
ANEXA nr. 3 la STATUTUL COMUNEI CORNU 
  
 

Hidrografia, flora, fauna și resursele de subsol 
de la nivelul unității administrativ-teritoriale 

  

I.Hidrografia  COMUNEI CORNU JUDEȚUL PRAHOVA este reprezentată de următoarele râuri, 
pârâuri, ape subterane, etc: 
  

a) Râuri 
Râul Prahova, cu o lungime totală de 183 km, din care cca. 9 km pe teritoriul comunei Cornu. Râul 
izvorăște din Clăbucetele Predealului și se varsă la Adâncata din județul Ialomița în râul Ialomița. 
Râul marchează limita administrativă  a comunei Cornu și orașul Breaza. 
  

b) Pârâuri 

Văile temporare din perimetrul comunei Cornu sunt înglobate ca afluenți direcți ai râului Prahova 
pârâurile Câmpinița, Balița, Valea Rea. Acestea au un regim de artere intermitente care se 
caracterizează prin scurgere spasmodică, ca efect al precipitațiilor torențiale 

 

c) Ape subterane 
După geneză şi caracteristicile de înmagazinare, apele subterane din perimetrul localităţii Cornu 
se diferenţiază în ape freatice şi ape de adâncime.  Apele freatice în zona subcarpatică sunt 
acumulate în baza valurilor de alunecare, în orizonturile în care predomină argile, marne, gresii. 
Stocarea apelor este legată, astfel, de stratele de Cornu care favorizează unele acumulări 
acvatice de suprafaţă (freatice). În Culoarul depresionar de la Cornu, apele freatice se dezvoltă 
în depozitele aluvionare ale râului Câmpiniţa, asigurându-i acestuia o alimentare subterană 
certă. Apele de adâncime depind de alcătuirea geologică a reliefului.  
În perimetrul localităţii Cornu tipul frecvent întâlnit al apelor de adâncime este sulfuros, datorită 
prezenţei litofaciesului de Pucioasa şi clorurat, cu concentraţie mică, după cum reiese din 
analizele hidrochimice asupra probelor de apă.1  
În localitatea Cornu se găsesc două tipuri de ape minerale2: „ape cloruro-sodice şi  ape 
sulfuroase. Apele cloruro-sodice cu concentraţii mai mari de 15g/l, pot fi folosite pentru uzul 
extern, în tratarea afecţiunilor aparatului locomotor (bolile articulaţiilor, oaselor, muşchilor), în 
afecţiunile ginecologice, afecţiunile sistemului nervos periferic, unele dermatoze şi sechele de 
tromboflebite. Apele sulfuroase se pot utiliza îndeosebi pentru calităţile lor în tratarea 
afecţiunilor gastro-intestinale, hepato-biliare, în afecţiunile căilor urinare, în stări alergice 
alimentare şi în boli de nutriţie”. 
Multiplele utilizări ale apelor minerale în diferite afecţiuni pot conduce la transformarea 
localităţii Cornu în staţiune balneo-climaterică, cu condiţia efectuării unor captări şi a unor 
stabilimente medicale, în aşa fel încât tratamentele să poată fi efectuate într-un mediu propice 
şi sub supravegherea unui personal calificat în acest sens. 

 
1 Ion Velcea, Valeria Velcea, Monografie geografică.Potențialul balneoclimateric al localității.2003, p.137. 
2 Conform buletin de analiză nr.2117/1990, aflat în Arhiva Primăriei Cornu. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A2ncata,_Ialomi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ialomi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Ialomi%C8%9Ba


  
II.Flora și fauna COMUNEI CORNU JUDEȚUL PRAHOVA. 

Cele trei componente de peisaj: vegetaţia, fauna şi solurile comportă similitudini 
genetice şi o repartiţie relativ similară, cu menţiunea că apar unele abateri generate de factorii 
locali. Astfel, pătura superficială a scoarţei terestre, solul este un produs al acţiunii directe a 
apei, climei şi a vegetaţiei asupra rocilor, desfăşurată pe o perioadă mai mult sau mai puţin 
îndelungată. Dispunerea reliefului în trepte şi, implicit, diferenţierea pe verticală a condiţiilor 
climatice, atrag după sine o etajare a vegetaţiei şi o diferenţiere a solurilor. Impactul asupra 
vegetaţiei şi solurilor este evident în cazul expoziţiei versanţilor. La toate acestea trebuie să 
adăugăm intervenţiile antropice, care au acţionat îndeosebi asupra fondului forestier din zonă.  

