RELIEFUL FORMAT PE CONGLOMERATE
Conglomeratele sunt roci sedimentare, consolidate cu o puternică personalitate în relief. Acest
fapt este justificat și prin înălțimile foarte mari ale reliefului pe conglomerate, situându‐se pe locul al 2‐
lea în topul înălțimilor, după rocile metamorfice.
S‐au format prin cimentarea unor roci detritice, rulate, de dimensiunea bolovănișurilor și a
pietrișurilor. Rezistența la eroziune a conglomeratelor este de regulă ridicată dar aceasta este dependentă
de doi parametric: respectiv grosimea pachetelor de roci, iar pe de altă parte de natura liantului sau
cimentului dintre particule. Cele mai rezistente sunt conglomeratele cu grosimi foarte mari, ajungând
uneori până la valori de sute de metri (Ceahlău, peste 500 m sau Bucegi, unde depășesc 1000 m grosime).
În funcție de natura liantului, conglomeratele pot fi cu ciment calcaros, feruginos, silicios sau cu
liant argilos. Cele mai tipice și mai rezistente sunt conglomeratele cu ciment calcaros, cum sunt cele din
Ceahlău, Ciucaș‐Zăganu etc. Conglomeratele cele mai frecvente se întâlnesc în teritoriul carpatic, în primul
rând în aria flișului și mai apoi în zona cristalino‐mezozoică. Pe suprafețe mai restrânse apar și în
Subcarpați, și mai rar în unitățile de podiș.
În funcție de mediul în care s‐au sedimentat, și ulterior cimentat, conglomeratele poartă denumiri
diferite, fiind cunoscute sub denumirea de: conglomerate de Ceahlău, Ciucaș‐Zăganu, Bucegi (țin de flișul
intern), Chișirig, Cernegura, Pietricica (flișul extern), Pleșu etc.
Pe conglomerate se dezvoltă un relief foarte divers, variat, spectaculos ca altitudine, dar și ca
masivitate. Cele mai tipice forme de relief, sunt cele care se regăsesc în masivele conglomeratice Ceahlău,
Ciucaș‐Zăganu și Bucegi, toate din flișul intern. Aceste masive prezintă și o importanță turistică deosebită.
Pentru toate cele 3 masive, este caracteristică cate o mare inversiune de relief, fiind vorba de
prezența unor sinclinale înălțate. Astfel, la nivelul acestor sinclinale înălțate, principala formă de relief, o
reprezintă platourile foarte largi, așa cum este cazul cu platoul Bucegilor, între Vf. cu Dor și Vf. Coștila. Sau
platoul Ceahlaului, între cele două vârfui: Toaca și Ocolașul Mare. La marginea acestor platouri se mențin
în relief, o serie de vârfuri înalte, unele cu aspect piramidal, precum sunt vârfurile Omu, sau Toaca. Alte
vârfuri sunt ușor aplatizate, cum ar fi Coștila (Bucegi), Ocolașul Mare. Platourile sunt mărginite la exterior,
de mari abrupturi conglomeratice, așa cum este cazul cu abruptul prahovean al Bucegilor sau cel Nordic,
sudic și estic din Masivul Ceahlău. Abrupturile în cauză depășesc 1000 m altitudine. Acestea pot fi unitare,
dar cel mai adesea sunt în trepte, care poartă denumiri specifice cum sunt brânele, in Bucegi, și polițele
în Ceahlău (brânele de sub Jepii Mari, sau Polița cu Crini de sub Vf. Ocolașu în Ceahlău).
Văile care ies din aria conglomeratică, sunt înguste și foarte adânci îmbrăcând frecvent aspect de
chei sau de defileuri: Cheile Ialomicioarei. În plus, în profilul longitudinal al văilor, apar frecvente praguri,
repezișuri și cascade. Relieful pe conglomerate se caracterizează însă și printr‐o multitudine de forme de
amănunt rezultate ca efect al eroziunii diferențiate. În această categorie a formelor de amănunt se
încadrează căciulile, turnurile, stâlpii, șuruburile, pălăriile, ciupercile babele etc. Acestora li se adaugă
forme zoomorfe sau antropomorfe cum este Sfinxul dar și alte forme care au fost intens botezate de
localnici (Panaghia din Ceahlău, Căciula Dorobanțului, garduri și coloane, cum sunt cele din abruptul
Stănilelor din Ceahlău, la care se adaugă ace, pietre oscilante, etc.
Forme asemănătoare de relief apar și pe conglomeratele din zona cristalino‐mezozoică, sau din
flișul extern, dar fără a mai avea aceeași spectaculozitate. Spectaculozitatea scade și mai mult în cazul
conglomeratelor din Subcarpați, unde se păstrează doar culmi și înălțimi conglomeratice, așa cum este
cazul conglomeratelor din culmea Pleșului.

