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CUVINT INAINTE
Prol. dr. docent OLGA NECRASOV,
membm corespondent al Academlet
Republicii Sodaltste Romlnta

lnllorirea ştiinţei şi culturii !n tara noastrd din ultimele doud
decenii a cunoscut un impresionant av1nt şi datoritd dezvoltării unor
instituţii cultural-ştiinţifice, printre care muzeele judeţene ocupd un
loc important.
Unele dintre ele s1nt vechi şi şi-au c1ştigat de mult un renume
bine meritat ; altele s1nt mult mai noi, cum este Muzeul de Ştiinţe
Naturale din Piatra Neamţ, care, urm1nd exemplul Jnaintaşilor, cautd sd
valorifice 1n cU mai bune condiţiuni ştiinţifice şi teh nice bogatul tezaur
ştiinţific al naturii din această interesantă zond a Moldovei.
Opera de culturalizare 1ntreprinsă de harnicul colectiv al acestei
instituţii, concretizatd printre altele 1n reuşitele diorame şi exponate,
este dublată de o muncă ştiinţifică susţinută şi care, chiar dacă se alld
la 1nceputuri/e ei, este deosebit de importantă şi plind de perspective.
Ea se referă, 1n primul r1nd, la tot ce priveşte viaţa şi mediul de viaţd
actual şi din trecut 1ntr-o regiune al cărei centru este oraşul
Piatra Neamţ
Ca un fond de aur al materialului ştiinţific adunat p1nă ln prezent 1n
acest muzeu, trebuie să menţionăm, pe prim Joc, splendida colecţie de
peşti fosili, dat1nd din 0/igocen, care a st1rnit admiraţie 1n r1ndul tuturor
specialiştilor, chiar şi al celor străini, veniti aici din centre cu vechi şi
meritat prestigiu. Str1nsă şi mereu 1mbogăţită de directorul muzeului,
tovarăşul Mihai Ciobanu, a cdrui muncă ştiinţifică s-a axat tocmai pe
studiul ei, colecţia permite cunoaşterea variabilităţii şi evolutiei faunei
ichtiologice din Marea oligocend, care a scăldat regiunile noastre,
precum şi descifrarea unor fenomene interesante de ordin paleobiologic
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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şi paleogeogralic, petrecute aici cu multe milioane de ani Jn urmd. Alte
colecţii, Jn plind dezvoltare, referitoare la fauna şi flora din trecut sau
actuald, vor prilejui cunoaşterea altor aspecte ale vietii din regiune.
Apariţia - graţie sprijinului conducerii de partid şi de stat, al
forurilor conducdtoare locale - a publicaţiei de faţd este astfel, bine
justificatd. Ea va valorifica munca depusd pînd în prezent, o va face mo•
targ cunoscutd şi va avea darul sd încurajeze cercetdri noi 2n aceastd
parte a ţdrii noastre, atît de interesantd din toate punctele de vedere.
Fie ca aceastd publicaţie sd aibd o evolutie mereu ascen
dente}, contribuind astfel la ridicarea prestigiului cultural şi ştiinţific
al patriei noastre.
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STUDII

ŞI CERCETĂRI

MUZEOLOGIE

MUZEUL DE ŞTIINŢE NATURALE PIATRA NEAMŢ
de M. CIOBANU 1)

ABSTRACT
The . P i a t r a N e a m 1 N a t u r a 1 S c i e n c e M u s e u m• work presents
a short history of organisation of the museum and the content of the basie exhi
bition as well.
By means of more than 750 exhibits which conslilute a new va.ried documentary
m aterial, the following problems are tackled and meant to be solved : the position of
the terrltory of the district on the country's map, the orogenetic factors which conti�
nuously modify Lhe carth crll8t, the geological and paleogeographical evoluti on of the
territory of the district, Lhe present geomorphologic features, lhe florislic, fauna! and
landscaee riches exemplified and demonstrated by means of 8 biogeographic diorams
and 4 biogroups as well as Lhe tourist imporlance of this district.
Through its conception , melhodes and means used, the new varied and specific
documenta.ry m aterial dlscovered in the area of the territory of the district, the exhibi
tion offers a complex monographic study better documented thon aii the others known
in this domain so far being in fact the first attempt of Lhe kind in our countrv.

Scurt istoric.
I nceputurile Muzeului de Stiinte Naturale din Piatra Neamţ repre
zintă, de fapt, continuarea pe o treaptă superioară a unor vechi tradiţii
ştiinţifice legate de numele neobosiţilor cercetători ai naturii terito
riului judeţului Ne.amţ : 1. S i m i o n e s c u, 1. A t a n a s i u, L e o n
C o s m o v � c i, G h. M a c o e i, M i r c e a P a u c ă, M. D a v i d,
A. C a r a d j a, M. S t a m a t i n, G h. G r i n ţ e s c u şi alţii, care au
făcut cunoscute ţării şi lumii caracterele geologice, geomorfologice,
bogăţia de paleofaună, faună_ şi floră a acestor interesante locuri
din Moldova.
Răspunzînd unor acute necesităţi de valonttcare creatoare a acestui
filon de tradiţii care este opera distinşilor înaintaşi, a frumusetilor natu
rale, ia fiinţă la 1 septembrie 1 960, pe lîngă Muzeul Arheologic Piatra
1) Directorul Muzeului de Ştiinţele Naturale Piatra Neamţ.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

12

MIHAI CIOBANU

2

�eamţ, secţia de Ştiinţe naturale, l a care este numit ca muzeograf prin
cipal autorul acestor rinduri. In faţa lui se afla sarcina coordonării acţiu
nilor de organizare a unui viitor muzeu, instituţie care să contribuie la
îmbogăţirea tezaurului ştiinţific şi cultural al judetului şi al ţării.
Inceputul este modest, reducîndu-se la studiul şi cercetarea naturii
locale ,la acţiunea de descoperire, înfiripare şi organizare a colectiilor,
la munca de pionierat în muzeografie.
In anul 1961 , distinsul istoric şi muzeograf lector univ. 1 u 1 i a n
A n t o n e s c u, director al Muzeului Regional Bacău, împreună cu fami
lia sa, colonelul in rezervă G h. A n t o n e s c u şi prof. E u g e n i a
A n t o n e s c u, donează statului o suprafaţă de 710 mp, din care supra
faţă clădită- 2 1 2 mp, pentru a se organiza un muzeu de ştiinţe naturale.
In această situatie sectia de Ştiinţe naturale îşi incepe acţiunea de
organizare sistematică a colecţiilor şi în anul 1965 se transform� in uni
tate independentă, cu 11 salariaţi.
Datorită sprijinului substanţial şi multilateral al organelor de partid
şi de stat locale, in perioada 1965-1970, această unitate cunoaşte o dez
voltare rapidă pe tărîmul expoziţjonal şi de cercetare, devenind odată
cu deschiderea sa pentru marele public, 15 noiembrie 1969, unul din
muzeele prestigioase de Stiinte Naturale din ţară. Expozitia sa organizată
pe baza a riguroase criterii ştiinţifice despre natură, avind ca esenţială
coordonat!, principiul cauzalităţii ( .. vere scire est per causas scire" 2) ,
constituie u n mijloc superior d e orientare ştiinţifică, filozofică, d e instruc
ţie şi educatie, un indispensabil îndrumător pe scară de masă , care
explică de pe înaltele poziţii ale materialismului dialectic natura şi legile
ei, ii ajută pe oameni nu numai să admire natura, să o cunoască în toate
tainele ei, ci să o şi protejeze pentru folosul său, să ,o transforme în
functie de interesele sale prezente sau de perspectivă. Expoziţia repre
zintă totodată un instrument pretios de lucru, o şcoală a perfecţionării
profesionale, contribuie alături de celelalte mijloace de instrucţie şi
educatie edificate în anii socialismului la ridicarea nivelului de pregă
tire ştiinţifică şi de cultură generală a maselor.
II. PLANUL GENERAL DE ORGANIZARE A MUZEULUI

Exponatele muzeului ocupă o suprafaţă de circa 340 m.p. expuse
în sens unic, începînd cu regnul mineral şi terminînd cu cel vegetal
şi animal.
Modul de prezentare a exponatelor, urmăreşte să pună pro
bleme, să le rezolve, stimulînd reflectii ştiinţifice şi filozofice prin felul
de a aborda şi trata permanent relaţiile dintre general şi particular, din
tre cauză şi efect.
Expoziţia de bază a muzeului este concepută sub forma unui studiu
2) Cunoaşterea just!!. este cunoaşterea cauzal!i..

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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monografie complex al teritoriului judeţului Neamţ privind : geologia
paleontologia, paleogeografia, geomorfologia, fauna şi flora, biologia şi
etologia vieţuitoarelor. Se explică evoluţia scoarţei pămîntului şi
vieţii de-a lungul erelor geologice, adaptarea vieţuitoarelor la mediul de
viaţă în continuă transformare, influenta factorilor mediului asupra vie
ţuitoarelor, importanţa echilibrului biologic în reglarea funcţionării orga
nismelor şi a legăturilor lor cu mediul, raportul dintre om şi natură ;
toate ar.estea tratate prin prisma principiilor şi legilor fundamentale ale
dialecticii m aterialiste, înscriindu-se astfel pe orbita celor mai impor
tante preocupări ale ştiinţei contemporane în aceste domenii.
Cele peste 750 exponate muzeistice abordează şi caută să rezolve
următoarele probleme·
- Poziţia teritoriului judetului Neamţ pe harta ţării.
- Fac torii endogeni şi exogeni care modifică permanent scoarta
pămîntului.
- Evoluţia geologică şi paleogeografică a teritoriului judeţului.
- Caracterele geomorfologice.
- Bogăţia floristică şi faunistică.
- Irnoortanta turistică a teritoriului judetului.
III. CONŢINUTUL EXPOZIŢIEI

Pentru a facilita cunoaşterea exponatelor în spiritul problemelor
arătate, vizitatorul, odată cu intrarea în prima sală de la parter a muzeu
lui, este pus in legătură imediată prin intermediul unui panou c u poziţia
judeţului pe harta ţării, aflînd că judeţul Neamţ se găseşte în N-E ţării,
la întretăierea paralelei de 47° latitudine N şi meridianul de 26°
longitudine E, cu o suprafaţă de 5.890 km2 şi o populaţie de peste
500.326 locuitori.
Privit în ansamblu, teritoriul judeţului pune în evidenţă în mod deo
sebit marea complexitate a formelor sale de relief, mai ales dacii ne
referim la suprafata sa relativ restrînsă.
Pentru a uşura înţelegerea istoriei zbuciumate a pămîntului în
general şi a teritoriului Neamţ în special, prin intermediul unui panou,
sugestiv intitulat "Drumul vremii (Pl. 1, fig. 1 ) , se prezintă scara timpului
geologic, care cuprinde erele geologice cu principalele perioade, evenimentele geologice ( orogenezele principale) şi evenimentele biologice ce
s-au petrecut de la apariţia vietii pînă la om , parcurgîndu-se foarte pe
scurt modificările suferite de scoarţa pămîntului, de la formarea sa pînă
la apariţia omului. In acest fel se demonstrează că, înfăţişarea actuală a
pămîntului este rezultatul irămîntărilor scoarţei sale sub acţiunea agenhttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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ţilor interni şi externi de-a lungul erelor geologice şi, că în cadrul acestui
ansamblu de modificări şi transformări, au apărut primele vieţuitoare, a
căror diversificare şi dezvoltare din ce în ce mai complexă a dus la
apariţia omului, formă superioară de evoluţie a vieţii.
După această expunere sintetică, urmează exemplificarea factorilor
orogenetici, care schimbă permanent scoarţa pămîntului, ce se face cu
ajutorul unor bloc-diagrame ca : Evoluţia unui geosinclinal Pl. II,
fig. 1 ) , Părţile componente a cutelor şi diverse forme de cute, Aparatul
vulcanic (Pl. III, fig. 1 ).
Se demonstrează vizitatorilor că locul de formare a munţilor tl
constituie fundul mărilor, astfel de bazine marine mari, alungite, avînd
depozite groase acumulate pe fund, care se formează la marginea unor
platforme continentale şi care pot fi intens cutate, poartă denumirea de
geosinclinale. Dovada că munţii în general şi muntii judeţului Neamţ în
special au fost cîndva funduri de mare, ne-o demonstrează rodle de pro
venienţă marină ( calcare, gresii, mame) din care ei sint formaţi şi rămă
şiţele de vieţuitoare fosile ca
scoici, peşti etc. care nu au putut trăi
decit in apa mărilor.
Increţi;rea scoarţei pămîntului este de fapt un proces care se pro
duce din cînd în cînd în aceste geosinclinale datorită unor forţe puternice
aplicate lateral regiunilor respective denumite "stress" şi a presiunii
maselor din adîncul pămîntului.
Cu ajutorul bloc-diagramei .,Evoluţia unui geosinclinal" se explică
fazele de dezvoltare :
a) Faza de litogeneză, caracterizată prin acumulări de sedimente,
mişcări de scufundare şi cutare cu cele trei stadii preorogenic, cataoro
genic şi epirogenic.
b) Faza de orogeneză ( tectonică) în care predomină mişcările de
cutare ce duc la formarea catenei muntoase, cu cele două stadii
stadiul inversiunii de relief şi stadiul tardiv - cînd se desăvîrşeşte
ridicarea lanţului muntos, are loc formarea cutelor de decolare, care duc
la formarea pînzelor de şariaj şi a linilor tectonice de mare amploare.
c) Faza de gliptogeneză ( de repaos orogenic). Odată munţii înălţaţi
intră sub acţiunea factorilor externi ( atmosferă, hidrosferă, biosferă),
ce reduc treptat înălţimile transformîndu-le în peneplenă. Marea se
retrage din regiunile ridicate şi formează în alte părţi, zone de geosin
clinal, în care se repetă fenomenele de orogeneză.
Odată cu formarea munţilor de încreţire se produc pe alocuri şi
puternice rupturi în scoarţa pămîntului. Acestea permit ca din adîncuri
să apară la suprafaţă materii topite ( lave) însoţite de gaze şi de tot felul
de sfărîmături, care formează conurile vulcanice, ce se ridică uneori la
sute şi mii de metri deasupra nivelului mării, dînd naştere munţilor vulhttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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canici. Cu ajutorul bloc-diagramei n Aparatul vulcanic" se explică detaliat
aceste procese.
In cadrul acestor procese se formează rodle sedimentare, magma
tice şi metamorfice precum şi mineralele caracteristice. In cele cinci
vitrine ( Pl. III, fig. 1 ) din expoziţie sînt expuse peste 150 exponate, roci
şi minerale ce alcătuiesc scoarţa pămîntului.
După explicarea caracteristicilor geologice şi biologice: specifice
erelor geologice la nivelul întregii scoarţe pămînteşti şi prezentarea
factorilor orogenetici, se trece la reprezentarea evoluţiei geologice şi
paleogeografice a t_eritoriului jud. Neamţ din paleozoic pînă în cuaternar.
Pe baza fosilelor care au trăit odinioară pe teritoriul j udeţului
Neamt se poate reconstitui succesiunea depunerii straturilor, ce alcă
tuiesc scoarta pămîntului, vîrsta straturilor, evolutia vieţii în timpurile
geologice, modificările climei şi prefacerile geografice care se petrec
în istoria pămîntului.
Sălile 2 şi 3 ale muzeului, arată pe baza materialului petrografic,
a materialului fosilifer descoperit şi în parte inedit, a hărţilor paleogeo
grafice in relief, a diapozitivelor cu formatiunile depozitelor geologice
actuale ( Pl. IV, fig. 1 ) , transformările care s-au petrecut pe meleagurile
nemţene în ordinea lor cronologică.
In paleozoic, teritoriul ţinutului, ca de altfe l întregul lanţ al Carpa
plor Orientali, a fost o�upat de apele ma �ine, constituind un geosinclinal,
m care s-au acumulat Importante depozite sedimentare.
Cele mai vechi formaţiuni existente pe teritoriul j udeţului sînt :
calcarele cristaline, cuarţitele negre, filitele negre, cloroşisturi cu
calcit, cu epidot, cu cuarţ şi roci porfirogene etc. ce se întîlnesc în zona
Grinţieşului, Tulgheşului şi creasta Dămucului
Lipsa fosilelor din aceste depozite se datoresc acţiunii metamorfis
mului regional şi dinamic cauzat de mişcările orogenice assyntice, cale
donice şi hercinice.
Era mezozoică, reprezintă în istoria pămîntului una din etapele
importante ale evoluţiei sale, caracterizată prin marea dezvoltare a amo
niţilor, belemniţilor şi a reptilelor, momentul apariţiei în lanţul evolu
tiei lumii vii a păsărilor şi mamiferelor. In expozitie este prezentată
prin hărţile paleogeografice ale Triasicului, Jurasicului şi Cretacicu
lui. prin diapozitive ce prezintă răspîndirea actuală a depozitelor mezo
zoice din teritoriul judeţului şi prin colecţia de roci şi fosile reprezentind
toate seriile sedimentare mezozoice, atît din unitatea centrală cît şi din
zona flişului.
Reţin atenţia în acest sens, atît eşantioanele de roci pe baza cărora.
s� pot reconstitui în întregime coloanele stratigrafice ale fiecărei unităţi
structurale geologice cît şi fosilele, ce constituie doar o infimă parte
din asociaţiile de faună, care au populat mările mezozoice din acest sec
tor al Carpaţilor Orientali.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

