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Aprecierile generale. Cercetărnle cu caracter geomorfologic efectuate 
pînă în prezent în ca'drul Cavpaţi·lor de CurbUTă relevă existenţa a trei 
unităţi majore de relief care conturează o dispo7Jiţie etaj•ată : 

1. ComplexuJ depresionar Braşov care include arealele depresionare 
"Ţara Bîrsei" şi "Tîrgul Secuiesc" sau "Breţcu", împreună cu anexele 
insinuate în masa de orogen a curburiă. Carpaţilor, încadrat alt'imetric 
înrtre 450-600 m ; ca linie generală caracterul de cîmpie înaltă a geo
sinclinalului se ,pune în evidentă preturtindeni; 

2. Zona munţilor de altitudine fijl:ocie oe varaază între cotele de 

750-1250 m; 

3. Zona munţill:or rîn~lţi de peste 1400-1500 m care aparţin curburii 

estice. 
In ansamblul Carpaţilor de Curbură aceste trei subunLtăţi, pe lîngă 

o dispunere etajată, se întrepătrund condiţionîndu-se în pe:i!saj, în .lJargă 

măsură, pr,intr-o serie de elemerute de ordin general. 

Criteriile de separare precizează o .ind'ivualizare locală evidentă a 
munţilor de înălţ~me mijlocie - etajul munţilor scunzi - în care se 
încadrează şi Masivul Bodroc. Acest etaj corespunde în e'Senţă unui com
plex de nivelare de vîns·tă rrriocenă din cadrul Carpaţilor de Curbură, 
fragmer.tată în bună parte de mişcări cu caracter neotectonic în a doua 
jumătate ·a plio1cenului ; grn:benele care au luat naştere artunci, relevă 

caracterul arhitectonic al Depresiunii Braşovulru:i, i•ar hostui'!i.le corespund 
complexului monfometric cu po2'liţie peri.ferică reprezentat prin totali
tatea munţilor scunzi. 
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Masivul Bodoc, este puţin cunoscut în Hter.atura de specialitate; 
pînă în prezent nu eXistă - afară de lucrările cu caracter general - 0 

lucnare specială care să-i sc01ată în evidenţă constantele fizico-geografJ.ce. 
In schimb, o serie de lucrări cu specific geolog~ic, furnizează date con
cludente asupra stratigrafiei, litologiei şi tectonice'i (M. Filipescu 1954, 
1955, 1963; I. Drăghindă 1954 ; V. Mutihac 1954 ; M. Ilie 1954 ; I. Băn
cilă 1958 ; Şt. Airinei 1959, 1963 ; Gh. Murgeanu 1961 etc.) care ne vor 
aju~a în descifrarea genezei şi evoluţiei :acestui sistem muntos. 

Titulatura de Bodoc, sub oare es1Je cunoscut masivul, prov.ine prin 
genemlizarea numelui unU!i. vîrf - Bodoc 1194 m - caDe deşi nu pre
zintă cea mai mare al:titudme se bucură însă · de o poziţie centnală în 
cadrul m1a!Sivului, fiind astfel mai bine .cunoscut. 

lncadrare. Munţii Bodoc v,in în contact spre sud cu trei comparti
mente ale Depresâ.unii Braşov, iar spre nord se leagă cu M18sive1e Ca
~oşa şi Ciumatul, faţă de care se deosebeşte nu numai prin particulari
tăţiJ:e geomor:Jiologke pe care J.e are, dar şi din punct de vedere struc
h~ml. 

Matsivul Bodoc este destul de vechi, constituit - domănJant - din 
formaţiuni de fliş, grezo-conglomeraţie din Cretaaicul inferior şi forma
ţiuni de f'liş mamo~grezos din Cretacicul superior, pe cînd Masivul 
Giumat este un con vulcanic aparţinînd celui mai nou eruptiv neogen. 
Aglomeratele vulcanice se suprapun pe o zonă restrînsă peste formaţiile 
proprii Bodocului, trecerea făcîndu-se pe neSI.imţite; deaceea unii cerce
tători înglobează acestora din urmă, dacă nu întTegul masiv Ciumat, 
dar în bună parte. 

Sub raport peisagistic nu se poate spume, de La un prim contact cu 
terenul, că ar exi'Sta o deosebire tranşantă între cele două masive, de
oarece Cdumatul apare ca o enclavă în masa cretadcului oare se extinde 
spre nord, în Munţii Ciucului cu aceleaşi caractere. 

