

crescut până la 8%. Cea mai bună comparație este între măsurătorile paralele realizate pe 

eșantioanele brute. În general diferențele cresc, iar corelațiile scad o dată cu avansarea 

tratamentului. Diferențele sunt de 0.5% pentru blocurile reptante și 8% pentru lobi (brute), 

cresc la 36% pentru blocurile reptante și scad la 2% pentru lobi după aplicarea 

tratamentului. Aceste tendințe le punem pe seama contextului geologic, dar șă pe 

variabilitatea ridicată a conținutului organic ce diferă în cadrul eșantionului datorită 

orizonturilor organice îngropate, stratelor suprapuse și deformate în cadrul lobilor dar și a 

prezenței formelor în cadrul turbăriilor.  

Scanarea XRF a evidențiat SiO2 și Ti ca fiind printre elementele chimice, 

răspândite în cea mai mare cantitate în eșantioanele din cadrul lobilor de solifluxiune. 

Pentru SiO2 se evidențiază o creștere odată cu adâncimea, în special la lobii din jurul 

Vârfului Paltinului, unde profilul de sol din cadrul lobului P8 a surprinst contactul cu patul 

de rocă. Elementele precum Si, Ti, Fe, Zn, Cu sunt indicatoare ale detritusului (Dietrich, 

Sirocko, 2011; Oliva, Gomez-Ortiz, 2012) și este de așteptat la o concentrație mai ridicată 

a acestora în apropierea materialului sursă. Cantitatea de Ti crește de asemenea, împreună 

cu adâncimea, cu apropierea de regolit (fig. 4.35. și 4.36.). Zn, dar mai ales Cu evidențiază 

și mai bine această repartiție pe verticală a detritusului, întărită și de analiza granulometrică 

prin faptul că materialul grosier (pietrișurile) cresc cu adâncimea, în partea superioară 

predominând materialul fin ce ajută la dezvoltarea solului.  

Pentru lobul Pa19 de pe versantul sudic al Vârfului Paltinului (Făgăraș) s-a 

observat o tendință de înmagazinare a apei înspre partea frontală a acestui lob. De altfel 

investigațiile ERT au surprins o zonă de drenare a apei pe sub acest lob, unde depozitele de 

sedimente ating și 3 m grosime. Poziția lobului la contactul versantului cu o suprafață lină 

a complexului de nivelare Borăscu a permis atât acumularea de sedimente până la o 

grosime considerabilă comparativ cu ceilalți versanți investigați prin intermediul ERT, cât 
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și stagnarea apei în cadrul acestora. De altfel, analiza granulometrică a suprins o pondere 

ridicată a materialului fin în cadrul acestui lob (78-99%) și printre cele mai ridicate valori 

ale cantității de argilă (3,2-3,3%). 

Cele două metode geofizice (ERT și GPR) nu doar că se validează în cea mai mare 

parte, însă oferă și informații suplimentare una față de cealaltă (ex. lobul S1 din M-ții. 

Șureanu) în înțelegerea structurii interne a versanțiilor și a depozitelor de solifluxiune.  

5.3. Dinamica și regimul termic al formelor 

Monitorizarea dinamicii lobilor de solifluxiune alături de monitorizarea regimului 

termic și a celorlalte analize (granulometrice, geochimice, geofizice) au surprins elemente 

cu un aport diferit asupra manifestării solifluxiunii în zona alpină a Carpaților Meridonali. 

În urma perioadei de monitorizare s-au observat ușoare tendințe în ceea ce privește 

dinamica lobilor de solifluxiune înierbați din Carpații Meridionali ce a variat între 3-4 și 46 

mm/an. Pentru majoritatea locațiilor intensitatea și adâncimea de penetrare a înghețului 

reprezintă elementul fundamental pentru acțiunea solifluxiunii, însă a fost dovedit că și un 

îngheț mai redus poate declanșa rate de dinamică. Acesta trebuie să fie asociat cu o textură 

preponderent grosieră (>50% pietrișuri) favorabilă formării lentilelor de gheață sau cu un 

grad de umezeală (25-80%) și materie organică ridicat (80%) cum s-a întâmplat de 

exemplu pentru lobul S1 din M-ții. Șureanu și P2 din M-ții. Făgăraș. Aceaste locații par 

asemănătoare cu zonele alpine mai aride precum M-ții. Sierra Nevada (Spania) unde se 

înregistrează o lipsă a înghețului, solifluxiunea fiind mai intensă în timpul iernilor cu un 

strat substanțial de zăpadă ce contribuie la umectarea solului (Oliva et al., 2014). 

