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CAPITOLUL I
INTRODUCERE
Elaborarea acestei teze de doctorat se datorează nevoii de înțelegere a dinamicii actuale
a unor formațiuni periglaciare din domeniul montan înalt al Carpaților. În ultima perioadă a
crescut numărul lucrărilor științifice care au abordat această tematică din perspectivă atât
cantitativă cât și calitativă, însă de cele mai multe ori au avut în vedere un spațiu vast. Din
acest motiv am dorit să realizăm o analiză a formațiunilor periglaciare de pe un spațiu mai
restrâns, astfel încât să putem observa anumite particularități ale mediului care influențează
procesele periglaciare genetice ale acestor formațiuni. Am considerat bazinul superior al Văii
Capra un areal complex din acest punct de vedere, aici regăsindu-se o multitudine de
formațiuni periglaciare specifice atât suprafețelor plane, cât și specifice versanților. Astfel că
prezenta teză de doctorat abordează procese și formațiuni periglaciare din bazinul superior al
Văii Capra.
Cuvinte cheie: forme periglaciare, procese periglaciare, bazinul superior al Văii Capra,
datarea relativă, metoda lichenometrică, potențialul spontan, dinamica actuală a reliefului
periglaciar.
1.1. Scopul și obiectivele
Scopul acestei lucrări este cunoașterea mai detaliată a proceselor periglaciare care se
manifestă în spațiile montane înalte și cum acestea influențează formațiunile periglaciare.
Pentru a putea ajunge la rezultate consistente și detaliate s-au realizat o serie de investigații în
teren, iar apoi s-au corelat informațiile cu cele din literatura de specialitate. Obiectivele acestei
lucrări sunt:
 cunoașterea particularităților mediului în care s-au conturat formațiunile periglaciare
analizate;
 datarea relativă a formațiunilor periglaciare de versant, prin intermediul
lichenometriei, pentru o mai bună înțelegere a dinamicii acestor formațiuni;
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 identificarea modului în care are loc drenajul în cadrul unor formațiuni periglaciare
dezvoltate în arealele cu o grosime a solului considerabilă;
 identificarea părților dinamice și cele stabile ale formațiunilor periglaciare și
corelarea acestora cu caracteristicile mediului.
1.2. Istoricul cercetărilor geografice asupra Munților Făgăraș
Munții Făgăraș au atras atenția multor cercetători din diverse domenii, deoarece au
altitudinile cele mai ridicate din țară, iar relieful prezintă forme particulare. S-au delimitat
cinci perioade de studiu: perioada de la sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX – cu
predominarea studiilor geologice, perioada din prima jumătate a secolului XX – studii cu
abordare predominant geomorfologică, perioada anilor anii 1950-1980 – prezentarea reliefului
glaciar mai detaliat, perioada anilor 1980-2000 – analiza reliefului crionival și perioada de
după anul 2000 – studii cu caracter cantitativ, investigații geofizice și analize statistice.
1.3.Poziția geografică și limitele
Arealul de studiu este situat la sud de creasta principală a Munților Făgăraș,
suprapunându-se cu bazinul superior al Văii Capra (fig.1). Suprafața analizată se extinde de la
Vârful Călțun în partea vestică și până la Vârful Arpașu Mic în partea estică. Limita vestică
este reprezentată de Culmea Lespezile, iar limita estică de culmea secundară Buda-RâiosuMușeteica.

CAPITOLUL II
METODE DE CERCETARE
Pentru a observa dinamica actuală a formațiunilor periglaciare din bazinul superior al
Văii Capra s-au colectat mai multe informații referitoare la particularitățile acestora. Datele au
fost obținute în urma aplicării unor metode de cercetare moderne și precise. Principalele
metode aplicate sunt metoda lichenometrică, testele cu ciocanul Schmidt și metoda
potențialului spontan.
6

Fig.1. Harta localizării bazinului superior al Văii Capra în cadrul Munților Făgăraș.
(prelucrare după modelul digital al terenului obținut pe baza hărților topografice 1:25000).
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2.1. Metoda lichenometrică
Acestă metodă a fost utilizată pentru a putea determina vârsta relativă a unor forme
periglaciare din arealul de studiu. Princiipiile lichenometriei sunt următoarele: lichenii cei mai
mari dintr-un anumit areal, sunt cei mai vechi și reflectă cel mai bine condițiile specifice
arealului respectiv (Beschel, 1961), dimesiunile lichenilor sunt proporționale cu dimensiunilor
bolovanilor pe care se dezvoltă (Mottershead, 1980). Rhizocarpon geographicum este tipul de
licheni analizați, deoarece au o rată de creștere foarte lentă și pot ajuta la datarea unor forme
de relief de până la 500 de ani. Cei mai importanți parametri ai lichenometriei sunt: diametrul
maxim al lichenilor, rata de creștere a lichenilor și procentul de acoperire cu licheni al
blocurilor de rocă. Pentru arealul de studiu rata anuală de creștere a lichenilor s-a determinat și
are valoarea de 0,48 mm/an.
2.2.Testările cu ciocanul Schmidt
Acestea oferă răspunsul la exercitarea unei presiuni asupra unei suprafețe (Schmidt,
1950). Distanța de recul este relaționată cu proprietățile elastice ale suprafeței și deci cu
rezisteța la compresie. Duritatea rocii este reflectată de ricoșarea ciocanului Schmidt și este o
funcție a rezistenței rocii. Meteorizația descrește în general rezistenței rocii, fapt ce este
reflectat în valorile obținute în urma măsurătorilor (Frauenfelder et al., 2005). Faptul că se pot
realiza multe citiri ale ciocanului Schmidt este unul din avantajele metodei (Nesje et al. 1994).
Această metodă a fost utilizată de către cercetători asupra blocurilor de rocă din cadrul
versanților de grohotiș, a râurilor de pietre, culoarelor de avalanșă, trenelor și conurilor de
grohotiș.
2.3.Potențialul spontan
De cele mai multe ori în substrat există diferențe ale potențialului natural între două
puncte distincte. Aceste diferențe de potențial constau în două părți: una este constantă și
unidirecțională, iar cealaltă variază în timp și fluctuează (Mainali, 2006). Apariția diferențelor
de potențial poate fi detereminată de existența variatelor procese electrochimice din substrat și
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nu numai. De exemplu, variațiile potențialului electric natural pot fi generate de efectul
electrokinetic al curgerii subterane (Darnet, Marqius, 2004). Aparatura necesară analizei
potențialului spontan este reprezentată de un milivoltmetru, un electrod mobil și un electrod
fix. Cei doi electrozi sunt nepolarizați, astfel că nu modificată starea naturală a curentului
formelor de relief.