Învelişul vegetal al luncilor desfăşurate în lungul Prahovei şi Câmpiniţei este format 
din zăvoaie, constituite predominant din plop alb, plop negru şi anin, local apărând sălciile şi 
răchita roşie3. Solurile aluviale care apar în aceste lunci au o textură luto-nisipoasă, ce permite 
instalarea zăvoaielor precum şi a unor mici petice de pajişti în timp ce aluviunile cu o textură 
nisipoasă, cu mult pietriş, împiedică instalarea vegetaţiei, mai ales că ele sunt frecvent inundate 
şi aluvionate. Regimul spasmodic, torenţial prezent pe Câmpiniţa, face ca schimbările cursurilor 
de ape să fie frecvente iar aportul de aluviuni să modifice procesele pedogenetice, de aici 
derivând şi denumirea de soluri trunchiate – adică întrerupte în evoluţia lor normală. Pe albia 
râului Câmpiniţa, datorită alunecărilor de teren produse de ploile abundente şi creşterea în 
volum a acestui râu au fost distruse în anul 2005 ambele poduri care fac legătura cu municipiul 
Câmpina.  

Pădurile care se află în partea de est a comunei Cornu, pe versanţii culmilor Dealul 
Frumos, Dealul Sinoiului, Piscul lui Iordan, Strajiştea şi Plaiul Cornului ce coboară spre Valea 
Câmpiniţei şi spre Valea Oprii sunt formate predominant din fag, care ocupă cu precădere 
versanţii umbriţi şi mai umezi, şi gorun, pe versanţii cu expoziţie nordică şi estică. În pătura 
ierbacee apar orbalţul, piciorul caprei, brebeneii, untişorul. În rarişti apar mesteceni, plopul 
tremurător, salcia căprească şi alunul. Pe versanţii vestici ce coboară spre Valea Câmpiniţ ei 
predomină pajişti naturale cu asociaţii de păiuşi şi păiuş roşu, trifoi alb, pir, iarba câinelui şi 
murul negru. Tot în aceste pajişti se întâlnesc o serie de graminee specifice acestui areal, ca 
ciocul berzei. Pe versantul sudic şi estic al Dealului Groapele (440 m) apar plopi albi şi  negri şi 
cătina albă, alături de care au fost plantaţi puieţi de pin şi molizi pentru a împiedica alunecările 
de teren din zona aflată chiar la intrarea în localitate. La marginea de nord -est a satul Cornu de 
Sus, pe versanţii parţial erodaţi ai Dealului Strajiştea (740 m) s-au făcut plantaţii de salcâm ce 
fixează terenurile degradate şi care vegetează în condiţii bune, adaptabilitatea fiind bine 
receptată de mediu. 

 Pe dealuri cresc din abundenţă: cornul, alunul, măceşul. Pe marginea drumurilor care 
urcă pe dealuri, cresc rugi de mure. Prin poieni şi păduri cresc fragi iar prin tufărişuri şi poiene 
se găsesc măceşe şi mure. Printre arborii din pădure, pe dealuri, izolaţi cât şi prin grădini, creşte 
foarte bine dudul. Atât pe dealuri, cât şi prin păduri şi pe luncă, cresc ca vegetaţie naturală o 
mulţime de plante medicinale: pojarniţa(sunătoarea), romaniţa(muşeţelul), coada şoricelului, 
izma (menta), nalba, patlagina, socul, umbrişorul, rostopasca, etc.  

În centrul comunei sunt aliniaţi pe două rânduri, teii plantaţi în urmă cu mai bine de 
80 de ani, care străjuiesc maiestuos centrul civic al comunei. Parcul din centrul comunei, extins 
și modernizat în anul 2009 cuprinde două fântâni arteziene și 2 locuri de joacă pentru copii. 

 
3 Vegetaţia în comuna Cornu, document aflat în Arhiva Primăriei Cornu, vol.Studiu pedologic, p.6. 



Parcul dendrologic cu rol educativ înființat în anul 2009 cuprinde mai multe specii din flora 
autohtonă: 81 arbori, 296 puieți conifere, 314 puieți arbuști, flori perene și gazon.  

