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Geographia Napocensis Anul XII, nr. 1, 2018

PEISAJE MORFOLOGICE ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC
AL RÂULUI BISTRICIOARA – CARPAŢII ORIENTALI

iulian Săndulache1, cătălina Săndulache2

Abstract. Morphological landscapes of Bistricioara river basin - Eastern Carpathians. Bistricioara River 
is a tributary on the right of Moldovan Bistrita, its catchment area, with an area of 781.3 km2 and is located 
in the north-central part of the Eastern Carpathians. The working methodology consists in mapping the land 
made on topographic maps at different scales, interpretation of orthophotoplans, measurements and observa-
tions obtained from various field campaigns over a few years, using various computer software and photos. On 
the basis of morphological identification of landscape types in this basin stood morphographical and lithologi-
cal characteristics analysis corroborated by morphometric and morphogenetic order issues. There were nine 
morphological types of landscapes with different characteristics.

Keywords: morphological landscape, Bistricioara, morphography, morphometry, morphogenesis.

1 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, Departamentul de Geomorfologie-Pedologie şi Geomatică, Bd.Ni-
colae Bălcescu nr. 1, Sector 1, Bucureşti, România, sandulachei@yahoo.com
2 Colegiul Tehnic Feroviar ”Mihai I”, str. Butuceni nr.10, Sector 1, București, România, catalinaraboj@yahoo.com

1. Introducere

Bazinul Bistricioarei se află în partea de 
nord-est a României, în zona central-nordică 
a Carpaţilor Orientali, ocupând o suprafaţă de 
781,3 Km2 [Fig. 1]. Râul colector, Bistricioara, 
este afluent pe dreapta al Bistriţei moldoveneşti, 
unul dintre cei mai importanţi ai acesteia alături 
de Dorna, Neagra şi Bicaz.

Bistricioara izvorăşte din zona de sud-est 
a Munţilor Călimani, de sub Vf. Păltiniş (1495 
m), de la altitudinea de aproximativ 1350 m; în-
tre izvoare şi Tulgheş curge pe direcţia generală 
NV-SE, iar între Tulgheş şi locul de vărsare, pe 
direcţia SV-NE; începând din 1960 se varsă în 
apele lacului de acumulare „Izvoru Muntelui” 
dar, din cauza regimului fluctuant al nivelului 
acestuia, practic în fiecare an locul de vărsare 
migrează pe o fâşie lungă de aprox. 3,5 km între 
extremitatea vestică a Golfului Bistricioara şi lo-
cul vechii confluenţe Bistriţa – Bistricioara, mo-
tiv pentru care, în lucrarea de faţă vom considera 
vărsarea Bistricioarei în locul vechii confluenţe 
cu Bistriţa.

Între punctele menţionate, lungimea râului 
este de 61 Km, iar diferenţa de nivel totală de 
aproximativ 850 m; la vărsare Bistricioara are un 
debit mediu de 5,94 m3/s.

Forma bazinului Bistricioarei este apropi-
ată de cea a unui triunghi echilateral cu unul din 
vârfuri orientat spre sud şi baza spre nord.

Fig. 1. Poziţia geografică a bazinului hidrografic Bistri-
cioara în cadrul ţării
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Fizico-geografic, bazinul Bistricioarei se des-
făşoară în cadrul a cinci unităţi montane ale Carpaţi-
lor Orientali: Munţii Călimani (zona de nord-vest), 
Munţii Bistriţei (zonele de nord şi central-nordică), 
Munţii Giurgeu (zonele de vest, sud-vest şi cen-
tral-sud-vestică), Munţii Hăghimaş (zona de sud-
est) şi Munţii Ceahlău (sectorul estic).
 
2. Date și metodologie 

Pentru realizarea acestui studiu s-au utili-
zat diferite materiale: harta topografică la scara 
1:25000, hărţi tematice (geologice, pedologice, 
de vegetaţie), curbe de nivel extrase din mode-
lul numeric al terenului (DEM), ortofotoplanuri 
la scara 1:5000, hărţi turistice. Etapele parcurse 
au vizat: consultarea lucrărilor din literatura de 
specialitate, analiza hărţilor tematice, numeroase 
campanii de teren în care s-au realizat cartări pe 
harta topografică la scara 1:25000, observaţii re-
alizate în teren, fotografii, prelucrarea datelor în 
programul Microsoft Office Excel și prelucrarea 
elementelor cartate în programele ArcMap-GIS 
şi Corel-Draw.