CAPITOLUL III
CONDIȚII ȘI FACTORI FIZICO-GEOGRAFICI
Relieful periglaciar este influențat de o serie de factori: variațiile de temperatură,
umiditatea aerului, cantitatea de precipitații, grosimea stratului de zăpadă, numărul de zile cu
îngheț, caracteriticile litologice și pedologice, tipul de vegetație. Cele mai importante dintre
acestea vor fi detaliate, pentru a explica cum au influențat formele de relief analizate și în ce
condiții procesele periglaciare sunt amplificate.

3.1. Geologia
Litologia este importantă în determinarea volumului de claste ce crează formele
periglaciare, dar și în determinarea ratei de creștere a lichenilor. În arealul de studiu predomină
micașisturile și paragnaisele doar pe alocuri apar sub formă de fâșii amfibolite și calcare
cristaline.

3.2. Elementele climatice
Temperatura medie multianuală la stația meteorologică Bâlea Lac este de 0,41ºC, iar
temepraturile negative sunt specifice pentru perioada noiembrie-aprilie. Perioadele cu intense
procese de îngheț-dezgheț sunt sfârșitul primăverii și toamna, când sunt intensificate procesele
periglaciare. Valoarea precipitațiilor medii multianuale înregistrate la aceeași stație
meteorologică sunt de 1219,8 mm/an. O mare parte dintre acestea sunt sub formă de ninsoare,
ce determină stratul de zăpadă ce persistă între 5 și 6 luni pe an.
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CAPITOLUL IV
PROCESE PERIGLACIARE
Relieful periglaciar este rezultatul desfășurării unei multitudini de procese specifice:
gelifracția, crioturbația, elevația periglaciară, împingerea laterală periglaciară, procesele de
fisurare datorate înghețului, gelicreep-ul, solifluxiunea. Multe dintre acestea sunt factor
determinant al formațiunilor periglaciare analizate, iar în funcție de intensiatea cu care se
desfășoară, formațiunile periglaciare sunt mai stabile sau mai dinamice.

CAPITOLUL V
FORME PERIGLACIARE DE VERSANT
Formele periglaciare de versant care au fost analizate sunt râuri de pietre, versanți de
grohotiș, nișe de nivație, trene de grohotiș, terasete de solifluxiune, lobi de solifluxiune și
blocuri reptante. Aceste formațiuni au fost analizate pentru a obține informații referitoare la
dinamica acestora, precum și a condițiilor ce influențează dinamica lor.

5.1. Râurile de pietre
În vederea completării unor date specifice și pentru perceperea proceselor periglaciare
care influențează aceste forme de relief am preluat date de pe suprafața a patru râuri de pietre,
dintre care trei sunt situate în cadrul Circului Capra și unul în partea sud-vestică a Vârfului
Lăițel.

5.1.1. Râul de pietre C1
Râul de pietre C1 este localizat în partea NE a Vârfului Capra. Lungimea maximă a
acestuia este de 125,75 m, iar lățimea maximă este de 22,6 m, înregistrată în partea mediană.
Diferența de nivel pe care se desfășoară râul de pietre C1 este de 53 m, iar panta versantului în
această parte este de 25º. Orientarea formei de relief este vestică. În partea superioară
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predomină clastele de dimensiuni mai reduse, iar în parea frontală sunt cele mai mari blocuri
de rocă.
Această formațiune a fost împărțită în trei subdiviziuni pentru a fi analizată mai
detaliat. De pe fiecare subdiviziune s-au măsurat câte 10 blocuri de rocă, iar de pe fiecare bloc
de rocă câte 5 licheni. Valoarea medie a blocurilor de rocă este cea mai ridicată în partea
inferioară, fiind și cea mai stabilă subdiviziune. Blocurile de rocă au formă predominant
ascuțită 55,3% și aplatizată 33,3% (fig. 2.).

Fig. 2. Diagrama Zingg pentru blocurile de rocă măsurate din cadrul râului de pietre C1.

Întreaga formațiune este orientată spre NE și s-a constatat că majoritatea blocurilor de
rocă din subdiviziunea inferioară păstrează acestă orientare. O mică parte dintre blocurile de
rocă măsurate sunt orientate spre nord sau spre est.
Valoarea medie a diametrului maxim al lichenilor măsurați este de 57,2 mm, totuși cel
mai mare lichen are diametrul de 80 mm și corespunde părții mediane a râului de pietre C1.
Cea mai mare parte a lichenilor ce încadrează în clasele de valori 50-59 mm și 60-69 mm. Cu
cât gradul de meteorizație al suprafeței unei roci este mai mare, având valori ale coeficientului
R mai reduse, cu atât populația de licheni este mai densă și de dimensiuni mai mari
(McCarroll, 1989). În cadrul acestui râu de pietre se confirmă acest lucru, astfel că în
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subdiviziunea superioară sunt cele mai mari valori ale lichenilor și cele mai mici valori ale
coeficientului R.
Cu cât lichenii sunt mai mari se presupune că și procentul de acoperire cu licheni al
blocului este mai mare (McCarroll, 1994). Valorile procentuale ale gradului de acoperire cu
licheni a blocurilor de rocă din cadrul râului de pietre C1 variază între 17,3% și 54,02%, totuși
valorile medii sunt cuprinse între 23,76% - în partea mediană și 34,91% în partea frontală.
În urma prelucrării datelor colectate din teren s-a constatat că vârsta medie a râului de
pietre C1 are cele mai ridicate valori în partea frontală și în partea centrală a zonei mediane, cu
peste 130 de ani. Cele mai reduse valori se remarcă în zona apexului și în părțile marginale cu
aproximativ 100 de ani (Fig.3.a.). Vârsta maximă depășește 170 de ani în partea frontală a
râului de pietre, dar și în partea mediană (Fig.3.b.).

a)

b)
Fig. 3. a.Vârsta medie a suprafeței rocilor din cadrul râului de pietre C1.
b. Vârsta maximă a suprafeței rocilor din cadrul râului de pietre C1.