Umanizarea treptată din cele mai vechi timpuri, a provocat defrişarea unor mari 
suprafeţe de pădure, aceasta producând modificări şi în lumea animalelor. Acest fapt s-a soldat 
cu restrângerea arealului unor specii, reducerea numărului de exemplare şi chiar dispariţia 
altora.  Dintre mamifere, se pare că cele mai numeroase sunt vulpile, lucru dovedit de numărul 
mare al vizuinilor din Valea lui Sărăcilă şi din Dealul Costişului. Alături de acestea se întâlnesc 
relativ frecvent iepurii, căprioarele şi porcii mistreţi. În anotimpul rece, după coborârea 
turmelor de oi de la munte, ca urmare a lipsei de hrană, îşi face  apariţia în pădurile din 
vecinătatea comunei, intrând uneori până în curţile locuitorilor de la margine şi ursul brun, dar 
apariţia acestuia are o frecvenţă foarte redusă. În trecut, în pădurile de fag şi de gorun trăiau 
pisica sălbatică şi jderul, astăzi ele având un areal mult mai restrâns în pădurile compacte 
dinspre nord. Aici se întâlnesc însă o serie de mamifere rozătoare de mici dimensiuni, 
reprezentate prin diferite specii de şoareci, veveriţa şi pârşul. Câteva veveriţe, foarte 
prietenoase, şi-au făcut culcuşul în parcul din centrul comunei, unde se mai află şi câţiva nuci 
bătrâni…O mare bogăţie o constituie păsările sălbatice care populează pădurile şi livezile, dar 
mai ales tufişurile: gaiţa, cucul, graurul, mierla, cintezoiul, piţigoiul, cioara, coţofana şi 
ciocănitoarea. 

Cunoscându-i văile şi dealurile care o înconjoară, încă adevărate fortificaţii naturale, 
poziţia geografică, flora şi fauna, este uşor să înţelegi de ce terasa de la Cornu a fost preferat ă 
de om din vremuri vechi de tot. E măreţia naturii în mijlocul căreia se odihneşte de sute, sau 
poate de mii de ani, Cornu. Aşezarea satului aici este poate, mai pitorească decât a oricărei 
localităţi submontane prahovene şi nu o poţi admira decât de sus, din vârful Sinoiului sau al 
Costişului. De acolo vezi cum apa râurilor Prahova şi Câmpiniţa, Valea Rea şi Baliţă, pământul şi 
cerul de deasupra satului formează un tablou unic, inundat de lumina blândă a soarelui, sporind 
farmecul tainic al naturii. 

 
III. Resursele de subsol 
 

Un aspect important de semnalat este legat de caracteristicile geologice ale localității: pe 
raza comunei se găsește o varietate de roci sedimentare de tipul conglomeratelor, gresiilor, 
marnelor, argilelor, cât și depozite aluvionare de tipul bolovănișurilor, pietrișurilor și nisipurilor. Cele 
mai cunoscute în literatura geologică sunt stratele de Cornu, alcătuite din argile și marne foioase 
considerate ca rocă-mamă de petrol. Stratele de Cornu reprezintă partea superioară a Pânzei de 
Tarcău, caracterizată prin preponderența depozitelor pelitice și calcaroase. Aceste formațiuni 
geologice constituie numeroase resurse de subsol cu o importanță economică mare, precum: petrol 
și gaze naturale, sare, sulf, pietrișuri și nisipuri.  

Resursele de sare sunt predominante în zonă, ceea ce contribuie la apariție unor izvoare 
sărate și sulfuroase.  

Apele sulfuroase sunt utilizate îndeosebi pentru tratarea afecțiunilor gastro-intestinale, 
hepatobiliare, în afecțiunile căilor urinare, în stări alergice alimentare și boli de nutriție. Predomină 
prin urmare conținutul de ioni de clor și ioni de sodiu, ceea ce înseamnă încadrarea apelor în tipul 
cloruro-sodic. Aceste izvoare cloruro-sodice sunt folosite pentru tratarea afecțiunilor aparatului 
locomotor, afecțiunilor ginecologice, afecțiunilor sistemului nervos periferic și tratarea unor 
dermatoze și sechele de tromboflebite.  



Cantitatea crescută de iod pur din apele de la Cornu este foarte mare și depășește unele 
localități renumite din Europa, conform informațiilor disponibile. În 10 litri de apă se găsește 1 gr. 
320 de iod în timp ce la Cornu, în 10 litri de apă de găsesc 3 gr. 320. 