Limita dintre Bodoc - extins la sud şi Catroşa-Ciumatul la nord, 
se poate urmări pe direcţia : Va!lera Turiei, Valea Balvanioş, înşeuarea de 
1a Băile Fudelis şi apoi Valea Jombor de pe conJtactul cu depresiunea 
BicS'adul Q[tului. 

Contactul cu compartimentele diferenţiate altimetric C'ar'e încadrează 
Masivul Bodoc se efectuiază în cea mad. mare parte prin intermediul unor 
abrupturi de fali:e mascate de depozite deluvio-proluviale, care cores
pund unor treD!e de glacirsuri sau chiar piemonturi. 

Pe latui'ia estică, urmărind supravaţa de r:acoi'id de la sud spre nord, 
acea!sta apare ca o denrive[are tranşantă, exprim1ată parţ)ial prin falia 
Dailmc, irar ma~ departe pînă în Valea Turia, urn abrupt domină Depre-
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siunca Tg. Secuiesc cu circa 200 m. Pe această zonă de contact se insta
lează mici depl'iesiuni de eroziune diferenţială ocupate de vetrele unor 
S'ate- Dalmic, Cernatu, Icafalău, Alungeni şi Tur,ia. 

Pe latu:rra vesitică, Masivul Bodoc vcine în contaot, în cea mai mare 
parte, cu complexul de vale al Oltului. O serie de conuri de dejecţie ale 
unor af,luenţi ai acestuia, care descind din Bodoc, parazitează teraseie 
rîului. In marginea muntelui se înşiră mici baZJinete de eroziune, cel mai 
reprezentativ fiind ocupat de vatra satului Bodoc. 

Spre sud, Masivul Bodoc îşi îneacă capătul în depozi'tele deluvio
aluviale ale culoarului depresionar de la Reci ; contactul este ezitant, 
însă marcat în peisaj de existenţa vegetaţiei forestiere din munţi. Ra
p c.rtul cu eruptivul neogen îi conferă Masivului Bodoc unele calităţi de 
încadrare, cel puţin parţi1ală, în "zona aureolei mofetice". 

Caracterele cadrului natural. Urmărirea raportu:rrilor cu celelalte 
subunităţi scoate în evidenţă cu multă clarit'ate caraoterul de bloc -
prin provenienţa de horst ~al Masivului Bodoc. Dar relaţiile dintre Bodoc 
şi zonele mărginaşe sînt extrem de complexe condiţionînd însăşi unitatea 
lor; în acest sens cităm rolul morfogenetic al a:Huenţilor de ordinul 
întîi şi doi ai Oltului care descind din Bodoc. 

Anumi1te fenomene şi procese :fizico-geograf;ice nu se port însă explica 
dacă nu luăm în consideraţie Hto,logia, structura şi tectonioa mas:ivului. 

Coordonatele morfogenetice relevă, de la un prim contact, o oare
care omogenitate structurală şi litologică - pe care s-a realiLJat relieful. 
Acest masiv de vîrstă cretacică, este coru;tituit - dominant - din 
formaţii ele fliş greso-cong1omeratic, parţial willdrliş şi marno-ca!loare 
din cret'acicul infenior. Ace'Stora se adaugă pe latura estică formaţii 

marno-grezoase din crebaoicul superior. Acest masiv pre'Ziintă aceleaşi 

caractere structurale ca şi Munţii Intorsurii Buzăului cu care se corutinuă 
spre sud pe sub poarta de la Reci şi Munţii Baraolt la vest de oare se 
separă prin golful depresioruar Sf. Gheorghe. 

Diferenţier.ile lirt:o'logice sînt conddţionate , în principal, de domeniul 
marin în cadrul căruia a avut loc procesul de sedimentare. 

Acesta se încadrează sub raport ·structural în două pînze şi anume : 
pînza internă superioară cu o largă răspîndire spaţi,ală şi pînza in:ternă 
inferioare. Procesul de organizare a acestor două pînze se datoreşte unei 
alunecări gravitaţionale cînd Flişul intern super,ior a glisat pe flişul 

intern rinferior (M. Filipescu 1963). 

