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ASUPRA UNOR NOI AFLORIMENTE DE LEMNE FOSILE DIN
MIOCENUL SUPERIOR AL MUNŢILOR METALIFERI

Iustinian Petrescu, Agnişa Nuţu

Cercetările de teren din ultimul
purtătoare de lemne fosile. Ca vîrstă,

timp au evidenţiat noi aflorimente
ele aparţin miocenului superior şi,
aproape în exclusivitate, sînt silicifiate. De obicei se întîlnesc fragmente
ce nu depăşesc 10-20 cm lungime, dar, cîteodată, apar şi bucăţi ce
întrec o jumătate de metru înălţime.
Preluînd interpretarea stratigrafică dată de M. Lupu, M. Borcoş,
R. Dimitrescu (1967), formaţiunile de provenienţă ale trunchiurilor
fosile aparţin tortonianului superior. Se pare că în cuprinsul Munţilor
Metaliferi floria miocen superioară (tortonian superior sarmaţian
inferior) a fost destul de unitară şi, deci, pentru aceşti termeni stratigrafici, realităţile forestiere erau asemănătoare. După datele pe care
le deţ:nem în prezent, tipul de pădure fosilă din împrejurimile Bradului
(Petrescu - Nuţu 1969, 1970) se conturează şi spre estul Metaliferilor,
în regiunea Techereu - Almaşu - Zlatna.
Aşa după cum se poate vedea în schiţa alăturată, fragmentele de
lemne fosile pe care le-am găsit apar în două zone:
- prima revi.ne împrejurărilor localităţii Almaşu Mare, aflorimentul
cel mai de seamă (notat cu cifra 1) apărînd în partea de sud a satului
amintit;
- cea de a doua zonă cuprinde cîteva văi din partea de nord-est a
localităţi Techereu.

DATE P ALEOBOT ANICE
Cercetarea preliminară a eşantioanelor de lemne fosile, pe care le-am
colectiat din miocenul superior al zonei menţionate, a scos în evidenţă
prezenţa unor forme care merită atenţie. De la început ţinem să anunţăm
identificarea, pe de o parte, a coniferelor, iar pe de altă parte a
angiospermelor dicotiledonate.
Pînă la o prezentarea detialiată a anatomiei tuturor speciilor identificate, ţinem să comunicăm patru structuri care se impun prin
noutatea lor, în contextul inventarului paleoxilologic românesc.

LAURINOXYLON sp. 1. (Fig. 1-6)
Un lemn puternic silicifiat, de culoare neagră, care nu depi'1~1·11
10 cm lungime şi 5 cm în diametru, arată caractere anatomice proprii
familiei Lauraceae.
Structura este destul de deficitar conservată, fără, însă. a limlt11
posibilităţile de încadrare sistematică.
Materialul provine din partea de sud a localităţii Alma~11 Muri·
(aflorimentul nr. 1~.
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FIG. 1. AMPLASAREA NOILOR AFLORIMENTE PALEOFLORISTICE !N REGIUNEA
CERCETATĂ

Secţiunea transversală

(Fig. 1-3)

Lemn difuzo-poros, la care limita dintre inelele anuale nu se poate
remarca.
Vasele apar solitare sau cîte două; mai :riar alcătuiesc şiruri radiare
de trei. Vasele solitare, care au un contur mai mult sau mai puţin
elipsoidal, sînt clar orientate în. sens radiar. Diametrul lor radiar este
cuprins între 120-225 microni, iar cel tangenţial între 60-125 microni.
(ln cazuri rare am întîlnit şi valori mai mari, respectiv mai mici). Dăm
mai jos, în microni, raportul dintre diametrul radiar şi cel tangen·ţial la
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zece vase solitatere: 225/105, 210/105, 195/90, 210/60, 195/60, 225/125,
120/75, 165/75, 165/105, 225/90.
Observaţii suplimentare asupra ţesutului fundamental nu se pot face
datorită lipsei de detalii (din cauza slabei conservări).
Secţiunea tangenţială

(Fig. 4,5)

Constituţia

razelor lemnoase se poate descifra bine pe preparatele
noastre. Ele apar bi- şi triseriate. Cu totul izolat am reperat şi raze
uniseriiate, cît şi tendinţe de tetraseriere, pe porţiuni înguste, la razele
triseriate. Razele apar destul de înalte, intervialul de variaţie fiind
larg, de la 3-45 de celule. Dăm mai jos, în număr de celule, înălţimea
la 20 de raze lemnoase luate sub observaţie: 28, 26, 12, 10, 16, 12, 3, 14,
12, 24, 33, 12, 16, 13, 26, 21, 45, 24, 15. Heterogenitatea razelor se evidenţiază dt se poate de clar. Un fapt care trebuie să-l remarcăm este
dispunerea foarte deasă a razelor medulare pe unitatea de suprafaţă.
Pe pereţii unor elemente de vase s-au conservat punctuaţiuni
areolate, foarte des dispuse pe întregul perete tangenţial al vasului. (Cu
acest caracter, foarte important în diagnosticare, ne vom reîntilni la
secţiunile longitudinal-radiare).
Secţiunea radiară

(Fig. 6)

Heterogenitatea razelor lemnoase se evidenţiiază net ş1 m secţiunile
radiare. Unele celule de raze capătă o hiperoezvoltare în ansamblul
structural general.
Pe pereţii radiari ai vaselor apar puncţuaţiuni areolate dispuse
altern.

Concluzii
Caracterele anatomice descrise mai sus individualizează lemnul de
celelalte lemne fosile de lauracee provenite din

Almaşu printre
formiaţiuni terţiare.

la

Mai apropiat ni se pare de Laurinium cinnamomoides Shilkina, prezentat din miocenul Caucazului (Shilkina 1958), dar, cele două lemne
se deosebesc clar prin dispunerea şi alcătuirea razelor lemnoase.
Găsirea unui material suplimentar, mai bine conservat, ne va îndreptăţi,
probabil, să considerăm structura descrisă mai sus ca aparţinînd unei
noi specii.

LAURINOXYLON sp. 2. (Fig. 7-11)
O bucată de lemn maroniu, destul de silicifiat, colectat din partea
de nord-est a satului Techereu (punctul 3 pe harta alăturată) s~a
dovedit ca aparţinînd tot familiei Lauraceae.
Structura se diferenţiază net de a lemnului precedent, ca şi de celt>
cunoscute pînă acum din terţiarul românesc. Deşi nu este în cea mai
bună stare de conservare, arhitectura celulară permite o înC"adrnn·
sistematică certă.

Secţiunea transversală

(Fig. 7-9)

Diferenţierea

dintre lemnul tîrziu şi cel timpuriu nu se pont" fu1·1•,
de aceea inelele anuale nu se disting. Lemn difuzo-poros.
Vasele se aşează solitar, sau în şiruri scurte de doui\ H1111 t1·1·I
elemente (mai rar cite patru).
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Diametrul tangenţial al vaselor este cuprins între 75-165 microni
(mai des întîlnim diametre de 120 microni). Diametrul radiar, pentru
vasele solitare, este cuprins între 75-120 microni (în medie 150microni). Diametrul !'ladiar al şirurilor de două elemente este cuprins
între 175-330 microni (dimensiunile cu frecvenţe mai mari fiind de
225-270 microni). Diametrul radiar al şirurilor din trei elemente este
cuprins între 260-275 microni (dimensiunea medie 315 microni). La
şirurile de patru elemente am numărat 420 microni lungime radiară.
Hazele lemnoase se recunosc bine. lncă din secţiunile transversale
ne dăm seama că ele sînt uni-, bi- ~i triseriate.
Elementele ţesutului fundanwntal nu oferă detalii sigure pentru o
diferenţiere corespunzătoare.

Secţiunea tangenţială

(Fig. 10, 11)

Pe pt•rctele tangenţial al vasdor apar punctuaţiuni areolate mari,
dispuse altern (IO m:iC'roni diamctrnl). Elementele de vase mai bine
dezvoltiate au, în gent•ral, I rlO micrnni diaml'lrul tangenţial şi 525 microni
diametrul radiar.
Razele lemnoase, der-,;i nu apar prea bine conservate, se constată că
sînt heterogene. In cîmpul microscopului apar deseori atît raze uniseriate.
cît şi bi- sau triseriatc. Razc•le sînt destul de îrnalte, deseori putîndu-se
număra înălţimi de 8-23 celule.
Secţiunea radiară

Pe pereţii radiari ai vaselor se urmăresc aceleaşi punctua1_.iuni
alterne despre care am vorbit la secţiunile tangenţiale.
Heterogenitatea razelor lemnoase se remarcă ~i în secţiunile radiare,
!Ură, îns{i, să fie pn•a pronunţată.

Concluzii
C'aractPrele anatomice PL' care le-am prezentat arată că sîntem în
pm;psia unui lemn de lauraceu. Topografia clementelor anatomice, în
secţiunile orientate transversal, aminteşte de Laurinoxylon vadaszy
descris de Greguss din miocenul unguresc. Prezenţa celulelor veziculiforme, în cadrul razelor lemnoase la specia ungurească, deosebesc
clar cele două lemne luate în discuţie. Menţionasem, deja, că anatomia
acestui fosil îl diferenţiază printre celelalte lemne de lauracee descrise
pînă în prezent de la noi din ţară.

LAURINOXYLON sp. 3. (Fig. 12)
Prezentăm şi o a treia structură de lauraceu, care provine tot din
partea de sud a satului Almaşu Mare (punctul 1). Lemnul silicifiat, de
culoare neagră, din care s-au executat secţiunile, nu depăşea 6-8 cm
lungime.

Secţiunea transversală

(Fig. 12)
Lemn difuzo-poros, la care nu se pot recunoaşte inelele anuale.
Vasele apar în şiruri scurte de două, trei sau patnu elemente, mai
rar se observă şi pori solitari. Diametrul lor tangenţial este cuprins
intre 75-225 microni (mai frecvent 165 microni). Diametrul radiar,
pentru şirurile de două elemente, este în jur de 315-410 microni.
Lungimea şirurilor radiare de trei elemente este de cca 420-525
microni, iar a celor de trl'i elemente este de cca 480-675 microni.
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Traiectul razelor lemnoase (uni-, bi- şi triseriate) se recunoaşte c\.i
uşurinţă.

Structura

ţesutului

fundamental este destul de bine

conservată.

Secţiunea tangenţială

Razele lemnoase apar de cele mai multe ori bi- şi triseriate. Sînt
destul de înalte, motiv pentru care deseori întîlnim raze de 10-22-36
celule înălţime. In cazul de faţă heterogenitatea razelor capătă un aspect
cu tbtul deosebit. Este vorba de celule mari (de cca 75 microni lungime),
care mai totdeauna au conservat produsul de secreţia, de culoare
cafenie.
Secţiunea radiară
Remarcăm din nou heterogenitatea
cărora s-au conservat admirabil celulele cu
pe care l-am amintit şi anterior.

razelor lemnoase, în cadrul
produsul de secreţie maroniu,

Incă un fapt pe care ţinem să-l semnalăm este prezenţa punctuaţiu
nilor areolate, cu dispunere alternă, pe pereţii radiari ai vaselor (ca şi
în cazurile celor două forme precedente).

Concluzii
Alcătuirea şi modul de prezentare al vaselor, ornamentaţia lor, ca
caracterele razelor lemnoase, individualizează lemnul prezentat mai
sus printre alte lauracee descrise din terţiarul României.

şi

CORNOXYLON ROMANICUM n. sp. Petrescu (Fig. 13-20)
Un fragment de lemn sylicifiat (10 X 6 X 4 cm), de culoare maronie,
chiar şi la o superficială privire macroscopică, promitea o bună structură microscopică. Intr-adevăr, secţiunile orientate din această bucată
arată o arhitectură celulară în perfectă stare de conservare.
Eşantionul ia fost colectat din aflorimentul nr. 2 (vezi harta).
Secţiunea transversală

(Fig. 13-16)

Poziţia iniţială a elementelor
timpul fosilizării, ca şi după aceea.

anatomice a fost

puţin

afectată

în

Lemn difuzo-poros; limita inelelor anuale nu se distinge.
Vasele au contur elipsoidal şi se dispun solitar; foarte rar apar
perechi tangenţiale. Diametrul radiar al vaselor solitare este cuprins
între 105-225 microni (de obicei 165 microni). Diametrul tangenţial are
valorile cuprinse între 40-150 microni (valoarea mai des întîlnită
fiind de 75 microni).
Traiectul longitudinal al razelor lemnoase se urmăreşte cu multă
uşurinţă pe întreaga suprafaţă a preparatului studiat. Razele sînt
1-4 - seriate şi sînt foarte des dispuse.
Secţiunea tangenţială

(Fig. 17-19)

Primul lucru care izbeşte ochiul cercetătorului este heterogenitatea
razelor lemnoase, care au o mare densitate pe unitatea de suprafaţă.
Constituţia razelor poate fi urmărită cît se poate de bine. Razele
uni-, bi-, tri- sau tetraseriate, pe traiectul lor longitudinal, pot să treaC"ă
unele în altele. Deosebit de caracteristic apar extremităţile foarlc
alungite ale Pazelor. Celulele din ra~ au forme de dreptunghiuri mult
alungite (pe porţiunile uniseriate) şi ca poligoane cu colţurile' rotunjite
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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(pe

porţiunile sau În razele bi-, trl.- sau tetrasenale). Elementele vaselor

caracterizează
Dăm mai jos, în

printr-o lungime de cca 10 ori mai mare oa lăţimea.
microni, raporturile lungime: lăţime la zece elemente
măsurate: 900/75, 750/70, 1200/75, 825/90, 600/75, 1050/60, 900/90,
750/75 900/90, 800/70.
Din loc în loc S-"au păstrat perforaţiile scalariforme ale vaselor
(asupra lor vom reveni ulterior).
Adesea s-au observat punctuaţii simple sub formă de fantă; credem
e:ă ele aparţin fibrelor lemnoase (celule foarte alungite, cu pereţii mult
îngroşaţi;). Aceste fante nu depăşesc 2,25 microni lungime.

se

Secţiunea radiară

(Fig. 20)

Pe pereţii radiari ai vaselor s-au conservat punctuaţiuni areolate
(3,30 microni), cu o dispunere destul de ordonată.
Perforaţiile scalariforme ale vaselor au de obicei 8-12 bare transversale (am numărat şi 22 de bare transversale, dar în cazuri izolate).
Heterogendtatea razelor medulare reiese bine în evidenţă şi în secţiu
nile orientate radiar.

Concluzii
Constituţia razelor lemnoase, cît şi modul de prezentare al vaselor
sînt 1argumentele cele mai tari oare pledează pentru apartenenţa
lemnului fosile descris mai sus la familia Cornaceae.
Raportînd lemnul de la Almaşu Mare la alte forme fosile din
terţiar constatăm că materialul nostru poate fi interpretat oa o nouă
specie pentru ştiinţă, pe care, în memoria ţării de origine, o denumim
Cornoxylon romanicum n. sp. Petrescu. Intre celelalte lemne fosile
specia românească stă mai aproape de Cornoxylon solidius (Casp.)
( = Cornus cretacea f. solidior Oasp.). Dar, cele două specii diferă net
în ce privesc razele lemnoase.
Nota de faţă este cea dintîi care semnalează şi în România prezenţa
genului Cornoxylon.
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SUR LE NOUVEAUX GISEMENTS DE BOIS FOSSILES DU MIOCENE
DANS LES MONTS MUALLIFERES

RESUME

Dans la partie orientale des Monts Metalliferes, Ies auteurs ont re~re cinq nouveaux
points ·renfermant des bois fossiles. Connne âge. ceux-ci appartiennent au miocene snperienr (tortonien superienr).
Les recherches preliminaires ont revele de nombreuses donnees nonvelles paleoxylotomiqnes concemant la composition des for~ts fossiles dont proviennent Ies bois silicifies en
question. parmi lesquelles troi(strnctures de Lauraceae. et une nouvelle cspece de lu famill
Cornaceae. - Cornoxylon romanicum n.sp. Petrescu.
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FIG. I. SECTIUNE THANSl"EllSALÂ
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FIG. 5. SEC(TUNE TANGENŢIALĂ 250 x

FIG. 6. SECŢIUNE RADIARĂ 70x

l.J\UHJNOXYLON sp. 2.
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FIG. 8. SECŢIUNE TRANSVERSALĂ
70x
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FIG. 9. SECŢ I UNE THANSVER ALĂ 70 x

FIG. 11.
250 x

SECŢIUNE

TANGENŢIALĂ

F I G. 10. ECŢJ UNE TANGENŢ I ALĂ 70 x

LAURINOXYLON sp. 3.

FIG. 12. SECŢIUNE TRANSVE R SA L Ă
45 x
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CORNOXYLON ROl\iAKICUi\:I n. sp. Pclrcscu

FIG. 13, 14.

SECŢI UNI

TRANSVERSALE 35 x

FIG. 15, 16.

SECŢIUNI

TRANSVERSA LE 70 x
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FIG. 17. SECT J UNE

TANGENŢIAL A

35 x

FIG. 18. SECTJUNE

TANGE NŢIAL Ă

70 x

'20
FIG. 19. SECŢI UNE TANGENŢIALĂ

FIG. 20. SECŢIUNE RAD!AR 1T 120 X

120 x
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t6NSIDERAŢll PRELIMINARE ASUPRA A DOUÂ NOI A~LORIMENTE
DE PLANTE FOSILE DIN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI

Iustinian Petrescu

Terenurile terţiare din nord-vestul Transilvaniei
au conservat
vestigii de preţ din fondul forestier care s-a perindat pe uscăturile
diferitelor etaje aparţinînd atît paleogenului, cît şi neogenului. In ultimii
ani s-au idenlificat aflorimente noi, din 'care s-au recuperat amprente
foliare, lemne fosile şi spori-polen. Graţie acestor cercetări regiunea
menţionată este un exemplu dintre cele mai bune privind evoluţia
florelor fosile din eocen pînă în sarmaţian (evident, cu cîteva hiatusuri,
mai ales privind miocenul mediu).
In acest context florele de vîrstă oligocenă ocupă un loc privilegiat.
Ne referim, desigur, la bogatul material foliar şi de lemn fosil oare s-a
colectat din formaţiuni oligocene în numeroase localităţi din nord-vestul
Transilvaniei.
Nota de faţă prezi n I ii datele preliminare asupra a două noi aflorimente de plante oligon·rn>. Primul se amplasează în perimetrul satului
Jac (bazinul Văii Agrijului), iar cel de 'al doilea apare în satul Cliţ
(bazinul mijlociu al Someşului).
lVIaterialul paleobotanic de la Jac, constituit numai din amprente
foliare, a fost recoltat clin argilele şi gresiile ce aflorează în dealul
'furişu (pe stînga rîului Pomătu, afluent al Văii Agrijuluit). Pachetul de
argile şi gresii de aici aparţine părţii terminale a oligocenului mediu
(„strate de Cetate", sensu Voicu).
La Cliţ (judeţul Sălaj) ierbarul fosil provine din punctul numit
„stana Cliţului", iar lemnele fosile din cîteva văi din imediata apropiere
a satului. Atît frunzele cît şi lemnele fosile sînt sincrone şi au fost
cantonate în „gresia de Cliţ" (partea terminală a oligocenului mediu).
Lista plantelor identificate
In cele ce urmează redăm lista preliminară a formelor de vegetale
care iau fost determinate din aflorimentele de la Jac şi Cliţ.
NR.
CRT.

DENUMIREA SPI•;CIII,OR

1. Asplenium eocenicum (Ett.) Principi
2. Cyclosorus stiriacus (Ung.) Ch.-Takht.
3. Sequoia abietina (Brongn.) Knobloch
4.
Sequoia sp.
5. Cryptomeria sternbergi (Goepp.) ( ?)
6.
Pinaceae sp. -semina
7. Magnolia sp.

8.
9.
10

Persea (Laurus) princeps Heu
Litsea sp.
Daphnogene septimontana Weyland
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JAC

+
+
+
+
+

CI,IŢ

+
+
+
+
+
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~ii:.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

+=

JAC

DENUMIREA SPECIII,OR

D. ungeri Heer
Daplmogene sp.
Sassafras sp.
Ficus sp. 1, 2.
Lauraceae <liv. sp.
Periploca sp. ( ?)
Castanopsis furcinervis (Rossi:n.) Kr. - Wld.
C. lonchitis (Unger) Petrescu
Quercus lemoignei Petrescu
Quercus sp.
Dryophyllum sp.
Alnus sp.
Carpinus grandis Unger
Ostrya sp.
Myrica lignitum (Ung.) Saporta
Leucothoe (Andromeda) protogea (Ung.) Rap.
Cassia phaseolites Heer
Dioclea cf. t'omanica Petrescu
Mimosites ha~ringiana Rttlngsh.
Acer tricuspidatum Bronn
Sapindus falcifolius Al, Br.
Sapindus sp.
Cedrela sp.
Berchemia dacica Petrescu
Berchemia sp.
Zizyphus zizyphoides (Ung.) Weylnnd
llex sp.
Fraxinus sp.
Echitonium sophiae Web.
Sequoioxylvn gypsac1,111n (Coepp.) Greguss
Quercoxylon prael1elicloxyloides Petrescu
Q. praeviticulosum Petrescu
frecvenţrt scăzută,

++ =

frecvenţă

medie,

+++ =

++
+
+++

+
+

+
++
++
+

+
+++

+

CI.IT

++
+
+
+
+

+++

+
+
+
+++
+
+
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+++
+++
+

frecvenţă ridicată

Ţinem să facem cîteva remarci asupra materialului paleofloristic
din cele două localită,ţi.
La J ac plantele apar în două nivele:
- Nivelul inferior, predominant argilos, de unde S-48.U colectat cele
mai multe amprente foliare de Castanopsis furcinervis; alături de acest
copac ramnaceele (prin Zizyphus, Berchemia) şi la1t1raceele sînt bine
reprezentate. Procentul atît de scăzut al coniferelor ne face să credem
că ele creşteau în regiuni mai înalte şi departe de locul de acumulare
a prezentei arhive botanice. Frunzele de Carpinus pot să provină de pe
pantele nordice ale uscatului, sau, mai puţiin probabil, ar putea să
însemne o primă şi scurtă invazie a unui element mai temperat.
- Din nivelul superior s-au colectat un număr restrîns de eşantioane
determinabile. Deja pădurea de provenienţă nu mai era dominată de
Castanopsis furcinervis. Se constată o participare destul de proporţională
între Castanopsis şi Lauraceae, alături de oare Zizyphus nu este o
raritate.
Urmărind repartizarea cantitativ-calitativă a plantelor de la Jac,
în cadrul altor aflorimente din NV Transilvaniei, am conchis că depozitele de provenienţă aparţin părţii superioare a oligocenului mediu.
Acesta este primul argument paleontologic în atribuirea pachetului de
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strate de la jac la partea superioară ia oligocenulul. mediu („stratele
de Cetate", sensu Voicu). Pină în prezent atribuirea acestor depozite,
din perimetrul satului Jac, la „stratele de Cetate" se făcea numai pe
baza racordărilor geometrice.
1n cadrul aflorimentului de la C l 1i ţ, în nivelul argilos cel mai
inferior, se constată o netă predominanţă a amprentelor foliare de
Castanopsis furcinervis, care spre partea superioară se răresc pînă la
dispariţie. In schimb, în nivelul superior există o deosebită frecvenţă a
amprentelor de Carpinus grandis şi Lauracee, în deosebi tf!inerve.
Compararea materialului paleobotanic de la Cliţ cu cele din diferite
aflorimente de pe cuprinsul bazinelor Valea Almaşului şi Valea Agrijului
ne permite să tragem următoarele concluzii:
- „Gresia de Cliţ'' poate fi cu siguranţă paralelizată cu „Stratele
rde Cetate" (sensu Voicu, 1956) şi aparţine jumătăţii superioare a
,oligocenului mediu;
- Aflorimentul de la Cliţ, d.p.d.v. stratigrafic, se paralelizează cu
•cel de la Jac (V. Agrijului) şi Almaşu (V. Almaşuluii), dar îi lipseşte
nivelul cel mai bazal cu Zizyphus;
·- In sus, pe verticală, flora de la Cliiţ ~cantonată, deci, în partea
'.terminală a oligocenului mediu) trece în cea de la Surduc aceasta
.de pe urmă fiind situată în cele mai bazale nivele ale oligocenului
:superior. Notăm că cele două aflorimente se găsesc la cca 10 lan
,distanţă unul de celălat.

