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Argument
Ne-am propus ca în 5-6 volume sã realizãm o lucrare care sã fie utilã
studenþilor, profesorilor de geografie ºi tuturor celor pe care îi intereseazã direct
sau indirect sistemul geografic românesc, sistem dobândit treptat, dar a cãrui
faþã actualã aparþine îndeosebi unei secvenþe a cuaternarului. Ea se bazeazã pe
o documentare destul de largã privitã analitic, pe o muncã de-o viaþã pe teren ºi
în laborator din mediul fizic, ºi pe o concepþie sistemicã integratã continuu.
În structura lucrãrii au fost incluse douã volume de analizã globalã pe
fiecare component geografic, apoi trei cu caracter regional ºi unul de valorificare
a cadrului natural în turism domeniu în vogã în prezent dar ºi un hobby
personal.
Dintre acestea douã cãrþi  extremele  au fost deja publicate urmând ca
la un interval de timp scurt sã mai aparã încã douã  volumul de faþã ºi cel
dedicat dealurilor ºi podiºurilor, care nu numai cã ocupã cea mai mare parte din
teritoriul României, dar însumeazã ºi o complexitate de aspecte geografice impuse
de interferenþa cu mediile montan ºi de câmpie ºi unde s-a exercitat o însemnatã
presiune antropicã.
Cartea de faþã cautã sã prezinte, într-o sintezã determinatã de principala
destinaþie, problemele principale pe care le solicitã cunoaºterea câtorva componente distincte  clima, apele, vieþuitoarele, solurile  privite în interdependenþã
sistemicã. În acest fel deºi ele se succed într-o ordine fireascã abordãrii geografice
clasice, multitudinea explicaþiilor genetico-evolutive asigurã legãtura nu numai
la nivel de capitol ci a întregii lucrãri. Din multitudinea de aspecte generale ºi
particulare ne-am oprit la acelea cu semnificaþie distinctã la nivelul fiecãrui
component de mediu, iar în cadrul acestora la o eºalonare ºi tratare ierarhizatã
în funcþie de importanþa lor în sistem. Totodatã s-a trecut de la o analizã de
ansamblu (la nivelul României) la situaþii regionale ºi locale cu cât mai multe
exemplificãri prin text, hãrþi, diagrame sau reflectate în fotografii.
Finalizarea unor probleme distincte din unele capitole s-a concretizat în
câteva rânduri de concluzii, acestea fiind necesare pentru corelarea pe spaþii mai
largi de analizã. Totodatã, nu a fost omisã interdependenþa dintre elementele
mediului natural ºi diferitele direcþii ale exercitãrii influenþei tot mai active a
omului situaþie care pe de-o parte a solicitat abordãri parþiale la nivel de problemã,
capitol, iar pe de alta a cerut ca în finalul lucrãrii sã fie tratat succint, pe fondul
general al tipurilor de medii geografice ºi probleme hazard-vulnerabilitate-risc,
protecþie ºi conservare.
În acest final trebuie sã aduc mulþumiri celor douã colaboratoare permanente
D-nei Sãftoiu Luminiþa ºi D-rei Grigore Elena pentru sprijinul susþinut acordat
în realizarea de-a lungul anilor a mai multor lucrãri.
Un gând de mulþumire ºi respect Editurii Universitare, care s-a impus încã
de la început prin þinuta portofoliului apariþiilor ºi atenþia acordatã autorilor.
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CAPITOLUL I
CLIMA
1. Clima actualã - rezultatul unei evoluþii îndelungate
1.1. Elemente generale

România se aflã în zona de climã temperatã care înregistreazã mai multe
nuanþãri impuse de diverºi factori cu caracter general sau regional. Situaþia actualã
este relativã întrucât de-a lungul istoriei geologice a Terrei prezentul reprezintã
un episod. Dacã acesta poate fi caracterizat prin diversitatea elementelor climatice
pentru care existã o multitudine de valori înregistrate ºi de analize pe domeniu,
pentru stãrile din trecut caracterizãrile sunt sumare ºi se bazeazã pe deducþii
rezultate din compararea unor elemente ce-au rãmas din relicve ale diferitelor
medii ce s-au succedat în timp cu situaþiile prezentului. Astfel prin aceastã
metodã a actualismului s-a ajuns la conturarea cadrului general în care a evoluat
nu numai clima Pãmântului, dar ºi unele aspecte regionale ale ei, între care ºi
cele din Europa ºi indirect þara noastrã.
Reconstituirile paleoclimatice au avut la bazã analize referitoare la fosilele
plantelor superioare ºi animalelor care au populat diversele medii ce s-au succedat
spaþial ºi temporal, pe interpretarea bioclimaticã a spectrelor sporo-polinice, pe
tipul de materiale acumulate în bazinele de sedimentare (mãrimea, gradul de
uzurã, liantul, conþinutul în elemente indicatoare, etc.), depunerile de sare, gips
(indicatori de climã caldã ºi aridã) sau dezvoltarea în bazinele marine a coloniilor
coraligene (definitorii pentru condiþii de climã caldã), urmãrirea succesiunii de
soluri vechi (fosile) ºi loessuri (pentru cuaternar), etc. Un loc aparte îl are în
acest tip de analize identificarea, urmãrirea spaþialã ºi morfograficã a diferitelor
forme de relief a cãror genezã este condiþionatã de o anumitã asociere a agenþilor
externi ºi de impunerea rolului unuia dintre aceºtia determinatã de anumite
caracteristici de naturã termicã, pluvialã, eolianã etc. În acest sens ele constituie
indicatori morfoclimatici. Spre exemplu  piemonturile sunt legate de climatul
subtropical cu un sezon rãcoros ºi umed ºi altul arid cu frecvente ploi torenþiale,
formele de relief glaciare impun nu numai temperaturi negative dar ºi precipitaþii
dominant sub formã de zãpadã; pedimentele ºi pediplena sunt legate de climatul
de savanã, semiarid ºi arid; structurile poligonale aparþin climatului rece periglaciar
alpin, subpolar sau polar etc. La fel de însemnate sunt pentru deducþiile privitoare
la evoluþia climei succesiunea fazelor orogenetice însoþite de erupþii vulcanice
importante (hercinicã, alpinã, etc.) care faciliteazã încãrcarea atmosferei cu o
cantitate însemnatã de particule solide situaþii care produc modificãri în regimul
radiaþiei solare cu urmãri de naturã termicã, etc.
Aceste tipuri de analize punctuale ca ºi cele ale situaþiilor astronomice
(caracter general) au fost utilizate de diverºi specialiºti în reconstituirea în linii
largi a evoluþiei climei la scarã globalã; pe emisfere sau pe porþiuni mai restrânse.

