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I. INTRODUCERE
1.1. Noțiuni generale
Sistemul alpin reprezintă un mediu extrem de sensibil la schimbările climatice
globale, reacționând rapid la încălzirea climei (Kääb et al., 2005). Modificările induse de
schimbările climatice contemporane precum, topirea ghețarilor alpini, a permafrostului alpin
sau reducerea duratei de acoperire cu zăpadă, generează schimbări ireversibile în dinamica
ecosistemelor și a sistemelor hidrologice locale (Jorgenson et al., 2006). Din nefericire,
cunoșterea și înțelegerea mediilor alpine, dar mai ales a vulnerabilității acestora la
schimbările climatice sunt încă limitate, ca urmare a: 1) complexității relațiilor dintre
elementele ce compun aceste geosisteme și a 2) variabilității locale a condițiilor și a factorilor
ce controlează fluxul energetic de la suprafața terestră.
Fluxul de sedimente joacă un rol foarte important atât în cadrul evoluției formelor de
relief, cât și în cel al sistemului biogeochimic al Pământului. În mediile alpine înalte fluxurile
de sedimente sunt puternic influențate de diverși factori locali sau regionali, precum
topografia și fazele glaciare din trecut, respectiv prezent. Procesele de acumulare, transport
și degajare a sedimentelor, din cadrul arealelor montane afectate de deglaciație, acționează
la scări spațiale și temporale diferite (Ballantyne, 2002). Astfel, atât ratele de manifestare a
acestor procese, cât și perioada de desfășurare a acestora a înregistrat de-a lungul timpului
numeroase perioade de fluctuație, determinând crearea unor secvențe de forme de relief care
constituie practic, actuala suprafața terestră.
În cazul arealelor alpine înalte, înlăturarea sau redistribuirea sedimentelor în urma
acțiunii unor factori externi (e.g. scurgeri de sfărămături, alunecări de teren) pot constitui un
real pericol atât pentru oameni, cât și pentru infrastructurile rutiere și turistice situate în
vecinătatea acestora. Aceste riscuri reprezintă un subiect de actualitate prin prisma
schimbărilor climatice semnalate, în ultimul deceniu (Kääb et al., 2005). Printre mediile
alpine cele mai afectate se situează arealele de ocurență a permafrostului, astfel topirea
acestuia putând determina destabilizarea depozitelor de versant, generând reorganizarea
unor depozite de materiale ce au fost stabile pentru o perioadă de câteva zeci până la câteva
mii de ani, situație ce poate fi întâlnit[ cu precădere în cazul arealelor situate la altitudini
superioare (Harris, 2005).
În ceea ce privește țara noastră, Carpații Românești reprezintă o pată albă în baza
internațională ce vizează analiza și monitorizarea depozitelor sedimentare de la altitudini și
latitudini medii și ridicate. Acest fapt este datorat lipsei informațiilor cuantificabile
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referitoare la estimarea bugetului de sedimente din cadrul arealelor alpine. Pentru acoperirea
acestor lipsuri de informații, studiul de față își propune investigarea relațiilor dintre
distribuția formelor de relief din mediul alpin înalt și cuantificarea volumului de sedimente
din sectorul alpin al Văii Doamnei, Munții Făgărașului.

1.2. Obiective
Studiul de față își propune analiza distribuției spațiale a formelor de acumulare,
respectiv cuantificarea volumului de sedimente, a ratelor de denudație și a fluxului de
sedimente din cadrul sectorului alpin al Văii Doamnei. Sistemul fluxului sedimentar este de
regulă compus din transportarea și depunerea atât a depozitelor grosiere, cât și a celor fine
și dizolvate. În acest context este important de menționat faptul că în cadrul studiului de față
vor fi analizate doar sedimentele aflate în stare solidă. În vederea atingerii obiectivelor
propuse studiului, a fost necesar a se răspunde următoarelor întrebări:
1)

Care este distribuția formelor de acumulare din cadrul arealului țintă?

2)

Care este cantitatea de depozite înmagazinate în cadrul sectorului analizat?

3)

Ce tip de forme de acumulare ocupă cea mai mare pondere din volumul total al
sedimentelor?

4)

Care este metodologia adecvată cuantificării volumului de sedimente din cadrul
sectorului superior al Văii Doamnei?

5)

Ce concluzii putem trage pe baza structurii interne a formelor de acumulare?

6)

Ce concluzii se pot trage pe baza distribuției formelor de relief cu rol în
depozitarea sedimentelor?

Astfel, pentru a răspunde la principalele întrebări expuse în cele de mai sus, s-au
stabilit obiectivele principale ale studiului de față:
O1. Cartarea distribuției spațiale a formelor de relief cu rol de stocare a sedimentelor;
O2. Investigarea structurii interne a formelor de acumulare utilizând metode geofizice
specifice;
O3. Determinarea relațiilor spațiale și funcționale dintre formele de relief cu rol de
stocare a sedimentelor;
O4. Cuantificarea bugetului de sedimente, utilizând investigații geofizice și modelare
GIS, în zona alpină a Văii Doamnei;
O5. Determinarea ponderii formelor de acumulare din cadrul sectorului analizat;
O6. Determinarea ratelor de denudație specifice arealului investigat.
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II. AREALUL DE STUDIU
Munții Făgăraș reprezintă cel mai impozant sector montan al Carpaților Meridionali,
constituind astfel un areal de referință la nivelul Carpaților Românești (Voiculescu, 2002).
Aceștia se află situați în jumătatea estică a Carpaților Meridionali, la intersecția paralelei de
45°30′ Lat. N și a meridianului de 24°30′ Long. E. Culmea principală prezintă o desfășurare
preponderentă pe direcția E - V, având o lungime cuprinsă între 70 – 80 km, fiind
caracterizați de o asimetrie accentuată între versantul nordic și cel sudic.
Munții Făgăraș se individulizează atât prin masivitatea reliefului caracteristic,
ocupând o suprafață de aproximativ 1500 km2, cât și prin cea mai ridicată concentrare de
vârfuri de peste 2500 m din Carpații Românești (8 vârfuri), printre care și primele patru
vârfuri ca altitudine din țara noastră: Vf. Moldoveanu 2.544 m, Vf. Negoiu 2.535 m, Vf.
Viștea Mare 2.527 m și Vf. Lespezi 2522 m.
Valea glaciară a Doamnei este situată în partea central-vestică a Munților Făgăraș,
cu extensiune pe versantul nordic (fig. 2.1). Sectorul investigat este flancat în partea
superioară de două vârfuri impozante a căror altitudini depășesc 2300 m (Vf. Laița 2397 și
Vârful Paltinu 2399). La altitudini de peste 2000 m, în extremitatea sud-estică a arealului, se
desfășoară două circuri suspendate, a căror specificitate este dată de însăși denumirea lor:
Căldarea Pietroasă și Căldărușa cu Iarbă. Sectorul investigat se desfășoară în intervalul
altitudinal 1500 – 2400 m, prezentând o desfășurare sinuoasă, fără să se remarce o
concentrare a suprafețelor pe anumite intervale altitudinale.
Într-un cadru extins Munții Făgărașului se aliniază, din punct de vedere geologic,
Domeniului Supragetic, cu o predominanță a șisturilor cristaline aparținând seriilor de
Cumpăna și Făgăraș, aceștia fiind totodată caracterizați de numeroase variații petrografice
induse de intercalațiile de calcare, dolomite și amfibolite (Dimitrescu, 1963). În ceea ce
priveștea alcătuirea geologică a sectorului investigat, acesta se individualizează prin structuri
litologice specifice care includ micașisturi, paragnaise și șisturi sericito-cloritoase, precum
și corpuri izolate de calcare și dolomite cristaline (Pană, 1990), reprezentate în cadrul
arealului analizat prin formațiunea denumită Jgheabul Văros.
Prezența ghețarilor pleistoceni, a căror ocurență a fost semnalată pentru întâia oară
cu peste 130 de ani în urmă, de către (Lehmann, 1881; Lehmann, 1885), au înregistreat
extensiunea maximă în cadrul fazei Lolaia, perioadă în care limita altitudinală a ghețarului
care ocupa complexul glaciar din Valea Doamnei cobora aproximativ până la altitudinea de
1220 m (Urdea, 2004). Acțiunea erozională a ghețarului a lăsat în urmă o serie de elemente
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definitorii ale reliefului glaciar: circuri și văi glaciare, umeri și praguri glaciare, creste
înguste de tip „arête”, șei de transfluență glaciară (Șaua Bâlei), berbeci glaciari, suprafețe
șlefuite, striuri glaciare și implicit, la altitudini de peste 1600 m, probabil cel mai elocvent
complex morenaic din Munții Făgăraș, care sugerează la rândul său, o modelare policiclică
a reliefului (Urdea et al., 2007). Astfel, în partea superioară a arealului investigat, începând
de la altitudinea de 1850 m, se găsește circul de tip complex sau outer Doamna Mare, cu o
lungime maximă de peste 1400 m, respectiv o lățime maximă de peste 1200 m, în cadrul
acestuia individualizându-se două circuri suspendate de tip circ-în-circ sau inner și anume
Căldărușa cu Iarbă (Doamna Mică 1), respectiv Căldarea Pietroasă (Doamna Mică 2)
(Mîndrescu, 2006).

Fig. 2.1. Localizarea arealului de studiu.
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Condițiile climatice din Pleistocen au favorizat de asemenea, apariția și dezvoltarea
proceselor periglaciare, reprezentate în arealul de studiu prin numeroase scurgeri de
sfărămături, căderi de pietre, lobi de solifluxiune, blocuri reptante și implicit, cele mai
reprezentative și impozante forme ale acțiunii de modelare a suprafeței topografice prin
acțiunea de creep a permafrostului, ghețarii de pietre. Aceste mezomorfe sunt reprezentate
pe suprafața arealului investigat, de ghețarul de pietre Pietroasa, situat în căldarea suspendată
omonimă. Prezența permafrostului în cadrul arealului investigat s-a dezbătut, în ultimii ani,
în cadrul a numeroase studii de specialitate (Urdea, 1993; Urdea, 1997; Urdea, 1998; Onaca
et al., 2013). Morfologia actuală a arealului de studiu este dominată de manifestarea
proceselor periglaciare tipice (Urdea, 2004) care în combinație cu litologia specifică
arealului investigat prezintă o sensibilitate ridicată la procesul de îngheț-dezgheț, contribuind
astfel, prin procesul de gelifracție, la formarea blocurilor de mărimi medii și mari, acumulate
în depozite specifice (grețari de pietre, conuri și versanți de grohotiș, râuri de pietre sau
protalus rampants), având o frecvență ridicată în sectorul alpin, la altitudini de peste 1700
m. Atfel, la nivelul mediului alpin al sectorului analizat analizat se regăsesc următoarele
tipuri de forme de relief: (1) versanți de grohotiș; (2) conurile de grohotiș; (3) depozite
morenaice; (4) ghețari de pietre și (5) depozite fluvio-torențiale. Aceste forme de relief
reprezintă elementele principale de depozitare a sedimentelor din cadrul Văii Doamnei, fiind
totodată considerate elemente reprezentative ale ariilor montane înalte.
Climatul reprezintă unul dintre principalii factori care controlează prezența și
intensitatea proceselor periglaciare, specifice arealelor înalte. În cadrul ariilor montane atât
altitudinea, cât și expoziția și implicit, declivitatea induc diferențieri semnificative în
distribuția parametrilor climatici. Climatul Carpaților Meridionali este caracterizat prin
localizarea izotermei de 0° în zona izohipselor de 2050 – 2100 m, temperaturile caracteristice
arealelor situate la altitudini superioare fiind caracterizate prin temperaturi medii anuale de
-2,3°C la stația meteorologică Omu (2505 m), de -0,5 °C la stația meteo Țarcu (2180 m),
respectiv de 0,3 °C la stația meteorologică Bâlea Lac (2038 m).
În ceea ce privește cantitatea de precipitații specifică ariilor montane, valorile medii
anuale ating valoarea de 969,8 mm/an în cazul stației meteorologice Omu, cu valori lunare
maxime de 136,5 mm/an pentru luna iulie. În cazul stației meteorologice Țarcu, valorile
medii anuale ale cantității de precipitații lichide se ridică la valoarea de 959,4 mm/an, cu
valori maxime în luna iunie de 139,3 mm/an. În cazul stației meteorologice Bâlea, cantitatea
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de precipitații atinge valori superioare situațiilor precedente, înregistrându-se cantități medii
anuale de 1220,3 mm/an, cu un maxim de 166,4 mm/an tot în luna iunie.
Vegetația tipică sectoarelor superioare ale Munților Făgăraș se caracterizează prin
prezența etajelor de vegetație de tip boreal, subalpin și alpin (Călinescu, Antonescu, 1969).
Astfel, în cadrul etajului alpin al Munților Făgăraș, la altitudini de peste 2200 m, se disting
specii de vegetații ierboase, licheni, mușchi și arbuști pitici (Salix reticulata, Vaccinum
myrtilus, etc.). În cea ce privește etajul subalpin acesta se caracterizează prin prezența
pajiștilor de graminee și implicit, prin abundența arbuștilor specifici arealelor înalte precum:
jneapănul (Pinus mugo), ienupărul (Juniperus communis), scorușul de munte (Sorbus
aucuparia) sau smârdarul (Rhododendron kotschyi) (Munteanu, 2001). Limita superioară a
pădurii variază între treptele altitudinale curpinse între 1700 -1800 m, unde apar pădurile de
molid specifice etajului boreal (Voiculescu, 2002).

