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CAPITOLUL I – INTRODUCERE 

I. 1. Poziţia geografică şi limite 

Masivul se găseşte cuprins între 22°48’ şi 22°59’ long E şi 45°16’ şi 45°20’ lat N. Aşezarea 
relativă identifică masivul ca făcând parte din componentă a grupei montane Retezat-Godeanu din 
partea vestică a Carpaţilor Meridionali, situându-l aproximativ în centrul ei, fiind înconjurat din toate 
părţile de masive montane înalte, formând o masă montană bine închegată. Dacă Vf. Piule, prin 
înălţimea sa de 2081 m reprezintă cel mai înalt punct din cuprinsul acestor munţi, detaşându-se semeţ 
din culmea secundară care se desprinde către SE din culmea principală, Piatra Iorgovanului, mai 
modestă ca şi altitudine (2014 m) este, prin morfologia ei, un punct de referinţă pentru orientarea în 
cadrul masivului. 

 
Fig. 1 – Localizarea şi limitele Munţilor Piule-Iorgovanu 

Întreaga suprafaţă a masivului nu depăşeşte 45 km2, fiind comparabilă din acest punct de 
vedere cu alte masive montane din Carpaţii Româneşti – Cozia, Latoriţa, Piatra Craiului. Procentual, 
această suprafaţă reprezintă 0,27% din cea a Carpaţilor Meridionali. 

I. 2. Istoricul şi stadiul cunoaşterii 

Regiunea analizată în cadrul studiului de faţă nu a făcut până acum obiectul unor analize 
detaliate şi nici de sinteză, având în vedere relativa izolare şi accesului, până de curând, destul de 
dificil. O dată cu punerea în valoare, într-o primă etapă, a rezervelor carbonifere din Depresiunea 
Petroşani, regiunea a fost cercetată mai amplu din punct de vedere geologic. Per ansamblu însă, 
datele nu au fost adunate într-o lucrare de sinteză care să ofere baza realizării unui studiu de 
geografie regională destinat special acestor munţi. Datele obţinute au fost folosite în special pentru 
argumentarea ipotezelor cu privire la structura şi evoluţia geologică a părţii de SV a Carpaţilor 
Meridionali. 

CAPITOLUL II – ALCĂTUIREA GEOLOGICĂ ŞI EVOLUŢIA 
PALEOGEOGRAFICĂ 

II. 1. Litologia şi structura 

Substratul geologic, atât prin componenţa lui petrografică, cât şi prin modul de aranjare a 
formaţiunilor determină într-o largă măsură fizionomia şi liniile directoare de evoluţie a reliefului. Cu 
toate că Munţii Piule-Iorgovanu nu acoperă o suprafaţă mare şi că litologia nu este extrem de variată, 
structurile geologice prezente şi raportul dintre formaţiuni face ca relieful să nu fie deloc monoton. 

Ca o trăsătură fundamentală a acestor munţi, formaţiunile predominante sunt cele mezozoice, 
în speţă calcarele, care dau nota de individualitate faţă de unităţile montane vecine. 

Geologia părţii de vest a Carpaţilor Meridionali (sens geografic) comportă existenţa mai 
multor structuri geologice, ce se află în diferite raporturi unele cu altele (adiacenţă, şariaj). 
Principalele structuri care formează scheletul tectonic sunt cele două unităţi structurale majore: 
Autohtonul Danubian şi Pânza Getică. Fiecare dintre acestea comportă soclul cristalin situat în 
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bază şi cuvertura sedimentară. Pe teritoriul Munţilor Piule-Iorgovanu apar cu precădere formaţiunile 
Autohtonului Danubian, în special ale cuverturii sedimentare şi mai puţin ale cristalinului, Pânza 
Getică găsindu-se pe suprafeţe neînsemnate. 

Evoluţia paleogeografică 

Etapele de evoluţie a acestui areal sunt strâns legate de evoluţia părţii vestice a Carpaţilor 
Meridionali, chiar a lanţului carpatic în ansamblu. Cu cât perioada la care se face referire este mai 
îndepărtată de prezent, cu atât evoluţia Munţilor Piule-Iorgovanu este încadrată într-un context mai 
larg. Etapele de dezvoltare şi modelare ale acestui spaţiu sunt cu atât mai cunoscute iar rezoluţia 
spaţială şi temporală este cu atât mai bună, cu cât ne apropiem de zilele noastre. 

Evoluţia acestui spaţiu este caracterizată de prezenţa mai multor factori cu acţiuni de cele 
mai multe ori antagonice. Pe de-o parte amintim aici factorii geologici şi tectonici, care afectează 
regiunile de regulă pe spaţii mari şi duc la ridicarea şi coborârea în bloc a teritoriilor. Tot aici intră şi 
alcătuirea petrografică, cu rol în intensitatea modelării efectuate de factorii externi. De cealaltă parte, 
amintim factorii externi, care prin acţiunile lor tind să coboare suprafaţa emersă şi s-o niveleze. În 
funcţie de tipul de climat prezent sau trecut, s-au succedat mai mulţi agenţi de modelare, fiecare 
imprimându-şi propriile-i forme de relief. 

CAPITOLUL III – CONDIŢIILE MORFOCLIMATICE ACTUALE 
 
Principalele elemente climatice luate în analiză sunt temperatura, precipitaţiile şi regimul 

eolian, acestea influenţând în cea mai mare măsură procesele geomorfologice cu rol de pregătire a 
scoarţei pentru eroziune şi eroziunea propriu-zisă. 

Regimul termic este de o importanţă deosebită, temperatura fiind cea care determină 
existenţa şi alternanţa ciclurilor gelive, intensitatea proceselor de alterare şi coroziune, starea 
precipitaţiilor, activitatea biologică etc. 

0

500

1000

1500

2000

2500

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

temperatura (° C)

al
tit

ud
in

e 
(m

)

 
Fig. 2 – Regresie matematică între altitudine şi temperatură pentru staţiile din Tabelul 1 

 

 
Fig. 3 – Harta temperaturii medii anuale (cu linie roz este figurată izoterma de 2° C 
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Regimul puviometric, prin cantitatea şi calitatea lui, alături de cel termic, este responsabil 
de derularea proceselor de eroziune torenţială şi fluvială, în condiţiile în care apa şi zăpada sunt 
principalii factori de modelare. Acest lucru este cu atât mai important cu cât regiunea în cauză este 
una calcaroasă, apa prin cantitatea, compoziţia şi starea de agregare acţionează cu eficienţă diferită 
prin procesele-i specifice de coroziune. Se cunoaşte că intensitatea carstificării unei zone calcaroase 
este în bună măsură direct proporţională cu cantitatea de precipitaţii (Bleahu, 1974). 

 
Fig. 4 – Diagrama Peltier pentru procesele de 

meteorizaţie 
Fig. 5 – Diagrama Peltier pentru tipul climatului 

 
Luând în considerare tipul de climat asociat zonelor bioclimatice, etajul alpin se încadrează 

climatului boreal, în timp ce cel forestier, caracterizat de staţia Cuntu, se încadrează la limita dintre 
cel moderat şi cel maritim. 

CAPITOLUL IV – MORFOGRAFIA ŞI ANALIZA MORFOMETRICĂ 

IV. 1. Morfografia 

Munţii Piule-Iorgovanu se prezintă sub forma unui interfluviu principal, care formează 
cumpăna apelor între bazinul Jiului la sud, prin Jiul de Vest şi al Mureşului, la nord, prin Lăpuşnicul 
Mare. Acest interfluviu constituie continuarea către sud a culmii principale a Munţilor Retezat, în 
legătura ei cu culmea principală a Munţilor Godeanu. 

 
Fig. 6 – Harta morfografică 

 5



Culmea principală are o direcţie NE-SV şi face legătura între Vf. Custura (2457 m) din 
Munţii Retezat şi Vf. Paltina (2149 m) din Munţii Godeanu. Între aceste două vârfuri, culmea 
Munţilor Piule-Iorgovanu se prezintă ca un sector mai coborât, reprezentând o succesiune de vârfuri, 
cu caracter de martori reziduali de eroziune, ce ies dintr-o suprafaţă de nivelare, alternând cu zone 
mai coborâte, de tipul şeilor. Din această culme, de aproximativ 13-14 km lungime, se desprind o 
serie de culmi secundare mai coborâte altitudinal, limitate de văi în general paralele, ale râurilor 
afluente celor doi tributari limitrofi amintiţi. 

Se remarcă de asemenea, o asimetrie a profilului transversal al văilor ce constituie limita 
masivului (Buta, Jiul de Vest, Soarbele, Lăpuşnicul Mare), în sensul că versantul aparţinând Munţilor 
Piule-Iorgovanu este întotdeauna mai abrupt decât cel al unităţii vecine. Acest lucru se explică prin 
litologia şi structura diferită a celor două părţi. În cazul văilor Lăpuşnicul Mare şi Buta, versantul 
stâng în primul caz şi drept în cel de-al doilea, se identifică cu dezvoltarea frontului de cuestă care 
retează stratele flancului de sinclinal, expunând capetele lor, în timp ce versanţii opuşi sunt dezvoltaţi 
fie în şisturi cristaline, fie în granite, având o pantă mai domolă. În cazul versanţilor suprapuşi peste 
cuestă se remarcă o alternanţă de zone mai abrupte şi mai puţin abrupte, corespunzătoare stratelor cu 
rezistenţă diferită la eroziune şi modelare. 