Un aport ridicat în păstrarea depozitelor de solifluxiune umectate s-a dovedit a fi 

grosimea și durata stratului de zăpadă conform perioadelor de regim termic identificate în 

cadrul regimului termic dar și al înregistrărilor d ela stația meteorologică Bâlea-Lac. 

Altitudinea și declivitatea versanțiilor s-au dovedit de asemenea, a fi factori de 

control ai dinamicii lobilor de solifluxiune. Inflența variației altitudinii și pantei asupra 

variației dinamicii lobilor de solifluxiune s-a dovedit semnificativ statistică și în urma 

testului de corelație Pearson și a relațiilor liniare într-o proporție de până la 42%. Doar 3 

lobi au înregistrat dinamică la altitudini cuprinse între 1800 și 2000 m, iar acest lucru este 

explicat d eparticularitatea locației acestora. Lobul S1 din M-ții. Șureanu este situat într-o 

turbărie având conținutul ridicat de umezeală și materie organică (80%), iar lobii D2 și D3 

din Valea Doamnei (M-ții. Făgăraș) sunt localizați pe morena latero-frontală situată pe un 

prag glaciar, având astfel cea mai ridicată declivitate a suprafeței morfologice pe care apar 
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(38 și 43°) și implicit cea a suprafeței lor (30-35°). În rest toți ceilalți lobi care 

înregistrează dinamică sunt situați la altitudini de peste 2000 m. Lobii cu o dinamică media 

de peste 20 mm/an sunt situați la altitudini de peste 2100 m, 70% fiind la altitudini de peste 

2300 m. Prin urmare solifluxiunea prezintă o intensitate mai ridicată la la altitudinile cele 

mai ridicate. 

Termistorii instalați în cadrul lobilor de solifluxiune în perioada 2013-2016 au 

surprins o variație a temperaturii substratului (GST) atât de la un sezon la altul, cât și de la 

o locație la alta, chiar și pe suprafețe restrânse.  

Monitorizarea pentru 2 ani consecutivi a celor doi lobi din M-ții Cindrel situați în 

condiții topografice asemănătoare au surprins diferențe ale regimului termic de la un an la 

altul, dar și de la un lob la altul (tabelul 5.1. și fig. 4.2.). Lobul LC8 înregistrează un regim 

termic constant și asemănător între cei doi ani, pe când lobul LC1 înregistrează un regim 

termic puternic oscilant de la un an la altul. Astfel au putut fi identificate și siturile în care 

creepul înghețului a fost mult mai eficient în decursul unui sezon decât gelifluxiunea, cum 

s-a întâmplat pentru lobul LC1 din Munții Cindrel pentru sezonul 2013-2014. 

 
TABELUL 5.1.  Caracteristici morfometrice și ale regimului termic ai lobilor LC1 și LC8 din M-ții. Cindrel.  

Parametrii LC8 LC1 

Locație versantul NV Vf Frumoasa versantul NV Vf Cindrel 

Altitudine (m) 2116 2119 

Orientare NV NV 

Declivitate versant (°) 13° 17° 

Dimensiuni (L x l x h, m) 15,3 x 15,6 x 0,6 5,2 x 3,3 x 0,47 

Dinamica mm/an (2013-2014) 34 mm/an 18 mm/an 

Regim termic (2013-2015) 
constant și asemănător între 

cei doi ani 

oscilant de la un an la 

altul 

MAGT (2013-2014) 2,76 

 

 

2,00 

 
Temp. iarnă (2013-2014) -1,17 

 

-3,19 

 
Temp. periodă îngheț (C) -0,97 

 

-2,00 

 
Zile îngheț (T≤ 0°C) 156 179 

Diferență topire strat superior-

inferioar (nr. zile) 
49 20 

Indicele de îngheț (GFI) 