III. CADRUL ȘTIINȚIFIC
3.1. Analiza bugetului de sedimente
Termenul de buget include totalitatea obiectelor existente sau disponibile la un
moment dat într-un cadru bine definit. Acesta poate fi de asemenea descris ca o însumare a
cantităților de sedimente înmagazinate în cadrul unui peisaj geomorfologic predefinit.
Analiza bugetului de sedimente presupune realizarea unui studiu complex care să cuprindă
investigarea principalelor elemente ale fluxului de sedimente reprezentate prin ariile sursă,
procesele de transfer, respectiv cele de depozitare, temporară sau definitivă a acestora.
Această analiză constituie un preambul în analiza formelor de relief și implicit, a suprafeței
terestre, fiind totodată considerat principalul mijloc de analiză în managementul resurselor,
utilizat în special în învestigarea impactului antropic asupra sistemului geomorfologic (Reid,
Dunne, 1996).
Problematica definirii ariilor de proveniență a sedimentelor este una complexă.
Slaymaker et al. (2003) a identificat patru surse sedimentare pentru ariile montane afectate,
în prezent sau trecut, de glaciație: (1) depozite glaciare fine derivate în urma eroziunii
subglaciare; (2) depozite fluvioglaciare derivate din depozite paraglaciare și depozite de
terasă Holocene; (3) depozite fluvio-glaciare derivate din depozite morenaice; respectiv (4)
sedimente provenite din instabilitatea versanților. Astfel, se poate spune că principalele surse
de producere a sedimentelor sunt reprezentate de aflorimentele de rocă, versanții de stâncă
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și depozitele glaciare, procesele de dezagregare, respectiv eroziunea glaciară, acestea din
urmă fiind considerate a fi motorul de mobilizare a acestora (Otto, 2006).
Transportul de sedimente din apropierea ariei sursă este dominat de procese
gravitaționale, periglaciare și glaciofluviale, sedimentele fiind apoi preluate și depozitate în
cadrul cuvetelor de către procese fluviale (Caine, Swanson, 2013). Lacurile, mările și
oceanele reprezintă principalele zone de depozitare a sedimentelor escavate din cadrul ariilor
montane. Sedimentele înmagazinate în cadrul văilor alpine prezintă un caracter temporar,
fiind ușor înlăturate, în cazul unor schimbări climatice majore, prin acțiunea proceselor
dominante (e.g.: acțiunea ghețarilor) (Einsele, 2000).
Fluxul sedimentar (FS) descrie cantitatea sedimentelor evacuate din cadrul unui
bazin de drenaj într-o perioadă de timp definită, având ca și unitate de măsură tone/an (t/a),
definit conform următoarei formule:
𝑃

𝐹𝑆 = 𝑉𝑆 𝐴 𝑏𝑇

(3.2.)

𝑑

unde, VS reprezintă volumul sedimentelor depozitate, 𝑃𝑏 densitatea în stare uscată a patului
de rocă, 𝐴𝑑 suprafața de denudație, respectiv 𝑇 perioada de timp în care sunt evacuate
sedimentele.
Cuantificarea activității erozionale din cadrul unui bazin de drenaj se poate estima
determinând ratele de denudație (RD), valorile obținute descriind cantitatea de materiale
erodate per unitate de timp. Unitatea de măsură pentru ratele de denudație se exprimă de
regula în mm/a sau mm/ka. Unitatea inversă ce vizează cuantificarea procesului de depunere
este rata de sedimentare (RS). Astfel, informațiile privind volumului total de sedimente pot
fi utilizate în vederea determinării ratelor de denudație RD.
𝑃

𝑅𝐷 = 𝑉𝑆 𝑃 𝐴𝑏 𝑇

(3.4.)

𝑠 𝑑

unde: 𝑃𝑠 reprezintă densitatea în stare uscată a sedimentelor, 𝑃𝑏 densitatea în stare uscată a
patului de rocă, 𝐴𝑑 suprafața de denudație și 𝑇 perioada de timp pentru care se realizază
cuantificarea. În cazul în care cuantificarea ratelor de denudație se realizează pentru
suprafețe cu roca la zi, ratele de denudație sunt definite ca rate de retragere a versanților,
fiind cuantificabile cu ajutorul formulei anterioare.
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Prin urmare, putem spune că realizarea studiilor de cuantificare a bugetului de
sedimente reprezintă o sarcină foarte complexă, principalele provocări fiind date de
cuantificarea corectă a formelor de relief de acumulare, de înțelegerea mecanicii proceselor
și implicit de determinarea cât mai exactă a ratelor de denudație. În plus, procesele de
transport și cele de depozitare a sedimentelor pot înregistra fluctuații importante în timp și
spațiu, existând puține abordări de monitorizare a bugetului de sedimente de-a lungul unor
perioade îndelungate de timp. Cea mai importantă abordare de acest fel este cea a lui (Rapp,
1960), în nordul Scandinaviei, activitatea de monitorizare fiind continuată parțial prin
diferite studii, chiar și în perioada contemporană (Schlyter et al., 1993; Gude et al., 2002;
Beylich et al., 2006).
3.2. Determinarea ratelor de denudație și a fluxului de sedimente
Mare parte a sedimentelor înmagazinate în cadrul bazinelor sedimentare sunt
generate în urma expunerii subaeriene a scoarței terestre, asupra căreia acționează o serie de
procese fizico-mecanice și procese fizico-chimice de dezagregare. Aceste procese duc astfel
la formarea clastelor de dimensiuni variate. Acțiunea ciclică a proceselor de dezagregare,
respectiv de eroziune a sedimentelor, determină o ușoară, dar totodată constantă scădere, în
altitudinde a scoarței terestre. Valoarea acestei scăderi în altitudine, înregistrată la nivelul
unei anumite regiuni, pe parcursul unei perioade de timp bine delimitate, poartă denumirea
de rată de denudație. Procesul de denudație implică practic transportarea și implicit
depunerea depozitelor rezultate în urma alterării scoarței terestre în cadrul bazinelor
continentale sau a oceanelor. Motorul declanșator al acestor ample procese de transport de
sedimente, la scară globală, este reprezentat de o gamă largă de procese fizice, chimice și
biologice. Printre cei mai importanți agenți de transport amintim, ploile, scurgerile la
suprafață, transportul fluvial, circulația apei subterane și transportul datorat vântului și
gheții, fiecare dintre acestea jucând un rol important în funcție de arealul de manifestare al
acestora (Einsele, 1992).
Utilizarea analizei bugetului de sedimente în determinarea ratelor de denudație a fost
aplicată, de-a lungul timpului, în numeroase studii. Pe baza acestora s-a surprins o acuratețe
variabilă, dat fiind faptul că determinarea volumului de sedimente, în cadrul acestor studii,
s-a bazat de regulă atât pe estimări empirice, cât și pe modele geometrice, foraje și analiză
geomorfologică complexă (Hinderer, 2001; Kuhlemann et al., 2001; Hoffmann, Schrott,
2002; Curry, Morris, 2004; Cossart, Fort, 2008; Otto et al., 2009; Goetz et al., 2013).
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Ținând cont de faptul că abordările de estimare a ratelor de denudație, ce au la bază
analiza bugetului de sedimente, nu includ în analiză eventualele variații de natură locală sau
temporală, putem spune că această metodă prezintă practic o situație generalizată a unui
bazin sedimentar. Această problematică a fost expusă de diverși autori (Phillips, 1986;
Harbor, Warburton, 1993), ratele de denudație derivate pe baza analizei bugetului de
sedimente fiind valabile doar sub asumția conform căreia nu există fluctuații importante ale
ratelor de sedimentare. Această limitare subliniază practic importanța cuantificării corecte a
depozitelor sedimentare, accentuând totodată importanța relației dintre ratele de denudație
și perioada de manifestare a acestora. Minimalizarea influenței variației temporale a ratelor
de denudație se realizează, de regulă, atât prin creșterea scării temporale de analiză, cât și
prin includerea în analiză a cantității de sedimente înmagazinate, respectiv remobilizate, din
cadrul arealului țintă. Cu toate acestea, influența evenimentelor extreme, a fenomenelor
episodice sau a evenimentelor majore se poate face resimțită pe perioade îndelungate de timp
în cadrul unui bazin sedimentar de sute sau chiar mii de ani, exercitând astfel un impact
major asupra ratelor de denudație specifice (Phillips, 1986).

IV. METODE UTILIZATE ÎN ANALIZA DEPOZITELOR SEDIMENTARE
4.1. Delimitarea formelor de depozitare a sedimentelor
Conceptul de cartare geomorfologică reprezintă o abordare holistică a analizei
geomorfologice a structurii peisajului, înglobând atât caracteristicile geometrice și
funcționale, cât și relațiile de vecinătate a formelor de relief din cadrul unui peisaj. Harta
geomorfologică devine astfel o unealtă foarte complexă care permite sistematizarea
peisajului și a componentelor geomorfologice care îl constituie. Redând elemente cheie ale
sistemului geomorfologic, o hartă a distribuției formelor de relief oferă atât posibilitatea
realizării unui inventar al acestora, cât și identificarea proceselor active și inactive ce au dus
la evoluția actuală a reliefului (Otto, 2006).
Cartarea geomorfologică începe și se desfășoară de regulă în teren. Dezvoltarea
tehnologică actuală a mijloacelor de Teledetecție și SIG specializate pe prelucrarea
aerofotogramelor și a imaginilor satelitare de mare rezoluție, permit însă realizarea cartărilor
geomorfologice fără a fi nevoie de o muncă asiduă în teren. Dat fiind faptul că zona de studiu
prezintă un relief foarte variat, dezvoltarea actuală a mijloacelor de cartare automată nu oferă
posibilitatea extragerii automate a tuturor formelor componente ale peisajului alpin studiat.
În acest context, delimitarea elementelor componente s-a realizat atât prin cartare
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geomorfologică in situ, cât și prin utilizarea mijloacelor SIG. Astfel, harta distribuției
formelor de relief din cadrul Văii Doamnei are la bază, în primul rând, o cartare in situ
utilizând un DGPS Trimbe GeoExplorer cu acuratețe sub metrică. În al doilea rând, aceasta
se bazează pe o serie de aerofotograme de rezoluție 0,25 m (fig. 4.1 A), respectiv 0,5 m (fig.
4.1 B), utilizate pentru delimitarea, analizarea și interpretarea distribuției formelor în teren.