IV. 2. Morfometria 

Hipsometria 
Din punct de vedere hipsometric, Munţii Piule-Iorgovanu se desfăşoară între 840 m 

altitudine, în SE, la confluenţa Butei cu Jiul de Vest, şi 2081 m altitudine, în Vf. Piule, cel mai înalt 
din masiv. Aceste valori dau o diferenţă de nivel de 1241 m, plasând Munţii Piule-Iorgovanu în 
eşalonul mijlociu al subunităţilor carpatice din ţara noastră. Aceste altitudini ne confirmă faptul că 
zona este, prin excelenţă montană, apropierea Depresiunii Petroşani trădându-se doar prin altitudinile 
mai coborâte din extremitatea sud-estică. 

 
Fig. 7 – Harta hipsometrică 
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Fig. 8 – Diagrama hispometrică a Munţilor Piule-Iorgovanu 
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Treptei de peste  modelare al munţilor 
înalţi îi 

eclivităţii a fost realizată atât pe teren, cât şi în laborator. Realizarea hărţii pantei s-
a făcut 

 2000 m, care caracterizează mediul ecologic şi de
revine o mică suprafaţă în aceşti munţi (1,5%), aceste altitudini apărând doar insular, în jurul 

vârfurilor cele mai înalte: Piule, Scorota, Drăgşanu, Albele, Piatra Iorgovanului, Stănuleţi. O 
suprafaţă mai mare o are această treaptă în jurul Vf. Scorota, de pe Culmea Drăgşanu, întinderea mai 
mare din această zonă fiind asociată cu extinderea mai mare a suprafeţei de nivelare Borăscu. 

Pantele 
Analiza d
în laborator utilizând ca sursă harta topografică la scara 1:25.000. Prin interpolarea curbelor 

de nivel digitizate a rezultat modelul digital de elevaţie (sau modelul numeric al terenului). Prin 
prelucrare ulterioară, cu ajutorul softurilor ArcGIS – ArcMap 9.1 şi Idrisi Andes a fost creată harta 
pantelor. Harta pantelor se prezintă ca un fişier de tip raster, cu rezoluţia de 4,2 m, valoare suficient 
de mică a permite surprinderea modificărilor de pantă pe suprafeţe mici şi evidenţierea 
caracteristicilor morfometrice a mezo-formelor de relief. 

 
Fig. 9 – Harta pantelor 

Panta medie, calculată pentru întreaga unitate montană, este de 24,34°. 
 

Cea mai mare parte a arealului montan este ocupată însă de suprafeţe cu declivitatea mai 
mare de 20°, care totalizează peste 50%. Pe calca , aceste declivităţi sunt datorate atât litologiei şi 
eroziunii diferenţiate, cât ş

În privinţa distribuţiei pantelor la nivelu întregului masiv, putem remarca asimetria între 
versantul nordic şi sudic, faţă de culmea principală. 
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Adâncimea fragmentării reliefului 
Raportarea acestui parametru se face utilizând ca reper mai multe tipuri de areale – bazine 

hidrografice sau areale rectangulare arbitrar alese. 
Prima metodă are avantajul de a fi aplicată unităţilor morfohidrologice naturale, cele în 

cadrul cărora are loc incizia verticală a eroziunii. Dezavantajul acestei metode constă în dificultatea 
găsirii inului, prin intermediul căruia să tragem cele mai 
pertinen

le. Cea de-a doua metodă are ca avantaj faptul că 
suprafaţ

ordinului de mărime adecvat al baz
te concluzii. Cu cât ordinul bazinului (aferent râului, în clasificarea Horton-Strahler) este mai 

mic, cu atât rezultă mai multe suprafeţe interbazina
a montană este acoperită de carouri (pătrate) cu latura de 1 km, în care se calculează acest 

parametru morfometric, în acest fel eşantionarea fiind omogenă. Un alt avantaj îl reprezintă 
posibilitatea comparării facile a valorii acestui parametru din diferitele zone, chiar depărtate, ale 
aceleiaşi unităţi montane, precum şi pe mai multe tipuri de forme de relief, eliminând astfel efectul de 
scară, prin care, în cadrul metodei anterioare, comparaţia se face pe bazine şi suprafeţe interbazinale, 
având arii dintre cele mai diferite. Dezavantajul este dat de faptul că aceste carouri sunt arbitrare, ele 
neavând niciun corespondent natural din teren. 

Analiza acestui parametru s-a efectuat în programul ArcGIS-ArcMap 9.1, utilizând aplicaţia 
ArcToolbox. Setul de date de altitudine pe care s-a lucrat a fost un model numeric al terenului (MNT) 
având rezoluţia de 8 m, construit după digitizarea curbelor de nivel cu echidistanţa de 10 m, de pe 
harta topografică scara 1:25.000. 

 
Fig. 11 – Harta adâncimii fragmentării reliefului pe bazine hidrografice 

 
Corelaţia care se poate observa foarte uşor este între suprafaţa bazinului şi valoarea 

adâncimii fragmentării reliefului, în sensul că ambele valori cresc proporţional, fiind o corelaţie 
pozitivă. Este firesc să fie aşa, bazinele mai mari adâncindu-se mai mult în comparaţie cu bazinele 
mai mici ca şi suprafaţă (aici intrând şi suprafeţele interbazinale). 

 
Fig. 12 – Harta adâncimii fragmentării reliefului – metoda cartogramei 
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Densitatea fragmentării reliefului 
Densitatea fragmentării reliefului a fost calculată prin două metode: raportată la bazine 

hidrografice şi raportată la carouri cu latura de 1000 m (aria 1 km2). Acest parametru a fost calculat 
utilizând funcţiile programului ArcGIS – ArcMap 9.1 şi ArcToolbox. 

 
Fig. 13 – Densitatea fragmentării reliefului – metoda bazinelor hidrografice 

 
Prima metodă nu pune în evidenţă eterogenitatea litologică sau de altă natură existentă în 

bazin şi care poate influenţa sensibil formarea şi dezvoltarea reţelei hidrografice.Cu cât bazinul luat 
în considerare este mai întins, cu atât posibilitatea ca el să fie mai eterogen creşte. O rezolvare ar fi 
calculul acestui parametru utilizând bazine elementare, cu aria cât mai redusă, însă în acest caz, 
numărul suprafeţelor interbazinale creşte proporţional. 

Pentru întreaga suprafaţă a rezultat o densitate medie a fragmentării reliefului de 2,6 km/km2, 
deviaţia standard având valoarea de 2 unităţi, ceea ce denotă influenţa valorilor mari din cadrul 
suprafeţelor interbazinale. 

Pentru o şi mai fină reprezentare a acestui parametru am utilizat programul ArcGIS – 
ArcMap 9.1, prin utilizarea funcţiei Line density din setul de funcţii Spatial Analyst Tools din 
ArcToolbox. Conceptul de calcul al densităţii liniilor pleacă de la precizarea mărimii celulei raster 
(pixelului) la care va fi realizată harta şi precizarea mărimii razei cercului cu centrul în centrul celulei 
raster pe care se va face calculul lungimii liniilor, râurilor în cazul nostru. Valoarea obţinută se 
raportează la suprafaţa cercului. Se iau în calcul doar porţiunile de râu care intră în acest cerc. 
Valoarea rezultată este asociată celulei din centrul căreia s-a trasat cercul. 

 
Fig. 14 – Metoda de calcul a densităţii liniilor cu programul ArcGIS 

 
Avantajul acestei metode este că se poate pune în evidenţă o foarte fină variaţie a acestui 

parametru, la valoarea dorită de noi. Am realizat harta densităţii fragmentării reliefului prin această 
metodă, utilizând ca şi mărime a celulei raster 37 m (valoare implicită, propusă de funcţie, ce 
reprezintă cea mai mică valoare a segmentului de râu digitizat, împărţită la 250) iar ca şi rază de 
căutare, valoarea de 1000 m. 
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Fig. 15 – Harta densităţii fragmentării reliefului pe baza calculului parametrului pe o rază de 1000 m în jurul celulei 

raster 
 

Media densităţii fragmentării reliefului pentru aria analizată de noi este de 1,3 km/km2, 
deviaţia standard fiind de 0,78 unităţi. 

 
Expoziţia suprafeţelor 
Orientarea versanţilor are o mare importanţă în ceea ce priveşte cantitatea de insolaţie 

primită, ce la rândul ei influenţează o serie de alte procese, ce pot avea un rol morfogenetic. De 
exemplu, în funcţie de cantitatea de lumină primită se dezvoltă diferitele tipuri de vegetaţie, variază 
limita superioară a pădurii pe diferiţii versanţi, cea a zăpezii etc. 

 
Fig. 16 – Harta expoziţiei suprafeţelor 

 
Ilie (1970) consideră că procesele de carstificare sunt mai intense pe suprafeţele cu expunere 

sudică, deoarece, în cadrul acestora pot surveni episoade de topire a zăpezii şi în perioada de iarnă, cu 
zile senine, fiind astfel disponibilă mai multă apă, ceea ce face ca procesele de modelare carstică să 
se manifeste mai continuu de-a lungul anului, în raport cu suprafeţele având alte orientări. 

