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MONUMENTE ALE NATURII ÎN DEFILEUL OLTULUI
DIN MUNÞII PERªANI

Un mare numãr de obiective naturale, prin interesul ºtiinþific deosebit, prin
raritatea ºi spectaculozitatea lor, sunt susceptibile de a avea calitatea de monumente ale naturii ºi, ca
urmare, de a beneficia de un regim de ocrotire oficializat prin punerea sub protecþia legii. Regimul de
ocrotire vizeazã în special impactul cu fluxul turistic, cu presiunea turisticã tot mai intensã. Deºi
sustragerea lor de la presiunea fluxului turistic le-ar putea asigura o mai bunã conservare, totuºi
renunþarea la ele în circulaþia turisticã ar fi dezavantajoasã pentru satisfacerea curiozitãþii turiºtilor,
pentru îmbogãþirea cunoºtinþelor despre naturã. Dar accesul turiºtilor la monumentele naturii este
condiþionat de un comportament corect, care sã nu ducã la degradarea lor. Comportamentul corect
presupune, evident, o educaþie ecologicã, în sensul ocrotirii monumentelor naturii. Existã mai multe
modalitãþi de realizare a acestei educaþii: instituþiile de învãþãmânt de toate gradele, conferinþele
pentru publicul larg, emisiunile de radio ºi televiziune, presa scrisã (reviste, ziare), plantarea unor
panouri avertizoare la faþa locului etc.
Marea diversitate a monumentelor naturii reclamã ordonarea lor sistematicã dupã
criterii precise, fundamentate ºtiinþific. Cu alte cuvinte, este necesarã o clasificare tipologicã a
monumentelor naturii, utilã în operaþiunile practice de gestionare a lor, în delimitarea competenþelor
în aceste operaþiuni. O posibilã schemã de clasificare, pentru a fi cât mai cuprinzãtoare, opereazã cu
criterii de trei ranguri: domeniul, categoria ºi tipul de monumente ale naturii. Domeniul se referã la
înveliºul natural al pãmântului la care aparþin monumentele naturii – litosfera (înveliºul solid, de
piatrã), hidrosfera (înveliºul lichid, de apã), biosfera (înveliºul organismelor vegetale ºi animale).
Categoria se referã la grupul de monumente ale naturii corespunzãtoare unei discipline ºtiinþifice de
studiu: Mineralogie, Petrografie, Geologie (dinamicã ºi stratigraficã), Geomorfologie, Hidrologie,
Botanicã, Zoologie, Paleontologie. Tipul defineºte identitatea unui monument al naturii, specificul
lui bine individualizat. O schemã de clasificare conceputã în acest mod comportã trei domenii
diferenþiate în opt categorii, însumând peste 20 de tipuri de monumente ale naturii. În aceastã
schemã, monumentele naturii din perimetrul defileului Oltului din Munþii Perºani, despre care va fi
vorba în cele ce urmeazã, se încadreazã în domeniul litosferei, categoriile petrograficã, geologicã ºi
geomorfologicã, tipul aflorimente de roci ºi tipul monticuli calcaroºi (klippe calcaroase).
Munþii Perºani – parte integrantã din grupa munþilor scunzi de la curbura internã a
Carpaþilor Orientali –, desfãºuraþi pe o distanþã de circa 60 km, între înºeuarea de la Vlãdeni ºi munþii
vulcanici ai Harghitei, se încadreazã mai mult de jumãtate în judeþul Braºov. În ciuda înfãþiºãrii lor
modeste (altitudinea maximã 1104 m în Vârful Cetãþii), ei prezintã o surprinzãtoare masivitate (o
culme continuã, neîntreruptã decât de defileul Oltului) ºi o alcãtuire geologicã foarte complexã, cu o
mare diversitate de roci, rezultatã din interferenþa a douã zone structurale din Carpaþii Orientali: zona
cristalino-mezozoicã (reprezentatã prin ºisturi epimetamorfice în partea sud-vesticã ºi prin calcare
triasice în sud-vest ºi în defileul Oltului) ºi fliºul cretacic conglomeratic-grezos (pe latura esticã);
complicaþii în plus sunt introduse de magmatitele mezozoice (porfire, diabaze, serpentinite, gabrouri)
ºi de curgerile noi de lave bazaltice puse în loc la finele neogenului – începutul cuaternarului, ca atare
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fiind considerate ca ultimele manifestãri vulcanice din þara noastrã. Complexitatea constituþiei
geologice din Perºani iese cel mai bine în evidenþã în defileul Oltului, situat la limita dintre sectoarele
de nord ºi de centru ale acestor munþi.