 
-149,237 -368,924 

 
Material fin (%) 96,32 80,15 

Material grosier (%) 3,68 19,85 

Distanța liniară între lobi: 1,6 km 
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Diferențele dintre ratele de dinamică ale lobului LC1 față de LC8 pentru sezonul 

2013-14 sunt explicate de numărul mai redus al diferenței de întârziere dintre topirea 

stratelor superioare și a celor de la adâncime care este de doar 20 zile pentru LC1 și de 49 

zile pentru LC8. Astfel chiar dacă LC1 a înregistrat un număr mai mare de zile de îngheț, 

perioada cheie de acțiune a gelifluxiunii a durat mai mult pentru lobul LC8 și conform 

ratelor de dinamică a fost mult mai eficientă. Lobul LC1 având un GFI mai ridicat, 

temperaturi negative mai scăzute pentru perioada „c” și o granulometrie favorabilă 

formării lentilelor de gheață acestea indică o intensitate mai ridicată a elevației 

periglaciare. Astfel pentru sezonul 2013-14, în această locație, creepul înghețului a putut fi 

un proces dominant în fața gelifluxiunii. 

Magnitudinea solifluxiunii din zona alpină a Carpaților Meridionali este 

comparabilă cu ratele raportate (< 5 cm/an) atât în regiunea arctică și sub-arctică, cât și cu 

cele din zonele alpine precum M-ții. Stâncoși, Alpii Evețieni și M-ții. Tianshan de Vest 

(tabelul 5.1. și fig. 5.4a). Ratele de dinamică sunt mult mai ridicate decât cele raportate de 

Oliva și echipa sa (2014) în zona montană mai aridă a Munțiilor Sierra Nevada, însă mult 

mai reduse decât cele raportate în zonele alpine mai umede precum Alpii Austrieci, 

Japonezi sau M-ții. Tianshan de Est.  

Ratele de dinamică pentru blocurile reptante din Carpații Meridionali sunt de 

asemenea comparabile cu cele raportate în alte masive montante (tabelul 5.2. și fig. 5.4b). 

Valorile medii sunt duble față de cele din M-ții. Grampian și ușor mai scăzute decât cele 

înregistrate în M-ții. Finse (Norvegia), M-ții. Rock și Pillar (Noua Zeelandă), M-ții. 

Fennich (Scoția) și M-ții. Tatra.  

Volumul de sedimente transportate de solifluxiune oscilează între 8,8 și 44,3 

cm³/cm/an, cu o medie de 22,7 cm³/cm/an. Acesta este strâns legat de ratele anuale de 

deplasare ale suprafeței lobilor, deoarece adâncimea până la care s-a înregistrat o dinamică 

vizibilă este asemănătoare la toți lobii monitorizați (30-35 cm). Aceste cantități sunt 

comparabile atât cu cele calculate din M-ții. Fannich, ce au variat între 16,6 și 22,7 

(Ballantyne, 2013), cât și cele din nordul Canadei ce au ajuns până la 50,4 cm³/cm/an 

(Bennett, French, 1991).  

5.4. Factorii de control ai dinamicii și caracteristicilor formelor 

Înțelegerea factorilor de control asupra proceselor din cadrul solifluxiunii și a 

formelor create de aceasta utilizând analiza statistic și spațială, reprezintă una din 

tendințele actuale în studiul solifluxiunii (Ridefelt et al., 2010). În ciuda omniprezenței 
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acestor procese și forme în mediul alpin, lipsa preocupărilor de acest gen, duce la o 

înțelegere insuficientă a acestui fenomen. 

Dependența dimensiunii formelor periglaciare de litologie nu este o surpriză, 

aceasta fiind subliniată și de studii similare întreprinse pe alte tipuri de forme periglaciare, 

ca de exemplu ghețari de pietre (Scotti et al., 2013). Astfel, distribuția și implicit 

dimensiunile râurilor de pietre sunt mult mai reduse în cazul rocilor care se dezintegrează 

în grohotișuri mai fine și de o formă plată, cum sunt șisturile cristaline, față de rocile care 

se dezagregă în general în claste mari, neregulate, cum sunt rocile din categoria 

granitoidelor. Relații statistice similare au fost obținute și în cazul ghețarilor de pietre din 

Carpații Meridionali, care au dimensiuni mai mari atunci când se dezvoltă pe granodiorite 

(Urdea, 1998). 