16

MIHAI CIOBANU

6

Cronologia geologică a mezozoicului se înfăţişează vizitatorului,
ascendent, începînd cu Triasicul, care este ilustrat etaj cu etaj , cu fauna
distingîndu-se gresiile şi calcarele cu Myophoria costata, Turbo rectecos
tatus, Gervilleia sp. , etc. (Werfenian) sau calcarele lumaşelice cu Mono
tis haueri ( Norian).
Pentru Jurasic sînt de relevat in primul rînd speciile de lamelli
branhiate, brahiopode, amoniţi şi belemniţi recoltate din Liasicul de
Adneth, de Hierlatz sau din Dogger (Aequipecten priscus, Entolium
demissum, Plicatula parkinsoni}, urmate apoi de frumoase exemplare ale
aceloraşi grupe de nevertebrate din binecunoscutele strate cu Acanthy
cum şi calcare de Stramberg larg dezvoltate in zona Hăghimaşului şi
hnprejurimile Lacului Roşu (Aspidoceras acanthycum, specii de Oppelia,
Pygope janitor, Chlamys oppeli, Chlamys strambergensis, Lacunosella
arollca, Spondylopecten rochati, Terebratula moravica etc. ).
Perioada Cretacică este ilustrată de interesante forme neocomiene
(Leviathania leviathan), urgoniene ( Calcare cu Pachiodonte) şi printr-o
bogată asociaţie de faună provenită din depozitele de Wildflysch ale
unităţii centrale.
Flişul în general mult mai sărac in resturi fosile este prezentat
numai prin formele de Belbekella multiformis din calcarele de la Piatra
cu Apă ( Ceahlău) , amoniţi identificaţi în stratele de Babşa, sau stratele
de Bistra şi speciile de amoniţi descoperiţi în şisturile negre pe piriu!
Sărata-Piatra Neamţ (Leymeriella regularis şi Leymeriella tardifurcata).
In sala a 3-a a muzeului se prezintă cu ajutorul celor peste 280
exemplare fosile, foarte multe dintre ele inedite, a hărţilor paleogeo
grafice in relief şi a diapozitivelor, era neozoică, cu care se incheie evo
luţia geologică şi paleogeografică a judeţului.
Importanţa pe care o au depozitele neozoice pe lîngă bogliţia docu
mentelor paleontologice şi geologice descoperite, reiese şi din suprafaţa
mare, mai mult decît jumătate, pe care o ocupă în cadrul terito
riului judeţului.
Cele 8 vitrine prezintă în special bogata colecţie de peşti fosili oli
goceni, ce formează fondul de aur al colecţiilor muzeului, specificul său,
fiind de fapt cea mai bogată din ţară. Printre cele 250 exemplare expuse
după dezvoltarea lor filogenetică se află 1 0 specii noi ( holotipuri) unicate
în lume ( Pl. XIII, XIV, fig. 1 , 2, 3 etc.) ca Thynnus albuii Sim., ldrissi�
carpiromanica Ciobanu, Vinciguerria macarovicii Ciobanu, Scopeloides
paucai Ciobanu, 0/igonemichthys photophorae Ciobanu, Merluccius
ovalis Ciobanu, Priacanthus pietrensis Ciobanu, Pinulothunnus cernegu
rae Ciobanu.
Bogata şi variata faună de peşti, lamellibranhiate, decapode, izo
pode etc., descoperite în şisturile disodilice şi marnele brune bituminoase
din masivele muntoase : Cozla, Pietricica, Cernegura, ne demonstrează
că in urmă cu 60 milioane de ani, marea ce acoperea aceste locuri, prehttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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zenta condiţii optime de viaţă, cu un regim de salinitate şi temperatură
apropiat de cel al mărilor tropicale şi subtropicale de azi.
Nu lipsesc nici fosilele caracteristice depozitelor sarmaţiene ca :
specii ale genurilor Mactra, Donax, Cardium şi, Modiole mici, descoperite
de unii cercetători la Stînca Şerbeşti, Bozieni, Dealul lui Stan-Runcu,
Buhuşi, precum şi fosile cuaternare ( fragmente de mamut, cerb gigant.
bour, etc.). Cele 302 fosile expuse vizitatorului demonstrează rolul lor
de fir conducător in descifrarea istoriei zbuciumate a scoarţei pămîntu
lui pe aceste meleaguri, de călăuze in cercetarea prefacerilor geografice
suferite, ilustrate de altfel prin hărţile paleogeografice, precum şi rolul
de termometre autoînregistratoare ale climatelor de odinioară şi, de borne
kilometrice pe drumul nesfîrşit al evoluţiei vieţuitoarelor în această zonă
foarte interesantă a Moldovei.
Evoluţia geologică şi paleogeografică se încheie cu harta geologică
la scara de 1 :75.000 (Pl. IV, fig. 2) de 1 ,40 m lungime şi de 1 , 1 0 m lăţime,
executată in relief de către colectivul muzeului, prima încercare de altfel
în muzeele din ţara noastră, care reuşeşte, să sintetizeze întreaga evo
luţie geologică a teritoriului prin evidenţierea unităţilor geologice carac
teristice ca : unitatea cristalino-mezozoică, unitatea de Ceahlău, unitatea
curbicorticală, unitatea de Audia, unitatea de Tarcău, unitatea externă,
unitatea subcarpatică şi unitatea de platformă.
Imaginea geologică actuală se completează prin profilele geologice
de sinteză ale hărţii, care ilustrează relaţiile tectonice existente între
unităţile structurale arătate.
După ce vizitatorul a fost pus în temă pe baza unui material docu
mentar variat şi inedit cu un trecut ce nu 1-a cunoscut, în sala 4, i se pre
zintă prin intermediul unei hărţi geomorfologice în relief ( Pl. V, fig. 1 )
de 2,20 m lungime şi 1 ,50 m lăţime, executată de personalul muzeului la
scara longitudinală de 1 :50.000 şi scara altitudinală de 1 :7.000, prima
încercare de altfel în muzeele noastre ; cu înfăţişarea pe care o au astăzi
munţii, dealurile şi cîmpiile judeţului.
Din această complexitate a peisajului se desprinde cu uşurinţă în
afară de unitatea de geneză, trăsăturile privind proporţionalitatea şi
armonia, ce rezultă din distribuţia relativ uniformă a unităţilor naturale
după altitudinea lor medie. Iese in evidenţă predominarea unităţilor
reliefului cu altitudini în general peste 800 m, zona muntoasă, apoi dealu
rile şi depresiunile subcarpatice, cîmpiile, oferind astfel vizitatorului
imagini de o rară frumuseţe. S-ar putea compara acest relief cu forma
unui uriaş amfiteatru ce are partea cea mai înaltă în masivele muntoase
din vest ( Budacul, Hăşmaşul, Ceahlăul), coborînd treptat spre est în
culmi domoale de munţi (Tarcău, Stinişoara) şi dealurile subcarpatice cu
un lanţ de depresiuni, ce coboară în trepte către cîmpia Siretului.
Infăţişarea actuală a teritoriului este rezultatul interacţiunii facto
rilor endogeni ( orogeneză, vulcanism) ce i-au fost explicaţi vizitatorului
şi a factorilor exogeni ( atmosferă, hidrosferă, biosferă).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Intreaga natură este stăpînită de desfăşurarea mişcărilor ritm.ice
şi materia nevie sau vie în naşterea, dezvpltarea şi dispariţia ei nu
cunoaşte oprire.
Incepind cu sala 5 se prezintă prin intermediul celor 8 diorame
biogeografi ce, 4 biogrupe şi 1 1 vitrine, o copie fidelă a mediului natural
cu scopul de a intui şi înţelege ansamblul mediului respectiv, bogăţi�
floristică şi faunistică, frumuseţea locurilor şi mai ales cîteva din legile
fundamentale ale naturii ca : interacţiunea mişcării geologice cu miş
carea biologică, a materiei nevii cu materia vie, relaţia omului cu natura
vie sau nevie, unitatea organism-m�diu, interacţiunea organismelor intre
ele, unitatea biologică a diverselor zone biogeografice.
Se explică organizarea materiei vii ce cuprind e o ierarhie de sis
teme biologice : - ecosistem (biogeocenoză) format din biotop (condi
ţiile abiotice ale locului de trai al biocenezei) şi biocenoză (totalitatea
vieţuitoarelor dintr-un biotop) , ca unitate fundamentală a biosferei, ce
determină prin factorii săi abiotici şi prin relaţiile dintre specii direcţia,
forma şi intensitatea acţiunii selecţiei naturale, în functie de condiţiile
sale. Cu ocazia explicaţiilor ce se dau se urmăreşte a se lămuri vizitatorii
asupra unor procese biologice ca: variabilitatea, ereditatea, adaptarea,
organizarea populaţiilor şi · a biocenozelor, modul de acţiune al selecţiei
şi desfăşurarea procesului evoluţiei.
Acest punct de vedere de a explica evoluţia în natură ca rezultat
al interacţiunii sistemelor de nivele diferite de organizare, permite
explicarea funcţionării acestui proces pe baza principiilor ciberneticii.
Diorama .,Cheile Şugăului" (Pl. VI, fig. 1 ) arată o privelişte gene
rală a acestor chei, unde se pot observa frumoase marmite, diferite ani
male şi plante caracteristice ca fluturaşul-de-stîncă (Tichodroma mura
ria) monument al naturii, cu aripile frumos colorate în roşu, care popu
lează aceste locuri, apoi codroşul-de-munte (Phoenicurus ochruros),
lăstunul-de-mal Riparia riparia), codobatura-galbenă (Motacilla llava),
codobatura-albă (Motacilla alba), mierla-de-apă (Cinclus cinclus), păs
trăvul-de-munte (Salma trutta taria), zglăvocul (Cottus gobio), fluturi
ca : V anessa antiopa, V anessa atalanta, V anessa io şi plante caracte
ristice - coada-calului, licheni, floarea-de-colţ etc. In vitrina alăturată
forfecuta
dioramei se pot observa şi alte păsări din această zonă ca
(Loxia curvirostra), uliul-găinilor (Accipiter gentilis), şoimul-rîndune
lelor (Falca subbuteo), acvila-ţipătoare (Aquila pomarina), vînturelul
(Falca tinnunculus), cinteza (Fringilla coelebs), diferite specii de sturz
ca : Turdus philomelos, T. viscivorus, T. pilaris.
tn holul de la parter se află diorama nPeştera Toşorog" (Pl. VII,
fiq. 1 ) , unde este arătat aspectul acestei peşteri cu stala.ctite şi stalag
mite, precum şi o colonie de lilieci (Rhinolophus hipp?si.derosJ. . In .cel:
două vitrine se pot observa şi alte animale caractensbce tento�1ulu1
cinteza-d e-iarnă (Fringilla montifringilla), presura-mustăc10asll
ca
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Emberiza eia), alunarul (Nucilraga caryocatact es), gaiţa (Garrulus
glandarius), fîsa-de-pădure (Anthus trivialis), mugurarul (Pyrrhula
pyrrhula), sfrînciocul-de-iarnă (Lanius excubitor), guşa-roşie (Erithacus
rubecula) etc., precum şi unii peşti ca obleţul (Chalcalburnus chalcoi
des), porcuşorul (Gobio gobio), crapul (Cyprinus carpio), păstrăvul
curcubeu (Salma gairdneri), batracieni ca : broasca-roşie-de-munte
(Rana temporaria), broasca-verde (Rana esculenta), Broasca-de-lac
(Rana ridibunda), broasca-săritoare (Rana dalmatina),
salamandra
(Salamandra salamandra), tritonul-de-munte (Triturus alpestris) etc. , iar
dintre reptile vipera (Vipera berus), şarpele-de-casă (Natrix natrix), şar
pele-de-alun (Coronella austriaca), năpîrca (Anquis fragilis colchicus),
şopîrla-de-munte (Lacerta viviparia), şopîrla-cenuşie (Lacerta agilis),
guşterul (Lacerta viridis) etc.
In sala 6 de la demisol diorama .,Luminiş" ( Pl. VIII, IX, fig. 1 )
caută s ă prezinte flora şi fauna caracteristică unei zone tipice d e păşune
şi fîneată de munte la sfîrşitul primăverii şi începutul verii. Se redă
un lant trafic dintre prădător şi pradă, dintre rîs (Felix linx) şi căprior
(Capreolus capreolus), explicîndu-se că lanturile trofice reprezintă
căile prin care se produce circulatia si transformarea materiei si, ener
giei într-un ecosistem.
In vitrina cu tema biologia salamandrei, se redau aspectele !eno
logice ale acestei specii, de-a lungul unui an, incepind cu momtentul
hibernării, al împerecherii, al eclozării puilor, dezvoltării acestora pînă
la faza de adult în perioada autumnală, cînd se pregătesc din nou pentru
a intra în hibernare. Se urmăreşte- prin acesata a se instrui vizitatorul
în directia cunoaşterii biologiei puţin cunoscută a acestei specii comune
şi bogat reprezentată numeric în împrejurimile oraşului Piatra Neamţ.
In sala 7 diorama .,Pădurea mixtă" (Pl. IX, fig. 2) redă un aspect
din pădurile caracteristice teritoriului cu fauna şi vegetaţia sa. Se pot
observa : mistreţul (Sus scrola), veverita (Sciurus vulgaris), ariciul
(Erinaceus europaeus) ; apoi păsările: huhurezul-de-pădure (Strix
aluco), găinuşa-de-alun (Tetrastes bonasia), gaiţa (Garrulus glandarius),
sturzul-de-vîsc (Turdus viscivorus), grangurul (Oriolus oriolus), toiul
(Sitta europaea).
Cu ajutorul unui panou se exemplifică reteaua trofică dintr-o
pădure mixtă.
In vitrina "Biologia cîrti ţei" se prezintă felul de viaţă a acestui
mamifer insectivor, cu care ocazie se arată adaptarea sa la un mod
de viaţă specific, reliefîndu-se aspectul său folositor î n agricultură.
In vitrina "Insecte caracteristice pădurilor mixte" se expun cele
mai importante şi frecvente insecte ca fluturi-geometrizi, gindaci-de
frasin, cărăbuşi, cetonii, curculionizi, croitori, ploşniţe-de-pădure etc.,
ce trăiesc pe solul pădurii, pe scoarţa copacilor şi în coroana lor.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Legat de aceasta intr-o vitrină se exemplifică cu material natural
fenomenul de metamorfoză la fluturi şi pe un panou morfologia externă
la insecte.
In vitrina cu păsări caracteristice acestei păduri se arată diferite
păsări cintătoare, majoritatea migratoare ca · florintele (Carduelis
chioris), sticletele (Carduelis carduelis), scatiul (Carduelis spinus}, cănă
raşul (Serinus serinus), mierla (Turdus merula), ciocănitoarea-verde
(Plcus viridis), cotofana (Pica pica}, grangurul (Oriolus oriolus), botgro
sul (Coccothraustes coccothraustes), piţigoiul-codat (Aegithalos caudatus), piţigoiul-de-brad (Parus ater}, toiul (Sitta europaea) etc.
In sala 8 diorama " Aspect nocturn de vară" (Pl. X, fig. 1 ) cuprinde
un aspect nocturn de sfîrşit de vară din viata unor specii de animale
cu activitate nocturnă, reprezentate prin : bubă (Bubo bubo), cea mai
mare specie de Strigidae, monument al naturii, vulpea (Vulpea vulpes)
şi şoarecii de cîmp (Mlcrotus arvalis). Prin aceasta se urmăreşte reda
rea activităţii nocturne specifice Strigidelor şi carnivorelor, care se
surprind la aceeaşi hrană, demonstrîndu-se prin aceasta şi existenţa
unui lanţ trofic comun la două grupe de animale diferite.
Oi o rama "Ursul in bîrlog" , redă un aspect al unei nopti de iarnă,
in birlogul ursului. Se caută, a se da vizitatorului o frîntură din biologia
acestui mamifer al pădurilor noastre, biologie necunoscut ă decit din
povestiri mai mult sau mai puţin exacte. Se explică că ursoaica naşte
( 2-3) pui în mijlocul iernii în bîrlog, înlăturîndu-se credinţa că ursul
ar hiberna din toamnă pînă primăvara într-un somn adinc, cind nu are
nevoie nici de hrană şi nici de altceva, consumînd doar din rezervele
corporale "prin sugerea unghiilor".
Se mai poate observa prezenţa unui strigid foarte rar în ţara
noastră - minuniţa (Aegolius funereus) (Pl. X, fig. 2).
Intr-o vitrină se expune fenologia pîrşului (Glis glis), începînd cu
ieşirea lui din hibernare, hrănirea lui cu ramuri şi muguri tineri, naşte
rea puilor, creşterea lor şi din nou intrarea în hibernare, ce are loc in
scorburile copacilor. Se demonstrează aspectul său vătămător biotopu
rilor în care trăieşte, prin regimul său de hrană omnivor.
Vitrina cu "Aspectul nocturn din viaţa ciufului-de-pădure (Asio
otus) redă fenologia păsării de-a lungul unui an alegerea perechilor,
căutarea cuibului, depunerea ouălelor, eclozarea puilor, creşterea şi
dezvoltarea acestora, hrănirea lor şi părăsirea cuibului de către juvenili.
Se arată că este una din speciile cele mai folositoare agriculturii, dis
trugînd atîţia şoareci pe vară cît ar consuma o tonă de grîu, deci un ciuf
aduce într-o vară o economie cu această cantitate.
In altă vitrină sînt prezentate păsările răpitoare de noapte (Strigi
formes) ca: buba (Bubo bubo), huhurezul-de-pădure (Strix aluco), huhu
rezul-de-iarnă (Strix uralensis), cucuveaua (Athene noctua), considerate
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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păsări folositoare pentru agricultură, deoarece distrug un număr consi
derabil de insecte şi rozătoare.
In sala 9 diorama "Cocoşii-de-munt e" prezintă un aspect din pădu
rile de conifere la sfîrşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai, cînd are
loc rotitul cocoşilor. Se observă un mascul de Tetrao urogalus care ctntă
în coroana unui conifer, alţi doi care aleargă pe pămînt, primul dove
dindu-se un mascul tînăr, mai slab faţă de urmăritorul său mai puternic.
Această relaţie lasă să se înţeleagă şi exteriorizarea aşa numitei ordini
de rang. Gotca, de asemenea, reprezentată, aşteaptă momentul apariţiei
învingătorului. Pe lîngă această ierarhizare în timpul reproducerii, clipa
surprinsă are rolul de a demonstra eliminarea de la reproducţie a indi
vidului mai slab de către cel mai puternic, asigurîndu-se astfel impere
cherea cu elemente viguroase, transmiţîndu-se urmaşilor in acest mod
cele mai bune caractere selective de-a lungul evoluţiei filogenetice a
speciei, înlăturîndu-se orice posibilitate de degenerare i n cadrul ei.
Diorama " Ceahlăul" ( Pl. XI, fig. 1 ) urmăreşte să redea aspectul
floristic, faunistic şi peisagistic a celui mai grandios şi frumos munte
al Moldovei. Se caută a se scoate în evidenţă flora ş� fauna specifică
ca : tuf�şurile de jneapăn, ienupăr, afiniş, turbăria caracteristică, dife
rite plante saxicole şi altele foa.rte viu colorate etc. Dintre elementele
faunistice sînt expuse : corbul (Corvus corax), fisa-de-munte (Anthus
spinoletta), mierla-gulerată (Turdus torquatus), fluturaşul-de-stincă
(Tichodroma muraria}, potîrnichia-de-st înc _ ă (Alectoris graeca), forfecuta
(Loxia curvirostra).
Se explică adaptarea plantelor ca rezultat al vînturilor puternice,
a umidităţii şi a terenului stîncos pe care se dezvoltă.
Intr-o vitrină sînt arătate unele din păsările cele mai folositoare
omului, în special pomiculturii, prin faptul că se hrănesc cu larvele şi
ouăle insectelor depuse între crăpăturile trunchiurilor, între ramuri şi
pe frunze precum şi cu insectele adulte dăunătoare tuturor arborilor.
Printre acestea se pot observa piţigoii piţigoiul-de-grădină (Parus
major), piţigoiul-albastru (Parus coeruleus), piţigoiul-moţat (Parus cris
tatus), piţigoiul-de-brad (Parus ater), care consumă într-o zi o cantitate
de insecte egală cu greutatea lor şi ciocănitorile ciocănitoarea-neagră
(Dryocopus martius), ciocănitoarea-pestriţă (Dendrocopus major), cio
cănitoarea-cu-trei-degete (Picoides tridactilus) folositoare pădurilor şi
livezilor pentru activitatea lor continuă de a curăţi arborii şi pomii
fructiferi de larvele şi ouăle insectelor dăunătoare, pe care le scot cu
multă măiestrie din scoarţă şi galeriile trunchiurilor cu ajutorul limbii,
ce prezintă anumite adaptări în acest sens.
In sala 1 O se prezintă cîteva aspecte specifice din viaţa păsărilor
ca : dimorfismul sexual J construcţia cuiburilor şi migraţi,a.
Se remarcă că unele păsări nu prezintă dimorfism sexual, dar
masculii şi femelele se cunosc prin comportament : alunarul (Nucifraga
caryocatactes), stăncuţa (Coleus monedula). La unele păsări se observă
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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cocoşul-de-munte (Tetrao urogallus), eviden
un dimorfism sexual
ţiat prin colorit, mărime, dar şi prin comportament.
Sînt expuse o serie de cuiburi cu păsările respective şi ouăle lor,
printre ele se remarcă cuibul de piţigoi-pungar (Remiz pendulinus) de
forma unei pungi, a piţigoi ului-codat (Aegithalos caudatus), sfrincioc
(Lanius collurio), grangure (Oriolus oriolus), sturz-cîntător (Turdus phi
lomelos), rîndunică (Hirundo rustica), ciocănitoare (Dendrocopus major)
şi ciora-de-semănătură (Corvus frugilegus).
Se evidenţiază rolul de a proteja ouăle şi puii de diferite pericole,
cuibul fiind uneori o adevărată operă de artă. Se explică migratia ca o
adaptare în vederea procurării hranei, iernării şi reproducerii.
Ne-am străduit, să facem o prezentare cit mai sistematică pentru
a face posibilă, oglindirea legă turilor obiective, cauzale din natură in
aşa fel ca fiecare vizitator să-şi poată forma un sistem de cunoştinţe
obiective, despre natura teritoriului, confirmate prin intermediul mate
rialelor autentice, a exponatelor auxiliare şi prin concordanta lor
cu realitatea.
Muzeul are pe lîngă materialul expus în sălile sale şi colecţii ştiin
tifice. La sfîrşitul anului 1 970 colectiile ştiinţifice cuprindeau peste
1 7.400 exemplare din care : minerale si roci colectia 1. M a r e ş
400 de exemplare, fosile 1 200 exem1plare, remarcîndu-se aici colecţia
M. C i o b a n u ce cuprinde peste 600 exemplare de peşti fosili oligo
ceni, una dintre cele mai bogate colecţii din ţară, un adevărat tezaur
national. de o valoare ştiinţifică mondială; colectia C. G r a s u de
peste 200 exemplare fosile mezozoice, colecţia de plante ce numără
peste 5700 exemplare cu 650 specii la care şi-au adus contribuţia
S. T e o d o r e s c u, E. F 1 o r e s c u şi 1. H o r e a n u ; colecţia dE'!
nevertebrate ce numără peste 9.000 exemplare, dintre care se remarci!!
colecţia V. 1 o n e s c u - 2700 exemplare de Symphyta (Hymenoptera
phytophaga) ce cuprinde 9 familii, 70 genuri şi 220 specii ; colecţia
M. V o i c u cu peste 2.000 exemplare Ichneumonidae ; colecţia de ver
tebrate ce numără 620 exemplare la care şi-au adus contribuţia
M. V a s i 1 e, D. S t ă n e s c u şi P. A r h i r e.
In activitatea de teren a cercetătorilor precumpăneşte munca de
colectare a unui bogat material geologic, paleontologic, floristic
şi faunistic.
Materialul adunat în colecţii pe lîngă valoarea lui intrinsecă, asi
gură improspătarea şi sporirea colecţiilor muzeului, serveşte cercetă
rilor ştiiinţifice, reprezintă o bază de schimb cu celelalte muzee,
contribuie la reînnoirea permanentă a expoziţiei muzeului. şi oferă
marelui public multiple şi variate posibilităţi de edificare asupra palea
faunei, faunei şi florei teritoriului judetului.
Prin fondurile ce i se pun la dispoziţie muzeului, colecţiile sale
ştiinţifice se îmbogăţesc conti nuu,
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Activitatea ştiinţifică din cadrul muzeului urmăreşte prin stră
duinţa personalului de specialitate, să facă cunoscut bogăţiile şi valo
rile ştiinţifice ale sale prin comunidiri ştiinţifice, prin publicarea lor in
diverse reviste de specialitate şi prin editarea unui volum de .,Studii şi
cercetări " de geologie, geografie, botanică, zool09ie, biologie şi muzeo
logie, care apare în primul său număr cu 25 lucrări de valoare deosebită.
Muzeul astăzi se găseşte în plin progres, constituind un auxiliar
preţios in procesul de învăţămînt şi o şcoală de educaţie ştiinţifică şi
de cultură generală a maselor.
ln holul de la demisol se incheie segmentul expoziţional cu harta
turistică a judeţului Neamţ executată in relief la scara 1 : 40.000 de
2,50 m lungime şi 1 ,80 m lăţime.
Acest exponat ingenios executat caută să facă o sinteză a frumu
setilor naturale ale acestor plaiuri moldovene şi urmăreşte să scoată in
evidenţă importanta turistică şi instructtv-educativă a căllltoriei pe cele
mai importante trasee turistice, exemplificîndu-se cu ajutorul a 42 loca
lităţi reprezentate pe hartă cu beculeţe luminoase şi pe marginea hărţii
cu diapozitive colorate, ce se aprind automat şi concomitent ( localitatea
şi vederea generală a sa) cînd vizitatorul se află in faţa hărţii. In acest
sens, considerăm, că trezim spiritul de investigaţie, curiozitatea şi invi
taţia la drumeţie pentru a le cunoaşte.
Vizitatorului i se prezintă pe lîngă splendidele împrejurimi ale
oraşului Piatra Neamţ, cu bogatele tezaure ştiinţifice ce le are Pietri
cica, Cozla şi Cernegura - adevărate laboratoare ştiinţifice paleonto·
logice - şi bogăţia de monumente istorice, culturale şi turistice, remar
cîndu-se complexul turistic
biserica şi Turnul lui Ştefan cel Mare,
Muzeul Arheologic, Casa memorială ,.Calistrat Hogaş" , parcul Cozla
cu punctul zoologic, hotelul ,.Ceahlău", precum şi cele trei mari porti
ale sale ca cea spre depresiunea Cracău-Cuejdiu, spre Viişoara şi cea
spre Roznov - formînd pe drept cuvînt placa turnantă a turismului
românesc din Moldova . După ce cunoaşte oraşul, harta n plimbă prin
cîteva unităţi fizica-geografice cu caractere specifice, bine distincte
între ele, care îi asigură o călătorie variată, plăcută, de peisaj cu remar
cabile monumente naturale, monumente istorice şi puncte turistice de
agrement etc.
Spre amonte de Piatra Neamţ se poate face un popas la Mănăs
tirea Bistrita - ctitoria lui Alexandru cel Bun ( 1 402) , in lungul Bistriţei
se pot observa lacurile hidrocentrale lor de la Piatra Neamţ, Vaduri şi
Pîngăraţi, în pădurile de pe versantul stîng al văii Bistriţei se află sana
toriul Bişericani, a cărei primă biserică datează din anul 1 5 1 2, la Pin
găraţi se află Staţ\unea de Cercetări Biologice-Geografice şi Geologice
a Universităţii din laşi, in incinta căreia se află o biserică construită in
1 560, ce prezintă două locaşuri suprapuse.
In amonte de Stejaru se află uzina electrică cu o capacitate de
21 0.000 Kw. care captează energia apelor acumulate in lacul Izvorul
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Muntelui-Bicaz. Se pot observa castelul de echilibru şi cele două con
ducte mari ce duc apele la turbine, precum şi canalul de fugă care diri
j ează apele din nou spre Bistrita. Continuind călătoria străbatem defi
leul de la Straja săpat în gresii de Tarcău şi ajungem in oraşul Bicaz
unde se poate vizita : Muzeul Hidroenergetic, marele baraj inalt de
1 00 m al Hidrocentralei "V. 1. Lenin" , lacul de acumulare, portul său,
motelul " Cristina" şi campingul de la Potoci. Pe valea Izvorul Muntelui
se poate ajunge la cabana cu acelaşi nume, de unde se poate urca pe
masivul Ceahlău, fie pe la curmătura Lutul Roşu, fie prin Piciorul Mai
cilor. In drum spre platoul înalt, observăm că arborii se răresc, se chir
cesc, capătă formă de "drapel" din cauza vînturilor, care bat mereu din
aceeaşi parte, apar tufele de j nepeni şi ienuperi, pajiştile cu afini şi
perne de muschi impodobite cu flori multicolore. Pentru a ne delecta
cu panorama sudică a masivului Ceahlău, urcăm pe Ocolaşul Mare
( 1 857 m) de unde se vede : Ocolaşul Mic ( 1 7 1 2 m) acoperit cu pajişti şi
mărginit de turnuri şi clăi, adevărate mărturii geologice (Turnul Budului
si Clăile lui Miron, Gardul Stănilelor (o prispă stiincoasă ce continuă
Ocolaşul Mic spre vest) , Piatra Sură ( o creastă stincoasă străbătută de
văi in chei) cea mai sălbatică parte a Ceahlăului şi altele.
Străbătind platoul de la sud la nord ajungem pe punctul său cel mai
inalt, Toaca ( 1 904 m) , alături de care se află un punct, Panaghia. In
jurul acestor virfuri, marginile abrupte ale Ceahlăului sint împodobite
cu stincării in formă de turnuri, poliţe, conuri şi ciuperci ce sporesc
frumusetea muntelui. Se remarcă Căciula Dorobanţului, Piatra Cioba
nului, Piatra Detunată, Polita cu Crini. Se poate observa Lacul de acumu
lare, Culmea SUnisoara, Muntii Călimani şi Rarăul.
Coborîm pe la Cabana Dochia şi de aici spre Cascada Duruitoarea
unde putem admira vuietul produs de apele pirîurilor Rupturilor ce se
aruncă vijelios de la 25 m înălţime ; se trece pe la Cabana .. Fîntinile "
si apoi spre Schitul Durău, unde putem admira picturile lui N. Tonitza.
De aici se porneşte spre portul Ceahlău, cu care ocazie trecem pe
lîngă Palatul Cnejilor - un schit din secolul al XVII-lea înconjurat cu
ziduri de incintă şi transformat apoi in curte boierească fortificată - şi
se ajunge din nou la Bicaz cu ajutorul vaporului de unde se poate porni
pe valea Bicazului, trecînd pe lîngă fabrica de ciment, azbociment şi var,
prin micul defileu săpat în gresii eocene, străjuit de stînca Piatra
Corbiţei. Din Bicazul Ardelean se desprinde drumul ce duce la Tulgheş
pe Valea Bradului.
Pe acest traseu se află Peştera Toşorog, formată în conglomerate.
După satul Bicaz Chei ajungem la Cheile Şugăului, monument al naturii,
care posedă frumoase marmite şi pereţi verticali de· calcar. Cheile
Bicazului de o frumusete rar întîlnită impresionează prin îngustimea
mare a văij, prin peretii înalţi, verticali, ameninţători. După trece
rea prin Gîtul Iadului, se poate observa turnul calcaros al Bardosului
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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( 1 1 54 m) şi se djunge la Lacul Roşu, cel mai mare lac de baraj natural

