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Partea I.
GEOGRAFIA CA TIIN
Rezumat:
Cunoa terea tiin ific este un tip de cunoa tere uman , mediat de nivelul tehnic atins de o societate i în
acord cu cerin ele rezultate din dezvoltarea ei socio-economic . Cu toate c geografia s-a desprins din
filozofia naturii, în sec. II î.Hr, ca hart i geografie matematic , ea este ast zi principala tiin menit s
ajute la în elegerea structur rii i a func ion rii spa iului terestru. Geografia contemporan are ca obiect de
studiu mediul dezvoltat la suprafa a Terrei, analizat interdisciplinar i din perspectiva interac iunilor cu
societatea uman . Ca urmare a complexit ii obiectului de studiu, geografia dezvolt leg turi cu tiin ele
conexe, dar cunoa te totodat i o ramificare pe discipline i subdomenii specifice de cercetare. Tendin a de
specializare care a marcat evolu ia geografiei în sec. XX este contracarat de spiritul holist sus inut de
teoriile moderne din tiin a mileniului III.
La fel ca toate celelalte tiin e i geografia s-a n scut dintr-o necesitate, nevoia de a ne localiza în spa iu.
Geografia cap t un nume propriu, un obiect de studiu i o metod cantitativ în opera “Comentarii
geografice” a matematicianului i filozofului grec Eratostene (cca 276-194 î.Hr.), bibliotecar în Alexandria.
În Antichitatea greac , se contureaz dou direc ii geografice: cea a geografiei matematice, bazat pe
geometrie, fizic i astronomie (Eratostene, Ptolemeu), i direc ia regional , chorografic , conturat pe
observa ii i explor ri (Polibiu, Strabon).
În prima parte a Evului Mediu, rela iile de tip feudal i legarea de glie prin vasalitate i iob gie, îngusteaz
mult orizontul geografic i fac inutile cuno tin ele despre lume. Înv tura trunchiat a Bibliei devine singura
cunoa tere acceptat .
Perioada târzie a Ev. Mediu, Sec. XV-XVI i cea de tranzi ie (sec. XVII) reprezint perioada marilor descoperiri
geografice, a form rii imperiilor coloniale, dar i a rena terii tiin ifice. Reprezent rile cartografice devin tot mai
exacte (h r ile lui Mercator - 1594, atlasul lui Sebastian Munster, globul lui Martin Behaim). Cea mai important
oper a Evului Mediu r mâne „Geographia generalis” a lui Varenius (1650), considerat prima lucrare cu un caracter
tiin ific, având o parte de geografie general (teoretic ) i o parte regional .
În sec. XVIII-XIX s-au pus bazele geografiei moderne, ca tiin a întregului, a complexului planetar, prin
activitatea a doi oameni de tiin germani: Alexander von Humboldt i Karl Ritter.
Geografia modern , ini iat în esen a ei de c tre cei doi savan i, Humboldt i Ritter, se face îns sim it mai
târziu, în urma stoc rii unei mari cantit i de informa ie care a stat la baza formul rii de idei i metode noi.
Pentru perioada post-humboldtian , devine specific procesul de specializare.
În etapa contemporan , dezvoltarea geografiei urmeaz tendin ele mai vechi, introducând îns tot mai mult
precizie în cercetare, o mai mare diversificare metodologic i o apropiere concret de practica socialeconomic .
Pentru a se ajunge la o teorie geografic coerent i solid , trebuie acumulat un material faptic cât mai bogat
asupra unui anumit obiect de studiu. Acest material faptic se adun prin intermediul unei metodologii
specifice.
Metodologia unei tiin e (metod + logos) reune te ansamblul metodelor, principiilor, procedeelor i
mijloacelor concrete, materiale, prin care cercet torul se apropie de o anumit sfer a realit ii.
Totodat , tiin a nu opereaz cu realitatea în sine, ci are acces la realitate prin intermediul modelelor, al
teoriilor pe care i le-a format în timp îndelungat despre un obiect de studiu. Calitatea unei teorii de a fi
„ tiin ifice” se exprim prin capacitatea ei de prognoz , ceea ce îi confer caracter pragmatic i capacitate de
a „acoperi” o anumit necesitate/cerin practic .
Teoriile tiin ifice sunt o îngem nare complex de ipoteze, legi, no iun, categorii, concep ii i paradigme
organizate într-un sistem coerent – ansamblu de modele - capabil s descrie i s explice în termeni logici un
anumit domeniu al realit ii fizice, verificabil doar prin compararea efectelor scontate cu cele înregistrate.
Sub aspectul ariei lor de cuprindere, al gradului de generalizare i abstractizare, teoriile geografice pot fi
diferen iate în teorii generale (teoria circula iei generale a atmosferei, teoria ciclului de eroziune, teoria
tectonicii globale, teoria sistemelor), de rang intermediar, specifice unor subramuri i care faciliteaz
interpretarea factual (teoria eroziunii diferen iale, teoria superpozi iei stratelor), i teorii de rang elementar
sau ipoteze de lucru, care orienteaz propriu-zis cercetarea.
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Curs 1: OBIECTUL DE STUDIU AL GEOGRAFIEI

Noti e de curs:
I.1. Definirea tiin ei i a geografiei ca tiin

tiin a provine etimologic din verbul latin scire, a cunoa te, i se refer la un mod de cunoa terea
realit ii senzoriale, în principal. iin a se refer la o cunoa tere de tip uman, relativ , trunchiat ,
corelabil cu progresul tehnic i necesit ile socio-istorice ale timpului, mediat prin instrumentul
min ii i al judec ii ra ionale.
Ceea ce define te tiin a fa de alte forme ale cunoa terii umane, precum arta, religia sau filozofia,
este nivelul libert ii de interpretare, respectiv nivelul de imagina ie care opereaz asupra unei
experien e. Imagina ia, ca expresie a subiectivit ii individului, este încorsetat în tiin de reguli
stricte.
tiin a reprezint mai mult un mod, o cale de ob inere a cunoa terii despre lume i univers, având
drept obiectiv în elegerea structurii i a leg turilor dintre elemente i fenomene. tiin a este mai
mult o sum de metode de explorare i explicare provizorie a faptelor observate. În acest scop,
tiin a recurge la o metodologie centrat pe testarea corectitudinii ipotezelor formulate, respectiv a
unor r spunsuri explicative provizorii asupra unei realit i observate.