Defileul Oltului reprezintã o vale transversalã, antecedentã, tãiatã de râu de la est
la vest, începând din dreptul intersecþiei lui cu calea feratã (Braºov-Sighiºoara), la 4 km aval de satul
Augustin, ºi pânã la extremitatea vesticã a vetrei localitãþii Racoº (Racoºul de Jos), la 0,5 km aval de
confluenþa Pârâului Sãrat; între aceste limite defileul are o lungime de 9 km, din care primii 5 km
defileu tipic, foarte îngust, lipsit de terasa de luncã, iar ultimii 4 km cu profil mai evazat prin câteva
nivele de terase.
În perimetrul defileului (considerat pe o lãþime de câte 3 km în dreapta ºi stânga
Oltului) este cuprins un mozaic de roci grupate în trei zone, cu caractere stratigrafice, petrografice ºi
tectonice distincte ºi care se succed dinspre amonte spre aval în modul urmãtor:
1. Zona formaþiunilor sedimentare de fliº cretacic, extinsã pe primii 2 km de o parte ºi de alta
a Oltului;
2. Zona klippelor calcaroase triasic-jurasice, extinsã pe urmãtorii 4 km, de asemenea pe
ambele laturi ale defileului;
3. Zona formaþiunilor neogene-sedimentare ºi neovulcanice – ocupând ultimii 3 km din
lungimea defileului, atât în dreapta (nordul), cât ºi în stânga (sudul lui). Zona fliºului cretacic e
reprezentatã în principal prin depozite sedimentare din apþianul superior (cretacic inferior),
constituite esenþialmente din conglomerate, gresii ºi marne. Zona klippelor calcaroase
triasic-jurasice prezintã constituþia geologicã cea mai complicatã, în care se întrepãtrund trei tipuri
de formaþiuni, cu totul diferite, chiar dacã toate aparþin mezozoicului:
a) klippe calcaroase predominant triasice – cele mai reprezentative formaþiuni pentru
aceastã zonã – reprezentând resturi (martori de eroziune) din cuvertura sedimentarã triasic-jurasicã
(„pânzã de Transilvania“) a fundamentului cristalin din zona cristalino-mezozoicã a Carpaþilor
Orientali (fundamentul cristalin, alcãtuit din ºisturi epimetamorfice, nu iese la luminã în perimetrul
defileului, aflorând numai spre capãtul sudic al Perºanilor); klippele se profileazã proeminent în
liniile reliefului prin înãlþimea lor (Dealu Negru 823 m, Tipia Racoºului 820 m º.a., în dreapta
Oltului, iar Tipia Ormeniºului 819 m, în stânga râului) ºi prin forma lor originalã de „cãpãþânã de
zahãr“ sau clãi;
b) magmatite mezozoice cu caracter bazic (gabrouri, diabaze, serpentine, peridotite) sau
alcalin (porfire), cu extensiune mai mare în stânga Oltului;
c) depozite sedimentare de fliº (berremian – apþian inferior) compuse din argile, divers
colorate (negricioase, cenuºii, verzui, violacee, roºietice) ºi parþial ºistoase, gresii cuarþitice extrem
de dure. Zona formaþiunilor neogene (sedimentare ºi neovulcanice) poartã amprenta geologicã a
bordurii Bazinului Transilvaniei, genetic fiind legatã de acest bazin. Formaþiunile sedimentare
aparþin în principal tortonianului ºi, într-o mãsurã mai redusã, sarmaþianului care, în urma erodãrii,
apare doar ca petece pe tortonian. Tortonianului îi revine un complex de roci detritice în care intrã
argile, marne, nisipuri, gresii, pietriºuri ºi conglomerate; argilele au pe alocuri eflorescenþe saline ºi
izvoare sãrate, dovedind afinitatea cu un facies lagunar. Între rocile tortoniene se intercaleazã un tuf
dacitic gros de 100–150 m, dispus în straturi de 10 cm sau mai mult. Depozitele sarmaþiene sunt
alcãtuite dintr-o alternanþã de marne, argile ºi nisipuri, uneori cu intercalaþii subþiri de tuf dacitic.