Intreaga încărcătură flişoidă esrt:e susţinută de un fundament cris-
1Dlin cu particularităţile sale proprii Curburei Carpaţilor - dispunerea 
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în horsturi şi grabene - şi aplecalt de la nord nord-vest către sud sud
est (Şt. Airinei 1963), d~re: ţie în care de a'ltful este uşor lăsat ansamblul 
Mas'ivului Bodoc. 
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Indicii morfogenetici. In rap ::'rt cu elementele litologice; structurale 
şi tedoni'Ce, acţiunea agenţilor exogeni a geneTiat un rellief variat, ex
primat prin dHer'ilte tipuri de forme şi mai ales nivele de eroziune cores
punzătoare . fazelor şi dil"ecţîi:or evoluti:Ve prin care a trecut această 
unitate. 

Studiile întrepninse în Depresiune.a Brasovului cît şi. în Munţii In
torsurii Buzăului ne-au dat posibilitatea unei viziuni mai largi şi ne-au 
condUJS la aprecierea că Munţii B ::-doc arrberior formării culoarului de la 
Reci consti,tuiau o unitate comună cu Munţii Intorsurii. Anahza unor 
caractere a expresiilor valorice altitudinale, propliii Marsivului Bodoc, în 
antiteză cu reg1iunile limitrofe, dă posibilitatea identificării cali·tăţilor 

morfologlice de ansamblu şi de detaliu ale diferitel c- r asociaţii : comple
xele de interfluviu, complexele de vale şi complexele de pantă (supra
feţele de racord). 

Valorile altimetrice I"elevă forme de relief oare arting înălţimea ma
ximă, în partea nordică a maslivului de 1240 m, în vîrful Cărpeniş, în 
esenţă un martor de eroziune clintr-o veche suprafaţă. Ca şi vîrfu:r:ile : 
Bodoc (1194 m), Henter (1217 m), Bontor (1218), Sar (1214) şi Bu11aci 
(1200 m), Virful Cărpen~ş s-a realizat în axul unui sinC'linal din cretacicul 
infer,ior, alungit pe direcţia nord-surd. Spre nud de Cărpeniş înălţimile 
scad treptat pînă la 750 m la contactul cu "Pragul de la Reci" - un 
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prag intermediar. Caracterul de munţi scunzi, exprimat de valorile alti
metrice, esrtJe frecvent caracterizat ·local prin tapice ; ma1i ales noţiunea 
de "deal" însoţeşte majoritatea formelor de rel1ief reprezentative. 

Originea şi evoluţia nivelelor de eroziune. Intre e:xtl'!emele altirhe
trice menţionate apar nivelele de erozri.une care s-au dezvo1tat şi în le
gătură cu j-ocul şi mutarea marelor centre de acţiune tectonică în pe
rioada postcretacică, fapt sugerat atît de urmele traiectelor unei palea
reţele hidrografi:ce care anterior înfăptuirii horsturilor şi grabenelor din 
Curibura Carpaţilor se dirija spre ba:zri.nul T:rnnsilvaniei, cît şi de încli
nal"ea suprafeţelor de eroziune. Acţiun~a agenţilor exierni a fost foarte 
insistentă în cadrul acestui masiv, doVladă inversiunâ:le de relief. 

Cronologia evenimentelor, prin care au trecut aceştli munţi relevă 

exi1stenţa a patru nivele de eroziune, comune dea'ltfel, cu unele diferenţe 
altitudinale, întreg,ii curburi a Ca~aţilor. 

Nivelul de ± 1200 m, deformat la contactul cu eruptivul neogen, s-a 
idenrtîf!kat numai în jumătatea nordică a masivului, deasupra căruia se 
înalţă cîţiva mavtori de eroziune; el apare sub fonna de culmi pe cum
păna de ape - Rovid, Cărpel1!iş, Buraci -- cu spinările înguste, multe 
dezgolite de vegetaţie forestieră, ca în dealul Boitor şi vîrful Tăieturi:i ; 
ar putea fi echivalat cu nivel·ul Podul-Calului din bazinul supe:nior al 
Buzinului, modelat pe depozite creta:cke şi paleogene în Miocen. 

Nivelul de ± 1000 m prezintă o lal"gă ex,tindere în partea centrală 
a masivului, ca în culmea Plopululi, Fruntea şi Pia,tra Ţăiată .. Acest nivel 
ar corespunde nivelului ponţian Buzău din Munţii Intorsurii. 

Nivelul de ± 850 m cu aspect de pod bine reprezentat în zonele 
periferice şi mai ales în bazinul rîului Beşeneu, cu cădere spre sud, arată 
o fază de evoluţie cînd masa muntoasă se r:idică uşor, iar compartimen-. 
tele depres'ionare periferice se lasă subsident către sfîrşitul Pliocenului ; 
prezintă cea ma[ largă răspîndire dintre toate nivelele de eroziune. 