3. Analize şi discuţii

Pentru identificarea tipurilor de peisaje 
morfologice din acest spaţiu montan vom corela 
caracteristicile litologice cu cele morfometrice 
(hipsometria, geodeclivitate, energia reliefului), 
morfografice şi morfogenetice (existenţa supra-
feţelor de nivelare, aspectele morfostructurale şi 
morfolitologice).

Geologia bazinului Bistricioarei este re-
lativ variată, întrucât în cadrul său se întâlnesc 
roci aparţinând celor trei tipuri genetice (mag-
matice, metamorfice şi sedimentare), însă pon-
derea acestora în suprafaţă este inegală, fondul 
dominant constituindu-l rocile metamorfice, 
care ocupă aproape 3/4 din total (73,10%). Ro-
cile sedimentare (incluzând şi aluviunile cuater-
nar – actuale) ocupă aproape 1/4 din suprafaţa 
bazinului (23,59%), iar cele magmaticice doar 
3,22 %. Structural, alcătuirea este de asemenea 
complexă, aici întâlnindu-se patru unităţi tecto-
nice ale Carpaţilor Orientali (cristalino – mezo-
zoică, a flişului, a vulcanitelor neogene şi două 

bazine sedimentare pliocen – cuaternare: Borsec 
şi Bilbor), dar, de asemena, este disproporţiona-
tă evident. Astfel, cea mai mare desfăşurare o 
are zona cristalino-mezozoică (Mutihac, 1990), 
care deţine aproape 80% din suprafaţă (79,31%). 
Aceasta ocupă în întregime sectoarele central şi 
de vest ale teritoriului analizat. Flişul se dezvoltă 
exclusiv în extremitatea estică a teritoriului, pe 
o suprafaţă de 101, 2 km2, adică pe 12,95 % din 
total. Vulcanitele neogene  apar pe o suprafaţă re-
strânsă, doar în extremităţile de vest şi nord-vest, 
însumând 25,2 km2 adică 3,22% din total. Tot în 
zonele de vest şi nord-vest al zonei studiate se 
află şi bazinele sedimentare pliocen – cuaternare 
Borsec şi Bilbor, care împreună însumează 34,56 
km2 adică 4,42 % din suprafaţa totală [Fig. 2]. 

Hipsometria evidenţiază [Fig. 3] că cele 
mai mari suprafeţe ocupă treptele hipsometri-
ce de 800 – 1000 m şi 1000 – 1200 m. Ecartul 
altimetric total este de 1246 m, între altitudinea 
maximă înregistrată în Vf. Grinţieşul Mare (1756 
m) şi cea minimă (510 m, la gura de vărsare a 
râului Bistricioara în lacul de acumulare Izvorul 
Muntelui) – (Săndulache, 2007).

Din analiza hărţii hipsometrice se constată 
că valorile din intervalele superioare (peste 1000 
m) sunt dominante în suprafaţă în munţii mode-
laţi pe roci metamorfice, în timp ce în sectorul cu 
fliş sau cu roci sedimentare mezozoice domină 
net treptele inferioare (sub 1000 m), deşi altitudi-
nile maxime ajung aici la 1300 – 1500 m. 

Fig. 2. Harta geologică a bazinului Bistricioara (după Co-
mitetul de Stat al Geologiei, 1968)
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Peisaje morfologice în bazinul hidrografic al râului Bistricioara – Carpaţii Orientali

