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Modificările globale ale climei ce au caracterizat sfârşitul secolului
al XX-lea şi se manifestă cu pregnanţă şi la acest început de secol al
XXI-lea, alături de o intensă şi continuă intervenţie antropică în mediu, au
determinat o intensificare a formelor şi manifestărilor proceselor şi
fenomenelor cu caracter de risc pentru societatea umană şi pentru mediul
geografic însuşi. De aici, rezultă importanţa care trebuie acordată acestor
procese şi fenomene, care nu mai pot fi abordate şi analizate în mod izolat,
unilateral şi în sine, ci în mod corelativ, interdependent, în cadrul sistemului
geografic din care fac parte.
Munţii, spaţii cu o fizionomie aparte, impunătoare, şi tipuri de mediu
specifice, se caracterizează printr-un mare grad de vulnerabilitate în faţa
fenomenelor geografice de risc (geologice, geomorfologice, climatice,
hidrologice, antropice). Vulnerabilitatea regiunilor montane este deci, în
mod natural, foarte ridicată, iar atunci când intervine şi societatea umană,
care tinde să cucerească, prin activităţi turistice, înălţimi din ce în ce mai
mari, sau prin alte activităţi văile râurilor şi poalele versanţilor, ea devine şi
mai ridicată.
La acestea se mai adaugă şi gradul mare de dispersie a localităţilor,
existenţa pe scară redusă a mijloacelor de comunicare, în special în regiunile
rurale, greutatea accesului la informaţii, piedicile impuse de caracteristicile
reliefului în calea echipelor de salvare, dar şi slaba dotare şi dimensiunile
acestora. În ciuda acestor pericole, omul încearcă să se instaleze din ce în ce
mai sus, mai ales iarna, în sezonul de ski. Această creştere a limitei
superioare a habitatului uman va fi întotdeauna o sursă de creştere a
vulnerabilităţii.
Vulnerabilitatea mare preexistentă este deci în creştere din cauza
activităţilor umane care se desfăşoară pe suprafeţe restrânse, crescând
presiunea pe care o exercită acestea asupra mediului. Pe văile râurilor creşte
riscul inundaţiilor, mai ales în aval de baraje şi lacuri de acumulare sau în
lungul arterelor de circulaţie, amplasate de cele mai multe ori paralel cu
văile râurilor şi la baza versanţilor. Conurile de dejecţie ale torenţilor,
instabile, pe care au fost amplasate localităţi sau numai câteva case, sunt un
pericol pentru comunităţile umane, slab pregătite în faţa riscurilor şi
dezastrelor cum sunt alunecările de teren sau inundaţiile.
Carpaţii Curburii, prin structură şi petrografie, printr-o reţea adaptată
la liniile tectonice mari, dar şi cu numeroase variabile, demonstrează
existenţa unui peisaj divers, a cărui adaptabilitate trebuie raportată la:
masive – noduri orografice, culmi prelungi, înşeuări, o etajare
biopedogeografică şi o diversificare generată de expoziţie. La această
9
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complexitate de care este legată dinamica unui sistem foarte activ, cu
echilibre şi dezechilibre, este implementată activitatea antropică sub o gamă
diversă de procese. În această filieră se înscriu formele de stress, alături de
adaptabilitatea teritorială.
În contextul acestor evoluţii apar formele de risc care, prin domeniile
de care sunt legate, pot viza elemente, componente sau un ansamblu pe care
îl definim ca risc de mediu.
În aprecierea riscurilor am pornit de la stabilirea categoriilor de risc
elementar, respectiv riscul aferent evoluţiei elementelor climatice, risc
complementar, care include abordarea sistemică a acelor corelaţii care
definesc calitatea fenomenelor şi în fine, am atribuit categoria de risc de
mediu, adică acea abatere globală care apare în evoluţia fenomenelor şi care
afectează în mod special peisajul. Am insistat asupra acestui tip de risc
întrucât arealul Carpaţilor Curburii este definit de acea apariţie de fenomene
care au la baza lor riscurile complexe, inclusiv riscul antropic.