din tară, care oferă prin imprejurimile sale o privelişte deosebit de pito
rească. De la Lacul Roşu se poate ajunge pe Hăghimaşul Mare ( 1 793 m)
pînă la Cabana Piatra Unică. Dar tot atît de instructivă poate fi
şi călătoria pe la Poiana Teiului, unde se poate observa un vechi
recif cretacic de 1 7 m înălţime - Piatra Teiului, monument al naturii
- apoi trecem culmea Stînişoarei pe valea Largului spre Pipirig,
poposim la Mănăstirea Neamţului şi Casa Memorială .,Mihail Sado
veanu" şi ajungem la Tîrgu Neamţ, unde ne aşteaptă obiective turistice
deosebite ca Cetatea Neamţ, de unde se poate observa Depresiunea
Neamţului cu dealul Boiştea, care o închide, Culmea Subcarpatică a Ple
şului înspre nord, masivul deluros Ghindăoani-Grumăzeşti in sud şi
rama montană a flişului carpatic în vest, Casa Memorioală .. Ion Creangă" ,
Casa .,Veronica Micle" etc. In drum spre Piatra Neamţ atrag atentia
Mănăstirile Agapia, renumită pentru picturile interioare ale lui N. Gri
gorescu, Mănăstirea Văratec, cu vestita Pădure-de-argint, Codrul-de
aramă şi mormîntul Veronicăi Micle, apoi staţiunea balneo-climaterică
Bălţăteşti - ce foloseşte izvoarele de apă sărată din depozitele miocene
subcarpatice.
La sfîrşitul a<;estei călătorii pe harta turistică a judeţului Neamţ,
vizitatorii rămîn cu bogăţia de imagini ale frumusetilor naturale, ale pei
sajului nemţean, care astăzi este completat de realizările grandioase ale
orînduirii socialiste.
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LE MUSt!E DE SCIENCES NATURELLES PIATRA NEAMŢ
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RESUME
L'etude .,Le musee de Sciences N aturelles Piatra Neamt" presente un bref histo
rique de cette institution de science et de culture, le plan general d'organisation du
musee et le contenu de l'exposiotion de base.
C'est ă. l'aride de plus de 750 objects exposes qui constituent un m ateriei docu
mentaire, varie et inedit qu'on aborde et qu'on cherche a resandre les problemes
suivants : la position du territoire du departement Neamţ sur la carte du pays, les fac
teurs orogenetiques qui modifient sans cesse l'eoorce terrestre l'evolution geologique
et paleogeographique du territoirre, les caracteres geomorphologiques actuels la richesse
de la flo,re. de la faune et des paysages illustree et demontree par l'intermede des 8
dioramas biogeographiques et 4 biogroupes, ainsi que l'importance touristique de
cette region.
Par sa conception, les methodes et les moyens employes, par le riche materiei
documentaire, varie, inedit et specifique decouvert sur l'etendue du territoire, l'expo
sition offre une etude monographique complex plus richement documentee que toutes
les etudes parues jusqu'a present dans cette direction, etant de fait le premier essai
de ce genre dans le p·ays.
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Fig. 1 .