7

La noi existã aprecieri bazate pe constatãri la scarã mare dar ºi pe analize
paleontologice, sporopolinice, arheologice, geomorfologice, etc. cu un aport mai
mare pe ultimii 30 de milioane de ani. Un loc aparte revin celor care fac referinþã
la cuaternar perioada cu elementele cele mai variate ce pot fi luate în analizã de
geologi, paleobotaniºti, geomorfologi, arheologi, etc. Între aceºtia s-au impus
prin analize Emilia Saulea, G.Macovei, E. Pop, Dessila Codarcea, ªt. Airinei, I.
C. Drãgan, T. Gridan ºi N. Þicleanu etc.

1.2 Evoluþia climei pe Glob ºi în România

Analiza elementelor de prognozã amintite pune în evidenþã mai multe
caracteristici semnificative pentru evoluþia condiþiilor climatice în cadrul cãrora
s-au transformat diferitele unitãþi structurale care sunt cuprinse în spaþiul þãrii
noastre.
În formarea ºi evoluþia plãcilor ºi blocurilor continentale trebuie sã se þinã
cont de câteva idei ce rezultã din studiile geologice ºi anume:
- pânã în paleozoicul superior existau plãci rezultate dintr-o evoluþie de
mai multe milioane de ani; sectoarele de uscat deºi disparate erau concentrate în
emisfera sudicã; sudarea lor într-un megacontinent (Pangaea) s-a realizat prin
marea orogenezã hercinicã;
- uscatul, prin dinamica plãcilor, a suferit pe de-o parte o deplasare spre
nord, iar pe de alta o fragmentare (mai întâi în douã continente  Laurasia ºi
Gondwana) între care în mezozoic s-a format Oceanul Thetis; totodatã prin
crearea de rifturi regionale în Laurasia au rezultat blocuri care se dirijau spre
nord, est, sud-est, vest etc.);
- spaþiul viitoarei Europe ºi deci ºi al þãrii noastre nu numai cã s-a realizat
treptat, dar blocurile continentale au suferit mai întâi, translaþii pornind din
regiunile calde (ecuatoriale ºi subecuatorilae în paleozoic-mezozoic) spre cele
reci (polare în neozoic). Factorul tectonodinamic principal a fost legat de evoluþia
riftului atlantic (împingea placa euroasiaticã spre est) ºi a celor din emisfera
sudicã care dirijau placa africanã ºi mezoplãcile rupte din ea spre nord. Din
ciocnirea acestora au rezultat sistemele montane de la finele mezozoicului ºi din
neozoic care prin altitudine ºi desfãºurare în latitudine au modificat regional
caracteristicile climei.
Deci, cei doi factori au impus o anume poziþionare în raport cu zonalitatea
climaticã latitudinalã ºi de aici o succesiune de medii caracterizate prin anumite
formaþiuni vegetale ºi animale, prin evoluþii specifice ale reliefului ºi dezvoltarea
de tipuri de depozite ce se acumulau pe uscat (îndeosebi scoarþe de alterare ºi
piemonturi) sau în bazinele marine sau lacustre.
Ca urmare, dintr-un început (tab. nr. 1) se pot separa de la începutul
paleozoicului ºi pânã azi douã mari etape cu caracteristici climatice generale
distincte. Pânã la finele paleogenului spaþiul sud european s-a aflat într-o zonã
cu climat cald care se extindea în unele perioade la latitudini de peste 45°.
Dincolo de acesta erau condiþii de climat mai rece constatate în paleozoic pe
continentele sudice unde s-au înregistrat mai multe faze glaciare (în emisfera
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Permian
Carbonifer

Paleozoic
(350 mil. ani)

Devonian
Silurian
Ordovician
Cambrian

Cretacic
Jurasic
Triasic

Paleogen

Neogen

Cuaternar

Perioade

Mezozoic
(175 mil. ani)

Neozoic
(65 mil. ani)

Ere

Alte elemente

Tabelul nr. 1

În spaþiul þãrii noastre orogeneza alpinã clãdeºte
unitãþile carpatice pe care le ridicã treptat, creeazã bazine
tectonice (avanfosa ºi depresiunea transilvanã cele mai
mari) care sunt sedimentate ºi devin uscat în pliocenul
final; etajarea bioclimaticã în regiunile înalte.

Climat cald, arid reflectat de abundenþa gresiilor ºi a evaporitelor.
Climat cald, umed cu vegetaþie bogatã (a dat zãcãmintele de
cãrbuni) recife.
Climat cald ºi umed.
Climat cald cu variaþii în gradul de umiditate (evaporite, recife,
fosforite).

Blocurile continentale erau poziþionate dominant în
emisfera sudicã (câteva depãºeau ecuatorul spre nord ºi
se aflau în zona climaticã caldã). La finele paleozoicului
prin unirea acestora (miºcãrile hercinice) rezultã
megacontinentul Pangaea cu desfãºurare în cele douã
emisfere a zonelor climatice (în cea nordicã caldã cu
variaþii de umiditate în timp; în cea sudicã la altitudini
mai mari de 45° mai multe faze glaciare).