 10



CAPITOLUL V – TIPURI GENETICE DE RELIEF 
V. 1. Relieful structural şi petrografic 

V.  1. 1. Relieful structural 

Este legat de prezenţa marilor structuri geologice care formează osatura principală a Munţilor 
Piule-Iorgovanu – Pânza getică şi Autohtonul danubian cu învelişul sedimentar. Este vorba în special 
de raportul dintre ariile cristaline şi sedimentare şi de modul cum acest raport este reflectat în relief. 
Calcarele se dispun sub forma unui larg sinclinal, pe al cărui ax şi-a fixat cursul şi valea Jiul de Vest. 
Direcţia axului sinclinalului este SV-NE, el afundându-se către SV, direcţie către care sunt drenate şi 
apele care pătrund în subteran şi folosesc această cale pentru a ieşi la suprafaţă prin Izbucul Cernii. 
Munţii Piule-Iorgovanu ocupă flancul nordic al acestui sinclinal. Datorită acestei dispuneri, în 
ansamblu, aceşti munţi pot fi consideraţi că reprezintă un mare monoclin, cu înclinare către SE sau S. 
Înclinarea stratelor variază de la loc la loc, între 30°-60°. Această dispunere structurală dă naştere la 
două tipuri de peisaj structural: un front de cuestă în partea de N şi NE şi feţe de strat pe rama sudică. 

 
Fig. 17 – Contextul structural în cazul cuestei nord-estice 

 
Această cuestă are un carcater erozivo-structural, întrucât lipsesc accidentele tectonice de 

tipul faliilor care să permită jocul diferit al compartimentelor, cu individualizarea abruptului. 

V. 1. 2. Relieful petrografic 

Principalele roci care intră în componenţa Munţilor Piule-Iorgovanu sunt şisturile cristaline, 
calcarele jurasice şi cretacice, marnele argiloase, marno-calcarele şi marnele grezoase cretacice, 
precum şi marnele şi gresiile micacee terţiare de la contactul cu Depresiunea Petroşani. 

Relieful dezvoltat pe şisturi cristaline 
Ocupă două areale: Culmea Drăgşanu în întregime şi partea sudică a Culmii Piule-Pleşa. 

Primul areal este alcătuit din şisturi amfibolitice şi şisturi sericito-cloritoase. Culmile sunt domoale, 
cu spinări greoaie, fără accidente morfologice importante, percepţia generală fiind de constanţă. 
Adâncimea fragmentării este cuprinsă de regulă între 200-400 m, ceea ce reprezintă influenţa marii 
răspândiri a suprafeţelor de nivelare. Densitatea fragmentării prezintă de asemenea valori reduse, sub 
1 km/km2.  

Relieful dezvoltat pe roci calcaroase 
Ocupă suprafaţa cea mai mare în cadrul acestei unităţi montane. Prezenţa lor, alături de alţi 

factori favorizanţi (apa, căile de atac) au dus la formarea unui dezvoltat relief carstic atât de 
suprafaţă, cât şi de adâncime, particularitate care individualizează această unitate montană faţă de 
cele vecine. 

O caracteristică a reliefului carstic din această zonă este că el se află situat la altitudini 
cuprinse între 1200-2080 m, fiind astfel în domeniul carstului alpin. Mai există regiuni montane cu 
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carst de altitudine în România şi Carpaţi (Tulucan et al., 1999), însă aici el are cea mai largă 
reprezentare. 

Numărul cavităţilor subterane este mare, acest lucru fiind datorat suprafeţei mari ocupate de 
calcare, grosimii mari a pachetului acestora, cât şi purităţii calcarelor. Goran (1982) inventariază 
peste 250 de cavităţi în acest areal, număr, la care, dacă adăugăm şi numărul peşterilor din unităţile 
imediat învecinate (Muntele Oslea, Valea Jiului de Vest aval de Câmpul lui Neag, zona Ciucevelor), 
depăşeşte 700 de cavităţi. Acest număr este în strânsă legătură cu intensitatea tectonizării pachetului 
de calcare, care oferă o multitudine de căi de atac ale apei (Bleahu, 1957). Este o neconcordanţă între 
bazinul hidrografic de suprafaţă şi drenajul real al apelor care se infiltrează în subteran. Debuşeul 
apelor subterane se realizează în bazinul vecin Jiului la SV – Cerna, prin Izbucul Cernei. 

După raportul spaţial pe care calcarele îl au cu rocile necalcaroase vecine (Bleahu, 1982), 
carstul din Munţii Piule-Iorgovanu poate fi încadrat în tipul suspendat autigen pe cea mai mare a 
suprafeţei (ca şi Piatra Craiului) şi tipul denivelat unilateral în zona de contact cu Culmea 
Drăgşanului. 

Calcarele aflorează pe mai bine de 1100 m diferenţă de nivel, ceea ce face ca potenţialul de 
carstificare să fie deosebit de ridicat. Dacă la aceasta adăugăm şi intensa tectonizare a pachetului de 
calcare rezultă că pentru această zonă potenţialul carstic este ridicat. 

Formele de suprafaţă 
Lapiezurile au o mare răspândire în cuprinsul Munţilor Piule-Iorgovanu, aproape toate 

zonele în care calcarele apar la suprafaţă prezintă astfel de forme.Ele apar sub mai mu e tipuri, 
putând fi astfel deosebite  au fost întâlnite în zona 
Piatra Io

lt
mai multe categorii. Cele mai numeroase lapiezuri

rgovanului – Stănuleţi – Albele, zona Pasului Cerna-Jiu şi în zona Vf. Piule către Vf. Pleşa. 
Tipurile de lapiezuri identificate aici includ lapiezuri tubulare, lapiezuri rectangulare, lapiezuri 
liniare. 

 
Fig. 18 – Lapiezuri rectangulare în zona Stănuleţi 

 
O varietate mai aparte şi foarte frecvent întâlnită aici, o reprezintă lapiezurile de perete 

(caneluri) pe suprafeţe cu declivitate ridicată, care, de altfel, abundă în aceşti munţi. O foarte bună 
reprezen

a apelor de 
topire, a

tare o au aceste tipuri de lapiezuri pe martorii de eroziune care „ies” din carstoplena Albele 
(ex. Piatra Iorgovanului). 

Formarea lor este în mod evident şi sigur rezultatul coroziunii apei, însă pentru cele cu aspect 
liniar formate pe suprafeţe cu declivităţi mai mari, luăm în considerare şi intervenţia eroziunii, 
declivitatea foarte accentuată limitând capacitatea apei de a coroda, contactul acesteia cu roca fiind 
scurt, astfel că, se realizează şi o eroziune mecanică, alături de cea chimică. Conform lui Choppy 
(1992) canelurile reprezintă indicatori climatici. Astfel de forme exocarstice sunt specifice zonelor 
calcaroase care sunt o mare parte din an acoperite cu zăpadă, ele provenind din acţiune

utorul numindu-le „caneluri nivale”. 
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Fig. 19 – Lapiezuri de perete pe Piatra Iorgovanului 

 
Dolinele apar cu precădere în zona platformei Piatra Iorgovanului – Stănuleţi – Albele, 

precum şi în zona de obârşie a Văii Soarbele. Au mai fost întâlnite pe Valea Scorota. O arie cu o 
dezvoltare mare a acestor forme de relief, o formează zona pasului Cerna-Jiu, în sud-vestul văii 
Soarbele. 

În Curmătura Soarbele dolinele sunt mai numeroase, formând chiar un câmp de doline. 
Dimensiunile acestora sunt reduse: 4-8 m diametru, 1-4 m adâncime; în ele se acumulează iarna 
zăpadă, care prin presiune ş ă mărirea ace tor forme de 
relief. 

i prin apa cedată în timpul topirii determin s

 
Fig. 20 – Câmp de doline în depozite necalcaroase în Curmătura Soarbele 

 
Considerăm formarea acestor doline ulterioară depunerii materialului glaciar, sau de provenit 

prin procese gravitaţionale generate de un climat periglaciar, în cazul celor situate în Curmătura 
Soarbele (Ardelean, 2002), deoarece, cu toată agresivitatea apelor provenite din topirea bazală a 
gheţii, substratul calcaros pe care curgea gheţarul era îngheţat, comportându-se ca o rocă dură 
nedizolvabilă. În plus, fisurile, ca şi căi de atac ale apei erau umplute cu apă în stare solidă, care 
bloca coborârea în subteran a apelor provenite din topire. Totodată, este mai probabil ca depozitele 
glaciare să fi mulat dolinele ulterior formării lor, decât ca ele să muleze dolinele deja formate, acestea 
neavând dimensiuni mari, în acest caz, existând posibilitatea ca dolinele să fie complet umplute cu 
material. 
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Fig. 21 – Modul de formare a dolinelor în material morenaic 

 
Văile seci sunt frecvente în peisajul acestor munţi, majoritatea văilor de pe calcare fiind seci. 

Un tip aparte de văi, o constituie văile cu aspect de canion (văzute de la distanţă seamănă cu nişte 
rigole uriaşe) de sub vârfurile Albele şi Piatra Iorgovanului. 

Văile şi sectoarele sub formă de chei se întâlnesc pe aproape toate văile. Unele văi străbat 
doar pe porţiuni masa de calcare şi atunci vorbim despre sectoare sub formă de chei (Jiul de Vest, 
Buta, Scorota), altele însă, au întregul traseu pe calcare, prezentând pe o mare parte din lungimea lor 
un astfel de aspect (Cheia Scocului). 

Valea Cheia Scocului poate fi considerată ca dezvoltându-se pe întreaga sa lungime cu aspect 
sub formă de chei. În prezent valea este seacă, neprezentând urme de curgere, decât pe foarte scurte 
porţiuni, şi acelea destul de slabe. Profilul longitudinal al acestei văi ne oferă posibilitatea descifrării 
evoluţiei lui. 