5.1.2. Râul de pietre C2
Râul de pietre C2 este localizat pe versantul estic al Vârfului Capra. Are o lungime
totală de 121,8 m, iar lățimea maximă e de 22,6 m, în zona mediană, la fel ca și la râul de
pietre C1. Diferența de nivel dintre partea frontală și apex este de 48 m. Înclinarea formațiunii
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este de 23º, fiind cu 2º mai redusă decât înclinarea râului de pietre C1, situat în apropierea sa.
Orientarea râului de pietre C2 este SE. În urma măsurătorilor am observat că cele mai ridicate
valori ale dimensiunilor blocurilor de rocă corespund subdiviziunii centrale unde sunt de 88,3
cm L, 64,4, cm l și respectiv 27,5 cm h. Forma blocurilor de rocă este predominant aplatizată
63,3% și ascuțită 30%. Râul de pietre C2 are o orientare estică (fig.4.), orientare ce se remarcă
la o mare parte dintre bolovanii măsurați.

Fig. 4. Orientarea blocurilor de rocă analizate din cadrul râului de pietre C2.

Valoarea medie a diametrului maxim al lichenilor de pe întreaga suprafață a
formațiunii este de 55,28 mm, dar variază de la o subdiviziune la alta. Cea mai mare valoare
medie o înregistrează subdiviziunea inferioară – 60,8 mm. Primii 5 licheni ca și dimensiune
sunt localizați doar în subdiviziunea inferioară și au valoarea diametrului cuprinsă între 79 și
74 mm. La fel ca și la râul de pietre C1, și aici categoria predominantă este cea a lichenilor de
50-59 mm, fiind urmată de categoria de 60-69 mm. Considerăm că aceste două formațiuni au
fost afectate de aceleași procese periglaciare, care s-au resimțit mai puternic în anumite
perioade.
Testele cu ciocanului Schmidt au fost realizate pe fiecare bolovan măsurat, de pe care
am preluat date corespunzătoare lichenilor. Cea mai mare valoare medie coeficientului R
corespunde subdiviziunii centrale fiind de 28,13, iar cu o valoare apropiată se remarcă

13

subdiviziunea inferioară cu 27,13. Pentru aflarea procentului de acoperire cu licheni a
blocurilor de rocă s-a utilizat programul eCognition (fig.5.). Valorile procentului de acoperire
cu licheni a celor 30 de blocuri de rocă analizate din cadrul râului de pietre C2, variază de la
9,16% până la 45,71%, însă media tuturor valorilor este de 23,52%.

a)

b)

c)
Fig. 5. Prelucrarea unei imagini a unui bloc de rocă din cadrul râului de pietre C2,
pentru a afla procentului de acoperire cu licheni a acelui bloc de rocă. (a –imaginea blocului de rocă,
b)segmentarea imaginii blocului de rocă, c)- clasificarea imaginii).

Cele mai ridicate valori ale vârstei medii ale blocurilor de rocă ce formează râul de
pietre C2 depășesc 150 de ani și corespund părții frontale ale acestuia. În partea superioară
vârsta medie a blocurilor de rocă este cea mai redusă, având aproximativ 100 de ani. Vârsta
maximă a blocurilor de rocă corespunde părții mediane, dar și a celei frontale, unde ajung
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până la 170 de ani. Arealele cu valori scăzute ale vârstei medii prezintă și valori scăzute ale
vârstei maxime ale blocurilor de rocă.

5.1.3. Râul de pietre C3
Râul de pietre situat la sud-vest de Vârful Văiuga este localizat în cadrul Circulul
Capra, ca și celelalte două râuri de pietre prezentate anterior, doar că se regăsește pe partea
dreaptă față de Șaua Capra și celelalte pe partea stângă.
Cele mai mari valori medii ale dimensiunilor blocurilor de rocă sunt în cadrul
subdiviziunii inferioare, unde L medie este de 58,2 cm, l medie este de 38,7 cm și h medie este
de 20,9 cm. Jumătate dintre blocurile de rocă măsurate au formă aplatizată, 36,6% au formă
ascuțită, iar 13,3% au formă alungită. Formațiunea periglaciară analizată are orientarea
generală spre SE. Blocurile de rocă din partea inferioară păstrează cel mai mult orientarea
generală a formațiunii, subdiviziunea centrală are blocuri de rocă orientate la SE, E sau la NE,
iar blocurile de rocă din cadrul subdiviziunii superioare spre S sau E.
Valoarea medie a tuturor diametrelor lichenilor măsurați pe suprafața acestui râu de
pietre este de 54,13 mm. Dintre cei mai mari 5 licheni măsurați, de pe întreaga formațiune, 4
sunt localizați în cadrul subdiviziunii inferioare. Valorile maxime sunt cuprinse între 94 mm și
78 mm. Clasele de mărimi predominante sunt cele de 50-59 mm și respectiv 60-69 mm, dar
importantă e și clasa de valori 70-79 mm. Valoarea medie a procentului de acoperire cu licheni
al blocurilor de rocă din cadrul râului de pietre C3 este de 33,09%, dar variază de la o
subdiviziune la alta, astfel că în partea superioară valoarea este de 21,41%, în partea mediană
este de 32,12%, iar partea inferioară are cele mai ridicată valoare medie de 45,74%.
În urma testelor cu ciocanul Schmidt valorile medii ale coeficientului R obținute sunt:
28,39 pentru subdiviziunea inferioară, 25,57 pentru subdiviziunea centrală și 27,2 pentru
subdiviziunea superioară.
Partea cea mai stabilă a râului de pietre C3 este partea frontală, unde vârsta media a
blocurilor de rocă este de peste 140 de ani (Fig. 6.a.), iar vârsta maximă a acestora este de
peste 180 de ani (Fig.6.b.). Partea superioară a râului de pietre are vârste mai recente de
formare astfel că vârsta medie este de 80-90 de ani, iar vârsta maximă este de 100-110 ani.
Aceleași valori se remarcă și în partea mediană, dar spre peretele de rocă de unde se desprind
claste ce alimentează râul de pietre C3.
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a)

b)
Fig. 6. a.Vârsta medie a suprafeței rocilor din cadrul râului de pietre C3.
b. Vârsta maximă a suprafeței rocilor din cadrul râului de pietre C3.

