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A. Caractere generale. In zona centrală a Carpaţilor de Curbură se 
diferenţiază o treaptă de munţi scunzi, discontinuă, cu poziţie mărginaşă 
faţă de Depre8iunea Braşovului, a căror Ca:t'lactere , morfogenetiice şi mor
fometrice · atestă provemienţa lor dintr-o unitate care atinsese faza de 
peneplenă avansată în finele Miocenelui. 

Pe direcţira nord-sud, între culoarul depre:sionar de la Reei şi Munţii 

înalţi Siriu-Ciucaş se interpune un sector muntos, la circa 1000 m alti
tudine, aparţJinînd acestei trepte, căruia i-am atribuit denumirea de 
Munţii Întorsurii Buzăului, fapt justificat de aspectul t:naectului văii 

Buzăului. 
. -

Buzăul, după ce-şi adună apele din culmile nordice ale Ciucaşului, 
descrie intre locaHtăţile Vama Buzăuluâ şi Zăbrătău un larg cot care-i 

schimbă complet direcţia de curgere. In tot acest sector valea se extinde . 
ca un adevărat şes, iar culmile joase de 800-1000 m ce o domină cu 

cea 300-400 m par să amplifice aspeotul depresionar. Această regiune 
de curbură a Buzăului bine individUiali~tă din punct de vedere fizica
geografic · şi intevcalată Munţilor ·Intorsu:rii Buzăului este cunoscută în 

literatura de specialatate sub numele de Depresiunea lntorsurii Buzăului, 
o depresiune cu po7liţie centrală în cadrul munţilor şi cu o morfologie 
destul de oomplexă. 

Aceste două categorii de forme majore de relief - munţii şi depre

siunea trebuie să fie antalizate aparte Şi apoi luate împreună pentru a 

stabili evoluţ\ia morfologică a ansamblului regional. 
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Munţii lntorsura Buzăului constituie în esenţă o unitate de tran
ziţie la nordul Ciucaşului, Siriului şi Podul Calului, reprezentată prin 
munţi scunzi, cu culmile toeiite şi văi adînci. Dacă spre nord şi spre sud 
oontactul cu unităţile vecine - Depresiunea Br.aşovulud. şi respectiv 
Munţii Ciucaş - Siriu - Podul Calului, este clar exprimat, denivelările 
de cîteva sute de metri fiiind însoţite de schimbăm în toate componentele 
învel1işului geografic, în schimb spre vest şi est trecerea se face gradat 
spre ultimile trepte nordice şi nord-vestice ale Munţilor Baiului şi 

Vrancei. 

în ansamblu, Munţii Inrtorsurii BuzăulUJi apar ca o treaptă de relief 
la cir2a 1000 m încadraţi între zona montană ce depăşeşte de regulă 
1400 m - Baiu-VnanceH şi compartimentul estic al Depresiunii Braşo
vului situat la 530-650 (fig. 1). Văile Zi:ziinului, Dălghiului, Crasnei, 
Crăsniţei, Dîmbului Mare şi Zagonului delimitează clar acest spaţiu geo
grafic. In unele Jucră:ti este di:stirrsă o sd.ngură unitate de "muncei" înrbre 
valea Gîrcinului (estul Pietr.ii Mafii) şi Vlalea Zagonului numită "Munceii 
Teliului". Realiltatea fizica-geografică impune separarea clară a două 
unităţi - munţii scunzi ai Gîrc~nului în vest, var,iaţi oarecum din punct 
de vedere structuml şi litologic, adînc fragmentaţi de sistemele hidra~ 
grafice şi Munţii Intorsur~i cu o relativă omogenitate structurală şi mor
fologică. 

Bib1iografia fizica-geografică referitoare ~a aceas,tă regiune, deşi 

destul de bogată, nu cuprinde .nici un studiu de amănunt cu caracter 
geomorlologic. Cele mai multe (Schilling Gabor 1910, N. Orghidan 1939, 
Gr. Posea 1959, M. Iancu 1963, 1969 etc.) urmăresc rezolvarea proble
mei privind evoluţi1a văi1i Buzăului în sectorul Cra:sna-Harţagu, aducînd 
argumente locale în susţiner&a idei'lor de antecedentă s•au captare. O lu
crare cu caracter monografie asupra Depres.iunii Intorsurii Buzăului a 
lui S. Micu, L. Someşan, V. Pop 1947, prezintă sucaint cadrul fizica-geo
grafic 'al aces1tei unităţi, accentul fiind pus pe aspecte de istorie şi de 
economie locală. 