 
Fig. 22 – Profil longitudinal pe Valea Cheia Scocului 
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Considerăm că sectorul dintre 1400 – 1300 m altitudine reprezintă o porţiune din profilul de 
echilibru a râului la un moment dat. Acesta se continua cu aceeaşi pantă până la confluenţa Cheii 
Scocului cu Jiul de Vest, reprezentată pe figură cu linie roşie întreruptă. Ulterior, în urma adâncirii 
Jiului de Vest şi râul care curgea pe Cheia Scocului şi-a început reajustarea cursului prin eroziune 
regresivă. Acest lucru nu se putea întâmpla decât în perioada când pe vale curgea apă permanent. 

Faptul că exista apă o dovedeşte marmitele laterale amintite, de pe pereţii cheilor. Apa 
provenea dintr-o sursă probabil mai constantă decât precipitaţiile, care puteau fi captate în subteran. 
Cel mai probabil proveneau din topirea depozitelor de zăpadă, poate chiar firn (posibil şi gheaţă) care 
erau prezente în excavaţiile de la obârşia văii, în special în Găuroane. Cum ajustarea profilului unui 
râu se face prin eroziune regresivă, de la vărsare către izvor, prima porţiune care a simţit efectul 
ajustării a fost cea inferioară. În acest fel, râul s-a adâncit mai mult în această porţiune, eroziunea 
avansând către amonte. La un moment dat, însă, sursa apei s-a epuizat, iar valea a rămas seacă, 
precipitaţiile nemaiavând puterea să alimenteze constant un debit pe această vale, astfel că, eroziunea 
regresivă, dacă nu a încetat, s-a diminuat semnificativ. Considerăm că punctul de la aproximativ 
1300 m altitudine, de pe profilul longitudinal al văii, de unde se face trecerea de la panta mai scăzută 
la cea mai abruptă constituie punctul până la care a ajuns eroziunea regresivă, ea oprindu-se în acest 
loc. Aşadar, acest punct este martorul morfologic al schimbării regimului scurgerii pe vale, 
determinat la rândul lui, de schimbarea climatului. 

Carstoplenele 
Suprafaţa dintre Albele şi Piatra Iorgovanului poate fi considerată ca fiind o carstoplenă. 

Cum stratele de calcar sunt dispuse monoclinal, având căderea către sud, rezultă că suprafaţa retează 
sub un anumit unghi capetele de strate, ceea ce exclude suprapunerea ei peste o suprafaţă structurală. 
Se constată că suprafaţa ondulată se continuă şi dincolo de calcare, pe roci necarstificabile, ceea ce 
arată că face parte dintr-o arie mult mai largă de modelare. 

 

 
Fig. 23 – Carstoplena Albele (cu galben) şi suprafaţa Borăscu (cu roşu) 

 
Ţinând cont de altitudinea la care se află, de aspectul ei şi de faptul că suprafeţe de nivelare 

se regăsesc în masivele vecine la altitudini asemănătoare, considerăm că această suprafaţă este 
corespondenta nivelului al II-lea al suprafeţei Borăscu. Fiind sincronă cu suprafaţa Borăscu, formarea 
ei s-a realizat în Eocen, între fazele savică şi styrică (Acvitanian – Helveţian). 

Sorburile şi ponoarele sunt forme de relief având şi cu funcţionalitate hidrologică, prin care 
se realizează transferul agentului modelator, apa, de la suprafaţa topografică în subteran. 

În anul 2008 am efectuat o investigaţie de tomografie electrică pentru a măsura rezistivitatea 
electrică, utilizând un echip onorului principal al Jiului 
de Vest.. 

ament PASI de producţie italiană în dreptul p
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Fig. 24 – Ponorul Jiului de Vest investigat cu tomograful electric PASI 

 
Scopul a fost de a vedea dacă prin intermediul acestei tehnici se poate pune în evidenţă, în 

adâncime, pierderea apei în ponor. Metoda a mai fost folosită cu succes în identificarea dolinelor sub 
o cuvertură de sol şi sedimente moi sau a golurilor carstice (Zhou et al., 2000, McGrath et al., 2002, 
Ioannis et al., 2002, Gibson et al. 2004). Principiul de funcţionare constă în măsurarea de către 
instrument a rezistenţei circuitului curentului electric (R) în rocă după formula 

)(
)(VoltajTensiuneR =

AmperajCurent
. 

Se calculează rezistivitatea utilizând valorile rezistenţei în punctele măsurate, ţinând cont de 
geometria electrozilor. Prin folosirea echipamentului computerizat amintit mai sus se pot folosi mai 
mulţi electrozi. Datele obţinute în urma măsurătorilor sunt ulterior procesate utilizând programul 
RES2DINV pentru generarea modelului bi-dimensional. Rezistivitatea aparentă măsurată reprezintă 
o valoare medie a volumelor de rocă străbătute de curentul electric, de aceea, chiar în cazul existenţei 
unei limite nete între formaţiuni, pe modelul geologic va apărea o zonă de tranziţie între cele două 
formaţiuni. S-a constat că pentru terenurile carstice metoda dipol-dipol oferă un model geologic cât 
mai apropiat de realitate, confirmată prin foraje (Zhou et al., 2000, Zhou et al., 2002). Această 
metodă oferă cea mai bună rezoluţie şi este cea mai senzitivă la limitele verticale ale rezistivităţii. 

În investigaţia noastră traseul electrozilor a fost determinat de topografia zonei. Ei au fost 
plasaţi în lungul talvegului Jiului de Vest, care la acea dată (02.11.2008) avea puţină apă, astfel încât 
să traverseze falia care determină existenţa ponorului. Ponorul s-a aflat la mijlocul aliniamentului 
electrozilor. Electrozii au fost plasaţi la 1 m unul faţă de celălalt, ceea ce a permis construirea 
modelului pe o adâncime de 4 m. 

 
Fig. 25 – Modelul rezistivităţii geologice pentru ponorul Jiului de Vest 

 
Din figură se pot observa valorile mai reduse ale rezistivităţii (culoarea albastră) de la 

suprafaţ

terpretat ca fiind rocă în loc masivă. La mijlocul profilului, în dreptul ponorului, pe o zonă 

ă, datorită cantităţii ridicate de apă. La 4-5 m adâncime, de-o parte şi alta a mijlocului 
profilului, unde se află situat ponorul, se observă două „praguri” cu rezistivitate ridicată, ceea ce 
poate fi in
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mai largă (aprox. 7 m) se află o zonă cu rezistivitate mai scăzută. Fiind pe o falie, este posibil ca în 
această zonă roca să fie sfărâmată, apa ocupând spaţiul dintre fragmente, lucru care explică prezenţa 
valorilor cu rezistivitate scăzută. 

Formele de adâncime 
Sunt reprezentate prin peşteri şi avene. În marea lor majoritate sunt cavităţi de mici 

dimensiuni atât în ceea ce priveşte dezvoltarea pe orizontală, cât şi verticală. 
Majoritatea cavităţilor se situează între 1100-1200 m altitudine, care pare să formeze nivelul 

general de formare şi dezvoltare a peşterilor. Între nivelele de dezvoltare se pot identifica o serie de 
praguri, corespunzătoare unor ecarturi altitudinale unde s-au identificat un număr redus de cavităţi. 
Aşa sunt pragurile de la 1000-1100 m şi în special cel dintre 1400-1700 m. Acestea pot fi considerate 
ca fiind reflectarea mişcărilor de ridicare suferite de regiune, în care organismele hidrologice de la 
suprafaţă şi din subteran se ajustau permanent cu nivelul de bază, ceea ce a dus în special la 
adâncirea reţelei hidrografice şi mai puţin la formarea unor cavităţi bine dezvoltate. 

Cum calcarele ocupă o suprafaţă de aproximativ 40 km2, rezultă o densitate de aproximativ 
6,25 peşteri/km2. 

Avenele au  a itudini de peste 
1500 m. În cazul celor  ulterioară formării 
golului 

şi de climatul spec ontane situate la peste 
1500 m altitudine, cu alternanţă ridicată a ciclurilor gelive ş rezenţă a zăpezii, precum şi a apei 
îngheţate din fisurile rocii, ceea ce determină o intensă meteorizare fizică a calcarelor. La baza 
puţurilo

 fost identificate în număr ridicat, majoritatea fiind situate la
mai multe avene, deschiderea la suprafaţă poate fi de dată

lt

subteran, situaţie observată în cazul celor care debutează printr-o dolină de prăbuşire (Avenul 
din Scocul Stănuleţi, avenele din zona Pasului Cerna-Jiu). Regiunea de maximă concentrare a 
avenelor este cea cuprinsă între văile Scorota la est şi Soarbele la vest, în special în zona Stănuleţilor. 

Avenele sunt în general lipsite de concreţiuni, predominând formele de coroziune şi 
incaziune. Aceste din urmă forme sunt foarte frecvente, la baza majorităţii puţurilor formându-se 
grohotişuri. Procesele de prăbuşire sunt ajutate ific zonei m

i p

r de intrare ale multor avene situate la peste 1700 m altitudine se acumulează zăpadă, care 
uneori, poate rezista de la un an la altul, păturile bazale transformându-se în firn. Prezenţa zăpezii 
este o caracteristică constantă în unele dintre aceste avene, astfel că această caracteristică se găseşte 
în numele lor: Avenul cu Gheaţă din Vf. Stănuleţi, Avenul Mare cu Zăpadă din Albele-Găuroane ş.a. 
Peşterile apar cu precădere în apropierea confluenţei Scorotei cu Jiul de Vest, în Culmea Dâlma cu 
Brazi – Muntele Ciocanele şi Iara Ascuţită. Această concentrare pune în evidenţă alimentarea 
permanentă cu apă în mare cantitate din această zonă. 