Fig. 4.1. Aerofotograme utilizate în cartarea formelor de relief din cadrul Văii Doamnei; a) rezoluție de 0,25
m; b) rezoluție de 0,5 m.

4.2. Metode utilizate în cuantificarea bugetului de sedimente
4.2.1. Radarul de penetrație electromagnetică (GPR)
Investigațiile utilizând radarul de penetrație electromagnetică reprezintă un tip de
măsurători geofizice acceptate și utilizate în prezent atât de către geofizicieni, geologi, cât și
de geomorfologii de pretutindeni. Tehnologia de realizare a măsurătorilor presupune
utilizarea undelor electromagnetice pentru sondarea și investigarea proprietăților dielectrice
ale substratului. Diferențele considerabile ale proprietăților dielectrice ale substratului,
împreună cu spectrul larg al frecvențelor ce pot fi utilizate în realizarea măsurătorilor, în
general între 10 – 1000 MHz, au generat o gamă foarte largă de aplicabilitate a investigațiilor
GPR, astfel că adâncimea de realizare a măsurătorilor poate varia de la ordinul centimetrilor
până la câțiva zeci de metrii (Smith, Jol, 1995; Jol, 2009).
Principiul de funcționare a sistemelor radar are la bază transmiterea de unde radio de
la antena transmițătoare (Tx) către antena receptoare (Rx), astfel cea mai des întâlnită
modalitate de efectuare a măsurătorilor presupune utilizarea a două antene, transmițător și
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receptor, montate pe un cadru fix, care sunt plimbate pe suprafața investigată cu scopul de a
identifica reflexiile obiectelor și structurilor din substrat. Metoda GPR este foarte
asemănătoare, din punct de vedere geofizic, cu cea a reflecției seismice, ambele utilizând
semnalul reflectat de către structurile din substrat, diferind însă metodele de aplicare.
Lămuriri în această direcție sunt aduse de către Sharma (2004), acesta accentuând faptul că
radarul nu va penetra materialele cu o conductivitate electrică ridicată (ex: argilele), în acest
tip de structuri dovedindu-se utilă investigarea seismică. Tehnica GPR păstrează însă un
randament ridicat în investigarea materialelor cu o conductivitate electrică scăzută ca:
gheața, nisipul, patul de rocă, apă fără săruri etc.
Metodele de lucru utilizate în realizare investigațiilor GPR se subîmpart în trei tipuri
distincte, diferențiate prin modul de configurare a antenelor (Milsom, 2003) și anume: 1)
Tehnica intervalului constant (common – offset) care presupune deplasarea simultană a
ambelor antene pe linia de profil, păstrând constantă distanța dintre acestea, 2) cea a
punctului central comun (PCC) care presupune deplasarea antenelor, în sens opus, la o
distanță egală față de punctul central, în vreme ce 3) tehnica WARR (wide angle reflection
and refraction) presupune menținerea uneia dintre antene într-un punct fix (fie
transmițătorul, fie receptorul) în timp ce cealaltă este distanțată la intervale egale.
4.2.2. Rezistivitatea electrică a substratului
Metoda tomografiei electrice (ERT) are la bază capacitatea materialelor din subtrat
de a conduce curentul electric. Propagarea curentului electric în substrat se realizează în
moduri diferite în funcție de substratul investigat. Astfel, în cazul metalelor propagarea
acestuia se realizează prin trecerea electronilor prin diferite minerale, în timp ce în cazul
conductivității electrolitice se realizează prin trecerea ionilor prin apa înmagazinată în pori.
Pe baza acestora putem spune că rezistivitatea electrică a rocilor este influențată atât de
porozitatea, mărimea și distribuția porilor, cât și de diferența de conductivitate înregistrată
între apa din pori și suprafața rocilor, de temperatură, de cantitatea de apă și gheață
înmagazinată, precum și de proprietățile chimice caracteristice substratului investigat (Otto,
2006). Prin urmare, putem defini ca rezistivitate electrică a materialelor acea proprietate
specifică care se opune trecerii curentului electric prin acesta, putând fi de asemenea descris
ca fiind opusul conductivității.
Principiul de realizare a investigațiilor de rezistivitate electrică constă în transmiterea
unui curent electric continuu, de intensitate cunoscută, în direcția substratului, prin
intermediul a doi electrozi sursă sau electrozi curent, intensitatea rezultată fiind măsurată în
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dreptul electrozilor potențiali sau electrozi receptori, astfel încât determinându-se aceste
valori pentru toți electrozii utilizați în cadrul unei investigații (25 – 100 electrozi sistem
sistem GeoTom MK8E1000) va rezulta distribuția valorilor de rezistivitate electrică pentru
întrega extensiune a substratului investigat (Hauck, Kneisel, 2008).
Adâncimea de investigare a substratului este direct proporțională cu distanța dintre
electrozi și numărul acestora, astfel încât pentru creșterea adâncimii de penetrare este absolut
necesară creșterea distanței dintre electrozi (Kearey, 2002). Adâncimea maximă de
investigare a substratului este, în general, determinată de particularitățile sistemului utilizat,
sistemul aflat în dotarea departamentului de Geografie, GeoTom MK8E1000, fiind limitat
la o distanță maximă de 4 m între electrozi. Un alt factor determinant în limitarea adâncimii
maxime de penetrare îl reprezintă geometria utilizată în efectuarea investigațiilor, acestea
având un impact direct atât asupra rezoluției cât și asupra adâncimii maxime de penetrare.
Cele mai comune geometrii de configurare a fiind Wenner, Schlumberger și Dipole-Dipole.
4.2.3. Achiziția datelor geofizice
Metodele geofizice antemenționate au fost aplicate, în cadrul studiului de față, pe
forme individuale de depozitare a sedimentelor, în vederea determinării contactului dintre
corpul de gelifracte și patul de rocă. Achiziția profilelor geofizice s-a desfășurat de-a lungul
a numeroase campanii de teren întreprinse în vara anului 2013, 2014, respectiv 2015,
transportarea echipamentului în cadrul arealului investigat fiind facilitat de proximitatea Văii
Doamnei față de Valea Bâlea, vale care permite accesul auto până în dreptul lacului Bâlea
prin șoseaua națională 7C, supranumită și Transfăgărășan.
Pentru efectuarea investigațiilor utilizând metoda GPR s-a utilizat un sistem MALA
Profesional Explorer (ProEx) echipat cu o antenă de tip Rough Terrain (RTA) de 50 Mhz
(foto. 4.1), fiind realizate 64 de profile, cu o lungime ce variază între 60 și 300 m, distribuite
pe forme de relief specifice delimitate în prealabil.
Metoda de achiziție a datelor GPR a fost cea continuă, cu un interval de eșantioare
de 0,2 secunde, respectiv o frecvență de transmitere a datelor de 500 Mhz. Semnalul
recepționat a fost suprapus utilizând opțiunea de suprapunere automată oferită de producător.
Utilizarea antenelor compacte de tip RTA a împiedicat realizarea profilelor de tip Common
Midpoint (CMP) sau Wide Angle Reflection and Refraction (WARR) care permit estimarea
vitezelor de propagare a undelor electromagnetice în mediul investigat, convertirea în
adâncime a vitezelor de propagare obținute efectuându-se pe baza surselor bibliografice.
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Foto. 4.1. Sistem GPR MALA Profesional Explorer (ProEx) utilizat în investigarea depozitelor sedimentare
din cadrul Văii Doamnei.

Procesarea datelor GPR a fost realizată folosind softul dedicat, Reflexw6.0. Secvența
de procesare a fost elaborată întrebuințând o etapizare asemănătoare cu cea abordată în studii
similare (Degenhardt, 2009). În primă fază a fost aplicată funcția de filtrare a zgomotului
din cadrul radargramelor utilizând funcția running average, urmat de un filtru temporal
pentru desaturarea semnalului (dewow). Amplificarea semnalului electromagnetic s-a
realizat aplicând funcția energy decay, urmată de procesul de corecție a poziției primului
semnal recepționat (0 time correction) (Berthling, Melvold, 2008). Ultimii pași în procesarea
radargramelor au constat în eliminarea zgomotului sub formă de panglici orizontale
background removal, respectiv filtrarea spectrului de frecvență utilizând funcția
bandpasfrequency.
Investigațiile de rezistivitate electrică a substratului au fost realizate utilizând un
sistem multielectrod de înaltă rezoluție de tip GeoTom MK8E1000 (foto 4.2). Un total de 9
profile au fost utilizate în vederea determinării grosimii depozitelor investigate, dintre care
primele 3 au fost realizate în anul 2012 (Onaca, 2013), restul fiind realizate în vara anului
2014. În cazul celor 6 profile s-a optat pentru distanța maximă dintre electrozi în vederea
obținerii adâncimii maxime de investigare, vizându-se totodată și minimizarea timpului de
amplasare a electrozilor, timp ce limitează numărul de investigații realizabile într-o zi.
Investigațiile au fost efectuate pe o serie de subsisteme specifice mediului alpin, precum:
depozite și conuri de grohotiș, depozite morenaice și depozite lacustre.
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Toate profilele au fost realizate utilizând metoda wenner de configurare a
electrozilor, aceștia fiind amplasați la un interval de 4 m, oferind o adâncime maximă de
penetrate de aproximativ 30 m. În cazul ghețarului de pietre Pietroasa amplasarea
electrozilor s-a realizat utilizând bureți imbibați cu apă sărată, deoarece suprafața accidentată
a acestuia, alcătuită din blocuri de mari dimensiuni, a îngreunat realizarea unui contact optim
cu suprafața investigată.
Determinarea rezistivității aparente a substratului s-a realizat pe baza algoritmilor de
inversie robustă inplementată în softul de specialitate RES2DINV (Loke, Barker, 1996).
Deoarece factorul de netezire al modelului este controlat de factorul de atenuare, s-au testat
diferite valori ale acestui parametru (între 0.05 și 1) în vederea obținerii unei tomograme cât
mai aproapiate de condițiile locale (Hauck et al., 2003; Kneisel et al., 2008). Pentru o redare
mai fidelă a substratului, tomogramele au fost procesate aplicându-se informații referitoare
la topografia locală.

Foto. 4.2. Sistem ERT GeoTom utilizat în investigarea depozitelor sedimentare din cadrul Văii Doamnei.