CONCLUZII
Prezentarea celor două aflorimente cu miaterial paleofitologic,
mult arealul florelor oligocene din nord-vestul Transilvaniei,
în particular al celor de la finele oligocenului mediu.
In prezent, flora fosilă de la Jac este singura care se cunoaşte
de pe cuprinsul bazinului Valea Agrijului.
Paleoflora de la Cliţ reprezintă punctul extrem, din partea de
nord-est a bazinelor Agriş-Almaş, de unde anterior se cunoşteau flore
fosile.
După cum am văzut, identificarea acestor noi paleoflore permite o
mai bună cunoaştere ia dinamicii florelor fosile, în această parte a ţării,
în decursul ol.;igocerlJUlui. Pe de altă parte, s-au putut face unele
precizări de ordin stratigrafic, asupra depozitelor de provenienţă. Analiza
florelor de la Jac şi Cliţ arată că ele iaparţin părţii terminale a oligocenului mediu (deci, revin „stratelor de Cetate", sensu Voicu).

lărgeşte
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CONSIDIORATIONS PRIOLIMINAIRES SUR DEUX NOUVEAUX GISEMENTS DE PLANTES
FOSSILES DU NORD-OUEST DE LA TRANSYLVANIE

RESUME

On present Ies resultats preliminaires de la recherche des echantillons paleobotaniques
de deux nouveaux gisements situes au Nord-Ouest de la 'fransylvanie (volr, dans le texte
roumaine, la liste des plantes determinees).
On precise que Ies deux gissements (celui de Jac et celui de Cliţ) appartiennent a la
partie finale de !'Oligocene moyen.
Au cours de l'article, l'auteur analyse egalement l'evolution des flores dans la partie
finale de !'Oligocene moyen, de cet endroit de Roumanie.
On met egalement en relief la signification stratigraphique des echantillons paleofloristlques de Jac et de Cliţ, et on apporte aussi certaines precisions pour la stratigraphie locale.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

CONTRIBUŢIUNI

LA STRATIGRAFIA CRETACICULUI SUPERIOR
DIN REGIUNEA GEOAGIU

Valeria tilarincaş, Dorei Mânecan

Regiunea de care ne ocupăm în această lucrare este situată pe
dreapta culoarului Mureşului, între Valea Bobîlnei în vest şi Valea
Geoagiului în est.
In acest perimetru se înglobează din punct de vedere morfologic,
atit o porţiune din culoar, cît şi relieful mai evoluat cu subasment
cretacic superiior, care formează partea nordică a regiundrl..
Culoarul se prezintă atît cu planul său superior, incluzînd versantul
sudic al masivului Săcărîmb (insula cristalină de la Rapolt) cît şi planul
său inferior, respectiv lunca şi valea terasată a Mureşului.
Relieful, în porţiunea de culoar, legat de influenţa litologiei în
procesele de modelare subaeri1ană şi în special de eroziunea fluviatilă,
afectează fundamentul cristalin, sedimentele cretacicului superior din
„Stratele de Bobîlna" şi mai ales depozitele tortoniene. In regiunile
mai nordice, acest relief modelat se leagă de subasmentul cristalin (mai
ales calcare cristaline) şi de cretacicul superior, cu depozitele „Stratelor
de Geoagiu" şi al „Stratelor de Bozeş".
Calcarele cristaline din regiune, ca în Coasta Mare (717 m), Măgura
(715 m), Cornetul (662 m), Vf. Pleşa (664 m) au generat interfluvii
relativ largi cu forme mamelonare şi cu văi încătuşate pînă la faza
de defileu (Valea Bobîlnei); se remarcă contrastul dintre versanţiii
puternic înclinaţi ai văilor (cu deosebire treimea superioară a văii
Bobîlna) şi interfluviile în general mai puţin accidentate. Fenomenele
carstice nu au o dezvoltare deosebită, datorită cristalinităţii calcarelor,
rezumîndu-se la peşteri, doline şi avene de dimensiuni mici. Prin
acumularea apei din doline
s-au format mici lacuri.
Culoarul
suspendat
din cursul superior al văii
Baiului (numit de localnici
Valea lui Iosif) săpat în
calcare cristaline, pune
probleme interesante în
legătură cu geneza sa.
Sisturile cristaline ce
apar în Văratic (587), depozitele cretatice din Vf.
Boiel (425 m), ca şi rocile
porfiroide ce apar de sub
depozite;le cretatice ca o
bandă est-vest, interpuse
FIG; 1. LAC !N RELIEF CAH.'-iTIC
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:FIG. 2. LUNCA

MUREŞULUI

LA GEOAGIU

între şisturi de calcare, nu se deosebesc prea mult în morfologie faţă de
regiunile descrise anterior. Interfluviile sînt şi aici largi, dar versanţii sînt
mai accentuaţi cu deosebire în zona rocilor porfiroide, unde caracterul de
rkfileu al văii Bul>îlna l'Sk mai vizibil. In şisturi, Valea Bohîlnei începe să
se lărgească dînd posibilitatea orga11izării luncii.
La nivelul inferior culoarul Mureşului se caracterizează prin
extensiunea apreciabilă a luncii în dreptul satului Folt şi mai ales la
confluenţa cu Valea Geoagiului, unde nivelul luncii este uşor înălţat
plin paI"azitarea sa de conul de dejecţie al acestei văi. Trebuie să
remarcăm de asemenea tendinţa de meandrizare a Mureşului cal"e duce
la extensiunea inegală a
luncii şi teraselor, de pe
un mal pe celălalt. Zona
de meandre favorizează şi
inundaţii
sezoniere, care
afectează părţile mai joase
ale luncii, vechile meandre
părăsite al Mureşului.
In ceea ce priveşte
terasele, acestea sînt slab
dezvoltate exceptînd zona
de confluenţă a Văii Geoaagiului, unde pc dreapta
văii, se desfă:1oară conul de
dejecţie terasat al acesteia.
Mureşul şi-a erodat teFIG. 3. LUNCA MUREŞULUI LA FOLT
rasele de pe partea dreaptă.
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Totuşi la· confluenţa cu
valea Geoagiului şi mai în
aval, în dreptul satului
Folt, se pot urmări destul
de clar cinci nivele de
terase.
Regiunea nordică, unde
se dezvoltă o morfologie ce
are ca subasment cretacicul
superior a generat un relief
m"li evoluat, cu frecvenţă
mai marc a procese lor
actuale (şiroire, eroziune
torenţială,
alunecări
de
teren). Aceste procese se FIG. 4. DOLINA JN TRAVERTINUL DIN VECINÂTA TEA GEOAGIU LUI
rPferă întreaga succesiune
senoniană, fapt vizibil în
platoul Cornetul-Geoagiului şi în valea Geogiu-Băi.
Frecvenţa proceselor de versant este accentuată ş1 m depozitele
tortoniene din zona Cicău-Poiana Nucilor dind naştere unui relief mai
evoluat cu văi mai largi ca de exemplu în Pădurea Cetăţii.
O notă specifică o imprimă travertinul şi horstul ele calcare crislaline din zona Geogiu-Băi, unde Părăul Geoagiu-Băi îşi taie un veritabil
defileu în miniatură.

ISTORICUL CERCETARILOR
Hegiunea este amintită, în linii cu totul generale încă din primele
asupra Metaliferilor centrali, începînd cu cele ·ale lui
F. B. Beudant (1818), dar primele date stratigrafice se datoresc lui
Fr. Hauer şi G. STACHE (1863), urmate de o serie de lucrări care
amintesc şi regiunea: K. HEREPEY (1865, 1986), G. PRIMICS (1897)
etc. Lucrările de după 1900 şi anume cele ale lui L. LOCZY (1902, 1918),
M. PALFY (1902, 1907~ şi FR. NOPCSA (1905), dau primele descrieri
mai sistematice, ultimul autor dind şi o hartă scara 1 : 200.000.
FR. NOPCSA a considerat ca sedimentarul cretacic din regiunea
Geoagiu ar reprezenta cenomanianul, extins de el în est pînă la valea
Răcătăului. FR. NOPCSA consideră că în acest pachet de strate, spre
valea Răcătăului este prezent tortonianul şi coniacianul, iar spre est,
spre valea Vinţului senonianul pînă la danian inclusiv (faciesul roşu
cu reptile).
Studii mai preoise, cu date faunistice, se datoresc lui M. PALFY
care arăta în 1907 că „şisturile argiloase-marnoase, micacee cu slabe
intercalaţii de gresii dure, cen~ii închise, atunci cînd se prezintă în
spărtură proaspătă, cu frumoase resturi de fucoide" au o vîrstri
senoniană. M. Palfy a citat pentru prima oară în acest complex forma
de INOCERAMUS SALISBURGENSIS Fugg. şi Kast; el considera c·[1
la Geoagiu ar fi prezent Senonianul inferior.
Interesantă este interpretarea virstei acestor depozite dalit <I<•
M. Palfy. El admite că acest inoceram în ariile de la Salzburg apan· în
asociaţie cu PACHYDlSCUS NEUEBERGICUS HAUFH ~i di d1•c·i 1•1
informaţii
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atesta o vîrstă senoni.an superd.oară. M. Palfy, în regiunea Geoagiu crede
aceste depozite cu Inoceramus salisburgensis reprezintă Emsherianul,
iar Carnpanianul şi Maastrictianul sînt prezente numai în regiuni
mai estice, spre Vinţ. M. Palfy considera că aceste depozite sînt de
tip Gosau, idee mult timp încetăţenită pentru caracterizarea sedimentării din regiunile sudice ale Metaliferilor centrali.
Datele furnizate de aceste ultime două lucrări, au fost interpretate
în lucrarea de sinteză asupra cretacicului de GH. MACOVEI şi
I. ATHANASIU (1934). Pe baza datelor de literatură, şi anume în special
pe baza lucrării lui Nopcsa se discută vîrsta acestor formaţiuni. Autorii
considera că este mai plauzibilă părerea lui Nopcsa, atribuind cretacicului
din regiune o vîrstă Cenomanian-Coniaciană. Această lucrare are meritul
de a fi comparat depozitele cretacicului superior din regiune cu arii
mai vestice; se introduce pentru prima oară denumirea de „Strate de
Deva" pentru tot cretacicul superior între Deva şi Vinţ.
Lucrările etapei următoare cuprind pe cele ale lui MIRCEA ILIE
(1935) şi GHIŢULESCU şi SOCOLESCU (1941). Ambele lucrări. au
preluat pentru datare, datele de literatură mai veche, considerînd că în
regiune este prezent Cenomanianul. Ghiţulescu a introdus noţiunea de
„STRATE DE BOZEŞ" datate aşa cum am arătat mai sus, de vîrstă

că

Cenomaniană.

Intre 1940-1944 regiunea a fost cercetată de D. IACOB care a
preluat în mare parte părerile lui Palfy, considerînd că între valea
Boiului şi valea Geoagiului se dezvoltă un senonian în facies Gosau,
datat de el ca Emscheriian, iar regiunea cuprinsă între valea Vinţii şi
valea Pîclişii ar cuprinde depozitele Senonianului superior. In regiunea
Geoagi D. Iacob consideră prezent Santonianul pe baza formei de
INOCERAMUS SALTSBURGENSIS FUGG. şi KAST. regăsită la sanatorul Geoagi (prima citare se datore~te lui Palfy).
Exemplarul a fost pierdut, dar figurat în teza de doctorat. Credem
că forma reprezintă un INOCERAMUS BALTICUS BOHM.
Faza următoare în cunoaşterea depozitelor cretacic superioară din
zona centrală şi sudică a Metaliferilor se referă la etapa ulterioară anilor
1950 şi pînă azi, cînd caracteristicele şanţului eugeosinclinal al acestor
regiuni va fi subliniată de cercetări asupra zonei centrale a fosei
mureşene cu specificarea depozitelor de tip flii.ş (M. Bleahu şi M. Dirnian)
(1963), E. Antonescu et alt. (1963), M. Dimian şi E. Dimian (1964). ln
regiunile sudice, s-a descris faciesul proxima! litoral (V. Marincaş 1952,
1966, 1968). Pentru regiunile cu depozite de tip fliş s-a păstrat denumirea
de „Strate de Bozeş" descrise însă spre V. Ampoiului, unde flişul stratelur de Bozeş este considerat ca reprezentînd Cenomanian-Maastrictianul.
Datarea s-a făcut pe baza resturilor de inocerami, amoniţi şi a microfaunei.
' ' ,,....,
Regiunea Geoagiu a fost cercetată în anul 1962 de G. MANTEA
care face următoarea împărţire a cretacicului superior din regiune:
_a. Cenomanianul, extins între V. Mare-Ciungi, cu o litologie
conglomerato-gresoasă, total lipsit de fosile urmat de:
b. Turonian, cu 3 complexe distincte: 1. ·complexul gresiilor şi al
şisturilor argiloase roşii, probabil turanian inferioare, 2. complexul
stratelor de Bobîlna şi 3. complexul stnatelor de Geoagiu. Ultimelor
două complexe le atribuie o vîrstă turonian superioară-coniaciană.
c. Senonianul este considerat prezent · şi prin santonian şi campanianul cuprinzînd flişul stratelor de Bozeş. Maastrictianul inferior

24

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

este reprezentat printr-o molasă iarinito-lutitică masivă, urmat..ă de fad1·s11l
molasic roşu fluviatil-continental ce ar urca în maastrictianul superior
şi danian.
In complexul stratelor de Bobîlna, Mantea a semnalat alături de
fauna de moluşte descrisă de D. Iacob, forma de GAUDRICERAS
ANALABENSE cu care se probează turon-coniacianul. In stratele de
Geoagiu s-a descris resturi de SCAPHYTES GAINITZI d'ORB şi
SCAPHYTES MESLEI GROSS, cît şi forma de INOCERAMUS CADRISSOIDES recoltat în perimetrul vecin băilor Geoagiu. Forma a fost
determinată de E. Dimian. Asupra acestei forme vom mai reveni.
In stratele de Bozeş nu s-au probat resturi de faună.
In ceea ce priveşte raportul între complexele stabilite autorul citat
nu poate decide dacă între Stratele de Bobîlna şi Stratele de Geoagiu
există o discordanţă sau o continuitate de sedimentare.
In lucrarea Evoluţia geologică a Munţilor Metaliferi, IANOVICI şi
colab. (1969) arată că în regiunile centrale ale fosei mureşene sedimentarea vracon-cenomaniană începe cu Stratele de Valea lui Paul, urmate
de stratele de Bozeş şi „formaţiunea continentală cu Dinosaurieni".
Stratele de Bozeş ar reprezenta sedimentarea pînă la maastrictian, iar
formaţiunea roşie cu dinosaurieni ar reprezenta ma astrictianul inferior.
GR. RAILEANU şi colab. (1968) numesc faciesul proximal al
cretacicului din Metaliferii sudici „domeniul de facies pretransilvan"
el reprezentînd „un brîu intern" al sedimentării ce se întinde din şelful
Devei pînă în Perşiani.
1

STRATIGRAFIA CRETACICULUI SUPERIOR. STRATELE DE
ROBILNA. TURONIAN SUPERIOR? - CONIACIAN?
La Bobîlna, Folt şi Boiu, fundamentul cristalin reprezentat prin
filitoase sericito-cloritoase, şisturi carbonatice, porfiroide şi calcare
cristaline, suportă transgresiv o serie detritică grosieră prezentînd caractere litologice şi paleontologice distincte.
Din punct de vedere litologic aceste depozite bazale ale cretacicului
superior din regiune sînt alcătuite din alternanţe de conglomerate şi
gresii. Conglomeratele au remaniat şisturile cristaline sau calcarele
cristaline. Atît conglomeratele cît şi gresiile sînt mai ales calcaroase. Conglomeratele au elemente de cuarţ şi calcare albe roz sau cenuşii de
dimensiuni cuprinse între 1-10 cm, cu o matrice groasă calcaroasă.
Culoarea predominantă este roşcată. Aceste depozite se prezintă mai
ales stratificate, în bancuri aproape metrice, separate prin nivele de
gresii albicioase, foarte dure, pseudostratificate. Caracterul dur al rocii
se schimbă uneori, apărînd şi gresii friiabile, micafere, cenuşii, stratificate în bancuri de 15-40 cm.
In anumite nivele, cel puţin trei la număr, apar şi resturi rău
păstrate de moluşte, în special mulaje, în care forma de TRIGONIA
SCABRA LAM. este dominantă.
La Bobîlna, în malul stîng al văii, se observă bine raportul transgresiv al acestor depozite peste cristalinul insulei Rapolt.
Sub cota 294, la Bobîlna, succesiunea stratigrafică este ilustrată în
coloana 1alăturată.
In regiunea Bobîlna, în gresiile calcaroase am determinat urmiitonrelp
resturi de moluşte: TRIGONIA SCABRA LAM., TRIGONIA LTMl\J\TA
şisturi
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in calcare

d'ORB, NATICA sp., HAMULINA sp.,
TILOSTOMA sp., PURPURIANA sp.,
cît şi fragmente de Encrinus.
Spre Valea Seacă apare un nivel
gresos care cuprinde resturi de Trigonia de talie mică. De aici s-a citat
forma GA UDRICERAS ALBANENSE
1n versantul stîng al văii Baiului
apare un al treilea nivel unde am
determinat şi resturi de CARDIUM
DUCLOUXI VIDAL.
Aceste depozite apar la zi cu grosimi de 20-40 m şi ele formează
1m orizont conglomeratic şi gresos
constant în zona sudică a regiunii.
Depozitele ce aparţin termenilor
bazali din sedimentarea cretacic
superioară, apar în datele de foraje,
sub stratele de Geoagiu (vezi profilul
anexat). Acest fapt atestă că sedimentarea bazală a avut un aport accentuat de material nerulat de pe uscatul
din jur.
FIG. 5. STHA TELE DE BOBfLNA PE
Vîrsta acestor depozite este VALEA JJOJJÎLNEI
discutabilă. Singurul argument care a
atribuit acestor depozite o vîrstă
Turonian superioară? Coniaciană? este forma Gaudriceras albanense.
Fauna de moluşte amintită mai sus, reprezintă numai fosile de facies, care
nu contribuie la precizarea vîrstei; aceste depozite, caracteristice unui
facies proxima!, suportă apoi, în continuitate de sedimentare, Stratele de
Geoagiu, care au o vîrstă post coniaciană.

STRATELE DE GEOAGIU. SANTONIAN-CAMPANIAN. INF?
Peste conglomeratele şi gresiile roşietice ale stratelor de Bobîlna,
în continuitate de sedimentare, se dispune un complex alcătuit în
predominanţă din gresii şi marne roşietice cenuşii gălbui. Tipul litologic
cel mai extins şi mai caracterisitic este cel al marnelor. Ele, sînt în
general viu colorate: vişinii, alteori gălbui cu zone verzui albicioase. De
obicei sînt fine, compacte, slab micafere, cu mica disiminată în masa
rocii. Alături de marne, în alternanţa lor, apar şi gresii calcaroase
roz-gălbui sau cafenii stratificate în bancuri. Ele prezintă zone concentrice de alterare brune cafenii, fapt care le dă un aspect specific.
Din marne, încă D. Iacob a citat resturi de moluşte. Mai frecvente
sint: VOLA QUADRICOSTATA SOW„ PINA CRETACEA SCHLOTH„
PECTEN SUBLEVIS LAM„ CARDIUM DUCLOUXI VIDAL, PECTEN sp.,
NATICA sp„ D. Iacob a separat aici chiar două nivele cu moluşte,
vizibile în regiunea Sanatorului Geoagiu. Deasupra acestor nivele în
regiunea sanatorului, Palfy a -citat forma de INOCERAMUS SALISBURGENSIS FUGG. şi KAST„ formă găsită de D. Iacob spre stabilimentul
băilor.

Aşa
zintă un

cum am arătat mai sus această formă figurată de Iacob repreInoceramus balticus Băhm. Din marne Mantea a citat resturi
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de Scaphites, iar spre V. Geoagiului un reste de INOCERAM determinat
de E. Dimian ca reprezentînd o formă de INOCERAMUS CARDISSOIDES
Goldfuss.
Cele mai bune deschideri în stratele de Geoagiu se pot observa în
perimetrul sanatorul Geoagiu şi pe drumul care leagă Geoagiul de
cătunul Poenari.
La Fîntîna lui Pătraşcu stratele de Geoagiu arată o continuitate de
sedimentare faţă de Stratele de Bobîlna.
In aceste marne am reuşit să determinăm forma de INOCERAMUS
P ATOOTENSIS de LORIOL.
Complexul stratelor de Geoagiu se extind în perimetrul Fîntîna
lui Pătraşcu, cătunul Poenari iar spre nord ele aflorează pînă spre
Geoagiu Băi, D. Ceretuliui şi D. Piscu. In regiunea Geoagiu Băi
D. Ceretului aceste strate sînt deranjate de falia dirijată vest-est, pe
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eare am numit-o falia Băilor. Spre nord, ele se înfundă sub dl•poz il1•11·
fliş ale Stratelor de Bozeş.
Grosimea acestor depozite . la zi, este de 30-50 m. Grosimea lor
totală, dedusă şi din datele de foraje, nu trece de 80-100 m.
Din intercalaţiile marnoase ale stratelor de Geoagiu am recoltat şi
probe micropaleontologice din analiza cărora am identificat următoarea
0

asociaţie microfaunistică:

Bathysiphon sp.
Spiroplectina annectens (Jones et Parken).
Gaudryina rudita (d'Orb.).
Nodosaria limbata (d'Orb.).
Dorothia oxycona (Reuss.)
Lagena hispida (Reuss.).
Dentalina aculeata (d'Orbigny).
Dentalina lili (Reuss).
Dentallina lorneiana (d'Orbigny).
Dentalina glacilis (d'Orbignyi).
Lenticulina subangulata (Reuss).
Lenticulina orbicularis (d'Orbigny).
Lenticulina obliqua (v. Rag.).
Lenticulina rotulata (Lamarck).
Siphonodosaria sp.
Globotruncana renzi (Thelmann).
Globotruncana angusticarinata (Gandolfi).
Globotruncana sigali (Reichel).
Globotruncana coronata (Bolli).
Rugoglobigcrina ortdinaria (Subbotina).
Cytherella cf. bernensis (Oerteli).
Cytherella cf. gracilis (Linenklaus).
Prisme de Inocerami
Spiculi de Echinide*.

Vîrsta Stratelor de Geoagiu. Complexul marnos gresos pe care îl
numim ca Mantea „Strate de Geoagiu", are un conţinut macro-faunistic
cunoscut în bună parte din lucrări mai vechi căruia îi adăugăm şi
resturile de microfaună.

FIG. 6. STRATELE DE BOB!LNA LA
FlNTlNA LUI PĂTRAŞCU

FIG. 7. STRATE!.E m~· r;J;"tH1;111 I I
FlNTÎNA T.UI P..fTIU)'Cll

• Formele au fost verificate de l\L Tocorjescu
mirile noastre.

cărei

îi aducem
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Nopcsa a atribuit acestor sed:lmen~e
o vîrstă Cenomanian-Coniaciană fără nici
o dovadă paleontologică. Palfy şi Iacob
le-au considerat de vîrstă Emscheriană
pe baza formei de Inoceramus salisburgesis Fugg. şi Kast. D. Mantea a
atribuit acestor depozite o vîrstă turonian superioară-coniaciană pt: baza
resturilor de Scaphites şi mai ales a
formei de inoceram determinat ca I.
cardissoides Goldfuss. Acest inoceram a
fost determinat de E. Dimian, comparat
cu forma figurată în lucrarea din 1956
(Pl. 1, fig. 3). Această formă, aşa cum
specifica O. Seitz (1967, pag. 68) credem
că reprezintă un I. patootensiformis Stz.,
formă santoniană.
Deşi macrofauna şi în stratele
Geoagiu este relativ săracă, forma

FIG. 8. STRATELE DE GEOAGIU
PE DRUMUL SPRE CĂTUNUL
POENARI

STRATELE DE

BOZEŞ.

de
de
de

INOCERAMUS
PATOOTENSIS
Loriol, care completează citările făcute
de Palfy (I. salisburgensis Fugg. şi Kastl.}
şi a formei citate de D. Iacob, care
credem că este un I. balticus Bohm,
pledează pentru o vîrstă post coniaciană
a acestor depozite. ln plus, microfauna
întăreşte şi
ea o datare santonian
campanian inferioară.

CAMPANIAN MAASTRICTIAN

I<'aciesul stratelor de Bozeş are o mare extindere în regiunea fostei
fose mureşene, ele dezvoltîndu-se din Valea Geoagiului şi pînă în
V alea Ampoiului. In regiunea cercetată ele arată o evidentă continuitate de sedimentare faţă de Stratele de Geoagiu.
In alcătuirea lor intră secvenţe groase de depozite fliş, cu succesiuni binare, continue şi monotone în ·care domină gresii, marne,
microconglomerate. Gresiile sînt stratificate în bancuri de 40-80 cm.;
ele sînt dure, de C'Uloare cenui;.ie, cu suprafeţele de altel'are ruginiigălbui. Gresiile sînt alcătuite din granule de cuarţ cu sau fără
extincţie ondulatorie, fragmente de cuarţite, uneori cu incluziuni de
mi.că. Dintre mineralele grele se întîlneşte stenul şi 2Jirconul. Se mai
întîlnesc fragmente de calcar, feldspaţi plagioclazi, ortoclazi şi microclin.
Cimentul este de natură calcitică. In valea Geoagiului compoziţia lor
mineralogică este următoarea:
1

ŞOO/o

Cuarţul

Limonit
Restul componenţilor

35-450/0
5-l00/0

Aceste gresii corespund unor grauwacke.
Caracteristic pentru toată seria de gresii sînt urmele de curenţi,
materializate pe talpa stratelor, prin asociaţii de hieroglife, formate din_
mecanoglife de tipuri diferite şi bioglife.
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Componenţa lutitică din flişul stratelor de Bozeş este reprezentată
prin mame argiloase, marne, marne nisipoase cu o coloratură vie sau
cenuşie, cenuşie-albăstruie. Ele se desfac în foi, fiind de cele mai dt'Sl'ori micafere pe feţele de stratificaţie. Pe aceste feţe se păstrează şi dl'Sl'
urme cărbunoase. In analizele granulometrice ele pot fi scparatt' în
două fracţiuni, unele cu diametru 0,024 cm., iar altele de 0,0 I fi ('111.
Depozitele ce aparţin stratelor de Bozeş •apar bine reprezentat(• în
malul stîng al văii Geoagiului, unde aflorează pe grosimi apn'<'inhll1'.
în deschideri de 25-30 m. In aceste aflorimente se poatp ohsl'l'VI\
succesiunea binară continuă şi monotonă de gresii şi marnt•.
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Strateie de Bozeş În
regiunea Geoagiu au fost
caracterizate în trecut prin
slabul lor conţinut paleontologic. G. Mantea (12) a
colectat în regiunea Geoagiu Băi un exemplar de
lnoceramus balticus Bohm.
În aceste depozite n:,i
am determinat o destul de
bogată
microfaună
(ca
număr de indivizi)
carp
probează
în mod sigur
vîrsta post coniaciană a
acestor depozite de tip fliş.

FIG. 12. DESCHIDERE ]N STRATELE DE
PE STiNGA ŞOSELEI GEOAGIU-BAI

BOZEŞ

Lista formelor determinate cuprinde:
Haplophragmoides cf. hetha (Berry).
Haplophragmoides cf. eggeci (Cushman).
Trochammina globigeriniformis (Jones et Parker).
Nodosaria papercula (Reuss).
Dentalina lorneiana (d'Orbigny).
Dentalia sp.
Lenticulina navicula (d'Orbigny).
Robulus ex. gr. mlinstcri (Roemer).
Globulina lacrima (d'Orbigny).
Vialvulineria allomorphinoides (Reuss).
Globotruncana coronata (Bollil).
Globotruncana lapparenti (Brotzen).
Globotruncana 1arca (Cushman).
Globotruncana fornicata (Plumer).
Globotruncana globigeriniformis (Brotzen).
Globotruncana lapparenti lapparenti (Bolli).
Eponides haidingeri (d'Orbigny).
Eponides beisseli (Schijfsma).
Eponides brodimani (Cushman et Renz).
Eponides bolli (Cushman et Renz).
Pleurosstomella subnodoza (Reuss).
Pleurosstomella ex. gr. clavata (Cushman).
Allomorphina cretacea (Reuss).
Gyroidinoides nitidus (Reuss).
micropaleontologică a
probelor recoltate reiese că
faunistic este alcătuit din foraminifere aglutinate şi
calcaroase în care GLOBOTRUNCANELE se impun ca frecvenţă şi
varietate.
Probele bazale recoltate din partea superioară a stratelor de
Geoagiu au o asociaţie săracă cu GLOBOTRUNCANA CORONATA
BOLLI şi mai sus GLOBONTRUNCANA LAPPARENTI (Brotzen). La
trecerea către marnele cenuşii violacee microfauna devine mai variată,
frecvenţa formei de GLOBOTRUNCANA CORONATA scade brusc,

Din analiza

microconţinutul
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PROFIL LONGITUDINAL

ÎNTRE BDBÎLNAsi GEOAGIU-BĂI.

crescînd frecvenţa formeior de GLOBOTRUNCANA FORMICATA
(Plumer). De la 1acest nivel micropaleontologie în sus, avem apoi o
foarte bună dezvoltare a GLOBOTRUNCANELOR ca GLOBOTRUNCANA LAPPARENTI, GLOBOTRUNCANA FORMICATA, GLOBOTRUNCANA GLOBIGERINIFORMIS (Brotzen), urmate de asociaţia cu
GLOBOTRUNCANA LAOARENTII LAPPARENTI (Bolli1). GLOBOTRUNCANA ARCA (Cushman) ce au către partea terminală o bogată
frecvenţă pentru ALLOMPRPHINA CRETACEA (Reuss).
Vîrsta stratelor de Bozeş. Complexul stratelor de Bozeş în regiune
ne arată o evidentă continuitate de sedimentare de la complexul
mediu al acestei sedimentări cretacic superioare numite „Strate de
Geoagiu". Din coloanele stratigrafice ridicate în regiunea Geoagiu şi
spre Bozeş, se poate constata că atît litologic dt mai ales conţinutul
microfaunistic arată clar că de la sedimentarea santoniană a stratelor
de Geoagiu se trece la depozitele fliş din stratele de Bozeş. Asociaţiile
descrise mai sus ne indică prezenţa santonianului terminal, al campanianului şi maastrictianului. Deoarece speciile de Globotruncane
specifice maastrictianului terminalJ. nu au fost identificate în determinările efectuate de noi pînă în prezent, nu putem afirma cu certitudine
că el este prezent. In stratele de Bozeş am identificat o singură formă
de inoceram, un fragment de Inoceramus balticus Băhm, din partea
bazală a acestor strate, cu care se poate proba prezenţa campanianului.