 

 
Fig. 26 – Densitatea (metoda densităţii punctelor) golurilor subterane pe bazine (2101 – Lăpuşnicul Mare, 2102 – 
Soarbele, 2103 – Faţ âmpuşel şi Câmpul 

Mielului, 2106 – versantul stâng al Jiului de Vest între Câmpul Mielului şi Buta) 
a Iarului, 2104 – Scorota, 2105 – versantul stâng al Jiului de Vest între C
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Fig. 27 – Peşterile de pe versantul stâng al Jiului de Vest şi afluenţi din punct de vedere al altitudinii 
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Geneza carstului şi vârsta peşterilor. Rata de denudare carstică 
Credem că golurile carstice verticale, situate în etajul alpin, sunt de dată mult mai recentă, 

formarea lor fiind dictată de prezenţa fracturilor şi a planurilor de stratificaţie în masa calcarelor, de 
cantitate de apă relativ bogată disponibilă prin precipitaţii, precum şi de climatul rece, ce a 
determinat alternanţa frecventă a ciclurilor gelive, ce a dus la dezagregarea puternică a rocilor de la 
suprafaţă, proces prin care unele goluri subterane s-au putut deschide la suprafaţă. Legat de această 
ultimă afirmaţie, am constatat că gura multor avene se deschide pe suprafeţe către care nu există 
niciun drenaj – suprafeţe plane, în cadrul versanţilor, ceea ce denotă lărgirea fracturilor şi diaclazelor 
din masa de calcar prin coroziunea apelor infiltrate, fără a fi nevoie neapărată de un transfer organizat 
al apelor în subteran. În aceste condiţii, formarea golului carstic s-a putut produce şi de jos în sus 
(deşi nu neapărat), el putându-se forma iniţial doar în subteran, deschiderea la suprafaţă fiind de dată 
mai recentă.  

Circulaţia subterană a apelor 
Cumpăna apelor de la suprafaţă nu corespunde cu cea din subteran, în sensul extinderii celei 

din urmă către est. Apele provenite din precipitaţii de pe o bună parte a Munţilor Piule-Iorgovanu 
care se infiltrează în substrat se dirijează de-a lungul sistemului de falii Cerna-Jiu către SV, trecând 
în bazinul Cernei, resurgenţa reprezentând-o Izbucul Cernei (Povară, 1976, Ponta et al., 1984). Este 
un caz tipic de piratare a unui bazin hidrografic. 

V. 2. Relieful denudaţional 

Suprafeţele de nivelare reprezintă rezultatul final al unui ciclu de eroziune. Agenţii externi şi 
procesele de modelare asociate lor aduc suprafaţa iniţială, accidentată, la o suprafaţă apropiată de 
nivelul de bază. Aceste suprafeţe se formează în perioade lungi de timp, în condiţii de calm tectonic. 
Ulterior, prin reactivarea mişcărilor tectonice, aceste suprafeţe pot fi dislocate pe linii de falii, unele 
putând fi coborâte şi fosilizate sub sedimente mai noi, altele suferind o înălţare, fiind atacate din nou 
de eroziune, care tinde să le distrugă. 

În Munţii Piule-Iorgovanu, partea superioară a culmii principale şi a Culmii Piule-Pleşa, pe 
porţiuni, se prezintă ca o suprafaţă larg ondulată situată în general la aceeaşi altitudine (aprox. 1900 
m), atât pe calcare cât şi pe şisturi cristaline. 

În cadrul Munţilor Piule-Iorgovanu se pot pune în evidenţă două nivele principale în care se 
pot încadra suprafeţele de nivelare: un nivel superior, situat la 1800-2000 m, care nivelează partea 
superioară a culmii principale, precum şi Culmea Piule-Pleşa, şi un nivel inferior, situat la 1300-1500 
m altitudine, mai vizibil pe culmile secundare sudice. 

 
Tabelul 1. Aria ocupată de suprafeţele de nivelare defalcate pe nivele 
Nivelul Aria (ha) 
Drăgşanu-Albele (Borăscu) 700 
Ciocane (Râu Şes) 150 

 
 

 
Fig. 28 – Suprafaţa de nivelare Borăscu pe Culmea Drăgşanu 
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Suprafaţa Drăgşanu (nivelul II al complexului Borăscu) se regăseşte atât pe şisturile 
cristaline de pe Culmea Drăgşanu, cât şi pe calcarele din zona Albele – Piatra Iorgovanului. 

Cea mai expresivă reprezentare o are nivelul Râu Şes I în Muntele Ciocanele – Dâlma cu 
Brazi. 

 
Fig. 29 – Suprafaţa de nivelare Râu Şes pe Muntele Oslea 

 
Complexul sculptural Gornoviţa 
Prezent în special la marginea masei montane, fiind ultimul format, modelarea lui realizându-

se în special prin abraziune marină sau lacustră (Posea et al., 1974). În arealul propriu-zis al Munţilor 
Piule-Iorgovanu acest nivel nu apare, toată zona fiind mai înaltă de 1000 m, cât este altitudinea la 
care ap

rafaţă cu aspectul plan, uşor înclinată către valea Buţii, 
ce poate

re a vârstei suprafeţelor de nivelare, apărută la 
sfârşitul anilor ’80 din secolul al XX-lea, se bazează pe studiul fisiunii apatitului prezent în rocile 
substratului (Onac, urme de fisiune în 
mineralele care îl con 5(PO4)3 ), urme vizibile la o temperatură de 
100° ± 20° C. Pest ele se închid nemairămânând niciun indiciu. Prin 
eroziune este îndepăr ele profunde aj ai aproape de suprafaţă, temperatura lor 
scăzând, apatitul păstrând urmele dezintegrării uraniului, ceea ce înseamnă o temperatură mai mică 
de 100° C, cu conotaţii în privinţa adâncimii la care s-a aflat fragmentul respectiv de rocă în scoarţă. 
Cu cât sunt mai multe urme de fisiune păstrate, cu atât timpul petrecut la o adâncime corespunzătoare 
sub 100° C este mai mare şi deci o istorie erozivă mai îndelungată. Pentru teritoriul ţării noastre au 
fost realizate câteva studii utilizând această metodă (Bojar et al., 1998, Moser et al., 2005 pentru 
Carpaţii Meridionali, Sanders, 1998 pentru Carpaţii Orientali), rezultatele obţinute venind în 
completarea informaţiilor deja existente. 

V. 3. Relieful fluvio-torenţial 

Este rezultatul acţiunii ape în stare lichidă, care prin eroziune, transport şi acumulare a creat 
forme de la cele incipiente (curgere în suprafaţă, şiroiri, rigole, ravene, torenţi) până la cele mai 
evoluate (reţeaua de văi). 

Procesele morfologice asociate curgerii în suprafaţă, şiroirilor şi ravenărilor sunt mai 
frecvente şi eficiente în domeniul pajiştilor alpine, unde solul este mai subţire şi nu este protejat de o 
vegetaţie cu un sistem radicular profund şi ramificat. Au fost identificate mai multe astfel de forme 
de relief, cea mai reprezentativă fiind ravena Bolboroşi. 

are acest nivel în această parte a Carpaţilor Meridionali. Doar în partea de SE a zonei 
montane, la contactul cu Depresiunea Petroşani, la altitudinea de 1100 m, în zona „La Fânaţe”, de pe 
versantul nordic al văii Buta, se observă o sup

 fi încadrată acestui nivel. 
Vârsta şi geneza suprafeţelor 
Pentru aprecierea vârstei s-a folosit cronologia depozitelor din Depresiunea Petroşani, amplu 

descrise de Pop, E. (1993). O nouă metodă de aprecie

2004). 238U prin dezintegrare spontană produce o serie de 
ţin – apatit în acest caz Ca

atură urm
(F, Cl, OH

e această temper
tat material iar zon ung m
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Fig. 30 – Ravena Bolboroşi de pe Culmea Drăgşanu 

 
Cele mai multe văi sunt de vârstă pliocen-cuaternară, deci relativ recentă. Schiţarea unora 

dintre ele poate fi însă trasată cu mult timp în urmă, în special a văilor de mari dimensiuni care 
limitează această regiune, cum este cazul Lăpuşnicului Mare, Jiului de Vest, parţial al Butei. Ele au 
moştenit în parte traseul unor falii sau lăsări structurale. 