PLANŞA J
-

Drumul vremii.
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Studii şi cerceti:iri, voi. 1.
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PLANSA 11
Fig. 1 .

-

Evoluţia unui geosinclinal.
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Pl. II.

PLANŞA III
Fig. l.

Aparatul vulcanic şi vitrinele cu rocile sedimentare, magmatice, metamorfice
şi mineralele caracteristice.

-
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Pl. III.

Fig. 1 .

-

PLANŞA IV

Harta paleogeografidi, diapozitive şi vitrine cu roci şi fosile rnezozoice din

raza teritoriului judetului Neamt.
Fig. 2

-

Hart a geologidi in relief a judetului Neamt.
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Pl. IV.

PLANŞA V
Fig. 1 .

-

Harta

geomorfologidi

in relief a judeţului Neamt .
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Pl. V.

fig. 1.

-

PLANŞA VI

Aspect din diorama . Cheile ŞugZi u l u i '' .
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PLAN$A VII
Fig. J .

-·

Aspecl din diorama .Peşlera Toşorog".
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PtANSA Vllt
rig. 1.

-

Aspect din diorama .Luminiş". Căprioare-tap şi ciută (Ccrpreolus capreolus).
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Pl. V1It.

PLANŞA IX
Fig. 1.

--

Aspect din diorama .Luminiş". Risul (Felix linx).

Fig. 2.

-

AsP.ect din diorama .Pădurea mixtă" Porcul mistret (Sus scrola).
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Studii şi cef(:et!lri, V<Jl. 1.
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Pl. IX.

PLANŞA X
Fig. 1.

Fig. 2.

-

Aspect din diorama .,Aspect nocturn de vară". Buhli (/Jubo bubo ), vul pP a
(Vulpes vulpes).

-

MinunHa (Aegolius iunereus).
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Pl. X.

PLANŞA XI
Fig. 1.

--

Aspect din diorama . CeahHiul".
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Pl. XI.

PLANŞA XII
Fig. 1.

-

Forfecuta (Loxia curvirostra).

Fig. 2. - Lepidoptere din colecţia muzeului :
- Rindul de sus de l a s tinga spre dreapta : Vanessa atalanta, Limenilis popull,
Inachis io.
- Rindul de jos de la stinga sprea dreapt a : Papilio machaon, Arginis pahia,
lphiclides podalirius.
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Pl. XII.

PLANŞA XIII
Fig. 1 .

-

Eomyctophum cozlae Ciobanu n.sp. holotip.

Fig. 2.

-

Thyoous albul Sim. hololip.

Fig. 3.

-

Vinciguerria macarovicii Ciobanu n.sp. holotip.
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Pl. XIII.

PLANŞA XIV
rig. 1.

-

Scopeloides paucai Ciobanu n.sp. holotip.

Fig. 2.

-

Pinulothunnus cemegurae Ciobanu nov. gen. n.sp. Genotip.

Fig. 3.

-

Idrissia carplromanica Ciobanu n.sp. holotip.
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Pl. XIV.

PLANŞA XV
Fig. 1 .

-

Oligonemichthys photophorae Ciobanu nov. gen. n.sp. Genotip.
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Pl. XV.

PLANŞA XVI
Fig. l .
Hg. 2.
Fiq. 3.

-

Polyipnus oligocenicus Ciobanu n.sp. hololip.

-

Mer/uccius ovalis Ciobanu n . sp. holotip.

-

Priacanthus pietrensis Ciobanu n.sp. hololi p.
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Pl. XVI.

PLANŞA XVII
Fig. l.

-

Harta turistic� a judetului Neam\.
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STUDII

ŞI CERCETĂRI

�ACAMINTE

RESURSELE NATURALE ALE REGIUNII CUPRINSE INTRE
VAILE OANŢU, BISTRIŢA ŞI IAPA (CARPAŢII ORIENTAL!)
de IOAN HUMA 1)
S O M M A I R E
L e s r e a o u r o e a n a t u r e l l e s d e l a r. e g i o n s l t u e e n t r e l e s
v a l l e s d e l a O a n t u, B i s t r i t a e t I a p a (C a r p a t h e s O r i e n t a l e s).
On p.resente la succeslon des depOts �eologiques des u.nltes de Tarciu, Tazliu,
Bistrita et perlcarpathlque ; les relaUons tectonlqu es entre ces unites. On discute
les possibilltes d'exlstence des glsements de petrole et de qaz dans !'unite de Bistriţa,
perlcar.pathique et dans la platforme moldavique en determinant la zone de perspective.
Sont discutees Ies posibilites de valorification de l'huile de schistes de disodiles, le
se! gemme et les sels de potassium du mioc�ne pericarpathique, les sources minerales
et autres resources naturelles.

Regiunea care face obiectul studiului ce urmează este cuprinsă din
punct de vedere geografic intre cumpăna de ape dintre văile Tarcău şi
Oanţu, valea Bistriţei şi valea Iapa, iar din punct de vedere geologic,
între linia de incălecare, a unităţii de Tarcău peste unitatea de Tazlău şi
contactul flişului cu molasa.
O privire retrospectivă asupra lucrărilor cu caracter geologic ne
dă posibilitatea de a le grupa în trei categorii maj ore. Astfel, studiile cu
caracter general se referă la tectonica şi geologia de ansamblu a
depresiunii Precarpatice. Printre autorii cei mai importanţi cităm :
G. M u r g o c i ( 1905) , S. A t h a n a s i u ( 1 905, 1907) , L. M r a z e c
191 0, 1 914, 1 932) , 1. P. V o i t e ş t i ( 1 929, 1935, 1 939), G. M a c o v e i
( 1 927, 1 956, 1. A t a n a s i u ( 1 920, 1 938, 1943, 1952) D. M. P r e d a
( 1 917, 1 93?), G. M u r g e a n u ( 1 930, 1 934, 1960), M. G. P i l i p e s c u
( 1 936, 1 944, 1 955, 1961 , 1968) , 1. D u m i t r e s c u ( 1 946, 1 952, 1 963) ,
1)

Universitatea Bucureşti, Facultatea d e geologie-geografie, Bd. N . Blllcescu nr . 1
Bucureşti.
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T. J o j a ( 1952, 1 955, 1 963) , G r. P o p e s c u ( 1 95 1 , 1 954), F. O I t e a n u
( 1 958). S-a reuşit astfel ca astăzi să avem o imagine destul de clară a
structurii Carpaţilor Orientali.
Lucrările care ne pun la dispoziţie date privind geologia, tectonica,
hidrogeologia regională, formează cea de-a doua categorie, a studiilor
geologice de care trebuie să se ţină seama în aprecierea perspec
tivelor de existenţă a resurselor naturale. Prima lucrare cu caracter
geologic care se referă la regiunea Neamţului este aceea a lui
G r . C o b ă 1 c e s c u din anul 1 883. Incepind din acest an şi pînă in
jurul anului 1 948, cind se pune problema unor studii amănunţite, infor
matiile pe care le avem sînt cu caracter unilateral. In 1 953
C. O 1 t e a n u deschide seria de studii amănunţite printr-o revizuire a
datelor generale geologice, asupra acestei regiuni, printr-o cartare deta
liatii. Urmează o serie de cercetări in regiune făcute de Ministerul
Petrolului, Institutul Geologic, Intreprindf'rea de prospecţiuni a Comite
teiului de Stat al Geologiei şi care se trc duc prin lucrările unor geologi
ca : T. B o r ş, T. F i l i m o n ( 1 955), 1' B o r ş ( 1 956) , L. T u r c u l e ţ,
T. F i l i m o n ( 1 956) , G h. B u l g a u ( 1 958) ,
D. T u r t u r e a n u,
C. :D r a g u ( 1 959), O. M i r ă u ţ ă ( 1 960, 1 961 , 1 964, 1 965), T. F i l i
m o n, A. D a m i a n ( 1 965). In urma acestor studii rezultă două opinii
generale foarte importante dar şi contradictorii şi anume a contactului
tectonic între fliş şi molasă şi cea a unei continuităţi de sedimentare
intre Paleogenul flişului şi Miocenul de molasă, adică prezenţa unei
cute anticlinale majore culcată spre est. Această serie de lucrări au
permis posibilitatea de a trece intr-o nouă fază de cercetare cu caracter
practic imediat, care continuă şi astăzi. Studiile au un caracter foarte
multiplu de la cele pur geologice pînă la geofizice şi geochimice.
Amintim studiile hidrogeologice pentru punerea în evidenţă a sărurilor
Je potasiu ale lui C. O p r a n ( 1 959) , G h. S b e n g h e et al. ( 1 961 ) .
P. P o l o'n i c et al. ( 1 964) , lucrările d e prospecţiune prin foraj e exe
cutate de Ministerul Petrolului, studiile pentru roci bituminoase ale lui
!\l F i 1 i p e s c u ( 1 970) , studiile geofizice ale lui V. C u c u, N. A 1 e
x a n d r e s c u ( l 96 1 l, H. O p r i ş, A. D a m i a n ( 1 968) , studiile pentru
nisipuri r.uartoase şi hidrocarburi ale lui V. M a t e i ( 1 965, 1 966,
1 969) etc.
Scurtă prezentare a geologiei. Regiunea de care ne ocupăm se
încadrează intr-un ansamblu geologic care priveşte o intindere mult mai
mare, pe tot cuprinsul arcului carpatic din tara noastră pînă in R.S. Ceho
slovacia, făcînd astfel parte din depresiunea Precarpatică. Aceasta repre
zintă o zonă depresionară cuprinsă i ntre ,.sîmburele de cristalin mezozoic
şi platformele din faţă" (N. G r i g o r a ş 1 961 ) . La. rîndul ei depresiunea
Precarpatică cuprinde de la vest către est zona flişului ( intern în partea
vestică şi extern in partea estică) şi zona de molasă sau zona neogenă
denumită de asemenea şi nunitate pericarpatică". Sectorul nostru se
încadrează in partea externă a zonei flişului extern cuprinzind şi o
.
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parte din zona neogenă, adică se situează în cuprinsul unităţilor de
Tarcău, Tazlău, Bistriţa şi .,pericarpaticâ " .
Unitatea de Tarcău este formată din depozite cretacice ş i paleogene.
ln perimetrul cercetat aflorează numai Paleogenul alcătuit de la bază
către partea superioară din : orizontul bazal al gresiei de Tarcău, argilele
roşii şi verzi, orizontul superior al gresiei de Tarcau, strate de Podu
Secu, orizontul baza! al gresiei de Fusaru, menilitele şi mamele bitu
minoase, argilele disodiliforme grezoase şi gresia de Fusaru. Lipsesc
termenii inferiori, Cretacicul ( şisturile negre, stra te de Cîrnu şi strate
de Horgazu) şi cei superiori (orizontul de trecere Fusaru-Vineţişu şi
stratele de Vineţişu) . Faciesul acestei unităţi reprezinti:i cel mai intern
facies al flişului extern.
Unitatea de Tazlău ( = unitatea intermediară). Depozitele care alcă
tuiesc această unitate sînt Cretacicul inferior şi mediu asemănător celui
din unitatea de Tarcău, Senonianul ( strate de Hangu inferioare), Palea
genul reprezentat prin strate de Hangu superioare ( gresii grosiere calca
roase, argile, calcare) , strate de Straj a ( argile, gresii) , gresia calcaroasă
de Jgheabul Mare, calcarul de Doamna, argilele roşii şi verzi, strate de
Disericani (mame micacee), gresia de Lucăceşti, mamele albe bitumi
noase şi menilitele inferioare, disodile şi gresia de Kliwa, menilitele
superioare şi Miocenul inferior alcătuit din stratele de Gura Şoimului
( argile, disodile gresii şi conglomerate). In sectorul amintit nu s-a
observat o trecere a faciesului de Tarcău in cel de Bistriţa.
Unitatea de Bistriţa (= pînza submarginală, autohtonul submarginal
sau unitatea externă) reprezintă cea mai externă unitate cunoscută în
flişul Carpaţilor Orientali. Maj oritatea depozitelor care o alcătuiesc apar
la zi. Cretacicul este reprezentat prin şisurile negre (orizontul argilelor
calcaroase, orizontul argilo-silicios şi orizontul superior al calcarelor cu
�ilicifieri) , strate de Lupchianul ( = strate de Cîrnu), strate de Hangu
inferioare ( marne, argile, gresii). Paleogenul este alcătuit din strate de
Hangu superioare (gresii calcaroase brecioase organogene, argile, con
ylomerate de Cernegura) argile verzi, gresia calcaroasă de Jgheabul
Mare, calcarul de Doamna, argile roşii şi verzi, strate de Bisericani
( mame micacee), gresia de Lucăceşti, mamele albe bituminoase şi meni
litele inferioare, şisturile disodilice inferioare, gresia de Kliwa şi conglo
merate, şisturile disodilice superioare şi menilitele superioare, iar Mio
cenul din stratele de Gura Şoimului ( argile, disodile, gresii, conglomerate) .
Unitatea "pericarpatică " este alcătuită din depozite paleogene
asemănătoare celor din unitatea antecedentă, Oligocenul fiind însă mult
mai conglomeratic, iar Miocenul fiind reprezentat prin strate de Gura
Şoimului ( argile, gresii, conglomerate, disodile), formaţiunea saliferă
inferioară ( argile cenuşii, brecii, sare), strate de Borzeşti ( gresii grosiere,
argile) şi strate de Teţcani ( argile, marne), strate de Cîmpeni, tufuri
( Iortonian), brecii cu sare şi argile.
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Din punct de vedere tectonic cele patru unităţi sint separate prin
trei linii de incălecare figurate şi pe harta anexă. Unităţile încalecă una
peste alta de la vest către est, iar unitatea " pericarpatică" încalecă peste
platforma moldovenească. Depozitele de platformă sînt alcătuite din
Mezozoic şi Neozoic. Pentru regiunile imediat limtrofe, pînă în momentul
de faţă, este dovedit Cretacicul, Eocenul, Tortonianul, Buglovianul,
Sarmaţianul inferior care repauzează peste un fundament alcătuit din
şisturi verzi. Acesta este ansamblul geologic al regiunii de care ne vom
ocupa de existenţa substanţelor minerale utile, cu modul lor de zăcă
mînt şi rentabilitatea de exploatare.
RESURSE NATURALE

Petrolul şi gazele naturale. Perspectivele existenţei acestor com
bustibili minerali au format o primă atracţie pentru studiile geologice.
In acest sens au fost săpate sonde de către societăţi petrolifere
inainte de 1 940 pe valea Doamnei şi pe valea Cuejdiului. După 1 950
s-au săpat o serie de sonde la Piatra Neamţ, Pingăraţi, Cut, Piatra
Şoimului şi Neguleşti avînd ca scop in afara lămuririi structurii geolo
gice, descoperirea unui Oligocen productiv in unitatea de Bistriţa sau
în cea " pericarpatică". Cercetările s-au făcut ţinîndu-se seama de situa
tiile geologice din regiunea Tazlău unde astfel de lncercări au [ost
încununate de succes. Sondele de la Pîngăraţi şi Secu au fost puse cu
scop structural general şi pentru a găsi un eventual Oligocen in unitatea
de Bistriţa, protejat de unitatea de Tazlău. Sonda de pe valea Doamnei
a fost pusă pentru a se continua cercetările anterioare anului 1 940. Ea
a demonstrat încălecarea flişului peste molasă cu cel puţin 4 km. în
:�.cest sector. In urma acestor foraj e nu s-a pus in evidenţă nici un
zăcămînt, dar indicaţii au fost găsite in Oligocenul unităţii Bistriţa.
Pentru unitatea Bistriţa rocile generatoare de petrol şi gaze pot fi
considerate şisturile disodilice. Migratia hidrocarburilQr in gresia de
Kliwa şi în gresia de Lucăceşti care reprezintă principalele colectoare,
s-a făcut în faza primară. Al treilea factor care condiţionează prezenţa
acumulărilor este roca de protecţie, in acest caz putînd fi stratele de
Gura Şoimului sau alţi termeni inferiori Oligocenului în poziţie tecto
nică peste acesta. Stratele de Gura Şoimului nu formează î nsă un
acoperiş ideal dat fiind intercalaţiile de gresii şi conglomerate. Capcanele
pot fi de tip tectonic, iar eventualele acumulări par posibile in legătură
cu solzii ce nu apar la zi. Oligocenul apare in unitatea de Bistrita
numai in sinclinale, iar acestea sînt rar acoperite de strate de Gura
Şoimului ceea ce este un real dezavantaj . Din datele rezultate in urma
cercetării pe teren rezultă de asemenea că după Oligocen a existat o
perioadă de timp care a favorizat erodarea Paleogenului, după care s-au
depus stratele de Gura Şoimului. Apare incă odată posibil ca eventualele
zăcăminte de hidrocarburi să se fi degradat. Gresia de Kliwa este
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