CONCLUZII
Depozitele cretacicului superior din regiunea Geoagiu încep cu un
facies proxima! - numit Strate de Bobîlna - cu o litologie grosieră şi cu
fosile de facies neconcludente penitru stabilirea predisă a vîrstei.
Singura formă citată pînă în prezent GAUDRICERAS ALBANENSE
indică un Turonian superior? Coniaci1an?. Caracterul proxima! se menţine şi în „Stratele de Geoagiu" în baza cărora se mai găsesc secvenţe
de depozite litorale cu un aport mare de material de pe uscatul învecinat
(viezi profilul întocmit pe ba:oa datelor de foraje). Stratele de Geoagiu
prin macrofauna slab dezvoltată, dar totuşi concludentă, cît
mai ales prin conţinutul microfaunistic, indică o vîrstă santonian,
probabil campanian inferioară a deporzite1or. Cu santonianul terminal
campanian şi maastridianul inferior sedimentarea trece la aspectele
flişului
stratelor de Bozeş, dezvoltate mai ales la nord de
V. Geaogiu. In această accepţiune denumirea de STRATE DE BOZEŞ
folosită pentru caracterizarea flişului cretacic superior din regiuni mai
estice nu se suprapun ca vîrstă cu tipul acestor strate. La Bozeş
depozitele fliş au o vîrstă senonian superioară.
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CONTRIBUTIONS A LA STRATIGRAPHIE DU CRIOTACIO SUPIORIEUR
DANS LA Ri:GION DE GEOAGIU
RESUME

Cette etude est consacree a la succcssion du cretace superieur dans la region de Geoagiu
(dep. de Hunedoara). En se fondant sur Ies nouvelles donnees fournies par les associations
de microfaune, I' auteur a rectifie la succession stratigraphique des depâts, etablissant la
presence, dans le complexe des strates de Geoagiu, du santonien et de la partie inferieure
du campanien, strates que Ies recherches anterieures avaient determinees comme d'âge touranlen-cognacien. Le flysch des strates de Bozes, dont la sedimentation se poursuit, est d'âge
campanlen - maestrichtien inferieur ; cet âge a pu @tre determine au moyen des donnees
de microfaune nouvelles dans la region.
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CONTRIBUŢII

LA CUNOAŞTEREA PEŞTERILOR
DIN BAZINUL VAll POLATIŞTEI

Mircea Ionescu, Elena Poporogu

Bazinul văii Polatiştea, unul dintre afluenţii importanţi ai Jiului.
pe partea stingă, în regiunea defileului, es·te situat pe versantul vestic
al nodului orografic al Parîngului, avînd orientarea aproximativ estvest şi cic•vprsi11d în Jiu la cca 7 km sud de Livezeni.
Din punctul de vedere geologic, el aparţine cristalinului grupului IJ
al lui T•. Mrazec, în facies epimetamorfic. Principalele formaţiuni
pC'trogmfice ce intră în alcătuirea acestei regiuni sînt reprezentate prin:
amfibolite masive, amfibolite rubanate, amfibolite cu granaţi şi biotit,
şisturi amfibolice cu slabe intercalaţiuni lenticulare de asbest, şisturi
cloritoase, şisturi clorito-seridtoase, şisturi grafitoase, cuarţite şi
calcare cristaline. Dintre aceste formaţiuni sînt de remarcat calcarele.
care reprezintă int>eres pentru fenomenele carstice ce le prezintă, în mod
deosebit pentru peşterile ce le găzduesc.
Aceste calcare sînt microcristaline, cu 1aspect zaharoid, de culoare
albă sau albă-cenuşie, cu unele intercalaţiuni subţiri roşietice, datorate
impurificării cu oxizi de fier. Prezintă o pronunţată tendinţă de a se
desface în plăci, groase de 5-10 cm, iar pe suprafeţele de şistuozitate
conţin fine intercalaţiuni de clorit şi sericit. tn urma analizei microscopice, pe secţiuni subţiri, se observă că au o microstratificaţie, dată
de alternanţa unor benzi de calcit, aproape pur, avînd granulaţia de
0,1-0,5 mm. şi a unor benzi în care predomină cuarţul arenitic, cu
granulaţia cuprinsă între 0,05 şi 0,2 mm. In acestea din urmă apare
şi calcitul, însă în cantitate subordonată,
umplînd spaţiile dintre
granulele de cuarţ. Trecerea de lia o bandă la alta se face gradat.
In aceste calcare, ce formează o fîşie importantă, dispusă peste
amfibolite şi filite, au fost identificate de noi, pînă în prezen 7 peşteri.
Ele nu sînt menţionate nid în harta regiunilor carstice din România
<8) nici în „Ghidul turistic al regiunii Hunedoara" (5). Faptul că nu au
fost menţionate se explică prin aceea că, regiunea în care se află este
o regiune izolată şi greu accesibilă, care a fost deschisă abia în 19601!l6 l prin construirea unui drum forestier pe valea Polatiştei.
Cercetarea peşterilor de aiici am început-o în 1962, iar în 1964
M. Ionescu a publicat o primă notă asupra a două peşteri cantonate în
masivul Ogrin (6). Continuînd cercetările întreprinse atunci, numărul
peşterilor identificate a crescut şi în afara cercetărilor speomorfologice
am abordat şi studierea fiaunei lor.
Prezenta lucrare cuprinde descrierea peşterilor identificate şi cercetate pină în prezent, a căror localizare este dată în schiţa de la
figura 1.
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OBSERVAŢII

GEOMORFOLOGICE

Pîrîul Polatiştea îşi are izvoarele în unul din marile circuri glacdare
ale Parîngului. ln regiunea de obîrşie, situată sub vîrful Cîrja, are o
vale înaltă, asemănătoare -cu văile multor pîraie din Munţii Făgăraşului.
Treptat, în aval, calea sa se adînceşte, tăind pachetul formaţiunilor
cristaline pe mai multe sute de metrii.
In a doua parte a cursului, v-alea capătă aspectul sălbatic al unui
pîrîu străjuit de maluri înalte, prăpăstioase, ou un talveg înclinat, prin
care se rostogoleşte torentul spumegînd al apelor sale învolburate.
Acest caracter, ce se păstrează şi pentru principalii săi afluenţi, Stolojoaia, Surupata şi pîrîul Văleelorr, face ca bazinul Poliatiştei să se
încadreze perfect în relieful accidentat, dar deosebit de pitoresc, care
face din defileul Jiului, unul din punctele de mare atracţie turistică.
Adîncirea pronunţată a albiei în cursul inferior este o consecinţă
a aoţiunii apelor crescute în volum, prin aportul adus de principalii
afluenţi, asupra unor roci şistoase, relativ uşor dislocate, cît şi la
nivelul scăzut de deversare în Jiu, rîu tînăr şi deosebit de activ.
Farmecul locurilor este redat şi de prezenţa calcarelor, în care
pîrîul îşi sapă pe o porţiune albia, creind cu oarst, care, deşi, modest
ca amploare, nu este lipsit de semnificaţie. Peşterile, cantonate la diverse
nivele, sînt rezultatul acţiunii de dizolvarP al unor afluenţi actuali,
sau din trecut, astăzi dispăruţi, dar în amhde cazuri, mărturii ale
evoluţiei sbuciumate ale acestui bazin.

DESCRIEREA
PeşteYa

PEŞTERILOR

nt'. 1

Sin. Peştera Călugărului
Altitudinea: 860 m. Lungimea: 7 m.
Explorată la 19. V. 1962 şi 15. VI. 1962
situată în peretele calcaros, al Pietrei Ogrinului, culme ce
spre sud-vest de Vf. Ogrin (1.109,7 m), pe versantul vestic,
abrupt, al pîrîului Văleelor, la cota de cca. 860 m.
Se poate ajunge la ea urcînd din defileul Jiului, din dreptul
podului lui Fabian, pe poteca ce duce la colibele de la Ogrin, şi de
aici, mergînd pe creasta Pietrei Ogrinului cca. 300 m, după care trebue
să te laşi pe versantul estic. Din valea Polatiştea o potecă duce de
asemeni la Ogrin şi de aici se urmează drumul descris mai sus.
Numele, dat de localnici, dovedeşte că în trecut a servit drept
adăpost sihaştrilor, lucru de altfel confirmat de fragmentele unor unelte
de lemn găsite 1aici.
Această peşteră, de dimensiuni reduse, (cca. 7 m lungime) are o
deschidere tringhiulară înaltă de cca. 3,5 m. Are o formă neregulată şi
prezintă mai multe poliţe. Pereţii ei sînt acoperiţi de cruste de carbonaţi
de culoare albă, galben-brună sau verzuie, în strate coloidală sau

Este

porneşte

mebacoloidală.

L u m i n a difuză.
Temperatura. La data de 19. V. 1962 temperatura, afară
la umbră, era de 15° C, iar în peşteră de 14° C.
U m i d i t a te a. Este uscată, iar umiditatea atmosferei depinde
de variaţia climatului din regiune.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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F a c t o r u 1 t r o f i c. Resursele de alimentare sînt slab reprezentate prin puţine resturi vegetale uscate.
F a u n a d e nev e r te brat e. Fauna parietală este reprezentată
prin diptere şi paienjenii: Meta meriane şi Meta menardi. Alte forme
nu au mai fost găsite.
Pe~tef'a

nr. 2

Sin. Grota Mare die Piatra Ogrinului, Peştera
Altitudinea: 850 m. Lungimea: 60 ru.
Exploratrl la 19. V. 1962 şi 15. VI. 1962

Hoţeascl

Este situată în acelaşi perete calcaros de pe versantul drept al
pîrîu1ui Văleelor, la aproximativ 30 m sud de peştera nr. 1. Din
povestirile localnicilor reiese că în trecut a servit adăpost şi ascunză
toare haiducilor.
Deschiderea ogivală, înaltă de 5 m şi largă de 4,40 m este orientată spre VNV şi modelată în acelaşi calcare cristaline.
Peştera este formată dintr-o galerie principală A, lungă de 40 m„
lăţimea maximă de 9 m, care se îngustează foarte mult în partea
terminală, unde se reduce la un tunel cu deschidere de 0,90/0,80 m.
Acest tunel a cărui lungime este numai de 3 m comunică cu o a doua
galerie B, largă de 6 m şi înaltă de numai cîţiva zeci de cm, care în
zona de la intrare atinge 1,20-14,0 m. Lungimea totală a peşterii este
de 60 m.
Galeria A ·are un profil variabil (fig. 3), prezentînd, în general
o formă triunghiulară, ce se termină cu vîrful într-o fisură din tavan
şi cu baza în talpă. Orientarea faţă de stratificaţie şi forma profilului
dovedesc că a luat naştere ca rezultat al dizolvării calcarului de către
apele înfiltrate de-alungul unor fi.suri transversale. Intreaga suprafaţă
a podelei este acoperită cu fragmente angulare de oalcar, desprinse din
tavan, ca rezultat al acţiunii îngheţului-dezgheţului repetat. Aceste
fragmente de calcar ajung spre gura galeriei pînă la 40-50 cm şi sînt
din ce în ce mai mici spre fundul ei. In prima jumătate ea este perfect
uscată şi numai în doua jumătate pereţii sînt umeziţi, din tavan
prelingîndu-se picături de apă.
Galeria B a luat naştere pe o faţă de strat, avînid o formă lăţită
şi o înălţime mult redusă în comparaţie cu galeria principală. La
intrare podeaua ei este acoperi-tă cu o argilă roşietică, moale, iar în rest
de cruste de carbonaţi ce acoperă în mare parte faţa de strat. Această

FIG. 2. GROTA
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încăpere este mult mai umedă.
conţine numeroase stalactite,

Ea

stalagmlite, ct>loane, creste concoralitice, etc.
Această peşteră a luat naşte
re parţial pe planele de stratificaţie parţi.al de-a lungul unor fisuri transversale din masivul de
caloar, în urma dizolvări:i acestuia
de către apele de infiltraţie. Acest lucru este posibil avînd în
vedere că ea traversează un mic
sinclinal (fig. 2). Faptul că ea se
găseşte astăzi la mulţi zeci de
metri deasupra talvegului pîrîului
Văleelor dovedeşte că timpul formări ei se pierde în trecutul în!J.. _ _ _ _ _ _ _
~.~2~·
.....i.(.~lfm.
__
_ _ _ _ _ _ _ __,
depărtat şi corespunde, probabil,
cu perioada în ic.are acest pîrîu
FIG. 3. SECŢIUNI TRANSVERSALE
PRIN GROTA MARE DIN PIATRA
se afla la nivelul actualei ei deschideri formînd o bază de ero- OGRINULUI
ziune locală.
Suprafaţa secţiunii transversale înregistrează o mare variaţie în
lungul galeriei A, mai ales, (fig. 4) şi această variaţie ne determină să
credem că galeria a luat na<;>tere pe Sl~arna unei fismi parţial deschise,
şi că desprinderea neuniformi'\ de blocuri din tavan a jucat un rol
important pentru a-i da configuraţia actuală.
Lumi na nu pătrunde decît în galeria A pe cca. 20 m. In galeria
B este obscuritate totală.
Temperatura aerului la 19. V. 1962 la intrare era de 14° C,
iar în galeria B de 11° C.
creţi uni
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U m i d i t a t e a atmosferică este în funcţie directă de
vadaţiile climatice din regiune.

Factorul trofic. Resursele alimentare sînt repre:oentate prin frunze usoate în
apropierea intrării şi argilă în
galeria B.
Fauna de nevertebrate. De pe pereţi, începînd
de la intrare s-au colectat paFIG. 5. DESCHIDEREA PEŞTEREI nr. 3
ianjenH: Meta meriianae şi Meta menardi. La 15 m de la
intrare s-au colectat un exemplar de Triphosa siabaudiata. Pe tav,an, în:cepînd chiar de La intrare s-au
colectat Culicidae.
F a u n a d e v e r t e b r a t e,
este reprezentată prin resturi scheletice de Vulpes vulpes, Canis lupus şi Lepus europeus.
Peştera

n„. 3

Altitudinea: 870 m. Lungimea: 20 m.
Exploratll la 9. VII. şi 10. IX. 1968

Este situată nu departe de peştera nr. 2, în 'abruptul ce străjueşte
malul drept al pîrîului Văleelor.
Deschiderea ei, larg boltită, are înălţimea maximă de 3,20 m şi
este orientată spre nord-vest, fiind situată la o 'altitudine de cca 870 m.
Este compusă dintr-un vestibul A şi două camere B şi C. Vestibulul apare sub forma unui intrînd de numai 3 m în peretele calcaros
şi din el se deschid intrîndurile în celelalte două camere.
Camera B este dezvoltată pe cca 5 m de-ia lungul unor fisuri şi
prezintă o poliţă la înălţimea de 1,80 m prin care se formează două
intrînduri de 2, respectiv 3 m.
Intrarea în camera C se face printr-o boltă scundă de numai 0,50 m
şi largă de 2,70 m. Are
o formă elipsoidală şi pe
peretele d:in stînga, în
fund se continuă printr-o
galerie foarte joasă, largă
pînă la 1 m în care se
poate pătrunde pe o distanţă de 3 m. Lungimea
acestei camere este de 5 m,
lărgimea de 3 m, iar înăl
ţime.a maxâmă de 1,70 m.
Pe pereţi se observă
doar cruste subţiri de carbonaţi redepuşi. Podeaua
ocara.
este acope:iiită în cea mai
O I 2 3 "° 5111
mare parte de fragmente
angulare de caloar căzute
FIG. 6. PEŞTERA n„, 3
din tavan.

t
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Lumina difuză pătrunde În camera C, dar În galeria c11 <"lll'1•
obscuritate complectă.
Temperatura aerului la 10. IX. 1968, ora JO, afară era de 11° ('
iar în camera C de 12,2° C.
U mi dit a 'te a depinde de variaţiile climatice din regiune.
F act o r u 1 t ro fi c, este slab dezvoltat şi reprezentat numai prin
frunze uscate la intrare, puţine resturi vegetale ce pătrund prin fisuri
şi foarte puţine dejecţiuni de lilieci.
F a u n a de n e v e r t e b r a t e. Fa1Una parietală este compusă din
Meta merianae şi Diptere.
Faun a de vertebra.te. 'Parietal în lunile iulie-septembrie
a.c. s-au observat excremente proaspete de lilieci, dovadă că peştera este
vizitată accidental de către aceştiia.
Prezenţa unei porţiuni foarte bătătorită la baza peretului sudic,
la 3 m de la intrare, indică existenţa unei viziuni, probabil de vulpe.
Au mai fost observate resturi scheletice de mamifere foarte mici dar
încă nedeterminate.

se

continuă există

Peştera

nr. 4

Altitudinea: 850 m. Lungimea: 12 m.
Explorată la 10. IX. 1968
Această peşteră orientată spre NNV este a patra semnalată în
Piatra Ogrinului, afară de alte cîteva mici vizuini.
Gura ei, în formă de boltă, cu înălţimea de 2,50 m este situată cu
20 m diferen1ă de niviel mai jos, şi 50 m spre est de peştera nr. 3.
Are forma unei galerii cu lungimea totală de 12 m, ce se îngustează treptat spre partea terminală. !nălţimea galeriei scade repede şi
numai după 3,5 m ea devine atît de joasă incit pătrunderea nu e
posibilă decît în poziţie culcată.
Podeaua este acoperită complet cu fragmente angulare de calcar.
L u m i n a difuză.
Temperatura aerului la 10. IX. 1968 ora 11, era afară de 11° C,
i,ar în interiorul peşterii
de 11,8° C.
U m i d i t a t e a este în funcţie de variaţiile climatice.
F a c t o r u 1 t r of i c. Resursele alimentare sînt reprezentate
Q)
numai priintr-o cantit,ate de frunze de fag uscate şi pu~ine hife de
ciuperci, ce apar ca
nişte pete de culoare
neagră în citeva puncte
din peşteră şi tavian.
Fauna de neScora
v e r t e b r a t e este re0/
IJ31t
prezentată prin paianjenul Meta merianae şi
Diptere.
FIG. 7. PEŞTERA nr. 4

l

f
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Peştera

nr. 5

Sin. Peştera din Calea Gropului
Altitudinea: 950 m. Lungimea: 102 m.
Explorată la 4-7. IX. 196R

Mergînd în amonte pe valea Polatiştea, aceasta se desparte după
cca. 7 km în două văii aflente; Cutreasa pe dreapta şi pîrîul Surupata
pe partea stîngă. La 200 m în amonte de confluenţă, în malul drept
·al pîrîului Cutreasa se află deschiderea peşterii nr. 5.
Peşteria este străbătută de un curs subteran de apă, orientat
aproximativ ENE-VSV, a cărui resurgenţă este tocmai deschiderea
peşterii.

Intrarea sa sub formă de boltă largă de 12,5 m şi înaltă de 7 m
este orientată spre NE. O a 2-a deschidere, mult mai mică, de numai
0,6 m lăţime şi 0,8 m înăl~ime, orientată spre NV se află la 48 m de
prima, în punctul 9.
Peştera cu o lungime totală de 102 m, incluzînd şi galeriile ramificate, a luat naştere pe seama lărgirii diaclazelor ce se întretaie după
două direcţii SE-NV şi SV-NE, de către apa pîrîiaşului ce o străbate.
Din această cauză cursul subteran are o traiectorie sinuoasă, fiind
orientat mai întîi pe direcţia N-S, apoi E-V pe cea mai mare parte, şi
în partea finală NE-SV.
Peştera este formată dintr-o galerie principală A, lungă de 60 m, ce
se lărgeşte mult în dreptul deschiderii şi se îngustează treptat spre
fund şi o serie ide galerii şi ;cotloane mai mici, ce constitue ramificaţii
ale acesteia. Intrarea se fiace coborînd o pantă de 20°, pe faţa de strat
şi numai după 5 m apare un picior de calcar nedizolvat ce separă 2
bo'lte scunde. Pe traiectul galeriei principale ca şi în ramificaţiile ei
secundare se observă o poliţă la înălţtmea de 0,75-1,00 m, ce estt>
o mărturie a unui nivel de eroziune mai vechi.
Suprafaţa podelei este acoperită cu nisip şi pietriş, depus de pîrîul
subteran ce o străbate şi în care se constată fragmente rulate de filite
şi amfibolite, ceea ce dovedeşte că cursul subteran în amonte erodează
formaţiunile cristaline din fundament. In dreptul intrării mici de la
punctul 9 se remarcă o viitură de argilă, amestecată cu fragmente
colţuroase de calcar desprinse din tavan şi pereţii galeriei.
In cea de a 2-a jumătate oa şi în ramificaţii, pe pereţi şi în tavan se remarcă concreţi uni de calcar uneori
în partea terminală sînt
cîteva ,stalactite subţiri
cu aspect de stiloliLe.
Aceste formaţiuni sînt
acoperite de numeroase
picături de apă ce le
dau la lumina lămpii o
strălucire deosebită. În
cîteva puncte s-au întîlnit şi mici formaţiuni
de montmilch.
FIG. 8. DESCHIDEREA PEŞTE Rll nr. 5
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FIG. 9.

PEŞTERA

nr. 5

Lu m i na, difuză, pătrunde pe cîţiva metrii, în jurul intrării, în
est este o obs-curitate totală.
T e m per tur a măsurată la 7. IX. 1968 era la ora 11,30 în afara
gurii peşterii de 13°C, la 10 m de la intrare de 11°C, iar în regiunea de
fund numai 10° C. Temperatura apei la resurgentă eria de 10° C, iar pe
cursul subteran de 9° C.
U mi dit a te a 1000;0.
F act o r u 1 t ro fi c. Spre deosebire de peşterile din Piatra Ogrinului aici resursele alimentare sînt mai bogate, datorită mediului biotic
mai complex şi prezenţa cursului de apă ce străbate peştera pe toată
lungimea sa. Ele sînt reprezentate prin ramuri şi frunze putrede,
detritus vegetal, dejecţiuni de lilieci şi argilă.
F au n a d e nev e r t e b r a t e. Fauna parietală începînd chiar ck
la intrare este reliefată de numeroasele plase ţesute de Meta merianac',
plase în a căror ochiuri sînt victime numeroase Diptere.
In ungherele mai retrase sau chiar în obscuritate, au fost colt>dal1•
l'Xemplare de Meta menariCli.
La 40 m de l1a intrare au fost colectate lepidoptere ca: Tripl1nsa
dubitata şi Triphosa sabaudiata şi Tricoptere.
In mîlul de la baza pereţilor se găsesc anelidae şi amphipodat'. iar
sub pietre larve de Tricoptere şi Plecoptert'. Dintre Plecoptere rn1 l'o.'lt
determinate larve de Leuctra sp.
Pe bucăţile de lemn putred se întîlneşte Lithobius sp.
Paraziţii de pe lilieci sîot reprezentaţi prin: Spinturnix v:i'->1 'li
Ichoronyssus granulosus.
Faun a de vertebrate. Pe lîngă nevertebratele citat<', p1·~1ti·r11
mai adăposteşte şi o mică „colonie" de Miniopterus schrl'ib1'rsi. 1.u d,;1!11
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FIG. li. DIAGRAMA VARIAŢIEI SUPRAFEŢEI SECŢIUNII TRANSVERSALE
(S) CU DISTANŢA (D) FAŢĂ DE DESCHIDERE, LA PEŞTERA nY. 5
.• lf.:

de 7 septembrie 1968 în fisurile laterale şi pe taVJan au fost număraţi
cca. 50 de indivizi, aceştia fiind grupaţi de la 2 la maximum cîte 8.
Datorită numănului redus de lilieci ce populează peştera şi datorită
debitului variabil de apă, pe care îl are pîrîiaşul ce o străbate nu a
fost posibi1ă acumularea de guano, deci nici dezvoltarea unei faune
guanofile.
Dintre puţinele resturi scheletice găsite pe locurile neocupate
temporar de apă s-au putut determina fragmente aparţinînd lui Lepus
europeus.
Peşteya

nr. 6

Sin. Peştera lui Avram
Altitudinea: 1.220 m. Lungimea: 65 m.
Explorată la 15. VI. 1962, 25. VII. 1962, 7. VII. 1965, 26. IX. 1965,
l. IX. 1965, 9. VII. 1968.
Situată pe un mk afluent pe partea stîngă a văii Polatiştea pîrîul
lui Avram, ce izvoreşte din peşteră, aceasta este scăpată chiar la
contactul calcarelor cristaline cu filitele peste care repauzează, la
altitudine de 1.220 m.
_Deschiderea peşterii, orientată spre SE în formă de boltă este
înaltă de 6,60 m şi largă de 13,60 m. Se ajunge 1a ea părăsind drumul
forestier de pe valea Polatiştea cu cca. 100-150 m înainte de confluenţa cu pîrîul Stolojoia şi luînd pe poteca ce duce în amonte pe uc·1•sl
pîrîu. La cca. 200 m 1amonte de confluenţă se părăseşte şi acl•nslfl
potecă şi se mcă pieptiş versantul drept destul de abrupt al pîrî11l11l
Stolojoia pîna la baza intercalaţiunii de calcare cristaline. Se mai po11l1•
ajunge şi mergînd pe firul pîrîului lui Avram, dar valea foarll' l'l'JW<ll•
modelată pe feţele de strat la limita dintre filite şi ('lakun•, fiind
a acestuia se urcă destul de greu.
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Peştera are o lun"'"
gime, ce a putut fi ex"'"
plorată, de 60 m
şi
este sculptată în acestea
din urmă, de-;a lungul
trniecrtului. unor diaclaze orientate spre SE.
Partea explorată a
peşterii
se compune
dintr-o galerie A lungă
de 36,5 m, o săliţă B ce
se continuă cu o galerie

c

(fdg. 13).