Contextul acestor probleme este marcat de parametrii dezvoltării
durabile, în care trebuie să încadrăm toate teritoriile şi toate categoriile de
risc, acest lucru însemnând de fapt stabilirea unor scenarii prin consemnarea
sursei de pericol, a timpului de revenire (frecvenţa evenimentelor) şi a
arealelor de manifestare cu intensităţi spaţiale diferite.
Analiza unei unităţi teritoriale – cazul Carpaţilor Curburii – ne
obligă la o selectare obiectivă a componentelor de peisaj, la ierarhizarea şi
ordonarea formelor de manifestare, dar, mai ales, la o integrare teritorială.
De fapt, în aceasta rezidă abordarea sistemică pe care ne propunem să o
realizăm.
Analiza cantitativă şi calitativă ne permite să apreciem o serie de
corelaţii care se înscriu în demersul evoluţiei unităţilor componente ale
Carpaţilor Curburii: unităţile de relief din structura Carpaţilor Curburii ca
bază a corelaţiilor majore de peisaj; diversificările teritoriale care apar ca
raporturi ale fenomenelor şi factorilor de mediu; convergenţe şi divergenţe
în mutaţiile de peisaj; elemente ale dezvoltării durabile.
Prezenţa celor două areale externe coborâte ca altitudine, Depresiunea
Braşovului şi Câmpia Siretului inferior, a determinat evoluţia deosebită a
elementelor, componentelor, proceselor şi implicit a tipurilor de peisaje şi
existenţa unor riscuri de mediu specifice.
Sistemul complex de modelare dictat de litologie şi structură, dar şi
condiţiile morfohidroclimatice, alături de poziţia nivelului de bază
extracarpatic, au accelerat şi întreţinut ritmul eroziunii. Aceasta este o
caracteristică a Carpaţilor Curburii, care reprezintă zona montană cu cele
mai întinse degradări de teren.
Calitatea mediului reprezintă o problemă de mare actualitate, care
rezultă din dinamica sistemului carpatic al Curburii. Această dinamică se
10
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raportează, în primul rând, la structura internă a sistemului, complexitatea sa
crescând odată cu participarea celui mai activ component al său – omul.
Ponderea ce o are fiecare component la dinamica (evoluţia) sistemului este
însă diferenţiată. Modul de integrare şi relaţiile permanente de
intercondiţionare reciprocă ce se stabilesc între elemente şi componente
determină o serie de transformări, de modificări în peisaj. Acestea sunt
percepute în timp şi spaţiu, dinamica peisajelor diferenţiindu-se ca sens de
evoluţie, intensitate şi ritm atât la nivel local, cât şi la nivelul etajelor.
În cazul Carpaţilor Curburii, unele dintre elementele acestora
(depozitele flişului cretacic şi paleogen, existenţa unor masive muntoase
despărţite de văi adânci sau mici depresiuni, acestea din urmă
constituindu-se într-o discontinuitate şi individualitate geografică, expoziţia
celor doi versaţi externi, modul intensiv de intervenţie antropică) deţin o
pondere mai mare în modificarea calităţii peisajului, fără însă a neglija
participarea celorlalte componente. Caracterele morfometrice ale reliefului
(rezultat al evoluţiei particulare a curburii carpatice în funcţie de cele două
nivele de bază externe şi al modelării subaeriene a întregii regiuni carpatice
de la Curbură, având ca suport pasiv structura, tectonica şi litologia
specifice), parte importantă a ecuaţiei de mediu, impun diferenţierea
cantitativă a formelor de relief, a configuraţiei acestora, a bazinelor
hidrografice; etajarea şi expoziţia, alături de adâncimea şi densitatea
fragmentării, dar şi de declivitate, se impun în etajare, inversiune, în
canalizarea curenţilor de aer, în repartiţia resurselor de apă şi a proceselor
fluviatile, în existenţa şi rezistenţa învelişului biopedogeografic şi în modul
de utilizare a terenurilor.
Structurarea şi elaborarea acestei lucrări au fost realizate sub atenta
îndrumare ştiinţifică a regretatei doamne profesor universitar doctor Valeria
Velcea, pasionată cercetătoare a realităţii geografice carpatice*.

