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Prefaţă

PREFAŢĂ

Studiul geomorfologiei are un grad ridicat de complexitate rezultat
din multitudinea formelor de relief, grupate pe tipuri şi subtipuri, cărora
trebuie găsite elemente de bază în diferenţiere. Elementul de cauzalitate şi
explicare asupra proceselor şi fenomenelor ce se produc în cadrul
reliefosferei, reprezintă o bază de analiză a unui studiu de tip tratat de
geomorfologie.
În calitatea de autor de cărţi şi tratate de geomorfologie, elaborate
de-a lungul carierei universitare, pus în faţa materialului elaborat de către
Lect. univ. dr. Florin Achim, în vederea prefaţării cărţii înaintate spre
publicare, ţin să remarc o serie de aspecte şi elemente calitative, cantitative
şi constitutive obţinute de către autor.
Astfel, se observă amploarea studiului elaborat, ce porneşte de la
gradul de cuprindere al domeniului vast al geomorfologiei. În conţinutul
cărţii sunt abordate probleme geomorfologice ale tuturor ramurilor şi
subramurilor geomorfologice. Cele mai multe dintre acestea sunt tratate cât
mai complet, în felul acesta ele putând constitui baze de plecare pentru
studiile pe care le vor elabora studenţii şi specialişti ce realizează lucrări în
domeniul geomorfologiei. Pe parcursul lucrării autorul aduce în prim plan
legăturile care există între componentele geomorfologiei, prin explicarea
unor elemente de cauzalitate.
Autorul aduce o viziune proprie asupra geomorfologiei ca ştiinţă de
studiu, în cadrul geografiei precum şi a altor ştiinţe şi domenii aplicate. În
conţinut putem sesiza nivelul de cuprindere al stadiului actual atins de
geomorfologia românească, autorul „stăpâneşte” acest aspect, reuşind să
transpună în pagină, de o manieră ce ţine cont de normele ştiinţifice ce au
trebuit atinse în demersul său. Suntem puşi în faţa unei lucrări elaborate pe
baze de cercetare a terenului şi a materialului bibliografic, toate acestea fiind
puse în lumina noilor direcţii urmate de geomorfologie, prin caracterul său
tot mai aplicat.
Lucrarea este scrisă într-un mod cursiv, clar şi concis, aspecte sporite
de materialul grafic şi cartografic, care are la rândul său are rolul de a veni
în completarea analizei din cadrul textului. Hărţile şi schiţele sunt complexe,
Geomorfologie. Florin Achim
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cu o tipologie variată legată de conţinut, complexitate şi grad de cuprindere
a elementelor reprezentate, scările de proporţie fiind adaptate extinderii
subiectului reprezentat.
Remarcăm cu deosebită satisfacţie apariţia lucrării de faţă, în care
vedem o continuare a elaborării studiilor de bază în geomorfologie, cartea
fiind deosebit de necesară şcolii geomorfologice şi geografice, asigurând o
continuitate a publicării acestui curs, deosebit de interesant şi atractiv pentru
studenţi şi cei care se pregătesc în vederea desăvârşirii pregătirii
geomorfologice. Prin scrierea şi publicarea unei astfel de lucrări complexe,
autorul dovedeşte o maturitate profesională în cadrul acestui domeniu atât
de distinct al geografiei, cum este studiul reliefului, în formularea de
enunţuri şi direcţii de studiu şi cercetare geomorfologică.
Prof. univ. dr. Mihai GRIGORE
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI
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Introducere