Orice tiin are la baz axiome. În geografie acestea sunt: axioma planetar , axioma chorologic i
axioma peisagistic . Axioma planetar se refer la faptul c toate realit ile geografice sunt
subordonate planetei P mânt. Nu putem vorbi de geografia altei planete. Axioma chorologic se
refer la faptul c toate elementele geografice au o existen real , exprimat printr-o anume
localizare, din care rezult rela ii de vecin tate. Axioma peisagistic arat c nu exist spa iu
terestru a c rui structur geografic s nu fie ordonat conform unor interrela ii guvernate de legi.
Aceste axiome stau la baza principiilor geografice, respectiv a regulilor i normelor care orienteaz
cercetarea geografic .
Cum a ap rut geografia?
Primele informa ii de natur geografic se cunosc înc din Preistorie, ca observa ii empirice asupra
unor regularit i ale lumii fizice. Aceste informatii sunt inscrip ionate pe oase, coarne de cerbi,
reprezentate în picturi rupestre etc. În urm cu peste 2500 de ani, de exemplu, pe actualul teritoriu al
Marii Britanii i în nord-vestul Europei au fost edificate structuri megalitice, formând ansambluri
arhitecturale dintre care cel mai cunoscut este cel de la Stonehenge, din câmpia Salisbury, Anglia.
Structurile megalitice par a combina scopuri religioase i astronomice, revelând principii
matematice care implic teorema lui Pitagora, cu cel pu in dou milenii înaintea na terii acestuia.
Dintre nucleele de civiliza ie ale Antichit ii, cel chinez i mesopotamian prezint cea mai mare
bog ie în informa ii geografice, matematice i astronomice, explicabil prin necesitatea adapt rii la
o natru capricioas , marcat de manifest ri violente extreme: secete i inunda ii, furtuni etc. Cu
toate aceste observa ii exacte i descrieri precise ale regularit ii unor fenomene fizice, lipse te
modul de explicare tiin ific , legit ile r mânând apanajul lumii zeilor, al miturilor i religiei.
Chinezii presupuneau o ordine cosmic fundamentat bazata pe echilibrarea for elor extreme, opuse
(yin–yang) i armonia celor cinci elemente primordiale (ap , lemn, metal, foc i p mânt). Cum i de
ce se ob inea armonia universala, nu era îns analizat. În mod similar, pentru egipteni, ocroti i de
natura blând i protectoare a fluviului Nil, armonia lumii era consecin a voin ei divine. Pentru
babilonieni ordinea lucrurilor era men inut prin voin a capricioas a zeilor.
În toate aceste culturi, se ajunsese la o observare i descriere de mare fine e a realit ilor fizice, cu
scopul practic de a manipula natura prin construirea de canale de iriga ie i diguri de ap rare, dar
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explicarea dependen elor dintre fenomene r mânea în atribu iile religiei i magiei, nefiind subiect al
ra ion rii logice.
Civiliza ia greac este prima care face saltul dincolo de constatare, spre o explicare ra ional a
faptelor naturale, care s nu implice voin a arbitrar a zeilor. Chiar zeii devin treptat subiect al
legilor ra ionale. Aceast nou abordare este legat de colapsul civiliza iei miceniene, care a dus la
dec derea sistemului religios al triburilor grece ti.
Cum s-a întâmplat aceasta?
În secolele al XII-lea i al XI-lea î.Hr., dorienii invadeaz Grecia, stabilindu-se în Peloponez i
obligând celelalte triburi s migreze în insulele M rii Egee i pe rmul Asiei Mici. Aici se afla
vestita cetate Troia (Ilion), care va fi cucerit dup zece ani de lupte grele. Perioada care a urmat
primelor migra ii ale dorienilor a r mas sub denumirea de epoca homeric (sec. XII-VIII î.Hr.). În
acest r stimp, mitologia greac devine un ansamblu de povestiri i legende despre oameni i zei,
transmise de poe i, a a cum sunt poemele lui Homer, Iliada i Odiseea. Dispari ia unui sistemul
teologic capabil s ofere o explica ie cosmologic profund coerent , înlocuirea sa cu mitologii în
care natura i via a omeneasc au fost desacralizate, a l sat loc liber înfirip rii unei filozofii a
naturii, din care ulterior s-a n scut tiin a.
tiin a reprezint aportul civiliza iei occidentale la cultura omenirii, aflându- i r d cinile în
sistemul filozofic al Antichit ii grece ti.
Într-o cultur desacralizat , geografia i-a f cut loc treptat ca ansamblu al cuno tin elor despre
lume, despre oicumen (lumea cunoscut de greci, “p mânt locuit”), i ca geografie matematic /
astronomic , preocupat de calcularea formei i dimensiunii corpului planetar. Ea cap t statut de
tiin , respectiv un nume propriu, un obiect de studiu i o metod cantitativ , în opera “Comentarii
geografice” a matematicianului i filozofului grec Eratostene (cca 276–194 î. Hr.), bibliotecar în
Alexandria.
La fel ca toate celelalte tiin e, i geografia s-a n scut dintr-o necesitate, nevoia de a ne localiza în
spa iul terestru. Îns i denumirea de geografie (ge = P mânt; graphein = a descrie) ne sugereaz
acest con inut. Dac geografia s-a n scut în Antichitatea greac în principal ca hart — dup cum
afirma Simion Mehedin i (“Terra”, 1931, p. 337), “prima pagin de geografie a fost harta”
(geografia = grafia fe ei P mântului) — ea a evoluat ca tiin a spa iului terestru i a rela iilor
spa iale.
În lumea contemporan , Geografia nu mai înseamn hart , harta r mâne doar un instrument de
analiz i expresie a cunoa terii tot mai profunde a unui spa iu terestru. Spa iul terestru are o
structur bazat pe principii sistemice, în care toate elementele sale comunic i se rela ioneaz în
atingerea unui obiectiv comun: men inerea coeziunii i a unit ii spa iale a sistemului terestru.
Necesitatea care a dat na tere geografiei în Antichitate r mâne i în prezent aceea i – necesitatea
de a ne localiza. În prezent îns cap t i o valen nou : necesitatea de a ne reintegra în unitatea
spa ial a mediului terestru, ca urmare a profundelor transform ri ale mediului terestru sub
influen a omului.
Din perspectiva necesit ii c reia îi corespunde i a istoriei sale îndelungate, geografia are în primul
rând o accep iune în sens larg, de disciplin de informare a publicului, sintetizând principalele
cuno tin e despre Terra - ca întreg i parte a sistemului solar.
În sens restrâns, geografia este tiin a mediului terestru (natural i cultural), a mediului
geografic (înconjur tor), tiin a organiz rii spa iale a fenomenelor terestre în sisteme teritoriale
bine individualizate.
(de citit: Arma I. (2006), Teorie i metodologie geografic , Ed. Funda iei România de Mâine,
Bucure ti, p. 32-35)
Geografia, prin natura obiectului ei de studiu, este o tiin spa ial , ca mod de abordare este o
tiin sistemic , urm rind elementele i rela iile dintre ele pe principiul interac iunii universale,
iar prin con inutul natural i cultural al spa iului terestru - este o tiin dual .
În acest punct am putea semnala un pericol pentru viitorul geografiei ca tiin . Acest pericol este
generat de faptul c în prezent se constat o preocupare tot mai vast pentru în elegerea spa ial a
cauzalit ii fenomenelor terestre, urmat de preluarea viziunii spa iale de c tre alte tiin e, lipsite
pân în prezent de o astfel de perspectiv a fenomenelor (informatic , chimie, ingineria de mediu,
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urbanism etc.). Inclusiv în cotidian sunt utilizate tot mai numeroase forme de expresie grafic a
spa iului, de la modalit ile de redare a buletinelor meteo în cadrul mass-mediei, la sistemele de
orientare i localizare spa ial prin GPS, incluse de exemplu la bordul automobilelor.
Dac tiin a geografic nu va g si modalitatea de a se adapta i a corespunde acestei imense
deschideri i nevoi de a se localiza a lumii contemporane, într-o perspectiv a integr rii spa iale,
ea poate dec dea din statutul de tiin la nivel de metod de comunicare i analiz a fenomenelor
în viziune spa ial , metod spa ial aplicabil în domenii diverse. Aceasta cu atât mai mult, cu cât
aproape orice domeniu al cunoa terii umane poate fi examinat i dintr-o perspectiv spa ial .

I.2. Obiectul de studiu al geografiei (fizice)

Sub aspect tiin ific, geografia fizic urm re te în elegerea structurilor spa iale, func ionalitatea
sistemelor naturale (fizice) i interrela ia lor cu factorul antropic.
Din perspectiva sec. XXI, geografia r mâne tiin a unitar a mediului terestru. Ea aprofundeaz prin
cercet ri i metode proprii mediul geografic i p r i∗ din geosferele care contribuie la realizarea
acestui mediu (relief, clim , ap , sol etc.), dar pune un accent tot mai profund pe rela iile om –
mediu.
Mediul este o no iune cu foarte multe în elesuri i conota ii, în func ie de domeniul la care ne
raport m. De exemplu, vorbim de un mediu intelectual, academic, social sau un mediu extraterestru,
un mediu intern sau chiar de un mediu de cultur .
În toate aceste perspective exist îns ceva comun. Mediul ca spa iu-timp cu anumite caracteristici,
în care se poate dezvolta ceva.
Mediul, în geografie, are un în eles echilibrat, f r o centrare explicit asupra unei anumite
componente a spa iului. Cuprinde, într-o defini ie general , totalitatea condi iilor existente la
suprafa a terestr determinate de interac iunea geosferelor. Interac iunea dintre geosfere se
manifest diferen iat la suprafa a Globului, în sens latitudinal i altitudinal, cu elemente i rela ii
specifice regional.
Pornind de la aceast defini ie, prima întrebare care se ridic este în elesul de suprafa terestr ?
Suprafa a terestr nu trebuie în eleas limitativ în accep iunea sa de „epiderm ”, cum o definea
Richthofen la începutul secolului XIX. „Suprafa a terestr ” reprezint un înveli în sine, un
spa iu în limitele c ruia se dezvolt mediul terestru, marcat de prezen a elementului biotic i capabil
a men ine via a (fig. 1).
Limitele acestui spa iu sunt acceptate, de obicei, a fi limitele între care se resimt influen ele
interac iunii directe dintre înveli urile terestre. Limita superioar este stabilit la nivelul
tropopauzei, pân unde putem vorbi de climatosfer i biosfer , cu toate c exist i p reri care
ridic aceast limit la nivelul stratului de ozon din stratosfer , ca principal scut de protec ie a vie ii
împotriva radia iilor de und scurt (ultraviolete).
Limita inferioar a „suprafe ei terestre” este mai greu de stabilit, înc lzirea climatic , compozi ia
atmosferei, relieful planetar reflectând nemijlocit aspecte ale dinamicii terestre de profunzime. De
obicei, limita inferioar este luat în func ie de limita vie ii subp mântene, cavernoase i abisale,
fiind mult mai neuniform în desf urare.

∗

Disciplinele geografice sintetizeaz în plan orizontal (la suprafa a Terrei) rezultatele altor tiin e, care se ocup cu
aceea i geosfer , analizat îns în plan vertical (de exemplu, relieful litosferei i nu litosfera, clima atmosferei i nu
atmosfera etc.) (Posea, 1998).
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Fig. 1. Structura vertical a mediului (dup Leser, 1992). Pe durate scurte, relieful i structura geologic se manifest ca
i componente stabile, clima i hidrosfera prezint varia ii sezoniere, iar biosul este componenta labil , care
reac ioneaz cel mai rapid la modific rile de mediu

Mediul este o no iune abstract care se concretizeaz la suprafa a Terrei printr-o serie de
tipuri de mediu, cu dimensiuni i localiz ri diferite, având o anumit structur areal (fig. 2).