Geodeclivitatea bazinului Bistricioara evi-
denţiază că valorile cele mai scăzute (pante sub 
8°) sunt prezente în mare parte în vetrele depre-
siunilor Borsec şi Bilbor, în lungul luncilor Bis-
tricioarei şi ale unor  afluenţi. Suprafeţele din 
intervalele de pantă 8 – 15° şi 15 – 20° sunt mai 
frecvente în vestul şi sud-vestul bazinului, atât la 
nivelul fundurilor de vale sau al depresiunilor cât 
şi în cadrul intrefluviilor sau versanţilor. Zonele 
cu predominarea intervalelor de pante 20 – 25° 
şi peste 25° ajungând şi la peste 40° ocupă su-
prafeţe mari în cadrul bazinului, fiind corelate cu 
condiţiile litologice şi tectono-structutrale [Fig. 
4]. În general, se poate observa că zonei flişului, 
deşi aflată într-o arie cu înălţări tectonice dintre 
cele mai active în prezent la nivelul spaţiului 
cercetat, îi sunt specifice în primul rând pantele 
de 10 – 20°, asociate pe alocuri strâns cu cele 
de 20 – 40°, secundar sau accidental apărând şi 
cele mai mari de 40° (în sectorul Hurduga – Lis-
cu – Vârful Muntelui, dezvoltat pe faciesul mai 
rezistent al stratelor de Bistra şi afectat, se pare, 
de înălţări mai active decât zonele învecinate). 
Zonei cristalino – mezozoice îi este caracteristică 
asocierea pe spaţii mari a arealelor cu declivităţi 
din intervalele 20 – 40°, 10 – 20° şi peste 40°, 
ţinând cont şi de factorul tectonic. Pe rocile moi 
din depresiunile Bilbor şi Borsec pantele domi-
nante sunt cele sub 10°, iar pe rocile vulcanice 
din V şi NV, dată fiind şi tinereţea reliefului de 
aici, predomină pantele de 10 – 20° în asociere 
cu cele din intervalul 20 – 40°, secundar apărând 
terenuri cu declivitate de peste 40°. 

În urma analizei hărții energiei de relief 
pentru bazinul Bistricioara [Fig. 5] se evidenţi-
ază că avem în faţă cazul unui bazin hidrografic 
montan cu o distribuţie asimetrică evidentă a 
valorilor energiei de relief: un sector vestic şi 
sud-vestic mai puţin denivelat, cu valori aproa-
pe exclusiv sub 300 m (frecvent sub 200 m) şi 
un sector central nordic şi nord-estic puternic şi 
moderat denivelat (predomină valorile de peste 
300 m, frecvent peste 400 m). În concordanţă cu 
această împărţire se evidenţiază regiunile cu cea 
mai mică amplitudine a reliefului: depresiunile 
Borsec şi Bilbor din vestul bazinului, respectiv 
cele cu valorile maxime: zona montană din jurul 
cumpenei de ape nordice (între Munţii Harla-
gia şi Hurduga) şi zona Măgura – Pietrele Ro-

Fig. 3. Harta hipsometrică a bazinului Bistricioara Fig. 4. Harta geodeclivităţii bazinului Bistricioara

Fig.5. Harta energiei reliefului bazinului Bistricioara
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şii – Comarnic. Principalele explicaţii pe care le 
avansăm pentru această situaţie ar fi intensitatea 
diferenţiată a mişcărilor de înălţare din cuater-
nar ce au afectat cele două sectoare delimitate 
mai sus precum şi vechimea mai mare a reţelei 
hidrografice din sectoarele central, nord-estic şi 
nordic. 

Aspectele morfogenetice au fost analizate 
pe baza studiilor existente în literatura de speci-
alitate (Mayer, 1930, Nordon, 1931, David, 1949, 
Sârcu, 1961, Donisă, 1968, Ielenicz, 1973, Posea 
et.al., 1974, Posea, 1997, Ichim, 1979, 1986, Geo-
grafia României, vol. III, 1987, Săndulache, 1997, 
Ielenicz, Oprea, 2011, Săndulache, 2014)  și a ob-
servațiilor personale. Astfel, am separat (pe baza 
analizei atente a hărţii topografice, a profilelor ge-
omorfologice, a studiilor de pe teren, precum şi a 
analizei numeroaselor fotografii panoramice reali-
zate) cinci suprafeţe de nivelare la scara întregului 
bazin şi două nivele de umeri de vale.

Pentru suprafeţele de nivelare am folosit 
atât indicative (cifre), cât şi nume, pe care le-am 
dat după locurile unde au dezvoltarea cea mai 
clară: S1 („Grinţieşul Mare”, la 1650 – 1750 m al-
titudine absolută), S2 („Harlagia”, la 1500 – 1600 
m), S3 („Făget – Mezoveşti”, la 1200 – 1450 m), 
S4 („Malnaş – Dosu Cheosrezului”, la 1000 – 
1250 m), S5 („Frasinul” – la 850 – 1050 m) (Să-
ndulache, 2007). Umerii de vale au fost împărţiţi 
în: superiori (150 – 250 m altitudine relativă) şi 
inferiori (80 – 100 m altitudine relativă).