In schimb s1tudiile geologice mai puţin cele directe şi mai mult cele · 
cu caracter general sînt numeroase, ele axîndu-se fie pe prob}eme de 
tectonică, fie pe cele d~ petrograrffe · şi S'tratigrafie (M: G. FHipescu, Ti 
Neagu, Şt. Airinei, 1. Băncile etc.). 

B. Evoluţia paleogeografică. In descifrarea particularităţilor geomor
fologice şi cronologia regiunii, ne vom folosi de o serie de observaţJii geo-=
logke semnificative. Elementele structurale scot în evidenţă, după cum 
vom vedea, aspeete evaluitive oare nu-şi găsesc explicaţia pe alte · baze. 
Din corelarea datelor geologice reiese că această reg1iune montană .este 
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realizată pe depozi,te aparţinînd predominant ~Jretacicului în facies de 
fliş ; ele se încadrează structural pînzei interne infedoare şi pînzei in
terne superioare (M. G. Filipescu 1963). Contactul dintre pînze se reali-
21ează aproximativ in seotorul vestic al Depresiunii Intorsurili. Petrografic 
există diferenţieri impuse de caracterele domeniului marin in care s-au 
depus sedimente:Ie. Asttf1el, oele din pinza internă superioară din vest .sînt 
reprezentJate prin conglomerate , gresii, marno-·calcare , şi:sturi argiloase 
etc. şi · aparţin creta'Cicu lui inferi ~""' r şi mediu. Ele formează o pînză de 
dec O'lare ce atinge o lăţime de cea 10 km (M. G. Filipescu 1963) care 
a incă<lecat depozitelle pinzei interne inferioare r eprezentate prin eocen 
şi cretatic, pred ominant a lc5Jtui,te d in mar ne. 

Fundamentul cristalin, cu implicaţiile sale specifice Curburii Carpa..
ţiJ or , compartimentat - dispus în hof'sturi şi grabene - prezintă o că
dere progres ivă în lungul un'lri ax orientat nord-vest cMre sud-est .
Odorhe'i-Sf. Gheorghe-Buzău -- (Şt. Airinei). Aces't ans1amblu cristalin 
acoperjt cic fHş crebacic şi paleogen în M'll!nţii Intorsurii Buzăului, tri
mite spre suprafaţă o crea~tă onientată apro:\iimativ de la. sud-vest cMre 
nord-~t pe latura vestică a conuxităţii Rîului Buzău (pe direcţia vîrful 
Bridiaru -- vîrful Ghilcoş) care a jucat un rol deosebit d,e important în 
dirijarea iniţială a rîului 1• Această creastă (cordilieră) vizibilă într-un 
profil in culmea Cărbunarea este mascată de o cuvertură foarte subţire 

de sedimentar. 

Două categor ii de CIJ1s-tante au conlucrat în stabilirea geometriei 
forme:or mari ele relief în Munţii !ntor:surii : fundamentul cristalin şi 

tc•etonica. 
Afundarea axului suhasmentului cristalin (de la nord-vest spre sud

est) şi prezenţa unor arii ridicate (holiSturi) în estul şi vestul Depres.iunii 
Intorsur.ii Buzăului - dezvoltată tocmai pe acest contact - conturează 

tiparul general. 
. C. Unităţi şi trepte de relief. Pe acest ans,amblu structural şi petr.o

grafic, eroziunea a creat un relief variat sintetizat în dteva uni·tăţi şi 

trep te corespun zătcare diferitelor e:tape evo:utjve prin care a trecut re
giunea . Astfe l se pot separa cele două uni,tăţi -- Depresiunea lntorsun~, 

Buzăului şi Munţii lntorsurii, iar evolutiv patru n ivele de eroziune, ur~ 

niv-el piemontan şi cîteva sisteme d~ teTaşe. 
1. Munţii lntorsurii după . cum ne arată structura petrografică 