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă intitulată „Geomorfologie” este elaborată sub forma
unui curs universitar de tip complex, în cuprinsul căreia sunt analizate sub
forma părţilor şi a capitolelor aproape toate direcţiile de studiu şi cercetare
asupra reliefului.
Punerea în pagină, a unei analize atât de complexe asupra unui
domeniu atât de vast, cum este relieful terestru, reprezintă un demers dificil,
din mai multe motive. În primul rând a cerinţelor existente, legate de
ramurile în care pot fi folosite pentru lucrări şi studii aplicate cum ar fi:
construcţiile, agricultura, amenajarea teritoriului, a reţelei hidrografice sau
în ramuri ştiinţifice: geologie, biologie, glaciologie etc.
Un aspect foarte dificil, al elaborării unei asemenea lucrări, este cel
legat de nivelul ridicat al cunoştinţelor ce trebuie cuprinse, o asemenea
„ştachetă” fiind bazată pe suita de tratate şi lucrări cu acelaşi subiect sau
parţial cuprins în interiorul lor. Geomorfologia se predă într-un mod variat
şi divers, iar prin urmare autorii elaborează lucrări într-un mod propriu,
bazat însă pe elemente comune, în cuprinsul lor fiind puse abordări
personale ce se doresc a fi: legităţi, definiţii, concepte şi direcţii de studiu,
urmăresc redesenarea acestora, lucrările fiind aducătoare de exemple
concludente etc. În funcţie de stadiul activităţii profesionale, de experienţa
îndelungată şi de produsul obţinut sub forma materialului scris (a cărţii),
scriitorii din domeniul geomorfologiei, aduc un nivel ridicat de cuprindere,
privind apoi de la înălţimea poziţiei atinse, orizontul extins al cercetării şi al
studiilor din domeniul atât de vast al analizei reliefului, unde se formează
noi cercetători şi se dezvoltă noi direcţii de studiu. S-ar putea crede şi spune,
că totul s-a scris şi nimic nu mai este de făcut. Totuşi, în opinia mea ca autor
al lucrării de faţă, geomorfologia este un sistem deschis, cu multiple
schimburi de informaţii în vederea unor abordări de studiu şi cercetare, iar
cel mai important este faptul că avem de-a face cu o ştiinţă de echipă, unde
cercetările, cu un caracter tot mai complex şi interdisciplinar necesită o largă
colaborare. Vechimea şi experienţa în domeniu nu mai reprezintă totul, în
prezent făcându-şi locul tineri cercetători, prin valoarea rezultatelor şi
aptitudinile pe care le arată în analizele elaborate.
Pe parcursul realizării lucrării, în etapa documentării bibliografice,
când am consultat numeroase lucrări de specialitate sau cu un profil
Geomorfologie. Florin Achim
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asemănător, am constatat existenţa multor idei şi conţinuturi valoroase, chiar
în lucrări restrânse ale unor autori mai puţin cunoscuţi şi consacraţi, ceea ce
m-a făcut să văd, încă o dată, că nu volumul unei lucrări este relevant ci
originalitatea celor scrise, bazată pe gradul de cunoaştere şi înţelegere.
Elaborarea unei asemenea lucrări, are în vedere pregătirea la un nivel
universitar a tinerelor generaţii, a studenţilor, conţinutul lucrării dându-le
posibilitatea cursanţilor să cunoască locul şi rolul geomorfologiei în cadrul
sistemului de ştiinţe ale Pământului dar şi al celor tehnice cu un caracter
aplicat.
Cartea are în conţinutul său patru părţi, care la rândul lor sunt
structurate pe 24 de capitole. În cadrul acestora se asigură un cadrul grafic şi
cartografic, printr-un număr de 168 de schiţe cartografice, care însoţesc
într-un mod explicit şi direct subiectele analizate în paginile lucrării.
Schiţele au un caracter de originalitate, ele fiind realizate de către autor,
având rolul de a prezenta analitic elementele constitutive generale şi de
detaliu ale reliefului. Materialul cartografic este însoţit de 73 de fotografii,
unele realizate de către autor, altele cu diverse surse citate prompt.
În spaţiul capitolelor, subiectele studiate şi modul de transpunere în
pagină a urmărit pe de o parte caracterul ştiinţific al geomorfologiei, iar pe
de altă parte pe cel aplicat, insistând prin exemple şi problematizări asupra
rolului cunoaşterii modului de formare şi evoluţie a formelor de relief,
inclusiv a proceselor de modelare pe care le prezintă acestea. Pot fi citate
exemple legate de studiul luncilor şi albiilor, cu riscul utilizării antropice a
lor, apoi ravenarea şi torenţialitatea tipurilor de versanţi, ori producerea de
alunecări ale terenului pe versanţii cu un substrat argilos. Acestea sunt doar
câteva exemple culese din paginile cărţii, pentru că în interior se găsesc
detalii şi analize asupra fiecărui tip de relief, din punct de vedere: genetic,
morfometric şi evolutiv, precum şi al relaţiilor cu elementele mediului.
Prin scrierea acestei cărţi, doresc să încadrez conţinutul său suitei de
cursuri universitare ce sunt incluse geomorfologiei, asigurând în acest mod
continuitatea la acest nivel de formare şi orientare a tinerelor generaţii,
precum şi pregătirea ori perfecţionarea celor care doresc acest fapt.
Conţinutul acestei cărţi poate fi util şi altor categorii de specialişti, nu doar
geografilor, cum ar fi: constructori, arhitecţi, peisagişti, agronomi,
silvicultori, cadastrişti, hidrologi etc. Lucrarea se doreşte a fi şi un argument
pentru orientarea atenţiei studenţilor către studiul reliefului, în cadrul
complex oferit de geomorfologie.
Lect. univ. dr. Florin ACHIM
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
14