Fig. 2. Structura areal a mediului. Schimb ri de structur sau de rela ii (A, B, C) implic apari ia unei limite de peisaj.
Aceste limite nu sunt, de obicei, bru te ci se fac treptat, prin intermediul unor subtipuri, cu statut de medii de tranzi ie

Orice tip de mediu, indiferent de m rimea sa, se define te printr-un poten ial ecologic, adic o
capacitate specific de sus inere a vie ii (cuantificabil în tiin prin indicatori), o anumit
exploatare biotic a acestui poten ial i componeneta antropic . Componenta uman exercit o
anumit presiune asupra mediului, ca ceva „din afar ”, care se suprapune i este suportat de anumite
condi ii locale.
De ce acest lucru?
Este consecin a fireasc a faptului c omul, ca singur element al sistemului terestru, i-a dezvoltat
capacitatea de a ra iona
i con tientiza. Con tientizarea lumii înseamn
automat
desprinderea/diferen ierea (m car în mod aparent) de acea lume. Prin delimitare, lumea poate fi
reflectat , oglindit . Prin aceast opozi ie i oglindire a realit ii obiective într-un spa iu subiectiv,
omul a c p tat libertate de ac iune pe oricare nivel de organizare ierarhic a mediului. Un simplu
exemplu: un mediu specific, de savan , are anumite condi ii climatice, care impun anumite procese
pedogenetice, cu o flor i faun specifice. Comparativ, un mediu temperat sau de munte are
propriile sale caracteristici. Prezen a uman se face îns peste tot sim it , modificând într-un fel
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asem n tor i cu o amprent de neconfundat orice tip de mediu, cu cât societatea respectiv este
mai bine dezvoltat economic.
În prezent, nu se mai poate vorbi de un mediu natural „pur”, ci de medii suportând diferite grade de
antropizare (fig. 3). Gradul de antropizare reprezint gradul de transformare a mediului ini ial de
c tre om. Gradul de antropizare este în func ie de condi iile oferite de diferitele tipuri de mediu, de
nivelul de organizare social , de civiliza ie i interese. Din aceast perspectiv , mediul natural este
cel în care predomin înc elementele netransformate sau pu in modificate de om, influen a
antropic fiind predominant indirect (medii antropizate = medii rurale arhaice, medii antropice,
medii artificiale = ora ele).
Medii naturale Medii antropizate Medii antropice Medii artificiale
(medii rurale
(ora e)
arhaice)

Fig. 3. Medii dup gradul de antropizare (Arma , Damian, 2001)

Antropiz rile intensive i extensive timpurii le-au suferit mediile favorabile vie ii: p durile
temperate, mediile mediteraneene, stepele, luncile i litoralul planetar.
Totodat , mediul actual este o sum de paleomedii, din care se mai p streaz uneori m rturii. Astfel
de m rturii sunt de exemplu terasele, dar mai ales suprafe ele de eroziune cu aspect relativ neted,
care apar asemenea unor trepte la nivelul culmilor montane. M rturii ale unor perioade climatice
marcate de ghe uri sunt v ile glaciare, circurile sau fiordurile.
Starea mediului se reflect în imaginea sa, surprins printr-un peisaj specific. Peisajul este expresia
în imagine a elementelor i rela iilor unui tip de mediu. Denumirea unui peisaj se acord , de obicei,
în func ie de vegeta ie sau lipsa ei (ca element care sintetizeaz toate celelalte condi ii i reflect
starea general a unui mediu), cât i în func ie de relief, care impune anumite condi ion ri climatice
cu reflectare în peisaj: peisajul p durilor boreale, peisajul de savan , peisajul p durilor tropicale
umede, peisajul litoral sau al mun ilor înal i etc.

I.3. Leg tura geografiei cu alte tiin e

Geografia este unic prin pozi ia ei la contacul dintre tiin ele naturale i cele sociale, ceea ce a
f cut ca uneori s îi fie negat expresia ei dual . Este exemplul geografiei sovietice care includea
geografia uman în cadrul tiin elor sociale.
Pe de alt parte, perspectiva dualit ii este ast zi dep it prin focalizarea cercet rilor pe rela iile
om — mediu, indiferent dac aceste abord ri vin din partea geografiei fizice sau a celei umane.
În sens larg, geografia fizic este tiin a despre P mânt, dar Terra constituie i obiectul de studiu al
altor tiin e, precum:
• geologia (care în sens larg este tot tiin a despre P mânt, iar în sens restrâns, urm re te studiul
alc tuirii Terrei, al rocilor i mineralelor; istoria planetei),
• geodezia (studiaz forma i dimensiunile Terrei, preluând obiectul de studiu specific
geografiei matematice din Antichitate),
• geofizica (aprofundeaz propriet ile fizice ale P mântului),
• cartografia (reune te tehnicile de realizare a h r ilor),
• biologia (este tiin a despre organismele vii),
• meteorologia, ine de fizica atmosferei etc.
Cu toate aceste tiin e geografia fizic dezvolt leg turi strânse, sintetizând rezultatele lor par iale într-o
viziune global i interdependent asupra mediului terestru. De exemplu, dac biologia se ocup de
indivizi, geografia are în vedere ansamblurile spa iale ale forma iunilor vegetale i animale, urm rind
atât influen ele de mediu asupra biosului, cât i transformarea mediului prin ac iunea viului.
Desprins din filozofia naturii, ne putem întreba dac între geografie i filozofie poate fi vorba de o
opozi ie sau de o continuitate pe un alt plan? Filozofia este o form de cunoa tere, integrat de unii în
cadrul tiin elor, trecut de al ii la formele culturii spirituale sau ale con tiin ei sociale. Filozofia este o
-6-

Prof.dr.Iuliana Arma

Geografie fizic general – Sinteze

reflectare sintetic i integratoare a întregii realit i naturale, sociale i spirituale, în rela ie cu pozi ia i
condi ia omului în lume, având profunde valen e ontologice (probleme existen iale) i gnoseologice
(problema cunoa terii). Prin aceasta ea este i va r mâne suport al geografiei.
Geografia recurge la categorii filozofice, precum cele de spa iu i timp, determinism i
indeterminism sau la cele de continuitate i discontinuitate.
Din a a-zisele tiin e exacte (fizic – ca tiin fundamental a naturii care explic mi c rile aerului ale
apei, dezagregarea rocilor, matematic , chimie), geografia preia metodologia de lucru cantitativ i
diferite forme de reprezentare grafic , în elegerea mecanismului circuitelor energo-materiale între medii
fizice.
Prin intermediul astronomiei, tiin a corpurilor cere ti i a universului, geografia integreaz Terra
în cadrul de în elegere a mediului ei exterior de existen .