5.1.4. Râul de pietre L1
Acest râu de pietre este diferit față de celelalte râuri de pietre prezentate anterior.
Acesta este foarte stabil și are blocuri de rocă de dimensiuni mult mai mari. Din acest motiv și
diametrul maxim al lichenilor măsurați are valori foarte ridicate. Acesta este localizat pe
versantul SV al Vârfului Lăițel. Lungimea este de 132 m, iar lățimea maximă este de 16,4 m,
în partea mediană spre partea frontală.
Valorile medii ale blocurilor de rocă sunt de 118,38 cm L, 84,15 cm l și 34,25 cm h.
Orientarea generală a formațiunii este spre SV. Blocurile de rocă păstrează această orientare,
astfel că 35% au orientarea V, 20% au orientare S și 45% dintre blocurile de rocă au orientare
SV. Valorile lichenilor variază foarte mult între 53 și 157 mm. Aceste valori pot fi motivate pe
baza diferenței dimensiunii bolovanilor, pe care lichenii s-au dezvoltat. Cele mai mari valori
corespund părții inferioare a râului de pietre și părților marginale. Distribuția frecvenței
mărimilor este foarte variată, astfel că sunt două categorii predominante, dar cu valori diferite:
clasa de 50-69 mm și respectiv clasa de 110-129 mm. Valorile specifice primei clase
corespund blocurilor de rocă de mai mici dimensiuni aflate pe mijlocul râului de pietre unde
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posibilitatea unei dinamici este mai ridicată. Valorile mai ridicate corespund zonelor foarte
stabile ale formațiunii, fie pe părțile marginale, fie în partea inferioară.
Vârsta maximă a blocurilor de rocă din cardul râului de pietre L1 este foarte ridicată,
depășind 400 de ani în partea frontală a acestuia, dar vârsta medie scade semnificativ fiind de
aproximativ 300 de ani în aceeați partea a râului de pietre. Vârste mult mai scăzute am
semnalat în partea superioară a râului de pietre, având valori maxime de 150-200 de ani și
valori medii de 150 de ani sau chiar mai puțin.
În urma analizei unor râuri de pietre din bazinul superior al Văii Capra s-a constatat că
cea mai mare parte a lor sunt foarte stabile. Dintre râurile de pietre analizate, doar jumătate au
în apropierea lor un perete de rocă ce poate genera și în prezent noi claste. Totuși, în urma
observațiilor și măsurătorilor efectuate asupra blocurilor de rocă din cadrul râurilor de pietre,
s-a constatat că gradul de meteorizație al acestora este ridicat, deci posibilitatea ca în prezent
să existe mari modificări în structura râurilor de pietre sunt reduse. Vârsta relativă a celor mai
multe râuri de pietre analizate corespunde cu Mica Glaciație, având 170-180 de ani.
5.2. Versanți de grohotiș
Versanții de grohotiș se formează pe versanții abrupți ai văilor prin acumularea de
grohotiș la baza pereților de rocă. În bazinul superior al Văii Capra s-a analizat câte un versant
de grohotiș de fiecare tip, mai precis unul format în apropiere de peretele unui circ glaciar și
unul format din clastele desprinse din peretele unei văi glaciare.
5.2.1. Versantul de grohotiș C
Acest versant de grohotiș are cele mai mari dimensiuni, în cadrul bazinului superior al
Văii Capra, extinzându-se pe o suprafață foarte mare. Este generat de procesele periglaciare
care afectează versantul abrupt de pe partea dreaptă a Văii Călțun. Lungimea sa este de 872 m,
desfășurându-se de la Lacul Călțun până la altitudinea de 1811 m. Din acest motiv a fost
divizat în 8 părți, pentru o mai bună analiză. Prima subdiviziune este localizată în imediata
apropiere a lacului Călțun, iar în cadrul acesteia am remarcat blocurile de rocă cu cele mai
mari dimensiuni. Dintre blocurile de rocă măsurate din cadrul versantului de grohotiș C
51,25% au formă ascuțită, 36,25% au formă aplatizată, iar 12,5% au formă alungită. Acest
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versant de grohotiș este orientat spre NE, în cea mai mare parte din lungimea sa, iar pe unele
porțiuni orientarea este aproape spre N.
Valoarea medie a tuturor lichenilor măsurați este de 80,57 mm, dar diferă de la o
subdiviziune la alta. Valoarea maximă a lichenilor măsurați este de 223 mm și corespunde
unui lichen situat pe un bloc de rocă localizat în prima subdiviziune C1, în partea sa inferioară.
Am remarcat o predominare a claselor de valori de 60-69 mm, 70-79 mm și 80-89 mm, cu
peste 25-30% fiecare categorie, din totalul lichenilor măsurați. Valoarea medie a coeficientului
R este de 30,82, dar variază de la o subdiviziune la alta. Subdiviziunea C7, care are valori
modeste ale diametrului maxim al lichenilor, are o valoare medie a coeficientului R de 37,6,
având cea mai mare valoare medie din întreaga formațiune. Valoarea minimă a procentului de
acoperire cu licheni al blocruilor de rocă din cadrul versantului de grohotiș C este de doar
10,54% și corespunde unui bloc de rocă exfoliat pe o jumătate, iar valoarea maximă a acestui
indicator este de 63,14% și corespunde unui bloc de rocă din subdiviziunea C5, unde și
dimensiunile lichenilor sunt mai ridicate. Cele mai ridicate valori ale vârstei medii a blocurilor
de rocă din cadrul versantului de grohotiș C se remarcă în subdiviziunea C1, din apropierea
Lacului Călțun (Fig.7.). În această subdiviziune vârsta medie depășește 250 de ani sau uneori
chiar 300 de ani.

a)
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b)
Fig. 7. a.Vârsta medie a suprafeței rocilor din cadrul versantului de grohotiș C.
b. Vârsta maximă a suprafeței rocilor din cadrul versantului de grohotiș C.