elementele paleontologice ş.i orientarea, anterior formării culuarului tec
ton1c de la Re-oi, c"nstituiau un corp comun cu Munţii Bodocului. Dispo
ziţia mare1lor linii tectonice pledează şi ele în acest sens. Munţii Intor
surii cupr.incl culmile ce înconjoară de:presiunea, unele avîno ca-racter de 
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t:reaptă la periferia ma:sivelor îna,lte sudice, al,tele constituind măguri 
separete de văi largi afluente Buzăului sau Oltului ; în general sub raport 
a'ltimetric nu depăşeşte 1200 m şl nici nu cob~ară sub 700 m. Culmile 
no~dice prezintă înşeuări largi de obîrşie, de contact petrog~afic, sau 
legarte de vechi cursuri decapitate în anumite faze ale evoluţiei regiunii ; 
fizioncmia lor evidenţiază un contrast evident întne versanţii expuşi de
presiunid. Braşovului şi cei ce delimitează Depresiuneta întorsurii Buzău
lui sp~e nord, pantele sînt accentuate marcînd căderea altimetrică de la 
900 la 600 m ; văile sîtilt scurte, puternic adîncite, cu rupturi de pantă 
şi cu evidentă tendinţă de înaintare spre sud ; proceseje de vers1ant -
alunecările, şiroirea - se marnifesttă deosebi~t de intens. Versanţii sudici 
sînt mult mai dcmoli, adesea racordul cu fundul depr:es:unii se face 
prin pante de gJacis ; de remarcat faptul că văile sînt foarte largi în 
contrast cu firicele de apă care de abia se scurg. Spărlarea în suprafaţă 
şi alunecările superficiale întregesc model1area vemanţilor. 

2. Depresiunea lntorsura Buzăului, se dezvol,tă în lungul acestui 
rîu pe cea 16 km, prezentînd lăţimea maximă în centru de circa 4 km. 
Geneza depresiunii se leagă de tectonică, ea făcînd parte din aceiaşi serie 
a culuarului de la Red. E~o:Giunea exercitată de Buzău şi aHuenţii săi 

în mai multe faze evolutive, în lungul unui contact petrogr~afk şi pe 
fondul suprapunerii unei mişcări suhsidente continui a determinat lăr
girea ei. In acelaşi timp a avut loc şi o înălţare în b:oc a lanţului mon
tan, cu valor'i maxime în lungul axulud. Lăcăuţ-Penteleu-Ciucaş-Neamţ. 
Rîul Buzău a suf,erit o continuă deplasare spre sud, sud-est ceeace a 
determinat construirea unei lunci foarte largi pe stînga sa, care prezintă 
aspectul unui va:st glads acumulativ ce îndlină spre sud-est. 

Cu pnivire la Curba Buzăului în sectorul Vama-Crasna-Harţag, da
tele de teren, infirmă ipoteza captării; în cursul superior pînă la locali
ta;tea Vama Buzăului, rîul Buzău şi-a sculptat valea pe contactul dintre 
cele două pînze cretac:ice. Mai departe creasta de cristalin nu i-a permis 
să se dirijeze spre Depresiunea Braşovului. Valea Marea care pare că 
se află în continuarea văii Buzăului de la looaUtatea Intorsura mai de
parte spre nord nu reprezd.ntă o veche vale spre nord a acestui rîu ; nici 
elementele de vale- terasele- şi nici cele paleontologice nu indică acest 
lucru. Dimensiunile Văii Mari sînt dictate de nivelul de bază apropiat şi 

caracterele litologice, la fel ca şi la celelalte văi care debuşează spre Depre

siunea Braşovului. Dealtfel, Buzăul se dispune conform înclinării generale 

a fundamentului cristalin din cadrul Curburii Carpaţilor, înclinare arătată 

de datele geofizice. 
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Ca urmare, dezvoltarea paleogeografică a regiunii atestă antecedenta 
Buzăului Ia lntorsu.ra şi nu existenţla unui fenomen de captare. 

3. Nivele de eroziune, piemonturi, glacisuri, terase. Urmărind desfă
şurarea lor se remarcă existenţa a patru nivele, prezente în toată curbura 
Carpaţilor, o trenă de glacisuri, pe alocuri piemontană şi 2-3 terase. 

a) Nivelul Podul-Calului2 bine exprimat sub formă de poduri largi ; în 
masivele din sudul regiunii unde ajunge la 1400-1500 m este prezent 
prin cîteva virfuri (Vf. Negru 1108 m) în estul şi vestul regiunii. Ele sînt 
resturi dintr-o suprafaţă extinsă, modelată pe cretacic şi paleogen, ulterior 
fragmentată de eroziune şi deformată tectonic. 

b) Nivelul Buzăului, cu largă dezvoltare sub formă de culmi secun
dare pe toată lungimea acestui rîu şi a aHuenţilor, indică cu pris::>sinţă 
vechimea cursului lor şi deci atecedenţa în zona cheillor. !n Munţii !ntor
surii el se desfăşoară la circa 900-950 m şi apare sub formă de culmi 
orientate de la nord-vest spre sud-est şi nord-sud. Prezenţa actuală a cum
penei de apă în capătul sudic a11 acestor culmi, unde înregistrează şi valori 
mai mici, evidenţiază o înaintare rapidă recentă a reţelei hidrografice 
tributare Oltului în detrimentul Buzăului. 