4.2.4. Cuantificarea volumului de sedimente
Cuantificarea volumului de sedimente prevede în primă fază obținerea informațiilor
directe prin foraje sau indirecte prin investigații geofizice, asupra adâncimii patului de rocă
în cadrul arealului investigat. Efectuarea forajelor este de regulă foarte costisitoare, atât din
punct de vedere financiar cât și logistic, realizarea acestui tip de investigații nefiind posibilă
în cadrul acestui studiu. Investigațiile geofizice oferă însă o alternativă de înaltă rezoluție la
problematica determinării adâncimii patului de rocă.
17

De regulă atât dimensiunile arealelor abordate pentru cuantificarea volumului de
sedimente (110 km2 – Otto, 2009; 17 km2 – Schrott, 2003), cât și dificultatea și timpul limitat
de desfășurare a investigațiilor geofizice consituie o piedică importantă în determinarea
metodologiei de cuantificare a depozitelor. Majoritatea studiilor întreprinse abordează o
metodologie mixtă, alcătuită din investigații în situ pentru determinarea grosimii
sedimentelor pentru anumite zone din sectorul investigat, respectiv aplicarea diferitelor
modele de generalizate a rezultatelor asupra întregului areal investigat (Otto, 2006). Date
fiind însă dimensiunile reduse ale arealului propus (3,6 km2) cele 64 de profile GPR,
respectiv cele 9 profile ERT conferă o acoperire aproape totală a acestuia, fiind posibilă
astfel extragerea grosimii depozitelor sedimentare pe întrega suprafață a arealului investigat.
Procesarea informațiile obținute, cu ajutorul mijloacelor specifice SIG (ArcGis 10), a permis
realizarea unui model de cuantificare a stratului de sedimente din cadrul Văii Doamnei.
Prima etapă în determinarea volumului total de sedimente, din cadrul văii analizate,
a constat în extragerea grosimii depozitelor sub formă de informații punctuale, la o
echidistanță de 15 m, utilizând ca suport informațiile obținute în urma analizării profilelor
geofizice. Pe baza informațiilor extrase s-au realizat o serie de transecte punctuale,
reprezentând adâncimea patului de rocă, pentru fiecare locație investigată în teren (fig. 4.2).
Ținând cont de faptul că investigațiile geofizice au fost realizate pe suprafața principalelor
forme de relief din cadrul arealului investigat, pentru a suplimenta numărul de puncte
necesar realizării unei interpolări de o acuratețe cât mai ridicată au fost introduse suplimentar
o serie de puncte reprezentând aflorimentele locale (cartare DGPS Trimble). De asemenea,
norul de puncte reprezentând grosimea depozitelor a fost îmbogățit ulterior prin
generalizarea informațiilor obținute pe forme de relief similare sau învecinate. Pe baza
observațiilor in situ (ogașe, aflorimente, săpături) realizate asupra versanților văii principale
s-a constatat acoperirea acestora cu un strat de depozite superficiale, acestea fiind reproduse
prin introducerea unor puncte cu o grosime de 0,5 m, valoare considerată ca fiind
reprezentativă pentru aceste depozite superficiale. Ca ultimi factori de constrângere în
realizarea interpolării au fost utilizate atât rețeaua hidrografică elementară locală, rețea ce își
desfășoară cursul la suprafața patului de rocă, cât și suprafețele ocupate de pereții de rocă,
suprafețe lipsite practic de prezența unui strat cuantificabil de sedimente.
Estimarea grosimii în cazul punctelor introduse suplimentar a avut la bază
următoarele principii: (1) valorile de adâncime obținute în urma realizării investigațiilor
geofizice pot fi extrapolate ca fiind valori reprezentative pentru forme similare din cadrul
văii analizate; (2) în cazul formelor ce se înalță deasupra reliefului înconjurător, ca de
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exemplu morenele o grosime minimă poate fi ușor estimată și extrapolată. Transectele astfel
obținute au fost utilizate în vederea realizării interpolării suprafeței, reprezentând volumul
total al sedimentelor din cadrul arealului investigat. Interpolarea a fost realizată utilizând
metoda TopoToRaster, metodă aleasă deoarece oferă posibilitatea includerii în procesul de
interpolare a datelor de tip punct, a celor de tip linie, cât și a factorilor de constrângere.

Fig. 4.2. Puncte utilizate în interpolare (transecte).

Modelul obținut reprezentând valorile grosimii sedimentelor a fost utilizat ulerior în
determinarea volumului de sedimente înmagazinat în cadrul întregului areal investigat, al
subunițăților acestuia (sector vale-circ, sector circuri suspendate) și binențeles, în cadrul
formelor individuale de acumulare, toate aceste valori fiind utilizate ulterior în determinarea
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ratelor de denudație. Astfel, pentru extragerea volumului de sedimente a fost utilizată funcția
Surface Volume, din cadrul modulului 3D Analyst, în vreme ce pentru determinarea valorilor
maxime, minime și medii ale grosimii depozitelor a fost utilizată funcția Get Raser
Properties din cadrul modulului Data Management.
4.2.5. Incertitudini în detectarea patului de rocă utilizând investigațiile geofizice
Determinarea contactului cu patul de rocă, utilizând investigații geofizice, implică o
anumită doză de incertitudine. Principala problemă legată de interpretarea măsurătorilor
geofizice, efectuate în mediile alpine, o constituie proprietățile particulare ale substratului.
Astfel, existența în substrat a depozitelor înghețate și implicit, nivelul de umiditate ridicat
din substrat, determină probleme serioase în identificarea cu exactitate a grosimii formelor
investigate. Cu toate acestea, utilizarea tot mai frecventă a acestui tip de investigații în
geomorfologie va duce treptat la o mai bună înțelegere atât a modului de realizare a
investigațiilor, cât și a modului de interpretare a informațiilor obținute. În situația în care nu
sunt disponibile informații directe referitoare la grosimea depozitelor investigate (ex: foraje),
un prim pas în eliminarea incertitudinilor îl constituie utilizarea a cel puțin două metode de
investigare paralele (Hoffmann and Schrott 2003; Otto and Sass 2006), metodologie aplicată
și în cadrul studiului de față.
În vederea compensării gradului de incertitudine indus în determinarea contactului
cu patul de rocă și implicit a grosimii depozitelor sedimentare, prin utilizarea investigațiilor
indirecte, s-a avut în vedere evaluarea comparativă a rezultatelor obținute în urma utilizării
celor două metode de investigație (GPR și ERT). Astfel, valoarea erorii utilizate în
determinarea grosimii depozitelor sedimentare și implicit, a volumului acestora, s-a obținut
pe baza valorii medii a diferențelor de adâncime înregistratrate între datele obținute în urma
aplicării celor două metode.

4.2.6. Estimarea erorilor în calcularea volumului de sedimente
Cuantificarea volumului de sedimente din cadrul Văii Doamnei are la bază
interpolarea grosimii depozitelor, realizată prin extragerea adâncimii sub formă de date
punctuale, având ca suport rezultatele investigațiilor geofizice, respectiv punctele cu
aflorimente colectate din teren, precum și valorile de grosimi estimate prin extrapolare sau
pe baza observațiilor din teren. Investigațiile geofizice, al căror grad de acuretețe a fost
discutat în cele de mai sus, ocupă cea mai importantă pondere din cadrul punctelor utilizate
în determinarea grosimii depozitelor pentru sectorul investigat, fiind urmate de estimări
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privind grosimea stratului de sedimente de pe versanții văii acoperiți cu depozite
superficiale.
Astfel, în vederea evaluării acurateții metodei de interpolare utilizată în vederea
cuantificării grosimii stratului de regolit din cadrul arealului investigat, norul inițial de
puncte a jost împărțit în două părți, 80 % din date au fost utilizate în realizarea interpolării,
în vreme ce 20 % au fost utilizate în vederea validării interpolării obținute, marja de eroare
a interpolării fiind stabilită prin valoarea erorii medii pătratice (RMS).
Marja de eroare finală considerată în cuntificarea volumului de sedimente se bazează
atât pe valoarea obținută în urma evaluării comparative a celor două metode geofizice
distincte utilizate în determinarea contactului cu patul de rocă (GPR și ERT), cât și pe baza
acurateții modelului obținut în urma interpolării valorilor de adâncime, fiind definită ca și
valoare medie a acestora.
4.2.7. Determinarea ratelor de denudație și a fluxului de sedimente
Determinarea ratelor de denudație specifice arealului investigat s-a realizat pe baza
ecuației 3.4. În cazul valorii medii a densității patului de rocă a fost utilizată valoarea de 2,7
g/cm3 (Clark, 1966; Otto et al., 2009; Norton et al., 2010; Müller et al., 2014), valoare
reprezintativă determinată pe baza specificului geologic al Văii Doamnei în care predomină
șisturile cuarțitice, respectiv, calcarele dolomitice. În ceea ce privește valoarea densității
depozitelor de acumulare, aceasta diferă în funcție de stadiul de evoluție a formei vizate,
înregistrând valori mai ridicate pentru depozite glaciare și fluvio-torențiale, respectiv mai
scăzute în cazul depozitelor de versant. Astfel, pe baza valorilor de densitate a formelor de
acumulare determinate și aplicate în studii similare ce prezintă valori între 1,5 și 2,6 g/cm3
(Einsele, 1992; Hinderer, 2001; Sass, Wollny, 2001; Embleton-Hamann, Slaymaker, 2006;
Lothar Schrott, 2006; Morche et al., 2008; Beylich et al., 2009; Otto et al., 2009; Krautblatter
et al., 2012), respectiv a faptului că studiul de față are la bază cuantificarea a diferite tipuri
genetice de forme de acumulare, s-a stabilit valoarea medie de 2 g/cm3 ca valoare aplicabilă
pentru densitatea depozitelor de acumulare, în vederea determinării ratelor de denudație
specifice arealului investigat.
Cuantificarea ratelor de denudație s-a realizat pentru ultimii 10.000 de ani, perioadă
utilizată ca interval temporar lipsit de prezența ghețarilor, în cadrul căreia predomină
acțiunea proceselor de sedimentare. Această valoare prag, determinată ca vârstă medie
pentru întreg arealul investigat, s-a stabilit pe baza datărilor anterioare realizate asupra
morenelor din cadrul Văii Doamnei (Kuhlemann et al., 2013). Cuantificarea ratelor de
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denudație s-a realizat atât la nivelul întregului areal analizat, cât și la nivelul celor două
subsisteme identificate: la nivelul sistemului circurilor suspendate, respectiv la
nivelulsistemului vale-circ. Pentru fiecare din sistemele enumerate mai sus au fost stabilite
ratele de denudație având ca arii sursă suprafața totală a acestora. Rata de transport a
sedimentelor, definită ca volum de sedimente, suprafața și timp (t/km2/an), a fost totodată
determinată aplicând ecuația 3.2. Această formulă face referire la cantitatea de sedimente
remobilizată, dar care nu a fost evacuată încă din cadrul bazinului sedimentar.

