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Litoralul

Litoralul este o zonă îngustă, la contactul dintre mare și uscat. El poate fi subdivizat 

in trei fâșii:

- terase și faleze vechi ;
- litoralul propriu-zis ;
- platforma continentală.

Litoralul propriu-zis este o fâșie de uscat pe care apa mării poate înainta 

sau retrage și pe care se face simțită acțiunea de modelare a valurilor. 

Lățimea sa poate atinge până la 15 km, iar denivelările până la 20 m. 

Se mai folosește uneori și noțiunea de țărm.

Platforma continentală este un component al marginii continentale care 

se întinde de la țărm spre larg, până la marginea de sus a povârnișului 

continental; are o lărgime foarte variabilă .

Faleza reprezintă un abrupt, cu o pantă cuprinsă între 30º și 90º, cu înălțimi 

variabile, ce se desfășoară la contactul dintre uscat și mare. Baza ei se continuă 

submarin, printr-o suprafață puțin înclinată, numită platformă de abraziune .



Alcătuirea reliefului litoral



Agenți și procese
Agentul principal al modelării este apa mării, prin forme specifice de mișcare.

A) Forme de mișcare a apei :

Valurile reprezintă principala formă de mișcare a apelor marine .În zona de țărm, valurile se 
manifestă prin trei procese:

- izbire (efectele sunt deosebit de însemnate la țărmurile înalte unde determină slăbirea și 
smulgerea bucăților de rocă, crearea de scobituri la baza falezelor ) ;
- transport (deplasează spre largul mării materiale dislocate, de la nisip la blocuri cu mărimi 
diferite, în funcție de puterea valurilor – de exemplu, la Alger un bloc de 100 tone a fost proiectat 
la o distanță de 8 m de țărm ) ;

- acumularea (depunerea de materialele dislocate sub formă de bancuri de nisip).

Curenții litorali sunt deplasări ale maselor de apă marină (oceanică) determinate de vânturile 
regulate, de diferențele de nivel, temperatură, salinitate, maree. Traseul lor este influențat de:

- mișcarea de rotație a Pământului (apariția forței Coriolis) ;

- forța de frecare (determină scăderea vitezei o dată cu adâncimea) ;

- configurația bazinelor oceanice ;

- morfologia reliefului submarin .

Mareele reprezintă oscilații ale nivelului apei mării, cauzate de acțiunea simultană si combinată a 
forțelor de atracție ale Pământului, Lunii și Soarelui și a forței centrifuge datorata rotației 
Pământului. Mareele se concretizează in creșteri ale nivelului oceanelor și mărilor (înaintare peste 
uscat) – flux, respectiv în coborâri și retrageri de pe uscat ale apelor – reflux.



B) Procese cu rol secundar

Procesele cu rol secundar însoțesc acțiunea apei marine.

Procesele mecanice au o largă desfășurare pe țărmurile înalte și se manifestă prin 

alunecări, prăbușiri, sufoziune. Ele sunt intensificate de acțiunea valurilor și 

curenților.

Procesele fizico-chimice sunt legate fie de acțiunea ceții și a picăturilor de apă 

rezultate din spargerea valurilor, fie de aceea a apei de mare. Sunt frecvente 

alterarea rapidă a mineralelor bogate în fier (augit, biotit, olivina, amfiboli), 

dizolvarea rocilor carstice și dezagregarea produsă prin cristalizarea clorurii de 

sodiu în fisuri. Rezultă cavități și lapiezuri de dimensiuni variabile, nisip și blocuri 

de dezagregare.

Procesele biologice sunt procesele determinate de acțiuni biologice care se 

desfășoară în partea inferioară a domeniului litoral și se referă la perforarea 

rocilor de către moluște, arici de mare, microorganisme prin secreții acide, 

rezultatul fiind numeroase alveole, scobituri, galerii de câțiva mm până la câțiva 

cm. Algele pot ajunge la o asemenea abundență, încât frânează acțiunea valurilor, 

diminuând eroziunea.



TIPURI DE ȚĂRMURI

Tarmurile cu fiorduri sunt frecvente la 
marginea regiunilor inalte muntoase
care au fost acoperite de calote
glaciare . Sunt specifice Islandei, 
Norvegiei, Suediei,nordul Scotiei sau
nordul Irlandei.

Tarmul cu canale (tip dalmatic) este 
intalnit in vestul Croatiei si Sloveniei. 
Aici Marea Adriatica intra in contact cu 
o regiune de uscat muntoasa care are  o 
structura geologica cutata. 

Exista o mare diversitate de tarmuri care se deosebesc prin forma, dimensiuni, 
evolutie, grad de antropizare.



Tarmul cu delta ia nastere la gura de varsare a unor fluvii, 
în zone lipsite de maree. Tarmul cu limanuri s-a format 
pe fostele vai care au fost inchise complet de cordoane
litorale, separate de apa marii, cu ape dulci. Tarmurile cu 
laguna s-au format în zonele în care golfurile de mica 
adancime au fost separate de mare prin cordoane litorale
de nisip sau prin bariere de corali. Se gasesc , de exemplu, 
in Romania (lacul Razim si lacul Sinoie ). 

Tarmul cu estuare se formeaza în
zonele cu maree puternica la gura
de varsare a unor rauri sau fluvii. 
Fluxul determina largirea si
adancirea gurii de varsare, care ia
forma unui golf triunghiular sau
de palnie. Se gasesc , de exemplu,  
in America de Sud pe Amazon .



ALTE TIPURI DE ȚĂRMURI : 

Țărm submers
Țărmul submers se caracterizează printr-un atac puternic al apei marine asupra falezei, 
datorită transgresiunii. Faleza se retrage destul de repede, platforma de abraziune 
căpătând extinderi tot mai mari. În înaintarea sa, apa mării pătrunde foarte adânc pe văi, 
iar țărmul capătă contururi. Înaintarea mării pe continent nu se face la infinit, ea se 
oprește o dată cu încetarea cauzei ce a produs-o, sau atunci când linia de țărm a atins 
un lanț muntos. În ambele situații, abraziunea și acumularea încep acțiunea de 
îndreptare a țărmului.

Țărm emers

Țărmul emers ia naștere la regresiuni (eustatism negativ) și se caracterizează printr-un 
contur regulat și plaje extinse. Motivul este acela că, de sub apa mării iese la zi o parte 
din platforma de abraziune, care este foarte netedă. Când regresiunea încetează, linia de 
țărm se stabilizează, valurile marine creează prin acumulări un cordon litoral în spatele 
căruia se instalează lagune și mlaștini.

Țărm neutru

Țărmul neutru este cel la care nivelul mării a staționat mult timp și a ajuns la o 
îndreptare a conturului. Toate ieșindurile au fost erodate mult și unite între ele prin 
cordoane, în spatele cărora se găsesc lagune.

Țărmuri joase

Țărmurile joase rezultă în două situații:
- când marea înaintează peste o regiune de câmpie
- când marea se retrage de pe o platformă litorală întinsă.



Eroziunea maritimă si retragerea falezei
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