c) Nivelul lntoTsurii Buzăului la circa +800 m prezintă cea mai mare 
dezvoltare pe marginile depresiunii, unde formează podurile a numeroase 
culmi cu dispoziţie radiară. Ele indică o reţea hidrografică abundentă care 
cel puţin în sectorul estic îşi avea în această fază, obîrşiile la nord de 
actuala cumpănă. Pe actualele văi ale Lădăuţului Mare şi Lădăuţului Mic 
se dirijau a:peie unor rîuri cu izvoarele mult mai la nord. Desfăşurarea 
mare a nivelului şi dispoziţia ra:diară cu cădere spre sud-estul (775 m) 
depresiunii indică începutul unor mişcări de subsidenţă pa!'lalel cu ridi
carea tot mai accentuată a regiunii montane sudice. Urmarea acestui joc 
tectonic îl constituie începutul adîncirii antecedente a Buzăului şi Bîscelor 
în sectoare<le de traversare a axului Lăcăuţ-Siriu (Bocîmea) şi crearea 
unor largi bazinete de eroziune în amonte de chei ca urmare a predo..:.. 
minării eroziunii laterale. 

d) Nivelul de + 750 m este bine exprimat în vestul şi nord-vestul De
presiunii 1ntorsura Buzăului, precum şi pe rama sudică a depresiunii Bra
şovului. Apare ca umeri în lungul Buzăului, coborînd treptat la circa 
700 m la Nehoiu şi 650-600 m în subcarpaţi. Faptul că niveiele supe
rioare afirmă o puternică deformare, în timp ce ultimul se continuă 

aproape normal de la Intorsură pînă în Subcarpaţi, fixează momentul prin
cipal al mişcării pe verticală, a regiunii, care a creiat bombarea în zona 
Ciucaş-Penteleu-Lăcăuţ, după definitivarea nive lului întorsurii şi anterior 



sculpturii nivelului de 750 m. Prezenţa teraselor evidenţiază continuarea 
mişcărilor cu aceleaşi sensuri, dar cu amploare mult mai mică. 

e) In sudul Depresiunii Braşovului se desfăşoară piemonturi foarte 
foarte extinse la nord-est · de Zizin, unde şi reţeaua de văi este mult mai 
extinsă, iar cadrul montan apropiat mult mai înalt. La est de Zizin e-le 
au mai mult caracter de glacisuri acumulative la 550-600 m, uneori conuri 
nu prea extinse la gurile unor văi scurte dar adînci. Cu greu pot fi dife
renţiate două-trei generaţii de conuri, trădate numai de apariţia izvoa
relor. Acestui nivel îi corespund umerii din lungul Zizinului, Teliului, 
Valea Mare, Zagon ce urcă pînă la 650-675 m. 

Evolutiv ele coincid cu faza sculptării nivelului de 750 m din cadrul 
Intorsurii Buzăului. 

f) Terasele apar doar în compartimentul vestic al depresiunii şi nu
mai pe Buzău, Buzoel şi Dălghiu. Desfăşurarea lor a fost legată de îmbi
narea celor două elemente tectonice, ridicarea sacadată în zona axului 
Lăcăuţ-Ciucaş şi mişcările cu caracter subsident în sud-estul depresiunii; 
sînt terase epigenetice ce converg în aval, dispărînd treptat în partea ves
tică a depresiunii. Astfel, se remarcă în dreptul localităţii Vama Buzăului 
trei teras1~ la 2-3 m, 5-6 m, 15-16 m altitudine relativă ce coboară în 

aval, pierzîndu-se treptat în luncă, începînd de la capătul sudic al locali
tăţii Acri<;. Nivelul superior are dezvoltarea cea mai mare, fiind prezent şi 
în nordul depresiunii, unde are caracter de glacis aluvial. 

Plasarea centrului de subsidenţă în sud-estul depresiunii a impulsio
nat abaterea Buzăului spre sud, o aluvionare bogată şi ca urmare crearea 
unei lunci foarte largi. 

D. Corelarea datelor geologice şi geomorfologice. Coreborarea datelor 
morfologice cu cele de ordin stratigrafic şi tectonic permite stabilirea -
evolutiv - a două etape: etapa antecuaternară şi etapa cuaternară, fiecare 
cu mai multe faze. 