Personalitate exigentă şi de o ţinută ştiinţifică deosebită, care a constituit un exemplu şi un
model în perfecţionarea profesională.

*
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CAPITOLUL 1
POZIŢIA GEOGRAFICĂ ŞI LIMITELE
CARPAŢILOR CURBURII
1.1. Poziţia geografică
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Carpaţii Curburii sunt situaţi aproximativ în partea centrală a
României, desfăşurându-se pe 10 latitudine nordică (între 45o20’ şi 46o20’
latitudine nordică) şi puţin peste 10 longitudine estică (între 25o55’ şi 26o80’
longitudine estică), pe o suprafaţă ce depăşeşte 5 000 km2.
Poziţia centrală în cadrul ţării este certificată şi prin raportarea la
principalele unităţi de relief (fig. 1): în sudul şi sud-estul Depresiunii
Braşovului, în vestul şi nordul Subcarpaţilor de Curbură şi în vestul grupei
Bucegilor (Carpaţii Meridionali). Ei se desfăşoară între văile Oituzului şi
Prahovei, pe circa 110 km lungime şi 100 km lăţime, constituind o punte de
legătură între Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali (Geografia
României, vol. III, 1987).
În legătură cu apartenenţa acestora la un sistem carpatic sau altul, sau
cu rangul taxonomic pe care îl ocupă în regionarea reliefului României,
părerile au fost şi sunt încă împărţite şi acestea merită o tratare mai pe larg
în cadrul acestei lucrări. Există multe argumente care îi fac să fie încadraţi
fie Carpaţilor Orientali (mozaicul petrografic al depozitelor de fliş,
diferenţele mari de altitudine, de la 600 m la contactul cu Subcarpaţii la
1954 m în vârful Ciucaş, paralelismul văilor şi al culmilor, frecvente pasuri
înalte etc.), sau să fie consideraţi o ramură a Carpaţilor, cu acelaşi rang
taxonomic ca al Orientalilor sau Meridionalilor (prezintă o orientare diferită
de cea a Orientalilor; au un singur şir de masive principale, formând un
aliniament unitar dar curbat; trimit pinteni în Subcarpaţi, ceea ce indică
“împingerea” lor spre exterior; sunt cea mai tânără secţiune carpatică; au o
neotectonică specifică; ca poziţie, sunt distanţaţi atât faţă de Carpaţii
Orientali, cât şi faţă de Meridionali; sunt singurii care îşi asociază, pe toată
lungimea lor, o zonă subcarpatică distinctă şi tipică - Subcarpaţii Curburii).
Sensul evoluţiei Carpaţilor Curburii reiese din poziţia cumpenei de
ape între afluenţii Oltului şi cei din bazinele extracarpatice (Siret, Buzău,
Prahova), mult deplasată către nord (demonstrând puternica înaintare
regresivă a izvoarelor râurilor către Depresiunea Braşov şi, în acelaşi timp,
amploarea foarte mare a modelării pe faţada exterioară a munţilor, însoţiţi
de deluvii şi proluvii la contactul cu Subcarpaţii)1. Cumpăna de ape nu
1

Valeria Velcea, Al. Savu, 1982
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corespunde cu linia marilor înălţimi, datorită faptului că arterele
hidrografice au înaintat regresiv în fliş sub impulsul nivelului de bază
instabil şi apropiat oferit, într-o primă etapă evolutivă, de Subcarpaţi şi
ulterior de zona de convergenţă hidrografică Siret – Prut – Dunăre. Astfel,
Bâsca Mare îşi are obârşia pe versantul vestic al Munţilor Breţcului,
situându-se numai la 6 km de bordura Depresiunii Braşovului; Valea
Buzăului, cu un curs superior „enigmatic”, izvorăşte de pe versantul nordic
al Ciucaşului, iar bazinetul Întorsura Buzăului se află la mai puţin de 5 km
de Depresiunea Braşovului de care este despărţită printr-un prag coborât, de
circa 875 m – înşeuarea Hăşmaş.
La vest de Buzău, cumpăna de ape are tendinţa de a se retrage la sud
de bara de calcare şi conglomerate din Tesla, Piatra Mare şi Postăvaru.
Tărlungul şi Timişul „împing” prin eroziune regresivă cumpăna de ape spre
sud, datorită subsidenţei mai active din Depresiunea Braşovului în
comparaţie cu cea din Subcarpaţi2.
Prezenţa celor două areale externe coborâte ca altitudine, Depresiunea
Braşovului (în care Oltul este principalul colector al râurilor care îşi au
izvoarele pe latura vestică şi nordică a Curburii) şi Câmpia Siretului inferior
(cu Siretul ca principal colector) (fig. 2), a determinat evoluţia specifică a
elementelor, componentelor, proceselor şi implicit a tipurilor de peisaje
precum şi apariţia unor riscuri de mediu caracteristice Curburii.