Caracteristicile morfografice ne demon-
strează că este o regiune montană aflată în plină 
evoluţie, corespunzătoare unui stadiu de tinereţe 
spre maturitate (în sens Davis), dovada fiind pro-
centul mare al suprafeţelor ocupate de versanţii 
convecşi, urmaţi de versanţii rectilinii respectiv 
de cei micşti. Acest fapt indică o adâncire recen-
tă a talvegurilor mai rapidă decât retragerea ver-
sanţior (sau cel mult egală cu aceasta – în cazul 
versanţilor rectilinii sau micşti) – care mai are 
mult de recuperat până la atingerea stadiului de 
echilibru dinamic, căruia, de obicei îi corespun-
de versantul concav. În cazul versanţilor recti-
linii se poate vorbi de o egalitate relativă între 
ritmul adâncirii râului şi cel al retragerii versan-
tului. Versanţii micşti semnalează adesea prezen-

ţa nivelelor de umeri de vale, ori unele influenţe 
structurale sau litologice în cadrul versanţilor 
(Săndulache, 2007). 

Din analiza hărţii morfografice [Fig.6] se 
poate constata că versanţii convecşi au o ponde-
re net dominantă în sectoarele modelate pe roci 
cristaline şi aproximativ egală cu celelalte cate-
gorii în sectorul flişului (estul bazinului).

Versanţii rectilinii sunt net dominanţi pe 
areale mai restrânse decât în cazul categoriei an-
terioare şi caracterizează cu precădere fie munţii 
modelaţi pe fliş, fie sectoarele inferior şi/sau mij-
locii ale bazinelor hidrografice în care în sectorul 
superior şi/sau cel mijlociu predomină versanţii 
convecşi, arătând un pas înainte făcut în evoluţia 
reliefului acelui bazin, fie în zone cu importante 
influenţe litologice sau structurale. 

Versanţii micşti sunt mai frecvenţi cu pre-
cădere în zonele centrală şi sudică ale bazinului, 
aşadar în porţiunile cu relief ceva mai evoluat, în 
timp ce în sectoarele cu relief tânăr (nord-vestul şi 
vestul bazinului) ponderea acestora este mai redu-
să. O pondere mare, adesea dominantă, o au acolo 
unde apar măguri litologice: o parte importantă 
din versanţii munţilor Comarnic, Highiş, Piatra 
Runcului, Licaş, Danturaş, Măgura (de Grinţieş). 

Versanţii concavi apar fie în sectoarele în 
care s-a ajuns la un oarecare profil de echilibru 

Fig. 6. Harta morfografică a bazinului Bistricioara
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Peisaje morfologice în bazinul hidrografic al râului Bistricioara – Carpaţii Orientali

al versantului (cursul superior al Putnei, bazinul 
Pintecului, bazinul Grinţieşul Mic), fie în cele 
unde influenţele litologice sunt evidente (mun-
ceii de la nord-vest de Bilbor, culmea Ciungi – 
Obcina, Creasta Sărmaşului, o parte din versan-
ţii masivelor Licaş, Danturaş, Vithavaş, Highiş, 
Chicera, Bâtca Arsurilor, Comarnic, Piatra Run-
cului, Măgura de Grinţieş, Hurduga). 

Ponderea relativ mare pentru o zonă mon-
tană a suprafeţelor cvasiorizontale se datorează 
mai mult „întâmplării” că Bistricioara (respectiv 
Vinul) au reuşit să intercepteze cele două depre-
siuni (Bilbor şi Borsec) şi mai puţin stadiului 
evolutiv în care se află relieful bazinului.

4. Rezultate 

Combinând informaţiile despre trăsăturile 
morfografice cu unele date morfometrice (în pri-
mul rând energia de relief, pantele şi hipsometria), 
unele aspecte morfogenetice (prezenţa suprafeţe-
lor de nivelare, morfostructura, morfolitologia) şi 
alcătuirea litologică la nivelul reliefului din între-
gul bazin, s-au determinat 9 tipuri de peisaje mor-
fologice (Săndulache, 2007), pe care le prezentăm 
mai jos, în ordinea descrescătoare a ponderilor 
acestora în suprafaţă [Fig. 7].
  