Preponderența râurilor de pietre pe suprafețe cu expoziție sudică, dar mai ales 

dependența statistică a lungimii râurilor de pietre de orientarea versanților este extrem de 

surprinzătoare, mai ales dacă analizăm aceste relații în raport cu situația întâlnită în 

bibliografie în cazul ghețarilor de pietre (Lilleøren, Etzelmüller, 2011; Scotti et al., 2013) 

sau a circurilor glaciare (Křížek, Mida, 2013; Delmas et al., 2014). Dimensiunile mai 

ridicate a râurilor de pietre dezvoltate pe versanții sudici pot fi interpretate de faptul că 

aceștia au oferit condiții mai bune pentru formarea râurilor de pietre în conexiune cu 

activitatea glaciară de la sfârșitul Pleistocenului, când se consideră că au existat condiții 

optime de formare a acestor forme. Versanții sudici au fost deglaciati cu câteva sute sau 

mii ani mai repede decât cei nordici, la finalul Pleistocenului (probabil Younger Dryas) 

foarte mulți versanți cu expoziție sudică erau expuși dezagregării mecanice, în timp ce cei 

nordici erau încă acoperiți de gheață. 

Dacă considerăm ratele de activitate anuale surprinse în bibliografie în diverse 

studii (Urdea, 2000), în general de ordinul cm, precum și dimensiunile relativ reduse ale 

acestor forme (medie sub 150 m), precum și diferențele reduse de alterare ale blocurilor 

relevate de testele cu ciocanul Schmidt (Onaca, 2013; Șerban, 2013) considerăm că 

intervalul necesar formării râurilor de pietre în condiții climatice mai severe decât cele 

actuale nu poate depăși câteva sute de ani (mii de ani în cazul celor foarte lungi). Pe baza 

relațiilor statistice preentate anterior, suntem tentați să credem că majoritatea râurilor de 

pietre aparțin sfârșitului Pleistocenului, în prezent fiind inactive. Este posibil ca râurile de 

pietre situate la altitudini foarte mari (peste 2200 m) să fi găsit condiții prielnice de 

formare și în fazele mai reci ale Holocenului (Subboreal/Mica Glaciație), dar din cauza 
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perioadei mai scurte și a climatului mai blând decât în Pleistocen nu au reușit să dezvolte 

lungimi foarte mari.   

5.5. Faze evolutive ale formelor de solifluxiune 

Conform analizei litostratigrafice, granulometrice și geochimice realizate asupra 

profilelor din cadrul lobilor P2 și P19 de pe versantul sudic și nordic al Vârfului Paltinului 

din M-ții. Făgăraș au fost identificate 3 depozite de solifluxiune. Aceste depozite 

corespund cu  3 faze de acțiune a solifluxiunii alternante de perioadele mai calde de 

formare a solului (fig. 5.1.). Prima fază a solifluxiunii identificate la adâncimea de 80-110 

cm corespunde perioadei reci a Neoglaciarului (2500-5000 ani BP) ce s-a manifesta în 

Europa printr-o extindere a ghețarilor, creșterea nivelului lacurilor, coborârea limitei 

superioare a pădurii și o creștere a activității solifluxiunii în multe regiuni montane (Oliva 

et al., 2009; Matthews et al., 2005; Bell, Walker, 2005; Veit, Höfner, 1993). De altfel, 

analizele geochimice asupra carotei extrase din Tăul dintre Brazi (M-ții. Retezat) au 

evidențiat o perioadă de creștere a nivelului lacului în perioada 3500 – 2500 ani BP 

(Buczkó et al., 2013). Urmează apoi o unitate de sol de aproximativ 30-35 cm grosime ce 

poate corespunde perioadei Subatlantice. Peste aceasta, la aproximativ 40 cm adâncime, a 

fost identificată a doua fază a solifluxiunii ce ar putea corespunde cu extinderea ghețarilor 

din perioada 200, 400, 600 sau 800-900 semnalată în M-ții. Alpi, Alaska și sudul Tibetului 

(Wanner et al., 2008).  