Galeria A, largă în
prima parte se îngusFIG. 12. DESCHIDEREA PEŞTERIJ LUI AVRAJ1
tează treptat ~i devine
tot mai scundă, astfel
că pătrunderea în săliţa B se poate face numa~ tîrîndu-te prin apă,
care aproape sifonează intrarea. Podeaua ei este acoperită pe primii 8 m de fragmente de calcar, desprinse din tavan care obligă
pîrîul să se infiltreze şi să reapară numai la cîţiva zeci de metri
de gura peşterii. Apoi în continuare este acoperită cu nisip gros.ier în
care se remarcă fragmente de şirsturi grafitoase, cloritoase şi amfibolite.
Săliţa B are dimensiuni reduse (3,5/3,0 m) şi o înălţime de cca.
1,20 rn. Din ea, s-a putU1t pătrunde prin spargerea unor calcare în
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galeria C, tnult tn1ai Îngustă dedt prl.ma şi cu un profii mai redus. O
a doua zonă de sifonare în punctul 15 te obligă să te tîrăşti prin cursul
de apă care aici e adînc de 30-40 cm, pentru a mai putea înainta doar
cîţiva m, după oare galeria se îngustează foarte mult, încît nu mai poate
pătrunde un om nici tîrîş. ln continuare se pare că această galerie se
lărgeşte din nou şi se continuă.
Pereţii galeriei A, sînt ornamentaţi cu cruste, vinişoare şi creste
anastomozate de carbonaţi. In săliţa B şi gialeria C se întîlnesc formaţiuni stalactitice şi stalacmitice care uneori se unesc sub formă de
coloane. Pereţii sînt acoperiţi de picături străluciitoare de apă care le
dă un aspect deosebit de frumos.
O diagramă, care ilustrează variiaţia secţiunii transversale cu
distanţa (fig. 15) este foarte sugestivă pentru că indică o curbă care
coboară brusc în prima parte pentru ca apoi să tindă asimtotic spre
abcisă. In cuprinul ei se poate reliefa o zonă I, în care suprafaţa
secţiunii e foante mare datorită acţiillnii ,combinate a dizolvării şi
gelivităţii, o zonă de trecere II în care a acţionat numai dizolvarea şi o
zonă III, în care suprafaţa secţiuni este rezultatul acţiunii combinate
de dizolvare şi redepunere a formaţiunilor de peşteră.
L u m i n a pătrunde pe cca. 25 m în galeria A, apoi urmează o
obscuritate totală.
T e m p e r a t u r a măsurată [a diverse intervale este cea dată în
tabelul alăturat.
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FIG. 15. DIAGRAMA VARIAŢIEI SUPRAFEŢEI SECŢIUNII TRANSVERSALE (S)
CU DISTANŢA (D) LA PEŞTERA nr. 6
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TEMPERATURI MĂSURATE ÎN PEŞTERA LUI AVRAM

DATA

ORA

7.VIl.19S5

11

7.VII 19S5

TE:MPE·
RATURA
ATMOSFERICA
AFARA LA
UMBRA

TEMPERATURA
AERULUI
ÎN GAL.
A

l

ÎN SALA
B.

ÎN GAI„

A.

I

tN 8Al,A
li.

S°C

wc

7°C

S°C

li "l'

S,5°C

S°C

G"C

6°C

G°C

8°C

13°C

9°C

17

12°C

9°C

18.IX.19S5

10

10,5°C

7°C

2S.IX.19S5

10,30

11°C

7°C

S,5°C

I

TB:Ml'EUATlll<A Al'l(I

U m i d i t a t e I OOO/o.
Factoru 1 trofic. Resursele alimentare sînt suficiente, repn·zentate prin resturi, vegetale, rdetritus vegetal şi argilă.
Faun a de nev e r te brate. In comparaţie cu fauna din peştera
nr. 5 fauna de aici este mai săriacă în specii, în schimb se remarcă
o densitate mare a indivizilor.
Analiza eîitorva probe de apă luate de pe porţiunile meandrate alC'
pîrîului foarte lin, ce străbate peştera au pus în evidenţă prezenţa a
numeroase flagelate şi ciliate libere. In aceste zone bogate în protozoare
se remarcă dezvoltarea în număr mare a unui amphipod (nedeterminat)
încît exuvii1e lui formează adevărate depuneri.
Peştera fiind joasă, formele parietale s-au retras pe tavan, aceasta
fiind înţesat cu Araneidae şi Culicidae. De remarcat este prezen~a în
număr mare (cca. IO indivizi pe metrul pătrat) a formei troglobionte
Nesticus n. sp? ce populează tavanul, aflat în obscuritate completă şi
în mod special numeroasele intrînduri conioe.
După aprecierea specialiştilor în Araneidae (Margareta Dumitrescu
de l:a Institutul de Speologie Bucureşti) se pare a fi o specie nouă de
Nesticus. Acest lucru urmează a se elucida prin cercetarea unui material
mai bogat ce va fi dat spre determinare.
F a u n a d e v e r t e b r a t e nu se semnalează.
Peştşfa

nt'. 7

Altitudinea: 1.275 m. Lungimea: S m.
Explorată la 7. IX. 19SB
Peştera nr. 7 este săpată în calcarele din versantul drept al pîrîului
Stolojoia, la cca. 2 km amonte de confluenţa cu valea Polatiştea.
Drumul de aoces la peşteră merge pe o potecă de-a lungul acesl11i
pîrîu şi de la cabana forestieră existentă l1a 2 km de confluenVi sl'
urcă timp de IO minute panta abruptă a versantului său estic pinii
la baza peretelui de calcar în oare este săpată această mică pL·~li·ro'i.
Gura peşterii orientată spre NV impresionează prin dl'SC'liid1·n·11
ei înaltă de 7 m şi largă de 6 m cu un profil aproape drcplunglii1il11r
(fig. 16,). Altitudinea ei este 1.275 m.
Peşterfa este construită dintr-o cameră 1ungă de numai li 111
.·„i
largă de 5 m a cărei podea este alcătuită dintr-o umplutură hi1tfllllrltn.
acoperită aproape în întregime cu fragmente colţuroasl' cit- dlfl'rlt1•
dimensiuni de ca1oar albicios desprinse din tavan.
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Scara
Q

FIG. 16.

2
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PEŞTERA

Şm

nr. 7

L u m i n a difuză în toată peştera.
Temperatura aerului la 7. IX. 1968 ora 18 atît în afară cit şi în
peşteră era de 8°C.
U m i di ta te a depinde de variaţia climatului regiunii.
Factoru 1 trofic. Resurse alimentare sărace repn·zcntatc prin
frunze veştede în apropierea intrării.
F a u n ă nu se semnalează.

FIG. 17. META MERL4NAJ:'

FIG. 19. META MENARDI

PIG. 18. NEST!CUS n. sp.

FIG. 20. TRIPHOSA DUBITATA
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CONCLUZII
Bazinul văii Po1atiştea. în care sînt semnalate pentru primo dnt/\
mai multe peşteri, situate la nivele diferite, cuprinse între altitucliniltde 850 m şi 1.300 m este o regiune cu calcare crista1ine, slab
stratificate, ce se încadrează în tipul de carst de masive izolate.
Peşterile descrise au luat naştere ca rezultat al acţiunii de dizolvare a unor mici pîraie, afluente, de-a lungul unor reţele de fisuri, sat 1
al plantelor de stratificaţie.
Din analiza diagramelor variaţiei suprafeţei secţiunii tnansversale
cu distanţa, măsurată de la deschidere, se desprinde concluzia că se pol
separa, în general, trei domenii caracteristice, prin condiţiile diferite,
care au determinat mărimea golului carstic. Primul domeniu, caracterizat prin cele mai mari secţ1uni, este cel din zona de intrare în care
golul carstic este rezultatul acţiunii combinate al dizolvării efectuate
de către apă şi gelivităţii. Al doilea domeniu, intermediar, se referă la
o distanţă relativ redusă în comparaţie cu lungimea totală şi este
concretizat numai prin acţiunea de dizolv1are a apei. Cel de al treilea
domeniu, concretizat de regulă, prin suprafeţe transversale reduse,
este domeniul în care pe lingă acţiunea de dizolvare s-a făcut puternic
simţită şi racţiunea de reprecipitare a materia1ului carbonatic, sub formă
de stalactite şi stalagmite.
Abaterile de la această regulă, concretizate în neregularităţill'
diagramelor, rezultă din existenţa unor goluri ranterioare ca de exemplu
fisuri deschise datorită unor cauze tectonice, precum şi existenţei unor
zone de întretăiere a fisurilor sau de brecifiere, în care acţiunea de
dizolvare a fost favoriZJată.
Fauna cavernicolă menţionată, pentru prima oară în această regiune,
c:>ste alcătuită în cea mai mare parte din nevertebrate, cu excepţia
peşterii nr. 5, unde a fost întîlnită şi specia Miniopterus schreiber.
Dintre formele troglobionte tipice se remarcă marea dezvoltan·
numerică a lui Nesticus ·n. sp.? şi dezvoltarea în număr mare a
amhi podelor.
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CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DES GROTTES DU
BASSIN DE LA VALLES POLATIŞTEA
RtSUMt

Les auteurs presentent Ies resultats des recherches effectuees dans Ies grottes du carst,
du bassin de la valle Polatiştea, l'auffluent de Jiu.
Apres une breve esquisse de l'ensemble du point de vue de la geomorphologie et geologie
du region, on donnee, pour chaque grotte son histoire, sa localisation, la description topograpltique et speomorphologique, Ies caracteristiques des facteurs physiques et trophiques,
la faune des invertebres, des vertebres, aussi que Ies restes squelettiques des mamiferes. En
Conclusion, on fait des considerations sur la genese de ces cavernes.
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OBSERVAŢII

ASUPRA FENOMENELOR CARSTICE DIN LOCALITATEA
PEŞTERA-PUI

Constanţa

Trufa ş

Fenomenele carstice din zona localităţii Peştera se dezvoltă pC'
cîteva petece de calcare jurasice situate la contactul depresiunii Haţeg
(compartimentul Pui) cu flancul nordic al munţilor Retezat.
Suprafaţa redusă de aflorare a calcarelor şi modul de dispunere nu
au favorizat dezvoltarea unor forme carstice variate şi de proporţii
mari. Cu toate acestea ele aduc o notă particulară în peisajul geografic
local, printr-o morfologie proprie rocilor carbonatice.
O fîşie îngustă de calcare se sprijină direct pe cristalinul getic şi
formează crestele înălţimilor Ptr. Sălaşului (Ptr. Mîţii) şi Ptr. Măceştilor
care se ridică deasupra liniei de contact morfologic între munte şi depresiune. Ele diaiu vîrfuri proeminente ~i mai ascuţite, care contrastează cu
crestele rotunjite ale culmilor de la sud, modelate pe roci metamorfice
cît şi cu dealurile scunde de la nord, care constituie un piemont de
eroziune pe gresii, marne şi conglomerate cretacice. Pe această fîşie
de calcare fenomenele carstice sînt reprezentate doar prin rare lapiezuri,
în bună măsură degradate de procesele de alterare fizică şi biochimică,
care au determinat şi formarea unor tl'ene de grohotiş bine dezvoltate,
îndeosebi, pe versantul septentrional al Pietrii Sălaşului şi la Cornu
Pietrii. Pe lîngă procesele denudatorii eroziunea fluviatilă, prin rîul
Paroşului, a secţionat fîşia de calcare formînd o scurtă cheie epigenetică.
La distanţa de 1 km de Piatra Măceştilor, pe direcţie nordică (la
estul satului Peştera) se găseşte o altă ivire de calcare jurasice dezvelite
de eroziune de sub depozitele conglomeriatke de vîrstă cretacică. Elementul carstic cel mai reprezenrtativ este dat de o peşteră formată în
lungul unor fisuri tectonice care au facilitat drenarea cursului de apă
epigeu al Ponorîciului în subteran. Acest fenomen de captare subteriană
realizată în cadrul aceluiaşi bazin hidrografic a determinat, ulterior, pe
lîngă crearea peşterii şi dezvoltarea unui bazin de recepţie cu caracter
de endoreism morfologi'c (fig. 1). Captarea rîului în subteran s-a petrecUJt
ca efect al mai multor factori. Un prim factor îl constituie eroziunea
normală a pîrîului în depozitele cretacice, fapt ce a determinat dezvC'lirC'D
calcarelor subiacente. Al doilea factor, mai important decît primul
din punct _ de vedere al procesului de carstificare, îl constituit•
diaclazele care străbait masa calcarelor şi în lungul cărora, îndată dupt1
îndepărtarea depozitelor acoperitoare, pîrîul şi-a putut strecura 11pc•l1 ·.
Acest lucru a dus la modelarea diaclazelor (prin coroziune şi f'rozi11111•)
şi formarea galeriei principale a peşterii.
O dată cu realizarea drenării în subte11an a întn·gul11i tll'hll,
sectorul de vale care traversa calcarele şi-a încetat adîncirea, ril111tnt11tl
suspendat. In amonte eroziunea normală a continuat prin 11dt11dn·11
reţelei hidrografice. Procesele erozionale au generat, în zonn 1·11ptftrll,
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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formarea unei trepte antitetice care închide în aval aria
depresionară în suprafaţă d1~
1,6 km 2 a bamnului hidrografic al Ponorîoiului.
Peştera Gura Cetăţii este formată dintr-o galerie
principală (A) foarte cotită,
din care lateral se desprind
diverticulele unor galerii secundiare (B, D, E, F, G). Deschiderea din amonte, de formă triunghiulară, denumită
Coşul
Peşterii,
reprezintă

punctul de captare hipogee a
pîrîului Ponorîci. In aval prezintă două deschideri alătu
soom ___ J
rate dar a căror praguri se
I../\.. 14 [ZQJ5
găsesc la cote diferite. Cea
dinspre
Vest (C) a pra·~o
@10
gului ma:i înalt, pare a fi fost
FIG. I. SCHITA GEOJ10RFOLOGICÂ A fMPREvechiul loc de resurgenţă al
JURIMJLOR SATULUI PEŞTERA:
cursului de apă hipogeu
1 - CALCARE; 2 - CRESTE CALCAROASE; 3 - GROHOpe care apoi l-a părăsit. A
TIŞURI; 4 - PEŞTERA; 5 - CHEE; 6 - CURS DE APĂ
EPIGEU; 7 - CURS DE APĂ HIPOGEU; 8 - LIMITA
doua deschidere, din spre est,
ARIEI SEMIENDOREICE; 9 - LUNCI; 10 - TERASE.
are şi funcţia de resurgenţă
actuală (Fd.g. 2). Localnicii numesc aceste deschideri Gura Cetăţii, denumire ce a fost atribuită apoi
fa toată grota.
Intreaga peşter·ă s-a format pe fisurile care afectează masa de
calcare pe direcţiile N-S şi NV-SE şi care se pot urmări cu destulă
uşurinţă în tavanul galeriilor.
Punctele de intersecţie 1ale fisurilor au determinat formarea unor
camere, dar şi schimbarea de direcţie a cursului subteran care a fost
atras întotdeauna de golurile cele mai penetrabile. De altfel 1aceasta
este şi explicaţia mersului foarte cotit al galeriei principale.
De la Coşul Peşterii pînă la oapătul opus, peştera are un mers
descendent, cu numeroase praguri, cascade şi mici lacuri. Pe mai bine
de jumătate din lungimea ei galeria principală se menţine îngustă şi cu
talpa formată din rocă dură. Abia în jumătate aval datorită rocii
decrepitate s-a putut forma o sală mai mare (H) din care spre SV porneşte o galerie (D) ascendentă.
Formaţiunile stalagmitice, puţin diversificate, sînt reprezentate prin
scurgeri parietale (galeriile A. B, C, D), cruste de planşeu sfărîmate,
gururi şi bazinete cu apă (D).
Din exterior pîrîul Ponorîci a transportat nisip pe care l-a depus
în camerele formate la coturile galeriei princpiale şi între carenele
talvegului subteran. Pietrişuri angulare şi rulate se găsesc în oapetele
din amonte şi aval ale peşterii.
In prezent pîrîul Ponorîici păitrunde prin Coşul Peşterii şi străbate
toată galeria principală la debite mari (generate de ploi sau topirea
bruscă a zăpezilor din bazinul de recepţie). In mod obişnuit (la debite
~>
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G. '.!.. PLJS["L PE TERII GURA GET ĂŢIJ (ridicat de V. Trufaş, I. Micu, T. Serban 9.VIII.1964):
g~~~~~;~~

!

.AE .l

;i -

-

:S

llllUCITE; 3 ;

-

CRUSTĂ STALAGltfiTICA; 4 -

GURURI USCATE (a) ŞI CU APĂ (b) ; 5 -

VATR.1 DE ROC.!. VIE; 6 -

BOI.O>.!...'<;
- catS

SF..lRtMĂTURILE CONCREŢIONARE PE TALPA; 9 - PRAG; 10 - LA.CUR.I; li - CURS DE AP.! P~~-r ;
SIFONALĂ PERIODICĂ ; 14 - RESTURI VEGETA.I,E; 15 - PEREŢI INTERMEDIARI.

· U - DISPO'ZJ'JIE

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

mici:) el se pierde în patul de aluviuni şi într-un ponor situat la baza
peretelui calcaros din dreapta intrării. După 25 m în linie dreaptă din
zona dispariţiei, apa se iveşte în sala cascadei păstrîndu-şi, spre aval,
cursul pe patul galeriei piincipale.
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OBSERVATIONS SUR LES PHeNOMIONES KARSTIQUES DANS LA
LOCAUTe DE PEŞTERA-PUI
R~SUME

A Peştera, Ies phenomenes karstiques ont lieu sur quelques portions de calcaire jnrassique, situees au contact de la dcpression de Haţeg (zone Pui) avec le flanc septentrional des
monts du Retezat. Les calcaires prescntent lei des formes de cretes aigues, dans Ies grottes de 8lllrui ct de Mă.ceşti. Les phenomenes karstiques sont representes par des lapiez partiellement degrades et par une grotte denommee Gura Cetllţii. Cette grotte este formee de long
de fissures tectoniques qui ont draine sous terre Ies eaux du Ponorîciu.
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REGIUNI FITOGEOGRAFICE IN IMPREJURIMILE DEV[I

Bujor Vulcu

I. In împrejurimile Devei relieful - element de bază pe oare se
prezintă următoarele,
sumare, caracteristici ~i

aşază
vegetaţia
unităţi:

1. ln vestul şi sud-vestul Devei sînt ramificaţiile, între 350-770 m,
Munţilor Poiana Ruscăi în care 1apar evidente:
.
1.1. Măgurile vulcanice (terţiare şi cu altitudine de peste 650 m.)
cu nivele între 550-500 m şi 400-450 m. Ele sînt despărţite între ele
prin glacis.uri şi înşeuări petrografice (glacisurile sînt relativ netede).
1.2. Suprafaţa de 350 m, ce se întinde ca o prispă piemontană de
glacis pe toată bordura estică şi sud-estică a masivelor andezitice.
Conurile de dejecţie îngemînate, materialul de glacis acoperă roca
mumă. Caracteristică îi este fragmentarea torenţială a reliefului cu
urmări asupra expoziţiei versanţilor.
2. La poalele ramificaţiilor Munţilor Poiana Ruscăi se continuă
relieful din zona depresionară Haţeg - Mureş cu:
2.1. Glacisul Devei, ca o suprafaţă înclinată, de eroziune şi acumulare (la baza pantei), fragmentată de torenţii care-şi adîncesc canalele

ale

în propriile conuri de depunere. ln amonte se leagă cu suprafaţa de
350 m, iar pantele inferioare, îndulcite, coboară în lunoa Mureşului.
2.2. Terasele: Tl (5-6 m) apare ca petece la Rapolt, Simeria,
Tîmpa şi în fragmente pe dreapta Mureşului; T2 (8-12 m) înconjoară
interfluviul Cerna - Strei; T3 (18-22 m) este bine evidenţiată între
Sîntuhalm şi Deva; T4 (27-32 m) se prezintă ca un cîmp larg pe
interfluviul Cerna - Strei; precum şi de la Sîntuhalm la Deva; 1'5
(45-50 m) pe interfluviul amintit este orientată N-S ca un cîmp uşor
ondulat, avînd corespondent şi pe dealul Paiului; T6 (80-90 m) are pe
interfluviu cea mai largă dezvoltare, apărînd evidentă şi bine dezvoltată
şi la SE de Deva pe Dealul Paiului. ln nordul Mureşului măgurile de
300 m sînt martorii T7 de 110-120 m.
2.3. Lunca Mureşului şi contactul cu lunca Cernii. In lunca Muref-,illlui se disting longitudinal, 3 fîşii: lunca joasă, inundabilă, cu aluviuni
nisipoase; lunca înaltă, mai ridicată cu 2-3 m, are ceia mai man•
extindere, este neinundabilă; lunca de sub terase, a cărei morfologi<'
cuprinde conuri de depunere ce o parazitează (mai ales pe drnaplu
Mureşului), glacisuri de contact şi zone depresionate cu mla~lini so11
exces temporar de apă. ln dreptul local~tăţii Sînbandrei lunca Mlll"<'~U I 11 I,
la contactul cu lunca Cernei, este parazitată de un larg con de dl•purwn·
al Cernei care a acoperit. pe mari întinderi, vechile soluri .ah• llrrwil
Mureşului. Glacisuri de contact şi zone depresionare cu mla!jllnl fHlll
conul de depunere al V. Ursului o parazitează împingînd valt•u <'<'nwl
spre dreapta.
1
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l l. . \pa Jn·atlcci
are diferi ie adîndmi în funcţie de relief şi.
111lî111·i111l'U slrulului impermiabil. Pe versanţi şi pe terase apa freatică
s1• gr1s1·~l1· înlrt' 3-10 m. In luncă se întîlnesc 3 zone distincte de
acl'i1winw a apei freatice: a. în zona de contact a luncii cu versanţi, pi?
1·0!11vii, apa are între 8-14 m adîncime, iar în depresiunile de tasare
111ln• 0,20- -0,60 m sau chiar la suprafaţă creind mlaştini; b. zona luncii
inalte are ape freatice la 2,5-3 m, uneori la 4-5 m adîncime, c. zona
luncii joase are diferenţiat apa freatică la 1,2-2 m în zonele depresionare cu areal mai extins şi la 40-120 cm adîncime sub vechile
meandre şi braţe moarte.
III. Exceptînd caracterizarea climatică dată de materialul oferit
de staţiunea Săuleşti-Deva, pe care din lipsa spaţiului redacţional nu
le mai discutăm, urmărim aspectul de relief şi expoziţie, profilul pante:
lor şi altitudinea în zona Devei şi desprindem cîteva regiuni topoclimatice:
III.1. Topoclimatul măgurilor vulcanice împădurite, cu un plus
de umiditate şi scădere vizibilă a temperaturii (în medie cu 1-2°) aduse
de o circulaţie intensă ia aerului vesti!C (care se canalizează între măguri
coborînd pe glacis) şi de coilltribuţia pădurii, care atrage un plafon
jos de nori.
III.2. Topoclimatul Bejan-Almaş, cu expoziţii sudice, cîmpuri netede
şi fragmentare adîncă, cu versanţi dezgoliţi prin defrişarea pădurii. lnspre Almaşul Sec, Cozia, Cîrjiţi şi Chergheş se manifestă mari inversiuni de
temperatură.

III.3. Topoclimatul teraselor Mureşului şi luncii Cernei (la care
se include şi interfluviul Cerna - Strei) cu un minus de umiditate şi
un plus de insolaţie prin expunere şi deschidere largă a luncii şi
interfluviilor cu terase. Se fac !deosebite microclimatic expoziţiîle
sudice de la Arhia.
III.4. Topoclimatul luncii Mureşului caracterizat prin canalizarea
vîntului dinspre vest pe culoarul Mureşului cu de tentă în dreptul
Dealului Cetăţii (fără să afecteze oraşul) prezintă scăderea precipitaţiilor
spre est, dar are un plus de insolaţie.
III.5. Topoclimatul versanţilor nordici ai Mureşului, cu expoziţii
sudice, sud-estice şi sud-vestice, cu microclimate de versant (faţă şi
c~os), cu diferenţe între văi şi suprefeţele interfluviale.
III.6. Topoclimatul de adăpostire al oraşului cuprinzînd vatra vestică
a oraşului şi versantul de glacis, expus între 10-16 ore pe zi la insolaţie,
adăpostit în faţa vînturilor de vest şi cu circulaţie neregulată, canalizată de astăzi (în partea de sus ia oraşului, la vest de bulevardul
Dr. P. Groza), are un plus de căldură şi umiditate, cu ceaţă frecventă
în dimineţile de primăvară şi toamnă.
IV. Solurile, în funcţie de condiţiile pedogenetice 'create de relief
şi rocă mumă, de condiţiile bioclimatice, sînt destul de variate.
IV.1. Solurile de luncă cuprind: aluviuni şi soluri aluviale superficiale (pe grinduri, pe aluvi!llni grosiera) tinere şi supuse aluvionării,
cu humus puţin; soluri aluviale medii (în lunca înaltă, pe unele conuri
de dejecţie recente, pe glacisuri de contact) care sînt în stadiu mai
înaintat de evoluţie, pe depuneri mai fine; soluri aluviale profunde (în
lunca înaltă şi de sub terase); soluri cernoziomice de luncă şi soluri
brune de luncă (pe depuneri aluviale fine, luturi carbonatice) soluri
gleice (în depresiuni, zone tasate cu nivel freatic ridicat).
fi2
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îV.2. Soluri de terasa care sînt de tipuriie: cernoztomuri ~i <.,.,.,,,,,
ziomuri levigate de terasă (mai ales T2 şi T3) formate pe dt•pum•ri d1•
terasă cu apa freatică sub 5 m, sînt din ce în cc mai levigate• sprl'
ţîţînă; smolniţe levigate de terasă (pe T3 şi superioare') formal!' pt•
materiale aluvio-proluviale cu apă freiatică sub 10 m, spre t('ras1•l1•
superioare se apropie de cernoziomurile levigate iar spre \Trsan \.ii
glacisurilor se simte podzolire mai intensă.
IV.3. Solurile de pe versanţi sînt mai ales soluri brune de pcldun•
pe roci argilo-lutoase şi argilo-nisipoase (pe „dos" şi în altitudine· sinl
podzolite, iar pe pante însorite - „faţă" - sînt nepodzolitei) rencl::iu<'I<'
şi pseudorendzinele apar pe versanţii cu rocă mumă marno-argiloasă
sau calcare. Pe pantele accentuate solurile sînt afectate de eroziune
făcînd să apară (fără zonalitate) soluri erodate.
V. Vegetaţia este reprezentată prin două formaţii vegetale: pădurea
şi vegetaţia ierboasă (pajişti şi vegetaţie stepizată).