În emisfera nordicã climat cald (pânã la 45° latitudine); pe
Pe ansamblu cele mai calde climate din istoria
blocurile de uscat din spaþiul românesc, climatul de savanã
(2 sezoane umed ºi uscat); pediplanaþie, bauxitã, vegetaþie de la Pãmântului (fãrã glaciaþiuni). Dezvoltare largã a
formaþiunilor vegetale, a reptilelor; acumulãri de calcare
mangrove la conifere termofile.
recifale, gipsuri etc. În emisfera nordicã funcþioneazã
Climat cald, umed cu vegetaþie bogatã pânã la latitudinea de Oceanul Thetys ºi se dezvoltã riftul Atlanticului de nord.
În spaþiul românesc prin ciocnirea microplãcilor rezultã
40° în ambele emisfere sau aridã (gresii, gipsuri, sare).
unitãþi de uscat mai ales dupã cretacic.

Rãcirea climatului cu 2,5-3 mil. când în Groenlanda, Labrador
apar nuclee de calotã glaciarã.
În spaþiul românesc existã în miocen un climat cald subtropical
care devine treptat rãcoros în pliocen; existã o alternanþã de
intervale mai calde (acvitanian TMA 20°, helvetian 18°, sarmaþian
18°) ºi mai rãcoroase (burdigalian 15°, sarmaþian inferior 13°). În
pliocen TMA în meoþian 15°, ponþian 16°, dacian 14°.

Climat temperat cu nuanþe variate. Alternanþe de faze cu climat
Dezvoltarea de calote glaciare (au ajuns la 35°-45°
rece glaciar-periglaciar cu faze cu climat temperat.
în emisfera nordicã). În þara noastrã se produce ridicarea
Climat subtropical rãcoros (TMA 11°-13°) cu diferenþieri în tuturor unitãþilor geografice altitudinile actuale.
altitudine.

Evoluþia climei

Evoluþia generalã a climei în emisfera nordicã ºi pe spaþiul þãrii noastre
(pe bazã de date din lucrãri geologice, geomorfologice) (TMA  temperatura medie anualã)

nordicã precumpãnea oceanul). În al doilea rând rezultã cã mezozoicul a fost era
cea mai caldã, fãrã glaciaþii, iar în al treilea rând cã au existat nuanþãri în timp
de climat cald cu ariditate permanentã (dezvoltarea de mase de nisip ºi acumulãri
bogate de evaporite) ce au alternat cu altele umede ºi foarte umede (dezvoltare
de scoarþã de alterare de tip lateritic sau bauxitic).
Cea de a doua etapã începe la finele paleogenului ºi continuã pânã în
prezent. Se caracterizeazã printr-o rãcire treptatã a climatului terestru, dar cu
variaþii nu numai temporale (de la o perioadã geologicã la alta), dar ºi spaþialã
în condiþiile dezvoltãrii sistemelor muntoase înalte (au facilitat etajarea, dar ºi
condiþii diferite de expunere ºi adãpost, în raport cu dinamica maselor de aer).
Acest proces în paleogen ºi miocen este încet însã, din a doua parte a
pliocenului, se accentueazã rapid încât în ultimii 2,5 milioane ani în regiunile
polare ºi alpine se instaleazã calote glaciare cu evoluþii specifice, dar ºi cu
influenþe asupra climatului de latitudini mici.
Raportarea acestor condiþii la spaþiul þãrii noastre conduce la câteva idei
importante. Mai întâi spaþiul estic ºi sudic în care se desfãºoarã cele douã mari
platforme realizate în proterozoicul final ºi în paleozoic (blocul continental în
care se aflau erau în zona tropicalã), au evoluat într-un climat de zonã caldã cu
variaþii importante în gradul de umiditate (cald ºi arid pânã în carbonifer 
dovadã urmele de recifi coraligeni, grãunþele de nisip ºlefuite ºi evaporitele; cald
ºi umed în carbonifer ºi în permianul inferior când pe uscat pe de-o parte s-a
dezvoltat o vegetaþie luxuriantã de ferigi arborescente de la care au rãmas
însemnate rezerve de cãrbuni iar pe de alta s-au format ºi depozite de bauxitã;
climat cald ºi arid în permian ºi triasicul inferior (se reflectã în acumulãrile
bogate de nisip intens ºlefuit, evaporitele ºi gipsurile acumulate în bazinele
marine). Aceste condiþii climatice au fost prielnice unei pedimentãri active care
a creat pediplene aflate la exterior (Podiºul Casimcea) cât ºi sub formã fosilizatã.
Mezozoicul se va concretiza printr-o climã foarte caldã în raport cu era
precedentã, dar în cadrul ei vor fi variaþii de umiditate. Prima parte va fi aridã,
dar ºi umedã (în liass vegetaþia relativ bogatã a dat acumulãri de cãrbuni ºi a
permis dezvoltarea unor dinozauri cu talie micã  vezi fosilele din Depresiunea
Haþeg). În cretacic se trece la un climat cu douã sezoane distincte (specific
savanei) care facilita o etajare a vegetaþie (Gh. Pop în 1972 indica pãduri de
mangrove, fag ºi conifere termofile), dar ºi o modelare care în finalul paleogenului
a creat pediplena carpaticã (Gr. Posea ºi colab. 1974).
În neozoic toate elementele ce pot fi luate în discuþie pentru aprecierea
condiþiilor climatice indicã o rãcire generalã, însã procesul a cunoscut douã
evoluþii. Cea mai mare parte a acestei ere s-a caracterizat printr-un climat
subtropical (mediteranean) cu creºteri termice mai însemnate în acvitanian,
helveþian ºi sarmaþian (valori medii de 18° - 20°) ºi scãderi medii de 3° - 4° în
pliocen (variaþii între etajele sale (meoþian 14°, ponþian 15°, dacian 14°, romanian
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13°)  valori medii indicate de T. Gridan ºi N. Þicleanu (2006) îndeosebi pe baza
analizelor elementelor de florã ºi faunã stabilite în mai multe puncte din þarã de
diverºi geologi.
Clima se va rãci mult în cuaternar mai ales din pleistocenul mediu. În
prima parte se face trecerea de la climatul mediteranean mai rãcoros (romanian)
la cel temperat cu nuanþe mai umede ºi rãcoroase în munþi ºi în nord ºi secetoase
în sud-est (Dobrogea). În regiunile joase exista o vegetaþie ierboasã (xerofilã în
est), în cele colinare una arborescentã în alcãtuirea cãreia alãturi de specii termofile
pliocene (în regres evident) se impuneau altele temperate. Ariditatea climatului
se accentueazã cãtre finele pleistocenului mediu (elementele stepice capãtã
extensiune) pe suprafeþele joase de uscat din sud ºi est pentru ca în spaþiul
montan sã abunde pãdurile de foioase ºi de molid. Interpretarea spectrelor
sporopolinice a pus în evidenþã faze de rãcire mai accentuatã ºi de creºtere a
umiditãþii corespunzãtoare dezvoltãrii gheþarilor în vestul ºi nordul continentului
(Carpaþii nu aveau încã o altitudine favorabilã individualizãrii de mase de gheaþã
perenã) ce alternau cu faze de climat temperat mai cald ºi umed ce permitea
înaintarea speciilor termofile sudice (tab.nr.2).
Schimbãrile climatice profunde aparþin pleistocenului superior când au
loc rãciri accentuate ce-au permis individualizarea gheþarilor în cel puþin douã
faze (riss când calota glaciarã a ajuns pânã la marginea nordicã a Carpaþilor
ºi la latitudinea Kievului ºi würm ce-a înregistrat o nuanþã de ariditate
accentuatã). Datele paleontologice, palinologice, geomorfologice aratã cã
în timpul fazelor cu climat rece exista în Carpaþi la peste 1700 m un etaj cu
mase gheaþã ºi zãpadã urmat cãtre bazã ºi în dealuri de un etaj al periglaciarului
detritic. În acesta ajungeau ºi limbile gheþarilor foarte mari (pânã la
1400-1450 m). D.G. Panov (1967) pentru würm în Europa de Est indica un
climat cu temperaturi medii care în spaþiul colinar ºi de câmpie au fost de -10°,
-15° în ianuarie (legat de circulaþia nordicã) ºi de 6° - 8° în iulie în sud ºi
sud-est (aici erau frecvente masele de aer cald mediteraneene). Ca atare cea
mai mare parte a teritoriului þãrii noastre se afla sub dominanta climaticã
periglaciarã care a generat mase însemnate de grohotiºuri, loessuri, structuri
periglaciare prezente în diverse locuri din câmpie, dar mai ales din Carpaþi
(pene de gheaþã de peste 2 m lungime ºi 0,5 m grosime în M. Parâng la Rânca)
ceea ce indicã un climat extrem de rece. În munþi, la altitudini de peste 1800
m existau gheþari de la care au rãmas forme de relief specifice, morene ºi mase
de grohotiº. Carpaþii au constituit o barierã importantã pentru circulaþia maselor
de aer aceºtia separând o provincie rece ºi umedã în centru ºi vest de alta rece
ºi aridã în est ºi sud. Datele rezultate din interpretãrile spectrelor sporopolinice
ºi a hãrþilor bioclimatice ale Europei pentru würm (J. Büdel, K.K. Markov
1956) indicã diferenþierea mai multor etaje  tundrã cu gheþari în Carpaþi,
tundrã în spaþiul colinar înalt, silvostepã cu loess în regiunile joase (fig.nr.1).
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Tabelul nr. 2
Principalele caracteristici fizico-geografice ale pleistocenului
(dupã Relieful României)
ANI