5.2.2. Versantul de grohotiș A
Versantul de grohotiș localizat la sud de creasta Arpașu Mic are dimensiuni mai reduse
decât versantul de grohotiș de pe partea dreaptă a Văii Călțun, astfel că a putut fi analizat mai
detaliat. Valorile medii ale blocurilor de rocă variază, dar am remarcat o tendință de creștere
dinspre partea versantului abrupt, de unde se desprind claste, înspre baza versantului de
grohotiș. Cea mai mare parte a blocurilor de rocă măsurate sunt de formă ascuțită 44%, ce
denotă o mobilitate a clastelor. O altă clasă a blocurilor de rocă este cea a blocurilor de rocă
aplatizate, care reprezintă 37,3% din totalul celor măsurate. Orientarea versantului de grohotiș
este spre sud SE și se păstrează la cea mai mare parte a blocurilor de rocă măsurate.
Valoarea medie a diametrului maxim al lichenilor de pe întreaga formațiune este de
39,56 mm. Această valoare este mult mai redusă, decât valoarea înregistrată la versantul de
grohotiș C, ceea ce sugerează o dinamică mult mai pronunțată. Valoarea maximă a
dimensiunilor lichenilor este de 89 mm și corespunde părții inferioare a subdiviziunii A1. În
subdiviziunile A1, A2 și A3 predomină clasele de valori de 30-39 mm și de 40-49 mm, în
subdiviziunea A4 și clasa de valori 20-29 mm, pe lângă cele menționate, iar în subdiviziunea
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A5 clasele de valori de 20-29 mm și 30-39 mm, fiind cea mai dinamică. Partea superioară a
subdiviziunii A3 are cea mai redusă valoare medie a procentului de acoperire cu licheni al
blocurilor de rocă, fiinde de doar 15,09%, iar cea mai ridicată valoare a acestui indicator s-a
obținut pentru partea inferioară a subdiviziunii A2, care are 32,07%.
Vârsta medie a blocurilor de rocă din cadrul versantului de grohotiș A este mai ridicată
în partea frontală a subdiviziunii A1, unde vârstele depășesc 120 de ani (fig.8.a.).
Subdiviziunea cu cea mai intensă dinamică, deci cu cele mai reduse valori ale vârstei medii ale
blocurilor de rocă este subdiviziunea A5 – 60 de ani. Valorile vârstei maxime păstrează de
cele mai multe ori aceeași tendință (fig.8.b.), astfel că partea frontală a subdiviziunii A1 are
blocuri de rocă cu vârstă maximă de peste 130 de ani, iar cele din subdiviziunea A5
aproximativ 70 de ani.

a)
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b)
Fig.8. a.Vârsta medie a suprafeței rocilor din cadrul versantului de grohotiș A.
b. Vârsta maximă a suprafeței rocilor din cadrul versantului de grohotiș A.

5.3. Nișe de nivație
Nișele de nivație din bazinul superior al Văii Capra au fost în atenția cercetătorilor încă
din perioada în care se discuta despre relief crionival (Nedelcu, 1959; Nedelcu, 1968). Aceste
forme periglaciare sunt determinate, într-adevăr, mai ales de acțiunea stratului de zăpadă și de
procesele de îngheț-dezgheț. Am ales pentru acest studiu nișele de nivație situate pe peretele
din saptele Circului Capra și cea din apropierea Vârfului Laița.
5.3.1. Nișa de nivație C1
Nișa de nivație din spatele Circului Capra este una dintre cele mai bine reprezentate
nișe din cadrul arealului de studiu – bazinul superior al Văii Capra. Orientarea acesteia este
sudică, ceea ce accentuează procesul de îngheț-dezgheț din perioada de primăvară și toamnă.
Valoarea medie a lungimii blocurilor de rocă din cadrul acestei subdiviziuni este de 97,2 cm,
lățimea medie este de 52,8 cm, iar înălțimea este de 32,4 cm. Clastele de formă aplatizată și
cele de formă ascuțită reprezintă fiecare 35% din totalul celor măsurate, iar cele cu formă
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alungită reprezintă 30%. Nu s-au remarcat claste cu formă sferică. Nișa de nivație C1 este
orientată spre S. Această orientare se păstrează mai ales la clastele analizate din cadrul
subdiviziunii central superioare, care sunt orientate mai ales spre S, sau spre SE și SV.
Valoarea medie a tuturor diametrelor maxime a lichenilor este de 45,84 mm. Dacă se
calculează valoarea medie a lichenilor pentru fiecare subdiviziune, aceasta variază: în cazul
subdiviziunii centrale inferioare este de 56,26 mm, iar în cazul subdiviziunii superioare este de
35,42 mm. Subdiviziunea central superioară are licheni cuprinși în clase de valori mai reduse:
10-19 mm, 20-29 mm, 30-39 mm, pe când subdiviziunea central inferioară are cea mai mare
parte a lichenilor încadrați în clase de valori de 40-49 mm, 50-59 mm și respectiv 60-69 mm.
Cea mai redusă valoare a procentului de acoperire cu licheni al blocurilor de rocă este de
10,58% și corepsunde subdiviziunii centrale superioare. Cea mai ridicată valoare corespunde
unui bloc de rocă situat în subdiviziunea central inferioară și depășeste 50%. Valoarea medie a
procentului de acoperire cu licheni al blocurilor de rocă din cadrul nișei de nivație este de
30,78%.
Vârsta medie a blocurilor de rocă din cadrul nișei de nivație C1 variază între 50 de ani
și 200 de ani. Cele mai reduse valori corespund părții superioare și a celor marginale, din
imediata apropiere a peretelui de rocă ce alimentează cu claste acestă formațiune. Cele mai
ridicate valori se remarcă în partea inferioară a nișei de nivație. Valorile vârstei maxime a
clastelor sunt proporționale cu valorile vârstei medii. Clastele cele mai stabile sunt în partea
inferioară, ce depășesc 200 de ani, iar partea superioară, pe un extins areal are claste cu vârste
maxime de aproximativ 100 de ani.
5.3.2. Nișa de nivație L
Această formațiune este localizată în apropiere de Vârful Laița, într-un areal cu pante
mult mai reduse decât cele din cazul nișei de nivație C1. Lungimea nișei de nivație este de 101
m, iar lățimea din partea superioară până în partea frontală este de 65 m. Diferența de nivel pe
care se desfășoară este de 34 m. Orientarea versantului pe care se află nișa de nivație L este
sudică, iar panta 31º.
Valorile dimensiunilor medii ale blocurilor de rocă sunt destul de ridicate: 220 cm L,
153,5 cm l și 36,3 cm h. Valorile maxime sunt mult mai mari, atingându-se o L de 375 cm, l
de 186 cm și h de 58 cm. Numărul de blocuri de rocă măsurate a fost redus, dar s-a constatat
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că acestea au fie formă aplatizată, fie formă ascuțită. Nișa de nivație este orientată spre S, iar o
mare parte a blocurilor de rocă măsurate păstrează această orientare. Valoarea medie a
diametrului maxim al lichenilor măsurați este de 92,08 mm, dar variază de la o parte la alta a
formațiunii. Cele mai mari valori s-au măsurat în partea inferioară și centrală, iar cele mai
reduse corespund arealelor superioare. Valorile celor mai mari 5 licheni de pe această
formațiune variază între 153 mm și 121 mm. Distribuția frecvenței mărimilor delimitează trei
clase de valori predominante: 70-79 mm, 90-99 mm și 110-119 mm.
Dimensiunile nișei de nivație L sunt mult mai ridicate comparativ cu cele ale nișei de
nivație C. Această realitate este reflectată și în vârsta relativă a formațiunii. În partea inferioară
considerăm că suprafața rocilor a început să fie expusă de acum 312 de ani (Fig.9.b.). În partea
superioară vârsta suprafeței rocilor este mai redusă, fiind de 196 de ani. Vârsta medie în partea
superioară are valori mai reduse, de aproximativ 200 de ani (Fig.9.a.), iar în partea centrală
este de 300 de ani.