V.1. Pădurea. Intreaga zonă este cuprinsă în domeniul pădurii de
foioase (subzona stej1arului şi amestecului acestuia cu fagul). Apare
masivă pe Măgurile Devei şi pe pantele mai repezi unde nu a fost
defrişată. In zona Chergheş-Cozia este o pădure plină, ce coboară tentacural şi întrerupt, pe văi şi versanţi, coboară pînă în V-Almaşul Sec,
Bejan şi Dealul Cetăţii.
Vegetaţie lemnoasă a acestor păduri este reprezentată de: gorun
(Quercus petraea), cer (Q. cerris), gîrniţă (Q. fraineta), carpen (Carpinus
betulus), jugastru (Acer camp~tris), arţaru~ (Acer pestris), salcîm
(Robinia pseudoaocacia) şi pealocuri, rar, pin (Pinus silvestris). Subarboretul este reprezentat prin păducel (Crategus monogira), corn (Cornus
mas), sînger (Ligustrum vulgara), porumbar (Prunus spinosa), iar izolat
pe Dealul Cetăţii, liliac (Siringa vulgaris), soc (Sambucus nigra) etc
(Schreiber Şt. Nuţu A-1968 şi 1969). Pătura ierbacee din păduri este
reprezentată de Salvinia nemorosa, Agrostis vegetum, Luzula luzoides,
Cytisus nigricans, Festuca silvatica, Genista tinctoria etc. Atenţie deosebită merită pădurea Bejan, declarată monument al naturii ca rezervaţie
seminologică (descrisă in amănunt de Schreiber Şt. (1970),. Vulcu B. Iacoh.
Tr. (1971), Gruescu I.S. şi Vulcu B. (1965).
V.2. Formaţiile vegetale ierboase se asociază în funcţie de orografie,
fragmentarea reliefului şi condiţii pedoclimatice precum şi în funcţie
de zonele de defrişare.
V.2.1. Pajiştile din zona forestieră se situează pe versanţii înalţi
din vestul Devei, pe măgurile Devei şi în zona Chergheş-Cîrjiţi. Asociaţia vegetală este reprezentată de Agrostis tenuis, Cynosurus cristatus.
Anthoxanthum odoratum etc şi formează un covor bine închegat. Local
sînt afectate de eroziunea în adîncime.
V.2.2. Formaţiile vegetale stepizate formate din:
a. Asociaţii stepice xerofite situate pe versanţii puternic înclinaţi
cu expoziţie sudică pe soluri erodate sau superficiale (fruntea T:I la
Sîntandrei, în· Viile Devei, Viile Bătrîne, Sîntuhalm, podul T5). Tn
această asociaţie domină Andropogon ischaemum, Koeleria gracilis l'I<".
b. Asociaţii stepice mezoxerotife dominate de Festuoa sul<·utn,
Koeleria gracilis, Agrostis tenuis etc. (pe podul teraselor medii ~i rx·
văile ce fragmentează aceste terase).
V.2.3. Formaţii ierboase de luncă, depresiuni şi uăi umede c•nt'<' Hl'
diferenţiază sub inf1uenţa apelor freatice sau apelor de suprafa\i\ ci in
apropiere.
1
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hidrofile, în lunica joasă, în depresiunile ei, unde apa
este la mică adîncime (0-1 m), pe soluri gleice, semimlăşti
noase sau periodic înmlăştinite, dominate de Phragmites communis,
Carex sp., Juncus sp., Thypha sp., etc.
b. Asociaţia mezohigrofită, pe lunca joasă şi în depresiunile luncii
înalte. Este dominată de Agrostis alba, lingă care apar Anthoxanthum
odoratum, Festuca praetensis, Trifolium repens, Trifolium pratensEi
etc iar pe locurile mai umede se asociază şi Cyperacee şi J!llncacee etc.
c. Asociaţia mezofită, spre contactul luncii înalte cu terasele sau
cu versanţii, pe terasele de lunoă, popine, sau pe terasele inferi01are cu
apa freatică sub 2,5-3 m., pe soluri aluviale semigleice, este reprezentată mai ales prin Lolium perene, Poa pratensis, Agrostis alba etc.
V.3. Zăvoiul oa vegetaţie de luncă, mixtă, de pădure şi ierboasă, se
află izolat, în lungul Mureşului, Cernei şi Streiului ca şi pe rîurile
afluente lor, ca o fîşie îngustă şi întreruptă, fără a forma pîlcuri
închegate. Aici alături de plante hidrofile şi higrofile apar şi esenţe
lemnoase de zăvoi (salcia, arinll'l etc).
VI. Aportul factorului antropogen. Răspîndirea actuală a solurilor şi
vegetaţiei au imprimată urma activităţii omeneşti. Defrişarea pădurilor,
pentru a cîştiga teren arabil soo fîneaţă, dacă nu a modificat solurile
- prin timpul istoric scurt - au adus însă modificări în răspîndirea
vegetaţiei. Schimbîndu-se microclimatul prin lipsa pădurilor pe diferiţi
versanţi, în locul stejarilor a apărut vegetaţia ierboasă de pajişti (în
zona forestieră) sau de iasociaţie stepică pe versanţii mai puţin înalţi.
Eroziunea accelerată, proces impus după deranjarea de către om a echi„
librului natural, a distrus solul, sărăcind reSiursele, iar covorul vegetal
s-a rărit.
Activitatea agricolă a modificat şi arealul asociaţiilor de luncă sau
terase, restrîngîndu-1, înlocuindu-l cu ogoare (în afară de faptul că pe
alocuri s-a intensificat eroziunea accelerată). Căutînd îmbunătăţirea
fînaţelor din jurul Devei, s-au însămînţat noi plante, modificîndu-se
compozi•ţia, sau mărindu-se densitatea plantelor la hectar. Modificări
s-au adus şi vegetaţiei de luncă, prin dare în folosinţă, desecări, reglări
de curs (chiar dacă numai pe porţiuni mici) s-a modificat structura
asociaţiei fiind înlocuite natural, pe aceste porţiuni, plantele hidrofite
şi higrofite cu cele mezohigrofite.
VII. Ca urmare a combinării factorilor naturali, biogeografici şi
antropogeni, în împrejurimilie Devei se află următoarele zone fitogeografice:
A. Zona fitogeografică a măgurilor vulcanice şi a suprafeţelor de
400-450 m şi 500 m (suprafeţe de eroziune şi litologice) cu pante mari,
impracticabile pentru agricultură, ferite de intervenţia omului (defrişeril)
şi cu suprafeţe împădurite rămase intacte în scopul păstrării şi conservării fondului forestier. Zona are un plus de umiditate, cu scurgere
la suprafaţă, păstrîndu-se solul brun de pădure şi dezvoltîndu-se
rendzinele. Vegetaţia este reprezentată prin asociaţia forestieră (Quercus
în amestec cu fag) şi pajişti de zonă forestieră.
B. Zona fitogeografică a suprafeţelor de 350 m înconjoară ca o
prispă măgurile vulcanice. Este fragmentată de torenţi şi văi, cu versanţi abrupţi supuşi spălării, cu văi adînci şi umbrite, cu bazinete
aproape închise, în care se fomnează diferite expoziţii (deci topodimate
diferite) şi zone de inversiuni de temperatură). Aici pe soluri brune de
pădure, rendzine, solu.ri erodate se dezvoltă: vegetaţie de pajişti din
a.

Asociaţii

freatică
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'.zona forestieră, vegetaţie stepică xerofită (pe versanţii abrupţi de „faţi1' 1
şi pe cîmpurile însorite ale suprafeţei de pe care a fost defrişall\
pădurea). Pădwr~a a rămas sub formă de pîlcuri pe văile îngusll!,
impracticabile pentru agricultură. Ea nu mai formează o zonă continuă
ci tentaculară, cu întreruperi, pe văi.
C. Zona fitogeografică din nordul Mureşului cu două subzone:
a. Suprafaţa de 400-600 m, împădurită, cu goluri de pajişti de
zonă forestieră, pe soluri brune de pădure, versanţii spre Mureş expuşi
insolaţiei unde apare asociaţia vegetală xerofită iar solurile sînt supuse
spălării.
I
b. Suprafaţa intercalată de 350-500 m, în care se manifestă ca o
suprafaţă biogeogrefică tînără (ca vegetaţie) mai ales ierboasă: fie de
pajişti din zona forestieră, fie stepizată xerofitică.
D. Zona fitogeografică a teraselor şi interfluviului Cerna-Strei.
Etajarea teraselor, a apei freatice (la adîncimi tot mai mici pe măsură
ce se coboară pe terasele inferioare), fragmentarea (de torenţi) a produs
şi aici o stratificare locală a solurilor şi vegetaţiei. Pe cernoziomurile
levigate de terasă (pe terasele inferioara), pe smolniţe (pe terasele medii
şi superioare) se dezvoltă vegetaţie stepizată (pe terasele cu deficit de
umiditate), vegetaţie stepizată xerofitică (pe frunţile înclinate, pe soluri
erodate sau superficiale, pe podul T5), vegetaţie stepică mezoxerofitică
pe terasele medii şi văile ce le fragmentează.
E. Zona fitogeografică a luncilor unde datorită evoluţiei arterelor
hidrografice se formează zona de contact cu versanţii şi terasele (mai
umedă în depresiuni de tasare sau de contact), cu conuri de dejecţie şi
glacisuri (cu umiditate mai puţină), lunca înaltă (apa subterană între
2-3 m), lunca joasă cu apa freatică aproape de suprafaţă (mai ridicată
în fostele meandre şi braţe moarte) cu înrnlăştiniri şi suprafeţe inundabile. Aici stratificarea solurilor şi vegetaţiei este de asemenea evidentă.
Aluviunile şi solurile aluviale superficiale, medii şi profunde (se zonifică
din interior spre exteriori), cernoziomurile de luncă şi solurile gleice
cuprind o vegetaţie hidrofită şi mezohidrofită (în zone de tasare şi luncă
joasă), vegetaţie mezofită în lunca înialtă ~i la contactul cu versanţii.
Zăvoiul este reprezentat prin fîşii înguste şi intermitente.
VIII. Vegetaţia din împrejurimile Devei aparţine tipului de vegetaţie de dealuri, alternanţă de păduri de stejar şi fag cu pajişti secundare
precum şi tipului pajiştilor secundare stepizate alături de vegetaţie
de luncă şi terase.
Ca zone şi districte de peisaj, zona înconjurătoare Devei, se
cuprinde în zona f!eisajelor de munţi mici şi dealuri cu păduri de stejar
şi fag, fineţe secundare, ogoare şi grădini de pomi pe soluri brune şi
podzolite în diferite grade, a peisajului depresiunilor intramontane şi în
zona peisajului pajiştilor stepizate secundare cu ogoare şi vegetaţie de
luncă (răspîndit în luncă şi pe terase).
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Ri;GIONS PHYTOG~OGRÂPHIQUES AUX ALENTOURS DE

DEVA

RESUM~

En partant d'une anaiyse somma.ire des zones de teliel. du climat local, des sols et
de la vegetation, ainsi que du factuer anthropogene, l'auteur entreprend un zoning phytogeo•
graphique, qui lui permet de relever : a) la zone des mamelons volcaniques et des hautes terres ;
b) la zone de 350 m d'alaltitude; c) la zone situee au nord du Mureş; d) la zone des terrasses; e) la zone des vallees des cours d'eau.
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REGIONAREA RELIEFULUI TtRliORIULUI AGRICOL DIN ZONA
DEPRESIONARA STREl-CERNA ŞI CULOARUL ORAŞTIEI

Bujor Vulcu

In complexul studiilor îndreptate spre organizarea şi sistematizarea
teritomului, geografia aplicată, are - în afara studtilor de amănunt,
- menirea de a da o privire de ansamlJJ.u asupra complexului fizico-geograf.ic al ter.itoriului de amenajat. Cunoaşterea întregulllli permite aprofundarea dezvoltării în perspectivă a unităţilor fără a se deranja echilibrul natural (altfel sînt posăl:lile urmări nefaste; eroziune de suprafaţă, alunecări,
eroziune torenţială etc.) şi scopul de a se obţine eficienţă mare (înlătu
rînd eventuale reveniri costisitoare în cazul cînd studiul-aplicarea
se face pe teritorii mici disparate, fără să se ţină seama de ansamblu,
persepctivă şi echilibru natural):
ln articolul de faţă prezentăm o încercare de regionare a reliefului
teritoriului agricol din zona amintită, ca bază a unei regionări ulterioare
a întregului complex fizico-geografic.
Criteriile regionării au pornit de la cunoaşterea: 1. principalilor
indici cantitativi şi •calitativi de relief (origine, evoluţie, caractere
geologice şi geomorfologice, indici morfometrici, procese, morfodinamice
actuale etc.) şi 2. activităţii antropogene de utilizare istorică şi modificare
antropogenă, două grupe de fenomene geografice principale, care sugerează şi perspectiva evoluţiei ulterioare a reliefolui agricol, în cazul
neintervenţiei sau intervenţiei omeneşti, cu repercusiuni asupra păs
trării, redobîndrii sau creerii unui nou echilibiiu natural.
Ca urmare a evoluţiei geomorfologice zona depresionară Haţeg
Mureş cuprinde următoarele unităţi morfologice;
1. Ţara Haţegului, în care relieful de folosinţă agricolă este aşezat
pe; 1. a). dealurile piemontane de eroziune (în vest şi centru, între Rîu
de Mori-Ciopeia); l.b). cîmpia piemontană înaltă cu terase (în est): l.c).
cimpia piemontană terasată (în vest); l.d). Luncile Streiului, Rîului Mare,
Galbenei şi afuenţilor lor. (Această unitate nu intră în preocupărik
articolului).
2. Depresiunea Cerna-Strei, în componenţa căruia cuprindem: 2.a.
Pintenul Haţeg-Silvaş (zonă de tranziţie, formînd limita între Tnrn
Haţegului şi Depresiunea Strei-Cerna). 2.b. Dealurile Streiului cu 2./J.cr.
Piemontul cu glacis al Vîlcelelor; 2.b.b. Bazinul Boşorod; 2.b.c. Dealurll1·
Gridului; 2.b.d. Măgura Jeledinţi; 2.c. Dealurile Hunedoarei între C'Prn11
şi Strei; 2.d. Valea Streiului cu bazinetul Călan-Bretea, teriase şi lu1wl1;
2.e. Valea Cernei au bazinetul Cristur-Buituri, terase şi luncă; 2.f. Va/1•11
Mureşului între Turdaş-Deva cu lunca şi terase; 2.g. Dealurile Ct•1·111'1:
3. Culoarul Orăştiei unde teritoriul agricol se află pc relieful i111h11nl.
tăţilor: 3.a. Piemontul Mureşului; 3b. Valea Mureşului şi afl11l'11i11111·
ei cu terasele şi luncile lor.
li'/
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Suprafeţele agricole se aşaza m zona depresionară pe un relief
variat, îmbucătăţit de rîuri ce s-au adîncit, modelînd suprafeţe cu
depozite pliocene şi piemontane, în nord şi la contactul cu bordura
muntoasă; sarmatice în Măguiia Jeledinţi, nordul interfluviului CernaStrei, dealurile Cernei (între Zlaşti şi lunca Mureşului); în depozite
tortonicne (vestul dealurilor Cernei, sudul şi centrul dealurilor Hunedoarei, piemontul Vîlcelelor, dealurile Grid-Holumb, Culoarul Orăştiei);
strate de Deva şi roci vulcanice, în vestul Devei, deci roci variate
ca rezistenţă la eroziune, ca permeabilitate etic., de la nisipuri, argile,
gresii, calcare sarmaţiene, l'a andezite etc.
Indicii cantitativi elementari (altitudinea, pantele, desimea şi
adîncimea fragmentării eta) şi mai ales cei complecşi (care înglobează
valori generalizate, însumînd caracterele generale ale regiunii) ca şi unele
aspecte calitative (îndeosebi geneza, evoluţia şi procesele actuale) au
adus 'adaosuri utilizate pentru regionarea teritoriului. Spaţiul redacţional
limitat ne permite doar să exemplificăm.
Dacă adîncimea majoră a reliefului trece de 400 m (între Valea
Mureşului 183-200 m - şi Măgura Jeledinţi - 594 m - pînă la
limitele de contact cu muntele - 590-650 m) adîncimea minoră şi
medie a fragmentării are valori variate ce scot în evidenţă subunităţile.
Culoarul Orăştiei, după fragmentarea adîncă pe dealurile Sereca, are o
cre~tere paralelă a adîncimii fragmentării în piemontul Mureşului din
spre luncă spre Munţii Surian.u (mai puţin adîncă pe interfluviile cu
terase din vest, crescînd la 100-150 m pe piemontul Romoşel şi spre
Cugir.). Pe valea Streiului se evidenţiază un bazinet, la sud de gîtuirea
de la Sîntămăria de Piatră, cu ramificaţii spre Boşorod; pe valea
Cernei se evidenţiază bazinetul de la Peştiş-Hunedoara. Pe Valea
Grădiştei şi a Sibişelului întreaga suprafaţă se cuprinde pe aceleaşi
limite de adîncime, indicînd aspecte ale unei evoluţii comune. Adîncimea
minoră a fragmentării arată pentru dealurile Hunedoarei cîteva subunităţi: sudul şi centrul cu iadîncime mare (200 m); suprafaţa din estul
lacului Cinciş şi a Teliucului cu fragmentare minoră (faţă de Cerna) de
50-55 m, corespunzătoare unei suprafeţe relativ netede de
350 m
alt. abs.; nordul dealurilor cu adîn!Cime minoră a fragmentării ce scade
treptat pînă la 10--6 m. Ca ultim exemp1u: Dealurile Streiului unde
sînt evidenţiate: Piemontul Vîlcelelor cu adîncime de 30-40 m, ce urcă
brusc în amonte (pînă la 400 m) păstrînd posibilitatea ca şi în viitor
să continue o puternică eroziune în partea superioară şi acumulări mari
pe suprafeţele inferioare; bazinul Boşorod caracterizat prin adîncimea
fragmentării de 50 m; zona de aparent culoar depresionar de eroziune
la contactul între tortonian şi sarmaţian; dealurile Gridului (300-350 m)
şi Măgura Jeledinţi (400 m).
Densitatea fragmentării dă noi indicaţii pentru preci21area subunităţilor depresiunii (ea se suprapune în parte pe harta adînicimii fragmeI!::tării). In general întreaga depresiune este mediu şi puternic fragmentată.
Relieful cel mai slab fragmentat se află în zonele de luncă (ogaşele,
braţele moarte, tasările etc., avînd adîncime mică nu afectează densitatea
fragmentării, iar utilitar permit folosirea maşinilor agricole), pe piemontul Sibişelului (cîmpuri interfluviale şi terase largi), pe culoarul
depresionar din sudul Măgurii Jeledinţi, în bazinul Boşorod, pe suprafaţa
de 350 m din estul lacului Cinciş etc. Zonele mediu şi puternic fragmentate sînt pe teritoriile înalte ale piemontului Mureşului, sudul dealuri-
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lor Grid-Sereca, Măgura Jeledinţi, piemontul Vîlcele, coama cPntrolt1 11
dealurilor Hunedoarei (îndreptată nord-sud) şi limitele sudice ~i vl·~;t i1·1·
ale depresiunii.
Terasele sînt şi ele diferenţiate prin criteriul acestui indice. Dl'
pildă terasele Mureşului (inferioare) între Orăştie şi Vinerea sînt slah
şi mediu fragmentate în schimb între Orăştie şi Spini au fragmcntan•
medie şi puternică fiind dantelate de torenţii ce coboară spre Mun•ş.
Indicii ,elementari, precum şi cei particulari (chiar şi indicii compk<'~i)
duc mai departe 1Ja desprinderea microraioanelor, obiect al studiului
de amănunt pentru diferenţierea prognozei morfologice şi de utilizar0,
pe teritorii mai reduse, în cadrul echilibrului general al unităţii sau
subunităţii.

Intre alţi factori geografici, de bază ne-au fost procesele morfodinamice actuale (eroziunea de supr·afaţă, liniară, alunecări, acumulări
etc.) grupate după prezenţă, răspîndire, intensitate ducînd la aprofundarea caracteristicelor unităţilor şi subunităţilor depresiunii.
Păstrîndu-ne în limitele exemplificării arătăm de pildă că eroziunea
solului (ce se manifestă în toate gradele de apreciere obişnuită; sl1abă,
moderată, puternică, foarte puternică şi excesivăO slabă şi moderat([
este caracteristică, în Piemontul Or.ăştiei, doar pe frunţile de terasă şi
pe versanţii văilor (podurile şi cîmpurile nu sînt afectate decît rareori
de eroziune), la fel pe partea inferioară a interfluviului Cerna-Strei,
pe terasele de pc stînga Cernei, terasele Streiului (între Batiz şi Călan)
etc. Cea mai intensă activitate a eroziunii solului este caracteristică pc
dealurile Cernei, sudul dealurilor Hunedoarei şi Silvaşului pînă spre
Subcetate (unde roca este scoasă la zi). Partea superioară a Piemontului
Vîlcelelor, versantul drept :al Streiului este în sfera eroziunii puternice
pînă la excesivă etc.
Pentru a caracteriza un teritoriu agricol este necesară cunoaşterea
cantitativă şi calitativă a eroziunii torenţiale. Deocamdată zonele cu
densitate şi extindere mare a proceselor torenţiale se conturează a fi:
Dealurile Cernei cu subzonele Valea Ursului, Valea Peştişului şi Răcăştia;
Dealurile Hunedoarei în care se desprind concentrările din jurul Hăjda
tului pînă în valea Sîncrai, pe Valea Hăşdat; Valea Silvaşului, Piemontul Vîlcelelor; Dealurile Grid (în jurul Dînaului, Gridului, Valea
Sîngiorgiului, şi Sîngiorgi); Culoarul de eroziune Strei Săcel - Tămăşasa;
vestul Măgurii Jeledinţi; versantul stîng al Văii Grădiştei; terasele între
Spini şi .Turdaş etc.
Alunecările de teren apar masive în: I. Zona Măgurii Jeledinti, cu
grupările: nord-vest (Spini-Rîpas-Totia), versantul vestic (spre Strc•i),
sudul Măgurii (cu o puternică rîpă de desprindere şi valuri de alunecare
pe versantul drept al văii Sîngiorzului); 2. nord vestul dealurilor Gridului spre valea Sîngeorz şi a Gridului; 3. pe versantul nordic al văii
Silvaşului (pe toată întinderea dintre Silvaşul de Sus şi Silvaşul de jos);
4. Dealurile Hunedoarei pe valea Nădăştiei (atît la Nădăştia de Su~ dl
şi la Nădăştia de Jos), în jurul Hăjdatului, pe valea Sîncraiului; ri.
Dealurile Cernei pe Valea Răcăştiei, pe ambii versanţi ai văii Pestişuh1i
(cu valuri mari de alunecări înglobînd 1aproape întreg versantul stînH)·
Cum eroziunea accelerată, distrugerea în mare parte a echilihl'llllli
natural, declanşarea proceselor actuale se datoreşte factorului antropogen, în caracaterizarea unităţilor şi subunităţilor s-au 1urmărit efC'C'll·lc·
păstoritului şi culturii plantelor, înaintarea şi urmărill' ddri~i'iri lor şi
1111
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

CARACTERISTICILE (SUMARE) ALE REGIUNILOR D8 RELIEF ALE TERENULT:I AGRICOL DIN ZONA DEPRESIONARĂ
NA-STREI ŞI CULOARUL ORĂŞTIE!
UNITĂŢI, SUBUNITĂŢI/CARACTERELE RELIEFULUI

I

I Depl'esiunea Cerna-Stl'ei
Bazin'posttectonic, intramontan. Depozitetortoniene, sarmatice, continentale pliocene şi postpliocene, piemontane, de terasă şi lunci (cuaternare).
Suprafeţe de 500, 450-400, 350 m (precuaternare) 7 terase (cuaternare).
Procesele actuale : eroziunea fluivală, torenţială, de suprafaţă, alunecări,
tasări, modificări în văi, acumulare torenţială şi la bază de pantă
(glacisuri).

I. 1 Dealurile Stl'eiului
I .1. a. Piemontul Vflcele
Pe şisturi cristaline şi tortonian o suprafaţă piemontană cu glacis la
contactul cu terasele. Fragmentarea şi energia reliefului creşte treptat
şi relativ uniform spre est ; interfluvii largi şi bombate, văi paralele ;
fragmentare cu energie minoră accentuată. Solul moderat şi puternic
erodat (Vîlcele Bune, Covragiu, Gînţaga). f. puternic şi excesiv erodat
(Vîlcele Rele, SE de Vîlcele Bune, Gînţaga). Torenţi grupaţi pe cursurile superioare a rîurilor (Vllcele Rele şi Bune, Ciorasca, Gînţaga, Covragiu).
1.1.b. Bazinetul Boşol'od
De eroziune postpliocenă, dominat de suprafaţa de 350 m ; energia
fragmentării 50-75 m, fragmentarea minoră de mică adîncime; eroziune
mică pînă la puternică. Torenţi şi acumulare torenţială (trene), glacis
de contact între terase şi luncă, între terase şi versanţi ; expoziţii variate.

I. 1.c. Dealurile Ocoliş-GJ'id
Dezvoltate pe sarmaţian, puternic fragmentate ; obîrşiile văilor cu energie mică, relativ netede, tasate şi cu depresiuni cu mlaştini. Versanţii
puternic înclinaţi cu eroziune activă, eroziune liniară torenţială, alunecări. Ravenare activă şi stabilizată, torenţi numeroşi (V. Grid), alunecări active (V. Grid, V. Sîngeorz).

I .1.d. Depl'esiunea culoar de eroziune
Depresiunea intracolinar!, în, culoar de eroziune, între V. Sîngeorzului
şi V. Turmaş, între tortonian şi sarmaţian, cu mică fragmentare, cu
zone tasate, cu mlaştini. Versanţii înclinaţi, cu torenţi şi alunecări
mari şi active.

~OMINANTF, 'MĂSURI DE ~MELIORAREJ

PROCESE

CER-

PROGNOZA DE
UTII.IZARE
4

Procese morfodinamice de paută, eroziunea
şi acumularea fluvială

în funcprocese morfodinamice
pentru restabilirea
echilibrului.

Diferenţiate în funcţie
de unităti, de caracterele m~rfologice şi
direcţia de dezvoltare
a reliefului pentru refacerea echilibrului, în
funcţie de caracterul
general al evoluţiei
economice.

Eroziune liniară în
amonte, acumulare pe
pantele line iuf. Eroziunea solului datorită declanşării
antropogene a eziunii
accelerate.

Restabilirea
echilibrului natural priu ra-

-

durii. Măsuri de prevenirea şi combaterea
eroziunii.

Degradarea
solului
prin eroziune datorită factorului antropogen. Activitatea torenţială, modificări în

caii-• solului, hidroamelioraţii, prevenirea
şi combaterea eroziunii, prevenirea alu-

văi, tasări.

necărilor.

Eroziune liniară, eroziunea solului, alunecări, procese de pantă, înaintarea torenţi
lor şi văilor în amonte.

Conservarea

Alunecări

procese

de
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şi

Diferenţiate
ţie

de

unităţi şi

ţionalizarea păşunatu
lui şi conservarea pă

-

Îmbunătăţirea

tăţii

pădurii,
plantaţii şi împăduriri,

raţionalizarea păşuna

tului, prevenirea şi
combaterea eroziunii,
a alunecărilor, asanări şi eliminarea excesului de apă.

alte

Plantaţii. raţionaliza

pantă

rea păşunatului, prevenirea şi oprirea alunecărilor,

eliminarea
de apă.

asanări

şi

excesului

-

Fîneaţă;

arabil cu mici
mari restricţii ;
livezi;

şi

păşune.

Arabil cu mici
mari restricţii ;
livezi de pomi ;

şi

fîneaţă.

Fînaţe şi păşuni ;
Livezi de pomi ;
păduri;

arabil cu mari restricţii.

-

Fînaţe şi păşuni ;
livezi;
arabil cu mari restricţii.