I.4. Sistemul tiin elor geografice

Începând înc din prima jum tate a secolului XX
are loc un proces de diferen iere intern ,
delimitându-se o geografie a spa iului fizic i o
geografie socio-uman . Geografia fizic devine
ramura geografiei care studiaz distribu ia i
rela iile spa iale dintre fenomenele fizice, naturale,
ale mediului geografic, atât sub aspectul alc tuirii,
structurii i legit ilor, cât i al interac iunii i
evolu iei lor, inclusiv din perspectiva interac iunii
cu societatea uman .
Cele dou perspective de abordare a problematicii
înveli ului fizic, la scar global sau regional , au
dus la individualizarea geografiei fizice generale
i a celei regionale.
Mediul
este
consecin a
întrep trunderii
înveli urilor P mântului (hidrosfer , atmosfer ,
litosfer , biosfer ), care pot fi studiate separat
de diferitele ramuri ale geografiei fizice, atât în
mod teoretic, general, cât i regional. Ramurile
Fig. 4. Ramurile Geografiei fizice i leg tura lor cu alte
au dezvoltat la rândul lor subramuri (fig. 4).
tiin e
Ramurile i subramurile clasice ale geografiei
fizice se refer la: climatologie — tiin a
climatelor terestre, hidrologie — tiin a înveli ului de ap al Terrei cu subramurile oceanografie,
potamologie, limnologie, glaciologie, geomorfologie — tiin a formelor de relief cu geomorfologie
general i special : aplicat , fluvial , structural , climatic etc., biogeografie cu fitogeografie i
zoogeografie — tiin a ansamblurilor spa iale în care se organizeaz înveli ul biotic al planetei, pedogeografie — tiin a înveli ului de sol cu morfologia solurilor, cartografiere pedologic etc. Pe de alt
parte, o problem complex , de exemplu cea a schimb rilor globale, transgreseaz abord rile limitative
dintr-un domeniu sau altul al cercet rii geografice, presupunând colabor ri interdisciplinare dintr-o
perspectiv holist . Perspectiva holist a geografiei are avantajul de a reliefa interconexiuni func ionale
greu sesizabile într-un câmp îngust de cunoa tere. Cel mai mare neajuns al abord rii geografice de tip
holist const îns în pericolul simplific rii i al omiterii detaliilor semnificative.
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Curs 2-3: ISTORIA GEOGRAFIEI
Noti e curs:
În Antichitate, se contureaz dou direc ii geografice, începând cu secolul II-I î.Hr.: cea a geografiei
matematice, bazat pe geometrie, fizic i astronomie (Eratostene, iar mai târziu - Ptolemeu), i
direc ia regional , chorografic , conturat pe observa ii i explor ri (Polibiu, Strabon).
Mult timp geografia are predominant în elesul de hart , istoria ei confundându-se cu istoria
cartografiei (materiale cartografice apar în Egipt, Fenicia, Grecia). Delimitarea de filozofia naturii a
avut loc din perspeciva geografiei matematice, în sec. II î.Hr. Pentru prima dat numele de
geografie este precizat în „Comentarii geografice” de Eratostene, în sensul de geografie
matematic . Acesta este momentul delimit rii geografiei de filozofia naturii. Obiectul de studiu al
noii tiin e viza definirea i m surarea formei i a dimensiunilor P mântului.
Progresul civiliza iei Peloponezului presupunea, totodat , reducerea p durilor i a terenurilor
arabile, fapt care a determinat tot mai mult orientarea acestor popupula ii spre naviga ie, dezvoltarea
comer ului maritim i înfiin area de colonii. Faptul a condus la acumularea unor informa ii
numeroase privind teritorii noi, ceea ce a impulsionat apari ia unei orient ri chorografice (khora =
inut; graphein = descriere), regionale, în geografie. Cu toate c prima descriere a inuturilor
cunoscute de vechii greci (oicumena) apar ine lui Hecateu din Milet (540–479 î.Hr.), în lucrarea
“Descrierea P mântului”, abia în sec I î.Hr., prin opera lui Strabon, geografia devine o “descriere a
oicumenei”, respectiv o însumare cantitativ de nume de locuri, popoare, evenimente, obicieiuri,
observa ii privind fenomenele i regularit ile naturale.
Dup împ r irea Imperiului Roman, în anul 395, între cei doi fii ai împ ratului Theodosiu cel Mare,
Imperiul Roman de Apus cunoa te o perioad de continu dec dere. Aceasta se va încheia cu
ocuparea Romei de c tre mercenarii germani condu i de Odoacru, în anul 476. Anul 476 este data
marcat în c r ile de istorie ca început al unei noi ordini social-politice – feudalismul, i al unei noi
perioade istorice - Evul Mediu.
În prima parte a Evului Mediu, rela iile de tip feudal i legarea de glie prin vasalitate i iob gie au
îngustat mult orizontul geografic al europenilor, f când inutile cuno tin ele despre lume. Cea mai
mare parte a Evului Mediu european (din secolul V pân în secolul XIII) a reprezentat o perioad de
relativ stagnare a cunoa terii tiin ifice, teoretice, comparativ cu realiz rile Antichit ii, fiind totu i
marcat de progres tehnologic (acesta a culminat cu inventarea ceasului mecanic în secolul al XIVlea). Înv tura trunchiat a Bibliei a devenit cunoa tere fundamental , în condi iile în care puterea
Bisericii a crescut neîncetat.
Perioada târzie a Evului Mediu, secolele XV–XVI, reprezint perioada marilor descoperiri
geografice. Expedi iile au marcat nu numai l rgirea orizontului de cunoa tere a P mântului, ci i
începutul destr m rii feudalismului, favorizând dezvoltarea i consolidarea rela iilor capitaliste,
formarea imperiilor coloniale (sec. XVII).
Marile descoperiri geografice au reprezentat începutul unui proces amplu i de lung durat , care
avea s duc în final la “Unificarea Lumii”, în sensul stabilirii unor contacte durabile între
civiliza iile formate în diferitele spa ii geografice.
În cadrul acestui proces, locul central a fost ocupat de Europa Occidental i în mod special de
Spania i Portugalia. Faptul s-a datorat atât pozi iei lor geografice privilegiate, cât i condi iilor
istorice ale secolului al XV-lea.
Marile descoperiri geografice nu au fost îns rezultatul “activ rii” întregii societ i occidentale, ci
rodul unui grup restrâns de oameni, puternic motiva i, care proveneau din diferite categorii sociale:
marinari, nobili, clerici, negustori sau mercenari.
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Totodat , începerea campaniilor de explorare din sec. al XV-lea a fost determinat de mai mul i
factori, dintre care cei mai importan i se refer la valoarea mirodeniilor, concuren a interstatal
pentru noi surse de venit, apari ia caravelelor i misionarismul cre tin.
1.
Importan a mirodeniilor era în trecut mult mai mare, deoarece cu ajutorul acestora
era posibil conservarea mai îndelungat a c rnii, în lipsa unui sistem de înghe are. Înc din
Antichitate, mirodeniile ajungeau în Europa pe cale terestr , pe drumul care lega
Constantinopolul de India i China, iar mai apoi erau preluate de negustorii europeni i
distribuite în Occident. În sec. al XV-lea, comer ul cu mirodenii era controlat, în faza sa
intermediar , de otomani, care cuceriser Asia Mic , o parte a Peninsulei Balcanice i a
insulelor din Marea Egee, iar în faza sa final i de negustorii italieni. Acest fapt a dus la
cre terea exagerat a pre urilor mirodeniilor în occidentul Europei, ceea ce a determinat în
mod direct sprijinul marilor negustori în efortul de a se descoperi un nou drum direct c tre
India.
2.
Concuren a dintre diferitele state occidentale pentru venituri suplimentare a dus la
spijinul direct al acestor ini iative de c tre monarhi. Dintre cei mai importan i au fost regii
Spaniei i Portugaliei. De ce? rile occidentale care aveau o deschidere însemnat la Marea
Mediteran sau Oceanul Atlantic erau Fran a, Anglia, Spania, Portugalia, Statele Italiene i
rile de Jos, dar condi iile politice ale vremii nu le-au îng duit tuturor acestor state
posibilitatea de a se angaja în cadrul acestui proces costisitor, mai ales din punct de vedere
financiar, i f r rezultate sigure.
Atât Fran a cât i Anglia erau prinse în lungul r zboi de 100 de ani (1337–1453), r zboi care
a sec tuit deopotriv cele dou state i care le-a re inut aten ia timp de peste un secol. În
acest conflict au fost atrase i rile de Jos, care s-au implicat atât economic, cât i militar în
lungul conflict, sprijinind pe rând când Anglia, când Fran a.
Statele Italiene, mai ales cele maritime, aveau atât for a economic , cât i experien a
necesar unor campanii maritime de lung durat , dar acestea controlau comer ul din Marea
Mediteran i nu aveau nici un interes în descoperirea unui nou drum c tre India.
Din aceste motive, singurele state europene care aveau atât o pozi ie geografic avantajoas ,
cât i o situa ie economic i politic care s le permit s se angajeze pe calea explor rii
unor vaste spa ii necunoscute erau Spania i Portugalia.
3. Un alt factor l-a reprezentat pari ia caravelelor. Acestea erau cor bii de dimensiune
mijlocie, având capacitate în jur de 100 de tone. Partea inferioar era oval , asigurând o
stabilitate mult mai mare, iar pânzele relativ înalte confereau un randament bun la vânt.
Împreun cu perfec ionarea busolei i apari ia astrolabului, care au f cut posibil orientarea
în larg, caravelele au creat posibilitatea navig rii pe distan e lungi i traversarea oceanelor.
4. Un factor la fel de important l-a constituit misionarismul Cre tin. Al turi de monarhi i
negustori, interesa i direct de g sirea unor noi surse de venit, campaniile de explorare i
descoperire au fost sprijinite i de Biseric , ai c rei reprezentan i au mers înc de la început
în Lumea Nou cu misiunea de a converti la Cre tinism popoarele locului. Totodat ,
reprezentan ilor Bisericii li s-au datorat i primele informa ii cu privire la teritoriile nou
descoperite, atât în ceea ce prive te cadrul natural, cât i oamenii i cultura acestora.
Destr marea feudalismului i consolidarea burgheziei pe bazele primelor începuturi ale produc iei
de tip capitalist, au impus rolul banilor în economia de schimb. Trei evenimente au marcat începutul
epocii descoperirilor geografice: c l toriile genovezului Cristofor Columb în Lumea Nou ,
efectuarea traseului maritim spre India prin sudul Africii i primul înconjur oceanic al Globului. Ele
au fost urmate de numeroase alte expedi ii, toate generate, în ultim instan , de interese politice i
economice.
L rgirea orizontului de cunoa tere geografic se reg se te, în primul rând, în calitatea
reprezent rilor cartografice care devin tot mai exacte.
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Primele lucr ri de Cosmographiae, culegeri de texte istorice, de astronomie i tiin e naturale, bogat
ilustrate cu h r i i figuri, au ap rut în sec. XVI.
În 1543, polonezul Nicoalus Copernicus (1473–1543) a fundamentat tiin ific teoria heliocentric
în lucrarea „Despre mi carea circular a corpurilor cere ti” (idee adoptat unanim de tiin abia
în sec. al XVII-lea).
Lucrarea de sintez chorografic a lui Sebastian Munster, numit „Cosmographia Universalis” (cu
44 de edi ii între 1544 i 1650), este considerat îns prima oper de geografie descriptiv modern .
Lucrarea face obiectul unor aprecieri de geografie fizic general i geografie regional , completate
cu elemente de geografie istoric , politic i economic . Este pentru prima dat când se renun la o
în iruire de citate din autorii clasici, în locul lor fiind trecute descrieri rezultate din observa ii f cute
la fa a locului, pe care marele teolog umanist german le-a cules prin colaborare cu înv a ii
celorlalte ri europene.
Cea mai important oper a Evului Mediu r mâne îns „Geographia generalis” a olandezului
Bernhardus Varenius (1622–1650), editat în 1650 i considerat prima lucrare cu un real caracter
tiin ific. „Geographia generalis” prezint cele trei orient ri geografice distincte – geografia
matematic , care se ocup de forma i dimensiunile planetei, geografia general , teoretic , care are
ca obiect studiul climatelor, mareelor i al altor elemente care rezult din mi c rile combinate ale
Soarelui i Lunii, i geografia regional , pe baza studiilor culturale comparative. Varenius a folosit
observa ia direct i a aplicat metoda m sur torilor pentru a sus ine idei geografice noi, precum
continuitatea înveli ului geografic sau existen a unui nivel comun pentru toate oceanele. Lucrarea
sa a reprezentat un standard în cercetarea geografic timp de cca 100 de ani.
În secolele XVIII–XIX s-au pus bazele geografiei moderne, ca tiin a întregului, a complexului
planetar, prin activitatea a doi oameni de tiin germani: Alexander von Humboldt i Karl Ritter.
Figuri marcante i firi diferite, cei doi pot fi asimila i ca întemeietori ai celor dou direc ii de
cercetare geografic : geografia fizic (Al. von Humboldt) i geografia uman (K. Ritter).