5

RESURSE NATURALE IN ZONA BISTRIŢA-OANŢU-IAPA

33

variabilă in grosime putind să treacă lateral in disodile grezoase sau in
conglomerate cu elemente de şisturi verzi, formaţiuni care pină acum
nu s-au dovedit a fi bune colectoare. Totuşi în unitatea de Bistriţa există
o serie de factori care indreptăţesc luarea în discuţie a posibilităţilor
de existenţă a zăcămintelor de petrol şi gaze. Astfel din datele de cartare
şi prezenţa diferiţilor indici (izvoare de petrol, gaze şi ape cloro-sodice
brom-iodurate) se pot separa două tipuri de zone de perspectivă, I şi II.
In zona de perspectivă I sînt prezente structuri anticlinale ce se
afundă sub falii majore dind astfel posibilitatea existenţei capcanelor
tectonice. In valea Iapa şi valea Calu se găsesc o serie de izvoare
puternic mineralizate cloro-sodice-brom-iodurate cu emanaţii de gaze
care pot dovedi existenţa unor acumulări de gaze sau de petrol cu cap
de gaze secundar. Zăcămintul ecranat tectonic, acoperit de Eocen, pare
să fie cantonat în gresiile oligocene. Partea cea mai ridicată a acestui
zăcămînt vine în contact cu gresia de Jgheabul Mare care dă posibili
tatea migraţiei apei sărate şi gazelor, in lungul stratului, acoperişul fiind
asigurat de calcarul de Doamna şi Eocenul superior.
Zona de perspectivă Il, estică, este adiacent! zonei I, extinzîndu-se
spre nord unde sint indicaţii de petrol (izvoarele de apă sărată brom
iodurată, petrol şi gaze de pe valea Bighiri şi Gliguţă, afluenţi ai văii
Doamna) . Structura geologic! rezultată din datele de cartare şi sonda
de pe valea Doamnei nu dovedesc existenţa unui Oligocen în acest anti
clinal. Acest petrol poate fi legat de acumulări neimportante datorită
rocilor bituminoase ale Cratacicului inferior, sau de prezenţa unui Oli
gocen ( pericarpatic, al unităţii de Bistriţa dintr-un solz total acoperit sau
ca klippă de rabotaj ) ce ar exista sub formaţiunile ce apar la zi, posibil
situat la un meridian mult mai vestic. Acest zăcămînt ar fi afectat de
falii printre care şi cea cu caracter diapir din anticlinalul Doamna şi
care ar fi dat posibilitatea migrării petrolului şi apariţiei astfel la zi sub
forma izvoarelor amintite.
A doua zonă cu perspectivă II de existenţă a hidrocarburilor se
situează la contactul dintre unitatea de Tazlău şi cea de Bistriţa. Pentru
argumentarea acestei zone ne servim de prezenţa unui izvor de apă
cloro-sodică-brom-iodurată cu conţinut de gaze ca emanaţii, localizat
în unitatea Tazlău. Acumularea de gaze sau de petrol ar putea să fie
localizată în unitatea de Bistriţa intr-o capcană de tip tectonic. Din
datele de suprafaţă nu se poate contura o structură decît intr-un mod
cu totul ipotetic.
In ceea ce priveşte prezenţa unor zăcăminte de petrol şi gaze in
alte nivele decit gresia de Kliwa, trebuie menţionat că gresia de Jgheabul
Mare care a fost obiectul unor astfel de discuţii, se consideră că nu are
o porozitate care să permită o acumulare şi deci nu vedem nici posibi
litatea unui astfel de zăcămînt.
In stratele de Hangu, in special cele superioare, in regiunea de
la nord de Piatra Neamţ sint indicaţii de hidrocarburi. Aceste roci au
3. Studii şt cercetliri,
vol. 1.
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o porozitate relativ ridicată, dar probabil că un astfel de zăcămînt într-o
astfel de poziţie stratigrafică este secundar, rezultat în urma degradării
altor acumulări, posibil din Oligocenul pericarpatic sau din depozitele
de platformă. Această afirmaţie o bazăm pe faptul că in stadiul actual
al cunoaşterii rocilor sursă, stratele de Hangu şi şisturile negre nu dau
posibilitatea a le considera ca generatoare.
Un alt obiectiv cu perspective destul de mari îl formează Oligo
cenul pericarpatic. Consideraţiile privind roca sursă, roca colector şi
capcanele pentru Oligocenul din unitatea de Bistriţa rămîn valabile şi
pentru cel pericarpatic. Rocile de protecţie sînt reprezentate prin depo
zitele argiloase ale molasei şi prin unitatea de Bistriţa cu varietatea sa
de roci. In ultima sondă săpată la Cuejdi a fost întîlnit un Oligocen cu
disodile şi conglomerate cu oarecare reacţii pozitive de laborator. Sonda
demonstrează foarte clar că sub unitatea de Bistriţa există o altă unitate
structurală care are un Paleogen foarte asemănător cu cel al unităţii de
deasupra. Dacă acest Paleogen este al unităţii " pericarpatice" sau even
tual al unei unităţi " intermediare" este o problemă ce încă nu poate fi
obiectul unei discuţii din cauza prea puţinelor date existente. Rămîne
deschisă posibilitatea ca acest Paleogen, in special Oligocenul, să fie
productiv, aşa cum de altfel s-a dovedit în regiunea de sud. Intinderea
acestui Paleogen şi structura lui este cu atît mai greu de presupus, totuşi
pare posibil ca el să fie răspîndit pe cuprinsul întregii regiuni studiate,
ddică înrădăcinarea unităţii de Bistriţa să fie undeva dincolo de meri
ui anul Oanţu .
O ultimă posibilitate de existenţă a zăcămintelor de petrol şi gaze
o formează depozitele platformei. Se pare că aceasta deşi se găseşte la
adîncimi care impune o discuţie asupra rentat>ilităţii de exploatare a
unor astfel de acumulări (adîncimi sub 4 000 m. în general), are şansele
cele mai mari de a forma un obiectiv cu interes economic. Rocile colec
toare pot fi reprezentate prin gresii de diferite vîrste ( Sarmaţian, Torto
nian etc.), iar capcanele pot fi litologice sau tectonice. Rotile de protecţie
pot fi reprezentate prin intercalaţiile de argile sarmaţiene, tortoniene,
depozitele de precipitare chimică din aceste formaţiuni sau chiar de
formaţiunile molasei. Astfel ultima sondă săpată la Cuejdi a dovedit
prezenţa hidrocarburilor în partea superioară a platformei, în gresiile
tortoniene. Pe hartă se pot observa două zone cu posibilităţi diferite
care au fost separate în funcţie de datele, destul de informative, ale
profilelor seismice executate de echipele de prospectare în anii din urmă.
Se conturează în regiunea satului Neguleşti şi Piatra Şoimului, un sin
clinal in platformă probabil a:vînd un uşor caracter de graben, o zonă
de apel, pentru fliş şi molasă. La paralela Piatra Neamţ nu se observă
acest sinclinal ; de aceea zona de perspectivă 1 se lărgeşte către nordest şi se îngustează către sud-vest. Pe baza datelor geologice de
ansamblu putem afirma, că platforma moldovenească intră sub fliş
destul de mult. Ea are un caracter cu totul general de afundare către
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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vest, dar pe acest fond exist� dese .,anomalii" , sinclinale largi, falii ce
formeaz� uşoare grabene sau horsturi ( capcane tectonice) şi de care
poate să fie legate eventualele acumulări. Depozitele ce alcătuiesc plat
forma par a fi dezvoltate dup� arii care reprezintă spaţiile dintre dife
ritele insule formate din şisturi verzi, deci posibilitatea unor capcane
Htologice pare posibil�.
Şisturile bituminoase. Necesitatea de produse petrolifere a făcut
ca în ultimul timp diferite întreprinderi sau institute de cercetări
din ţara noastră să-şi indrepte atenţia spre o eventuală posibilitate de
valorificare a hidrocarburilor din şisturile bituminoase. Printre alte
obiective a fost şi acela al şisturilor negre din Cretacicul inferior şi al
disodilelor din Oligocen. Limita de rentabilitate actuală pentru exploa
tarea acestora este obţinerea a 50 1/tonă, ulei. Cercetări in acest sens
pentru sectorul de la sud de valea Bistriţei sînt în curs. Orizontul mediu
al şisturilor negre este reprezentat prin argile cenuşii, argile silicioase
negricioase ; dezvoltarea lor fiind limitată in spaţiu de faliile cu caracter
diapir ce mărginesc Cretacicul inferior, înclinările stratelor fiind mari,
posibilitatea unei exploatări la zi pare puţin probabil�. In plus, s-a
observat pentru regiunea Moineşti c� cantităţile obţinute de ulei prin
distilare sînt mult sub limita rentabilităţii de exploatare. Şisturile diso
dilice au dezvoltare mare, însă uneori ele sînt limitate în apariţia la
suprafaţă de falii. Inclinările stratelor variază foarte mult. In regiunea
Tazl�u s-a obţinut un procent de 45 1/tonă, ulei pentru unele probe
analizate din şisturile disodilice, adică un coeficient foarte aproape de
cel rentabil. Ţinînd seama de acest fapt, că în regiunea noastră s-ar
putea ca printr-o analiză sistematică a acestor şisturi să se descopere
nivele cu conţinut mai mare de hidrocarburi, de faptul că aceşti
coeficienţi de rentabilitate pot să coboare în funcţie de dezvoltarea
tehnicii de extracţie, trebuie privită ca reală posibilitatea exploatării
ln viitor a şisturilor disodilice.
Sarea gemcl şi sdrurile de potasiu. La contactul dintre fliş şi
molasă, sau in apropierea acestuia, apar brecii ale formaţiunilor
salifere, izvoare sărate, sau chiar masive de sare într-o dispoziţie struc
tural� paralelă cu sensul de cutare al depresiunii Precarp.atice. Poziţia
stratigrafic� a sării este foarte mult discutată, în general admiţîndu-se
o vîrstă acvitaniană pentru unele din masivele de sare, pentru altele
helveţian superioară - tortoniană, iar în ultimul timp chiar burdigaliană.
Prezenţa sării geme şi a sărurilor de potasiu a fost dovedită prin
forajele de la Cut, adincimea la care au fost întîlnite fiind in general
intre 80 şi 1 1 20 m. Sarea se găseşte intercalată în brecia sării la diferite
adîncimi sub formă de lentile, neconstatîndu-se un caracter diapit. Fora
jele de la Cut au intrat din Miocen in diferiţi termeni ai Oligocenului
care aparţin de unitatea de Bistriţa. Comitetul de Stat al Geologiei a
efectuat un foraj la Cut special pentru prospectarea sării şi care a con
firmat datele amintite. Prospecţiunea hidrogeologică făcută in acest
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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scop a pus in evidenţă un perimetru î n jurul satului Cut şi Brăşăuţi şi
unul la nord de oraşul Piatra Neamţ pe baza coeficienţilor
K . 1 oa,
ioni
S04 . 1 03, Mg . 1 02• Parametrii amintiţi, relativ ridicaţi care s-au obtinut
CI
Cl
pentru izvoarele din unitatea de Bistriţa, nu reprezintă însă ape ce spală
masive de sare ; ele sînt ape de zăcămînt, aşa cum este cazul izvorului
de pe pîrîul Bighiri, afluent al pîrîului Doamna. Acest fapt rezultă din
conţinutul ridicat de brom şi iod. Dealtfel nici structura geologică m.
justifică existenţa unor masive de sare in jurul acestor izvoare.
După puţinele date existente pînă acum sarea de la Cut ar avea o
vîrstă acvitaniană ( 0. M i r ă u ţ ă 1 960, 1 961 ) . Formaţiunea saliferă
este separată de unitatea de Bistriţa printr-o importantă linie tectonică.
Prezenţa sării peste Oligocen (termeni diferiţi ai acestuia) se datoreşte
falierii ulterioare punerii in loc a pînzei, prin afundarea frunţii flişului
în molasă. In acest caz nu este exclus ca vîrsta sării să se dovedească
a fi posthelveţiană ca şi cea de la Bălţăteşti cu care de altfel se leagă,
mai ales că ultimele date micropaleontologice şi geologice infirmă vîrsta
acvitaniană.
Sarea existentă la Cut nu este atît de pură pe cît s-a constatat a
fi cea de la Borleşti unde a fost posibilă conturarea precisă a zăcă
mintului, datorită intercalaţiilor de brecii argiloase. Ea poate forma în
urma unei explorări detaliate, obiectul unei exploatări, fiind foarte
importantă din punct de vedere economic datorită intercalatiilor de
săruri de potasiu. Nu este, de asemenea, exclus punerea în evidenţă a
unor orizonturi qiosifere întrucît una din sondele de la Iapa a întîlnit
la 210 m. un anhidrit.
Izvoarele minerale. Analizele efectuate cu ocazia prospec
ţiunii geologice şi hidrogeologice pentru sărurile de potasiu de către
C. O p r a n ( 1 959) , R. S b e n g h e el al. ( 1 96 1 ), P. P o l o n i c 1964)
şi analizele efectuate de noi pentru prospecţiunea hidrocarburilor au dat
posibilitatea unor aprecieri printre care şi cele de mai sus, dar totodată
ne-au permis să tragem cîteva concluzii şi de alt ordin. Am separat
astfel mai multe tipuri de izvoare în functie de chimismul lor cu intenţia
de a sugera o eventuală indicaţie de folosire a lor, în scopuri curative.
Desigur, datele chimice trebuie mult completate din acest punct de
vedere. Izvoarele cu salinitate foarte mare cloro-sodice-brom-iodurate,
rezultatul degradării zăcămintelor de hidrocarburi, sint localizate pe
valea Bighiri, afluent al văii Doamna, valea Calu şi Iapa. Aceste izvoare,
in special cele de la Neguleşti, avind un debit mai mare, au format
obiectul unei exploatări in trecut. Din conţinutul de săruri amintim :
NaCI, CaCh, MgCh, KCI, Ca(HCOa)2, Fe(HC03) 2, NaBr, Nal, NH4Cl,
C02 etc. Salinitatea poate depăşi 200 g/l. Izvoarele .c u concentraţie
mare de tip cloro-sodic au ca pri ncipal component clorura de sodiu şi
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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clorura de potasiu, sulfatii fiind de ordin secundar. Ele se localizează in
special în zona de aparitie la zi a breciei sării, la Cut şi Piatra Neamt.
Aceste izvoare au fost, de asemenea, exploatate in trecut in scopuri
terapeutice. Pe hartă sint localizate două izvoare, unul la Neguleşti şi
celălalt la Agircia care au o mineralizaţie sub 1 g/1, dar care prezint!
importantă pentru procentajul ridicat de CI-, HC03-, Ca++ şi Mn++.
Tot cu concentraţie mică sau foarte mică sint şi izvoarele sulfato-sodice
şi sulfat-bicarbonatate, ele fiind specifice faciesului bituminos al Oligo
cenului. Unele din aceste izvoare au debile care dau posibilitatea folosirii pe plan local şi se pot amenaja pentru mărirea debitului.
In albia majoră a Bistritei sau in terasele acestei văi s-au amenajat
o serie de captări de apă potabilă pentru oraşul Piatra Neamt şi de
apă industrială pentru diferite intreprinderi din oraş şi din afara lui.
Aceste amenajărl au fost influenţate de schimbarea regimului hidro
dinamic al rîului Bistriţa. Odată cu amenajările hidrotehnice de pe
cuprinsul acestei văi a fost necesar să se pună baza pe seama pînzelor
acvifere ale teraselor Bistriţei şi mai puţin pe pînza de apă din albia
majoră, exceptîndu-se cazul cînd aceste captări ar fi în apropierea
vreunui lac de acumulare, alimentîndu-se din el indirect. Este necesar
pc1strarea unui echilibru hidrodinamic, debit lac - debit captare - debit
pînză de apă liberă din cuprinsul albiei majore, rationalizarea surselor
de apă, în aşa fel încît aceste debite să nu influenţeze prea mult. Apa din
aluvionarul văii Bistrita formează o pînză liberă a cărei suprafaţă piezo
metrică indică o curgere nu întotdeauna conform cu panta terenului,
către albia majoră a văii ci şi în sensuri diferite sau sub un anumit
unghi cu direcţia cursului de apă. Apa teraselor in special sau
apa din amonte de Piatra Neamt din albia majoră a Bistriţei poate fi folo
sită ca apă potabilă. Apa din aluvionarul albiei majore din aval de oraş
nu întotdeauna este potabilă şi acest lucru se datoreşte reziduurilor
:Lonelor industriale. Ea poate fi folosită ca apă industrială. Din punct de
vedere chimic se remarcă faptul că apa cînd are un caracter static sau
o viteză de curgere mică, compozitia ei reflectă substratul pe care se
află. Un exemplu în acest sens sînt fîntînile situate în albia majoră a
Bistriţei sau terasa inferioară din satul Cut sau Brăşăuţi care au o ap6
ce arată existenţa în fundament a unor formaţiuni sedimentare cu con
ţinut ridicat de sulfaţi şi cloruri. La specificul chimic al acestor ape
se adaugă şi contribuţia ( contaminarea) apelor provenite din puţinele
pinze captive ce vin în contact cu pînza liberă a aluvionarului Bistriţei.
Nisipurile cuarţoase. In regiunea de sud a perimetrului nostru
s-au făcut studii ( V. M a t e i 1 966) pentru nisipurile cuartoase in
vederea folosirii lor la fabricarea sticlei sau pentru alte intrebuinţări.
Obiectul de cercetare îl formează gresia de Kliwa. Normele de renta
bilitate a exploatării depind de caracteristicile chimice ale gresiei, adică
conţinutul de Si02, Fe20s ( nlJ.mai sub 0,5%), Al203 , CaO, Ti02 etc. şi
caracteristicile geologice de zăcămint. Principalul inpediment in exploahttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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tarea acestor gresii îl constituie continutul ridicat de Fez03. In urma
prospectiunii executate de V. M a t e i ( 1 966) se ajunge la concluzia
ca pentru regiunea dintre văile Calu şi Iapa sînt puţine nivelurile şi
ariile de răspîndire a gresiilor ce s-ar putea încadra în normele de
exploatabilitate. Din observatiUe de teren am putut constata că in
regiunea dintre valea Calu şi Bistriţa gresiile sînt mai puţin feruginoase
in partea externă a unităţii · de Bistriţa şi Tazlău ( sector vîrf Lespezi),
ceea ce arată că o prospecţiune detaliată cu probarea unui număr mare
de roci ar putea duce eventual la exploatarea acestor gresii.
Cariere. Se cunosc din cele mai vechi timpuri cariere ame
najate în roci paleogene. Gresia de Kliwa a fost folosită ca material
de construcţie şi ornamental datorită durităţii nu prea mari şi posibi
lităţii de dirijare a spărturii, la vechile construcţii de pe muntele Bitca
Doamnei. Se citează în literatura de specialitate o mare carieră în
gresiile de Kliwa la Văleni, inainte de anul 1 900. Tot această gresie a
fost folosită la foarte multe construcţii din oraşul Piatra Neamt. Pe
valea Agircia, versant stîng, se exploatează o carieră pentru piatră,
necesară la construcţia drumurilor. Remarcăm că in general gresia de
Jgheabul Mare şi calcarul de Doamna se dezvoltă in plăci, spărtura nu
poate fi uşor dirijată, putînd fi astfel folosite numai la terasamente sau
in intrebuinţări asemănătoare.
Calcarele. In valea Oantului versant drept, intercalaţiile de
calcar şi de calcare marnoase din stratele de Hangu inferioare au folosit
ca piatră de var, localnicilor. Accidentele silicioase, conţinutul de cuart
detritic din calcarele de Doamna, grosimea mică a stratului împiedică
folosirea acestuia în acest scop, încercările de exploatare de pe valea
Calu şi Iapa fiind cu totul locale şi abandonate tocmai din aceste motive.
Balastiere. Albia majoră a Bistriţei şi terasele ei formează
sursa principală de aprovizionare cu nisip, pietriş şi balast în general.
Amplasarea actualelor puncte pentru exploatarea balastului depind în
afara conditiilor geologice, de accesibilitatea punctelor, în general prefe
rindu-se terasele, pentru că albia majoră este ocupată în mare parte de
lacurile de acumulare, iar nivelul apei în afara acestora este foarte
apropiat de suprafaţă. O exploatare în terasa inferioară şi cea imediat
superioară acesteia se face la nord-vest de Cut.
Chilimbarul. Pe valea Iapa versant drept, amonte de punctul
numit Frăsinet, la baza Oligocenului ,în unitatea de Tazlăp., chilimbarul
a format obiectul unei exploatări.
In sfîrşit, amintim că datele geochimice rezultate din cercetarea
rocilor sursă de hidrocarburi, uneori, pentru anumite nivele din şisturile
bituminoase, au arătat că materialul primar din care a rezultat conti
nutul bogat de carbon organic de natură vegetală. Totodată stratele de
Hangu s-au dovedit a fi bogate în alge. Legat de aceasta nu ar fi poate
lipsit de interes cercetarea conţinutului lor în elemente rare ( eventual
substanţe radioactive).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Posibilitatea de exploatare a unor surse naturale din subsolul
regiunii de care ne-am ocupat depinde de mai mulţi factori şi anume :
exploatarea completă a zikămintelor cunoscute, prospecţiunea geologică
în viitor cu privire specială asupra unor anumite resurse naturale, cerce
tarea şi a substanţelor minerale ce în prezent nu sînt rentabile de
exploatat din diferite motive, spre a avea o imagine mai clară pentru
timpul cînd nivelul tehnicii de extracţie şi prelucrare va permite exploa-:
tarea lor, descifrarea amănunţită a problemelor nerezolvate ce le ridică
structura geologică a regiunii.
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NATUltAL RESOUJlCES OF THE REGION INCLUDED BETWEEN 111E OANŢU,
BISTRITA AND IAPA VALLEYS (EASTERN CARPATHIANS)
by 1. HUMA