Aceste izvoare, împreună cu caracteristicile bioclimaterice, reprezintă una dintre resursele 
naturale care pot fi valorificate prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea unor servicii specifice, cu 
potențial impact pozitiv asupra turismului local. 
 
V.Clima și bioclima 
 

Bioclima este o componentă a mediului care evidenţiază influenţa climei asupra vieţii 
lumii animale, vegetale şi a omului. De condiţiile bioclimatice depinde starea de sănătate (de 
confort), sau dimpotrivă, starea de boală (de inconfort) a oamenilor.  

Latura cea mai importantă pe care omul a valorificat-o din cele mai vechi timpuri a 
fost aceea care i-a asigurat condiţii bune de viaţă, de sănătate, de confort, în ciuda faptului că 
în orice regiune geografică pot acţiona concomitent, atât stări de confort climatic, cât şi stări de 
inconfort, de stres climatic. În acest context se poate aprecia şi procesul de adaptabilitate cu 
oscilaţii de limite dar şi cu o serie de de forme de dinamică, care concură la un echilibru, deci la 
o formă nouă de manifestare în peisaj, cu valenţe certe de adaptare la mediul înconjurător. 
Acest fapt este cel mai evident în cadrul aşezărilor umane. Omul a căutat din totdeauna locuri 
pentru instalarea locuinţelor în care, pe lângă condiţiile climaterice favorabile, să aibă asigurate 
şi celelalte resurse de mediu (apă, hrană, lemn de foc şi de construcţii, etc.).  

Este şi cazul localităţii Cornu, situată în Subcarpaţii Curburii, într-un loc în care 
adăpostul este predominant, regimul climatic moderat, iar condiţiile de confort deosebit de 
favorabile. 

Pe parcursul evoluţiei peisajului subcarpatic, dinamica factorială înregistrează în timp 
şi spaţiu o serie de corelaţii exprimate valoric , dar şi prin organizarea unor forme 
reprezentative. Acestea se înscriu în peisaj, în angrenajul unor manifestări care condiţionează 
demersul evolutiv. Relevant este faptul că indicii de stres bioclimatici exprimă corelaţiile 
factoriale: temperatură, umezeală, vânt şi reacţia organismului uman. Această stare de fapt se 
corelează cu o serie de elemente ale configuraţiei suprafeţei active, a modului de utilizare a 
terenurilor, a influenţelor formelor de relief: câmpia, dealul, muntele,  etc. 

Din punct de vedere bioclimatic, trei elemente meteorologice şi climatice au 
importanţa cea mai mare: temperatura aerului, umezeala aerului şi vântul, care asigură starea 
normală de confort pentru viaţă. Dacă luăm însă, în considerare şi cura naturis tă şi turismul, 
atunci, pe lângă aceste elemente mai acţionează precipitaţiile atmosferice, mai ales prin durata 
lor, ca şi radiaţia solară, a cărei acţiune complexă este în funcţie de tipul de timp (senin, noros 
sau acoperit) şi tipul de radiaţii(ultraviolete, cu efecte chimice sau infraroşii, cu efecte calorice, 
de încălzire, etc.). 

Tipurile de timp se succed rapid de la o zi la alta ceea ce determină o mare 
variabilitate a stărilor de confort(favorabile) şi inconfort(nefavorabile). Influenţa acestora 
depinde şi de condiţiile geografice locale care pot sau nu ameliora vremea şi, prin aceasta, ele 
acţionează asupra stării de confort. Rezultă, deci, că influenţa condiţiilor meteorologice şi 
climatice asupra organismului uman poate fi, atât pozitivă, cât şi negativă. 

Analizând din punct de vedere climatic condiţiile de mediu în care este amplasată 
localitatea Cornu, se pot constata mai multe aprecieri. 