Al.v.Humboldt

K. Ritter

(Arma I. (2006), Teorie i metodologie geografic , Ed. Funda iei România de Mâine, Bucure ti, p.
58-60.)
Odat cu primul Congres interna ional de geografie, inut în Antwerp, Belgia, în 1871 (tradi ie
continuat din patru în patru ani, pân în prezent), putem spune c începe o nou epoc în
dezvoltarea geografiei ca tiin , epoca modern .
Apari ia unor discipline înrudite geografiei i impulsionarea dezvolt rii unei geografii moderne au
fost favorizate de condi ii socio-economice. Dintre acestea s-au remarcat câteva specifice, cu
prec dere pentru ultima parte a secolului al XIX-lea: l rgirea orizontului de cuno tin e despre Terra,
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realizarea de instrumente de lucru performante i înfiin area de sevicii sau centre permanente de
culegere i înregistrare a datelor, introducerea de cursuri de specialitate în universit i, înfiin area i
rapida prosperitate a Societ ilor de geografie.
Complexitatea spa iului geografic a determinat ca, odat cu sfâr itul sec. XIX, s se desprind din
corpul comun al geografiei alte tiin e având ca obiect de studiu P mântul: meteorologia,
oceanografia, geodezia, topografia, statistica biologia, geologia, tiin ele sociale etc. Pe de alt
parte, a avut loc un proces de diferen iere a unor discipline de specialitate în cadrul geografiei,
precum limnologia sau pedogeografia. În acela i timp, s-a intensificat i tendin a spre regionarea
fizico-geografic .
Acest fenomen a amenin at geografia cu pierderea obiectului ei de studiu i, implicit, cu dec derea
ei la nivelul unui sumum de informa ii oferite de alte tiin e.
Dup 1950, demersul geografic s-a concentrat pe studiul proceselor, pe baza manipul rii
experimentale a variabilelor analizate i a test rii statistice a ipotezelor cercet rii.
În etapa contemporan , dezvoltarea geografiei, de i urmeaz tendin e mai vechi, introduce îns tot
mai mult precizie în cercetare (dup 1950 are loc a a-numita “revolu ie cantitativ ” în geografie),
prezint o mai mare diversificare metodologic i o apropiere concret de practica socioeconomic propriu-zis (latura pragmatic , aplicat a geografiei). O influen deosebit asupra
dezvolt rii geografiei a avut-o revolu ia tehnico- tiin ific , care a determinat cre terea num rului de
cercet tori i de coli geografice, la care s-a ad ugat i influen a unor curente ideologice.
Principalele caracteristici ale etapei pot fi reduse la ecologizarea geografiei, cuantificarea (prin
matematizare, dar i prin cartografiere i experiment naturalist) i abordarea sistemic .
Dezvoltarea geografiei în România:
Descrieri cu caracter geografic referitoare la teritoriul României se întâlnesc înc din scrierile
înv a ilor antici: Herodot, Strabon, Plinius cel B trân, Ptolemeu .a. („Geografia României”, vol. I,
1983). Asemenea informa ii continu în Evul Mediu, fiind în special redactate de c l tori i
cronicari de origine bizantin (Constantin al VII-lea Porfirogenetul) sau arabi (Ibn Battutah). Cele
mai multe descrieri încep îns odat cu avântul luat de geografie în Europa, la sfâr itul secolului al
XV-lea, ca urmare a marilor descoperiri geografice.
Dup fr mânt rile sociale care culmineaz cu revolu ia lui Tudor Vladimirescu (1821), geografia se
afirm tot mai mult ca obiect independent de predare în coal .
În secolul al XIX-lea erau realizate condi ii de apari ie a unei mi c ri geografice în România, cu
toate c nu existau înc geografi de meserie, ci numai speciali ti din alte domenii care aveau i
preocup ri geografice sau profesori de ocazie care predau geografia în coal .
Societatea de Geografie din România a luat fiin la 15/28 iunie 1875, prin înaltul Decret al
Domnitorului Carol I nr. 1120 din 15 iunie 1875, sub numele de Societatea Geografic Român .
La data înfiin rii sale, Societatea era a asea din lume (dup Societatea Geografic din Paris, 1821,
Societatea Geografic din Berlin, 1828, Societatea Geografic englez , 1830, Societatea Geografic
din Sankt Petersburg, 1845, Societatea Geografic Italian , 1866) i a devenit una dintre cele mai
vechi societ i tiin ifice din ar .
Bazele geografiei moderne în România (cauzal-explictiv i sintetic ) se pun numai o dat cu
înfiin area primelor catedre universitare, în 1900 (Bucure ti), 1904 (la Ia i), 1919 (la Cluj) i 1924
(la Cern u i).
Întemeietorul colii geografice române ti a fost Simion Mehedin i (1869–1962), care a fost i primul
profesor al primei catedre de geografie din Bucure ti (1900). Prin Mehedin i p trund în geografia
româneasc ideile lui Humboldt i Ritter, ridicate îns la un nivel superior de în elegere, cu privire
la geografia global (sub aspectul obiectului i al metodei).
Simion Mehedin i sus ine o geografie unitar , conceput ca un sistem organic, asemenea obiectului
ei de studiu, P mântul, compus din înveli uri de diferite complexit i subordonate legic, dar care
-11-

Prof.dr.Iuliana Arma

Geografie fizic general – Sinteze

interac ioneaz între ele continuu i specific. Interac iunea conduce la formarea unor locuri de
convergen i a unor centre de ac iune de m rimi diferite, care formeaz în jurul lor regiuni naturale, ca p r i complexe ale înveli ului planetar.
coala lui Mehedin i ca i complexitatea geografic a teritoriului românesc au condus la
diferen ierea unor orient ri geografice, propulsate de anumite personalit i, de centre universitare
ap rute pe parcurs, de direc ii de specializare etc.

S. Mehedin i

G. Vâlsan
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Curs 4 - 5: METODOLOGIE GEOGRAFICA
Noti e curs:
În alc tuirea unei tiin e intr materialul faptic, metodologia i teoriile specifice.
• materialul faptic, referitor la obiectul de studiu, reprezint totalitatea cuno tin elor despre o
anumit fa et a realit ii, pe care le de ine o anumit epoc istoric . Dup cum afirma S.
Mehedin i, atunci când mai multe tiin e î i împart un obiect de studiu, important devine
viziunea specific prin care fiecare se apropie de acela i domeniu al realit ii. Dac biologul sau
chimistul au nevoie doar de o “mostr ” în în elegerea obiectului lor de studiu, “geograful trebuie
s in seama pentru tiin a sa de toat fa a planetei, pentru a vedea care sunt grup rile (…) i în
ce fel au variat ele în spa iul geografic i pentru ce” (S. Mehedin i, Dizerta ia inaugural :
Obiectul geografiei, 1900). Delimitara unui anumit obiect de studiu în cercetarea tiin ific este
condi ionat de necesitatea ridicat de evolu ia societ ii umane i cerin ele fiec rei epoci
istorice. Materialul faptic acumulat cu referire la un obiect de studiu este expresia gradului în
care s-a închegat o metodologie coerent i specific acelei tiin e, încorporat într-o concep ie
coeziv i sus inut de mijloace tehnice tot mai performante. Este un cerc aproape închis, în care
materialul faptic este rodul metodologiei aplicate, pe baza unei concep ii logic construite.
Metodologioa sus ine, prin calitatea sa, perfectarea laturii teoretice a unei tiin e.
• metodologia reprezint strategiile i tehnicile de cercetare bazate pe o anumit concep ie
teoretic . Prin intermediul ei, cercet torul ac ioneaz asupra realit ii, extr gând, prelucrând i
analizând material faptic. Astfel, dobânde te cuno tin e tiin ifice care s ajute la
construirea/perfectarea teoriei tiin ifice.
• teoria reprezint rezultatul generaliz rii i al abstractiz rii, pe baza unei metodologii specifice, a
materialului faptic acumulat, fiind concretizat în no iuni, categorii, ipoteze, legi, modele i
teorii. Omul de tiin nu are acces direct la realitate, raporturile sale fiind mediate prin
intermediul aparatajului teoretic de care dispune, ca expresie a nivelului de evolu ie specific
fiec rei epoci istorice în parte.
Pentru a se ajunge la o teorie geografic coerent i solid , trebuie acumulat un material faptic cât
mai bogat i exact asupra unui anumit obiect de studiu. Acest material faptic se adun prin
intermediul unei metodologii tiin ifice.
Plecând de la obiectul geografiei ca tiin a spa iului terestru, s-a conturat treptat o metodologie
geografic .
Începând cu secolul al XVII-lea, dar mai ales cu sec. al XVIII-lea, dominant devine spiritul
observa iei impus de personalitatea lui Humboldt. În perioada urm toare, specificul metodologic al
geografiei devine sinteza.
În prezent, geografia fizic este, înainte de toate, o tiin a observa iilor i cart rilor de teren, dar
i a model rilor i simul rilor prin intermediul sistemelor informa ionale geografice.
(Arma I. (2006), Teorie i metodologie geografic , Ed. Funda iei România de Mâine, Bucure ti, p.
82-84)
Componentele metodologiei geografice se refer la: metod , procedeu, principiu i mijloc al
cercet rii.
Metoda reprezint calea (procedeul sau succesiunea de procedee), structurat într-un mod
organizat i sistematic de lucru, prin care se ajunge la cunoa terea obiectului de studiu.
“Metoda este tocmai acea îmbinare i organizare de concepte, modele, ipoteze, strategii,
instrumente i tehnici de lucru care dau corporalitate unui proiect metodologic. Ea este operatorul
care mijloce te trecerea, ridicarea treptat de la problema de cercetare, enun at în plan teoretic, la
reconstruc ia ei – observa ional , experimental , ac ional – în vederea corect rii, optimiz rii,
poten rii, restructur rii unui sector sau altul (…)” (Golu, 1989, pp.153–154).
-13-