Nivelul de 750 m de vîrstă cuarternar ~nferior este specific capătului 
de sud al masivului ; în celelalte părţi il găsiim sub formă de umeri 
intrînd pe văile mari : Turia, Cernat, Dalnic, Beşeneu, Malnaş, Vasar. 

Modificări Îl11Semnate în forma şi extJinderea unora dintre :ace1ste 
nivele de eroziune s-au făcut într-o fază post daciană, care apar sub 
incidenţa zonelor depres.ionare limitrofe. 

Orientarea generală a · culmilor de la nord-vest spre sud-est şi îm
pingerea mult a cumpelllii de ape dlin axa longi,tudinală a Masivului 
Bodoc că1tre vest, relevă că acţiunea fluviatilă a afluenţilor Rîului Negru 
a fost mult stimulată în eroziunea regreslivă de neotJectonica subsidentă, 

229 



manife'Stată sensibil la sfîrşitul Pliocenului în ·compartimentul depresio
nar Tg. Secuiesc, mai mult decît în compartimentul depresiranar Sf. 
Gheorghe Sub impulsul nivelului de bază, reprezentat prin Olt în con
tinuă lăsare, sisrbemele hidrografice tnibutare acestuia, s-au adîncit în 
cadrul munţilor reducînd simţitor interfluviile la creşte de intersecţ.ie. 

Văile adînci cu profil t:r..,ansvemal îngust, iar cel longitudinal p e 
alocuri în trepte, care coboară din munţi spre Olt sau Rîul Negru con
trlastînd cu neteZ'imea poduniJ.or superioare mult redus·e oa . suprafaţă în 
comparaţie cu ceea ce au fost, demonstrează, pe deoparte, solicitarea 
insistentă din zonele de ape mărginaşe, iar pe de altă parte marchează: 

momentul cînd au avut loc miş : ările de sens contrariu din cele două 
oategori1i de unităţi care vin în c ' nrtact ; totodată se formează generaţiile 
de g~aoisurl acumulatlve, conurile mari de dejecţie suprapu,se, in Depre
siune.a Braşovului. Anal.i:r-a. depozitelor corelate ne dau posibilitatea să 
apreciem că aceste procese au avut loc în timpul Pleistocernului cînd 
şe c reiază şi nive:ul de 750 m. 

Trebuie să menţionăm că impulsurile orogenice oare au afectat 
această regiune în mai multe e·tape, au dtls l& sculptarea suprafeţelor de 
eroziune, iar cele din ulrbima etapă - levantinul superior - la defor~ 
marea niveld 'T anterioare. 

Toate cele menţionate mai înainte dovedesc similitudinea în linii 

mari, în ceea ce pniveşte evoluţia cu a altor masive din imediata apro

piere, dar condiţiile locale au generat unele partiCularităţi. 

Evoluţia ace'Ste~ zone montane, în faza actuală, se cai'aoterizează 

printr-o diferenţiere în ritm şi intensita•tea proceselor moriologice pe 
formele pnincipale de relief. CJmplexele de vale prezintă un ritm de 
evoluţie foarte accentuat, mai a-Ies ce:e de pe latura estică, unde versanţi.i 
sînt afectaţi de torenţialitate şi unele alunecări superficiale ; plantaţiile 
efec-tuate de curînd au dus la stabilirea unui echilibru al proceselor de 
versant. Dealtfel, căile de drculaţie în munţi frecvent nu se desfăşoară 

pe v5i, în majoritate impracticabile, ci pe podurile culmilor mai ales a 

celor despădurite . 

Interfluviile cu un ritm de evo:uţie m 'ai încetinit, incubă o fiziono

mie aparte, scbiţînd prin poziţie două ca~tegoriri. : interfluviul cen.tral care 

ap9-re oa nod orobidrografic formînd dispozitivul general c-are dirijează 

reţe.aua, , hidrografică într-o parte şi alta, şi interfluv,iile periferice, frag

men~ate care dau posibilitatea penetraţiPi bazinelor hidrografice în do.,.. 

meniul interfluvial. 
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Complexele de pantă reprezintă zona cea mai activă, de luptă evi
dentă, unde au loc initerpenetrările caracterelor din celeLalte două cate
gorii majore de relief. 

Elementele caracteristice ale fiecărui tip de rel1ief în raporturile lor 
de interacţiune şi interdependenţă crează personJa!litatea masivului Bo
doc, care se individuaLizează net în cadrul Curbunii Carpaţilor. 
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