a)
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b)
Fig.9. a.Vârsta medie a suprafeței rocilor din cadrul nișei de nivație L.
b. Vârsta maximă a suprafeței rocilor din cadrul nișei de nivație L.

5.3.3. Nișa de nivație C2
Dintr-o altă perspectivă am analizat o nișă de nivație situată într-un areal înierbat,
pentru a observa cum acestă formațiune este influențată de alte procese periglaciare, decât cele
care se manifestă pe nișele de nivație ce conțin grohotiș. Nișa de nivație C2 este situată pe
versantul sudic al Vârfului Vânătoarea lui Buteanu. Am dorit să observăm cum are loc
drenajul în subsol, pentru a înțelege modul în care procesele periglaciare ar putea fi
amplificate. În acest sens am realizat un studiu al diferenței de potențial electric.
Valorile cele mai ridicate au fost de peste 300 mV, aflate mai ales în partea de jos a
arealului măsurat, unde se află o pantă mai ridicată a versantului. Deci aceste valori foarte
mari nu fac parte din interiorul conturului nișei de nivație C2. Cele mai scăzute valori ale
diferenței de potențial s-au înregistrat în partea bazală a nișei 50-100 mV, unde se află o
contrapantă care a favorizat dezvoltarea unui strat semnificativ de sol, care reține o cantitate
mai ridicată de apă. De asemenea, în această parte a nișei de nivație stratul de zăpadă are
grosimi mai ridicate și persistă mai mult timp, atfel că influențează procesele crio-nivale.
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5.4. Trene de grohotiș
La est de Vârful Lăițel, pe Valea Paltinu s-a format o trenă de grohotiș din unirea a
două mari conuri de grohotiș împreună cu alte zone mai stabile acoperite cu vegetație pe
alocuri. Lungimea acestei trene de grohotiș este de 302 m, iar lățimea maximă, din partea
superioară spre bază se înregistrează în subdiviziunea T2, având 274 m. Valorile medii cele
mai ridicate ale blocurilor de rocă corespund primei subdiviziuni, unde lungimea medie a
acestora este de aproape 150 cm, iar lățimea de aproximativ 100 cm. Forma aplatizată
predominantă a clastelor este corelată cu activitatea culoarelor de avalanșă care alimentează
cele două conuri de grohotiș ale trenei T, atât în timpul avalanșelor de zăpadă, cât și în timpul
șiroirii apelor în urma topirii rapide a zăpezii. Orientarea trenei de grohotiș este spre sud, iar
tendința de orientare a blocurilor de rocă de la SE la SV este determinată de topografia
versantului pe care sa format această trenă de grohotiș.
Cele mai mari valori ale diametrelor lichenilor au fost de 65 mm, 63 mm și 60 mm.
Toți acești licheni sunt situați pe blocuri de rocă din subdiviziunile mai stabile și niciunul pe
cele două conuri de grohotiș. Cea mai mică valoare a procentului de acoperire a unui bloc de
rocă este de 6,42%. Alte două valori sub 10% s-au înregistrat, iar toate aceste situații
corespund subdiviziunii T4. Cele mai ridicate valori a procentului de acoperire cu licheni a
blocurilor de rocă depășesc 60% - 62,59% și respectiv 64,02%. Aceste valori ridicate sunt
înregistrate la blocuri de rocă situate în subdiviziunea T5, în apropiere de o suprafață puternic
acoperită cu vegetație.
În urma analizei lichenilor de pe trena de grohotiș T am constatat că vârsta relativă a
acestei formațiuni este de 135 de ani, considerând lichenul care a apărut prima dată, lichenul
cu diametrul maxim de 65 mm. Luând în considerare valoarea medie a diametrului maxim a
lichenilor – 38,74 mm, vârsta realtivă este de 80 de ani. Totuși se consideră că perioada în care
suprafața blocurilor de rocă din cadrul trenei de grohotiș au început să fie expuse puternic
meteorizației a fost acum 130-135 de ani. Cele mai reduse valori corespund conurilor de
grohotiș, mai ales în apropierea de partea superioară, de alimentare cu claste de pe culoarul de
avalanșă, dar și în apropiere de peretele de rocă, în cazul subdiviziunii T5 (Fig. 10.).
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a)

b)
Fig. 10. a.Vârsta medie a suprafeței rocilor din cadrul nișei de nivație C1.
b. Vârsta maximă a suprafeței rocilor din cadrul nișei de nivație C1.

