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Lucrarea Gheţarii şi relieful este structurată în
unsprezece capitole, în care sunt caracterizate
amănunţit angrenajele sistemului glaciar şi al
elementelor componente, precum şi relieful
asociat. Acestea sunt prezentate într-o abordare
modernă, cu o ilustraţie sugestivă, fiind un real
suport atât pentru studenţi, cât şi pentru cei
interesaţi să cunoască în amănunt problematica
glaciară.
Experimentatul prof.univ.dr. Petru Urdea,
autorul lucrării, prezintă problemele de
geomorfologie glaciară prin prisma experienţelor
personale, trăite cu mult profesionism în zonele
glaciare şi glaciate din diverse colţuri montane ale
Terrei; un mare pasionat de mediul montan, a
reuşit să îl surprindă şi să transmită mai departe,
semnele unei lumi aparte, plină de provocări
ştiinţifice.
În primul capitol este realizată o introducere în
glaciologia şi geomorfologia glaciară, ca domenii
de graniţă, precum şi importante şi inedite date din
reperele istorice ale dezvoltării acestora.
Sistemul glaciar şi gheaţa de gheţar sunt
prezentate în capitolul al doilea (geneză,
caracteristici, proprietăţi, maniera de deformare:
creep-ul, caracteristicile termice, controlul
temperaturii asupra eroziunii şi sedimentării
glaciare, culoarea, structura), precum şi legăturile
care există între acestea.
În capitolul al treilea sunt definiţi şi clasificaţi
gheţarii, în funcţie de topografie, cei neconstrânşi
(calote glaciare, de şelf, de ieşire) şi cei constrânşi
(de platou şi câmpuri de gheaţă, de piemont, de
circ, de vale, alte categorii).

Capitolul al patrulea prezintă trăsăturile
mediilor glaciare, supraglaciare, englaciare,
marginale, subglaciare, iar cel de al cincilea,
bilanţul glaciar şi aspectele de hidrologie glaciară.
Următoarele trei capitole sunt dedicate mişcării
gheţarilor (prin creep, alunecarea bazală, viteza de
mişcare, fenomenelor trecătoare de curgere),
sculptării glaciare (eroziunea glaciară prin
falimentul patului glaciar, abraziune, deraziune
glaciară, acţiunea apelor de topire, bugetul
eroziunii glaciare), precum şi formelor glaciare
erozionale (microforme, forme intermediare,
macroforme, peisajele eroziunii glaciare).
În ultimele trei capitole sunt prezentate
procesele de transport al sedimentelor, structurile
glacitectonice, sedimentarea glaciară şi relieful
glaciar de acumulare (morene marginale, forme
subglaciare, supraglaciare, proglaciare, glaciolacustre
şi glaciomarine).
Rezultată în urma unei îndelungate activităţi de
documentare şi cercetare pe teren, lucrarea este o
reală contribuţie la cunoaşterea, înţelegerea şi
studierea problemelor gheţarilor şi al reliefului
creeat de aceştia. Autorul a reuşit să redea într-o
manieră personală de analiză elementele
fundamentale ale glaciologiei. Nota de originalitate
imprimă şi un caracter formativ, într-un domeniu
în care literatura geografică românească este relativ
săracă.
Lucrarea o recomandăm cu mare căldură
tuturor celor interesaţi de tematica glaciară, dornici
să călătorească atât cu gândul, cât şi cu paşii, pe
tărâmul fascinant al gheţii.
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