1.1.e. Mdgul'a Jeledin/i
Dezvoltat! pe sarmaţian, e tăiată radiar, asimetric de văi. Energia reliefului este mare iar fragmentarea puternică, versanţi au expoziţii variate.
Eroziunea solului este puternic! şi excesivă, cu roca la zi. Ogaşe, ripe
şi torenţi fragmentează relieful aglomerindu-se în zonele: Rîpaş-Totia
Petreni-Sîntlmlria de Piatră ; versantul sudic (mai ales pe partea mijlocie şi inferioară a versanţilor). Alunecările de teren active mai ales:
a. pe versantul sudic, cu cornişe, grueţi în contrapantl; b. în nord,
între Turdaş şi Simeria Veche; c. Sîntămăria de Piatră cu valuri de
alunecare şi ripe de desprindere, activate de păşunatul intens.
1.2. Dealul'ile Silvaş-Haţeg
pe cristalinul Oriei, tortonian şi roci daniene-paleogene, este zonă
de tranziţie Intre Ţara Haţegului şi Depresiunea Cerna-Strei. Are fragmentare mare, cu energie pînă la 100-150 m. Pe stînga V. Silvaş
pante într 6-40°, pe dreapta culmi orientate V, ramificate şi scurte
cu pante 12-18°, spre Haţeg versanţi cu fragmentare mare dar energie
mică. Ravenele scot roca la zi (Subcetate) şi ocupă suprafeţe mari (V.
Silvaş), eroziunea solului pînă la puternică şi f. puternică. Sîut semnalate aluneclri.
Aşezate

I. 3. Dealurile Hunedoarei
dezvoltă pe tortonian în sud şi pe sarmaţian în nord. Suprafaţa
superioară posttortoniană (400-450 m) e reprezentată prin culmi plate;
suprafaţa 330-370 m uşor ondulată, aplatizată cu mla.5tini în depresiuni.
Se

I. 3.a. Sudul şi sudvestul
Energie de relief 75- 150 m, este intens fragmentată cu pante variate,
cu chei adîncite în suprafaţa de 3:J0-370 n1 (plată, cu posibilităţi de
mecanizare) pe care se găsesc şi uşoare depresiuni, versanţii sîut înclinaţi cu expoziţii variate, eroziune moderată pe suprafaţa de 330370 m şi puternică şi foarte puternică pe versanţi.
1.3.b. Centrul
Relief variat, fragmentarea şi energia moderate şi maTi, pante 10-18°
pe versanţi şi 6-8° pe interfluvii cu zone depresionare la obîrşii
cu mlaştini. Eroziunea solului este puternică pînă la excesivă (mai
ales pe versanţi). Alunecări de teren prezente : pe valea Nădăştiei, pe
cumpăna Strei-Cerna (active), pe V. Hăşdat, şi V. Sîncrai (alunecări
în masă, cu cornişe, contrapante şi depresiuni cu mlaştini, active şi
recente. Activitatea torenţială este caracteristică şi se grupează : a. pe
Tialea Hăşdat (scurte adînci, cu pantă mare tăiate în. rocă ; b. pe
V_ ~ădAştiei (lungi cu canale aproape stabilizate) ; c. spre Strei (viguroase cu ravene mari, cu conuri de dejecţie ce <lau la contactul cu terasa
glacis gros pină la 3-4 m). Pe înşeuări şi la obîrşii despresiuni

Eroziunea solului şi
în adincime, alunecări.

Prevenirea şi combaterea eroziunii sub
toate formele şi a alunecărilor,
consolidarea terenurilor alunecate, fitoamelioraţii,

-

plantaţii şi împăduriri,
păşuna
tului şi îmbunătăţirea
calităţii solului.
raţionalizarea

Procese de
accelerat ii

eroziune

Raţionalizarea

datorită

natului, fitoameliora-

activită.ţii antropogene, înaintarea torenţilor
spre cumpăna
apelor. suprapunerea
valurilor de alunecare.

Pe dealurile Hunedoarei e\•oluţia reliefului
e dată de eroziunea
fluvială cu perioade
mai intense şi mai puţin intense în cursul
anului, de procesele
morfodinarnice de versant (mai ales eroziunea solulni, torenţială. acumulări torenţiale şi glacis etc.)
şi de activitatea antropogenă.

păşu

livezi de pomi;
vii;
pldure;
arabil cu mari şi
foarte mari restricţii.

-

ţii. plantaţii şi împă

Fîneaţă;

păşune;

Pădure;
păşune;

fîneaţă.

duriri. Acţiuni de prevenire şi combatere
a eroziunii solului, de
arîncime şi alunecări
lor.

Prevenirea şi combaterea eroziunii ; organizarea păşunatului ;
asanări şi hidroame-

-

lioraţii.

Preveuirea şi comba- terea eroziunii, a toren- ţilor şi alunecărilor.
Împăduriri, plantaţii,
fitoamelioraţii, suprainsăminţări; asaniiri,
hidroameliornţii.

Păşune;
fineaţă;
livezi şi

pomi,
arabil cu restricţii
pe suprafaţa de
330-370 m
Păşune

;
;
livezi de pomi;
păduri ;
arabil cu restricţii ;
alte folosinţe (contrucţii cariere etc..)
fîneaţă
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1.4. Dealurile Cernei
1.4.a. Dealurile RiJcăştiei
Se limitează prin chei de munţii Poiana RuscAi. Piemont peste cristalin, tortonian şi sarmaţian ; foarte fragmentat cu energie de relief ce
se accentuiază spre vest; culmile sînt diferite orientate, cumpAna apelor este îngustă; pante mici spre Cerna (3-12 °) şi mai mari spre
amont (10-peste 24°). Eroziunea de suprafaţă este puternicii. pînă la
excesivă, torenţii (mai ales spre Cerna) au conuri de acumulare mari,
în trenă de glacis peste terase. Alunecările de teren în valuri suprapuse.
Suprafaţa de 350 m este bine vizibilă, suprafaţa de 400-450 m ca
umeri şi culmi înguste. Suprafaţa 600 şi 800 m aparţine muntelui.
1.4.b. Dealurile

PROGNOZA DE
UTII,IZARE

MASURI DE AMELIO·

RARE

z

I

3

Retragerea versanţi Reîmpădurire şi planlor prin procese de pan- taţii; prevenirea şi
combaterea eroziunii
tă, eroziune lateral11.
în văi mai ales în bazi- şi alunecărilor
nete (Zlaşti, Răcăş
tia), înaintarea văi
lor în amonte.

4

-

Fîneaţă;
pllşune;

pomiculturii. ;
viticultură ;
arabil cu restricţii
pe suprafeţe restrînse;
construcţii civile şi
industriale.

Peştişului

Dealurile piemontane pe sermaţian (în est) şi tortonian (în vest).
Energia reliefului accentuată în vest, fragmentarea este mare, cumpenele
de apă înguste şi crestate. Interfluviile înguste cu pantă mare (spre
depsebire de suprafaţa de 600 m, care aparţine muntelui, suprafaţă
în care viile taie chei). Eroziunea de suprafaţă este puternică, alunecă
rile de teren sînt în valuri suprapuse.

Distrugerea interfluviilor,
domolirea
versanţilor şi retragerea lor,
eroziunea
fluvială laterală. eroziune de suprafaţă şi

Prevenirea şi comba- terea eroziunii şi alune- cărilor. Îmbunătăţirea -

Păşune;
fînaţă;

calităţii !maţelor şi pă

-

vii;

şunilor.

-

pomicultură

;

arabil cu restricţii ;
construcţii.

alunecări.

1.4.c. Piemontul

şi

glacisul Devei

Piemont şi glacis dezvoltat pe sarmaţian, tortonian, strate de Deva,
andezit. Relief variat datorită litologiei şi evoluţiei. Măguri vulcanice,
despărţite de glacisuri relativ netede, nivele de 500-550 m, 400-540
m, nivele litologice şi înşeuări petrografice. Suprafaţa de 350 m ca o
prispă piemontană. Fragmentarea intensă datorită torenţilor. Fragmentarea foarte puternică cu versanţi abrupţi şi văi înguste spre V. Almaş
şi Chergheş. Cîmpuri intinse spre SE de Deva. Eroziunea solului puternică, eroziunea torenţială este de asemenea prezentă.

1.5. Valea Cernei
1.5.a. Sectorul Sîntuhalm-Peştiş
Lunca. Lat! de 2-1,7 km se îngustează spre Cristur. La contactul
cu Lunca Mureşului, Cerna depune un vast con de dejecţie vizibil în
relief. Părăul Ursului şi V. Almaşului parazitează lunca cu conurile
lor de depunere, împing Cerna spre Dreapta. Nivelul apei freatice este
ridicat.
Terasele. Sînt dezvoltate cu precădere pe stînga Apar T2 (7 -12 m) ;
TJ (20-22 m) şi T5 (50 m) alungite, înguste, fragmentate, cu frunţi
înclinate. La Bîrcea T2 are un pod larg (500-800 m).

Eroziune în adîncime
în amonte, acumulări
în aval.
Procese de pantă ce
duc la îngroşarea glacisului. Eroziune de
suprafaţă, tasări şi sufoziune în glacis.

Măsuri de prevenirea
eroziunii de suprafaţă
şi adîncime. Îmbogă

În lunc;:ă va predomina acumularea materialului cărat de pe
versanţi. Cerna, barată la Cinciş. nu va
mai avea puterea să
spele materialul. Modificări mici în albie.
Se adînceşte fragmentarea teraselor şi
eroziunea de suprafaţă a frunţilor de tera-

Irigaţii, asanări, fitoamelioraţii,
prevenirea inundaţiilor datorită caracterului torenţial al afluenţilor.

ţirea pajiştilor. Raţio
nalizarea folosirii pă
şunilor.

-

Extinderea pomiculturii;

-

păşune;
fîneaţă;

-

fără şi
restricţii ;
legumicultură ;
fîneaţă.

-

arabil cu restricţii
construcţii.

Arabil

cu

să.

1.5.b. Bazinetul Hunedoarei
Se continuă procesele
laterală, în spatele gîtuirii de la Cristur.
de fragmentare şi eroLunca. Largă de 4-5 km, cu grinduri, braţe moarte, zone de tasare
ziunea de suprafaţă.
şi depresionare, parazitată de conuri de dejecţie şi glacis. www.mcdr.ro / www.cimec.ro
Prin eroziune

Irigaţii, asanări, preinundaţiilor

venirea
prin

raţionalizarea

-

În luncă:
arabil şi
cultură;

legumi-

;

1 erase. T2 pe ambele părţi cu podul larg, cu frunte slab înclinată
la Minerău. T3, cu fragment la Peştiş şi largă la
Minerău. În zona oraşului Hunedoara se întilnesc pe dreapta: T1 (3-4
m), cu pod plan cu depresiuni de tasare, acoperită la contactul cu T2
de glacis şi conuri de dejecţie; T2 (7-9 m) este prelungă şi neuniformă,
cu eroziune intensă pe frunte; T3 (17-19 m) slab fragmentată ca un
clmp. Pe stînga : T2 cu frunte puternic înclinată, puternic erodată şi
fragmentată, ca un pod slab înclinat. T3 (16-20 m) apare ca poduri
izolate. T 4 (30 m) este puternic fragmentată.
(Peştiş) şi abruptă

J.5.c. Valea Nandru
Lunca este neuniformă ca relief, e afectată de conuri de dejecţie şi glacisuri de contact. Este inundabilă, cu grinduri (0,5 m alt. re!.), cu
cursuri vechi şi depresiuni de tasare.
Terasele se prezintă ca un cîmp fragmentat de văi şi torenţi, parazitate de glacis şi trene coluviale. Lunca se află la nivelul Tl a Cernei.
T2 (7-11 m la Peştiş şi 6-8 m la Joseni), ca un cîmp slab fragmentat
cu lăţimi mari; T3 (18-19 m în aval şi 15-16 m în amonte) are
acelaşi aspect de cîmp; T4 (25-27 m) ca un pod slab înclinat puternic fragmentat şi erodat; T5 (40 m) apare ca fragmente
J.6. Valea Streiului
1.6.a. Sectorul Streiului de jos
Lunca este largă de 3-4 km se îngustează spre S (1 km). Microrelief
de meandre şi cursuri părăsite, cu popine şi grinduri. La contact cu
terasele (pe stînga) are depresiuni de contact, conuri de depunere, glacisuri. Pe dreapta conurile de depunere au împins Streiul spre vest.
Este inundabilă.
Terasate se dezvoltă pe stînga (pe dreapta un fragment din T1 de 4-5
m). T2 (8-12 m) apare ca fragmente. T3 (18-20 m) are dezvoltare
largă, cu zone de tasare Este fragmentată de valea Tîmpei (suspenvată
la nivelul T2). T4 (27-32 m) şi T5 (45 m) sînt o prelungire spre sud
a teraselor comune cu Mureşul de pe interfluviul Cerna-Strei.
I. 6.b. Bazinetul Călan-Subcetate
Lunca - largă, cu relief neuniform, cu braţe moarte (cu apă permanentă
sau inundabile) cu energie de 0,5-1 m. Lunca fnalttJ are pantă mare,
apare ca un şes aluvial, cu aşezare centrală. Lunca joasă, sub terase,
cu 0,8-1 m mai coborîtă, e inundabilă şi cu zone tasate. Aluviunile,
grindurile, ostroavele sînt formele de acumulare.
Terasele: pe ambele părţi, dar mai dezvoltate pe stînga. T1 (4-4,5
m) la Călan; T2 (8-10 m) are pod slab înclinat fragmentat de văi,
iar la contactul cu versantul este parazitată de conuri de depunere şi
g!acisuri. pe podul larg sînt depresiuni de tasare; T3 (17-20 m) se
ailă pe ambele părţi ale Streiului, cu torenţi ce o fragmentează ; T 4 (2630 m: s.e află la X de Călan ca un pod îngust. Dominantă este T2.

Aluvionare în luncă
prin materialele aduse
de văi de pe versanţi
pentru că Cerna nu
mai are putere de spă
lare.

extinderii excavaţii
lor,
construcţiilor
de rambleuri, depuneri de halde.
Pe terase combaterea
eroziunii de suprafaţă
şi adîncime.

-

construcţii

;

fîneaţă.

Pe terase:
arabil fără şi cu
mici
restricţii ;
fîneaţă;
pomicultură
construcţii ;

;

depozite, halde.

Aluvionare, retragerea
versanţilor şi colmatare la contactul cu
terasele şi versanţii.
Fragmentarea teraselor, eroziunea de suprafaţă şi adîncime,
creşterea în grosime a
glacisurilor de contact.

Reglări de curs, eliminarea excesului de apă din zonele tasate.
Combaterea şi prevenirea eroziunii de adîn- cime şi de suprafaţă.

Arabil;

Schimbări de
curs
Procese în albie.

Îndiguiri, reglări ale
cursului, combaterea

-

Arabil fără şi cu
mici restricţii ;

Aluvionări.

asanări
inundaţiilor,
hidroamelioraţii,
şi

-

grădinărit.

-

Arabil

Procese de eroziune
de suprafaţă şi adîncime.

irigaţii.

Fertilizarea solului,
prevenirea şi combaterea eroziunii.

Reglări

Evoluţia albiei, aluvionări,
schimbări de

curs.
Procese de
eroziune de

de curs, îndievitarea inundării luncii joase, eliminarea excesului de
apă irigaţii.

cu

Arabil pe poduri ;
fîneaţă pe frunţiile
înclinate.

fără

-

restric-

legumicultură

fără şi

Arabil
restricţii

lui de apă de pe T3
a Luncanilor, îndepăr
tarea focarului de poluarea apelor de la I.A.S. Călan. Fertilizarea solului. Pren:nirea şi combaterea
eroziunii.

fîneaţă

-

;

fîneaţă.

Îndepărtarea excesu-

/.i. J"&Ze. J,/wnşrJvi ("mt:re Spini-De,·a·
1.7.•. Ltntea
lioG.ificări ale aI:iiei. i înQg-..i..-i. ~...; .:::
Lu.nea este pre=at.l pri!:. tni fi.şti loo.:gitud:n.a.'.c : iwr.ca joas4 - inunalurioo.ări. tasări.
: a..'bie. ±:4~ ,_·· ·_
dabilă, cu alunmu ~ :C..:,,.~-.e; i....:;i ;.a;.,. cu 2-3 m mai
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

I

Arabil fără şi
restricţii ;
fîneaţă;
pomicultură ;
construcţii.

ţii;

guiri,

pantă. şi
suprafaţă.

legumicultură

cu

;

pe

frunţile

teraselor şi versanţii vlilor;
construcţii cirue şi
industriale.
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înaltă,

mai extinsă, neinundabilă ; luma de sub te1'asă, parazitată de conuri de dejecţie şi glacisuri de contact, cu zone depresionare cu mlaş
tini sau exces temporar de umiditate. Între Spini şi Simeria, lunca e
ingemînată cu a Streiului, cu numeroase zone de tasare (N de Simeria
Veche, V de Simeria) Între Simeria şi Deva este parazitată de conul
Cernei, are ginduri paralele cu albia şi depresiuni (între Deva şi Săuleşti).

I. 7.b. Terasele
Sînt slab dezvoltate pe partea de N a Măgurii Jeledinţi, cu lagă dezvoltare pe intervfuvilul Cema-Strei şi între Sîntuhalm-Deva. T1 (5-6 m)
apare doar la Simeria şi Tîmpa ca făşii înguste. T2 (8-12 m) înconjoară interfluviul;
T3 (18-22 m) evidenţiată între Sîntuhalm şi
Deva; T4 (27-32 m) ca un cîmp larg atît pe interfluviu (atît spre
Strei cît şi spre Cerna) precum şi de la Sîntuhalm spre Deva; T5 (4550 m) pe interfluviu este orientată N - S ca un cîmp uşor ondulat,
avînd corespondent şi pe Dealul Paiului; T6 (80-90 m) are pe interfluviu cea mai largă dezvoltare, apărînd evidentă şi bine dezvoltată şi la
SE de Deva, pe Dealul Paiului (în nordul Mureşului apare sub formă
de măguri pe care este posibil să existe şi T7 (li 0-120 m).

narea
apă,

excesului de
fitoamelioraţii.

-

Eroziunea de suprafaţă şi torenţială pe
frunţi, tasări pe poduri.

Prevenirea şi combaterea eroziunii, fitoamelioraţii (pe frunţi
şi ravene), îmbunătă
ţirea fertilităţii solului.

Procese de pantă, eroziune şi acumulare fluvială, modificări ale
albiilor.

11. 1. Piemontul iW ureşului
Dealuri piemontnne (330-650 m), fragmentare medie şi energie pînă
la 100 m (creşterea energiei şi fragmentării este treptată de la N la S.
Evoluţia înaintată a creat bazine şi văi de desprindere la contact cu
muntele, culmi prelungi, perpendiculare pe Mureş, văi paralele, nrsanţi
prelungi cu pantă mijlocie. Interfluviile au pantă mică cu fragmentare
puternică dar cu energie minoră mică. Eroziunea este slabă sau moderată; pe versanţi (suprafeţe mici) eroziunea este excesivă.

Adiucirea văilor, înain- Măsuri antierozionale,
tarea torenţilor spre combaterea eroziunii
în adîncime, înbunătă
cumpăna de ape, eroziune de suprafaţă pe ţirea pajiştilor, conservarea pădurii, raţiona
versanţi.
lizarea păşunatului.

îndreaptă

alunecări

S-N,
în vest

'DTIUZAll8
4

II. Culoarul Orăştiei
Culoar depresionar post tectonic, intramontan, strîmtoare marină.
Depozite tortoniene, pliocene, piemontane de terasă şi de luncă (cuaternare). Suprafeţe de 450-400, 350 m (post sarmatice) - la contactul cu muntele denivelarea este de 100-200 m, 7 terase (cuaternare).

11.1.a. Dealurile Sereca-Holumb
Culme prelungă, uşor boltită, cu martori de eroziune,
slab fragmentată de torenţi pe versantul estic, cu
şi cu eroziune moderată a solului.

PROGNOZA DE:

Adîncimea şi înaintarea torenţilor, spre
cumpăna apelor, eroziunea de suprafaţă.

11 .1.b. Piemontul Costeşti-Sibişel
Înaintarea spre amont
Piemont, pe alocuri desprins de munte, cu grad mare de fragmentare
a torenţilor, eroziune
şi energie
ridicată, cu expoziţii variate, cu eroziune de suprafaţă
de suprafaţă.
puternică şi cu eroziune torenţială.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Diferenţiat în funcţie
de subunităţi şi de
procesele morfodinamice peutru restabilirea echilibrului.

-

-

fragmentlrli
cu
micii adîncime ;
grădin.Arit ;
fîneaţA.

Pe podurile teraselor arabil cu posibilităţi largi de
mecanizare ;
pe frunţile teraselor fînaţe şi prin
amenajare plantaţii de pomi.

Diferenţiat în funcţie
de subunităţi, de caracteristici morfologice şi direcţia de
evoluţie a reliefului.

-

fără şi cu
restricţii ;
lărgirea pomicul-

Arabil
turii;
vii;

-

fîneaţă.

Prevenirea şi combaterea eroziunii, conservarea pădurii.

-

livezi;
vii.

Prevenirea şi combaterea eroziunii, planta-

-

Fineaţi!. şi păşunat
lărgirea
pomicul-

ţii,

înpăduriri, raţio
păşunatului

nalizarea

Fîneaţă;

turii;
-

pădure.

;

II 7.c. Piemontul Sibişel - Cucuiş
Piemont evoluat, desprins de munte, cu pante mici fragmentare mijlocie, energia minorii mică.

Eroziune de suprafafaţă şi în adîncime.

Conservarea

pădurii,

-

îmbunătăţirea pajişti
lor, prevenirea şi com-

Lărgirea arabilurestricţii ;
fîneaţă;
lărgirea pomicul-

lui cu
-

baterea eroziunii.

turii

I I. 7.d. Piemontul Romoşelului
Piemont evoluat, mai înalt, puternic şi mijlociu fragmentat, cu energie
minorii mare şi pante repezi. Eroziunea de suprafaţă moderată şi puternicii, eroziunea în adîncime activă.

II 2. Valea Muf'eşului
I 1.2.a. Lunca
!naltă între 205 m la Balomir şi 198 m la Spini, se dezvoltă pe stînga
între 6 km la est şi 0,5 km la Spini. Are aceleaşi caractere generale
ca şi lunca dintre Spini şi Deva.

Adîncirea văilor, îna- Conservarea pi.durii,
intarea eroziunii to- îmbunltlţirea calitlrenţilor spre amonte,
ţii pajiştilor, împldueroziune de suprafaţă. riri, prevenirea şi combaterea eroziunii.

-

Eroziune laterală aluvionare, tasări.

Agricultură
şi legumicultură
intensivă,

Pi.dure;
fîneaţă
păşune;
lărgirea

pomicul-

turli

Mai ales hidroamelioraţii,
rectificări
de
curs, prevenirea inundaţiilor,
îndiguiri,

fineaţi şi păşune.

irigaţii.

II.2.a.1. SectOf' Sibot - Balomif'
2-4 km, cu fragmentare moderată, cu
de tasare (apa freatică la 0-0,9 m).
Lărgime

braţe părăsite,

zone

Il.2.a.2. Seclol' Sibot - Aurel Vlaicu
de 0,5 km, este luncă înaltă, cu mici depresiuni de tasare.

Largă

Aluvionare, divagare,
tasare.

curs.
pentru eliminarea excesului de api.

laterală,

Ameliorarea zonelor
tasate (mici interven-

Eroziune
tasare.

Rectificl!.ri

de

Este folosit! ca fineape alocuri cultivat!!.. Se preteazl pentru agriculturi şi legumicultură
intensivi.
ţi!. şi

hidroamelioraţii

Agriculturii şi legumiintensivi.

cultură

ţii).

Il.2.a.3. SectOf' Auf'el Vlaicu -

Pf'icaz

Lunci largă (3-5 km), relief uşor ondulat, fragmentare mică, energie
rednsl, pante line spre relieful negativ : albii părăsite, depresiuni de
tasare şi de contact cu fruntea teraselor sau spre cel pozitiv de pe
margini (conuri de depunere şi glacisuri). Se evidenţiază depresiunea
Halta Geoagiu - Aurel Ylaicu (apa freatică la 0,9 m).

Eroziune
laterală,
tasare şi sufoziune,
aluvionare. colmatare
înceată a marii depresiuni.

Reglări de curs, îndiguiri, prevenirea innn- daţiilor, asanări, eliminarea excesului de
apl. irigaţii.

-

Arabil

intensiv ;
in-

legumicultură
tensivă;

păşunat în vegetaţie higrofilă ;
fineaţi în depresiu-

ni de tasare.

Il.2.... 4. Sa:i.-r Priu.z - Spiai
iDgnsU (200-500 m). fragmentată. cu numeroase zone de tasare, cu apa freatică aproape de suprafaţă. cu coam:i de dejecţie, de
Lmică

prăbuşire şi

glacismi..

eroziune a

Reglări

de curs. pre-

malurilor, schimbări
de cms. tasare, sufozilme fn c:omaf de de~şi glads.
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venirea

imm•bţitl«.

Puternică

hidrnmr# aţii. eliminarea "D"1'9'hri de
spl. .-AzL

I

p~

?"~-oi;

~;

1= lega
I

.

~

OIT!ŢI, SUBD!nTATI/CARACTEREI,E RELIEFULUI

I

II.2.a.5. Luncile

t PROCESE ~OMINANTE

~AMELIO-

MASURI

{tontinwro)

I

PROGNOZA DE
UTILIZARE
4

afluenţilor Mureşului

Late între 50 m - 1 km, au aluviuni recente, schimbări de curs datorită alu..,;unilor bogate, sînt inundabile, cu apa subterană aproape de
suprafaţă, trene de glacisuri de contact şi conuri de depunere.

I I. 2.b. Terasele
Cele mai extinse sînt terasele inferioare şi din acestea T2 (8-12 m)
şi T3 (18-22 m).
T1 (5-6 m) se întîlneşte pe mici porţiuni (la contactul luncii C. Cugir
cu V. Mureş, pe V. Romos se pierde în talveg spre amont şi pe interfluviul V. Grădişte - V. Sibişel ca terasă de confluenţă) are doar
uneori frunte abruptă ; la ţîţînă are depozite de pantă.
T2 şi T3 formează cîmpuri întinse (cunoscut sub numele de Cîmpul
Pîinii, între Şibot şi H. Geoagiu). Au poduri late şi slab ondulate, cu
fragmentare medie ce dă cîmpuri netede late de 500-700 m; ele formeazl pe interfluviul dintre V. Grădiştei şi R. Sibişel, un cîmp larg

Eroziune în albie, aluvionare.

Eroziune de suprafaţă
procese de pantă pe
frunţile teraselor, acumulare de pantl la
baza
frunţilor, eroziune torenţială, tasări.

uşor vălurit.

Terasele superioare se prezintă ca fragmente.
T4 (27-33 m) este largă, mai puţin fragmentată (Cîmpul Pinii, Holumb,
Dealul BemJlor). Fruntea îi este atenuată de procesele de pantă.
T5 (45-50 m) însoţeşte T4 între V. Romos şi V. Cugir, pe Dealul Holumb ca o făşie îngustă cu frunte abruptă; pe V. Grădiştei şi Sibişelului
ca petece cultivate.
T6 (85-90 m) apare ca petece, mici fragmente în piemont între Sibişel
şi Cucuiş pe V. Bemilor şi V. Strică.ştii.
T7 (ll5- l20 m) apare ca mici petece împădurite între V. Romos şi
Cucuiş, V. Romos şi Cugir şi ca umeri între Romos şi Oră.ştie.
Podurile teraselor sînt în general fără eroziune de suprafaţă, ea se
manifest! moderat şi puternic pe frunţi. Eroziunea în adîncime, instalată
pe frunţi, înaintează pe podul teraselor. Este prezenU şi tasarea.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Reglări de curs, îndiguiri, eliminarea excesului de apă.