V. REZULTATE
5.1. Caracteristicile și distribuția spațială a formelor de acumulare
Pe baza reprezentării digitale a distribuției formelor de acumulare din sectorul
superior al Văii Doamnei (3,64 km2) (fig. 5.1), au fost delimitate un număr total de 64 de
forme individuale de acumulare a sedimentelor (tabelul 5.1). Apoximativ 42 % din suprafața
analizată este acoperită de forme de acumulare de tipul versanților și conurilor de grohotiș,
depozitelor morenaice, ghețarilor de pietre și depozitelor fluvio-torențiale, această suprafață
crescând până la 90 % prin includerea suprafețelor acoperite de depozite superficiale. Pe
suprafața aferentă celorlalte 10 procente arealul investigat reunește pe lângă formele de
acumulare antemenționate, atât areale caracterizate de prezența aflorimentelor (3 %), cât și
areale caracterizate de prezența pereților de rocă (7 %) (tabelul 5.1).
Excluzând suprafețele ocupate de depozite superficiale care nu pot fi considerate
forme de acumulare individuală specifice, putem spune că principalele forme de acumulare
din cadrul arealului sunt versanții de grohotiș. Aceștia ocupă o suprafață egală cu 21 % din
suprafața totală, fiind urmați, la o distanță apreciabilă, de depozite sedimentare sub forma
conurilor de grohotiș, respectiv depozitelor morenaice, ambele ocupând o suprafață egală cu
8 % din suprafața totală. În ceea ce privește depozitele fluvio-torențiale, acestea reprezintă
doar 3 % din suprafața investigată. Suprafața cea mai redusă (2 %), dar poate cea mai
impresionantă, îi revine ghețarului de pietre Pietroasa, situat în căldarea suspendată
omonimă (fig 5.2). Astfel, suprafața medie a formelor delimitate variază între 8781 m 2, în
cazul fluvio-torențiale, respectiv 23219 m2, în cazul versanților de grohotiș. Cea mai mare
suprafață medie este cea a ghețarului de pietre, 90966 m2, aceasta fiind însă suprafața reală
a ghețarului de pietre, singura mezoformă de acest tip de pe suprafața arealului investigat.
Prin urmare versanții de grohotiș, cu o valoare de peste 20.000 m2, prezintă cele mai ridicate
valori ale suprafeței medii.
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Fig 5.1. Distribuția formelor de acumulare din cadrul sectorului analizat al Văii Doamnei.

Pentru a exemplifica amplitudinea proceselor periglaciare pe baza principalului
factor limitativ în evoluția proceselor periglaciare, sectorul analizat a fost împărțit în două
subdiviziuni și anume: sectorul vale-circ, respectiv sectorul circurilor suspendate. Astfel, în
urma acestei subîmpărțiri a arealului test, putem spune că în ceea ce privește distribuția
formelor de acumulare, s-au indentificat diferențieri importante. În vreme ce în cadrul
sectorului de vale-circ predomină suprafețele ocupate cu depozite superficiale (60 %),
urmate de versanți de grohotiș care ocupă aproximativ o treime din suprafața acestora (21
%) (fig. 5.2B), situația distribuției formelor de acumulare din cadrul circurilor suspendate
este ușor diferită. În acest caz într-o proporție de 35 %, predomină versanții de grohotiș. Cu
suprafețe cuprinse între 17 – 20 %, din suprafața totală, se regăsesc arealele ocupate de
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depozite superficiale, respectiv conuri de grohotiș și implicit, singurul ghețar de pietre din
cadrul arealului investigat.

Tabelul. 5.1. Mărimea și distribuția altitudinală a formelor de acumulare.
Forme de
Numărul
Suprafața
Procent din Suprafața
acumulare
obiectelor
totală (km2)
total (%)
medie (m2)
Versanți de
33
0,77
21
23219,79
grohotiș
Conuri de grohotiș
21
0,30
8
14479,19
Depozite
0,28
8
11494,83
morenaice
Ghețari de pietre
1
0,09
2
90966,00
Depozite fluvio9
0,10
3
8781,45
torențiale
Depozite
1,74
48
superficiale
Total
64
3,28
90 (42*)
Altele:
Aflorimente
Pereți de rocă

Suprafață totală
* fără depozite superficiale

0,10
0,26
3,64

Altitudine
min.

Altitudine
max.

1555,33

2317,08

1548,82

2309,45

1538,94

2186,49

2073,76

2220,83

1520,25

2198,37

1521,20

2441,09

3
7
100

Fig. 5.2. Distribuția formelor de acumulare; A - Valea Doamnei (întreg arealul investigat); B Sectorul circurilor suspendate; C –. Sectorul vale – circ.

5.2. Investigații geofizice
5.2.1 Metoda GPR
În cadrul arealului investigat a fost efectuat un număr total de 64 de profile (fig. 5.3)
utilizând metoda radarului de penetrație electromagnetică. În vederea realizării acestora s-a
24

urmărit investigarea principalelor forme de acumulare din cadrul arealului investigat (conuri
și versanți de grohotiș, depozite morenaice și depozite fluvio torențiale). Profilele au fost
realizate utilizând antene de tip RTA (Rough Terrain Antenna) cu o frecvență de 50 MHz,
acestea oferind posibilitatea obținerii unor adâncimi de penetrare ce depășesc cu ușurință, în
condiții optime, valoarea de 20 m. Lungimea profilelor variază în funcție de orientarea
acestora (longitudinale/transversale) între 60 - 300 m, în vreme ce contactul cu patul de rocă
a fost surprins parțial sau total în cadrul fiecărui profil realizat, acesta situându-se la o
adâncime medie ce variază între 1 – 10 m.
Valorile grosimii depozitelor înmagazinate în cadrul formelor de acumulare
investigate, prin metoda curentă, înregistrează o serie de variații. Astfel, în cazul versanților
de grohotiș valorile medii ale grosimii depozitelor prezintă valori cuprinse între 3,5 – 8,8 m,
cu valori maxime de până la 13 m. Valorile grosimii depozitelor acumulate sub forma
conurilor de grohotiș prezintă atât valori medii, cât și valori maxime foarte apropiate de cele
ale formelor precedente, de 3,3 – 8,2 m, respectiv 14 m, precum și de cele ale depozitelor
morenaice. În ceea ce privește valorile maxime de adâncime, acestea aparțin acumulărilor
rezultate în urma colmatării fostelor cuvete lacustre, având valori ce ating pragul de 16 m
(tabelul 5.2). Din totalul profilelor realizate un profil va fi prezentat în detaliu în vederea
exemplificării rezultatelor obținute.
Tabelul 5.2 Profile GPR realizate în cadrul sectorului investigat din Valea Doamnei.
Denumire
profil

Formă de relief
investigată

GPR 1
GPR 2

Lungime
profil (m)

Grosime
(max)

Grosime
(min)

Grosime
(medie)

Orientare

CG

70

10

4

6,0

Longitudinal

CG

190

9

3

6,0

Longitudinal

GPR 3

CG

91

7

3

4,4

Transversal

GPR 4

CG

145

7

2

4,4

Transversal

GPR 5

CG

240

9

1,5

6,1

Longitudinal

GPR 6

CG

54

6

4

5,0

Transversal

GPR 7

VG

121

9

6

7,7

Longitudinal

GPR 8

VG/DFL/DM

200

12

6

8,5

Longitudinal

GPR 9

VG

150

7

1

4

Transversal

GPR 10

VG

138

9

4

6,0

Longitudinal

GPR 11

CG

113

14

2

6,4

Longitudinal

GPR 12

VG/CG

149

6

3

3,9

Transversal

GPR 13

VG

134

12

3

4,5

Longitudinal

GPR 14

VG/CG

261

11

3

5,9

Transversal

GPR 15

CG

115

10

3

5,0

Transversal

GPR 16

CG

255

12

2

4,7

Transversal

GPR 17

CG

178

9

4

5,7

Transversal
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GPR 18

VG/CG

181

11

3

6,2

Transversal

GPR 19

CG

78

8

5

6,3

Longitudinal

GPR 20

VG

64

6

2

3,8

Longitudinal

GPR 21

CG

107

10

5

6,8

Longitudinal

GPR 22

VG

61

6

4

5,5

Longitudinal

GPR 23

VG

84

6

5

5,6

Transversal

GPR 24

VG

64

8

2

4,5

Longitudinal

GPR 25

CG

148

6

3

4,8

Longitudinal

GPR 26

DS

323

1

1

1,0

Transversal

GPR 27

DS

143

1

1

1,0

Transversal

GPR 28

VG

128

7

4.5

5,6

Longitudinal

GPR 29

VG

312

7

2

5,5

Transversal

GPR 30

VG/CG

219

9

2

4,4

Longitudinal

GPR 31

VG/CG

253

7

1

3,4

Longitudinal

GPR 32

CG

210

7

2

4,4

Longitudinal

GPR 33

CG

106

13

2

3,3

Transversal

GPR 34

VG

83

8

1

3,9

Longitudinal

GPR 35

CG/DFL

226

16

0

6,75

Longitudinal

GPR 36

VG

163

10

2,5

6,2

Longitudinal

GPR 37

CG

121

12

6

6,4

Longitudinal

GPR 38

CG

186

10

6

8,2

Longitudinal

GPR 39

VG

198

10

4,5

6,6

Longitudinal

GPR 40

VG

85

10

4

6,2

Longitudinal

GPR 41

VG

158

7

3

4,6

Transversal

GPR 42

CG

119

7

3

4,8

Longitudinal

GPR 43

VG

103

10

4

6,5

Longitudinal

GPR 44

VG

180

13

6

8,8

Longitudinal

GPR 45

VG/GP

136

14

9

0

Longitudinal

GPR 46

CG

60

12

3

5,7

Longitudinal

GPR 47

DM

221

0

2

3,3

Longitudinal

GPR 48

VG

223

0

2

6,8

Longitudinal

GPR 49

CG

193

10

2

4,9

Longitudinal

GPR 50

VG/DFL/DM

352

16

7

12

Transversal

GPR 51

DFL/DM

270

14

7

10

Transversal

GPR 52

DS/DM

186

8

1

7,6

Longitudinal

GPR 53

VG/DFL

227

11

2

5,5

Longitudinal

GPR 54

VG/DFL

197

6

1

3,6

Longitudinal

GPR 55

VG

99

12

4

5,8

GPR 56

VG/DM

188

3

6

4,4

Transversal
Longitudinal

GPR 57

VG/DM

185

2

5

3,4

Longitudinal

GPR 58

DM

201

2

9

5

Longitudinal

GPR 59

DM

246

3

9

6,5

Longitudinal

GPR 60

VG

305

4

10

7,7

Longitudinal

GPR 61

VG

116

2

10

6,8

Longitudinal

GPR 62

CG

112

5

9

6,5

Longitudinal

GPR 63

CG

75

4

11

7

Longitudinal

26

GPR 64

VG/DM

160

6

1

4

Longitudinal

* VG – versant de grohotiș, CG – con de grohotiș, DM – depozite morenaice, DFL – depozite fluvio-torențiale,
GP – ghețar de pietre, DS – depozite superficiale.

Fig. 5.3. Sectorul investigat din cadrul Văii Doamnei și poziționarea profilelor GPR efectuate.