S U M MA R Y
The area studled belonqs t o the Pr.e-Carpatian Depression and is placed withln
the TazUiu, Tardiu, Bistriţa, and .Perlcarpathian" units. The Paleoqene deposlts of the
TazUiu and Bistrita units are represented in the stratlgraphlc column. The name of
lntermediary unit for the Tazlliu unit is not justified because of its almost identica!
facies with that of the Bistrita unit. The name Bistrita unit bas been adopted, so as
to avoid the geometr.ical sense. These units are overLappinq each O'ther from the west
to lhe east. It is emphasized that the Bistriţa unit is overt.hrust on the PerlcarpatilliD
unit which in its turn overlaps the platform.
Natural resources. The presence of oU and natural g.as may be ma.lnly
related, in this area, to the platform, to the possible lltholoqlcal Mesozoic and Neozoic
tro�� ps, as well as to the tectonic traps generated by the subsidence in steps of the
plotrorm, the little qrabens and horsts. The presence of hydrocarbons bas been proved
to the north, at Cuejdi. Oil and qas m&y be found in the PericMpatian Oliqocene
deposits devel oped particularly in a conglomeratle facies the structure and extent of
which are yet unknown to us. In the most forword part of the Bistriţa unit, possible
�ccumulations are localized towMds the exterior and were est!mated according to
gPological structure, hydrochemlcal lndlces, and drlllinq data. Bituminous shales were
generally found with an oil/ton content whlch is below the llm!t of profitableness,
:heir exploration beinq never.theless suggested. Rock salt and potassium saits are
lncalized in the .Perlcarpatien unit", and the perimeters of development are evaluated
accordinq to hydroqeoloqical indices and drUling data. Salts are found as lntercalations
:n
the arqillaceous breccia at depths of less than 800 metres. Mineral sprinqs are
nro"Jptd as follows : soudium-chlorated bromo-iodeded springs of high sallnity, chlorine·
calcic '>Prings, manganous ones of very little concentration, sodium-sulphate and sul·
phate-bicarbonated sprinqs of very little and Utile concentratlon. Dr.inkable and indus
tiarl water is exp:oiled in the upper terraces and the ma.in bed of the Bistrita River.
The Kliwa Sandstone bas proved to be seldom exploitable for the glass manufacture
due to the high concent of fe20l. An estimation of other mineral sprinqs is also
made here.
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STUDII

ŞI CERCETĂRI

STRATIGRAFIE

CONSIDERAŢII PRIVIND LIMITA JURASIC-CRETACIC
IN SINCLINALUL HAGHIMAŞULUI
de CONST. GRASU 1)

ABSTRACT
The aulhor concludes that in the H�ghimaş syncline (EasL Carpathilll1s ) is 8
r:onlinuily between Jurassic and Cretaceous. This continuity is found for the domain
of Hăghimaş Nappe 811d partial for Bucovinian autochtonous (Trotuş-Diimuc). In the
zone of Tulgheş the end of Tithonian indicates a clearly discontinuity.

Este bin� cunoscut faptul că trecerea de la un sistem la altul a
constituit şi mai constituie încă obiectul unor îndelungate discuţii. Faptul
rămîne valabil şi în cazul limitei Jurasic-Cretacic, domeniu în care pro
blema esenţială s-a referit la admiterea sau nu a Berriasianului ca etaj
şi ataşarea lui la una sau alta din perioade.
Aşa. dar înainte de a face consideraţiile asupra regiunii Hăghi
maşului este necesar să analizăm cîtuşi de puţin care sînt ultimele con
cluzii, dk ace!!>t punct de vedere, în regiunile clasice şi care este stadiul
de cunoaştere a acestei limite şi în celelalte unităţi geologice din
ţara noastră.
Fără a mai insista asupra opiniilor autorilor mai vechi, după care
Î11 esenţă Bcrriasianul constituia subetaj al Valanginianului sau nu exista
ca entitate stratigrafică, inglobindu-1 Tithonicului, studiile moderne,
începute de G. M a z e n o t şi in special revizuirile stratotipului de la
Berrias ale lui R. B u s n a r d 6, G. L e H e g a r a t şi J. M a g n e
( 1 962J, aduc o serie de date noi asupra acestei probleme.
Din concluziile acestui studiu, reiese, mai întîi, că prin individuali
tatea faunei sale, in raport cu cea a Valanginianului, Berriasianul trebuie
menţinut cu gradul de etaj. Aplicarea statisticii paleontologice pentru
fauna de la Uerrias, arată că genurile predominante la acest nivel sînt
Berriosella, Dalmasiceras, Spiticeras etc., descendenti ai unor forme
tithonicc şi cdre nu depăşesc Berriasianul superior.
,

1) Statiunea de cercetliri biologice, geologice şi geografice .Stejarul" - Plngiiraţj
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In acest fel se conclude că fauna berriasiană are afinităţi tithonice,
iar la partea superioară a acestui etaj se situează un prag bionomic,
ilustrat atît de discontinuitatea macro cît şi microfaunistică. Pe aceste
considerente, Berriasianul ar reprezenta ultimul termen al Jurasicului
superiOi, dar din motive practice, autorii sînt de părere că totuşi el
trebuie pla�at în baza Cretacicului. In această idee, limita Jurasic
Cretacic, devine limita dintre Tithonic şi Neocomian.
In ultimul timp problema limitei Jurasic-Cretacic este tot mai mult
discutată şi în literatura de specialitate din tara noastră, insistindu-se
ma• mult asupra discontinuităţii sau continuităţii de sedimentare dintre
cele două perioade şi mai puţin în legătură cu plasarea Berriasianului la
fineie Jurasicului sau în baza Cretacicului.
Această problemă este cel mai bine studiată în Banat, fiind rezul
tatul unor studii îndelungate, oferite de G r. R ă i 1 e a n u et al. ( 1 957,
1 964) . V. M u t i h a c ( 1 959) şi A. B ă d ă l u ţ ă-N ă s t ă s e a n u şi
S. N ă s t ă s e a n u ( 1 964). Aici, prezenţa Berrlasianului a fost pusă în
evirlenţa pri1r speciile sale de zonă, dar fără ca acest etaj să se indivi
dualizeze cd o entitate litologică bine delimitată de Tithonic şi

Valan·;:JiniaJl.
Conexînd datele de ordin microfacial cu cele macropaleontologice,
referitoare la evoluţia formelor de amoniţi berriasieni, A. B ă d ă 1 u ţ ă
N ă s t ă s e d n u şi S. N ă s t ă s e a n u optează pentru considerarea

Berriasianului ca etaj component şi în acelaşi timp de încheiere a siste
mului Jurasic.
In Banat, există, ca atare, o sedimentare continuă între Jurasic ş i
Cretacic. Aici, rezolvarea problemei s-a făcut în condiţiile lipsei unei
disconti n u l li:iţi litologice existente între cele doua sisteme, datorate unei
sedimentări vazoase, care a durat tot timpul neojurasicului şi eocre
taC!.cului.
In 1\.f. unţii Trascăului, există două serii sedimentare atribuite părţii
s u perioare a Malmului ; una care cuprinde Tithonicul în faciesul recital
al calc arelor de Stramberg şi alta, reprezen ;ată prin formaţiunea detrito
pelagică a Stratelor cu Aptychus, care a fost socotită anterior de vîrstă
exclusiv neocomiană, dar care după M. L u p u ( 1 964) , revine în mod
si gu r şi Jurasicului superior (Tithonic) iar după alţi autori chiar şi kime
ridgi aPului ( S. B o r d e a et al., 1 968).
Asocia�iile de Tintinnidae identificate de către M. L u p u în
StrateJe cu Aptychus din Trascău, fără a infirma vîrsta valanginian
hauteriviana, arată că ele cuprind atît Jurasicul superior cît şi Berria
sianui. Ba2.at pe aceste date, M. L u p u trage concluzia că în domeniul
de sedimentare detrito-pelagic din regiunea Trascăului, există o conti
nuitate de sedimentare de la Jurasic la Cretacic, continuitate necunoscută
in domeniul recital.
In prezent, se susţine însă pentru această zonă a Munţilor Apuseni
existenţa şi a unui Neocomian de facies recifal. Astfel, M, B e d e 1 e a n
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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( 1 9f;6) desc rie din calcarele de Stramberg din Munţii Trascăului, mai
precis de la Poiana Aiudului, două forme de gasteropode, aparţinînd
aceluiaşi grup, respectiv, Leviathania (Ampullina) Jeviathan {PICT. et
CAMP.) şi Ampullospira upensis PCEL.
Autorul presupune pe bună dreptate că ceea ce s-a considerat
drepl calcare de Stramberg în exclusivitate, trebuie să cuprindă la partea
SUJJerioarii şi Neocomianul, adică Berriasianul, Valanginianul şi posibil
Hauterivianul inferior.
Continuarea faciesului recifal al Tithonicului pină în Neocomian,
pentru regiunea Trascăului, fusese presupusă anterior de către
1. M o t a ş (fide N. O n c e s c u, 1 965) , iar fauna identificată de
I. B e d e 1 e a n vine să confirme acest fapt pe baze paleontologice.
In Munţii Bihor şi Pădurea Craiului, discontinuitatea de sedimentare
dintre Jurasic şi Cretacic este după cum se ştie evidentă, prin zăcămin
lelc de bauxită formate la finele Tithonicului, în condiţiile unei evoluţii
emerse a regiunii ( N. O n c e s c u, 1 965 ; I. P r e d a , 1 962) .
C J.t priveşte pînza d e Codru, s e considera pînă în prezent că în
aceasta Malmul lipseşte. Recent, 1. T u r c u l e ţ şi C. G r a s u
( 1 968, b), reluind în studiu complexul Stratelor cu Aptychus din această
regiune, determină o asociaţie de faună cu specii de Laevaptychus,
Punctaptychus şi Lamellaptychus, la care se adaugă şi prezenţa micro
faciesului cU: Tintlnnidae, ceea ce le permite să constate că ele nu repre
zintă Cretacicul inferior, aşa cum se considera, ci Jurasicul superior. La
partea superioară, ele cuprind şi un nivel ce revine Berriasianului, ceea
ce demonstrează trecerea la Stratele de Sinaia, valanginian-hauteriviene
şi deci continuitatea de sedimentare de la Jurasic la Cretacic.
Desigur, pentru regiunea noastră de studiu interesează în mod
special situatia din Carpaţii Orientali. In Bucegi, potrivit datelor lui
D. P a t r u 1 i u s nu există o continuitate de sedimentare între cele
două sisteme, aşa cum presupusese anterior V. P o p o v i c i-A a t z e g
( 1 898) şi N. O n c e s c u ( 1943). Autorul constată ( 1 960, 1 963) că depo
zitele Neocomianului din Dîmbovicioara, deşi sînt concordante cu Titho
nicul, se dispun totuşi pe o suprafaţă de eroziune, care are caracterul
unei suprafeţe de induraţie (hard-ground), formate în intervalul Berria
sianului şi poate a Valanginianului.
Aceiaşi discordanţă între Tithonic şi Neocomian este susţinută şi
pen lru regiunea Braşovului de către M. S ă n d u l e s c u { 1 964). De
reţinut, că discordanţa la limita Jurasicului superior a fost susţinută
pentru toţi Carpaţii Orientali şi anume pentru motivul că începutul
Cretacicului de fliş ar avea caracterul unei mari transgresiuni ; aceasta
în situa�ia în care Stratele cu Aptychus erau atribuite în întregime
Neocomianului.
In lHighimaş, rezolvarea problemei limitei dintre Jurasic şi Cretacic
a stat în legătură directă cu identificarea Neocomianului. Pentru prima
dată, L. V a d a s z ( 1 91 5) a identificat la partea superioară a calcarelof
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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de Stramberg un nivel de calcare cu Requienia ceea ce l-a făcut să
presupună că în această stivă este prezent şi Cretacicul inferior. La
ideea aceasta s-a raliat şi 1. B ii n c i U ( 194 1 , 1 958) . 1. A t a n a s i u
( 1 958) a înclinat să atribuie Cretacicului inferior, deci trecerii de la
Jurasic la Cretacic un pachet de calcare marnoase din Hăghi
maşul Negru.