Prin poziţia sa în Subcarpaţii curburii, într-o mică arie depresionară, pe un teren 
relativ neted (terasa Prahovei), la altitudini de 450 – 500 m, bine delimitată spre est şi nord de 
dealurile care se înalţă cu circa 200 m deasupra ei, ca Piscul lui Iordan, Strajiştea şi Plaiul 
Cornului, iar spre vest, Valea Prahovei, localitatea Cornu are o orientare sudică şi m ai ales 
vestică. Ea dispune de resurse climatice favorabile. Aici, temperatura medie anuală se 
racordează în mod normal cu altitudinea; astfel ea variază teritorial între 9°C pe latura de sud şi 
vest a localităţii, marcând abruptul prahovean din munte în Subcarpaţi şi culoarul văii Câmpiniţa, 
de unde scade treptat spre 8,5°C la contactul terasei Cornu cu dealurile limitrofe; de aici mai 
sus, pe dealurile cele mai înalte de 650–750 m, media anuală coboară până la circa 7°C.4 

Poziţia în amfiteatru a localităţii şi expoziţia sudică şi sud-vestică favorizează 
procesele de insolaţie ziua şi scurgerea aerului rece noaptea spre culoarul prahovean şi văile 
afluente. De asemenea, pădurile de foioase prin suprafaţa lor activă(coronamentul, stratul 
arbustiv şi cel ierbaceu), care îmbracă dealurile din jur, contribuie la moderarea contrastelor 
termice dintre zi şi noapte, menţinând temperaturi confortabile, mai ales în sezonul cald, când 
aceste păduri sunt împodobite cu coronamente bogate.  

Barajul natural creat de dealuri creează condiţii de adăpost topoclimatic (local), 
localitatea fiind ferită astfel şi de vânturile puternice din est (crivăţ), ca şi de valurile de aer rece 
polar sau arctic, care, în anumite situaţii de timp, acoperă întreaga Câmpie Română. Aici însă, 
altitudinile de 450-600 m situează Cornu deasupra stratului de aer rece din câmpie, bucurându-
se astfel de temperaturi medii lunare mai mari cu 1-2°C, mai ales iarna, fiind ferită de ger. 

O astfel de distribuţie verticală a temperaturii, care creşte cu altitudinea, explică 
inversiunea de temperatură. Aşadar, în timp ce în câmpie, iarna, în condiţii de ger, în luna cea 
mai rece ianuarie, temperatura aerului se menţine sub -3…-3,5°C şi uneori chiar mai scăzută, cu 
fenomene de îngheţ, polei, ceaţă şi nori, în vatra localităţii Cornu timpul este senin sau cu nori 
trecători, temperaturi mai mari, îngheţul este puţin intens, iar vizibilitatea mai bună. Astfel, 
temperatura medie a lunii ianuarie este de -2…-2,5°C în vatra localităţii, la altitudini de 450-550 
m şi -2,5…-3°C pe dealurile cele mai înalte din jur, cu altitudini de 600-750 m.5 

De asemenea, datorită barajului natural al dealurilor care înconjoară depresiunea, 
atât pe laturile de est şi nord, cât pe latura de vest, ninsorile sunt liniştite, iar zăpada se depune 
relativ uniform, şi, deşi nu durează prea mult (cel mult 60 de zile), devine o resursă climatică 
pentru vegetaţie (asigurând umezeala din sol) dar şi pentru practicarea unor sporturi de iarnă 
pe versanţii deluroşi limitrofi.  

Acest baraj natural al dealurilor, forma de relief depresionară şi altitudinea la care 
este situată localitatea exercită o influenţă favorabilă şi asupra temperaturii din zilele de vară. 
Astfel, în timp ce în Câmpia Română au loc valuri de călduri fierbinţi, cu temperaturi de 35 -40°C, 
în depresiunea Cornu temperaturile sunt diminuate datorită rolului de moderator termic al 
altitudinii şi pădurilor din jur. Pe de altă parte, scurgerile de aer rece de pe versanţi şi umezeala 
aerului produsă de plante prin procesele lor de transpiraţie, contribuie la moderarea 
contrastelor termice şi la întreţinerea unor temperaturi confortabile, fără aspecte dăunătoare 
organismului uman. În consecinţă, în luna cea mai caldă a anului, iulie, când în câmpia limitrofă, 
media lunară este de 22-23°C, în aria localităţii Cornu, aceasta este cu 2 - 4°C mai mică, şi anume: 
19,5°C pe latura de sus şi sud-vest, 19°C pe latura de nord, de unde coboară treptat până la 

 
4 Fişa climatologică, vol. Studiu pedologic, elaborat de Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice Ploieşti în anul1998, p.9. 
5   Ibidem, p.10. 

 



18,5°C la contactul cu dealurile subcarpatice limitrofe, pentru ca pe cele mai mari înălţimi al e 
lor, împodobite cu păduri dese, să ajungă la 17°C. 