Neovulcanismul de la Racoº reprezintã sectorul cel mai nordic al revãrsãrilor de lave bazaltice de pe
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latura vesticã a Perºanilor, desfãºurate pe o distanþã de 20 km, între localitãþile Racoº ºi Comãna de
Sus; dupã cum s-a mai arãtat, aceste curgeri de lave marcheazã cele mai tinere manifestãri din
Carpaþii Orientali (finele neogenului– începutul cuaternarului). La Racoº bazaltul afloreazã în douã
cariere mari, în dreapta Oltului ºi într-o carierã mai micã, din stânga râului. În deschidere se disting
trei nivele caracteristice: în baza pânzei de lavã, având o grosime de 15 m, se gãseºte o separaþie de
coloane prismatice, peste care urmeazã un strat compact de 2–3 m grosime, iar la partea superioarã, o
pãturã groasã de 2–3 m, formatã dintr-o lavã bazalticã scoriacee (cu texturã vacuolarã).
Pe fondul geologic schiþat mai sus se înscriu o serie de iviri de roci care, prin
spectaculozitatea lor ºi prin interesul ºtiinþific special pe care îl suscitã, au calitatea de monumente ale
naturii, uneori cu statut oficial, puse deci sub protecþia legii. În prezenta comunicare semnalãm: un
ansamblu de coloane de bazalt, un vulcan de piroclastite, un afloriment de tuf dacitic ºi douã klippe
calcaroase.
În perimetrul carierei mari de bazalt, situatã la câteva sute de metri spre nord de
vatra localitãþii Racoº, un front de 25 m de coloane prismatice este declarat oficial monument al
naturii, fiind pus sub regim de ocrotire; o tablã avertizoare cu indicaþii corespunzãtoare este plantatã
în acest loc. Bazaltul este o rocã magmaticã neovulcanicã, din familia gabroului (corespondentul
plutonic, de adâncime), având în compoziþie, ca minerale esenþiale, feldspaþi plagioclazi – silicaþi de
sodiu ºi calciu, formând o serie izomorfã de 6 specii minerale, în care termenii extremi, albitul Na
(Al Si3O8) ºi anortitul Ca (Al2Si2O8), se aflã în diferite proporþii – reprezentaþi prin labrador sau
bytownit, termeni cu chimism mai bazic; de asemenea, prin augit, un silicat complex de calciu, fier,
magneziu ºi aluminiu, de culoare neagrã. Din amestecul intim al cristalelor microscopice de feldspaþi
de culoare albã (leucocratã) ºi de augit negru (melanocrat) rezultã coloraþia cenuºie închisã a
bazaltului. În bazaltul de la Racoº apare frecvent, ca mineral secundar, olivina, un silicat de magneziu
ºi fier – (MgFe)2SiO4 – de culoare verde-oliv (de unde ºi denumirea); acest mineral apare în agregate
granulare, sub formã de cuiburi, în masa bazaltului; când prezintã cristale mari ºi transparente
conteazã ca piatrã preþioasã utilizabilã la bijuterii. De regulã, bazaltul are o structurã microliticã
(cristale microscopice) holocristalinã (întreaga masã a rocii e cristalizatã) ºi o texturã compactã
(masivã); pe alocuri, la partea superioarã a curgerilor de lavã, textura e vacuolarã (scoriacee).