Incepî.-:d din cretacicul superior şi pînă în cuaternar această regiune 
a fost afectată în mai multe rînduri de impulsuri orogenice care iau con-

turat actualul aspect. Mişcările din tortonian sarmaţian inferior (stirică 

şi atică) au dus la definitivarea structurii flişului paleogen şi la exon-

darea unei regiuni extinse pînă la sud de cuveta Drajna care se adaugă 
spre sud şi est la uscatul dobîndit în fazele anterioare. Alături de o reţea 

de văi autohtone, pe el se prelungesc, urmărind în primul rînd inflexiuni 
date de tectonică, o serie de rîuri cu obîrşii în zona flişului cretatic sau 
zona cristalino-mezozoică. 

238 



Modelarea regiunii în sarmaţian şi meoţian s-a concretizat în dezvol
tarea nivelului Podu-Calului. Ulterior - noi mişcări de ridicare în meo
ţianul superior, pontian superior dacian levantin superior au dus la crearea 
condiţiilor tectonice necesare sculptării celorlalte nivele: Buzăului - pon_ 
ţian, Intorsurii - dacian superior-levantin, nivelului de 750 m - cuater
nar inferior (villafranchian). 

Mişcările din faza valahă (levantinul superior) duc la: ridicarea puter
nică a zonei montane cu un maxim în lungul axului Lăcăuţ-Ciucaş defor.:.. 
mînd nivelele anterioare, accentuarea depresiunii Tg. Secuiesc şi acce
lerarea subsidenţei la Intorsura Buzăului. In aceste condiţii ultimii 
afluenţi nordici ai Buzăului la Intorsură (Lădăuţele) sînt decapitaţi, iar · 
văile tributare lacului vHlafranchian din Depresiunea Braşovului - Teliul, 
Valea Mare, Zagonul înaintează regresiv cîştigă teren în bazinul Buzăului 
şi creează conurile piemontane pe bordura nordică a Munţilor Intorsurii. 

In peistocenul superior tectonica secondată de un regim climatic 
periglaciar a stat la baza dezvoltării nivelelor de terasă pe anumite sec
toare ale Buzăului şi a creerii unor glacisuri largi în special pe marginea 
nordică a depresiunii Into:mura Buzăului. 

Faza actuală, în evoluţia regiunii, se caracterizează printr-o desfă
şurare diferenţială a proceselor de versant în funcţie de pantă, rocă, grad 
de acoperire cu vegetaţie, de formele majore ale reliefului - văi şi in~r

fluvii. Trebuie să menţionăm predominarea spălării în suprafaţă, alune
cările superficiale pe versanţii ce înconjoară Depresiunea Intorsura Bu
zăului, torenţialitatea pe cei ce mărginesc Depresiunea Braşovului, apoi 
revărsările, aluvionarea şi mlăştinirea în lunea Buzău~ui. 

CONCLUZII 

1. Munţii scunzi ai !ntorsurii Buzăului şi Depresiunea Intorsura Bu
zăului constituie un ansamblu bine individualizat în nordul Ciucaşului, 
Siriului şi Penteleului. 

2. Intorsura Buzăului este o depresiune de origine tectono-erozivă 

instalată la contactul pînzei interne inferioare şi a pînzei interne supe
rioare a flişului cretacic, în condiţiile unor lăsări tectonice cu caracter 
subsident şi a inătţării ramei monrtane sudice. 

3. Evoluţia regiunii a cunoscut mai multe momente concretizate în 
patru nivele de eroziune (sarmaţian, ponţian, davian-levantin, villafran-
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chian) un nivel piemontan (villafranchian) trei nivele de terasă (pleistocen 
superior) şi lunea (holocen). 

4. Buzăul prezintă o vale veche antecedentă, probabil încă din sarma
tian, axată de la Irrtorsură mai departe pe direcţia generală de înclinare 
a furrdamentului cristalin, care în acea fază, desigur, s-a reflectat în uscatul 
tinăr, ieşit de sub apele mării (sannaţian inferior). 

5. Desfăşurar€a nivelelt"lor de eroziune atestă mentinerea şi impu
nerea pe acelaşi traseu a Buzăului, în ciuda ridicării maxime a masei car
patice pe aliniamentul Lăcăuţ-Ciucaş. 

NOTE 

1. Identifkarea acestei cres\te crLstJaline ~co.rdiilieră) se d:arto•reşte profesorului M. G. Fi
lipescu, oare ne~ arătat-o pe teren şi cărui:a ii aldllicem cede mai vii mulţl.llllliri . 

2. M. IELENICZ - P-robleme de geomorfologie în munţi.i din baZinul Mljperior al Bu
zăului. Comunicare StU&ţinută l:a Sesiunea S.S.G. Buzău - noi·embrie 1969. 
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