itu

1.2. Limitele Carpaţilor Curburii

ww

w.

ed

Desfăşurarea, litologia şi relieful acestui segment au constituit
obiectul unor ample dezbateri în literatura de specialitate care vizează
apartenenţa Carpaţilor Curburii la Carpaţii Orientali, individualizarea lor ca
o unitate carpatică aparte şi limita de vest, la Valea Prahovei sau a
Dâmboviţei (Emm. de Martonne, 1930; V. Mihăilescu, 1933, 1936, 1963;
M. Iancu, 1960; V. Michalevich-Velcea, 1961; Gr. Posea, 1972; V. Tufescu,
1974 etc.). Mai nou (Gr. Posea, 1998, 2002), au apărut noi puncte de vedere
şi în legătură cu limita spre grupa centrală a Carpaţilor Orientali, pe valea
Oituzului, care părea cea mai sigură.
2

În acest sens, N. Orghidan (1969) spunea că „...cel mai impresionant semn al acţiunii
biruitoare a Oltului este asaltul pe care îl dă el asupra bazinelor vecine. În mai multe
locuri unde linia de culmi e întreruptă de largi deschideri ... şi-au împins izvoarele
tributarii Oltului, care atacă viguros şi continuă să cucerească teren. Un nivel de bază
foarte scăzut în imediata apropiere împrumută acestor tributari o mare putere de acţiune.
Decapitări recente ... s-au produs la Predeal, unde Timişul şi Limbăşelul au retezat
Prahova şi pe afluentul ei Răşnoava, la Buzău, unde Boroşneul a decapitat Hămaşul, şi la
Bâsca, unde pârâul Covasnei a decapitat Topliţa”.
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Fig. 2. Evoluţia Carpaţilor Curburii în funcţie de cele două nivele de bază externe,
Depresiunea Braşovului şi Câmpia Siretului inferior
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În ceea ce priveşte mult discutatele limite ale Carpaţilor Curburii, pot
fi prezentate opinii ale cercetătorilor geografi sau geologi, începând cu V.
Mihăilescu care, în 1963, în “Carpaţii sud-estici” arăta: “Carpaţii Curburii
pun, în primul rând, problema delimitării lor faţă de unităţile vecine,
problemă mai greu de rezolvat decât în cazul celorlalte sectoare mari ale
Carpaţilor Orientali. Cauza principală trebuie căutată în împrejurarea că
ei se găsesc, pe o bună parte a întinderii lor, într-o zonă de tranziţie: la
nord-vest faţă de munţii vulcanici; la sud spre dealurile precarpatice cu
deschidere de pinteni paleogeni care se pierd treptat în formaţiunile
miocene proprii regiunii colinare; la vest spre Carpaţii Meridionali, peste
cristalinul cărora traversează formaţiunile flişului cretacic”3.
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Vintilă Mihăilescu, 1963, pag. 181
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1.2.1. Limita vestică4
O mare parte a cercetătorilor (Emm. de Martonne, 1902, 1907; V.
Mihăilescu, 1933, 1963; M. Iancu, 1960; V. Michalevich-Velcea, 1961, V.
Tufescu, 1974, Valeria Velcea, Al. Savu, 1982 etc.) consideră Valea Prahovei
ca limită între Carpaţii Orientali şi Meridionali, criteriile semnalând
diferenţe de peisaj de la un versant la altul. V. Mihăilescu, adept al unei
analize complexe în fixarea limitei, preciza: “Preferăm linia Prahovei
continuată pe valea Cerbului spre Diham şi prin contactul dintre Munţii
Perşani şi Masivul Făgăraş (aproximativ în lungul văii Şinca). Şi preferăm
această linie tocmai pentru că înţelegem să fim consecvenţi cu punctul de
plecare: criteriul geografic înaintea oricărui altuia” (V. Mihăilescu, 1963,
ibidem, pag. 275). Aplicarea acestui criteriu şi argumentele pe care le vom
prezenta în lucrare (unitatea morfostructurii şi morfotectonicii, paralelismul
culoarelor de vale, selectarea hipsometrică, etajarea biopedoclimatică,
tendinţa cvasiuniformă de utilizare a terenurilor şi caracteristicile de
manifestare ale fenomenelor de risc) ne îndreptăţesc aderarea la acest punct
de vedere, al limitei vestice pe Valea Prahovei şi Valea Cerbului, sub
abruptul estic al Munţilor Bucegi şi în continuare pe valea de obârşie a
Bârsei până la depresiunea cu acelaşi nume şi abruptul vestic al muntelui
Postăvaru până la Râşnov şi Cristian.
Gr. Posea (2002) stabileşte însă limita vestică la Valea Dâmboviţei,
folosind aceasta ca argument în favoarea regionării Carpaţilor Româneşti.
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1.2.2. Limitele estică, sud-estică şi sudică
O primă trăsătură a Carpaţilor Curburii o constituie faptul că îşi
asociază, pe toată lungimea lor, o zonă subcarpatică distinctă şi tipică,
Subcarpaţii Curburii, punându-se astfel problema delimitării lor faţă de
aceştia. Această limită spre zona subcarpatică5 trebuie analizată însă pe două
sectoare, pe o lungime totală de 150 km: primul, între Oituz şi Teleajen, iar
al doilea între Teleajen şi Prahova. Între Oituz şi Teleajen limita este destul