Fig. 1. - Calcarelc neocomiene stratificate de la confluienta Bidijelului cu Bicazul.

Fig. 1 . - Calcaires neocomiens stratifiE!s de la confluence du ruisseau Bidijel avec Bicaz.

Mai tîrziu, 1. P r e d a şi M. P e 1 i n ( 1962) demonstrează că
nivelul cu Requienia a lui E. V a d a s z aparţine după speciile de
pachiodonte, urgo-barremianului, fără să se poată preciza însă, prezenţa
şi a celorlalte etaje ale Cretacicului inferior.
Aşa cum am arătat cu altă ocazie (C. G r a s u, 1 969, a, c,), com
plexul din Hăghimaşul Negru revine în mod sigur Neocomianului. Aso
ciaţia cu Berriasella ci. privasensis (PICT) şi Neocomites neocomiensis
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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(D'ORB) , este suficient de concludentă pentru prezenţa sigură, a Berria
sianului mediu şi a Valanginianului.
Sedimente asemănătoare celor descrise în Hăghimaşul Negru au
mai fost cartate de noi pe pîrîrul Cherecului, în şaua prin care se trece
de la Gropile la Cherec, precum şi în Cheile Bicazului. In Cheile
Bicazului aceste depozite aflorează în înşeuarea Surducului, din dreptul
cabanei
Cheile Bicazului" şi din această înşeuare se prelungesc
probabil pe la vest de Piatra Altarului. ln serpentinele mari din Cheile
Bicazului, cît şi la confluienţa Bicazului cu Bicăjelul, calcarele marnoase
bine stratificate ale Neocomianului, stau în legătură cu o serie de
accidente tectonice.
Depozitele neocomiene aflorează şi in drumul care urcă din Lacul
Roşu pe muntele Ghilcoş, prin şaua Surduc, înainte de a se ajunge pe
platoul calcaros al acestui masiv ; ele aici au o factură litologicil
oarecum deosebită, prin stratificaţia foarte slab evidenţiată, motiv pentru
care numai privite atent pot fi deosebite de unele varietăţi ale calca
relor urgo-barremiene sau tithonice. Ele conţin o faună similară celei
din Hă.ghimaşul Negru şi in exclusivitate lamellibranchiate şi uneori
gasteropode.
La Gropţle, materialul rezultat din galeriile săpate în masa calca
roasă a Ghilcoşului, arată că acestea au interceptat depozitele neocomi
ene. Se observă aici aceleaşi calcare marnoase, ciocolatii sau- cenuşii
închise şi mame negre foarte diaclazate şi cu frecventă pirită ; toate
aceste roci sint fosilifere şi au mai ales lamellibranchiate. amoniţi şi
chiar belemniţi.
Din aceleaşi depozite de la Gropile D. P a t r u 1 i u s ( 1 969) menţio
nează foarte recent o faună neocomiană, aflată încă in studiu.
Unele varietăţi de calcare cenuşii închise din acest punct au frec
vente lamellibranchiate din grupa pachiodontelor. Aceleaşi pachiodonte
au fost observate şi de 1. P r e d a şi M. P e 1 i n ( 1 964) in depozitele
neocomiene din şaua Surducului, fapt pentru care au fost atribuite urgo
nianului. Deşi nu se pot determina, ele ar trebui să fie, în mod normal,
forme neocomiene.
Sub raport microfacial, depozitele neocorniene fac parte din grupa
calcarelor fin granulare. Sub microscop, în calcarele marnoase se observă
diaclaze cu calcită, extrem de fine. In varietăţile cenuşii-închise, cuarţul
este destul de frecvent, uniform repartizat în masa rocii şi reprezentat
prin granule fine. Cuarţului i se asociază destul de des muscovită sub for
ma unor lame foarte subţiri.
In calcarele ciocolatii, sublitografice, cuarţul lipseşte, în schimb
resturile organice sînt frecvente şi in special prodisoconce şi fragmente
de alge identice speciei de Clypeina jurassica (FAVRE). In unele sectiuni
se pun in evidenţă foraminifere bentonice, dintre care Miliolidae, Textu
lariidae �1 Lenticulina lip.
n
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Trebuie să menţionăm faptul că în calcarele neocomiene am pus
în evidentă microfaună pelagică şi anume organisme din grupa Tintin
nidae-lor. Atît î n secţiunile executate prin calcarele marnoase din
Hăghimaşul Negru, Surduc, serpentinele mari din Cheile Bicazului cit şi
Îll cele care apar la confluienţa Bicăjelului cu Bicazul, se observă
exemplare de Calpionella a/pina LOR. ,Calpionella elliptica CADISCH.
Aceste specii sînt extrem de rare, cu excepţia unor secţiuni efectuate
prin calcarele cenuşii-închise, diaclazate, în care apar ceva mai frecvent.
Asociaţia aceasta de Tintinnidae, se ştie că apare în Tithonicul
superior ( 1'ithonic s. str.) şi se stinge în Berriasianul superior. Aici,
ea indică în mod sigur Berriasianul dacă ţinem cont de faptul că se
găseşte intr-un nivel situat deasupra calcarelor de Stramberg cu
faună tithonică.
Din punct de vedere paleoecologic este de amintit faptul că în
Neocomianul din Hăghimaş, Tintinnidae-le se găsesc în asociaţie cu
foraminifere bentonice. Asemenea situatie nu este izolată, ea a mai
fost semnalată de către M. D u r a n-D e 1 g a ( 1966) în Munţii Taurus
din sudul Anatoliei, unde formele de Calpionella se află in asociaţie
cu alge şi briozoare, iar caracterul litologic al calcarelor in care se
găsesc, arată o sedimentare în conditii de ape agitate şi puţin profunde.
După cum relevam altădată ( C. G r a s u, 1 969, b), Neocomianul
de la nord de Hăghimaşul Negru, respectiv din zona împrejurimilor
Cheilor Bicazului şi Lacului Roşu, prezintă, în general, trăsăturile spe
cifice sedimentelor pelagice. El s-a depus după toate probabilităţile în
condiţiile unei mări relativ profunde şi cu extrem de slabe influ
iente terigene.
Prezenţa lamellibranchiatelor, reprezentate prin forme lipsite de
ornamentaţie şi cu scoica foarte subţire, arată un fund vazos, liniştit,
iar existenţa cuarţului în granule foarte fine şi uniform repartizat in
masa rocii, este un indiciu că sedimentarea avea loc la o distanţă apre
ciabilă de ţărm.
Microfauna cu Tintinnidae şi în special raritatea acestor forme
pelagice, trebuie pusă pe seama unei slabe legături a bazinului
aeocomian cu largul mării.
Este necesar să menţionăm faptul că prezenţa Neocomianului în
sinclinalul Hăghimaşului a mai fost susţinută în ultima vreme şi de
alti autori ( M. P e 1 i n, 1967 ; M. S ă n d u 1 e s c u, 1 967, 1 968, 1 969 ;
O. D r a g a s t a n-fide M. S ă n d u 1 e s c u, 1 969) .
Din toti aceşti autori însă, numai O. D r a g a s t a n aduce argu
mente care îndreptăţesc cu certitudine prezenţa Neocomianului, identi
ficînd în nişte calcare din masivul Ghilcoş, formele de Leviathania Jevia
than, Ampullospira sp. şi Tintinnidae.
După cum am văzut, Neocomianul cu trăsăturile descrise mai sus
nu apare la sud de Hăghimaşul Negru. In această situaţie am fi tentaţi
sti considerăm că la sud de Hăghimaşul Negru, Neocomianul lipseşte,
=
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iar urgonianul ar fi transgresiv peste calcarele de Stramberg. Ase
menea transgresivitate este susţinută într-o lucrare recentă de către
M. S ă n d u l e s c u ( 1 967) , care consideră chiar, că suprafaţa peste care
se dispun calcarele urgoniene este foarte accidentată, demonstrînd
existenţa unei faze avansate de eroziune în perioada antebarremiana.
Observaţiile noastre şi în special argumente de ordin paleontologic
ne determină să adoptăm o altă poziţie şi anume să afirmăm că în
regiunea de la sud de Hăghimaşul Negru, Neocomianul este cuprins
în întregime în pachetul de calcare masive, recifale şi perirecifale,
atribuite Tithonicului şi Barremianului. Ne sprijinim constatarea pe
faptul că din calcarele gălbui, asemănătoare calcarelor marnoase cu
Nerinea, tithonice, din Hăghimaşul Mare, mai precis la obîrşia pîrîului
Fagul Oltului, am recoltat specia de Leviathania Jeviathan, formă carac
teristică Neocomianului.
După cîte se cunoaşte, transgresivitatea urgonianului este o
realitate pentru multe regiuni, la noi in ţară fiind demonstrată pentru
zona Banatului. Cu toate acestea considerăm că în Hăghimaş este mai
greu de susţinut cu toată certitudinea o asemenea situaţie, deşi
M. S ă n d u 1 e s c u arată că pe pîrîul Cupaşelor şi masivul Surduc,
calcarele urgoniene se aşează direct pe o suprafaţă de eroziune a
calcarelor tithonic-neocomiene şi uneori, aproape chiar pe calcarele
kimeridgiene.
Situaţia din Hăghimaşul Mare ar fi dus la aceiaşi concluzie, dacă
nu s-ar fi identificat specia respectivă care să demonstreze că Neoco
mianul există, fiind imposibil însă de separat litologic.
După părerea noastră, supoziţia rămîne să fie confirmată în con
ditiile în care se poate dovedi că nu este vorba de situaţii tectonice ( cu
toată sinuozitatea susţinută) şi în cazul cînd nivelele de . calcare care
vin în contact. vor putea fi atribuite pe baze paleontologice sigure, titho
nicului eventual kimeridgianului şi urgo-barremianului.
Este normal, aşa cum observă autorul, că prezenţa Neocomianului
nu exclude transgresivitatea urgonianului. Din cîte înţelegem, transgre
sivitatea acestuia din urmă trebuie tradusă printr-o uşoară extindere a
apelor faţă de aria ocupată în timpul Neocomianului şi deci urgonianul
în acest caz nu poate sta pe o suprafaţă de eroziune a calcarelor
tithonic-neocomiene, aşa cum se presupune 1 mai precis, sinuozitatea
contactului ar trebui să se plaseze între urgonian şi termenii mai vechi
decît Neo('omianul.
Este adevărat că Leviathania Jeviathan atestă în mod categoric
numai prezenţa Valanginianului, dar situaţia din munţii Trascăului
arată că şi în Hăghimaş trebuie presupusă o sedimentare continuă
între calcarele de Stramberg şi cele urgoniene de deasupra, încît, în
stiva mare de calcare care constituie masivele Telekul Mare, Hăghi
maşul Mare, Piatra Roşie, Piatra Unică şi Fratele să avem reprezentate
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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toate etajele, începînd cu Tithonicul şi pină la Barremian, eventual
Apţian inferior.
Faţă de aceste constatări sîntem îndreptăţiţi să presupunem că in
regiunea Hăghimaşului ( C. G r a s u, 1 969, a), Neocomianul este repre
zentat prin două faciesuri, unul calcaros, in general pelagic, şi altul
similar sub raport litologic tithonicului şi urgo-barremianului.
Deşi noi am menţionat că ele apar în zone distincte, s-ar putea,
aşa cum arată situaţia din masivul Ghilcoş, ca trecerea lor de la unul
ja altul să aibă loc destul de repede şi pe distanţe mici. In timp ce in
primul caz el reprezintă un bun reper cartografic în separarea calcarelor
de Stramberg de cele urgoniene, în al doilea caz, similitudinile petre
grafice determină ca această separare să fie foarte dificilă şi chiar
imposibilă.
Din acest punct de veaere M. S ă n d u 1 e s c u ( 1 969) menţio
nează că separarea cartografică pe suprafeţe mari a acestor entităţi
nu este posibilă. Cel puţin pentru zona de la nord de Hăghimaşul Negru,
separarea Tithonicului de urgo-barremian, folosind complexul pelagic
bine stratificat al Neocomianului se face totuşi cu destulă uşurinţă. Noi
am realizat acest lucru ( C. G r a s u, 1 969, b) şi este posibil, dacă
luăm în considerare numeroasele aflorimente ale Neocomianului pe
care le-am identificat în zona respectivă.
Observaţia lui M. S ă n d u 1 e s c u ( 1 969) rămîne valahilti pentru
zona de la sud de Hăghimaşul Negru ; numai aici se poate vorbi de
calcare tithonic-neocomiene, in sensul folosit de autor.
Revenind la problema limitei Malm-Neocomian, trebuie menţionat
că in regiunea Hăghimaşului ea se pune in mod diferit pentru fiecare
serie a Malmului, separate in ultimul timp (M. S ă n d u 1 e s c u, 1 967,
1968, 1 969 ; C. G r a s u, 1 969, dl.
In zona Lacul Roşu - Hăghimaşul Mare, corespunzătoare corpului
principal al pinzei Hăghimaşului, în care Malmul clasic se încheie cu
calcarele de Stramberg, continuitatea de sedimentare dintre Jurasic şi
Cretacic prezintă două situaţii diferite.
In zonele în care calcarele de Stramberg suportă comple";cnl
calcaros pelagic al Neocomianului cu Beriiasella el. privasensis şi
Neocomites neocomiensis, este de presupus o sedimentare continuă,
deşi de dovezi paleontologice categorice pentru Berriasianul inferior
(zona cu Berriasella grandis MAZ.) nu se dispune încă la ora actuală.
Noi nu am observat insă intre cele două complexe vreo suprafaţă de
discontinuitate, iar în ceea ce priveşte posibilitatea existenţei Berria
sianului inferior, ne-am exprimat cu altă ocazie ( C. G r a s u, 1 969, c).
Acolo unde calcarele de Stramberg fac masă comună cu cele urgo
niene, lipsind Neocomianul pelagic, continuitatea de sedimentare a avut
loc in condiţiile recifale, instalate incă din Tithonic. Din acest punct
de vedere situaţia din Hăghimaş este similară celei din Trascău, pentru
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

9

49

LIMITA JURASIC-CRETACIC IN HAGHIMAŞ

că şi aici trecerea de la calcarele de Stramberg la Neocomian se face
nu numai prin nivelul de calcare recifale cu Leviathania, ci şi în con
diţiile unor depozite de mare mai adîncă cu amoniţi (S. B o r d e a
et al., 1 968) .
Lipsa unui paleorelief, care s ă separe cele două complexe d e calcare,
de Stramberg şi urgoniene, absenţa unui material de alterare care
rezultă în mod obişnuit pe seama calcarelor in condiţii de exondare, sînt
argumente care ne fac să credem că nu există la nivelul Malm
Neocomian nici discordanţă unghiulară şi nici vreo lacună stratigrafică.
Problema Malm-Neocomian în domeniul Stratelor cu Aptychus de
pe flancul extern al sinclinalului ( Trotuş-Dămuc) şi zona Tulgheşului,
depozite aparţinînd din punct de vedere structural pînzei bucovinice, cu
rol de autohton în raport cu stiva Malmului din pînza Hăghimaşului,
necesită discuţii mult mai ample, ceea ce nu ne putem permite în nota
de faţă. Se ştie că atribuite multă vreme exclusiv Neocomianului, ele
au fost repartizate în ultimul timp Jurasicului superior şi Berriasianului
( 1. T u r c u l e ţ şi C. G r a s u, 1 965, 1 967, 1 968).
Lucrările mai noi sau recente ( M. S ă n d u 1 e s c u, 1 967, 1968 ;
D. P a t r u 1 i u s et al., 1 969) aduc noi date de observaţie asupra
Stratelor cu Aptychus. Excluzînd orizontul inferior al acestora ( Strate
de Lunea inferioare) a cărui datare mai comportă tncă discuţii, prin
noile contribuţii se demonstrează că ceea ce s-a separat drept orizont
superior ( 1. T u r c u 1 e ţ şi C. G r a s u, 1 967, 1 968 ( Strate de
Lunea superioare) de vîrstă kimeridgian-tithonică-berriasiană, cuprinde
sub raport stratigrafic şi restul Neocomianului.
Prezenţa pe baze sigure a Neocomianului şi acceptarea Stratelor
cu Aptychus in sensul lor larg, aşa cum de altfel a făcut M. S ă n d u1 e s c u ( 1 967, 1 968) conclude pentru raporturi tectonice între acestea
şi Stratele de Sinaia. Este posibil ca tot ceea ce s-a separat in afara
Stratelor cu Aptychus s. str. , să nu cuprindă stratigrafic decît Neoco
mianul, Tithonicul nefiind demonstrat în mod convingător. Am avea de
a face în acest caz cu o singură stivă jurasic superioară-neocomiană
( Strate cu Aptychus s. str. + depozitele ritmice şi pararitmice).
In acest sens, alohtonia Stratelor cu Aptychus s. str., care cores
pund suborizontului bazal ( kimeridgian-tithonic) in sensul separat de
noi ( C. G r a s u, 1 969, a, b), trebuie înţeleasă nu in raport cu dome
niul de sedimentare a întregului ansamblu de depozite, ci numai în
raportul lor cu ceilalţi termeni, ritmici şi pararitmid ai Stratelor cu
Aptychus s. 1. ( Berriasian-Valanginian-Hauterivian).
Discontinuităţile care apar între Stratele cu Aptychus s. str. şi
ceilalţi termeni, se pot foarte bine datora, fie resedimentării parţiale,
produsă în timpul Neocomianului, fie în ultimă instanţă chi fr unor feno
mene tectonice obişnuite.
Cu toate discuţiile care mai planează asupra lor se poate spune
totuşi, că există argumente care arată că in domeniul Stratelor cu
==

=
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Preflls calcar os, qrezocalcaros şi calcareni-

tic : Lam, mortilleti var.
retroflexa, lheodosia
var. rectangulus, subdidayi, cf. seranonis, anBerria·
gulocostatus,
sella sp., Tinlinnidae,
etc.