Prof.dr.Iuliana Arma

Geografie fizic general – Sinteze

O defini ie care opereaz distinc ia între metodele de descoperire i cele de aplicare a cuno tin elor
apar ine psihologului Le Ny: “metoda este ansamblul demersurilor desf urate de cercet tor pentru
a descoperi i verifica cuno tin ele sau de un practician pentru a rezolva o problem concret
pornind de la cuno tin ele existente” (Le Ny, 1997, p. 769).
Zlate formuleaz o defini ie care precizeaz i natura ac iunilor sau a demersurilor cercet torului:
“metoda define te calea, itinerarul, structura de ordine sau programul dup care se regleaz
ac iunile practice i intelectuale în vederea atingerii unui scop” (Zlate, 2000, p. 116).
Metodele geografice sunt variate, plurivalente i complementare. Ele pot fi clasificate dup criterii
diverse, precum specificul rela iilor investigate (metode cantitative i calitative), natura rela iilor
dintre cercet tor i obiectul investigat (directe i indirecte), scop (recoltare i prelucrare, investigare
i prognoz , de cercetare i aplicare/implementare a rezultatelor).
Dup locul în care se aplic , metodele geografice pot fi de teren, laborator sau cabinet. Dup
nivelul lor de adecvare în raport cu fenomenul investigat, unele metode pot acoperi o arie larg ,
fiind utilizate în studiul mai multor fenomene, pe când altele î i g sesc o aplicabilitate strict . În
func ie de gradul lor de generalitate, unele sunt comune mai multor tiin e, altele fiind specifice
geografiei sau doar anumitor specializ ri din cadrul acesteia.
Principalele metode folosite în geografie sunt: metoda observa iei, metoda cartografic , metoda
inductiv i deductiv , metoda analizei i sintezei, metoda istoric , comparativ i dinamic , metoda
experimental , metoda model rii, metoda informa ional-geografic , metoda desenului dup natur .
(Arma I. (2006), Teorie i metodologie geografic , Ed. Funda iei România de Mâine, Bucure ti, p.
88-109)
Dac metoda arat doar direc ia general care trebuie urmat într-un studiu, procedeul indic felul
concret de a se executa o anumit opera iune, proces de cercetare sau modul de a se folosi o
metod (de exemplu, metoda inductiv se aplic prin intermediul procedeului de observa ie direct
sau indirect a fenomenelor cercetate).
(Arma I. (2006), Teorie i metodologie geografic , Ed. Funda iei România de Mâine, Bucure ti, p.
111-115)
Principiul metodologic reune te normele sau regulile care se impun a fi respectate pe parcursul
cercet rii. El mai poate reda o lege cu caracter foarte general, greu de demonstrat, dar verificabil
în fapt prin consecin ele pe care le impune (de exemplu, principiul cauzalit ii).
(Arma I. (2006), Teorie i metodologie geografic , Ed. Funda iei România de Mâine, Bucure ti, p.
115-119)
Mijloacele (instrumentele) cercet rii reunesc totalitatea uneltelor necesare realiz rii unei
anumite munci tiin ifice, în vederea atingerii scopului propus. Uneori, chiar anumite procedee i
metode pot dobândi calitate de mijloace de cercetare.
De multe ori îns , sensul no iunilor de procedeu, mijloc, principiu sau metod geografic , cap t o
nuan echivalent sau se pot chiar subtitui. Astfel devine explicabil faptul c , „observa ia”
geografic este atribuit când sferei metodelor, a mijloacelor, când categoriei procedeelor.
Harta tematic este cel mai important instrument de lucru al geografiei, ca tiin a spa iului
terestru.

Apri ia h r ii tematice este justificat , în primul rând, prin faptul c sistemul de rela ii care sus ine mediul
geografic poate fi greu identificat la scara real , ca urmare a diferen ei de m rime între observator i obiectul
de observat.
Totodat , numeroase interac iuni, fluxuri sau schimburi nici nu sunt observabile în mod direct, iar altele – ca
cele lingvistice, cele referitoare la sisteme de credin e i obiceiuri – nu prezint un caracter material. Chiar
dac toate elementele din mediu ar putea fi observate i m surate prin intermediul cercet rii de teren,
con inutul tangibil i intangibil al diferitelor areale, aproape infinit ca varia ie, ar face imposibil izolarea
acelor structuri regionale de interes, în cazul unui anumit tip de investiga ie.