-

Pentru terasele inferioare măsuri de combaterea eroziunii de
suprafaţă şi adîncime,
fertilizarea
solului,
fitoamelioraţii
precum şi eliminarea excesului de apă din zonele tasate.
Pentru terasele superioare măsuri de
combaterea eroziunii
de adîncime, pe torenţii ce înaintează fragmentînd podul de terasă ; prevenirea eroziunii solului, conservarea pădurii şi

Pe terasele inferioare :
- Podurile terenurilor arabile cn grad
ridicat de mecanizare;
- funcţile pentru fl-

replantări,

înlăturarea

păşunatului.

Fîneaţă;
păşune;
legumicultură

;
cultura plantelor
de cîmp.

neaţă;

pt. lăr
girea pomiculturii
şi viticulturii.
Pe terasele superioare :
- Podurile (T5) arabil fără şi cu restric-

-

amenajări

ţii;
pomicultură şi
fîneaţă;

piidure.

vil ;

desţelenirilor, modul de apariţie, Înaintarea şi îndesirea aşez1lril111, n
efectele apariţiei şi dezvoltării urbane, a cfrcll'lor
(galerii, prăbuşiri) şi prelucrării minereurilor (l1alch•
de steril cu procese geografice şiroire, ravenare, tasare, alunecări 1•l1·).
Pe baza sudiului caracteristicilor regiJUnilor (unităţi, subunităţi) s-u11
completat cu procesele dominate, a lucrărilor de ameliorare şi prognozl1
de utilizare (pretabilitate).

creşterii populaţiei,
exploatării miniere

LE ZONING DU RELIEF TERRITOIRE AGRICOLE DE LA ZONE DE
D~PRESSION STREl-CERNA ET DU COULOIR D'ORAŞTIE
RESUME

La presente etude a pour objet le zoning du relief du territoire agricole compris dun~
la zone de depression Strei-Cerna et dans le couloir d'Orăştie. L'operation a tenu compte
des indices morphometriques quantitatifs, ainsi que des elements qualitatifs (indices elementaircs,
parti~ers et complexes). De meme, chaque unite et sous-unite comprend Ies processus morphodynamiques dominants. Ies necessites d'action anthropogene et Ies possibilites d'utilisation,
etablies de maniere a entraîner non la perturbetion de l'equilibre naturel, mais sa refection,
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!.DEPRESIUNEA
DEALURILE
STREIULUI

a: gi~~:1 s.r.rd~1i flZ7l
~
b . Bazinul Bo•orod

{

1

2. ţţţ

DEALURILE
SI LVASULUI

3. 111

DEA LU R ILE
HUNEDOAREI

Sudul
a
b: Centrul
{C
- Nordul

4.

DEA LURILE __ .
CE RNEI

a - Dealurile Racasliei
Pestişului
/ cb -- Dealurile
Piemontul Deve i

5.

6.

VA LEA CERNE I •

7.

vALEA MURESULUt

e . Culoar de eroziune

tg:
• - - - l~ :

VALEA STREIULUI - - - -

LUNCI

CERHA-STREI

D

a. Piemontul Vilcele

EB
o
'

Sector Streiul de Jos
Sector Cala n-Subcetate
Sector Blrcea
Sector Hunedoara

'[. CULOARUL ORAŞTIEI

1. PIE MOtffU L

2. VALEA MURE ·

a - Dealul Sereca· Holu mb
b - PJemonlul Costesli- Sib~el
{ C - Piemontul Si bişel
d - Piemonlul Romosel

a - LUNCA - !· J~/iiSf.\cu
J.- S.ed.Orastie

4.- Sed .Prkaz-Spinl

ŞULUI

b - TER ASELE

DEPRES IUNEA CERNA-STREI. CULOARUL ORĂŞTIE I (REG I UNILE RELIEFULUI TERITORI U L U I AGRICOL)
J.EGENDA: A . Pi•incipalele caractere ale reliefului.

1. AlXV ! ON ĂRI ; 2. EROZIUNEA ;\IEANDRELOR; 3. DEPRESIL~I ÎN LUNCĂ (NEDIFERE NTIA'l'); 4 DEPRESIUNI CU MJ,AŞTIN I ; 5. DEPRESIUNI PE T E RASE
(NEDIFERENŢIAT);
6. CONURI DE DEPUNERI ; 7. GLACIS; 8. TRE~E COLUVIALE; 9. ACU M ULĂRI ÎN ZONELE DE CONTACT ; 10 EROZ I Ul\'E SJ,ABĂ ŞI ll'IEDIE; 11. EROZIUNE PUTERNICĂ ŞI
FOARTE PUTElUHCĂ; 12. EROZIUNE EXCESIYA ; 13. EROZI UJ\'E ÎN ADÎXCIJ\IE ; 14. ALUXECĂRI, PRĂBUŞIRI; 15. HALDE.

B.

J\lfăsuri

de ameliora/ii:

C.

Posibilităţi

16. HlDROAME UORATll ; 17. ASAX.l.R I ; 18. EL!MIX.-\REA EXCESULU I DEAP.A.; 19. IRIGAŢII; 20 . PREVENIREAINUNDAŢJ!LOR; 2 1. INDIG UIRI ; 22. RECTIFICĂRI DE CURS; 23. FITOAJ\IEI,!ORATTI ; 24. PLANTĂRI Ş I ÎJllPĂD UR IRI ; 25. ÎMBUNĂTĂTIREA CALITĂŢII SOLULUI; 26. PREVENIREA EROZIUNH (NED I FERENŢIAT); 27. CONBATEREA E R OZIUNII (N"E·
D I FERENTIAT); 28. RATIONAI.IZAREA PĂŞUN.-\lTJ.UI; 29. COXSERVAREA PĂDURII; 30. PREVENIREA ŞI COMBATEREA ALU.:'8CĂRII.OR ŞI PRĂBUŞIRILOR.
0

de

folosinţă

(pretabili tale) :

3 1. ARABIL FĂRĂ RESTRICTII; 32. ARAB I L
l" MICI RESTRICTIT; 33. ARABII. CU MARI RESTRICTII; 34. LEGU )UCULTURĂ, GRĂDIXĂRIT; 35. FÎNEATĂ; 36. PĂŞUJ\'E; 37. POMI·
CULTURĂ; 38. vrrrcn,1TRĂ; 39. PĂDVRE; 40. COXSTRUCT1I CffI LE ~I l:'<Dl!STRIAT,E ; 41. DEPOZITE, HALDE. 42 . NEFOLOSIBIL SAU ALTE FOI,OSIXTE NEAGRICOLE.
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SUPRAFAŢA STRATULUI DE APĂ FREATICA

Valer Trufoş

Suprafaţa stratului de apă freatică prezintă o serie de neregularităţi
(ondulaţii,

rupturi de pantă etc.) astfel că ea poate fi comparabilă
topografice.
Relieful nivelului freatic este reprezentat pe hărţile hidrogeologice
prin hidroizohipsie - curbe care unesc punctele cu aceeaşi cotă de pe
suprafaţa de depresiune a stratului freatic care sînt sinonime curbelor
de nivel din topografie.
Trasarea hidroizohipselor se poate realiza numai pe baza inventarierii şi înclinării pe harta topografică a tuturor ivirilor de ape naturale
(izvoare, zone de umezire) şi artificiale (foraje, puţuri domestice).
Echidistanţa curbelor hidroizohipse se alege în funcţie de gradientul
hidraulic, de scara hărţii şi densitatea punctelor de observaţie.
Pentru construirea hărţii hidrogeologice icu izohipsele nivelului
freatic, măsurătorile punctelor de apă trebuie făcute în cel mai scurt
timp posibil, pentru a se evita diferitele influenţe care pot modifica
local alura suprafeţei hidrostatice.
Repetate lunar şi sezonier ridicările hidrogeologice oferă posibilitatea de a urmări evoluţia nivelului hidrostatic, deci a modificărilor
reliefului oglinzii apei subterane şi de a calcula fluctuaţia rezervelor de
suprafeţei

apă subterană.

hărţii cu izohipsele nivelului freatic
hărţii topografice. Direcţiile de curgere

este 1asemănătoare
se materializează
prin liniile de curent, care sînt perpendiculare pe hidroizohipse. Gradientul hidraulic, adică panta pe o anumită direoţie (diată de o linie de
curent), se calculează conform relaţiei i = t:.k • Pentru valori mici ale
Interpretarea

interpretării

1

gradienţilor hidraulici în condiţii naturale, legea lui Darcy dă rezultate
satisfăcătoare în sensul că panta profilului de depresiune este invers
proporţională au coeficientul de permeabilitate dacă toţi ceilalţi factori

rămîn constJanţi. In acest caz la un debit constant variaţia penneabiliăţii
se traduce prin schimbarea pantei.
Cînd distanţele între hidroizohipse nu variază, lucru care S(' intimplă foarte rar, linia profilului nivelului hidrostatic apare dreaptă, iar
gradientul hidraulic este constant. Hidroizohipsele apropiate exprimă
un gradient hidraulic mare, ceea ce ne face să presupunem o scurgen.·
subterană importantă sau o viteză de filtrare mică, datorită pcrnwabilităţii scăzute a depozituLui acvifer. Hidroizohipsele rare indică o pantă
mică a apei subterane, un debit redus sau o permeabilitate ridicată.
Distanţele variabile între izohip.sele nivelului hidrostatic arată o diVl'I'Sltate de gradienţi hidraulici şi o inconstanţă a acestora d('-<a lungul
liniilor de curent. Această situaţie poate fi generată de variaţii locale
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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ale su prafete1 topogra~
fice.
O lentilă impermeabilă
I
~~;
~
accentuează pasta hidriauHcă, fapt ce ap.are pe harta hidrogeologică printr-o apropiere
a
hidroizohipselor.
I
Dacă, dimpotrJvă, într-un orizont acVlifer cu permeabilitate redusă se găseşte o lena
tilă foarte permeabilă, hidroizohipsele se distanţează.
Succesiunile laterale şi
verticale de roci acvifere cu
permeabilităţli diferite se pot
recunoaşte după căderea în
trepte a nivelului hidrostatic reprezentată prin îndesirea şi rărirea locală a hidroă.
zohipselor (Fig. 1).
Căderea în trepte a nivelulllii. hidrostatic poate fi
111
provocată şi de formele de
relief. De asemenea patul
impermeabil al straitulUJi acVîifer are o influenţă apreciabilă asupra morfologieă. nivelului hidrostată.c. Inclinarea lui în sensul curgerii
apei subterane aplatizează
suprafaţa hidrostatică, o în·.·o.·
. " . o....
clinare !inversă accentuează
::onvexitatea
hidroizohlpselor,
FIG. 1. EFECTUL ROCILOR CU DIFERITE
iar o cădere în trepte se rePERMEABILITĂŢI DISPUSE!N STRATE ORIZONTALE (a) SAU VERTICALE (b), ASUPRA
percutează în acelaşi fel asuNIVELULUI HIDROSTATIC.
pra nivelulUii. apei subterane
(F1ig. 2).
Apele superficiale - rîuri, lacuri, mări - au o importanţă mare în
morfologia supr·afeţei hidrostatice, deoarece ele constituie nivele de
bază locale sau generale spre care se scurg apele freatice şi deci
determină caracterul şi evoluţia circulaţiei subterane. Variaţiile nivelului de bază se transmit direct asupria nivelului hidrostatic .
~~ţr

1 ro1zo. 1as,

~

inie de cureni

1 13

sau

I
I

11/li~:I f1 lililf Ii I

l ii

11

•
Intre apele subterane şi cele de suprafaţă pot exista diferite tipuri
de relaţii în funcţie de permeabilitatea rocilor în care sînt modelate
albiile şi de poziţi1a geometrică a nivelului freatic faţă de rîu.
In cazul albiei fluviatile modelate în roci permeabile, între nivelul
hidrostatic şi nivelul cursului de apă se disting legături libere, permanente. Dacă albia este sculptată în roci permeabile şi impermeabile
legăturile hidraulice sînt absente sau temporare. Absenţa legăturilor
hidraulice apare cînd substratul impermeabil se găseşte mai sus de cota
80
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apelor maxime, astfel că desstratului freatiic se
rea1izearză prin izvoare sau
iviri reorganizate. Cînd patul
albiei este format din roci
permeabile şi malurile din
roai
impermealli.le,
poate
exista o alimentare continuă
a riiului din subteran; cind
patul Iiului este impermeabilizat relaţia hidraulică se
stabile~te numai la nivele ridicate ale rîululi (Fig. 3).
Legăturile
libere intre
stratul freatic şi rîu se realizează sub trei tipuri principale:
cărcarea

1.

Legătura

hidraulică

normală (pozitivă)

se pune în
eV'idenţă cînd stratul de apă
freatică este drenat de rîu. In
această situaţie hidroizohipsele au forma unui arc de
cerc cu concavitatea orientată spre awl. Liniile de curent
converg spre rîu, iar profilul
de depresiune apa.re sub forma unei curbe paxabol1ce a

a

-Id IiIi

î Iîlilîtl
•

2(}(l

o.
.0

. O ..

!~\[

· ·v ·

.
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iţ

I i l îl 111111[I

cărei cotă ~nferioară variază

în jurul unei vialori medlii, în
funcţie de oscilaţiile riului.

FIG. 2. EFECTUL RELIEFULUI (a) ŞI A SUBSTRATULUI IMPERMEABIL (b) ASU
PRA NIVELULUI HIDROSTATIC.

... .
HITliJx~_,.,-_,,

Hmm. _ _-;'(.L.t.':L.t,'.L.t.'.L.t.'L,L.~

FIG. 3. FORME DE RELAŢII HIDRAULICE INTRE U/l/RI :;ii ,„1•1,·1.E Sl'RTR·
RANE IN CAZUL ALBIILOR MODELATE IN ROCI l'li:RMh'AJlll.J..' ~I IMPERMEABILE, SAU NUMAI CV PATUi. Al.llll:!.'J JMJ'EUMf.'AlJJLIZA'/.
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2. Legătura hidraulică inversă (negativă) apare cind stratul acvifer
freatic este alimentat de cursul de apă. Concavitatea hidroizohipselor
csll' orientată oătre amonte, liniile de curent diverg de la rîu spre
zonele din jur, iar linia de profil a nivelului hidrostatic este o curbă
hiperbolică.

Acest raport hidraulic se întîlneşte fie temporar, la nivele ridicate
ale rîului, fie permanent cînd nivelul hidrostatic se găseşte la cote
inferioară rîului şi se datoreşte unei alimentări insuficiente a stratului
acvifer din precipitaţii sau din orizonturile acvifere adiacente sau chiar
unui drenaj intens spre cote mai mici.
3. Legăturile mixte (de reciprocitate) sînt exprimate prin alternarea
alimentării şi drenării stratului 1acvifer de către rîu. Ele pot avea un
caracter permanent cînd nivelul cursului de apă se găseşte la o cotă
intermediară într<! nivelurile hidrostatice dezvoltate de-o parte şi de
alta a albiei, sau pot să aibă un caracter temporar, în funcţie de
fluctuaţiile apei riului (Fig. 4).

•
Sinuozităţile şi modul de grupare a hidroizohipselor ne dau relaţii
asupra tipurilor de suprafeţe freatice care pot fi netede, curbate, neregulate (mixte).
Suprafeţele hidrostatice netede sînt redate de hidroizohipse rectilinii, paralele. In acest caz şi liniile de curent sînt paralele, ~a incit,
împreună apar sub fonna
unui cadrilaj regulat. Ca urmare profilul de depresiune
este liniar (Fig 5). Suprafeţele netede ale apei subterane au o dezvoltare redusă şi se întîlnesc de obicei
în zonele de glacis, nefragmentat de la contactul dealunilor cu cîmpia, în zonele în
care niivelul hidrostatic se gă
·~: .;_·~:'.·
_. .; ···>~
seşte la adîncimi mari şi unde
·
· . · ·„ · .
cursurile de apă au caracter
efemer, la marginea interfluc
v!iilor din cîmpiile înalte de
loess etc.
Suprafeţele curbate sînt
exprimate prin hidroizohipse
cu concavitatea îndreptată
spre amonte sau aval („suprafeţe coillice"). In priml.!_l
caz liniile de curent vor fi divergente, pe cin<l în al doilea
caz sînt convergente. De obicei suprafeţele hidrostatice
cu linili de curent divergente
FIG. 4. TIPURI DE LEGATURI HIDRAULICE
se întîlnesc în agestre, pieINTRE NIVELUL HIDROSTATIC ŞI NIVELUL
monturi, cîmpii aluvliale, .inAPEI DE RIU: a. NORMALA, b. INVERSA,
c. MIXTA PERMANENTĂ, d. 'MIXTÂ TEM- terfluvii limitate de văi adînci, drenate.
PORARÂ (DE RECIPROCITATE)

~
~.
-~

o.· . ·O' . ' 0 • ·
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Concavitatea îndreptată
spre amonte exprimă un
bombament general al suprafeţei hidrostatice. Ea este expresivă unUli. debit subteran
important, a unei slabe permeabilităţi, sau a suprapunerii acestor doi factori.
Concavitatea îndreptată
către aval marchează o zonă
coborîtă ~un talveg subteran)
şi este determinată de debite slabe, de o permeabilitate mare sau de amîndouă.
ln general talvegwile subterane reflectă un drenaj intens (FUg. 6).
Suprafeţele
hidrostatice
curbate sînt expr;imate şi de
apropierea şi de distanţa hidroizohipselor (Fig. 7).
Suprafeţele
neregulate
(ondulate, mixt~) sînt marcate de configuraţia foarte sdnuoa:să
a hidroizohipselor.
Ele iinc:IJică o îmbinare de suprafeţe netede şi curbate la
care, local, se pot asocia şi
alte forme, secundare. Acestea complică relieful nivelului hidrostatic, dar în acelaşi tJimp dau şi :indlioaţH pre-
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FIG. 5. SUPRAFATA FREATICĂ NETEDĂ
PROFIL DE DEPRESIUNE LINEAR

l~minare preţ;ioase permi1ţînd

caracterizarea orizontului de
apă şi a rocilor în oare cantonează.

!nălţările suprafeţei hidrostatice localizate pe harta
hidrogeologică prin hidrolizohi pse închise, eliptice sau
circulare, mai mult sau mai
puţin regulate, înfăţişează o
anomalie care este provocată
de trei cauze cu acţiune izolată sau simultană: 1. alimentarta locală, 2 .permeabilitatea, 3. neregularităţile
substratului impermeabil (9).
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O alimentare locală impor"'de la suprafaţa solului,
din canalele de iriga~ie sau din
alte surse, generează o supraînălţare a nivelului hidrostatic,
..-deci o „protuberanţă" rle la
care apa se va scurge radJiar. O
I-·--1--1
situaţie asemănătoare este şi în
cazul unei alimentăTi printr-o
vînă de apă din profunzime.
DepresiunHe suprafeţei freabice sînt generate de pieTde·
rile în adînciime a apei, de
micşorarea locală a permeabilităţii, de o evapo-transpiraţie
.----Bt puternică, de o depresiune a
'"' substratului impermeabil. In
_-..-:::;._______ 70 general aceste anomalii conturate de hrimoizoh!ipse au formă
~~----------60 e1iptică, axa mare fiind orientată pe direcţia generală de
filtrare.
De multe ori denivelările
suprafeţci hidrostatlice sint deFIG. 7. SUPRAFATĂ
HIDROSTATICĂ
CURBATĂ-CILINDRICĂ,
CU
PROFIL
terminate de o exploatare imDE DEPRESIUNE PARABOLIC.
portantă a apei prin drenuri.
Cînd exploatarea se face prin
pompare dep.-esiunile au formă conică şi sînt puse în evidenţă de hidroizodiname.
Pragurile hidraulice oare apar pe hărţile hidrogeologice se recunosc prin apropierea bruscă şi foarte strînsă a hidroizohipselor, ceea
ce indică o cădere mare a nivelului hidrostatic sau chiar o ruptură a
stratului acvifer. Acest lucru poate fi determinat de o falie care a
deschis stratul acvifer, sau dimpotrivă care joacă rolul unui baraj
subteran, purtînd în contact roci cu permeabilităţi diferite. De multe
ori pragurile hidraulice apar oa urmare a adîncirii văilor sub limita
inferioară a stratului acvifer. Ca rezultat orizontul de apă este deschis,
ceea ce facilitează drenarea lui naturală. Această drenare se realizează
iniţial sub forma unor iviri lineare la înălţimea stratelor impermeabile,
apoi apa se concentrează spre puncte preferenţiale sub forma de
iviii organizate care se succed pe lungimi de sute şi mii de metri
formînd linii de izvoare (15).
Hărţile hidrogeologice cunoscute pma m prezent, ne oferă posibilitatea concretizării unei game largi de forme ale suprafeţei freat:ce
pPntru diferite zone din R. S. România.
1. In glacisul dintre Cricov şi Buzău stratul acvifer este alcătuit
din proluvii şi deluvii care prezintă frecvente schimbări granulometriC'c. Nivelul hidrostatic se găseşte 11a adîncimi de 20--60 m în partea
nord-vestică şi scade progresiv spre sud-vest iajungînd la 5 m şi chiar
mni puţin (10).
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FIG. 8. HARTA HIDROGEOLOG/CĂ A GLACISULUI DINTRE CRICOV ŞI BUZĂU
(după N. FLOREA)

Din mersul hidroizohipselor se constată că pe cînd în zona marilor
adîncimi suprafaţa apei este netedă, o dată cu avansarea spre ctmpie
prezintă ondulaţii tot mai pronunţate, ca efect al drenării stratului
acvifer de către reţeaua hidrografică (Fig. 8).
2. Zona de confluenţă a Cernei cu Dunărea formată din aluvii
şi deluvii cuaternare, constituie faţă de regiunile din jur o individualitate hidrogeologică. Mărginită din trei păl."ţi de înălţimi alcătuite din
sedimentare terţiare şi roci metamorlice, se deschide larg spre Du- ...-------~·,,,...,....----------,
n~e.
I

1

Suprafaţa. hidrostatică exprimată

de hidroizohipse are forma unui talveg cu axa orientată nord-sud. Distanţele mari între izohipse în zona
axială deVIin tot mai mici spre marginile bazinetului. Acest lucru ar
indica fie o permeabilitate scăzută,
de un aflux important de apă din
zonele bordiere. Studiile hidrogeologice şi pompările experimentate confirmă prima 1iporteză, adică o permeabilitate scăzută spre zona bordieră
generală de granulometria fină a depozitelor de glaois.
Forma de jgheab a suprafeţei
stratului de apă freatică este impusă pe de o parte de drenajul exercitat de rîul Cerna, dar pe altă parte
de afluxul apei din zona sedimentară liimitrofă (Fig. 9).
3. In zona RU1Săneşti-Islaz, hidroizohipsele cu orientare SV-NE

t

FIG. 9. SCTl ITA III /l/,'0<;/·.'0l.OG/C A A
flAZINETl!l.Ul OUŞOVA
(d11p1J
I'.
TRUFAŞ)
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intersectează diagonal alb1a
minoră
indică

a Oltului, fapt ce
o alimentare a rîului la malul drept şli o pierdere a apei acestu.ia la mal ul stîng. Pe lingă acest
fapt se mai observă că
schimbarea de direcţi.a a hidroizohlipselor adică orientarea lor în sensiul NV-SE se
rea1izează în partea stîngă a
luncii, pe vechiul oors al Oltului. Deci drenarea stratul'llli freatic în ansamblu nu
se realizează spre cursul
pr.indipal (actual) ci spre vechea albie minoră a OltullJ!i,
fapt ce presupun~ o 1inerţiie
î·n modificarea formei suprafeţei freatice falţă de modificările reţelei hidrograffice cu
care are legături dntime
(Fig. 10).
O

2

4

9Km

FIG. 10. RELIEFUL SUPRAFETEI FREATICE
DIN ZONA DE CONFLUENT.A A OLTULUI
CU DUNÂREA (duptl T. BANDRABUR, M.
FERU, C. OPRAN)

4. In cîmpia Burnasului
apele freatice cantonează în
„stratele de Frăteşti". Suprafaţa lor situată la cote
ouprinse între 20 şi 70 m are
formă curbată.