Bazaltul este o rocã durã, cu mare rezistenþã la ºoc, compresiune sau uzurã, ceea ce îi conferã bune
aptitudini pentru construcþii care reclamã astfel de proprietãþi (poduri, baraje, ziduri de sprijin,
postamente de clãdiri, pavaje etc.). O particularitate care face bazaltul deosebit de original – de fapt,
unic – între roci este aceea de a prezenta separaþii sub formã de coloane prismatice pentagonale sau
hexagonale; în cariera de la Racoº – inclusiv în frontalul ocrotit ca monument al naturii – coloanele
au înãlþimi de 12–15 m (vizibile în afloriment). Feþele de separaþie iau naºtere în timpul rãcirii lavei,
când în jurul nucleilor de cristalizare, la distanþe de circa 2 decimetri, se formeazã zone de
distensiune, cu slabã coeziune. Proprietatea bazaltului de a prezenta separaþii prismatice, pe lângã
interesul ºtiinþific special pe care îl suscitã fenomenul în sine, conferã acestei roci înfãþiºarea
spectacularã, implicit calitatea de monument al naturii; totodatã, existenþa suprafeþelor de separaþie
uºureazã mult extracþia rocii în carierã ºi fasonarea ei sub formã de stâlpi, borduri, calupuri, pavele
etc. În afarã de Racoº, tot în Munþii Perºani, în perimetrul rezervaþiei peisagistice Pãdurea Bogãþii, se
întâlnesc câteva aflorimente de coloane bazaltice, deocamdatã exploatate în cariere, dar susceptibile
de a fi – mãcar parþial – trecute în regim de ocrotire ca monumente ale naturii. De asemenea, este de
menþionat ºi faptul cã nu departe de Racoº, la Rupea, un edificiu bazaltic ce apare insular în
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depozitele sedimentare tortoniene suportã ruinele cetãþii medievale þãrãneºti; aici avem de a face,
deci, cu o interesantã asociere între un monument geologic al naturii cu un monument istoric de
arhitecturã.
La câteva sute de metri spre nord de cariera de bazalt de la Racoº, care include frontul de
coloane rezervat, se aflã situat un alt obiectiv cu valenþe de monument al naturii, dar încã nedeclarat
oficial cu acest statut ºi, în consecinþã, nebeneficiind de un regim de ocrotire. Este vorba de un vulcan
de piroclastite, produse solide ale erupþiei unei lave mai vâscoase, care elibereazã mai greu gazele. Ele
sunt de dimensiuni ºi forme diferite: bombe fuziforme sau rotunde, „în coajã de pâine“, lapili de forma
ºi mãrimea mingilor, material mãrunt agregat etc. Culoarea produselor e predominant brun-roºiaticã
datoritã fenomenului de oxidare, pe alocuri apãrând ºi unele nuanþe albãstrui. Conul vulcanic aparent
are diametrul bazal de ordinul sutelor de metri, iar înãlþimea, de ordinul zecilor de metri. Conul este
obiectul unei exploatãri, în carierã extrãgându-se agregate mãrunte denumite scorii, printre care sunt
intercalate bombe ºi lapili care, dacã sunt de dimensiuni mai mari, se separã de restul materialului;
uneori bombele fuziforme au lungimi în jur de un metru, reprezentând prin ele însele veritabile
monumente ale naturii. În acest fel, distrugerea conului vulcanic prin exploatare în carierã, în mod
paradoxal, are ºi un efect pozitiv prin faptul cã scoate la lumina zilei, în schimb, alte monumente ale
naturii, precum ºi stratificaþia oblicã a vulcanului; desigur, însã, exploatarea nu trebuie sã avanseze
pânã la distrugerea totalã a conului vulcanic; de dorit ar fi încetarea imediatã a acþiunii de exploatare,
înainte de pierderea completã a acestui rar monument al naturii.