4.1. Munţii modelaţi pe roci metamorfice 
cu altitudini sub 1500 m, energie de relief sub 
600 m. Aceştia au ponderea cea mai mare (31,81 

% din bazin), păstrează porţiuni extinse de supra-
feţe de nivelare şi au aspect general de spinări, au 
văi înguste şi versanţi dominant în profil convex. 
Este vorba despre: cea mai mare parte a Munţi-
lor Vaman – Harlagia, Culmea Răchitiş, Masivul 
Arcoza – Mezoveşti, Masivul Cheosrezul Mare 
– Beneş şi Muntele Nou. Suprafeţele de nivela-
re cu extensiunea cea mai mare în aceşti munţi 
sunt S3 („Făget – Mezoveşti”) şi S4 („Malnaş – 
Dosu Cheosrezului”), dezvoltate la altitudini de 
1250 – 1450 m, respectiv 1000 – 1200 m. Este, 
aşadar, un relief caracteristic rocilor metamorfi-
ce pentru munţi de înălţime mijlocie şi mică (la 
nivelul României), asemănător cu cel al unor ma-
sive precum: Almăj, Semenic sau Poiana Ruscă. 
Surprinde buna conservare a suprafeţelor amintite 
îndeosebi în zonele de orbârşie ale râurilor Corbu, 
Rezu Mare şi Putna, areale în care eroziunea se 
află „în întârziere” faţă de celelalte sectoare ale 
bazinului Bistricioarei [Fig. 8] (practic, este vizi-
bil şi la nivelul bazinului Bistricioarei cum erozi-
unea se propagă din aval spre amonte).    

4.2. Munţii modelaţi pe roci metamor-
fice, cu energie mare de relief (peste 600 m), 
altitudini mari (până la 1756 m), pante accen-
tuate. Au o pondere de 26,43 % din bazin, pre-
zintă fragmente mici şi disparate de suprafeţe de 
nivelare şi nivele de eroziune, interfluvii frecvent 
cu aspect de creastă de intersecţie, văi adânci, cu 
versanţi dominant în profil mixt sau rectiliniu.

Aceştia sunt: Munţii Muncelul – Ţibleş, 
Muntele Grinţieşu Mare, Muntele Bâtca Arsu-
rilor (cu excepţia zonei centrale înalte), Munţii 
Preluca Ursului – Pietrele Roşii, sectorul vestic 
al Muntelui Măgura, cea mai mare parte a Mun-
ţilor Ciumărca – Pietrele Roşii, Munţii Şumuleu-
lui, Masivul Vithavaş (cu excepţia zonei înalte), 
Munţii Licaş – Danturaş (idem) şi cea mai mare 
parte a munţilor Muntele Nou – Deşelat. Sunt 
masive cristaline prinse probabil mai de timpuriu 
în mişcările de înălţare şi, în acelaşi timp, aflate 
mai spre est de precedentele, adică mai aproape 
de nivelul de bază regional al Bistriţei, de unde 
slaba conservare a suprafeţelor de nivelare în 
comparaţie cu categoria anterioară şi dominarea 
netă a versanţilor al căror profil rectiliniu sau 
mixt trădează o anumită maturitate la care a ajuns 
relieful [Fig. 9]. 

Fig. 7. Peisaje morfologice în bazinul hidrografic al râu-
lui Bistricioara
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4.3. Munţii modelaţi pe roci ale flişului 
cretacic (predominant şisturi grezoase) cu văi 
largi, energie de relief medie (400 - 600 m), 
pante moderate, versanţi în profil predomi-
nant convex sau mixt. Aceştia sunt: Munceii 
Grinţieşului, jumătatea estică a Muntelui Măgu-
ra, Muntele Ciumărca, Obcina Boiştei şi Obcina 
Târşoasei şi totalizează 11,67 % din suprafaţa 
bazinului.

Versanţii au pante mai mici decât cei mo-
delaţi pe cristalin, fapt care alături de lărgimea 
mai mare a văilor constituie trăsăturile definitorii 
ale reliefului modelat pe fliş, trădând friabilitatea 
mai mare a substratului; energia de relief medie 
şi mare este datorată în primul rând apropierii de 
nivelul de bază al colectorului Bistriţa [Fig. 10].