Profilul GPR 1 a fost realizat în sectorul inferior al Văii Doamnei (fig. 5.3),
urmărindu-se investigarea grosimii unui con de grohotiș. Lungimea profilului este de 70 m,
având o desfășurare transversală pe forma investigată și o orientare V – E. Pe radargrama
aferentă profilului (fig. 5.4.B) contactul cu patul de rocă se individualizează pe întreaga
lungime a formei investigate, astfel că pe distanța cuprinsă între 0 - 20 m, la o adâncime ce
variază în jurul valorii de 7 m, acesta se individualizează sub forma unei reflexii foarte
puternice ce se adâncește spre 10 m în partea finală. Acest contact, cu o amplitudine foarte
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ridicată comparativ cu celelalte reflexii surprinse, este considerat a fi contactul cu patul de
rocă, fapt confirmat și de faptul că prima reflexie identificată ca fiind patul de rocă are
valoare pozitivă, indicând practic creșterea vitezei de propagare a undelor radio datorită
trecerii dintr-un mediu eterogen într-un mediu omogen (fig. 5.4.C). Pe distanța cuprinsă între
20 – 70 m contactul cu patul de rocă nu este redat printr-o reflexie foarte puternică ci printro diminuare considerabilă a amplitudinii reflexiilor identificate, astfel că datorită unui
contrast dielectric mai scăzut structurile din cadrul corpului de debris sunt mult mai vizibile
decât semnalele recepționate dincolo de adâncimea acestora (Sass, Krautblatter, 2007). Pe
baza acestui considerent putem spune că, în acest interval, contactul cu patul de rocă este
caracterizat printr-o diminuare semnificativă a amplitudinii undelor radio. Acest contact este
confirmat totodată prin lipsa reflexiilor semnificative la adâncimi inferioare, grosimea
maximă a depozitului investigat atingând valoarea de 11 m.
În partea superioară a contactului cu patul de rocă se pot observa o serie de reflexii
paralele, cu desfășurare de-a lungul întregii secțiuni investigate, situate în general la unghiuri
ce corespund înclinației generale a suprafeței investigate (fig. 5.4.B). Procesele ce duc la
producerea și acumularea gelifractelor s-au desfășurat cu preponderență în condiții climatice
specifice fazelor paraglaciare din Pleistocenul Superior, atingând probabil perioada de
maxim în Tardiglaciar și înregistrând o diminuare în intensitate pe perioada Holocenului, cu
importante variații în perioadele reci, de scurtă durată (Urdea, 1993). Cunoscându-se faptul
că mecanismul producerii și acumulării masei de gelifracte acționează diferit, astfel încât în
perioadele reci predomină căderile de pietre, iar în cele calde scurgerile de sfărămături (Otto,
Sass, 2006), prezența acestor reflexii confirmă practic existența unei structuri interne
stratificate determinată de depunerea policiclică a clastelor de diferite mărimi.
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Fig. 5.4. Radargrama aferentă profilului longitudinal GPR 1. A – radargama prelucrată, B- radargrama
interpretată, C – amplitudinea semnalului în substrat.

5.2.2. Metoda ERT
Aplicarea metodei rezistivității electrice a materialelor (ERT) în cadrul arealului
investigat s-a realizat pe baza a două considerente și anume, determinarea grosimii
depozitelor pentru diferite forme de acumulare, respectiv evaluarea comparativă a
rezultatelor celor două metode. Astfel, obiectivul principal al realizării investigațiilor ERT
îl repreprezintă determinarea contactului cu patul de rocă, cel de-al doilea obiectiv constând
în incercarea de minimizare a factorului de incertitudine ce învăluie utilizarea acestor tipuri
de investigații în cadrul mediilor alpine extrem de eterogene. Astfel, în vara anului 2014, a
fost efectuat un număr total de 6 profile ERT, acestea fiind realizate cu predilecție în sectorul
median și superior al Văii Doamnei. Pe lângă acestea alte 3 profile ERT au fost realizate în
cadrul circului suspendat Pietroasa de către Onaca (2013), în vederea determinării structurii
interne și a grosimii ghețarului de pietre Pietroasa. În toate cazurile s-a optat pentru distanța
maximă dintre electrozi în vederea obținerii adâncimii maxime de investigare și totodată, în
vederea minimizării timpului de amplasare a electrozilor, timp ce limitează numărul de
investigații realizabile într-o zi. Investigațiile au fost efectuate pe o serie de forme de
acumulare specifice mediului alpin, precum: depozite și conuri de grohotiș, depozite
morenaice, fluvio-torențiale și lacustre, obținându-se informații referitoare la structura
substratului până la o adâncime de 30 m.
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Contactul cu patul de rocă a fost identificat, parțial sau total, în cadrul tuturor
profilelor realizate, excepție făcând profilele realizate în prealabil (ERT 7, 8, 9) (tabelul 5.3).
Profilele ERT au fost realizate pe ghețarul de pietre Pietroasa, ale cărui caracteristici
specifice ale substratului (conțiut de gheață, blocuri de mari dimensiuni, goluri de aer),
respectiv grosimea considerabilă a depozitelor (estimată în urma investigațiilor ERT), au
făcut imposibilă determinarea unui contact cu patul de rocăDin totalul profilelor realizate un
profil va fi prezentat în detaliu în vederea exemplificării rezultatelor obținute.
Tabelul 5.3. Investigațiile ERT realizate asupra principalelor forme de acumulare din cadrul sectorului alpin
al Văii Doamnei.
Denumire
profil

Formă
investigată

Grosime
minimă (m)

Grosime
medie (m)

Grosime
maximă (m)

Lungime
profil

Tip

ERT 1
VG
2,9
7,5
12
200
Longitudinal
ERT 2
CG
9,9
10,7
12,4
200
Longitudinal
ERT 3
DM
5
8,2
13
200
Longitudinal
ERT 4
DM
7,5
12,7
17
200
Longitudinal
ERT 5
DM
0,7
5,3
17
200
Longitudinal
ERT 6
DFT
5
10
10,5
200
Transversal
ERT 7
RG
20
> 25
150
Longitudinal
ERT 8
RG
20
> 25
150
Longitudinal
ERT 9
RG
20
> 25
150
Transversal
* VG – versant de grohotiș, CG – con de grohotiș, DM – Depozite morenaice, DFT – depozite fluvio-torențiale,
RG – ghețar de pietre.

Profilul ERT 3
Acesta a fost realizat în complexul morenaic situat în cadrul sectorului superior al
văii principale (fig. 5.5). Profilul are ca și punct de plecare un versant de grohotiș situat pe
versantul cu expoziție estică al Văii Doamnei, străbătând în partea mediană un depozite de
colmatare, urmând ca în secțiunea finală să intersecteze cea mai impozantă morenă a
complexului investigat. Valorile de rezistivitate se încadrează în intervalul 1-15 kΩm (fig.
5.6). În partea superioară a profilului, pe distanța cuprinsă între 30 – 110 m, respectiv pe o
grosime ce variază între 4 – 12 m, se individualizează un strat cu valori ridicate de
rezistivitate (> 9 kΩm), valori ce sugerează posibila existență a unor depozite morenaice
remodelate (Hauck et al., 2003).
În partea frontală, de la distanța de 160 m, se individualizează, de asemenea cu valori
ale rezistivității ce depășesc 10 kΩm, cea mai impunătoare morenă din cadrul Văii Doamnei
care are o amplitudine de 11 m între baza și creasta sa. Pe distanța cuprinsă între 120 – 160
m, valorile de rezistivitate se reduc semnificativ, încadrându-se în intervalul 1 – 3,5 kΩm.
Aceste valori conincid cu cele întregistrate în cadrul profilului ERT1, indicând astfel,
existența unui depozit de colmatare cu depozite supraumectate. Contactul cu patul de rocă
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este vizibil și în acest caz pe aproape întreaga lungime a profilului realizat, fiind caracterizat,
la fel ca în situația precedentă, de o diminuare accentuată a valorilor de rezistivitate, la sub
2 kΩm. Această scădere în amplitudine a valorilor de rezistivitate este determinată de
diferențele înregistrate între masa de gelifracte, în componența căruia intră o serie de
depozite de granulometrie diferită ce determină gradul de porozitate al depozitului, și patul
de rocă (Otto, Sass, 2006). Grosimea maximă identificată atinge valoarea de 14 m, în vreme
ce grosimea medie a depozitelor variază în jurul valorii de 8,5 m.

Fig. 5.5. Sectorul investigat din cadrul Văii Doamnei și poziționarea profilelor ERT efectuate.

Fig. 5.6. Tomograma aferentă profilului longitudinal ERT 3 .
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5.2.3. Analiza compartivă a celor două metode geofizice utilizate
Utilizarea măsurătorilor geofizice reprezintă cea mai rapidă metodă de investigare a
structurii interne și implicit, a grosimii formelor de acumulare. În funcție de proprietățile
fizice și chimice ale substratului investigațiile geofizice pot înregistra diferențe considerabile
cauzate de metoda utilizată. Astfel, se recomandată utilizarea în paralel a cel puțin două
metode, având ca efect direct încercarea minimizării gradului de incertitudine care planează
asupra rezultatelor obținute.

Fig. 5.7. Poziționarea detaliată a profilelor ERT și GPR utilizatea în vederea evaluării comparative a
rezultatelor.

Pe baza considerentelor enumerate mai sus, luându-se totodată în calcul faptul că
metoda radarului de penetrație electromagnetică oferă o viteză de execuție net superioară
metodei rezistivității electrice a materialelor, cât și o mobilitate mult ridicată, necesitând un
număr redus de persoane în vederea realizării investigațiilor, find de regulă suficiente 2 sau
3, s-a optat pentru investigarea detaliată a formelor de acumulare de pe suprafața Văii
Doamnei utilizând metoda GPR. Cele 6 profile de rezistivitate realizate în sectorul superior
al arealului investigat (fig. 5.7) au fost utilizate în vederea validării rezultatelor determinate
prin metoda GPR. Utilizarea acestei metode a avut în vedere atât identificarea contactului
cu patul de rocă, cât și verificarea grosimii depozitelor investigate. Rezultatele determinării
grosimii depozitelor investigate pe baza comparației între profilele ERT și profilele GPR
sunt prezentate în tabelul 5.4. În urma analizei comparative dintre cele două metode utilizate
putem observa că diferențele înregistrate în delimitarea grosimii medii a depozitelor se
încadrează în intervalul 0,8 – 1,5 m, valoare ce va fi utilizată în determinarea marjei de eroare
aplicată în cuantificarea volumului total de sedimente din cadrul arealului test.
Tabelul. 5.4. Sinteză a analizei comparative a investigațiilor GPR și ERT.

32

Denumire
profil
ERT/GPR

Formă
investigată

Contact cu patul
de rocă
ERT/GPR

Grosime
minimă
(m)
ERT/GPR

Grosime
medie (m)
ERT/GPR

Grosime
maximă
(m)
ERT/GPR

Structuri
identificate

ERT GPR
berbeci
VG
integral integral 2,9
6,8
7,5
8,7
12
14,5
1
35
glaciari
ERT GPR
CG
parțial integral 9,9
8,8
10,7 9,7 12,4 10,2
morene
2*
43*
ERT GPR
DM
parțial
parțial
5
3,6
8,2
9
13
16
morene
3
7
ERT GPR
DM
integral integral 7,5 12,3 12,7 13,7
17
15
morene
4
50
ERT GPR
berbeci
DM
integral integral 0,7
0,7
5,3
4,5
17
12,5
5
52
glaciari
ERT GPR
DFL
integral parțial
5
3
10
6
10,5
12
morenă
6*
53*
ERT
RG
> 25
permafrost
7
* suprapunerea profilelor ERT/GPR este parțială; VG – versant de grohotiș, CG – con de grohotiș, DM –
depozite morenaice, DFL – depozite fluvio-torențiale, RG – ghețar de pietre.