V. 4. Relieful glaciar 

r folosite a fost cea propusă de Evans & Cox (1974, 1995). 
 ale circurilor glaciare din arealul Munţilor Piule-Iorgovanu 

V. 4. 1. Forme glaciare de eroziune 

Circurile şi văile glaciare din Munţii Piule-Iorgovanu sunt mai degrabă modeste ca şi 
dimensiuni când le comparăm cu cele prezente în unităţile vecine - Retezat, Godeanu. Pentru o mai 
bună cuantificare a proprietăţilor acestor circuri şi pentru uşurarea înlesnirii comparaţiei cu forme 
similare din alte masive montane, am determinat variabilele morfometrice pentru circurile din această 
arie (Ardelean, 2005). Delimitarea circurilor s-a realizat pe harta topografică scara 1:25.000, iar 
metodologia de calcul a variabilelo

Tabelul 2. Variabilele morfometrice
Circul 

Variabila Scorota Est Scorota Vest Buta Pustnicu Soarbele 

Altitudinea minimă pat (m) 1720 1720 1600 1670 1700 
Altitudinea maximă pat (m) 1950 1830 1800 1900 1750 
Altitudinea medie pat (m) 1835 1775 1700 1785 1725 
Altitudinea crestei pe axa mediană (m) 2040 1930 2020 1990 1960 
Altitudinea maximă pe creastă (m) 2050 1940 2050 2010 1960 
Înălţimea axială mediană (m) 320 210 420 320 260 
Denivelarea maximă a patului (m) 230 110 200 230 50 
Lungimea pe axa mediană (m) 592 755 1084 1026 723 
Lăţimea maximă (m) 500 750 800 400 725 
Coeficientul de alungire 0,84 0,99 0,74 0,39 1,00 
Raportul lungime / lăţime 1,18 1,00 1,35 2,56 1,00 
Perimetrul (m) 2250 2500 3200 3000 2250 
Suprafaţa patului circului (km2) 0,27 0,2 0,4 0,35 0,08 
Suprafaţa circului (km2) 0,37 0,43 0,6 0,4 0,37 
Indicele de circularitate 0,65 0,68 0,75 0,53 0,65 
Expoziţia relativă SE SE E E SE 
Azimutul circului 163 152 83 90 125 
Panta medie a patului (o) 15 12,5 17 15,5 8,7 

 
Circurile cu dimensiunile cele mai mari s-au dezvoltat pe versantul sudic, aici relieful fluvial 

preexistent fiind mai favorabil. Văile de pe versantul sudic sunt mai lungi, profilul lor longitudinal 
are o pantă mai redusă decât al celor de pe versantul nordic, iar obârşiile văilor se află în apropierea 
culmii, la altitudini mari. Toate circurile analizate au expunerea către SE sau E, ceea ce se încadrează 
în tendinţa generală a expoziţiei circurilor de pe versanţii sudici din Carpaţi. 
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V. 4. 2. Forme glaciare de acumulare 

Morenele sunt principalele forme de acumulare, ele fiind bine păstrate pe văile din Munţii 
Piule-Iorgovanu. 

Au fost identificate mai multe tipuri de morene: frontale, stadiale, laterale, de ablaţie. 
Morenele stadiale se păstrează într-o stare mult mai bună decât cele frontale, ele fiind depuse mult 
mai aproape de zilele noastre, fiind deci mai puţin atacate de eroziune. 

V. 4. 3. Aspecte regionale 

Bazinul Scorota 
Circurile glaciare sunt situate la obârşia văii Scorota în partea de SE a Culmii Drăgşanu, sub 

vârfurile Drăgşanu (2080 m) şi Scorota (2020 m). 

 
Fig. 31 – Relieful glaciar de pe valea Scorota cu A

 
le sunt bine individualizate  de relieful din jur, mai ales că în par superio le 

ţa de nivelare Borăscu, din Culmea şanu, ceea ce le pun e în evi . 
Podeaua lor este bine exprimată, chiar dacă este în pantă accentuată. O serie de praguri şi trepte 
glaciare

ersantul stâng al văii. 

pă 

Circuri  faţă tea ară e
sunt săpate în suprafa  Drăg e bin denţă

 alternează pe lungimea lor. Cele două circuri confluează în amonte de stână, unde gheţarul 
avea şi cea mai mare grosime. 

Dovezi certe ale prezenţei gheţarilor pe vale se întâlnesc la confluenţa celor două Scorote, 
unde au fost identificate blocuri eratice de dimensiuni metrice la altitudinea de 1270 m (40 m 
altitudine relativă) pe versantul drept şi 1303 m (60 m altitudine relativă) pe v
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Fig. 32 – Bloc eratic alcătuit din şisturi cristaline la 1303 m altitudine pe versantul stâng al văii Scorota cu Apă 

 
Circul şi valea glaciară Soarbele 
Circul şi valea glaciară Soarbele se află situate la est de Vf. Paltina, având o orientare şi 

direcţie de curgere NV-SE. 

a, 
la 1260 m altitudine. Este vorba despre o morenă laterală, pe partea dreaptă a văii, care încă îşi 
păstrează pe anumite porţiuni forma morfologică, de rambleu, cu înălţimi modeste, de 2-4 m şi o 

 
Fig. 33 – Relieful glaciar de pe valea Soarbele (morenele sunt figurate cu gri) 

 
Cele mai joase depozite glaciare, le-am identificat la confluenţa văii Soarbele cu valea Şarb
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lăţime de aproximativ 10-12 m. Cu toate că este împădurită şi pe alocuri înierbată, se pot observa 
blocurile de dimensiuni mari care o compun. 

Blocurile aflate la baza morenei de la stână sunt mai alterate, au grosime mai mică şi par a 
avea o pantă diferită de blocurile aflate mai sus. Aceasta ne face să considerăm, că ele aparţin 
morenei identificate mai jos, provenind dintr-o altă fază de avansare a gheţarului. 

Pentru a cunoaşte structura şi grosimea morenei de la stâna de la 1500 m, am efectuat o 
investigaţie folosind metode geofizice de tomografie electrică. Pentru aceasta a fost ales un lob 
morenaic din cadrul celui de-al doilea val al morenei. 

 
Fig. 34 – Situl de investigaţie de tomografie electrică 

 
A fost utilizată metoda de lucru dipol-dipol, ea dovedindu-se a reprezenta cel mai bine 

structura în adâncime a substratului calcaros acoperit de un strat de sedimente (Zhou et al., 2000, 
2002). S-au folosit un număr de 32 de electrozi, distanţaţi la 5 m unul faţă de celălalt, ceea ce a 
permis acoperirea unei distanţe de 160 m. Numărul electrozilor şi distanţa dintre ei a permis 
programului de inversiune crearea modelului geofizic bazat pe rezistivitatea aparentă până la o 
adâncime de 16-18 m. 

 
Fig. 35 – Modelul geofizic al morenei de la 1500 m de pe valea Soarbele 

 
Din model se poate observa o creştere bruscă a rezistivităţii electrice la aproximativ 10 m 

adâncime (culorile portocaliu – roşu – indigo), ceea ce denotă existenţa unor roci compacte, fără 
porozitate primară ridicată, interpretate aici ca fiind substratul. Deasupra substratului se află 
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depozitele morenaice, care, prin eterogenitatea lor, pot conţine o cantitate variabilă de apă, care se 
traduce prin valori mai reduse ale rezistivităţii. În partea stângă a profilului se observă la nivelul 
substrat

prezentate anterior. 
Bineînţe

pune în evidenţă în partea centrală a valului 
morenaic o depresiune de tip dolină, mulată de depozitele morenaice, ceea ce concordă cu datele 
obţinute din investigaţia cu ajutorul tomografiei electrice, discutată mai sus. 

ului o ondulare, cel mai probabil fiind vorba despre o dolină formată sub materialul morenaic. 
Se poate astfel trage concluzia, că în zona investigată, grosimea depozitelor morenaice este de 
aproximativ 10 m, ceea ce concordă şi cu observaţiile din deschiderea morenei 

les că grosimea obţinută prin această metodă nu reprezintă grosimea depozitelor morenaice 
pentru întreaga vale, ea având rol de exemplificare pentru un anumit loc. 

Investigaţia cu ajutorul georadarului (GPR) 

 
Fig. 36 – Modelul geofizic utilizând georadarul, al morenei de la 1500 m de pe Valea Soarbele (săgeata indică 

umplutura dolinei din centrul morenei) 
Găuroane 
Apare ca o excavaţie bine delimitată la obârşia văii Găuroane, afluent de dreapta al Cheii 

Scocului, la aproximativ 600 m est faţă de Piatra Iorgovanului. Forma sa semicirculară cu o bună 
închidere în plan apare foarte evidentă atât pe harta topografică, cât şi pe imaginea aeriană. 

     
Fig. 37 – Circul Găroane schiţat pe harta topografică 

1:25.000 
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Nu s-a identificat nicio morenă sau alt depozit susceptibil de a fi considerat de origine 
glaciară, nici la partea inferioară a depresiunii de la baza circului, nici pe vale. Situarea circului la 
altitudinea de 1650 m (baza) – 1850 m (buza lui) ne fac să credem că el reprezintă un circ glacio-
nival. Lipsa morenelor se poate explica pe de-o parte prin modelarea circului de către zăpadă, care 
are o acţiune morfosculpturală mai redusă ca şi a gheţii (fiind astfel o dovadă că masa de zăpadă – 
firn se afla la limita zăpezilor permanente, circul fiind astfel glacio-nival), pe de altă parte prin 
răspunsul calcarelor la acest agent modelator, apa provenită din topire având un efect erozional mai 
scăzut, 

 
Gheţari cuaternari au existat, dovadă evidentă fiind circurile şi morenele lăsate în urmă. O 

primă particularitate evidentă a glaciaţiei din această zonă este asimetria ei de manifestare: 
majoritatea circurilor glaciare sunt situate pe versantul sudic al culmii principale. Cum condiţiile 
topoclimatice sunt, evident mai favorabile dezvoltării gheţarilor pe versantul nordic, în acest caz 
explicaţia este dată de condiţiile topografice preglaciare mai favorabile instalării gheţarilor pe 
versantul sudic. 