La 1 km spre est de Racoº, sub nivelul pânzei de bazalt, în perimetrul unei vechi cariere, se
gãseºte un afloriment de tuf dacitic, rocã sedimentarã piroclasticã (vulcanogen-sedimentarã), de
vârstã tortonianã (neogen inferior), formatã prin depunerea în apa mãrii a cenuºii rezultate din
pulverizarea lavei dacitice (în timpul ascensiunii prin coºul vulcanic al lavei dacitice, acide ºi mai
vâscoase, sub presiunea gazelor care se elibereazã mai greu, se produc explozii care pulverizeazã
lava; pulberile incandescente aruncate în atmosferã se rãcesc, transformându-se în cenuºã care,
purtatã de curenþii aerieni la o distanþã oarecare de vulcan, se depune, stratificându-se ºi
cimentându-se sub formã de tuf dacitic; în mod analog se formeazã tuf andezitic, bazaltic, porfiric
etc.). Tuful dacitic de la Racoº este de culoare verzuie ºi se desface în plãci subþiri, de ordinul
centimetrilor. Este o rocã la modã în arhitectura modernã, însã cu anumite restricþii impuse de relativa
friabilitate a lui (în zidãrie trebuie pus la adãpost de acþiunea erozivã a precipitaþilor, în pavaje are o
rezistenþã redusã la uzurã).
La 3½ km spre nord-est ºi, respectiv, la sud-est de vatra localitãþii Racoº, în liniile
reliefului se detaºeazã proeminent Tipia Racoºului (820 m) ºi Tipia Ormeniºului (819 m), situate
simetric în raport cu talvegul Oltului, la câte un kilometru de râu. Aceºti monticuli reprezintã klippe
calcaroase (calcar triasic) sau martori de eroziune, resturi din cuvertura sedimentarã mezozoicã a
fundamentului cristalin (metamorfic) din marea zonã cristalino-mezozoicã a Carpaþilor Orientali.
Alãturi de înãlþime, silueta originalã în formã de „cãpãþânã de zahãr“ sau de „clãi de fân“ accentueazã
monumentalitatea acestor monticuli. Un interes în plus, din punctul de vedere ºtiinþific, îl conferã
haina lor vegetalã – pãdure de fag pe versanþii mai umbriþi, cu expunere nordicã (N, N-E, N-V),
pajiºti cu ierburi xerofile sau mezoxerofile pe versanþii mai însoriþi cu expunere sudicã (S, S-E, S-V),
aceste diferenþieri geobotanice reflectând pregnante nuanþãri topoclimatice condiþionate de
expunere. Pe expuneri bine însorite, bilanþul termic este amplificat de declivitate (unghiul de pantã de
peste 45o favorizeazã realizarea mai prelungitã a incidenþei apropiate de 90o a razelor solare,
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intensitatea insolaþiei fiind direct proporþionalã cu valoarea unghiului de incidenþã) ºi de substratul
litologic calcaros (culoarea albã a calcarului are ºi o valoare ridicatã a albedoului, adicã a raportului
dintre radiaþia reflectatã ºi cea incidentã, cu alte cuvinte, o putere mai mare de respingere a radiaþiei
solare, ceea ce creeazã un microclimat mai cãlduros ºi mai uscat în pãtura de aer de deasupra solului).
Tipia Ormeniºului prezintã ºi un interes arheologic prin urmele de habitat uman (dacic) de pe culmea
uºor aplatizatã (unghi de pantã de circa 15o), cu expunere sudicã.
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