SUBDIVIZIUNI

8500

24000
27000

42000

PLEISTOCEN SUPERIOR

23000

Würm III

57000

Würm II -Würm III

370000

temperat rece
temperat cald
temperat rece
temperat cald
(slabã încãlzire)
rece (periglaciar)

pãduri cu PINUS
pãduri cu PINUS, ALNUS
pãduri cu PINUS, DRYAS;
stepã rece
pãduri cu PINUS, BETULA
pãduri cu PINUS, DRYAS;
stepã rece

temperat cald

afirmarea intensã a foioaselor

rece, uscat (periglaciar)

Würm I - Würm II

Würm I

temperat rece umed pãduri cu PINUS, PICEA,
ABIES, BETULA, CORYLUS,
CARPINUS, QUERCUS;
silvostepã
rece, uscat
pãduri cu PINUS în regiunile
(periglaciar)
colinare

Riss - Würm

temperat
relativ blând

Mindel  Riss
PLEISTOCEN MEDIU

130000

FAZE DIN EVOLUÞIA
PÃDURILOR DIN
ÞARA NOASTRÃ

Würm II

Riss
100000

CLIMAT

Mindel

IMPLICAÞII
GEOMORFOLOGICE

glacisuri restrânse,
terase aluviale cuprinse
între 5-10 m ºi 20-25 m;
în fazele reci, modelare
glacirã ºi crionivalã

pãduri cu ABIES, PICEA,
PINUS, BETULA, ALNUS

rece, mai umed cu
variaþii stadiale
temperat blând; în
sud ºi sud-est cu
nuanþe
medite- pãduri cu PICEA, ABIES
raneene

slabe acumulãri
piemontane, glacisuri de
vale ºi terase cu strat de
temperat rece cu afirmarea compozitelor ºi aluviuni, cuprinse între
30-35 m ºi 90-115 m; în
oscilaþii între arid ºi gramineelor
fazele reci, modelare
umed
pãduri cu PICEA, PINUS, glaciarã ºi periglaciarã
BETULA
pãduri cu PINUS

430000

490000

520000
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PLEISTOCEN INFERIOR

Günz - Mindel
Günz
(St Prestien)