5.5. Terasete de solifluxiune
Unul dintre cele mai reprezentative areale cu terasete de solifluxiune din bazinul
superior al Văii Capra este localizată pe versantul sudic al Vârfului Laița, un versant cu pantă
lină de 18º și acoperit cu un strat aproape continuu de vegetație ierboasă. Pe suprafața acestei
formațiuni am realizat măsurători ale potențialului spontan, atât de-a lungul unui aliniament,
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cât și sub formă de rețea, pentru a determina modul în care terasetele sunt influențate în
deplasarea lor de către umiditatea solului. Diferența de potențial electric a variat între -14 mV
și 76 mV, valorile ridicate corespund suprafețelor plane acoperite cu claste, iar valorile scăzute
și chiar negative sunt specifice arealelor înierbate, mai precis, frunților terasetelor (Putan,
2013).
Terasetele de solifluxiune din bazinul superior al Văii Capra au reprezentat un punct de
interes și în alte studii recente. În urma investigațiilor electromagnetice s-a constatat că la o
adâncime de mai puțin 2 metri are loc contacul dintre scoarța de alterare și patul de rocă
(Onaca, 2013). În dinamica versantului elevația periglaciară precum și sortarea periglaciară
sunt foarte importante, chiar dacă sunt generate mai ales de procesele de îngheț-dezgheț și nu
de prezența permafrostului (Ballantyne, Harris, 1994).

5.6. Lobi de solifluxiune
Lobii de solifluxiune sunt frecvent întâlniți în arealul de studiu. Cea mai mare parte a
acestora este localizată în apropierea Circului Capra, dar se regăsesc și în partea vestică a
bazinului superior al Văii Capra, mai precis în Șaua Paltinu. În apropierea circului Capra am
analizat un lob de solifluxiune (lobul de solufluxiune C) cu o lungime de 232 cm și o lățime de
103 cm. Partea frontală a lobului de solifluxiune este de 45 cm înălțime. Panta versantului pe
care este situat lobul are valoarea de 17º, iar orientarea formațiunii este vestică. Un alt lob de
solifluxiune analizat este situat în Șaua Paltinu și are dimensiuni mai mari decât cel măsurat în
Circul Capra. Lobul de solifluxiune P are o lungime de 347 cm, lățimea de 158 cm, iar
înălțimea frunții formațiunii este de 61 cm.
Pe baza valorilor obținute în urma măsurătorilor diferenței de potențial electric, putem
concluziona că drenajul în cadrul formațiunii se face mai ale pe partea mediană a formațiunii
și cel mai intens în partea frontală. Acest lucru ar accelera viteza de deplasare a lobului de
solifluxiune în direcția pantei. Un număr ridicat de lobi se solifluxiune au fost investigați în
Carpații Meridionali. Rata medie anuală de deplasare a lobilor de solifluxiune variază între 5,2
și 16,2 mm/an. Cele mai scăzute valori corespund munților Cindrel, iar cele mai ridicate
munților Făgăraș (Onaca, 2013).
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5.7. Blocuri reptante

A fost selectat un bloc reptant de dimensiuni semnificative, cu lungimea de 1,7 m,
lățimea de 0,74 m, iar înălțimea 0,42 m și au fost realizate măsurători ale potențialului spontan
pe valul de pământ din imediata apropiere a sa, în spatele blocului este un spațiu plan acoperit
cu claste mici, iar în fața blocului s-a format un val mare de sol puternic înierbat. Valorile
diferenței de potențial spontan sunt cuprinse între -6 mV și 68 mV. Valori negative de -6 mV,
-4 mV și -1 mV sunt specifice frontului înierbat situat în fața blocului reptant. Viteza de
deplasare a blocurilor reptante variază în funcție de condițiile locale: declivitatea și expoziția
versantului, umiditatea solului, dimensiunea și forma blocului de rocă.

CAPITOLUL VI FORME PERIGLACIARE
SPECIFICE SUPRAFEȚELOR PLANE
În cadrul bazinului superior al Văii Capra am sesizat existența a unei serii de
formațiuni periglaciare dezvoltate pe teren plan. O mare parte a formațiunilor periglaciare
specifice suprafețelor plane este situată în jumătatea vestică a bazinului suprior al Văii Capra.
Solurile striate se regăsesc în Șaua Paltinu, câmpurile de mușuroaie periglaciare analizate sunt
localizate la SE de Vârful Laița, și respectiv pe Șaua dintre Vârfurile Laița și Lăițel.

6.1. Soluri striate
Rezultatele obținute în urma măsurătorilor au fost mulțumitoare și sugestive. Cele mai
reduse valori înregistrate au fost de -35 mV, -31 mV, -30 mV, -22mV, iar toate acestea
corespund cu suprafețele puternic înierbate din cadrul valorilor de pământ din cadrul solurilor
striate. Cele mai ridicate valori predomină în partea sudică a formațiunii, deoarece panta are
valori de 2º-3º, iar grosimea stratului de sol este redus considerabil comparativ cu zonele în
care terenul nu are înclinare.
6.2. Mușuroaie periglaciare
O primă analiză asupra unor mușuroaie periglaciare am realizat-o în șaua dintre
vârfurile Laița și Lăițel, iar un alt areal în care am analizat un câmp de mușuroaie periglaciare
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a fost versantul situat la SE de Vârful Laița. Pentru o înțelegere mai detaliată a dinamicii
mușuroaielor periglaciare am considerat necesară o analiză a structurii interne a acestor
formațiuni. Din acest motiv am secționat transversal un mușuroi periglaciar și am măsurat
conductivitatea, rezistența la penetrație și umiditatea solului.
În urma analizei structurii interne a mușuroiului periglaciar din cadrul câmpului de
mușuroaie de pe versantul sud-estic al Vârfului Laița, s-a constat că nu sunt delimitate precis
straturi concentrice de materiale. În partea bazală predomină materialul cel mai compact ce
este format din materiale fine. La exteriorul acestuia este un strat de sol cu textură nisipoasă și
cu o culoare mai deschisă, decât cea a solului din partea bazală. Partea superioară a
mușuroiului periglaciar este formată dintr-un sol cu o porozitate ridicată determinată, mai ales,
de rădăcinile vegetației ierboase, care acoperă această formațiune. Dacă mușuroaiele înierbate
sunt localizate pe un versant cu o pantă mai mare de 5º, acestea tind să se alungească în
direcția pantei. De asemenea, nucleul mușuroaielor periglaciare, în aceste condiții, se
deplasează din partea centrală spre cea frontală.