5.3. Cuantificarea volumului de sedimente
5.3.1. Interpolarea grosimii stratului de sedimente
Determinarea grosimii depozitelor din cadrul sectorului alpin al Văii Doamnei a avut
la bază o serie de date punctuale cu valori determinate atât în urma realizării investigațiilor
geofizice, cât și în urma cartării arealelor cu aflorimente, respectiv a grosimii estimate sau
extrapolare a depozitelor sedimentare. Distribuția datelor principale, cât și a celor secundare,
utilizate în realizarea interpolării (grosimi extrapolate, estimate, aflorimente, rețea
hidrografică, pereți de rocă) este prezentată în figura 4.2. metodologie. Urmărindu-se o
redare cât mai fidelă a formelor de acumulare a sedimentelor, considerată punctul central al
studiului de față, s-a optat pentru păstrarea transectelor de-a lungul suprafeței formelor de
acumulare în detrimentul unor transecte echidisntante, distribuite de-a lungul văii
investigate.
Echidistanțea punctelor utilizate în realizarea interpolării diferă în funcție de tipul
datelor introduse, astfel, în cazul punctelor care reprezintă grosimi ale depozitelor estimate
pe baza investigațiilor geofizice, aceasta este de 15 m. Pentru punctele care reprezintă
grosimi extrapolate echidistanța este de 30 m, în vreme ce pentru punctele care reprezintă
grosimea depozitelor superficiale echidistanța acestora se situează în jurul valorii de 50 m.
Astfel, setul inițial de date punctuale reprezentând grosimea stratului de sedimente, set
format din 1005 puncte, a fost divizat, 80 % din date fiind utilizate în realizarea interpolării,
în vreme ce 20 % au fost utilizate în vederea validării interpolării obținute. Modelul final ce
reprezentă grosimea depozitelor sedimentare (fig. 5.8) a stat la baza determinării grosimii,
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respectiv volumului de sedimente înmagazinat în cadrul formelor de acumulare din cadrul
arealului investigat. Rezultatul crosvalidării a indicat o abatere medie pătratică de 1, eroare
inclusă în determinarea marjei de eroare aplicată în cuantificarea volumului total de
sedimente din cadrul arealului investigat.

Fig. 5.8. Model reprezentând grosimimea depozitelor sedimentare din cadrul sectorului investigat.
Volumul de sedimente înmagazinat în cadrul sectorului circurilor suspendate
Volumul total de sedimente înmagazinat în cele două circuri suspendate, determinat
pe baza interpolării grosimii depozitelor sedimentare, este de 3,44 ± 0,68 x 106 m3 (tabelul
5.5). Din volumul total, peste 34 % este înmagazinat în cadrul versanților de grohotiș, adică
1,19 ± 0,288 x 106 m3), situație determinată atât de grosimile apreciabile ale acestor tipuri
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de depozite, cât și de faptul că ocupă cea mai întinsă suprafață din cadrul circurilor
suspendate, 23,25 %. Valori apropiate prezintă și ghețarul de pietre Pietroasa cu un volum
total estimat de 1,01 ± 0,201 x 106 m3, valoare obținută pentru o suprafață de aproximativ
11 % din total. Pe poziția a treia se situează depozitele morenaice cu un volum total estimat
de 0,76 ± 0,151 x 106 m3, urmate de conurile de grohotiș cu o valoare de 0,45 ± 0,090 x 106
m3. Depozitele fluvio-torențiale, respectiv cele superficiale prezintă un volum foarte redus
de sedimente, raportat la valorile caracteristice celorlalte forme și anume 0,02 ± 0,73 x 106
m3 .
Tabelul. 5.5. Distribuția suprafețelelor și a volumelor formelor de acumulare din cadrul circurilor
suspendate.
Procent
Procent
Formă
din
Volum de
din
Eroare
Nr.
Supr.
Gros.
Gros.
de
supr.
sedimente supraf.
(20%)
2
forme
(km )
max.
min.
relief
totală
(106 m3)
totală
(106 m3)
(%)
(%)
VG
14
0,19
23,25
1,19
34,53
0,238
14,94
0,94

Gros.
med.
4,65

CG

10

0,10

11,97

0,45

13,04

0,090

17,78

0,50

6,18

DM

-

0,04

4,49

0,76

22,01

0,151

16,78

1,00

5,00

GP

1

0,09

11,11

1,01

29,24

0,01

28,39

3,26

13,40

DFT

2

0,02

2,09

0,02

0,73

0,005

9,24

0,25

1,99

DS

-

0,09

11,45

0,01

0,42

-

2,05

0,00

0,26

27

0,52

64,36

3,44

TFA

0,685

TCS
0,81
* VG – versant de grohotiș, CG – con de grohotiș, DM – depozite morenaice, DFL – depozite fluvio-torențiale,
GP – ghețar de pietre, DS – depozite superficiale, TFA – total forme de acumulare, TCS – total circuri
suspendate.

Volumul de sedimente înmagazinat în cadrul sectorului vale-circ
Volumul total de sedimente înmagazinat în cadrul sectorului vale-circ prezintă o
valoare superioară celei determinate în cadrul circurilor suspendate. Astfel, volumul total de
sedimente este estimat la 3,64 ± 0,60 x 106 m3 (tabelul 5.6), valoarea înregistrată fiind
raportată însă unei suprafețe de peste trei ori mai mare comparativ cu cea a circurilor
suspendate (2,81 km2, față de 0,81 km2). Similar situației precedente cel mai ridicat volum
de sedimente este înmagazinat în cadrul depozitelor de versant 1,57 ± 0,31 x 106 m3, această
valoare însumând peste 43 % din volumul total de sedimente. Depozitele morenaice
înmagazinează aproximativ jumătate din volumul de sedimente înregistrat în cadrul
depozitelor de versant cu o valoare de 0,81 ± 0,16 x 106 m3. Pe lîngă acestea, datorită
suprafețelor apreciabile pe care le ocupă în cadrul văii principale, peste 58 %, depozitele
superficiale însumează un volum total de 0,63 ± 0,13 x 106 m3. Conurile de grohotiș prezintă
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o situație apropiată, înmagazinând un volum total de 0,54 ± 0,11 x 106 m3, depozitele fluviotorențiale fiind poziționate și în acest caz pe ultima poziție.
Tabelelul. 5.6. Distribuția suprafețelelor și a volumelor formelor de acumulare din cadrul sectorului vale-circ.
Procent
Procent
Eroare
Formă
din
Volum de
din
Nr.
Supr.
(20%)
Gros.
Gros.
Gros.
de
supr.
sedimente supraf.
6
forme
(km2)
(10
max.
min.
med.
relief
totală
(106 m3)
totală
m3)
(%)
(%)
VG
19
0,58
20,57
1,57
43,01
0,31
13,22
0,44
3,22
CG
11
0,21
7,37
0,54
14,72
0,11
10,21
0,32
3,11
DM
0,24
8,52
0,81
22,38
0,16
15,81
0,53
4,21
GP
DFT
7
0,08
2,84
0,09
2,59
0,02
14,30
0,00
2,52
DS
1,64
58,54
0,63
17,27
6,03
0,00
0,46
TFA
37
2,75
97,84
3,64
0,60
TVP
2,81
* VG – versant de grohotiș, CG – con de grohotiș, DM – depozite morenaice, DFL – depozite fluvio-torențiale,
GP – ghețar de pietre, DS – depozite superficiale, TFA – total forme de acumulare, TVP – total vale principală.

Volumul total de sedimente înmagazinat în Valea Doamnei
Însumând totalitatea depozitelor cuantificate prezentate în paragrafele anterioare
volumul total de sedimente înmagazinat în cadrul arealului investigat se ridică la 7,08 ± 0,55
x 106 m3 (tabelul. 5.7). Din suprafața totală de 3,62 km2, peste 90 % este acoperită de
sedimente, cantitatea înmagazinată în cadrul fiecărui subsistem, dintre cele două prezentate,
fiind foarte apropiată. Circurile suspendate însumează 49 % din totalul de sedimente, în
vreme ce valea principală înmagazinează 51 %. Grosimea maximă a sedimentelor este de
peste 25 m, fiind înregistrată în circul suspendat Pietroasa, în cadrul ghețarului de pietre
Pietroasa, grosimea minimă fiind identică pentru ambele subsisteme analizate. În ceea ce
privește grosimea medie a depozitelor înmagazinate în cadrul formelor de acumulare,
aceasta atinge valoarea de 4,3 m, având însă valori difere de la un subsistem la altul. În
cadrul circurilor suspendate grosimea medie a stratului de sedimente atinge valoarea de 3,79
m, în vreme ce sectorul văii principale prezintă valori mult mai scăzute de 1,64 m.
Pentru a compensa marja de eroare care învăluie determinarea volumului total de
sedimente înmagazinat în cadrul formelor de acumulare existente pe suprafața arealului
investigat s-a utilizat o marjă de incertitudine de 20 %. Aceasta a fost determinată atât în
urma analizei comparative a celei două metode geofizice utilizate, cât și în urma
crossvalidării metodei de interpolare utilizată. Astfel, pe considerentul că modelul obținut
inlude atât o serie de supraestimări, cât probabil și subestimări, în acest caz erorile având
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proprietatea de a se elimina sau consolida reciproc, s-a utilizat o eroare generală de +1 m
grosime. Această grosime reprezintă practic 20 % din grosimea medie a depozitelor de
acumulare determinată prin metoda utilizată.
Tabel. 5.7. Distribuția suprafețelelor și a volumelor formelor de acumulare din cadrul arealului investigat.
Procent
Procent
Eroare
din
Volum de
din
Nr.
Supr.
(20%) Gros. Gros. Gros.
supr.
sedimente
supraf.
forme (km2)
(106
max.
min.
med.
6
3
totală
(10 m )
totală
m3)
(%)
(%)
Forme de
acumulare
Total circuri
suspendate
Forme de
acumulare
Total sector
vale-circ
Forme de
acumulare
Total areal
investigat

36

0,52

64,36

3,44

48,58

0,68

28,39

0,00

5,28

97,84

3,64

51,40

0,60

15,81

0,00

4,49

90,34

7,08

1,42

28,39

0,00

4,20

0,81
61

2,75
2,81

97

3,27
3,62

5.7. Determinarea fluxului de sedimente și a ratelor medii de denudație
Fluxul total de sedimente din cadrul Văii Doamnei, raportat la o perioadă de 10000,
înregistrează valoarea medie de 52,8 t/km2/an. Figura 5.9. prezintă situația detaliată a
transferului de sedimente în funcție de tipurile de forme de acumulare. Astfel, se poate
observa că depozitele sub forma versanților de grohotiș sunt responsabile pentru
remobilizarea celei mai mari cantități de sedimente, atât în cadrul circurilor suspendate, cu
valori de 396,7 t/km2/an, cât și în cazul sectorului vale-circ, cu valori de 150,9 t/km2/an.
Ghețarul de pietre din căldarea Pietroasă remobilizează o cantitate de 336,7 t/km2/an. În
cadrul circurilor suspendate, depozitele morenaice remobilizează o cantitate totală de 253,3
t/km2/an, respectiv 77,8 t/km/an raportat exclusiv la sectorul vale-circ. Depozitele fluviotorențiale ocupă și de această dată ultima poziție, înregistrând valori apropiate atât pentru
sectorul de vale principală, cât și pentru cel al circurilor suspendate.
Lipsa datelor privind valorile volumului, respectiv fluxului de sedimente din cadrul
ariilor alpine din România nu permite realizarea unei analize comparative cu studii similare.
Cele mai recente valori din țară sunt cele obținute în cadrul sistemului fluvial al lacului
Știucii, valori ce depășesc 280 t/km2/an (Rădoane et al.). Raportat la situația Alpilor un
studiu amplu, realizat de Vezzoli (2004) în cadrul a 21 de văi alpine, prezintă valori ale
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transportului de sedimente cuprinse între 19 și 1926 t/km2/an, valori ce corespund situației
consemnate în cazul arealului investigat.

Fig. 5.9. Fluxul de sedimente din cadrul circurilor suspendate și a sectorului vale-circ din Valea Doamnei.