Deplasarea apei indioată de orientarea concavităţii hidroizohipselor şi de liniile de curent se realizează pe de-o parte de la V spre E
şi pe de altă parte din zona cumpenei hidrogeologiice spre nord şi sud.
Drenarea stratu1ui freatic spre nord şi sud este demonstrată şi prin
două linii de izvoare, adevărate praguri hidraulice de origine exogenă:
una pe marginea sudică a Burnasului, spre Dunăre, alta pe marginea
nordică spre Argeş şi Neajlov (Fig. 11).
5. Depozitele acvifere ale văii Moldovei între Gura Humorului şi
Baia sînt alcătuite din 1aluviuni grosiere şi fine, avînd în baza formaţiuni impermeabile constituite din marne şi argile marnoase. Panta
hidraulică variază între 4 şi 16% 0 •
In sectorul amonte (NV) unde valea este îngustă ca şi în sectorul
aval (SE) unde valea este mult mai largă, hidroizohipsele (aproape
paralele şi necurbate) indică o suprafaţă netedă. ln zona centrală
alura hidroizohipselor ilustrează două direcţii de culegere a apei
subterane: una spre SE conformă văii Moldova, alta spre NEE.
Această ultimă direcţie de curgere a apei subterane se explică prin
eroziunea regresivă a pîrîului Brădeţel, care intersectat orizontal acvifer din vialea Moldovei, provocînd - ca urmare a unei diferenţe de
nivel apreciabile descărcarea naturală a orizontului freatic din
lunca Moldovei spre Şomuzul Mare (8). Sîntem deci în prezenţa unui
fenomen de captare a apelor subter:ane care precede captarea dintre
t·111·8urile de apă epigee (Fig. 12).
86
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l --'î- Iunie de izvoare
is;:Juinita de strot acvifer ~CumpJ"" apr/01· svb!Er<(e

l=<.ID1recfi' de cvren/
FIG. 11. HARTA HIDROGEOLOGICÂ A C!MPULUI BURNAS (după T. BANDRABUR
şi E. LITEANU)

6. Procesele geomorfologice, prin modificările create în cîmpii, inşi alura nivelului freatic. Astfel, de exemplu; sinuozităţile
hidroizohipselor stratului freatic din interfluviile Rîmnicu Sărat Buzău şi Buzău Ialomiţa, se explică prin numeroase depresiuni de
tasare şi deflaţie, care situîndu-se la limita sau sub limita nivelului
hidrostatic, exercită o drenare a apelor subterane. In alte cazuri, ca
pe valea Cotofiştea sau Buzoel, concavitatea accentuiată spre aval a
izofreatelor indică talveguri subterane importante care nu au putut fi
create de actualele cursuri de apă (12). Se confirmă deci şi pe cale
hidrogeologică migrarea tot mai spre nord ia Rîmnicului Sărat (Fig. 13).
7. Stratul de apă freatică din terasele Mureşului dezvoltate între
Vinţul de Jos şi Tărtăria are o suprafaţă ondulată generată pe de o
parte de monologi'a terenului şi pe de altă parte de patul impermeabil.

fluenţează

LJ~krn

FIG. 12. HARTA HIDROGEOLOGICĂ A VĂII MOLDUVlil 1NTUI·.' 1;11 HA //UMORULUI ii BAIA (dupll. R. CĂDERE, S, ŢENU ,<i A. ŢENfl)
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Direcţiile de curent sînt
divergente, marcînd o des-

căroare

naturală,

realizată

prin legături hidraulice normale cu reţeaua hidrograf.ică limitrofă sau pe o linie
de izvoare situate în fruntea terasei de 10 m.
Drenarea mai accentuată
se realizează spre vest şi este
marcată de gradienţi hidraulici mari sau de linlia de izvoare amintită.
Pantele hidraulice mari
indicate de apropierea hidroizohipselor se datoresc căderii
nivelului freatic prin depozitele deluvii.ale din fruntea
teraselor superioare spre cele
inferioare.
Linia de izvoare care eV!idenţrl.ază un prag hidraulic
generat prin deschiderea orizontului freatic de eroziunea
fluviatilă se găseşte la cote
mai coborîte decît valea PiaFIG. 13. HARTA HIDROGEOLOG/CĂ A ClMPIEl
DINTRE BUZĂU şi RlMNICU SĂRAT
nului. Lipsa ei spre nord se
(dupd E. LJTEANU)
datore~te dezvoltării terasei
de + 5 m prin care nivelul
hidrostatic din terasa de 15 m se racordează cu n1ivelul hidrostatic din
lunca Mureşului (Fig. 14).
8. Mersul hidroizohipselor în Depresiunea Turnu Severin ilustrează existenţa a două strate freatice cantonate în formaţiuni cuaterniare şi delimitate de un prog hidraulic.
Stratul de apă cu cea mai mare dezvoltare se găseşte în formaţiunile teraselor medii extinzîndu-se şi in lunca Topolniţei. Spre
marginea bazinetului el se continuă în depozite neogene. La trecerea în
aceste formaţiuni, gradientul hidraulic se măreşte, fapt evidenţiat de apropierea hidroizohdpselor ca de exemplu în apropierea localităţii Magheru.
Spre Dunăre, între Schela şi Turnu Severin stratul acvifer se întrerupe în
fruntea terasei de 30 m, unde apare o linie de izol1are. Dincolo de confluenţa Topolniţei, spre SE, pragul hidraulic dispare datorită acumulărilor deluvio-coluviale de la baza terasei care prin acoperirea liniei
de contact litologic între formaţiunile acvifere şi substratul impermeabil, facilitează continuitatea nivelului hidrostatic şi prelungirea lui
pînă la malul Dunării.
Relaţiile hidraulice ale nivelu1ui hidrostatic cu Dunărea şi Topolnirţa sînt normale. ln lungul văii Crihala se observă relaţii hidraulice
inverse şi de reciprocitate (Fig. 15).
9. Piartea cea mai coborîtă a depresiunii Haţeg, corespunzătoare
unei cîmpii piemontane joase, este alcătuită din bolovănişuri, pietri88
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FIG. 14. HIDROIZOHIPSELE NIVELULUI HIDROSTATIC DIN VAI.EA
LUI LA SV DE VINŢUL de JOS (dupd V. TRUFAŞ şi D. VLAD)

J\l/l/U,·.~11

şuri şi nisipuri holocene în care se găseşte un strat frealk la wliwl111i,
în general, mai miici de 5 m. Curbele hidroizohipsP ill1sln•11z;'1 ('{I fii
traţia are rol pe direcţia SV-NE, de la cote de pesl<· f>OO 111 (111 ~)i;1rnii-·
zegetusa) pînă la mai puţin de 300 m (la ('onfluPn\n lli1ii11i M11r1• 1·11
Galbena).
Faţă de drenajul general, alura izohipsl'lor niv1·!11l11i fn•alil' n•J'll'1·tă şi o supriafaţă ondulată, generată de partiC'lllariti"1\il<· lo<"ul1• d<• oii
mentare şi relief care impun şi dive1·silal1•a dt• l1·1~i1lurl hidraulice (lt'ig.
6). De exemplu în zona Sarmizegelusa, <·on V<'X i t11l1·11 spn · 11 vnl a Iiidro-

8f)
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FIG. 15. RELIEFUL NIVELULUI HIDROSTATIC DIN DEPRESIUNEA
SEVERIN {după V. TRUFAŞ şi GH. CIUMPILEAC)

TURNU

izohipselor şi divergenţa liniilor de curent indică o supriafaţă curbată
conică; în lungul Galbenei convexitatea spre amonte a izohipselor şi
convergenţa liniilor de curent impusă de drenajul activ al rîului generează un talveg subteran; pe interfluviile din partea icentrală a zonei,
suprafaţa hidrostatică este aproape netedă pe cînd între Rîul Mare şi
Sibişel ea are formă cilindrică, efect al adîncirii reţelei hidrografice.
O serie de exemple şi particularităţi ale reliefului suprafeţei stratului de apă freatică se pot urmări pe hărţile hidrogeologice ale Cîmpiei Române (scara 1 :100.000) editate de Institutul Geologic.

l'lli. Hi. HIDROIZOHIPSELE ZONEI HAŢEG-CLOPOTIVA (duplJ V. TRUFAŞ ~i V UA JITE)

c:,
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LA SURFACE PROPRE A LA COUCHE D'EAU PHREATIOUE

Dans la premiere partie de l'article, on montre que le relief de la couche d'eau phrcatl1111c
est exprime sur Ies cartes hydrogeologiques par des hydroisohyosea - ligncs qnl u11l11.~l'llt.
ă. la surface des eaux souterraines, les points qui ont une mfme cote.
Le mode de groupement des hydroisohypses donne la possibilite de dechiffrer Ies omh1hl·
tions du niveau hydrostatique (de la meme maniere dont on dechiffre le relief reprcsentc 1111r
Ies carttes topographiques par des courbes de niveau), en rapport avec le degre de pennenbllttc
des roches, avec la position et la pente des couches, etc. En partant de ces principes, <:.
Castany etablit differents types de surfaces phreatiques que nous avons acceptes avec de
tr~s petites modifications.
Dans la seconde partie de notre travail, le relief de la surface propre ă. la couche d'cuu
phreatique est concretise pour differentes zones de la R.S. de Roumanie.
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:35 DE ANI DE LA DECLARAREA
"PARCULUI NAŢIONAL RETEZAT - MONUMENT AL NATURII

Traian Iacob

Omul s-ia dezvoltat în decursul lungii sale istorii în strînsă legătură
cu natura înconjurătoare. Ca vînător, apoi ca agricultor, el s-a eliberat
treptat de dependenţa faţă de Illatură, devenind din ce în ce mai mult
un transformator activ al acesteiia. In ultimul timp, progresul tehnic:
i-a asigurat mijloacele necesare unei exploatări intense şi rapide a
resurselor naturale.
Războaiele şi exploatarea nechibzuită sau dictată de dorinţa unor
profitur,i ~mediate au dus la o precipitată distrugere a naturii, mai
ales a formaţiilor vii ale acesteia. Dintre acestea, pădurile au avut cel
mai mult de suferit, ·acestea au fost defrişate pe suprafeţe întinse expunîndu-se solul eroziunii apelor.
Bilanţul actual al acţiunii omului asupra naturii este trist. Formaţiile autentic naturale au scăzut o dată cu intensificarea exploatării
resurselor naturale, urmare dezvoltării tehnicii, industrializării şi urbabanizării şi, prin tulburarea adîncă a echilibrului biologic natural, s-a
redus şi numărul multor plante şi animale care s-au putut adapta
noilor condiţii schimbate de mediu. După datele oamenilor de ~tiinţă,
în ultimi 2000 ani au dispărut complet de pe suprafaţa planetei
noastre 77 specii de mamifere şi 139 specii de păsări. Astăzi sînt în
pragul dispariţiei peste 600 specii de •animale.
Intr-un trecut nu prea îndepărtat, datorită transformării mediilor
naturale ca .urmare a aceloraşi cauze care s~au manifestat şi pe plan
mondial, ţara noastră a pierdut din fauna sa multe animale ca bourul,
zimbrul, tarpanul, antilopa de stepă, bobacul, capra de munte, castorul,
iar altele au devenit rare ajungînd chiar în pragul dispariţiei.
Pierderea unor specii, mai ales de ranimale, datorită transfoTmării
mediilor naturale, avînd în primul rînd urmări economi1ce, au determinat pe unii conducători de state, cu multe decenii în urmă, să ia mă
suri oficia!le <le ocrotirea pădurilor şi vînatului. In acest fel se creeazi:'1
primele rezervaţii ocrotite destinate conservării florei, faunei şi peisajului precum şi pentru recreere, de pildă, pădurile „Theresienhain"
(1803) în Germania, „Fontainbleau" (1853) în Franţa sau pur<"11l
„Yellowstone" (1872) în Statele Unite ale Americii.
Crearea de rezervaţii naturale în scopuri ştiinţifice, de m·rolir1•11
unor specii de plante şi animale, se realizează mai tîrziu la int1•rv1•n\i11
naturaliştilor,
primele îndemnuri pornind de la desit·opt•ririlP I 1li
Humboldt şi Darwin.
Primul om politic şi de stat care a îmbrăţişat multilut1•rnl pr11hl1·
_ma ocrotirii naturii a fost Lenin. El a aprobat în 191!) înfiln\~1w11 l'l':t1·1
vaţiei „Delta Volgăi" iar în 1anul 1921 a semnat dt><Tl'llll „pl'11ll'll rnTo
tirea naturii şi înfiinţarea parcurilor naţionall'".
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Azi, aproape toate ţările au întinse rezervaţii ocrotite în scopul
unor specii de plante şi de animale rare sau pe cale de dis-în unele ţări socialiste ocrotirea naturii a devenit o proble-

conservării
pari ţie, iar
mă de stat.

1n România, ideile de ocrotire a naturii se înfiripă de-abia la începutul secolului nostru prin scrierile unor naturalişti şi geografi şi în
special prin activitatea asociaţiilor turistitce „Hanul drumeţilor" la
Bucureşti (1921) şi „Frăţia munteană" înfiinţată la Cluj (1922) din iniţiativa marelui savant Emil Hacoviiţă.
ln urma hotărîrilor primului congres al naturaliştilor din România,
ţinut la Cluj, în 1928, a apărut, în ia.nul 1930, prima lege pentru protecţia monumentelor naturii din România.
Sub vechiul regim, problema ocrotirii naturii nu s-a bucurat de
înţelegerea şi sprijinul necesar din partea organelor de stat. Totuşi, la
stăruinţa şi intervenţiile repetate a unor naturalişti au fost puse sub
scutul legii un număr de 36 rezervaţii cu o suprafaţă de aproximativ
15.000 ha printre care şi P·arcul Naţional Retezat, declarat, rezervaţie, oficial, în anul 1935. ln condiţiile regimului capitalist, ocrotirea naturii nu a
putut primi un caracter de masă, iar rezervaţiile ocrotite ca monumente ale naturii nu au fost valorificaite ştiinţific sau cultural-educativ.
In anii regimului nostru socialist, ocrotirea naturii, legîndu-şi activitatea de programul multilateral al ţării, a cunoscut o largă dezvoltare, ridicîndu-se la nivelul problemelor de stat. Prin legile existente
se stabileşte că monumentele naturii sînt bunuri ale întregului popor
cu rol însemnat pentru ştiinţă, turism şi educarea maselor. Indrumarea
şi coordonarea problemelor de ocrotirea naturii şi a cercetării ştiinţifice
în aceste rezervaţii este încredinţată Comisiei monumentelor naturii
care :tuncţionează pe lîngă Prezidiul Academiei Republicii Socialiste
România.
Ca efect al noilor legiuiri, în ultimii 20 ani, numărul rezervaţiilor
ocrotite a crescut, faţă de anul 1944, de aproximativ 4 ori ajungind,
azi, la aproape 130, cu o întindere de peste 75.000 ha. In acţiunile de
ocrotire a naturii se pleacă de la principiul conservării unor teritorii din
mediul natural netransformat, a unor specii de plante sau animale rare
ori pe cale de dispariţie, relicte sau endemite, precum şi martori
geologici, roci minerale şi fosile, prin punerea lor sub scutul legii ca
monumente ale naturii. Aceste rezervaţii naturale, în oare biocenozele
se află într-un echilibru biologic originar, sînt destinate unor cercetări
ştiinţifice multilaterale şi amănunţite. Studiile rezultate din cercetarea
acestor medii _naturale originiare comparate cu ale altor teritorii analoge cu acestea din punct de vedere istorico-geografic, dar diferite ca
urmare intervenţiei omului, pot oferi un material ştiinţific foarte preţios pentru documentarea celor ce studiază, administrează şi exploatează
diferitele resurse naturale. ln armonie cu interesul ştiinţific, se urmă
re~te ca aceste rezervaţii naturale să contribuie la ridicarea nivelului
cultural-educativ al maselor, în special al tineretului şi, de asemenea,
c·a mijloc de recreere şi de stimulare a simţului artistic sau al sentimentului patriotic.
X

Pînll în anul 1950, pe teritoriul judeţului Hunedoara au fost puse.
oC"rotlr<' doar 2 rezervaţii naturale: Parcul Naţional Retezat şi
1'r111t11·1•11 l\l'jan de 'lîngă Dev•a. De ·atunci încoace li s-au adăugat alte 5
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rezervaţii:

Arboretumul Simeria, Cetatea Deva, Muntele Vulcon,
Tecuri şi Peştera de la Ohaba Ponorului, cele 7 rezervoţll
(monumente ale naturii) totalizînd peste 20.000 ha, ceea ce reprezlntl'I
peste 250/0 din suprafaţa ocrotită pe ţară. Aceste bunuri naturale sînt
reprezentate permanent în secţia de ocrotire a naturii a Muzeului
Judeţean Hunedoara din Deva.
Consiliul pentvu ocro~ire:a naturli1 al jude~ului Hune<l<Yara, cc
grupează pe iubitorii frumuseţilor naturale de pe aceste meleaguri, au
asigurat în decursul ultimilor 20 de ani diferite măsuri de conservarea
acestor rezerv;aiţii, cu sprijinul Consiliului popular judeţean şi al
organelor silvice şi cu îndrumarea Comisiei monumentelor naturii din
Academia Republicii Socialiste România.
Infăptuirea unui parc naţional a fost năzuinţa de mai multe decenii
a oamenilor de ştiinţă şi a iubito1ilor naturii din ţara noastră. In acest
scop a fost 1aleasă partea centrală a masivului Retezat, care păstrează
în formă naturală, originală, mărturiile nevătămate ale glaciaţiei de
odinioară, fără pereche în Carpaţi, cît şi rarităţile florei şi faunei. Aci,
au fost identificate urmele celor mai mari gheţari din Carpaţi, în
urma cărora au rămas peste 80 de lacuri alpine, dintre care şi cel mai
întins (Bucura, peste 100 ha) şi cel mai adînc de la noi (Tăul Negru,
peste 21 IDI), nenumărate căldări, custuri şi morene.
In Retezat se află cele mai întinse păduri pitice de jneapăn (Pinus
mugo) precum şi cea mai importantă staţiune a zimbrului (Pinus
cembra) din ţară. Dintre cele 920 specii de plante identificate în acest
masiv peste 15o;0 sînt endemice dintre care aproximativ 40/0 sînt
proprii acestui munte, cel mai important fiind genul Hieracium care-şi
are centrul genetic în acest munte.
Dintre mamiferele mari, în acest munte-parc, se află răspîndită
aproape peste tot capra neagră, tipul ·cel mai reprezentativ al caprei
negre carpatine (Rupicapra rupicapra carpatica), socotită ca superioară
subspecie din lume precum şi ursul (Ursus arctos) cu cea mai mare densitate din ţară.
Abia în anii puterii populare, acest minunat colţ al naturii a
cunoscut atenţia şi grija cuvenită. In ultimii 20 ani, s-au luat măsuri
eficace pentru ocrotirea florei şi faunei precum şi a peisajelor originale
din Retezat. In acest scop s-au oprit tăierile de păduri, vînatul şi
pescuitul în rezervaţia ştiinţifică şi s-au impus anumite restricţiuni
privind exploiatarea resurselor naturale din zona de protecţie în ceea
ce priveşte păşunatul pe golurile de munte, Vînatul, practicarea turismului ş.a.
Cu sprijinul Consiliului popular al judeţului Hunedoara respectiv
al Comitetului pentru cultură şi artă, al Academiei R.S.R„ al M:nisterului Economiei Forestiere şi al altor instituţii interesate, sub îndrumarea Comisiei monumentelor naturii, s-au construit în Parcul Naţional
Ret~at clădiri corespunzătoare cazării cercetătorilor la Gura Zlato,
Gemenele, Rotunda şi Pietrile, s-au realizat împrejmuiri, poteci, podeţ!',
s-au amplasat table indicatoare şi s-a 1angajat personalul de pază necl'sar.
Dintre aceste realizări cea mai importantă este casa-laborotor
Gemenele, construită prin grija Academiei R.S.R. (Comisia monuml'ntc•lor naturii) în centrul rezervaţiei ştiinţifice, la altitudinea de 1770 111,
îo poiana de sub platoul căldării Gemenele, în apropierC'a unt>i fl'llmonH1•
cascade. Această casă-laborator a fost dată în funcţie în anul 111110.
Clădirea construită, din lemn şi piatră, este dotată cu întrPg i11Vl'11lnl'lll
Peştera

1

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

D'I

necesar cercetărilor ştiinţifice complexe şi multnateraie precum şl
cazării unui număr de 15 cercetători. Pentru buna funcţionare a acestei
case-laborator, s-au amenajat poteci de acces, s-au executat construcţii
suplimentare şi a fost dotată cu mijloacele hdpo necesare transportwilor samarizate pe potecile de munte. Casa are personalul de pază şi
auxiliar necesar bunei desfăşurări a activităţii de cercetare ştiinţifică.
In viitor, se urmăreşte crearea unui alpinet, introducerea curentului
electric şi insta~area unei staţii meteorologice. Ca urmare condiţiilor
create, volumul cercetărilor ce se execută în Parcul Naţional Retezat
este în continuă creştere. Principala lucrare la care sînt angajate
institutele de cercetare ale Academiei R.S.R. şi ale Ministerului
Invăţămîntului este Monografia Reteziatului programată să se termine
în anul 1972.
Dacă în prima etapă obiectivul principal al ocrotirii naturii era
conservarea, ilar în a doua, cercetarea ştiinţifică a naturii, în prezent
atît pe plan mondial cît şi la noi se urmăreşte ca rezervaţiile naturale
ocrotite să slujească într-o mai mare măsură scopurilor cultur:aleduoative şi de recreiere prin practicarea turismului.
In condiţiile 'actuale, de intensă industrializare şi urbanizare
datorită dezvoltării deosebite a tehnicii, turismul, odihna activă şi
recreerea în mijlocul naturii devin elemente indispensabile ritmului
vieţii moderne de oare depinde sănătatea şi întărirea capacităţii productive a oamenilor.
Cunoaşterea diferitelor monumente ale naturii sau istorice precum
şi a altor obiective turistice, prin practicarea turismului poate duce
deopotrivă şi 1a îmbogăţirea cunoştinţelor despre natură şi societate,
la educarea patriotică a tineretului.
După cel de al doilea război mondial, turismul a căpătat o dezvoltare considerabilă care creşte în mod impresionant. Pe plan mondial,
schimburile turistice dintre state cresc într-un ritm rapid. In multe
state turismul a devenit o industrie cu o reală pondere în balanţa comercială.
Un deosebit interes îl prezintă aşa-zisul „turism mic" în
parcurile naţionale şi în rezervaţiile naturale, mai ales în cele din
apropierea centrelor populate sau industriale. Astfel, un singur parc
naţional din Statele Unite ale Americii, Rocky Montains, a avut peste
2 milioane de vizitatori în 1965, iar în 1966 rezervaţiile faunistice ale
acestei ţări iau fost vizitate de peste 13,5 milioane turişti. Pe la Zakopane
(R.P. Polonă) trec spre Parcul Naţional Tatra, anual, peste 2 milioane
de turişti. In Elveţia, număml telefericilor a crescut din 1950 pînă în
1963 de la 29 lra 196 iar a turiştilor transportaţi de la 3,5 milioane la
21,5 milioane.
Insuşirile deosebit de atractive ale Parcului Naţional Retezat pot
influenţa asupria unui trafic turistic sporit. Accesul în această mare
rezervaţie naturală este asigurat de reţeaua de drumuri forestiere
auto constmită de către organele silvice în ultimii 20 ani pentru scosul
lemnului dar care pot folosi în acelaşi timp şi pentru dezvoltarea
turismului montan. Astfel de drumuri s-au executat de-a lungul Rîului
Mare, pînă aproape de Gura Bucurii, pe Rîuşor, pe Nucşor, pe Rîul
Bărbat, Jiu ş.a., în lungime totală de peste 100 km.
Cu toate frumuseţile naturale deosebite şi a reţelei de drumuri
auto, organizarea turismului în Retezat nu este la înălţimea posibilităţilor. Spaţiul de cazare la cabanele turistice, în unele perioade, este
nesatisfăcător. Acesta ar putea fi sporit prin realizarea unor microcabane
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simple, ieftine şi estetice, prin amplasări de tabere c·u t·11rl11l'I 111
concordanţă cu afluxul turistic din lunile de vîrf (i ulle-.a111.(w1l). IJ 11
exemplu pozitiv în această privinţă îl oferă cabana turlslldl Plt•lrl ln
(Parcul Naţional Retezat) care în ultimii ani şi-ia mărit capadlnlt•u d1•
cazare prin construirea unor astfel de microcabane şi a unei t·us1•-udl\p0Nl
pe Valea Pietrilor precum şi prin org·anizarea taberei de c-orl11rl la luc·ul
Bucura.
Zona de la Gura Bucurii merită din plin oboseala şi dll'll11lu.La
construirii unei case de adăpost lia lacul Buclll"a. Lacul ar atragt• aslf Pl
numeroşi turişti români şi străini dornici de a vizita „comorile" m11nlt!lui. In condiţiile actuale de amenaj1are, mulţi turişti sînt puşi ln
situaţia să ocolească zona respectivă. Aceste noi construcţii turislil'e
ar fi deosebit de frecventate şi ar iaduce importante venituri, mai ales
in condiţiile · modernizării drumului de acces auto pe Rîul Mare.
Modernizarea bazei turistice existente, construirea proiectatului hotel
turistic interniaţional de la Gura Bucurii, o mai bună deservire a
turiştilor, ar crea turismului montan hunedorean larigi posibilităţi de
.dezvoltare în această mare rezervaţie naturală (zona de protecţie).
In dezvoltarea turismului trebuie să se ţină seama de noile orientări, moderne. In acest sens, iar fi necesar să se cunoască concluziile
unor manifestări ştiinţifice din ultimii ani.
Simpozionul internaţional de ocrotire a naturii al ţărilor socialislL',
ce a avut loc la Cluj şi în Parcul Naţional Retezat, în toamna anului
1968, a scos în evidenţă necesitatea îmbinării intereselor turismului
.cu cele ale ocrotirii naturii. In acest scop s-a recomandat organizarea
unor campanii de educaţie prin: publicaţii, conferinţe, expoziţii, excursii,
emisiuni radio, ia.sociaţii de ocrotirea naturii îndeosebi în rîndurile
tineretului, pentru promovarea ideilor de ocrotirea naturii.
Ocrotirea naturii şi-a găsit ecoul cuvenit şi la Conferinţa interguvernamentală asupra bazelor ştiinţifice de folosire raţională şi de
conservarea resurselor biosferei ce s-a ţinut la Paris, în toamna anului
1968, sub auspiciile O.N.U. „Dacă omul este responsabil de viitorul
,acestei planete - spunea cunoscutul biolog englez Julian Huxley -- el
trebuie să acorde mai multă atenţie ecologiei, ştiinţei relaţiilor dintre
organisme şi resursele mediului în care acestea trăiesc. Ecologia uman4
cuprinde cercetarea resurselor naturale şi folosirea lor optimă". Oamenii
trebuie să-şi formeze acea „gîndire ecologică", pînă ce nu va fi prea
tîrziu, spre a putea face faţă primejdiei pe care o constituie cIX•şlereu
<lemografică a populaţiei într-un mediu ce se degradează contin11u.
Rolul tineretului in acţiunea de ocrotire a naturii a fost srns ln
evidenţă şi de recenta manifestare din Paocul Naţional: Campinl.(ul
internaţional al tineretului Retezat '70. Iniţiat de cercul de ocrollr1•a
ooturii din cadrul B.T.T., în colaborare cu Comisia monunwnldor
naturii, această manifestare, prima de acest fel în ţara noaslriil. 11 d~1I.
posibilitatea participanţilor de peste hoba.re să ia contact cu r('ullzlirll1•
obţinute de ţara noastră pe linia conservării naturii şi sll fal'I\ 11Hlff1I
un schimb util de experienţă. Afirmaţiile Secretarului gcnl'rnl ul J•'1•d1··
raţiei internaţionJal.e de Conservare şi Protecţie a
Naturii, 1>11vhl
Withrington, participant la acest camping: „Rezervaţin lnlc•..ir11ll\ 11
Parcului Naţional Retezat este una dintre cele mai bo~tl' şi lnlc•r1•1m11I•
.surse de cercetare a naturii în forma ei primarii, ncalleruLI\ ele• lr1t1•r -venţia omului", subliniază valoarea biologică a an~sll'I muri n•z1•1·v11i1t
llU
www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Rolul tineretului este de a contribui la conserviarea acestor preţioase
comori naturale.
Demne de evidenţiat sînt şi concluziile la care a ajuns Colocviul
naţional de geografia turismului, oare a fixat anumite coordonate de
dezvoltare a acestei activităţi pe baze ştiinţifice, astfel ca turismul
nostru să se ridice la nivelul exigenţelor mondiale.
Problema parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor analoge ia în zilele
noastre o semnificaţie nouă. Evoluţia societăţii noastre socialiste ne
obligă la o organizare corespunzătoare a acestora pentru a se rezolva
impasul dintre cerinţele impuse de recreere şi turism şi cele ale necesităţii conservării mediului natural, originar.
Perspectivele de dezvoltare ale Parcului Naţional Retezat sînt
asigurate de sprijinul ce se acordă de către statul nostru pe linia unui
grad mai înalt de annonizare a intereselor diferitelor sectoare interesate
(ocrotirea naturii, cercetarea ştiinţifică, turismul, silvicultura, agricultuna ş.a.) în cadrul unei administraţii unice.

35 ANS DEPUIS LE CLASSEMENT DU PARC NATIONAL DU RETEZAT
COMME MONUMENT DE LA NATURE
RESUME
Apr~ un aper~u sur le deplorable bilan de l'action de l'homme sur la nature a travers
le temps, a la suite de l'exploitatlon de plus en plus intense des forces naturalles et la perturbation de l'equilibre lliologique naturel, fait qui a provoque la dJsparition de nombreuses
espttes vegi!tales et animales, la presente etude expose Ies mesures entreprises ces demlers
temps pom la conservation de celles, importantes scientifiquement, qui sont en voie de disparition.
L'importance du Parc National du Retezat est ensuite souli~ en ce qui concerne la
pri!serTation du milieu naturel, des bioci!noses a l'etat primaire et des sites originaux.
L'auteur souligne Ies ri!alisations plus importantes obtenues au cours des 35 ans qut
ee sont ttoul~ depuis le classement du parc, ainsi que Ies perspectives de dtveloppement
f utur.
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