Geomorfologie. Florin Achim

Definiţia geomorfologiei şi individualizarea sa În cadrul ramurilor ştiinţific

Partea I
BAZELE GEOMORFOLOGIEI
Studiul geomorfologiei implică o abordare complexă bazată de o
multitudine de probleme şi direcţii de analiză. Astfel, definiţia şi locul
geomorfologiei, legăturile directe cu alte ştiinţe şi domenii de studiu,
delimitarea şi conturarea subdiviziunilor, reprezintă puncte de plecare în
domeniul acesta. De o importanţă deosebită este şi istoricul dezvoltării sale,
cu etapele şi curentele specifice, apoi metodele de cercetare şi foarte
important relieful privit de la nivel planetar, evolutiv, prin clasificări şi
morfometrie, pe suportul unor informaţii provenite de la geologie, constituie
bazele de studiu pentru geomorfologie.

Capitolul 1.
DEFINIŢIA GEOMORFOLOGIEI ŞI
INDIVIDUALIZAREA SA
ÎN CADRUL RAMURILOR ŞTIINŢIFICE

Geomorfologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul ansamblului
formelor de relief pe care le prezintă suprafaţa Pământului, pornind de la
cele mai mari până la cele mai mici şi totodată de la cele mai complexe la
cele mai simple.
Pentru a întregii definiţia enunţată, mai trebuie precizat faptul că
geomorfologia ca ştiinţă a reliefului studiază formele de relief mai ales din
punctul de vedere al relaţiilor existente între agenţii modelatori şi acestea.
Formele de relief prezintă o geneză distinctă, urmate de o evoluţie în timp
caracterizată prin numeroase particularităţi.
Din punct de vedere etimologic, cuvântul geomorfologie este alcătuit
din: gi – Pământ, morfo – formă, logos – cunoaştere (ştiinţă), termeni de
provenienţă grecească.
Geomorfologie. Florin Achim
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Termenul de geomorfologie este specific planetei noastre aspect
indus de sufixul gi – Pământ, chiar dacă forme de relief există şi pe alte
planete, în cazul studierii reliefului acestora se va utiliza un sufix adecvat.
Geomorfologia se individualizează în cadrul ramurilor ştiinţifice,
prin rolul de studiu al relieful, ce este suportul de sprijin pentru numeroase
domenii ale ştiinţelor naturii, precum şi sociale ori tehnice de planificare şi
analiză teritorială.
Relieful prin caracteristicile sale morfometrice şi morfologice,
influenţează foarte mult dezvoltarea pe care o au formaţiunile biogeografice,
extensiunea hidrosferei ş.a. În domeniul ştiinţelor sociale, caracteristicile
reliefului au fost şi continuă să fie determinante în stabilirea tipurilor de
organizare a societăţii, în facilitarea unor relaţii între grupurile umane, chiar
în asigurarea unui grad de dezvoltare socială şi economică. Cea mai mare
parte a populaţiei este concentrată în spaţiile cu altitudini joase, de până în
300 m, mai ales cele aflate în apropierea litoralului. Relieful, în relaţie cu
alte elemente ale mediului geografic, în special clima şi hidrosfera,
constituie un ansamblu ce se reflectă în arhitectura clădirilor şi în tipul de
habitat.
Relieful constituie, de asemenea, un factor hotărâtor în stabilirea
tipurilor de agricultură practicate, generând în mod direct potenţialul
productiv.
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Capitolul 2.