Pentru această limită s-a pus şi problema unui sector de tranziţie între Dâmboviţa şi
Prahova, care include Masivul Bucegi, unde se întâlnesc atât elemente de peisaj specifice
Carpaţilor Orientali cât şi Meridionalilor.
5
Limita dinspre Subcarpaţi, deşi este marcată în mare măsură de un şir de depresiuni aflate
la contactul dintre flişul paleogen şi molasa miocenă (de-a lungul liniei de încălecare a
flişului), la vest de Buzău, ca urmare a pătrunderii pintenilor de fliş în fâşia de molasă
miocenă, se produce o perturbare a contactului atât de evident la nord-est de Buzău, dar
existenţa cuvetei de Drajna a favorizat reapariţia culoarului depresionar de contact.
Complicaţiile tectonice dintre Teleajen şi Prahova nu au mai fost favorabile însinuării unui
culoar de contact ca cel de la est, dar existenţa câtorva mici depresiuni –Teişani, Slănic,
Bertea, Brebu, Breaza – care marchează contactul şi uşurează precizarea limitei dintre cele
două unităţi.
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de clară structural6 şi hipsometric (denivelări de 200-300 m pe 1-2 km). Ea
este accentuată şi prin adâncirea depresiunilor tectonice şi de eroziune
diferenţială precarpatice dispuse în lanţ neîntrerupt: Caşin, Soveja, Vrancea,
Neculele, Lopătari, Bisoca, Trestioara, Bozioru, Pătârlagele etc. În acelaşi
sector, gresiile eocene şi formaţiunile mai complexe (gresii şi şisturi
favorabile alunecărilor) se păstrează neîntrerupte şi formează o culme
alungită, cu lăţime de 5 km, care se evidenţiază în peisaj prin înălţimea ei
relativ mai mare decât a dealurilor din depresiuni. Depresiunile
extracarpatice dintre Oituz şi Teleajen pot fi considerate arii de
discontinuitate geografică relativă destul de clare pentru a pune în lungul lor
limita dintre Carpaţi şi dealurile precarpatice.
De la Teleajen spre vest, pintenii paleogeni care în apropierea acestei
văi coborâseră până sub 800 m (724 m în extremitatea sud-vestică a
Pintenului de Văleni) sunt atât de fragmentaţi de văi cu terase (Teleajenul,
Slănicul, Proviţa, Vărbilăul, Doftana, Prahova, Cricovul Dulce, Ialomiţa)
încât dacă structural ei pot fi reconstituiţi aşa cum se văd pe hărţile
geologice, morfologic ei sunt o înşirare de culmi sau măguri relativ înalte
(între 600 şi 900 m), măguri care încadrează seria depresiunilor dintre
Prahova şi Teleajen. Este greu să vorbim deci, în acest sector, de un peisaj
montan propriu-zis. Astfel, limita dintre Carpaţi şi precarpaţi trebuie dusă,
în acest caz, mai spre nord. Linia de la poalele munţilor propriu-zişi trece
aproximativ pe lângă localităţile Ceraşu, Mâneciu-Ungureni, Bertrea,
Şotrile, Comarnic.
În concluzie, continuitatea Pintenului de Văleni şi a depresiunii
intercalate Drajna - Nehoiaş, fragmentarea morfologică şi înecarea
transversală sub aluviuni cuaternare şi, local pliocene, în zona de maximă
inflexiune axială a bordurii între Teleajea şi Prahova (inflexiune
corespunzătoare tocmai sectorului de maximă acumulare piemontană), toate
acestea impun recunoaşterea aici a unei arii de interferenţă carpato precarpatică.
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1.2.3. Limita nordică
Limita nordică spre grupa centrală a Carpaţilor Orientali este situată
pe aliniamentul Valea Oituzului – Valea Bicsadului. Culoarul Oituzului7
corespunde zonei de lăsare axială maximă a Orientalilor şi locul unde fâşia
munţilor a fost strangulată şi redusă la mai puţin de 28 km lăţime în urma
scufundării bazinului Târgu Secuiesc, care a suprimat cu totul pe paralela
6