Fig. 8. Peisaj de la obârşiile Rezului Mare

Fig. 9. Munţii Muncelul – Ţibleş – Grințieșul Mare văzuţi de pe Culmea Harlagia (1587 m) spre est

Fig. 10. Munceii Grinţieşului (vedere de pe Arșița Luncilor, spre NE)
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4.4. Munţii modelaţi pe roci metamorfice 
şi sedimentare mezozoice, cu versanţi în pan-
tă moderată şi mică şi energie de relief mare 
(peste 600 m), sunt: Muntele Highiş şi Muntele 
Comarnic, din care se exclud zonele cele mai în-
alte (peste 1350 m altitudine absolută). Ponderea 
acestei categorii este de 8,02 % [Fig. 11].

4.5. Muncei cu altitudini sub 1500 m, 
modelaţi pe roci eruptive şi metamorfice, cu 
suprafeţe structurale extinse, măguri şi ab-
rupturi petrografice şi energie de relief mică 

(sub 400 m), sunt: Munceii Bilborului, Culmea 
Piciorul Gotca – Obcina, Creasta Sărmaşului şi 
Muntele Alunişul Mare.

Sunt, foarte probabil, munţii cei mai tineri 
din bazinul Bistricioarei, având geneză vulcani-
că dar şi erozivă; se află în extremitatea vestică 
şi nord – vestică a bazinului, aşadar cel mai de-
parte de nivelul de bază al Bistriţei; de aici buna 
conservare a unor suprafeţe structurale vulcanice 
sau a unor suprafeţe de eroziune prevulcanice pe 
cristalin. Deţin 6,37 % din suprafaţa bazinului 
[Fig. 12 şi 13].

Fig. 11. Munceii Highișului – vedere dinspre nord

Fig. 12. Culmea Piciorul Gotca – Obcina (1387 – 1395 m) şi o parte din Depresiunea Bilbor
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4.6. Vetrele depresiunilor Bilbor, Borsec 
şi a bazinetului Răchitaşu Mare se caracteri-
zează prin: glacisuri, piemonturi, şesuri aluviale 
extinse şi deţin 6,23 % din întregul bazin [Fig. 
14]. Acest relief neted, puțin fragmentat, se da-
torează vârstei recente a lui cât și depărtării de 
nivelul de bază regional al Bistriței. 

4.7. Şesurile aluviale ale principalelor 
văi sunt: Bistricioara aval de Valea Seacă, Putna 
aval de confluenţa cu Putna Întunecoasă, Valea 
Seacă aval de confluenţa cu Gheţăria, Pintec aval 
de confluenţa cu Târşoasa, Rezul Mare – cursul 
inferior, Grințieșu Mare (cursurile mijlociu şi 
inferior) [Fig. 15]. Prin „şesuri aluviale” am în-

Fig. 13. Munceii Bilborului – vedere dinspre est

Fig. 14. Vatra Depresiunii Bilbor – vedere dinspre nord

Fig. 15. Șesul acumulativ al văilor Grințieșu Mare și Bis-
tricioara, la confluența acestora
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ţeles fundurile de vale, de obicei plate, în care 
se încadrează luncile şi terasele mai scunde de 
20 m. Acestea reprezintă 4,23 % din suprafaţa 
bazinului. Sunt forme de relief fluviatil detașa-
te exclusiv în aluviuni; este vorba despre o pân-
ză aluvială groasă de cel puțin 15 m, formată în 
würm (Bojoi, citat de Donisă, în 1968, găsește 
în această pânză sub nivelul actual al Bistriței, 
la Vaduri, resturi fosile de Elephas primigenius). 

4.8. Munţii modelaţi pe roci metamorfi-
ce, cu altitudini mari (peste 1400 m), energie 
de relief mare (peste 600 m) şi care păstrea-
ză porţiuni extinse din suprafeţe de nivelare 
(Munţii Harlagia şi Muncelul) [Fig. 16]. Aceştia 
se află în zona de nord - vest a bazinului, doar 
pe stânga Bistricioarei. O mare dezvoltare are 
acest tip de relief în bazinele Neagra Broșteni-
lor [Fig.17] și Neagra Șarului, situate spre nord, 

Fig. 16. Muntele Harlagia (ultimul plan) – vedere dinspre sud-est.