Condiţii climaterice favorabile oferă şi precipitaţiile. Localitatea dispunând de un 
potenţial pluviometric satisfăcător, care asigură cerinţele fiziologice ale plantelor şi necesarul 
de apă pentru populaţie. Într-un an mediu, în regiune cad 750 – 800 l/mp în vatra localităţii, 825 
l/mp spre contactul cu dealurile limitrofe şi circa 850 l/mp pe cele mai mari înălţimi subcarpatice 
din apropiere. Face excepţie culoarul prahovean, unde cantităţile de precipi taţii sunt sub 775 
l/mp. Din cantitatea totală de apă căzută, circa 2/3 se produce în sezonul cald iar 1/3 în cel rece, 
proporţie foarte bună, care acoperă necesităţile de sezon.  

Localitatea Cornu dispune nu numai de condiţii climatice favorabile, dar şi  de condiţii 
bioclimatice. Principalul factor natural de cură îl constituie aerul curat, nepoluat şi puternic 
ionizat prin aportul pădurilor de foioase bogate în zonă. La acestea se adaugă izvoarele cloro -
sodice şi sulfuroase cu posibilităţi de amenajare şi exploatare, ca şi liniştea deosebită a acestor 
plaiuri prahovene. 

Resursele climatice, bioclimatice şi chiar resursele balneoclimatice favorabile, pot fi 
valorificate de vizitatori şi turişti prin tratament, odihnă şi drumeţii. În sprijinul acestora vin 
indicii bioclimatici care au menirea de a pune mai bine în evidenţă gradul de influenţă a climei 
asupra organismului uman.  

Indicii de temperatură sunt cel mai frecvent folosiţi în caracterizarea stărilor de 
vreme. În literatura de specialitate, o serie de cercetători6 au stabilit anumite limite în care 
organismul uman reacţionează favorabil la condiţiile de temperatură. Pentru regiunile 
temperate în care se încadrează şi România, această limită este de 16°C, care se atinge în lunile 
de vară şi care se suprapune peste curba de nivel de 800 m altitudine, la care confortul 
bioclimatic este maxim. La altitudini de 450-750 m (în care se include şi localitatea Cornu), 
aceste temperaturi sunt tolerabile, în timp ce, mai sus de 800 m, de unde temperatura începe 
să scadă şi mai jos de 450 m, de unde aceasta începe să crească evident, concomitent cu 
intensificarea proceselor de insolaţie, temperatura aerului, prin marea sa variabilitate de la o 
lună la alta, devine un factor de risc, de stres climatic, pe care nu îl suportă toate organismele 
(depinde de fondul genetic moştenit, de gradul de adaptabilitate şi de antrenament).  

Variaţia temperaturii de la o zi la alta constituie un alt indice bioclimatic de natură 
termică, care exercită o mare influenţă asupra organismului uman, prin neacomodarea lui 
rapidă. În timpul unui an, cele mai mari fluctuaţii de temperatură de la o zi la alta se constată în 
lunile de iarnă, când alternanţa maselor de aer cald cu cel rece este foarte mare. Se apreciază 
că variaţia maximă de la o zi la alta este de peste 3°C în locurile expuse vântului rece şi de numai 
2°C în cele adăpostite, aşa cum este şi cazul localităţii Cornu. Spre deosebire de aceasta, vara, 
fluctuaţiile maselor de aer cu caracteristici termice diferite sunt mult mai mici, i ar diferenţa de 
la o zi la alta este de circa 1°C. În ariile depresionare subcarpatice, bine adăpostite, situate 
deasupra stratului de aer rece din câmpie şi cu calm atmosferic predominant – cazul comunei 
Cornu, schimbul de mase de aer este redus, temperaturile mai ridicate, iar stresul produs de 
acestea asupra organismului uman, mult diminuat. Vara însă, când în Câmpia limitrofă, timpul 
cu cer senin are o frecvenţă mai mare, iar procesele de insolaţie sunt mai intense, clima devine, 
de asemenea, un factor de stres, prin neadaptarea rapidă a organismului la temperaturile 

 
6  Laviniu Munteanu şi colaboratorii, Ghidul staţiunilor balneoclimaterice din România, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1978; Elena 
Teodoreanu şi colaboratorii, Clima staţiunilor balneoclimaterice din România, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1984 – lucrări citate 
de Ion Velcea, Valeria Velcea şi alţii,  Monografie geografică.Potențialul balneoclimateric al localității Cornu., p.118. 



ridicate şi prin nesuportarea lor timp îndelungat. În comparaţie cu aceasta, în depresiunea 
Cornu, temperaturile sunt mai reduse şi, deci, amplitudinile zilnice mai mici, ca urmare a 
contrastelor termice atenuate dintre zi şi noapte, ceea ce reduce mult stresul climatic 
determinat de variaţia temperaturii. 