 

 

Fig. 5.1. Litostratigrafia și proprietățile solului din cadrul lobului P8 de pe versantul nordic al Vârfului 

Paltinului (M-ții. Făgăraș). 
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Deasupra se află o nouă unitate de sol ce poate corespunde Perioadei Calde 

Medievale (Medieval Warm Period –MWP, 700-1300; Bell, Walker, 2005). Urmează apoi 

a treia fază a solifluxiunii ce a început cel mai probabil în perioada Micii Glaciații (LIA) și 

continuă până în prezent ca dovadă a dinamicii prezente a formelor. Această perioadă a 

fost identificată ca începând de la aproximativ 20-25 cm în cadrul lobului P8 și la 40 cm 

pentru lobul P19, ca dovadă a solului mult mai evoluat pe verdantul sudic cu o grosime a 

orizontului Aoț de până la 27 cm, față de doar 7 cm pentru solul mai puțin dezvoltat pe 

versantul nordic în care roca în loc aflorează adesea. 

Analizele geochimice împreună cu datările absolute asupra unei carote de 

sedimente din arealul învecinat (Lacul Capra) au surpinsă o reconstrucție a vârstei 

sedimentelor de până la 170 ani în primii 20 cm grosime ai carotei (Hutchinson et al., 

2015). Însă, ratele ridicate de acumulare a sedimentelor în perioada  1840-1910, alături de 

o granulometrie grosieră a sedimentelor, un conținut ridicat de Ti și scăzut de OC, 

evidențiază o perioadă de puternică eroziune și acumuale ce corespunde celui de-al treilea 

depozit al solifluxiunii identificat în lobul P8 la aceeași adâncime. După 1910 cantitatea de 

Ti, ratele de acumulare a sediemntelor și granulometira acestora încep să scadă puternic, 

iar OC începe să crească (Hutchinson et al., 2015). Această secvență a carotei din lacul 

Capra corespunde cu orizontul superior Aoț din cadrul profilului stratigrafic din lobul Pa8, 

ce indică o perioadă de formare a solului modern acompaniată de o intensitate redusă a 

solifluxiunii, ca dovadă a ratelor reduse de dinamică actuală. 

Pentru o reconstrucție cât mai clară a evoluției solifluxiunii se impune o eșantionare 

mult mai detaliată din cadrul profilelor stratigrafice, însoțite de determinări de vârste 

absolute. 

 

Cap. VI. CONCLUZII 

Analizele studiului de față asupra a 2056 râuri de pietre, 76 de lobi de solifluxiune 

înierbați și a 181 de blocuri reptante din arealele test din zona alpină a Carpaților 

Meridionali au surprins aspecte pe care le considerăm de mare interes.  

Analiza granulometrică comparativă reduce incertitudinile tratamentului și 

validează eșantionarea, iar dacă eșantionul se dovedește a fi reprezentativ, acesta poate fi 

utilizat cu încredere și în realizarea de analize geochimice. 

Caracteristicile morfometrice au surprins lobi de dimensiuni mai reduse (2,5 până 

la 5-6 m L și l), dar cu suprafețe și frunți mai înclinate decât a celor descrise în 
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Scandinavia (Ridefelt, Boelhouwers, 2006) sau Canada (Hugenholtz, Lewkowicz, 2002). 

Râurile de peitre prezintă dimansiuni medii comparativ cu cele descrise în alte zone (ex. 

Insule Falkland, Siberia, Tibet, etc.), pe când blocurile reptante prezintă dimensiuni 

comparabile cu cele din alte studii (ex. Scandinavia, Maria Britanie, Spania, M-ții. 

Tianshan, etc.). 

Monitorizarea regimului termic din cadrul lobilor și a blocurilor reptante a 

prezentat o variabilitate ridicată în ceea ce privește manifestarea înghețului ca intensistate 

și durată, atât de la o locație la alta, cât și de la un sezon la altul. 