-14-

Prof.dr.Iuliana Arma

Geografie fizic general – Sinteze

Prin intermediul h r ilor tematice, distribu ia i interac iunea diferitelor elemente de mediu pot fi
reduse la scar , u urând intuirea leg turilor cauzale.
Facilitarea comunic rii rapide este calitatea esen ial a h r ii tematice contemporane. În contextul
actual, ea trebuie s r spund cât mai eficient la trei cerin e: adresabilitate tot mai larg (de aici
decurge perspectiva didactic a însu irii limbajului grafic), actualizare continu – impus de
dinamica realit ii obiective, maximizarea acurate ii, ca urmare a tehnicii de vârf.
Dificult ile în conceperea h r ilor tematice decurg, în primul rând, din m rimea i complexitatea
spa ialit ii obiectelor reale.
Scopul realiz rii unei h r i tematice este de a stoca i transmite o anumit informa ie de natur
spa ial , prin intermediul unui limbaj grafic. Calitatea unei h r i tematice const tocmai în m sura
în care ea reu e te s transmit informa ia c tre cititor, prin intermediul impactului vizual ob inut,
i s satisfac acea necesitate ridicat de acesta.
Activitatea cartografic ridic dou probleme majore, impuse de tema care urmeaz a fi
reprezentat (respectiv de cerin a i necesitatea publicului) i volumul de informa ii cartografice pe
care le de ine beneficiarul produsului final:
• cât de mult urmeaz s se simplifice realitatea (cu alte cuvinte, scara de reprezentare), în
func ie de necesitatea care urmeaz a fi satisf cut . Necesitatea pentru care este elaborat
o hart se reflect atât asupra con inutului (selectarea informa iei), cât i asupra formei
(m rime, adoptarea anumitor strategii cartografice etc.).
• cum, prin ce metode, trebuie redate faptele geografice i rela iile dintre acestea. Prin nivelul de
cuno tin e cartografice de care dispune, beneficiarul determin înc rc tura informa ional i
gradul de abstractizare a produsului final.
(Arma I. (2006), Teorie i metodologie geografic , Ed. Funda iei România de Mâine, Bucure ti, p.
153-157)
În metodologia realiz rii lucr rilor tiin ifice pot fi delimitate trei mari etape de lucru, care implic
metode i procedee specifice: etapa preg titoare sau de cabinet, etapa de teren i cea final .
Etapa preg titoare presupune o serie de demersuri cu rol de familiarizare a geografului cu
problematica de studiu, dar implic i planificarea i preg tirea în detaliu a muncii de teren. Etapa
preg titoare presupune, în primul rând, delimitarea temei, a obiectivului cercet rii i a liniei
directoare în cercetare (a planului lucr rii).
Planul lucr rii concretizez drumul logic parcurs de gândire, de la ipoteze la concluzii. El trebuie s
fie întotdeauna în conformitate cu obiectivul urm rit, s aib coeren i echilibru atât în îmbinarea
p r ilor, cât i în organizarea intern a fiec rei secven e.
Urmeaz faza “strângerii de informa ii”, de documentare cartografic , aerofotografic
i
bibliografic , în contextul temei.
Materialul bibliografic existent este accesibil în biblioteci ale sistemului public (înv mânt,
Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Na ional a României etc.), ale institu iilor care
desf oar activit i de profil sau din sistemul privat. La baza de documentare se adaug rapoarte i
publica ii cu circuit închis, departamental, manuscrise cu regim particular de accesare. În
documentarea la bibliotec , de un real folos sunt anuarele i repertoriile sau bibliografiile tematice
i pe autori.
Modul de clasificare a lucr rilor într-o bibliotec permite dou proceduri de accesare a datelor (fie
normalã, la fi ier, fi ierul pe autori i fi ierul pe materii, fie prin calculator): prin cuvinte (litere)
cheie – autori, titluri – sau prin indicii CZU (Clasificarea Zecimal Universal ).
Clasificarea Zecimal Universal reprezint o form de codificare a domeniilor de cunoa tere,
divizat pe clase (0–9) i subdiviziuni ierarhice. În domeniul fizico-geografic, fondul bibliografic
din cadrul BCU – accesibil prin bibliotecile din facult ile de profil – este codificat în modul
urm tor: matematica i tiin ele naturii formeaz clasele 5 i 9 – tiin ele mediului 502–504; tiin e
geologice 55; geomorfologie 551.4; hidrologie 556; biogeografie 574.9; geografie general 911;
geografie fizic 911.2; geografie aplicat 911.9; geopolitic 911.3:32; studiul popula iei 911.3:314
etc.
Documenta ia geografic eviden iaz (în lucr ri de sintez sau pe subramuri: geomorfologie,
climatologie, hidrologie, pedogeografie, biogeografie etc.) particularit ile spa iilor analizate din
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perspectiva transform rii lor, dar i a evolu iei modalit ilor de punere i rezolvare a problemelor de
c tre aceste tiin e.
Ca un aspect general, dac pentru sfâr itul secolului XX se definea o tendin spre probleme cu un
înalt caracter teoretic (de exemplu, în geomorfologie problema nivelurilor morfologice racordabile
pe unit i de relief), în prezent exist o orientare mult mai pragmatic , în conformitate cu cerin ele
ridicate de practica economic .
Interpretarea datelor con inute în materialele bibliografice (unele cu o singur apari ie, de exemplu
din ziare sau diferite periodice) trebuie f cut prin selectarea riguroas a informa iei i eliminarea
ideilor “preconcepute”, de exemplu ca marcaj al unei epoci tiin ifice sau a celor citate din texte
dup autori necunoscu i / nemen iona i, din izvoare lipsite de credibilitate etc. De regul , informa ia
din surse diferite trebuie comparat i combinat , cu citarea autorilor i specificarea, conform
normelor academice, a surselor de provenien (vezi partea de lucr ri practice).
Munca de bibliotec se concretizeaz într-o serie de fi e conspect, triate pe probleme.
Etapa preg titoare presupune i analize cantitative pe baza h r ilor topografice, familiarizarea cu
arealul de studiu i diferite interpret ri facilitate de h r ile tematice i aerofotogramele existente.
Etapa de teren constituie etapa esen ial în acumularea unui bagaj informativ actualizat i obiectiv,
putându-se desf ura atât sta ionar, cât i itinerant (cercetare expedi ional ). Etapa de teren
presupune ie iri repetate care îmbrac forme specifice fiec rei discipline geografice i tematici
abordate.
Etapa final este cea de definitivare a textului i materialului grafic i cartografic înso itor, inând
cont de procedeele i normele comunic rii materialelor geografice în form scris (în func ie de
tipul de lucrare tiin ific ).
(Arma I. (2006), Teorie i metodologie geografic , Ed. Funda iei România de Mâine, Bucure ti, p.
128-144)
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Curs 6: TEORIE GEOGRAFICA
Noti e curs:
În istoria tiin elor, orice disciplin tiin ific se na te i se dezvolt în contextul continuit ii
teoriilor anterioare, pe care se sprijin pentru a le dep i sau a le combate.
Teoria este atât punct de plecare, cât i el al oric rei tiin e. În sens larg, teoria reprezint nivelul
superior al cunoa terii tiin ifice, care mijloce te reflectarea generalizat a realit ii, introducând în
sistemul cono tin elor omene ti noi concepte, principii i metode de cercetare, deschizând noi
orizonturi în cunoa tere.
În sens restrâns, teoria tiin ific reprezint un ansamblu de cuno tiin e no ionale i conceptuale
ordonate sistemic, bazat pe unele realit i, cu scopul de a oferi o descriere i explica ie a obiectului
de studiu. Altfel spus, teoria tiin ific constituie o îngem nare de ipoteze, legi, no iun, categorii,
concep ii i paradigme organizate într-un sistem coerent – ansamblu de modele - capabil s descrie
i s explice în termeni logici un anumit domeniu al realit ii fizice, verificabil doar prin
compararea efectelor scontate cu cele înregistrate. Teoria este un sistem general elaborat în vederea
explic rii principiilor care fundamenteaz o tiin .
Exist o strâns leg tru între teorie i ipotez , teoria fiind o ipotez verificat experimental, iar
ipoteza – o teorie în curs de formare. Modelul ipotetic formulat ini ial este continuu confruntat cu
date reale, îmbog indu-se treptat i câ tigând noi puncte de sprijin, care totodat pot modifica
formularea de la care s-a pornit. În final, modelul se dezvolt ca o teorie tiin ific .
tiin a se bazeaz pe o sum de teorii.
Teoria este „oglindirea” realit ii fizice în psihicul uman i nu realitatea în sine, fiind singura punte
de leg tur între cercet tor i realitate, singurul domeniu la care primul are acces. Erorile nu sunt
adev ruri, ci doar probabilit i. În m sura în care teoriile sunt testabile, geografia poate fi
considerat tiin . Dac procesul de testare este valid i demn de încredere, atunci pot fi ob inute
teorii cu mare putere de predic ie i valoare practic .
Perfec ionarea teoriilor implic o perioad foarte lung de acumulare a datelor de observa ie, de
construire a modelelor, dependent de perfec ionarea instrumentarului de lucru, urmat de o
actualizare superioar , relativ rapid .
Sub aspectul ariei lor de cuprindere, al gradului de generalizare i abstractizare, teoriile geografice
pot fi diferen iate în teorii generale (teoria circula iei generale a atmosferei, teoria ciclului de
eroziune, teoria tectonicii globale, teoria sistemelor), de rang intermediar, specifice unor subramuri
i care faciliteaz interpretarea factual (teoria eroziunii diferen iale, teoria superpozi iei stratelor),
i teorii de rang elementar sau ipoteze de lucru, care orienteaz propriu-zis cercetarea.
„Liantul” unei teorii este reprezentat de legit ile care o sus in. Legile tiin ifice ajut la în elegerea
unui obiect de studiu.
Legea constituie forma cea mai important a interdependen ei universale a fenomenelor, fiind
expresia unit ii în diversitate a acestora. Variabilitatea individual , comparat cu variabilitatea
grupului cuprind, în germene, legitatea. În natur toate elementele comunic între ele. Prin legi,
tiin a poate surprinde unele dintre aceste leg turi.
Sub aspectul ariei lor de cuprindere, al gradului de generalizare i abstractizare, teoriile geografice
pot fi diferen iate în teorii generale (teoria circula iei generale a atmosferei, teoria ciclului de
eroziune, teoria tectonicii globale, teoria sistemelor), de rang intermediar, specifice unor subramuri
i care faciliteaz interpretarea factual (teoria eroziunii diferen iale, teoria superpozi iei stratelor),
i teorii de rang elementar sau ipoteze de lucru, care orienteaz propriu-zis cercetarea. Între
categoriile de teorii geografice exist rela ii de interdependen , cele cu nivel sc zut de generalitate,
contribuind la l rgirea gradului de generalitate al primelor.
Legile geografice pot fi clasificate, în func ie de rolul pe care îl îndeplinesc, în legi de func ionare a
fenomenelor (legile curgerii apelor, legile eroziunii, legile ce in de dinamica atmosferei, circuitul
apei în natur , selec ia natural , legile pedogenetice etc.), legi de structurare (legi ce in de
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încatenarea formelor de relief, structura pe înveli uri a corpului planetar etc.) i legi de dezvoltare
dinamic (legea eroziunii diferen iale, legea nivelului de baz , legea ciclului de eroziune, legile
evolu iei formelor de relief etc.).
Dup nivelul de ac iune, exist legi universale (legile spa iului cosmic: legea atrac iei universale,
legile mi c rilor planetare, legile fizice etc.), legi globale (ale întregului sistem terestru), legi ale
diferitelor înveli uri planetare i legi specifice unor spa ii limitate.
Legile ac ioneaz concomitent, interfereaz , se întretaie, relativizând, acutizând sau restructurând
efectele.
Pentru geografie esen iale sunt legile gobale privind: zonalitatea climatic , a înveli ului de sol i
vegeta ie; legea interzonalit ii, legea etaj rii, în func ie de cre terea altitudinal a reliefului; legea
azonalit ii, legea echilibrului atât între geosfere, cât i în interiorul fiec rui înveli i element
component.
Legea zonalit ii este o lege global care rezult din reparti ia inegal la suprafa a terestr a
energiei solare, ca urmare a sfericit ii planetei. Cu cât ne îndrept m spre latitudini mari i unghiul
de inciden al razelor solare scade, cu atât suprafa a terestr va primi mai pu in energie solar ,
reflectat în c ldur . Consecin a este desprinderea în sens latitudinal a unor fâ ii care se pot înscrie
în cinci zone de c ldur : una cald , intertropical (23,5 grade N i S, dou temperate (de tranzi ie
între 23,5 grade N i S i 66,5 grade N i S) i dou reci, polare (între 66,5 grade N i S i 90 grade
N i S).
Zonele de c ldur pe Glob se reflect în diferen ierea latitudinal a climatelor terestre care impun i
o diferen iere în caracteristicile morfogenetice, hidrologice, de sol, vegeta ie i faun .
Zonalitatea baric de nivel global începe cu brâul de minim ecuatorial, urmat de zonele maximului
subtropical, dup care, spre poli, se intensific diferen ele între continente i oceane. La latitudini
medii i mari, apar areale permanente de maxim i minim barometric (spre deosebire de ciclonii
mobili) sau sezoniere, situate pe oceane sau continente i numite centri de ac iune ai atmosferei.
Ace ti centri produc mi c ri de tip ciclon i anticiclon, se deplaseaz spre nord sau sud, în func ie
de anotimp, se intensific sau sl besc, f r a disp rea îns . Centrii barici permanen i joac un rol
hot râtor în geneza i deplasarea maselor de aer i, ca urmare, determin vremea i influen eaz
clima.
Legea interzonalit ii ac ioneaz la contactul zonal al climatelor Globului, prin deplasarea
sezonier , în sens latitudinal, a centrilor de maxim i minim presiune atmosferic , corespunz tori
ariilor de convergen i divergen a principalelor mase de aer.
Deplasarea fâ iilor de convergen i divergen la sol este o consecin a înclin rii axei terestre i
revolu iei P mântului. Fenomenul introduce o alternan a caracteristicilor climatice ale zonelor
învecinate, adaugându-se astfel, la climatele zonale, înc ase zone latitudinale de tranzi ie: dou
subecuatoriale, dou subtropicale i dou polare.
Legea etaj rii, de i este o lege global , se manifest regional. Etajarea rezult din neuniformitatea
distribu iei i structurii reliefului terestru, cu bazine oceanice i continente compuse altitudinal
foarte divers. Relieful continental introduce o diferen iere în fâ ii pe vertical a elementelor
climatice i de mediu. Etajele refac, în mic, pe vertical , dispunerea pe orizontal a zonelor de
clim , sol i vegeta ie, dar nu în mod identic. Diversitatea areal este mult mai mare, în func ie de
expunere i fragmentare. La baza diferen ierii etajelor biopedoclimatice stau fluctua iile, în func ie
de altitudine, a celor doi parametri climatici de baz : temperaturile scad cu în l imea, iar
precipita iile cresc, dar numai pân la un moment dat.
Legea azonalit ii este o lege global , îns cu manifestare local . Ea impune dezvoltarea unor
sisteme teritoriale limitate ca întindere i având dispunere aproximativ indiferent fa de zonele sau
etajele climatice. Azonalitatea se datoreaz unor factori locali, precum anumite tipuri de roci (de
exemplu, calcarele, nisipurile), existen a unor lunci largi, a unor areale cu exces de umiditate etc. La
nivelul peisajelor azonale, se îmbin amprenta condi iilor locale cu determin rile zonale sau
altitudinale (de exemplu, într-un fel va ar ta un peisaj carstic în zona temperat , comparativ cu unul
din zona ecuatorial ).
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Miniglosar:
Antichitate: perioad istoric marcat de sclavagism; în acest curs se refer , în special, la Antichitatea grecoroman .
Categoria: reune te no iunile geografice fundamentale, de maxim generalizare, care reflect atât însu iri,
dar explic i leg turile esen iale dintre fenomene. Mai este definit ca fiind un grup de forme sau fenomene
de acela i fel sau asem n toare.
Chorografie (khora = inut; graphein = descriere): direc ia regional
Antichitatea greac , reprezentant de seam - Strabon (sec. I î.Hr.).