Indicii de presiune atmosferică – greutatea cu care atmosfera apasă asupra 
Pământului, inclusiv asupra organismelor umane, animale şi vegetale. „Convenţional, s-a stabilit 
că presiunea cu care apasă aerul asupra unui organism uman de talie medie este de 15 kg forţă, 
presiune care este contrabalasată de cea a aerului din interiorul corpului omenesc, ceea ce face 
ca organismul uman să o suporte relativ uşor, în condiţii normale de climă. Sunt însă cazuri când 
fluctuaţiile rapide ale maselor de aer cald sau rece, care se înlocuiesc unele pe altele. În 
asemenea cazuri, presiunea externă, exercitată de aerul atmosferic nu se echilibrează cu cea 
internă produsă de aerul din interiorul organismului, fapt care generează apariţia riscului unor 
boli de acomodare”.7 

Se ştie că presiunea atmosferică variază în funcţie de altitudine, configuraţia 
terenului şi temperatura aerului. Cu creşterea altitudinii,  aerul se rarefiază, ceea ce provoacă 
scăderea presiunii. De exemplu, s-a stabilit că pentru latitudinile temperate, în care se află şi 
România, la nivelul mării presiunea(0 m altitudine), presiunea medie este egală cu 760 mm 
coloană de mercur; în regiunile de câmpie, aceasta scade la circa 740, 730 mm, iar la altitudinile 
suvcarpatice de 450/500 m (unde se află şi localitatea Cornu) coboară până la 713 mm. De aici 
mai sus, scăderea presiunii este mult mai mare, ajungând la Predeal la 670 mm iar la vârful Omu, 
până la circa 590 mm coloană de mercur.8 În aceste condiţii, scăderea presiunii creează tulburări 
organice şi accidente provocate de răul de munte, sau boala de înălţime care se manifestă, în 
special, prin lipsa de oxigen. Rarefierea oxigenului poate provoca dureri de cap, astenie 
musculară, însoţite de modificări respiratorii, cardiovasculare şi sangvine. Răul de munte se 
simte de la altitudinea de 1500 m în sus, astfel că, dealurile subcarpatice se înscriu în etajul 
altitudinal cu cele mai avantajoase condiţii bioclimatice şi din acest punct de vedere. În cazul 
localităţii Cornu, variaţiile de presiune sunt neînsemnate, fiind uşor tolerate de organismul 
uman, ceea ce contribuie la starea generală de confort climatic.  

În concluzie, analiza indicilor şi a factorilor bioclimatici a pus în evidenţă faptul că 
localitatea Cornu se află în regiunea subcarpatică caracterizată prin cele mai mici valori ale 
acestora, unde clima este mai puţin solicitantă şi relaxantă sub aspect bioclimatic. Aceasta este 
lipsită de contrastele termice din câmpie, ca şi de umezeala mare de la munte. Se impune prin 
valori moderate de temperatură, umezeală, precipitaţii, prin frecvenţa mică a vânturilor şi 
adăpost topoclimatic foarte bun.  

În general, clima este „de cruţare, sedativ-indiferentă (liniştitoare, calmantă), cu o 
solicitare neurovegetativă şi endocrină slabă, favorabilă pentru odihnă, tratamente naturiste şi 
turism”9. Aici pot fi trataţi bolnavii cu rezerve funcţionale epuizante, convalescenţii, hiperactivii, 
persoanele cu vârsta înaintată. De asemenea, pot beneficia de cură naturistă, drumeţii şi 
sporturi de iarnă toate persoanele dornice de schimbarea decorului şi a activităţilor cotidiene.  
 
 
 

 
7 Nicolae Topor, Meteorologie turistică, Editura Ceres, Bucureşti, 1957, lucrare citată de Ion Velcea, Valeria Velcea, op.cit., p.121. 
8  Ibidem. 
9 Ion Velcea, Valeria Velcea şi alţii, op.cit., p.130. 