Linia de încălecare medio-marginală şi cea externă, după I. Băncilă, 1958
N. Orghidan spunea în 1969 despre acest culoar: „Arcul Carpaţilor româneşti, ..., nu arată
în nici o altă parte o curmătură aşa de largă la un nivel atât de coborât...” (Văile
transversale din România, pag. 47).
7
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Oituzului zona internă şi mediană a flişului. Pasul Oituz se găseşte la 865 m,
pe o culme netedă, acolo avându-şi obârşia râul cu acelaşi nume. Culoarul
propriu-zis, desfăşurat între Muntele Şandru (peste 1600 m) şi Muntele
Muşata din Munţii Vrancei (puţin peste 1500 m), are o lărgime de peste 25
km; el se desfăşoară la nivelul unei suprafeţe de eroziune tipică, larg
ondulată şi cu pietrişuri cristaline bine rulate, aflate pe fundul văilor largi8
(de pildă în împrejurimile Chişăuşului, situate între 1200 şi 1300 m).
Suprafaţa coboară însă, în trepte, până sub 1000 m în apropierea pasului.
Vechimea şi intensitatea cu care a fost folosit drumul acestui pas îi
accentuează caracterul de arie de discontinuitate geografică relativă.
Trecerea prin plaiuri domoale către cele două depresiuni tectonice (a
Braşovului şi a Dărmăneştilor), leagă, geografic, culoarul de aceste
depresiuni şi scoate în evidenţă şi mai bine funcţia lui de arie despărţitoare
între grupa centrală a Carpaţilor Orientali şi Carpaţii Curburii9.
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1.2.4. Limita spre Depresiunea Braşov
Limita spre Depresiunea Braşovului este destul de clară. Astfel,
trecerea spre şesul Braşovului dinspre Munţii Breţcului şi Întorsurii se face
lin, dar cu diferenţe de altitudine de aproximativ 300 m, de-a lungul unui
aliniament de localităţi apărute, de obicei, pe conurile de dejecţie ale
afluenţilor Oltului, construite la ieşirea din munţi. Limita este deci pusă în
evidenţă de contactul foarte clar dintre munţi şi şesul aluvio-proluvial al
depresiunii, cu toate sinuozităţile foarte bine marcate de un şir de localităţi
importante – Braşov, Săcele, Tărlungeni, Budila, Teliu, Dobârlău, Lisnău,
Valea Mare, Zagon, Covasna, Zăbala, Ojdula, Breţcu.
Având în vedere criteriul geografic, considerăm că limitele prezentate
servesc cel mai bine demersul ştiinţific. Trebuie însă precizat că acestea sunt
foarte variate ca mod de înscriere în relief, dar în foarte mare măsură
reprezintă condiţionări ale unor linii tectonice şi selectări de contacte
petrografice (prin deosebirile de comportament la acţiunea agenţilor
modelatori).

Este vorba despre suprafaţa de 1 000 m, care însoţeşte valea până aproape de izvoare (N.
Orghidan, op.cit., pag. 46).
9
Acest argument vine în sprijinul opiniei conform căreia Carpaţii Curburii au aceeaşi
treaptă taxonomică cu a ramurilor carpatice vecine.
8
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