Villafranchian

cald; uscat;
Pãduri de foioase (Quercetum
diferenþieri ano- mixtum) ºi elementele stepice
timpuale evidente în regiuni joase
temperat
continental

temperat
cald ºi uscat
(uºoarã rãcire în
Dunau)

pãduri de mesteacãn  molid
pãduri de molid  mesteacãn
 pin
pãduri mesteacãn  molid 
pin
pãduri de molid  mesteacãn
pãduri de QUERCUS, ULMUS,
TILIA, ACER, ALNUS, etc.

acumulãri piemontane,
glacisuri de vale ºi
marginale (peste 115 m
altitudine) în general
lipsite de aluviuni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0

500 km

1.Ţărmul în timpul glaciaţiunii (zimţii sunt îndreptaţi către apă); 2.Limita gheţii (zimţii îndreptaţi către gheaţă); 3. Limita pădurii polare; 4.Tundra cu pergelisol; 5.Tundra cu loess;
6.Tundra cu vegetaţie forestieră şi tufişuri; 7.Stepă cu loess; 8.Stepă cu loess şi păduri; 9.Stepă (fără loess care trece spre nord în cadrul tundrei); 10.Pădure subpolară (molid,
mesteacăn, salcie, etc.) fără specii termofile; 11.Pădure amestecată ; 12.Vegetaţie mediteraneeană (păduri semperviriscente, stepe şi semideşerturi).

Figura 1 Zonele climatice din Europa în timpul würmului
(dupã J. Büdel ºi P. Woldstedt)

Etajare existã ºi în climatul temperat din interglaciare sau interstadiale cu
diferenþe în gradul de uscãciune între regiunile joase din est, sud ºi cele din
vestul ºi centrul þãrii. Situaþia este reflectatã de tipurile de soluri fosile
(cernoziomuri dezvoltate în condiþii de stepã aridã în Dobrogea, Podiºul Moldovei,
Câmpia Românã apoi soluri brune în dealuri ºi podiºuri dezvoltate sub formaþiuni
de pãdure ºi un climat umed), de resturile de formaþiuni vegetale (pãduri masive
central europene ºi pajiºti alpine cu elemente arctice în Carpaþi).
În ultimii 10 000 ani (holocen) s-a produs o încãlzire generalã care a dus
la eliminarea gheþarilor de pe mari suprafeþe continentale ºi la restructurarea
zonalã în altitudine a distribuþiei formaþiunilor vegetale în concordanþã cu
modificãrile tuturor parametrilor climatici (tab.nr.3). Evoluþia s-a concretizat prin
alternanþe de faze cu climat rece sau cald în cadrul fiecãreia fiind subfaze mai
umede sau mai aride.
În prima parte a holocenului în care climatul era încã rece ºi umed se
dezvoltã pãdurile de conifere care vor cuprinde aproape tot spaþiul montan (pe
creste jnepeniºuri, iar în rest molid ºi pin). În holocenul mediu (acum 6000 ani/
cunoscut sub numele de optimul climatic postglaciar s-a realizat o încãlzire
distinctã, dar cu variaþii ale umezelii, ceea ce a determinat oscilaþii ale limitelor
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Tabelul nr. 3
Caracteristici fizico-geografice ale holocenului (dupã Relieful României)
ANI

EVOLUÞIA
CLIMEI

SUBDIVIZIUNI

temperat
continentalã

-7000
-8000

HOLOCEN MEDIU

Subboreal

HOLOCEN
INFERIOR

-5000

temperat rece
ºi umedã
Faza molid-carpen

-1000
-3000

Faza molid-fag-brad

Subatlantic

Atlantic

OPTIMUL CLIMATIC

0

HOLOCEN
SUPERIOR

+1000

FAZE DIN EVOLUÞIA
PÃDURILOR

temperat
caldã
ºi uscatã
temperat
caldã
ºi umedã

Boreal

temperat
caldã
ºi uscatã

Preboreal

temperat
rece ºi
umedã

IMPLICAÞII
GEOMORFOLOGICE
- procese permanente:
crionivaþie pe crestele
Carpaþilor, eroziune fluviotorenþialã în Carpaþi ºi
regiunile colinare, acumulãri în ariile subsidente, acumularea ºi
detaºarea luncilor;

- procese cu intensitate
Faza molidmai mare în unele faze:
Subfaza
stejãriº
alunecãri de teren (subamestecat-alun, molidiºurilor
atlantic), înecarea guriîn munþi;
lor de vãrsare ale râurialun-stejãriº
Subfaza
lor dobrogene ºi formaamestecat- molid,
alunetelor rea limanelor ºi lagupe dealuri;
nelor (atlantic-finalul
stejãriº
Subfaza
subatlanticului), formaamestecat-alun,
ulmetelor rea grindurilor fluvioîn câmpii.
marine (holocen mediuFaza pin-molid cu urme de actual) etc.
alun ºi stejeriº
Faza pinului

pãdurilor de conifere ºi cvercinee în munþi ºi dealuri cât ºi ale stepei. Mai întâi
climatul s-a rãcit dar s-a menþinut umed ceea ce a condus la extinderea pãdurii
în detrimentul stepei (petice în sud-estul þãrii noastre) la dezvoltarea fãgetelor
care înlocuiesc în mare mãsurã pe cele de carpen ºi molid în spaþiul de trecere
de la dealuri la munte, dar ºi la creºterea numãrului de mlaºtini oligotrofe ºi a
pajiºtilor alpine ºi subalpine. În ultimele secole (dupã mica glaciaþiune) climatul
suferã noi modificãri prin creºteri de naturã termicã ºi o aridizare ceea ce se
reflectã în revenirea pe spaþii largi a stepei ºi silvostepei în regiunile din est ºi
sud-est, ºi într-o tendinþã generalã de creºtere altitudinalã a limitelor formaþiunilor
specifice zonelor ºi etajelor de vegetaþie. Se adaugã efectele agresive ale
activitãþilor omului care contribuie tot mai mult la accentuarea efectului de serã
ºi prin acestea la o aridizare a climatului (cu efecte importante în sudul ºi estul
þãrii în caracteristicile mediilor naturale reflectate în peisaj).