CAPITOLUL VII

CONCLUZII

O mare parte a studiilor cuprinse în literatura de specialitate din țară, ce abordează
relieful periglaciar prezintă mai ales procesele periglaciare determinante, caracteristicile și
structura formelor de relief, dar foarte rar menționează datarea absolută sau relativă a acestora.
Din acest motiv s-a considerat necesară datarea relativă a unor formațiuni periglaciare precum
râuri de pietre, versanți de grohotiș, trene de grohotiș și nișe de nivație. Metodele
lichenometrice și testele cu ciocanul Schmidt au fost utilizate în acest sens.
În analiza fiecărui tip de formă periglaciară s-a avut în vedere cunoașterea
particularităților de mediu, care influențează procesele periglaciare și implicit formele
periglaciare. În cazul râurilor de pietre, versanților de grohotiș și trenelor de grohotiș s-a
observat puternica influență a peretelui de rocă de pe care se despind claste și alimentează
formațiunile sau a culoarelor de avalanșă localizate în partea superioară a formațiunii. Peretele
de rocă ce alimentează versantul de grohotiș C are o lungime considerabilă, de aproape 1000
de metri, dar este importantă și înălțimea acestuia, care atinge și 135 m. Un alt factor care
influențează aceste formațiuni este expoziția versantului pe care sunt localizate. S-a constatat
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că versanții de grohotiș cu expoziție sudică manifestă o dinamică mai sporită decât cei cu
expoziție nordică. Formațiunile periglaciare localizate pe suprafețe plane sau cu un conținut
ridicat de sedimente fine sunt mai ales influențate de umiditatea din sol, de expoziția și
declivitatea spațiului pe care sunt formate.
Datarea relativă a formelor periglaciare de relief din bazinul superior al Văii Capra s-a
realizat pe baza metodelor lichenometrice mai ales. Un mare aport adus de acest studiu, este
stabilirea unei rate anuale de creștere a lichenilor în Munții Carpați, cu valori de 0,48 mm/an,
puțin mai ridicată decât valorile stabilite pentru Munții Tatra (0,45 mm/an) și Munții Alpi
(0,41 mm/an). Pe baza ratei anuale de creștere a lichenilor s-a calculat vârsta relativă a unor
forme periglaciare din arealul de studiu. Cea mai stabilă formă periglaciară este considerată
versantul de grohotiș C, care are vârsta maximă a blocurilor de rocă de peste 400 de ani. Cea
mai mare parte a formelor de relief analizate au o vârstă maximă de 160-180 de ani,
corespunzând cu procesele periglaciare mai intense din Mica Glaciație. Cele mai reduse vârste
relative s-au observat la nișele de nivație, având în părțile marginale uneori doar 30 de ani.
Mai mult, în apropiere de peretele de rocă ce alimentează nișele de nivație, clastele sunt de
dimensiuni mai reduse și nu sunt acoperite cu licheni, ceea ce sugerează dinamica actuală a
acestor formațiuni. De asemenea, o noutate adusă în datarea relativă este aflarea procentului
de acoperire cu licheni a blocurilor de rocă prin tehnica OBIA (object based image analysis).
Prin prelucrarea fotografiilor se poate obține cu exactitate procentul de acoperire, eliminânduse aproape toate erorile, care apăreau în urma aproximării vizuale ale acestui indicator, metodă
foarte subiectivă.
Formele de relief specifice suprafețelor plane sau cu pante reduse și cu un conținut
ridicat de materiale fine au fost analizate pentru a cunoaște procesele periglaciare care le
influențează și care sunt condițiile în care acestea se manifestă. În urma investigațiilor de
potențial spontan, conductivitate, umiditate a solului și rezistența la penetrație s-a constatat că
este foarte importantă valoarea umidității a solului, ducând la amplificarea proceselor
periglaciare. Măsurarea diferențelor de potențial natural electric dintre anumite părți ale
formelor de relief precizate a dus la observarea unor zone cu o structură formată mai ales din
materiale fine acoperite de vegetație ierboasă, iar alte zone cu o structură cu claste de diferite
dimensiuni conectate de o matrice fină, iar uneori acoperite cu vegetație ierboasă.
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În urma investigațiilor realizate în cadrul bazinului superior al Văii Capra se consideră
că formele periglaciare au o dinamică redusă, iar ultima perioadă cu intense procese
periglaciare care au determinat și au modelat aceste forme a fost la finalul Micii Glaciații.
Mușuroaiele periglaciare sunt formele care se modifică și în prezent destul de puternic în urma
proceselor de îngheț-dezgheț și a crioturbației. Dintre formațiunile periglaciare formate din
claste și blocuri de rocă, cele mai dinamice sunt nișele de nivație, iar dintre acestea nișa de
nivație C, din cadrul Circului Capra, fiind alimentată de claste ce provin dintr-un perete de
rocă cu pante ridicate și cu expoziție sudică, unde procesele periglaciare sunt amplificate.
În vederea îmbunătățirii și detalierii metodei lichenometrice și a stabilirii unei rate de
creștere anuală a lichenilor cât mai precisă pentru Munții Carpați se consideră necesară o
extindere a spațiilor montane analizate, astfel încât condițiile care influențează rata de creștere
a lichenilor să fie cât mai diversificate. În acest mod metoda va devenii tot mai precisă și
eficientă în vederea datării formelor periglaciare, acolo unde nu pot fi aplicate cu succes
metode de datare exactă a acestora.
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