 În cadrul lobilor de solifluxiune înierbați a fost surprins în fiecare sezon un îngheț 

sezonier (perioada „c”) care se dezvoltă cel puțin în primii 50 cm adâncime și durează între 

130 și 200 de zile pe sezon.  S-au constatat și cazuri în care înghețul a lipsit sau a fost 

foarte redus în anumite sezoane și locații (lobul P2 și S1) ceea ce a demonstrat că grosimea 

și durata stratului de zăpadă, împreună cu gradul de umezeală al substratului au fost 

factorii determinanți în declanșarea solifluxiunii în acele locații. Au fost identificate și 

siturile în care creepul înghețului a fost mai eficient decât gelifluxiunea în anumite 

sezoane, cum s-a întâmplat pentru lobul LC1 din Munții Cindrel pentru sezonul 2013-

2014. 

Investigațiile geofizice au surprins structura internă a versanțiilor afectați de 

solifluxiune și a depozitelor de solifluxiune care, de regulă, prezintă o grosime de până la 

1,5 m. Acest strat, format predominant din fracţiunea nisipuroasă și pietrișuri, este succedat 

de roca în loc, la contactul dintre acestea evidențiindu-se adesea un strat de regolit. În 

compoziția lobilor predomină materialele fine, nisip și praf în proporții de 75-95%, 

catalogându-le astfel ca fiind susceptibile la îngheț (Harris, 1981, citat de Kinnard,  

Lewkowicz, 2006). 

Repartiția spațială a cantității elementelor indicatoare ale detritusului și a 

materiarelor puternic alterate, cum sunt Ti, Zn, Cu, Fe, ne-a permis să înțelegem 

transportul acestora în cadrul sedimentelor dinspre ariile sursă spre zonele de acumulare. 

Așa cum era de așteptat conținutul de apă și materie organică cel mai ridicat (80%) 

a fost înregistrat în cadrul lobului S1 (M-ții. Șureanu) dezvoltat într-o arie turboasă, valori 

ridicate înregistrând și lobul Pa19 de pe versantul sudic al Vârfului Paltina din M-ții. 

Făgăraș. Acești doi lobi sunt și singurii în care înghețul nu s-a manifestat prea intens, 

grosimea stratului de zăpadă și cantitatea de umezeală fiind principalii factori ai declanșării 

solifluxiunii în aceste locații particulare și pentru acea perioadă.  
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Monitorizarea dinamicii formelor create de solifluxiune a surprins rate de dinamică 

reduse în zona alpină a Carpaților Meridionali, cu valori medii pe masive cuprinse între 2,8 

și 8,7 pentru blocurile reptante și între 11 și 46 mm/an pentru lobii de solifluxiune și o 

adâncime de până la 45 cm a stratelor deplasate. Volumul de sedimente transportate în 

Carpații Meridionali ca un rezultat al activității solifluxiunii variază între 8,8 și 44,3 

cm³/cm/an, cu o medie de 22,7 cm³/cm/an.  

Dinamica, dimensiunile și variabilitatea spațială a formelor sunt influențate în 

proporții de 20-66% de variabilele identificate: litologie, altitudine, textura solului, 

declivitatea și expoziția versanțiilor.  

Investigațiile geochimice și stratigrafice au surprins trei faze de acțiune a 

solifluxiunii începând din perioada rece a Neoglaciarului și până astăzi, faze ce corespund 

cu reconstrucțiile de evoluție a solifluxiunii și din alte zone (ex. M-ții. Siera Nevada, M-ții. 

Alpi) în care s-au realizat și datări de vârste absolute. Analizele statistice, precum și 

diferențele reduse de alterare ale blocurilor relevate de testele cu ciocanul Schmidt (citare) 

ne determină să plasăm formarea râurilor de pietre imediat după retragerea ghețarilor, mai 

repede cele de pe sud, iar la începutul Holocenului au ajuns la extensiunea actuală. 

Analiza a evidențiat o mixtură de procese complexe implicate în evoluția și 

dinamica formelor create de solifluxiune, ce rezultă din interacțiunea unor factori multipli 

precum factorii topografici, climatici, umezeala solului, textura sedimentelor din 

compoziția formelor, condițiile de acoperire cu zăpadă, caracteristicile acțiunii înghețului, 

gradul de acoperire cu vegetație, etc., specificitate surprinsă şi în alte studii (e.g. Matsuoka 

(2001). 
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