Fig. 17. Aspect din bazinul Negrei Broștenilor (Munții Tunzăriei, subunitate a Munților Bistriței); se evidențiază dez-
voltarea mare a suprafeței Poiana Ciungilor (David, 1949), sinonimă cu suprafața Harlagia din bazinul Bistricioarei 
(Săndulache, 2007), la altitudini de 1500 – 1600 m (nivelul superior al culmilor din imagine).

Suprafaţa „Harlagia” (1500–1586 m)
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în cadrul Munților Bistriței. Conservarea bună 
a suprafeţelor de nivelare la altitudini absolu-
te de peste 1500 m şi relative (raportat la firul 
văilor Bistricioara şi Muncelul) de peste 600 m 
se poate explica prin duritatea substratului, dar 
şi prin posibila vârstă recentă a văii transversale 
a Bistricioarei, care separă aceşti munţi de cul-
mea Mezoveşti, de la sud, mai scundă cu 200 m, 
precum şi, foarte probabil, prin ritmul mai rapid 
al înălţărilor tectonice cuaternare al munţilor de 
la nord de Bistricioara. Ponderea în suprafaţă a 
acestei categorii este de numai 3,8 %.

4.9. Măgurile modelate pe roci sedimen-
tare dure (calcare, dolomite, gresii şi conglo-
merate), cu abrupturi stâncoase, creste de co-
coş, ţancuri. Deşi ocupă o suprafaţă atât de mică 
(1,4 % din suprafaţa bazinului), aceste măguri, 
aşa cum le demonstrează şi numele (Măgura, Hi-
ghiş – „munte ascuţit” în limba maghiară), Bâtca 
Arsurilor („bâtcă” = vârf), Piatra Runcului, apar 
ca accidente morfologice evidente, dominând de 
obicei munţii care le înconjoară (şi care în cele 
mai multe cazuri sunt picioare sau culmi ce se 
ramifică din acestea) cu silueta lor uneori impu-

Fig. 20. Măgura Grințieșului (1548 m)
- Vedere dinspre sud (de pe Muntele Highiş).

Fig. 18. Măgurile Vithavaș și Licaș din nordul Munților Hăghimaș, alcătuite din 
dolomite triasice Vedere dinspre NV (din Munții Giurgeu).

Fig. 19. Țancuri și abrupturi pe do-
lomite  în măgura Vithavaș (1609 m).
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nătoare (Comarnic, Măgura, Bâtca Arsurilor), 
alteori zveltă, îndrăzneaţă (Vithavaş, Highiş); 
aceste măguri sunt martori de eroziune din cu-
vertura sedimentară a cristalinului (atât pre - cât 
şi postparoxismală – vezi Mutihac, 1990), care, 
aşadar, ocupa în epocile trecute o suprafaţă mult 
mai mare [Fig. 18, 19, 20]. 

5. Concluzii 

Tipurile de peisaje morfologice din bazinul 
Bistricioarei au fost identificate prin coroborarea  
informaţiilor despre trăsăturile morfografice cu 
unele date morfometrice (în primul rând energia 
de relief, pantele şi hipsometria), unele aspecte 
morfogenetice (prezenţa suprafeţelor de nivela-
re, morfostructura, morfolitologia) şi alcătuirea 
litologică la nivelul reliefului din întregul bazin.

Ponderea mare a șesurilor depresionare 
(6,23 %) pentru un bazin hidrografic aflat în pli-
nă zonă montană, se datorează „întâmplării” că 
Bistricioara a interceptat cele două depresiuni 
(Bilbor și Borsec) și mai puțin stadiului evolutiv 
în care se află relieful.

În linii mari, se poate spune că, în jumă-
tatea de vest a bazinului Bistricioarei, situată 
la distanță mai mare de nivelul de bază local al 
Bistriței, peisajul morfologic dominant este de 
culmi nivelate, nivele structurale și versanți în 
profil convex, văi nu prea adânci (tipurile 1, 5, 6, 
8), în timp ce, în jumătatea estică, datorită apro-
pierii de nivelul de bază bistrițean, peisajul este 
caracterizat prin energie mare de relief, dezvoltare 
slabă a suprafețelor de nivelare, versanți rectilinii 
sau micști (tipurile 2, 3, 4, 9).
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