Determinarea ratelor medii de denudație (RMD) s-a realizat atât pentru întreaga
suprafață investigată, cât și pentru fiecare dintre cele două subsisteme analizate (tabel. 5.10).
Astfel, valorile obținute pentru întreg arealul investigat, de 3,62 km2, prezintă o RMD egală
cu 0,26 mm/an, raportat la perioada ultimilor 10000 de ani. În ceea ce privește amplitudinea
denudației la nivelul celor două subsisteme, în cadrul circurilor suspendate s-a obținut o
valoare medie de 0,57 mm/an, pe o suprafață de 0,81 km2, în vreme ce în cadrul sectorului
vale-circ valoarea RMD este de 0,17 mm/an, pentru o suprafață egală cu 2,81 km2.
Tabelul 5.10. Rate de denudație specifice sectorului investigat din cadrul Văii Doamnei.
Suprafață denudată
Volum total
Rate medii de denudație
Locație
(km2)
(106m3)
(mm/an)
Sector vale-circ
2,81
3,64
0,17
Circuri suspendate

0,81

3,44

0,57

Valea
(total)

3,62

7,08

0,26

Doamnei
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Analiza comparativă a studiului de față cu lucrări similare din literatura
internațională este îngreunată, în principal, din cauza scării diferite de abordare, precum se
poate observa în raport cu studiile anterioare efectuate în Munții Alpi (tabelul 5.8).
Amplitudinea și tipul de procese care își pun amprenta asupra evoluției fluxului de sedimente
variază puternic în funcție de aceeași scară de analiză abordată. Astfel, în cadrul sistemelor
de mari dimensiuni, între 4000 – 5000 km2, precum cele analizate de Jäckli (1957), respectiv
Jordan, Slaymaker (1991), procesele dominante sunt cele fluviale și glaciofluviale. În ceea
ce privește sistemele de dimensiuni reduse, cum este și cel analizat în cadrul studiului de
față, procesele predominante sunt cele de transport și de acumulare la baza versanților (Rapp,
1960; Schrott, Adams, 2002; Schrott et al., 2003). Tipurile de procese dominante identificate
în funcție de variația scării de analize se găsesc în consens cu modelul de evoluție paraglaciar
prezentat de Church, Slaymaker (1989).
Tabelul. 5.8. Principalele studii de buget de sedimente, comparative ca scară de analiză.

Locație

Sursă bibliografică

Suprafață
(km2)

Volum de sedimente
(km3)

Alpii Elvețieni (CH)
Alpii Bavarezi (GER)
Dolomiți (IT)
Hohe Tauern (AT)
Munții Făgăraș (RO)

Otto et al.(2009)
Schrott et al. (2003)
Schrott și Adams (2002)
Götz et al. (2013)
-

110
17
17
4.5
3.6

0.781
0.070
0.350
0.019
0.007

Situația identificată în cazul subsitemelor analizate din cadrul Văii Doamnei se
aliniază afirmațiilor de mai sus, depozitele de versant sub forma versanților și conurilor de
grohotiș fiind predominante atât în cadrul văii principale la nivelul căreia sunt înmagazinate
58 % din totalul sedimentelor, cât și în cazul circurilor suspendate, care înmagazinează 48
% din volumul total. Faptul că depozitele de versant înmagazinează un volum de sedimente
superior celorlalte tipuri de depozite din cadrul arealului investigat, deși ocupă o suprafață
de sub 30 % din total, sugerează o evoluție postglaciară a văii puternic influențată de procese
specifice transferului de sedimente la baza versanților, cum sunt căderile de pietre, scurgeri
de sfărămături, etc. Această situație este confirmată de altfel prin complexitatea structurală
și compozițională a depozitelor de versant din cadrul arealului investigat.
În ceea ce privește comparația valorilor de denudație cu valori similare obținute în
studii efectuate în Alpi, putem spune că situația este una asemănătoare, studiul de față
prezentând valoari medii ale ratelor de denudație ușor sub cele menționate în cadrul acestor
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studii (tabelul 5.9). Particluaritățile micro-topo-climatice ale circurilor suspendate au
determinat acumularea unui volum de sedimente superior, rezultând implicit valori ale
ratelor medii de denudație superioare celor obținute pentru întreaga suprafață analizată, 0,57
mm/an față de 0,26 mm/an, valoare determinată în cadrul studiilor anterioare din Munții Alpi
(Goetz et al., 2013).
Tabelul. 5.9. Tabel comparativ al ratelor de denunație din medii alpine.
Rate medii de
Locație
denunație
Perioadă
Referință bibliografică
(mm/a)
Valea Doamnei (Romania)
0,26
10000 ani
Studiul curent
Munții Retezat (Romania)
0,9
10000 ani
Vespremeanu‐Stroe et al. (2012)
Valea Turtmann (Alpii
0,62 – 1,87
10000 ani
(Otto et al., 2009)
elvețieni)
Langental (Dolomiți, Italia)
1,1
Postglaciar
(Schrott, Adams, 2002)
Hohe Tauern (Alpii Elvețieni)
0,03 – 0,93
Postglaciar
(Goetz et al., 2013)
Sectorul superior al Ronului
0,95
Postglaciar
(Hinderer, 2001)
(Elveția)
Valea Reintal (Alpii germani)
0,3
Postglaciar
(Hufschmidt, 2002)
Sectorul alpin an Rinului
0,7 – 4,0
Posglaciar
(Korup, Schlunegger, 2009)
(Elveția)
Rhone/Brig (Alpii elvețieni )
0,35
Prezent
(Schlunegger, Hinderer, 2003)
Alpi (rate medii)
0,13
Prezent
(Hinderer, 2001)

VI. CONCLUZII
Problema cuantificării volumului de sedimente la nivelul mediilor alpine din
România, reprezintă o temă nouă în peisajul geomorfologic românesc. Elementele
cantitative cu privire la volumul de sedimente înmagazinat în cadrul arilor alpine lipsesc cu
desăvârșire din cadrul literaturii autohtone de specialitate. Prin urmare, studiul de față vine
ca o completare firească a acestui vid de cunoștiințe, reprezentând un prim pas în încercarea
de cuantificare a volumului de sedimente la nivelul Carpaților Românești, respectiv a ratelor
de denudație ce au determinat modelarea postglaciară a reliefului carpatic înalt, oferind
totodată date noi privind structura internă și evoluția depozitelor de versant din cadrul
sectorului investigat.
Demersul științific prezentat în cadrul lucrării de față oferă pe de-o parte primele
informații cantitative cu privire la distibuția și caracteristicile spațiale ale formelor de
acumulare, iar pe de altă parte primele date cantitative referitoare la volumul de sedimente
și a ratelor de denudație din cadrul unui sector alpin al arcului Carpatic, Valea Doamnei din
Munții Făgărașului. Cartarea formelor de acumulare din cadrul arealului țintă a oferit
posibilitatea ideentificării unui număr total de 64 de forme individuale de acumulare,
totalitatea suprafețelor acoperite de sedimente acoperind peste 90 % din cadrul acestuia, ce
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mai mare pondere, 21 %, aparținând depozitelor de versant. În același timp au fost analizate
relațiile de interconectare dintre formelor de acumulare, fiind identificate șapte tipuri de
toposecvențe, câte două toposecvențe specifice fiecărui circ glaciar, celelalte fiind specifice
sectorului văii principale.
Determinarea grosimii și a structurii interne a formelor de acumulare a sedimentelor,
pe baza investigațiilor geofizice (GPR și ERT), în vederea cuantificării volumului de
sedimente reprezintă o premieră pentru România, ambele metode fiind utilizate cu succes în
realizarea demersului propus. Astfel, utilizând tehnica ERT au fost investigate depozitele
sedimentare din sectorul median al Văii Doamnei, fiind totodată identificate o serie de
structuri interne (berbeci glaciari, morene, depresiuni de colmatare, permafrost). Utilizând
aceeași metodă s-a realizat cu succes primul profil de rezistivitate electrică, din România,
prin apa unui lac, Lacul Doamnei, obținându-se informații importante asupra cuvetei lacustre
și a depresiunii de subsăpare în care se află, respectiv asupra depozitelor lacustre
inmagazinate. Rezultatele obținute sunt considerate a fi totodată promițătoare, putând
reprezenta un punct de plecare într-un viitor proiect ce vizează cartarea depozitelor lacustre
acoperite de apă, utilizând exclusiv metoda ERT.
De asemenea, utilizarea metodei GPR a facilitat realizarea unui număr total de 64 de
profile, utilizate atât în stabilirea grosimii și a stratificării interne a formelor de acumulare
investigate, cât și în privința stabilirii tipurilor genetice de depozite de versant. Astfel, au
fost identificate trei tipuri de depozite: (1) cele cu o stratificație continuă, caracterizate prin
alternanța perioadelor cu aport bogat de sedimente, respectiv perioade lipsite de aport de
sedimente; (2) depozitele caracterizate de o stratificare întreruptă de redistribuirea postdepozițională a sedimentelor prin acțiunea preponderentă a scurgeri de sfărămături și (3)
depozitele slab stratificate, caracterizate de prezența blocurilor de mari dimensiuni, ca și
rezultat al căderilor de pietre de mare amploare.
Evaluarea comparativă a metodei ERT cu cea a metodei GPR în vederea determinării
contactului cu patul de rocă și implicit, a grosimii stratului de sedimente a oferit rezultate
promițătoare. Cu toate că particularitățile operaționale ale celor două metode utilizate
prezintă o serie de limitări ce își pun amprenta asupra rezultatelor obținute, pe baza
diferențelor medii de 1 m, obținute prin utilizarea celor două metode în identificarea
contactului cu patul de rocă, putem concluziona că ambele metode de investigare au
reprezintat un suport real în realizarea studiului de cuantificare a bugetului de sedimente în
cadrul arealului investigat. În consecință, susținem că atât metoda ERT, cât și metoda GPR,
au fost utilizate cu succes în investigarea grosimii și structurii interne a depozitelor
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sedimentare și implicit în determinarea gradului de acuratețe a modelului final al volumului
de sedimente. Cu toate acestea, în vederea confirmării acurateții rezultatelor obținute este
nevoie însă de o dublare a acestora în cazul anumitor sectoare.
Îmbinarea investigațiilor geofizice, a observațiilor directe și implicit, a analizei SIG
au oferit posibilitatea realizării primului demers românesc de cuantificare a cantității de
sedimente înmagazinată în cadrul unui sector alpin. În cadrul arealului investigat volumul
total de sedimente a fost estimat ca având valoarea de 7,08 ± 0,55 x 106 m3, aproximativ 49
% din acesta fiind înmagazinat în cadrul circurilor suspendate, restul revenindu-i sectorului
văii principale. O posibilă îmbunătățire ce poate fi adusă modelului o reprezintă realizarea
forajelor de control, acestea oferind posibilitatea obținerii unor rezultate incontestabile în
ceea ce privește grosimea reală a depozitelor investigate.
Obținerea în premieră a valorii medii a ratei de denudație, 0,26 mm/an, pe baza
cuantificării volumului de sedimente, reprezintă un nou pas în încercarea de a completa
cunoștințele referitoare la evoluția postglaciară a Carpaților Românești, oferind totodată
posibilitatea unei analize comparative a amplitudinii proceselor din cadrul Munților Făgăraș
cu cele ale altor lanțuri muntoase din lume.
Abordarea actuală poate fi, de asemenea, considerată un preambul în vederea
determinării bugetului de sedimente pentru întreg lanțul muntos făgărășan, prin extrapolarea
rezultatelor în cadrul văilor similare, determinându-se astfel un model de evoluție a
întregului lanț al Munților Făgărașului.
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