2. România în spaþiul unor interferenþe climatice europene
România, prin poziþia geograficã pe paralela de 450 latitudine, se încadreazã
în zona climaticã temperatã din emisfera nordicã.
Poziþia ei în cadrul continentului european faciliteazã întrepãtrunderea
influenþelor climatice provenind din vestul (climat umed oceanic), estul (climat
uscat continental), nordul (climat rece) ºi sudul (climat cald din bazinul Mãrii
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Mediterane) acestuia. De aici rezultã caracterul climatic tranzitoriu care se
realizeazã pe teritoriul þãrii noastre între cele specifice regiunilor extreme ale
continentului ºi care se reflectã în dinamica tuturor elementelor climatice..
Carpaþii prin desfãºurare constituie bariera care limiteazã aria de propagare
a acestor influenþe, dar dezvoltã ºi caracteristici climatice proprii care se rãsfrâng
în etaje climatice ºi topoclimatice specifice.
Informaþii asupra unor fenomene meteorologice se regãsesc în unele scrieri
încã din Evul mediu ºi chiar antichitate dar înregistrãri, constatãri ºi cercetãri cu
caracter climatologic se fac organizat de la finele sec XX. Ele sunt realizate de
o pleiadã de fizicieni, agronomi, geografi de la instituþii de specialitate care
direcþionau investigaþiile ºi valorificau în practicã rezultatele. Dupã 1960 acestea
au luat o amploare deosebitã dezvoltându-se toate direcþiile meteorologiei ºi
climatologiei. Au rezultat lucrãri de specialitate cu caracter teoretic, practic la
nivel regional sau general (publicate în reviste de specialitate, de geografie,
agronomie etc. sau în volume editate în þarã ºi în afarã ale unor congrese,
simpozioane etc.), multe teze de doctorat, tratate, cursuri universitare ºi
reprezentãri cartografice la nivelul României (Clima R.P.R., Atlasul climatologic,
secþiuni distincte în Monografia geograficã a R.P.R., Geografia României vol I,
III-V, România Atlas geografic, Enciclopedia geograficã a României etc.) etc.
Între personalitãþile cu contribuþii distincte în acest domeniu se disting: St. Hepites,
E. Oteteleºeanu, C. Dissescu, C. Donciu, N. Topor, C. Stoica, O.T. Bãlescu, ªt.
Stoenescu, D. Tâºtea, O. Neacºa, Maria Iliescu, Gh. Bâzâc, O. Berbecel, I.
Gugiuman, S. Ciulache, Elena Erhan, Octavia Bogdan, Elena Teodorescu, Rodica
Stoian, Elena Dumitrescu, Gh. Mãhãra, Elena Mihai, Gh. Pop, I. Farcaº etc.

2.1 Factorii genetici ai climei României

Aparþin la trei grupãri fiecãreia revenindu-i mai multe componente ce se
intercondiþioneazã mai ales la nivelul suprafeþei active ºi în troposfera inferioarã
de unde diferenþieri locale, regionale, zonale etc. în distribuþia valorilor de naturã
termicã, precipitaþii, umiditate, presiune, fenomene meteorologice etc. Locul de
provenienþã al lor este diferit  spaþiul planetar (Soarele), troposferã (pentru
dinamica maselor de aer) ºi caracteristicile suprafeþei terestre ca principal spaþiu
al rezultantei interferenþei lor.
2.1.1 Radiaþia solarã. Constituie sursa energeticã principalã în geneza ºi
evoluþia diferitelor procese naturale. Ea este caracterizatã la nivelul suprafeþei
terestre sub diferite tipuri de radiaþii (directe, difuze, atmosferice) a cãror valoare
variazã în timp (diurn, lunar, sezonier, anual) ºi spaþiu (de la terenuri plate la
cele fragmentate) în funcþie de mai multe condiþii. Intre acestea importanþã are
gradul de opacitate al masei de aer din troposferã, mãrirea sau micºorarea
unghiului pe care fluxul de raze îl realizeazã cu suprafaþa terestrã influenþat de
miºcãrile Pãmântului, durata intervalului cu luminã din zi, caracteristicile locale,
regionale ºi zonale ale albedoului etc.

15

- Durata de strãlucire a Soarelui depinde în mare mãsurã de claritatea
masei de aer care este strãbãtutã de fluxul radiativ, opacitatea fiind determinatã
îndeosebi de ceaþã, nori, praf ºi diverºi poluanþi. În Câmpia Banatului, Câmpia
Românã ºi Dobrogea valorile depãºesc anual 2200 ore (maximum este pe litoral
2400-2500 ore la Sf. Gheorghe) cele mai multe aparþinând sezonului cald (70%)
când nebulozitatea este redusã, situaþie care asigurã o insolaþie ridicatã exact în
perioada de vegetaþie. Regiunile de dealuri, podiºuri ºi Câmpia de Vest (la nord
de Mureº) primesc anual un flux radiativ în cca 2000-2200 ore. Valorile scad cu
altitudinea (în jur de 1800 ore pe dealurile înalte ºi munþii joºi ºi 1800-1600 ore
pe crestele care depãºesc 1700 m), cu longitudinea ( cca 50-100 ore între vestul
þãrii supus unei circulaþii active a maselor de aer ºi estul þãrii unde au frecvenþã
cele continentale, care creeazã deosebiri în gradul de nebulozitate) ºi latitudinal
(200 ore între sudul þãrii ºi nordul Podiºului Moldovei ºi la fel în Câmpia de
Vest. Regional ºi local sunt condiþii ca numãrul de ore de strãlucire a Soarelui
sã fie mai mare (în sectoarele unde se manifestã o circulaþie foehnalã  SV-ul
Transilvaniei, exteriorul Subcarpaþilor de Curburã sau de brizã în timpul verii pe
litoral etc.) ori mai mic (depresiunile intramontane unde ceaþa ºi norii stratiformi
sunt frecvenþi) (fig.nr.2, tab.nr.4).
- Radiaþia solarã globalã (ca însumare a celei directe ºi difuze) înregistreazã
variaþii importante între solstiþiul de varã (în general peste 1 cal/cm2/minut) ºi
cel de iarnã (0,5 cal/cm2/minut), dar ºi pentru acelaºi moment între sudul ºi
nordul þãrii sau litoral în raport cu munþii. În distribuþia regionalã a valorilor
importanþã are frecvenþa maselor de aer cu provenienþã diferitã (cele vestice,
mediteraneene care dau o nebulozitate mai ridicatã în raport cu cele estice
continentale), bariera carpaticã care impune ascendenþe (creºte nebulozitatea)
sau descendenþe (disiparea norilor) (fig.nr.2, tab.nr.4).
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SERBIA
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BUCUREŞTI
Craiova
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Număr ore anual
de strălucirea soarelui
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B