O altă particularitate a glaciaţiei de aici este dată de prezenţa calcarelor pe anumite porţiuni 
glaciate. Prezenţa acestor calcare a determinat ca modelarea glaciare să îmbrace forme inedite în 
unele aspecte. 

Răspândirea calcarelor considerăm că a fost limitativă în ceea ce priveşte dezvoltarea unor 
forme de relief glaciar de dimensiuni mari. Aceasta pe de-o parte din cauza reliefului preglaciar, care 
nu a dus la formarea unor văi a căror obârşie să fie favorabilă acumulării zăpezii iar pe de altă parte 
răspunsului acestei roci la modelarea glaciară, calcarul fiind o rocă dură, masivă. 

Morenele sunt principalii indicatori ai desfăşurării manifestaţiei glaciaţiei cuaternare. Din 
analiza de teren, coroborată cu unele date din bibliografie referitoare la unităţile vecine, ne putem 
face o idee cu privire la manifestarea glaciaţiei cuaternare în aceşti munţi. 

Tabelul 3. Altitudinea morenelor de pe văile glaciare din Munţii Piule-Iorgovanu 
Buta Pustnicul Scorota Soarbele Paltina Vârsta 

predominând în schimb coroziunea. Fragmentele provenite prin dezagregare de pe pereţii 
circului au putut fi uşor mobilizate în aval de apele de topire. 

Particularitatea manifestării glaciaţiei cuaternare în Munţii Piule-Iorgovanu

 1810-1860 1820   Dryas Vechi 

1730-1740 1750-1780 1750 1680  Würm III 

1610-1650 1620 1630 1620  Würm III 

  1400-1500 1400-1500 1500 Würm III 

  1350   Würm II 

  1195-1260 1260  Riss 

Din cele de mai sus se deduce că morenele de pe văile glaciate pot fi grupate pe şase etaj
tâtea momente de maxim de extens

e 
altitudin ezentând tot a ie glaciar. 

ordial în 
geneza formelor de relief avându-l procesele de îngheţ-dezgheţ şi nivaţia, alături de alte procese 
asociate temperaturilor scăzute. 

Formele de versant se găsesc pe suprafeţe înclinate, situate deasupra limitei pădurilor. 
Râurile şi torenţii de pietre reprezintă acumulări mobile de gelifracte cu aspect liniar, 

dezvoltate în lungul versanţilor cu declivităţi ridicate (peste 40°). Apar de regulă la altitudini de peste 
1800 m, sub un perete stâncos care constituie sursa de alimentare cu gelifracte. Apar acolo unde 
îngheţ-dezgheţul are o frecvenţă şi alternanţă ridicată, rezultatul fiind producerea unui mare număr de 
gelifracte. Astfel de forme de relief sunt bine reprezentate pe dreapta văii Buta, sub Vf. Piule, 
suprapunându-se cuestei, în cadrul circurilor glaciare Paltina, Soarbele şi Scorota, pe versanţii 
acestora, precum şi pe alocuri, pe versanţii văilor Buta şi Scorota. 

Blocurile reptante (glisante) se găsesc colo unde panta terenului este moderată, fiind cuprinsă 
între 15°-20° (Niculescu & Nedelecu, 1961). Alunecarea blocurilor pe versant se produce acolo unde 
există o pătură de sol sau o scoarţă de alterare suficient de groasă. 

ale, ele repr

V. 5 Relieful periglaciar 

Este rezultatul modelării în cadrul condiţiilor morfoclimatice periglaciare, rolul prim
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Fig. 38 – Bloc reptant pe suprafaţa Borăscu din Culmea Drăgşanu 

Formele pe suprafeţe plane 
Microdepresiunile nivale reprezintă rezultatul acţiunii zăpezii pe suprafeţe plane şi se face în 

special prin tasare şi acţiune chimică. Formarea lor a fost posibilă acolo unde zăpada se putea 
acumula şi păstra un timp îndelungat, condiţii care se întâlnesc în cadrul zonelor plane ale 
suprafeţelor de nivelare de la altitudini mari. Unele dintre aceste forme pot fi condiţionate structural, 
cum sunt cele de pe Culmea Drăgşanu, la vest de Şaua Plaiul Mic. 

 
Fig. 39 –  nivală lmea Drăg Depresiune  pe Cu şanu 

Acţiunea morfogenetică a zăpezii este foarte activă în zona înaltă, mai ales în cazul formelor 
de relief negative, unde găseşte condiţii propice de acumulare şi persistenţă. 

 
Fig. 40 – Depozit de zăpadă pe fundul unei ravene în calcare în etajul alpin (iulie 2010) 
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CAPITOLUL VI – PROCESELE GEOMORFOLOGICE ACTUALE 

Meteorizaţia şi procesele gravitaţionale 
În principal meteorizaţia este comandată direct de condiţiile morfoclimatice actuale şi de 

caracteristicile litologice şi morfotectonice ale substratului. 
Având în vedere condiţiile morfoclimatice actuale ce ţin de mediul climatic montan, bogat în 

precipitaţii, cu ecarturi de temperatură relativ mari, timpi de insolaţie ridicaţi se creează condiţiile 
unei meteorizări intense. 

Rezultatul dezagregării îl reprezintă prezenţa numeroasă a conurilor de grohotiş, tăpşane şi 
poale de grohotiş, la baza versanţilor, bineînţeles, cu conlucrarea şi a altor procese. Aceste depozite 
au o reprezentare amplă la baza abrupturilor calcaroase, în special pe versantul drept al Văii Buta, la 
baza cuestei tectono-erozive, pe Valea Scorotei, în zona Pietrei Iorgovanului şi zona abruptului 
Stănuleţi. 

Eroziunea în
rezenţa pe toată suprafaţa Munţilor Piule-Iorgovanu şi asupra 

tuturor f

portate în cadrul unor organisme 
torenţiale şi apoi fluviale. Tot aici, eroziune în suprafaţă este mai intensă şi datorită păşunatului, pe 
unele porţiuni, mai ales în preajma stânelor (Drăgşanu, Scorota, Buta) unde scurgerea difuză primeşte 
progresiv  caractere de scurgere concentrată. 

Pe calcare procesul e mult mai diminuat, în special proprietăţilor litologice ale acestei roci, 
ce ermite pătrunderea rapidă a apelor în subteran şi reducerea  considerabilă a eroziunii de suprafaţă. 
Totuşi şi pe această rocă apar forme de eroziune, în a căror geneză trebuie implicată, bineînţeles şi 
coroziunea, forme ce vor fi tratate mai târziu în cadrul modelării carstice. 

Eroziunea torenţială şi modelarea fluvială 
Pe calcare, procesele torenţiale sunt, de regulă, slab reprezentate, cunoscând faptul că apa din 

precipitaţii se infiltrează rapid în subteran, din acest motiv neputându-se forma o reţea de scurgere de 
suprafaţă de mari dimensiuni. Cu toate acestea, se cunosc câteva ravene şi organisme torenţiale de  
dimensiuni mai reduse, cum sunt formele de pe pantele sudice ale Muntelui Albele şi cele din jurul 
Vârfului Piule. 

În ceea ce priveşte procesele fluviale, remarcăm aceeaşi activitate periodică dată de 
caracterul şi starea precipitaţi

având apă şi suferind o 
modelare fluvială doar în cadrul perioadelor de ploi abundente şi/sau de topire a zăpezilor. 

Pe văile formate în roci necalcaroase, deci cu scurgere permanentă procesele fluviale sunt 
mai dezvoltate, apărând  şi forme de relief conexe acestor procese. 

Modelarea periglaciară 
Este specifică regiunilor montane ce depăşesc 1700 m, unde stratul protector de vegetaţie 

forestieră lipseşte, iar roca este expusă direct agenţilor modelatori. Aceste suprafeţe se găsesc în 
principal în zona păşunilor alpine. Agenţii de modelare crio-nivali pot acţiona cu intensitate şi sub 
această limită de 1700 m, pe acele suprafeţe dezgolite de vegetaţie (abrupturi stâncoase) sau pe 
porţiunile unde apar roci gelive. Din acest punct de vedere zona este „predispusă” acestui tip de 
modelare ştiind că rocile calcaroase au un mare grad de gelivitate. 

Modelarea carstică 
În cazul modelării carstice de suprafaţă, se remarcă asocierea frecventă a acesteia cu alte 

procese (torenţialitate, spălare în suprafaţă, crioclastie, nivaţie). 
Modelarea subterană se realizează în cadrul peşterilor şi avenelor, precum şi în cadrul 

canalelor sub intermediul 
dolinelor, sor

În cazul porţiunilor active, principalul proces este coroziunea. Aceste galerii active sau 
porţiuni de galerii active le întâlnim în Peştera nr. 1 de la Dâlma cu Brazi, Avenul Stâna Tomii şi 

arţial (subactiv) în Peştera Zeicului (Sala Finală). 
În cadrul galeriilor fosile (din punct de vedere hidrologic), procesul predominant este cel de 

alterare cu formarea montmilchului, ca în cazul galeriei superioare din Peştera Zeicului, sau de 

 suprafaţă şi pluviodenudarea 
Acest proces îşi face simţită p
ormelor de relief, având însă o intensitate mai mare asupra zonei situată în etajul alpin, unde 

lipseşte protecţia stratului forestier, iar roca apare la suprafaţă sau e acoperită de un strat subţire de 
sol şi păşune alpină. 

