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CE ESTE RELIEFUL GLACIAR?

reprezintă relieful format pe munţii înalţi în
timpul răcirii climatice din Cuaternar;

apare acolo unde temperatura medie anuală
este sub -2 ºC, în munţii înalţi şi în zonele
polare;

Este rezultatul acţiunii a două tipuri de gheţari
(montani şi de calotă);

Cuaternar = ultima perioadă din istoria
geologică a Pământului, caracterizată prin
oscilații climatice și prin apariția și dezvoltarea
omului



PROCESE GLACIARE

 Eroziunea glaciară – exaraţie glaciară – smulge

bucăţi de rocă de pe versanţi;

Transportul glaciar – al materialelor erodate sau

căzute de pe versanţi;

Acumularea glaciară – bucăţile de rocă sunt

depuse pe fundul văii formând mări de pietre sau

morene.



GHEŢARII DE CALOTĂ

au dezvoltare mare în suprafaţă:

→ Antarctica – 14 mil. km²

→Groenlanda – 1.7 km²

au grosimea medie de cca. 1500m dar pot

atinge si 4500m;

sunt cea mai mare sursă de apă dulce de pe

Glob;

se întâlnesc în: Antarctica, Groenlanda,

Islanda, Novaia Zemlea;



ICEBERGURI

blocuri mari de gheață desprinse din calotele

polare glaciale ale Terrei, care navighează spre zonele calde

ale globului influențând clima zonelor învecinate și

stingherind navigația maritimă





GHEŢARII MONTANI

Se formează în regiunile montane dincolo de limita zăpezilor 

permanente, la altitudini diferite:

→Carpaţi – peste 2000m;

→Alpi – peste 3000m;

→Himalaya – peste 5000m

Elementele unui gheţar:

→Circ glaciar;

→Limba gheţarului;

→Praguri glaciare;

→Crevase;

→Rimaye;

→Depozite glaciare (morene)









TIPURI DE GHEŢARI 

MONTANI

alpini – gheţari cu limbă glaciară ce coboară mult sub limita

zăpezilor persistente;

pirineeni – fără limbă glaciară;

himalayeni – gheţari compuşi, fără un circ propriu zis, unde se 

întâlnesc mai multe limbi glaciare;

stea (de tip Kilimandjaro) – gheţarii din craterele unor vulcani stinşi.

de platou .



GHEŢAR HIMALAYAN

Zonă de acumulare a 

zăpezii

Limba glaciară

Morenă laterală

Întâlnirea limbilor 

glaciare



LIMBA GLACIARĂ
CIRC 

GLACIAR



CRESTE 

ASCUŢITE

VALE 

GLACIARĂ



CEI MAI LUNGI GHETARI DIN 

LUME

Lambert,Teritoriul Antarctic Australian - 402 km;

Peterman, nordul Groenlandei - 200 km;

Beardmore, Teritoriul Antarctic Neozeelandez - 200 km;

Hispar-Biafo, lanţul muntos Karakorum, Pakistan - 120 km;

Hubbard, Munţii St.Elias, Alaska- 114 km;

Koettlitz, Munţii Royal Society - Teritoriul Antarctic Neozeelandez 

- 85 km;
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