LEGĂTURILE GEOMORFOLOGIEI
CU ALTE ŞTIINŢE ŞI DOMENII DE STUDIU

Individualizarea geomorfologiei ca ştiinţă şi dezvoltarea volumului
de date, cunoştinţe şi metode de studiu şi analiză, se bazează pe sprijinul
oferit de o paletă largă de domenii şi ramuri ale ştiinţelor.
Domeniile de sprijin pentru geomorfologie sunt:
Geologia este cea care oferă un suport ştiinţific bogat referitoare la:
tectonică, evoluţie a formaţiunilor şi structurilor geologice, petrografie,
structură, vulcanism, seismicitate, metode de studiu etc.;
Hidrologia aduce informaţii legate de acţiunea apei asupra
reliefului. Ramurile hidrologiei cu influenţă directă asupra modelării
reliefului sunt: potamologia, limnologia, oceanografia, glaciologia şi
telmatologia.
Potamologia se ocupă cu studiul apelor curgătoare. Pe suprafaţa
uscatului râurile modelează formele reliefului fluviatil: albie, luncă, terase şi
versanţi. Alături de acestea se mai pot identifica o serie întreagă de forme cu
dimensiuni medii sau minore. Pe suprafaţa terestră reliefului fluviatil ocupă
un loc principal, apa curgătoare efectuând acţiuni de: eroziune, transport şi
acumulare ale sedimentelor.
Limnologia studiază lacurile, este importantă deoarece acţiunea
apelor lacustre asupra reliefului se observă prin modelarea cuvetelor
lacustre, acestea având forme şi dimensiuni variate.
Oceanografia o ramură importantă prin extinderea pe care o are
suprafaţa Oceanului Planetar, care ocupă 71 % din suprafaţa Pământului.
Relieful situat în poziţie submersă este modelat sub mişcările maselor de
apă, de tipul curenţilor oceanici cu diferite viteze, intensităţi şi direcţii de
acţiune. La contactul cu uscatul, valurile produse de către apă, precum şi
mişcările mareice modelează intens aliniamentele ţărmurilor. Unele abordări
ştiinţifice privesc oceanografia (care dacă este privită sub o formă mai
complexă poate fi numită oceanologie) ca o ştiinţă aparte, preocupată de
studiul Oceanului Planetar, pornind de la formarea acestuia, evoluţia
bazinelor şi ale reliefului, caracteristicile apelor, vieţuitoare etc.
Glaciologia aduce informaţii despre răspândirea gheţii la nivelul
suprafeţei planetei. Circa 80% din resursele de apă dulce ale Pământului se
Geomorfologie. Florin Achim
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găsesc stocate sub forma gheţii. Prin urmare, în condiţiile unui asemenea
volum de gheaţă, aceasta acţionează din postura de agent exogen asupra
reliefului, generând o serie întreagă de forme specifice de relief.
Telmatologia este ramura ce se ocupă cu studiul mlaştinilor. Pentru
relief, mlaştinile reprezintă spaţii de acumulare ale sedimentelor aduse de
către râuri şi depuse mai ales în timpul viiturilor, unde se dezvoltă şi un
relief biogen bogat. Formele de relief rezultate din evoluţia mlaştinilor este
destul de răspândit în spaţiile joase, mai ales în sectoarele de confluenţă şi
pe suprafeţele deltaice.
Climatologia este o ştiinţă ale cărei legături cu geomorfologia
pornesc de la diferenţierea agenţilor exogeni pe latitudine şi altitudine, în
funcţie de modificările pe care le au elementele caracteristice ale climei
(temperatură, precipitaţii şi vânt). Interacţiunea condiţiilor climatice cu
relieful se realizează într-un mod complex, pornind şi de la caracteristicile
generale ale suprafeţei active bazate, la rândul ei, mai ales pe configuraţia şi
extinderea continentelor. Există o mare varietate a formelor de relief,
impusă tocmai de variaţiile climatice.
Biogeografia aduce informaţii de plante şi animale, mai ales în ceea
ce priveşte răspândirea acestora la nivelul suprafeţei reliefului Pământului.
Pentru plante, relieful constituie suportul pe care îşi găsesc locul şi
condiţiile de vegetaţie, iar prin dezvoltarea rădăcinilor suprafaţa superficială
suferă unele modificări şi transformări. La finalul ciclului de viaţă, resturile
plantelor se acumulează sub forma unor depozite care apar în cadrul
reliefului. Animalele, la rândul lor, îşi găsesc condiţiile de viaţă pe suportul
reliefului, la suprafaţă cât şi în golurile subterane, ele producând unele
modificări la nivelul formelor minore de relief.
Pedologia, ştiinţa care studiază învelişul de sol al planetei, aduce
numeroase indicii ale evoluţiei formelor de relief. Solul constituie învelişul
superficial al reliefului, rezultat al interacţiuni agenţilor exogeni cu litosfera.
Odată cu dezvoltarea învelişului de sol, acesta capătă rolul de protecţie a
reliefului contra acţiunii agenţilor morfogeni, controlând într-o anumită
măsură evoluţia ulterioară a sa.
Topografia este cea care aduce rezultate ale unor măsurători precise
şi detaliate asupra dimensiunilor formelor de relief. Însăşi harta topografică,
privită drept un important „produs” al acestei ramuri a ştiinţelor măsurătorilor terestre, conţine numeroase elemente legate de morfometria şi
morfografia reliefului. Prin urmare putem spune că topografia prin metodele
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de lucru şi prin rezultatele măsurătorilor, bazate pe exactitate, constituie o
ştiinţă de sprijin pentru geomorfologie.
Geodezia este ştiinţa măsurătorilor exacte efectuate asupra
Pământului ca întreg, ori a unor suprafeţe ale acestuia. Prin intermediul
geodeziei sau obţinut date morfometrice exacte asupra: planetei,
continentelor sau a unor unităţi de relief. Prin măsurători de precizie, se pot
face observaţii asupra modificărilor ce apar în timp asupra altitudinii,
poziţiei şi dimensiunilor formelor de relief.
Teledetecţia a fost introdusă în studiul reliefului în a doua parte a
sec. al XX-lea. Prin utilizarea tehnicilor şi a metodelor specifice teledetecţie
se obţin: aerofotogramme şi imagini satelitare, pe suprafeţele cărora relieful
apare drept principală componentă. Se obţin astfel informaţii actualizate
despre aspectul reliefului, din analiza cărora se pot diferenţia elementele de
dinamică produse prin procese de modelare actuală. O dată cu introducerea
teledetecţiei, drept metodă de studiu în geomorfologie, s-au putut face
diferite cercetări asupra unor forme de relief situate în zone greu accesibile.
Totodată se poate face o monitorizare a efectelor pe care le produc procesele
de modelare (alunecări de teren, curgeri noroioase, ravenări, torenţialitate
etc.) asupra peisajului geomorfologic.
Cartografia sprijină geomorfologia prin principiile şi metodele de
reprezentare grafică şi cartografică a formelor de relief. Multitudinea de
situaţii întâlnite pe teren, legate de complexitatea pe care o au formele de
relief, a condus la extinderea şi aprofundarea metodelor de reprezentare a
acestora pe hărţi, schiţe sau profile geomorfologice. În cadrul cartografiei
s-a dezvoltat o ramură specializată în reprezentarea reliefului numită
cartografie geomorfologică.
Planificarea şi amenajarea teritoriului reprezintă un domeniu care
beneficiază de rezultatele cercetărilor ştiinţifice din cadrul geomorfologiei.
Scopul este acela de a se asigura resursele de hrană şi locuire pentru
societatea umană. Un prim rezultat, în domeniul geomorfologiei, este
referitor la studiile ce se fac pe ramura reliefului antropic.
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Capitolul 3.