în geografie, ap rut

înc

din

Concep ie geografic : un ansamblu de idei sau o modalitate de a explica în parte sau în ansamblu un
aspect al realit ii (de exemplu, concep ia înc lzirii prin influen e antropice a climatului terestru, concep ia
climatic asupra genezei reliefului . a.).
Cunoa tere tiin ific este o cale de ob inere a informa iilor despre lume, având drept obiectiv în elegerea
structurii i a leg turilor dintre elemente i fenomene.
Evul Mediu: perioad istoric marcat de rela ii de tip feudal, care s-a dezvoltat în Europa occidental din
anul 476 (cucerirea Imperiului Roman de Apus de mercenarii germani) i s-a încheiat cu revolu iile burgheze
din Anglia (1688) i Fran a (1789), care au marcat instaurarea rela iilor capitaliste de produc ie.
Geografia (în sens restrâns) este tiin a mediului terestru (natural i social), respectiv a mediului geografic
(înconjur tor), tiin a organiz rii spa iale a fenomenelor terestre în sisteme teritoriale bine individualizate.
Geografia matematic : ramur a geografiei antice care se axeaz pe m sur tori asupra formei i dimensiunilor
P mântului.
Hart tematic : modalitate de a stoca i transmite o anumit informa ie de natur spa ial , prin intermediul
unui limbaj grafic. Poatea vea func ie de metod , dar i de mijloc al cercet rii geografice
Ipoteza: o presupunere, o explicare provizorie asupra unor fenomene, urmând a fi infirmat sau dovedit
prin cercetare i experiment. Ea se bazeaz pe succesiunea unor fapte, a unor conexiuni i legit i cunoscute
anterior.
Lege: exprim raporturile esen iale, necesare i generale, stabile i repetabile între elementele interne ale
unui obiect sau fenomen, între obiecte diferite sau între stadii succesive ale unui proces.
Material faptic: totalitatea cuno tin elor despre o anumit realitate, fiind specific diferitelor epoci istorice.
Mediul geografic (mediul înconjur tor) totalitatea condi iilor existente la suprafa a terestr determinate
de întrep trunderea unor p r i ale înveli urilor terestre superficiale, primare - atmosfer , litosfer ,
hidrosfer - i secundare - biosfer i pedosfer .
Metoda tiin ific : calea (procedeul sau succesiunea de procedee), structurat într-un mod organizat i
sistematic de lucru, prin care se ajunge la cunoa terea obiectului de studiu.
Metodologie: strategiile i tehnicile de cercetare bazate pe o anumit concep ie teoretic , prin care
cercet torul ac ioneaz asupra realit ii, extr gând, prelucrând i analizând material faptic i, astfel,
dobândind cuno tin e tiin ifice care s ajute la construirea/perfectarea teoriei tiin ifice.
Mijloacele (instrumentele) cercet rii: constituie totalitatea uneltelor necesare realiz rii unei anumite munci
tiin ifice, în vederea atingerii scopului propus.
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No iunea: constituie cel mai simplu element al limbajului geografic; un model conceput logic care reflect
însu irile generale i esen iale ale unei clase de obiecte.
Paradigma: vine din grecescul paradeigma, model, fiind un model în perceperea unui fapt, un cadru de
referin .
Pozitivism: direc ie care a marcat dezvoltarea tiin ific timp de peste 2500 de ani, punând accentul pe latura
pragmatic a sensului cunoa terii.
Principiul metodologic: reune te normele sau regulile care se impun a fi respectate pe parcursul cercet rii.
Procedeul tiin ific: felul concret de a se executa o anumit opera iune, proces de cercetare sau modul de a
se folosi o metod .
Reduc ionism: metodologie specific
tiin ei pozitiviste, care are la baz
complexului în componentele elementare, asumate a fi mai simple.

analiza

i fragmentarea

Rena tere: perioada târzie a Evului Mediu, secolele XV–XVII, care reprezint perioada marilor descoperiri
geografice i a progresului tiin ific i artistic care a urmat.
Sistem: o grupare de elemente componente care ac ioneaz împreun în vederea atingerii unui scop
(Forrester, 1973).
tiin a este un ansamblu sistematic de cuno tin e veridice despre natur , societate i gândire, reproducerea,
reflectarea generalizat i abstractizat a realit ii, având drept scop definirea legilor obiective care
guverneaz fenomenele observate.
Teoria general a sistemelor: teorie tiin ific formulat în anii ’40 în lucr rile biologul von Bertalanffy,
care pune accentul pe organizarea particular a elementelor, indiferent de substan a din care acestea sunt
alc tuite (particule, celule, tranzistori, oameni, ma ini etc.) Aceast organizare a elementelor în entit i ofer
particularitatea de sistem.
Teoria tiin ific : rezultatul generaliz rii i al abstractiz rii, pe baza unei metodologii specifice, a
materialului faptic acumulat, fiind concretizat în no iuni, categorii, ipoteze, legi.
Teroriile (holiste) morfologice: teorii calitative, care urm resc în elegerea i redarea ansamblului, fiind
inadecvate predic iei. În cadrul acestei categorii de teorii intr : geometria fractal (care explic forma
sistemelor complexe), teoria structurilor disipative, teoria catastrofelor, a bifurca iilor i haosului (care
explic evolu ia sistemelor complexe).
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