U

L

G

A

R

I

0

60

120 km

A

Figura 2 Harta duratei de strãlucire a Soarelui ºi a radiaþiei solare globale (anual)
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Tabelul nr.4
Corelaþii între Radiaþia globalã ºi Durata strãlucirii Soarelui
Unitatea geograficã
Podiºul Dobrogei

Radiaþia globalã

Numãr de ore de
strãlucire a soarelui

127 (V)  135 (NE)

2200 (V)-2500 (NE)

Câmpia Românã

127,5

2200

N

112,5

1900

S

122,5

2100

125

2200

Câmpia de Vest

N

117,5

2100

S

120 - 122,5

2200

Dealurile de Vest

N

115

2000

S

117,5

2100

117,5

1800 - 2000 (SV)

1000m

<112,5

<1800

Podiºul Moldovei
Podiºul Getic

Depresiunea colinarã a
Transilvaniei
Carpaþii

MA

REA

NEA

GRĂ

- Mediile anuale se încadreazã între cca 135 kcal/cm2 (Sf. Gheorghe din
Deltã) ºi sub 100 kcal în spaþiul montan înalt. Pe cea mai mare parte a þãrii
(câmpii, dealuri, podiºuri) valorile depãºesc 110 kcal/cm2 ceea ce asigurã un
fond energetic optim pentru culturi ºi vegetaþia spontanã. Diferenþele regionale,
în acest spaþiu orografic, sunt mai întâi latitudinale între Câmpia Românã, Podiºul
Getic, Podiºul Dobrogei (peste 120 kcal/cm2; peste 125 kcal/cm2 în culoarul
Dunãrii ºi estul Dobrogei) ºi celelalte unitãþi din centrul ºi nordul þãrii (115-110
kcal/cm2 în Câmpia ºi
Dealurile banato-some110 U C R A I N A
ºene; 110 kcal/cm2 în
110
100
Dealurile Transilvaniei;
117,5 kcal/cm2 în sudul
UNGARIA
REP.MOLDOVA
ºi sub 110 kcal/cm2 în
nordul Podiºului MolF
dovei). Sunt deter0
minate de diferenþa de
11F
F
latitudine de peste 4°30
UCRAINA
între extremitãþile din
F
sud ºi nord ale României (fig.nr.3).
Rezultã deosebiri
SERBIA
notabile în trei direcþii
125
125
 între regiunile sudice
Ridicat
mediu
montan în funcţie
ºi cele nordice (difede altitudine, fragmentare
renþa de latitudine),
şi expoziţie
între cele din est ºi vest
Figura 3 Radiaþia solarã totalã (kcal/cm2/an)
(diferenþe de nebulo0

60

120 km
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zitate) ºi între sectoarele de câmpie ºi cele alpine (scãderea duratei de strãlucire
a Soarelui). Totodatã diferenþe sunt ºi între regiunile din vest (110  117,5 kcal/
cm2) ºi cele din est (110-125 kcal/cm2 datoratã frecvenþei deosebite a maselor de
aer ce ajung în timpul anului care determinã nebulozitãþi variabile. Se adaugã
unele creºteri (cu cca 2,5 kcal/cm2) în unitãþile geografice cu frecvente descendenþe
ale maselor de aer (la curbura Subcarpaþilor, în Culoarul Alba Iulia-Turda etc.)
sau unde circulaþia sudicã este mai activã (Câmpia Banatului, Culoarul Siretului).
În dealurile înalte ºi în munþi valorile radiaþiei globale scad în raport de altitudine
(de la 110 kcal/cm2 la periferie la sub 100 kcal/cm2 în spaþiul alpin pe mãsura
creºterii nebulozitãþii ºi a scãderii duratei de strãlucire a Soarelui.
• În timpul anului valoarea maximã a radiaþiei lunare este în iulie (15-16
kcal/cm2 în nordul ºi 18-19 kcal/cm2 în sudul þãrii la altitudini sub 600 m, iar
cea minimã în ianuarie  cca 2 kcal/cm2 în nord ºi 3 kcal/cm2 în sud).
• Bilanþul radiativ anual este de cca 40 kcal/cm2 în nord ºi peste 45 kcal/
cm2 în sud (Câmpia Românã, Dobrogea). Lunar este negativ în decembrie,
februarie (în nord ºi mai puþin în sud) (tab.5).
Tabelul nr. 5
Sumele lunare ºi anuale ale bilanþului radiativ kcal/cm2 (dupã E. Dumitrescu)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Anual