SUBDIVIZIUNILE GEOMORFOLOGIEI

Complexitatea domeniului de studiu specific geomorfologiei, a
condus la individualizarea unor ramuri (subdiviziunile) de analiză asupra
reliefului. Deşi bine conturate, există strânse legături analitice între ramurile
geomorfologiei.
În cadrul ştiinţei geomorfologice se individualizează o serie de
ramuri principale şi ramuri secundare, cu aspectul unor direcţii de studiu
(tab. nr. 1.).

G
E
O
M
O
R
F
O
L
O
G
I
E

RAMURI
GEOMORFOLOGIA PLANETARĂ
GEOMORFOMETRIA

GEOMORFOLOGIA TECTONO STRUCTURALĂ

GEOMORFOLOGIA
SCULPTURALĂ

SUBRAMURI
MORFOGRAFIA
MORFOMETRIA
G. TECTONICĂ
G. STRUCTURALĂ
G. PETROGRAFICĂ (LITOLOGICĂ)
G. VULCANICĂ
G. SEISMICĂ
G. FLUVIO - DENUDAŢIONALĂ
G. FLUVIATILĂ
G. LACUSTRĂ
G. MARINĂ
G. CLIMATICĂ (glaciară, periglaciară, a zonelor
temperate, aride, tropicale, ecuatoriale, etajelor
climatice)
G. AGENŢILOR BIOGENI
G. ANTROPICĂ

GEOMORFOLOGIA DINAMICĂ
PALEOGEOMORFOLOGIA
GEOMORFOLOGIA REGIONALĂ
GEOMORFOLOGIA TEHNICILOR
ŞI A METODELOR DE ANALIZĂ
ŞI CERCETARE

CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICĂ
TELEDETECŢIE APLICATĂ ÎN STUDIUL
RELIEFULUI
G. EXPERIMENTALĂ
G. MODELELOR EVOLUTIVE

GEOMORFOLOGIA APLICATĂ
GEOMORFOLOGIA ENVIRONMENTALĂ
Tabel. nr. 1. Subdiviziunile geomorfologiei
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