Procesul e mai dezvoltat pe rocile cristaline ale Culmii Drăgşanului, unde materiale rezultate 
în urma proceselor de meteorizaţie şi alterare sunt spălate şi trans

ilor. 
Aici putem deosebi două cazuri: văile formate în calcare şi văile pe terenuri necalcaroase. 
 Văile formate pe calcare sunt în marea majoritate a timpului seci, 

terane înecate de drenaj. Apa provine prin infiltrare de la suprafaţă prin 
burilor şi ponoarelor. 

p
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concreţionare, proces de umplere a spaţiilor subterane. Apele încărcate cu CaCO3 dizolvat ajung 
astfel în ecipită carbonatul de calciu, care ia diferite forme 
în funcţ

ţei muntoase, de la 840 m, cel mai jos punct, 
până în

şi transformări majore în cadrul marilor evenimente 
orogene

 cu cele de calm tectonic, 
regresiu ansgresiunile au fosilizat reliefuri, toate aceste 
evenime

ea la aspectul pe care-l are astăzi. 

gşanu, echivalent suprafeţei Borăscu II din Munţii Godeanu. 
-se 

condiţii
lţă în bloc 

Carpaţii
ivel global, un climat mai rece ce 

culmine ze glaciare, din care cel puţin două (ultimele două) au afectat şi 
Carpaţii

ferit o nouă răcire, ce a declanşat 
instalarea unei noi faze glaciare – Würm. În această fază glaciară se consideră că temperaturile au 
fost ma

ral, aceleaşi circuri glaciare ca şi cei 
din Riss

n fundal general de încălzire. Gheţarii s-au topit, existând mici 
avansăr

 goluri, unde presiunea este mai redusă, pr
ie de locul unde s-a produs acest eveniment – stalactite, stalagmite, gours-uri, coralite etc. 
O problemă importantă o reprezintă şi acţiunea zăpezii asupra acestor goluri subterane. Ne 

referim aici în special la avene, unde în partea superioară a acestora, la intrare, sau pe fundul lor se 
pot acumula mari mase de zăpadă, ce pot persista în unele cazuri mai mulţi ani la rând, având o 
puternică acţiune morfogenetică. 

Regionarea proceselor geomorfologice actuale 
- Domeniu alpin, prezent în partea superioară a culmilor, începând de la 1700 m altitudine 

până la 2081 m, nu beneficiază de protecţia oferită de stratul forestier, vegetaţia fiind alcătuită din 
păşuni şi pajişti alpine. Intensitatea proceselor actuale din acest domeniu morfoclimatic este ridicată 
având un ritm rapid de evoluţie. 

- Domeniul forestier, cuprinde restul suprafe
 jurul altitudinii de 1700 m. Principalul proces dominant aici este alterarea. În mare măsură 

eroziunea este mult diminuată datorită prezenţei covorului de sol şi a vegetaţiei forestiere. 
- Domeniul subteran se constituie ca un domeniu separat datorită particularităţilor 

modelării. Bineînţeles, principalul proces prezent este modelarea carstică. Aceasta se face în funcţie 
de caracteristicile hidrologice ale galeriei. 

CAPITOLUL VII – ETAPELE FORMĂRII RELIEFULUI 
Istoria dezvoltării peisajului geomorfologic din Munţii Piule-Iorgovanu se încadrează 

evoluţiei teritoriilor limitrofe, suferind acelea
tice. Pentru timpurile mai recente se pot identifica cu mai mare exactitate acele fenomene şi 

procese geomorfologice care au acţionat pe teritoriul studiat, deci la scară redusă; cu cât ne referim 
însă la perioade mai vechi, aprecierile se pot face pentru teritorii mai largi. 

De-a lungul perioadelor geologice, fazele orogenice au alternat
nile au determinat etape de gliptogeneză iar tr
nte au dus în cele din urmă la înfăţişarea actuală a reliefului. 
Începutul formării trăsăturilor actuale ale reliefului au fost posibile după derularea 

orogenezei laramice, când regiunea a suferit constant mişcări de ridicare, ce au dus la exondarea ei şi 
instalarea unui regim de modelare subaeriană. Modelarea realizată de-a lungul Terţiarului este cea 
care a dus regiun

O primă dovadă a modelării realizate în etapele iniţiale de formare a reliefului, o reprezintă 
păstrarea nivelului de eroziune Dră

Ulterior, prin înălţarea regiunii acest nivel de eroziune a rămas suspendat, creându
le formării celei de a doua platforme de eroziune – Ciocanele, echivalentă Râu Şes. 
La sfârşitul Pliocenului şi începutul Cuaternarului au loc mişcările valahe care îna
 şi regiunea Munţilor Piule-Iorgovanu cu aproape 1000 m până în zilele noastre. 
O dată cu creşterea altitudinii Carpaţilor se instalează, la n
ază cu producerea unor fa
. Pentru Munţii Piule-Iorgovanu, pe baza dovezilor morfologice putem documenta doar două: 

Riss şi Würm. 
În faza glaciară Riss, cea mai extinsă, gheţarii ocupau văile mai importante, la obârşia lor 

formându-se circuri glaciare. Limita zăpezilor a oscilat în jurul altitudinii de 1600-1700 m, limbile 
glaciare coborând pe văile din zona analizată până la 1100 m, fapt atestat de depozite morenaice 
găsite la această altitudine. Cu 110 mii ani în urmă climatul a su

i scăzute, însă şi precipitaţiile au fost mai reduse cantitativ, din această cauză şi gheţarii au 
fost mai mici decât cei din faza anterioară. Ei au ocupat în gene

 şi coborau pe aceleaşi văi, însă doar până la aprox. 1400-1500 m altitudine. 
După încheierea acestei ultime faze glaciare, clima a avut o serie de oscilaţii sub raportul 

temperaturii şi precipitaţiilor, pe u
i episodice, care au determinat formarea de morene stadiale, în general bine păstrate. 

Modelarea glaciară a lăsat locul celei periglaciare, care, pe măsura îndulcirii condiţiilor de climă ceda 
teren celei fluviale. 

În prezent, cea mai mare parte a ariei montane intră în zona de manifestare a proceselor 
fluviale. Doar zonele înalte, situate la peste 1800 m au un regim de modelare periglaciar, sub 
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influenţa temperaturilor scăzute, fără existenţa unui permafrost continuu. Munţii Piule-Iorgovanu 
fiind alcătuiţi predominant din calcare, modelarea carstică se manifestă pe arii întinse. 

CAPITOLUL VIII – REGIONAREA GEOMOROFOLOGICĂ 
 

Constă în identificarea unor subunităţi din cadrul unităţii montane analizate, cu aceleaşi 
caracteristici morfologice şi omogene din punct de vedere genetico-evolutiv. Subunităţile identificate 
trebuie să dispună de limite bine individualizate, morfologice şi/sau litolo-structurale, uşor 
identificabile pe teren. Dată fiind întinderea redusă a Munţilor Piule-Iorgovanu regionarea 
geomorfologică include ca şi subîmpărţire identificarea subunităţilor geomorfologice. 

Subunitatea Piule-Pleşa, situată în partea de est a acestor munţi, se identifică prin existenţa 
unei culmi unitare, bine individualizată, slab fragmentată, cu aspect masiv, ce se desprinde către SE 
din culmea principală. 

 
Fig. 41 – Regionarea geomorfologică a Munţilor Piule-Iorgovanu 

Principala caracteristică a acestei culmi este, după cum s-a precizat, masivitatea, culmea, cu 
orientare NV-SE menţinându-se pe aproape toată lungimea la peste 1800 m înălţime, reprezentând un 
rest al nivelului II al complexului sculptural Boră
reprezen

scu. Suprafeţele de nivelare sunt de altfel, slab 

Valea B

masivul

tate în cadrul acestei subunităţi. Caracteristica principală e dată de prezenţa versanţilor 
puternic înclinaţi, chiar abrupţi. Relieful structural are o bună reprezentare, versantul culmii către 

utei suprapunându-se pe o cuestă de mai multe sute de metri denivelare. 
Subunitatea Drăgşanu, suprapunându-se culmii cu acelaşi nume, ocupă o poziţie nordică în 

cadrul masivului, între Scocul Drăgşan şi Lăpuşnicul Mare la vest, Şaua Plaiului Mic la nord, 
circurile Buta şi Scorota la est şi sud. Caracteristica principală e dată de larga extindere a suprafeţelor 
de nivelare, prin intermediul celui de-al II-lea nivel al complexului sculptural Borăscu, suprafaţă 
condiţionată în parte structural, prin coincidenţa ei cu şistozitatea, ceea ce a contribuit la păstrarea ei 
în stare bună până în prezent. 

Subunitatea Albele – Piatra Iorgovanului – Stănuleţi – Soarbele acoperă partea vestică a 
ui, între văile Paltina şi Soarbele în vest, Lăpuşnicul Mare în nord, Scocul Drăgşanului şi 

Scorota cu Apă la est şi Valea Jiului de Vest la sud. Este subunitatea cea mai complexă a masivului, 
acest fapt fiind argumentat de prezenţa unor forme de relief create prin diferite şi variate procese 
morfogenetice: carstice, glaciare, periglaciare, denudaţionale. 
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Planşa 2 – Direcţia de drenaj subteran a apelor din bazinul Jiului de Vest în bazinul Cernei 
(prelucrare după Ponta et al., 1984) 