Bucureºti

-1,3

-1,1

1,1

3,8

8,0

9,9

9,8

7,8

4,6

2,6

-0,4

-1,6

43,2

Constanþa

-1,3

-0,3

2,1

4,0

8,5

9,8

9,6

8,3

5,0

2,6

0,2

-0,9

47,6

Timiºoara

-1,4

-1,1

1,0

3,8

7,9

9,4

8,3

7,2

4,3

2,2

-0,5

-1,4

39,7

Cluj

-1,4

-1,2

1,0

4,1

8,0

9,3

9,1

8,1

4,4

2,2

-0,7

-1,5

41,4

Iaºi

-1,4

-1,1

0,7

3,7

8,6

9,6

9,0

7,6

4,4

1,7

-0,6

-1,4

40,8

Concluzii: Deosebirile de potenþial energetic impun, pe de-o parte diferenþe
în caracteristicile regimului termic ºi al multor procese naturale sub raport spaþial
(sud faþã de nord, câmpii în raport cu crestele Carpaþilor), dar ºi temporal (evidente
între sezoane ºi de la zi la noapte). Se adaugã influenþe din sistemul activitãþilor
umane.
2.1.2 Dinamica maselor de aer. Teritoriul României este traversat de diferite
mase de aer. Acest proces se realizeazã în funcþie de poziþia ºi raporturile dinamice
care se stabilesc între ariile de maximã (anticiclonii  azore, siberian, groenlandez,
nord-african) ºi minimã (ciclonii  islandez, mediteraneean, arab) presiune aflatã
într-un spaþiu care înglobeazã Europa, Oceanul Atlantic, bazinul Mãrii Mediterane
ºi nordul Africii, contactul Europei cu Asia. Se adaugã influenþa mai multor
factori care determinã atât o circulaþie specificã cât ºi abateri ale direcþiilor
majore (fig.nr.4).
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Circulaþia vesticã: Transport de aer cald ºi umed dinspre Oceanul Atlantic

Circulaþia ultrapolarã: Transport de aer rece ºi uscat din nordul Eurasiei

Circulaþia de blocaj: Transport de aer cald ºi uscat

Circulaþia polarã directã: Transport de aer rece ºi uscat

Circulaþia tropicalã: Transport de aer cald ºi uscat

Circulaþia sudicã: Transport de aer cald ºi umed

Figura 4 Tipuri de circulaþie a maselor de aer (dupã D. Baltã)

În timpul anului, frecvenþa cea mai mare o au masele de aer vestice,
oceanice (rãcoroase ºi umede) specifice latitudinilor de 30° -70°.
- În funcþie de dezvoltarea ariilor ciclonale ºi anticiclonale, în nordul,
sudul ºi estul Europei, dar ºi pe continentele vecine (în anumite intervale de
timp) spaþiul þãrii noastre este traversat ºi de diferite mase de aer ce au diverse
proprietãþi (mai ales ca temperaturã ºi grad de umiditate).
Astfel, din nord (cele dinspre Islanda ºi Scandinavia) sunt umede ºi reci,
din estul Europei ajung în sezonul rece mase reci ºi relativ uscate iar vara
fierbinþi ºi uscate, din sudul continentului sunt fie calde ºi umede (mediteraneene),
fie calde ºi uscate (provin tocmai din nordul Africii ºi din Orientul Apropiat).
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Toate acestea nuanþeazã regional nu numai climatul, dar ºi schimbãrile
permanente ale stãrii vremii. De reþinut însã, cã în procesul dinamic de înaintare
a unor mase care au anumite calitãþi ce duce la dislocarea altora relativ staþionare
(alte proprietãþi) se ajunge la dezvoltarea de fronturi reci, calde, ocluze etc.
Acestea, în funcþie de rapiditatea evoluþiei dintre ele, genereazã schimbãri rapide
sau mai lente de stãri de vreme, cãderi de precipitaþii (în cantitãþi ºi cu intensitate
variabile), dezvoltarea unor fenomene meteorologice specifice (ex. viscolul iarna)
În afara acestei circulaþii generale caracteristicile reliefului (îndeosebi
fragmentarea ºi desfãºurarea) ca ºi prezenþa Mãrii Negre, a suprafeþelor lacustre
determinã dezvoltarea unor forme locale de dinamicã a aerului care provoacã
brize (de mare ºi de munte), foehn (în Subcarpaþii de Curburã, sudul Transilvaniei
etc.).
- Circulaþia maselor de aer oceanice. Are frecvenþa cea mai mare (peste
45% din situaþii) se face dinspre vest, fiind activã în orice lunã din an ºi pe
întreg teritoriul. Este impusã îndeosebi de deplasarea unei mase anticiclonalã,
sud vesticã spre o arie depresionarã din nordul Europei. Dã precipitaþii bogate,
zile plãcute iarna (zãpadã) ºi instabilitate vara..
- Circulaþia maselor de aer dinspre nord ºi nord-vest (polarã). Are o
frecvenþã destul de mare (30%); se înregistreazã iarna (dã zãpezi importante,
vânturi intense ce provoacã viscole) dar este activã ºi în celelalte sezoane când
determinã vreme rece în intervale de câteva zile ºi precipitaþii. Este condiþionatã
de dezvoltarea unei arii anticiclonale în Atlantic (centrat pe Islanda sau pe Islanda
Groenlanda) care se deplaseazã spre o arie depresionarã din estul continentului.
- Circulaþia dinspre sud poate da fie zile cãlduroase cu averse (când
masele de aer tropical traU C R A I N A
verseazã M. Mediteranã), fie
30%
zile cu temperaturi ridicate
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ce provoacã uscãciune ºi
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secetã (masele provin din
45%
Orientul Apropiat); sunt
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însã uneori se manifestã
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- Circulaþia esticã
continentalã
(dinspre Câm15%
pia Rusã ºi Munþii Urali) dã
vara zile cu temperaturi
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6
ridicate ºi uscãciune accenDiferenþieri regionale: 1.Unitãþi cu asocierea circulaþiei vestice cu cea esticã;
2. Unitãþi cu asocierea circulaþiei vestice, estice þ i sudicã; 2.Unitãþi cu dominarea
tuatã iar iarna (frecvenþã
circulaþiei vestice; 3.Unitãþi cu asocierea circulaþiei vestice cu cea sudicã (sud mare) geruri ºi viscole (când
vesticã); 5 - 6. Sectoare principale cu ascendenþã þ i descendenþã frecvente;
7.Carpaþii - unitate de interferenþã complexã.
dislocã mase mai calde ºi
umede). (fig.nr.5)
Figura 5 Circulaþia maselor de aer (%)
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