Calcare
pelitomorfe,
mame, gresii : Punctaptychus punctatus, Lamellaptychus, Calpionella a/pina, elliplica.
Marne nisipoase, roşii,
verzui, qresii, breccii,
calcare f ine : Laevap-

tychus latissimus, Jongobliquus, latobliquus.
Lam. sparsilamellosus,
rectecostatus, Punctaptychus.
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I:.IMITA

JURASIC-CRETACIC

IN

HĂ GHIMAŞ

Aptychus a existat o continuitate de sedimentare de la Jurasic
la Cretacic.
Asemenea continuitate demonstrată pentru stratele cu Aptychus
din partea meridională a Hăghimaşului, ar putea fi posibilă şi pentru
domeniul flişului pînzei de Ceahlău, unde se încearcă să se presupună
prezenţa unui Jurasic superior (Tithonic) într-un nivel bazal al Stratelor
de Sinaia ; în privinţa prezenţei Berriasianului în acest prim pachet
de fliş cretacic se citează deja argumente paleontologice ( C. G r a s u,
1 969, a ; D. P a t r u 1 i u s et al., 1 969) .
In regiunea Tulgheşului, spre deosebire de celelalte zone amintite,
sedimentarea în faciesul Stratelor cu Aptychus se opreşte la nivelul
Tithonicului superior, el suportînd transgresiunea depozitelor detri
tice ale Cretacicului. Situaţ�a din regiunea Tulgheşului, arată că
aici finele Tithonicului marchează o întrerupere de sedimentare
( C. G r a s u, 1 969, d).
In concluzie, discontinuitatea dintre Jurasic şi Cretacic, sesizata
de D. P a t r u 1 i u s, în Bucegi, este evidentă dar generalizarea ei prin
prisma datelor actuale, pentru toţi Carpaţii Orientali trebuie privită
cu rezervă.
Asemenea discordanţă este o realitate evidentă pentru regiunea
Tulgheşului, dar în ce priveşte restul sinclinalului Hăghimaş, există
dovezi, după cum am văzut, pentru o continuitate de sedimentare atît
ln domeniul faciesului calcaros al pînzei Hăghimaşului ( zona Lacu
Roşu - Hăghimaşul Mare) cit şi al Stratelor cu Aptychus de pe flancul
extern al sinclinalului, atribuite în prezent pînzei bucovinice.
Desigur, varietatea situaţiilor întîlnite este rezultatul intensităţii
cu care mişcările kimerice noi s-au manifestat de la o zonă la alta.
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CONSIDERATIONS CONCERNANT LA LIMITE DU JURASSIQUE-CRETAC2E
DANS LE SYNCLINAL HAGHIMAŞ (CARPATHES ORIENTALES)
RESUME

par CONST. GRASU

Dans cet ouvrage l'auteur fait d'abord quelques consid�rations sur la limite
�ntre Jurassique et le Cretacee dans les autres unites g�ologiques des Carpates
roumains (Banat, Apuseni, Bucegi), analysant ensuite le probll!!rne dans la r�gion �tudi�e.
Par rapport aux dates actuelles, la discontinuit� entre le Jurassique et le Cretacee,
soutenue pour tous les Carpates Orientales ne corespond plus il la realit�. Dans le
synclinal de Hllghimaş, �tant don�e l'identification du N�ocomien, une sedirnentation
continue est d�montree dans le domaine de la nappe du Hllghirnaş, continuite qui dans
la zone N de H!lghimaşul Negru est fai t par un niveau calcaire-pelagique A faune
ncocomienne (Berriasella el, prlvasensis, Neocomltes neocomlensls) et au S (H!Ighimaşul
Mare, Fratele, etc. )pat des calcaires massifs il Levlathanla levlathan, et qui litbologl
quement ne peuvent p as etre s epare de ceux de Stramberg, tithonique et urgo
barremiens.
La meme conlinuite de sedimentation s'observe aullsi danll le cas Coucbes â
Aptychus du cOte meridional de H!lghimaş (Trotuş-D!lmuc) couches qui structura.
lement sont atribu�es il la nappe Bucovinienne et qui stratigrapbiquement englobent il
la fois autant la Jurassique superieure que le Neocomien.
Dans la region de Tulgbeş, dans le cadre des m�mes Couches il Aptychus, la
fin du Tithonique marque une discontinuite claire, supportant d'une maniere discordante
les depOts cretacees du Wildflysch.
Comme condusion, la variete des situations est le resultat de l'intensite avec
laquelle les mouvernents dmmeriens se sont manifeste d'une zone il l'autre.
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C. GRASU. Limita Jurasic-Cretacic în Hăghimaş.

Fig. 1 . - Leviathania leviathan ( PICT. & CAMP . ) (X 1).
Muntele Hlighimaşul Mare : Neocomian.
Leviathan ia levialhan (PI.CT. & CAMP. ) (X 1 ).
Mont de Hlighimaşul Mare ; Neocomien.
f'ig. 2.

-

Hibolites sp. (X 1 ).

Hiboliles sp. (X 1 )

Muntele Hlighimaşul Negru ; Neocomian.
.

Mont de Hlighimaşul Negru ; Neocomien.

Studii şi cercetări, voi. 1.
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Pl. 1.

C. GRASU. Limita Jurasic-Cretacic in Hăghimaş.

Leviathania leviathan (filet'. & CAMP.) (X 1 ).

Muntele Hl!ghimaşul Negru ; Neocomian.

Leviathania leviathan (PI,CT. & CAMP. ) (X 1 ).

Mont de Hl!ghimaşul Negru ; Neocomien.

Studii şi cercetl!ri, voi. 1.
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Fig. 2. - Harta geologici a regiun ii CbeUe Blcazulol-Highlmaşul Negru.
1 . Şisturi cristaline, 2. S eissian, 3. Campilian-Anisian, 4. Trias mediu+superior,
5. Lias de Hierlatz, 6. Domerian-Batbonian mediu, 7. Callovian superior
Oxfordian, 8. Kimeridgian, 9. Tithonic, 1 0. Neocomian, 1 1 . Urgo-barremian,
12. Apţian-Albian, 1 3. Cenomanian, 1 4. Grohotişuri şi alunedhi de teren,
1 5. 1 Plnză, 16. Falie normală, 17. Punct fosilifer.
Fig . 2.

Carte geolo glque de la reglon CbeUe Bicazulul-Higblmaşul Negm.
1 . Schistes cristallins, 2. Seissien, 3. Campilien-Anisien, 4. Trias moyen +
+ superieur, 5. Lias de Hierlatz, 6. Domerien-Bathonien moyen, 7. Callovien
superieur-Oxfordien, 8. Kimmeridgien, 9. Tithonique, 10. Neocomien, 1 1 . Urgo
barremien, 12. Aptien-Albien, 1 3. Cenomanien, 1 4. Eboulis et glissements de
terrain, 15. ? Nappe,
16. Faille normale,
17. Point fossiliferes.
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------

ŞI CERCETĂRI

STRATIGRAFIE

PRECIZARI PRIVIND "MOLDAVIANUL" CA SUBDIVIZUNE
A MEOŢIANULUI EXTRACARPATIC
de P. JEANRENAUD1)

A B S T R A CT
The autor demonstrates that the upper part of the Meotian in Romania should
not be named "Moldavian" because in Moldavia, wl\ere the term bas been created by
M. D a v i d (1 922) it is not possible to separate this subdivision in the Meotian beds.

M. D a v i d ( 1 922) a împărţit meoţianul din Moldova Centrala
dintre Siret şi Prut, adica din unitatea geografica numita Podişul Central
Moldovenesc, in doua subdiviziuni :
1 . o subdiviziune inferioara, care ar fi caracterizata printr-o fauna
de ape salmastre - şi pe care a denumit-o impropriu .,Acceaghilian"- şi
2. o subidiviziune superioara în facies fluvio-lacustru, careia i-a
dat denumirea de " Moldavian".
Impărţirea meoţianului in două părţi distincte a fost preluata de
literatura geologică ulterioară şi în special denumirea de .,Moldavian"
pentru partea superioară a meoţianului a fost utilizată de o serie
de cercetători, de la apariţia lucrarii lui M. D a v i d şi pina în
zilele noastre.
Astfel K r e j c i-G r a f ( 1 926, 1 930) şi apoi W. W e n z ( 1 942) au
împărţit meoţianul din Muntenia în doua părţi denumind partea supe
rioară a meoţianului din Muntenia de vest "Moldavian".
După W. W e n z ( 1 942) moldavianul din Muntenia de vest
cuprinde în c.ea mai mare parte marne, nisipuri şi gresii cu structură
încrucişată După tabelul general ( pag. 4-5) ce însoţeşte lucrarea, mol
davianul conţine şi Stratele cu Leptanodonte şi orizontul cu Congeria
novorossica, fiind deci constituit din 3 orizonturi litologice suprapuse,
corespunzător fiecare unui facies diferit : la baza marne, gresii şi
1)

UJ)iy�şitatl'!ll ,,AI.

J.

Cuzt."-Iaşi1 Lai;lorjlţOf\l} �e � eologie,
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nisipuri in facies foarte slab-salmastru apoi un facies de apă dulce
( Stratele cu Laptanodonte) şi un .,facies slab pînă la normal salmastru"
( orizontul cu novorossica).
La p�g. 6-7 W. W e n z cuprinde sub denumirea de moldavian
numai marnele, nisipurile şi. gresiile cu structură incrucişată ( avind
subordonat şi conglomerate şi calcare) in grosime de 2--400 m. Exclude
însă acum Stratele cu Leptanodonte şi orizontul cu Congerla novorosslca
pe care nu le mai cuprinde sub denumirea de "Moldavian" .
A t a n a s i u 1 o n ( 1 940) admite denumirea d e moldavian dată de
M. D a v i d pentru partea superioară a meoţianulul din Moldova Cen
trală ( A t a n a s i u 1. 1 940, tabel pag. 9) şi i n acelaşi timp utilizează
denumirea de " Oltenian" pentru meoţianul inferior din această regiune.
A t a n a s i u 1 o n exprimă însă indoiala asupra meoţlanului
inferior in facies salmastru in Moldova Centrală şi atrage atenţia că
lipsesc date - in afară de acelea din lucrarea lui M. D a v i d asupra
acestei probleme.
A t a n a s i u 1. ( 1 940) , utilizînd denumirea de oltenian pentru
meoţianul inferior, neagă insă prezenţa depozitelor cu faună salmastră
in Moldova, arătînd că există aici numai un facies fluvio-lacustru.
Cu toate că acest autor spune ( pag. 8) relativ la Moldova Centrală
ca : "in stadiul actual al cunoştinţelor noastre nu ne putem gîndi să
separăm sarmaţianul superior de meoţian şi cu atit mai puţin să distin
gem cele două orizonturi ale acestui din urmă etaj ", el a încercat în
text şi în tabelul cuprins in lucrare să facă "o corespondenţă probabilă
intre depozitele atribuite meoţianului in Muntenia şi Moldova" .
Astfel denumirea d e "Moldavian" este introdusă î n geologie pentru
partea superioară a meoţianului atît în Moldova cît şi din Muntenia
şi Oltenia.
De curind, M a r i n e s c u F 1. ( 1 967) întrebuinţează pentru ori
zontul superior fosilifer al meoţianului din Oltenia denumirea de mol
davian şi arată că M. D a v i d a fost acela care a propus primul
împărţirea meoţianului in două părţi.
Cercetările întreprinse in ultimul timp de autorul acestui articol
(J e a n r e n a u d P. 1 961 , 1 965, 1 966) au dus la precizări in ceea ce
priveşte meoţianul din partea de mijloc a Moldovei.
Meoţi.anul este constituit, in Moldova Centrală, in zona cuprinsă
între valea Siretului şi valea Prutului dintr-un complex argilo-nisipos
in grosime totală de aproximativ 250 m, avind la bază un orizont de
cin�rite andezitice ( orizontul cineritelor de Nuţasca-Ruseni) cu o
grosime medie de 20--40 m. Acest orizont este alcătuit dintr-o succe
siune de 3 bancuri de cinerite andezitice, separate intre dînsele prin
depozite argiloase sau argilo-nisipoase. Delimitarea meoţianului este
precisă. Ea se găseşte în continuitate de sedimentare peste chersonian
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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şi baza sa este marcată de bancul inferior de cinerite andezitice. La
partea superioară, meoţianul este delimtiat de primele depozite in care
apar prosodacne, care apartin Pontianului.
D a v i d M. ( 1 922) a argumentat împărţirea meoţianului in două
subdiviziuni printr-o serie de profile geologice şi determinări de fosile
in Podişul Central Moldovenesc, dintre care cele mai reprezentative şi
mai importante sînt două : profilul din dealul Rusului din apropierea
gării Bîrnova la sud de laşi şi profilul de la Coropceni, prin dealul
Podişul Covasnei şi dealul Podişul Delenilor.
Profilul din dealul Rusului ( gara Birnova) se prezintă in felul
următor, după interpretarea lui M. D a v i d şi după cercetările noastre :

l'wr• Birnova

Fig. 1 . - Profil in dealul Rusului
(Birnova) dupli M. D a v i d. 1, Argilli
bazalli (Mediteraneean + Buglovian) ;
2, Calcar oolilic (Volhinian ) ; 3, Ar
gile besarabiene ; 4, Complex meotic ;

�

.

. .

'

'tt

1

Fig. 2. - Profil din acelaşi deal, dupli
cercetlirile noastre. 1-6, Besarabian ;
1, Argile şi nisipuri ; 2 , Nisipuri de
Birnova ; 3, Argile cu faunli de apli
dulce 1 4, Calcar oolitic cu Mactra
podolica ; 5, Argile ; 6, Nisipuri şi
argile.

M. D a v i d extinde nisipurile, care sint bine deschise pe versantul
din spatele gării Birnova, pină la vîrful dealului, considerindu-le ca
depozite meoţiene transgresive şi discordante. Dar, pe coasta impădurită,
se poate descoperi destul de uşor bancul de calcar oolitic besarabian,
cu Mactra podolica Eichw., situat mai sus, deasupra deschiderilor cu
nisipurile de Birnova.
M. D a v i d ( 1 922) citează o faună din aceste nisipuri " meoţiene"
care reprezintă de fapt specii fosile din nisipurile de Birnova, din inter
calaţiile cu faună de apă dulce de sub calcarul oolitic, din calcarul
oolitic ( exemplare desprinse prin alterarea rocii şi alunecate pe coastă),
precum şi eventual exemplare provenite din nisipurile şi argilele de
deasupra oolitului. Este vorba prin urmare de o faună fosilă care provine
din diferite orizonturi ale besarabianului. La aceasta se mai adaugă încă
faptul că autorul a făcut şi unele determinări greşite. Astfel din " argila
bazală" citează Ervilia sp. şi Mactra lragilis buglovensis Lask., specii
care însă nu există in Podişul Central Moldovenesc.
Profilul din Podişul Covasnei-Podişul Delenilor este redat, de
asemenea, alăturat după M. D a v i d şi după cercetările noastre.
In acest profil, M. D a v i d ( 1922) consideră ca meoţian o parte
din besarabian şi intreg chersonianul. Citeaza o faună de pe pirtul
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Romanului, la 240 m alt., din nisipuri pe care le socoteşte meoţiene.
In această faună citează insă specii besarabiene (Mactra fabreana
d'Orb., Cardium fittoni d'Orb., Tapes gregarius Partsch., Mactra podolica
Eichw.) , iar ca specii meoţiene citează Mactra ossoskovi Andr., Mactra
venjukovl Andr., care astăzi sînt cunoscute din besarabian. După cerce
tările noastre, nisipurile de pe pîrîul Romanului reprezintă orizontul de
Scheia-besarabian, iar conţinutul faunistic indică acelaşi lucru.
inrfeAiune
\
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Fig. 3.
Profil prin Podişul Covasn.ei-Podişul Delenilor, dup� M. D a v i· d. 1 , Medi
teraneean superior - argil� bazal� : 2, Volhinian (oolit) : 3, Besll!l'abian - argil�
supraoolitic� 1 4, Gresii şi nisipuri besarabiene : 5, Meoti·an - argil� ; 6, Meoţim nisipuri 1 7, Lentile de gresie - Meoţian.

�. Po.di�

(oropc en•

D.Romanulu•

Podisul
oettni

IOo

Pig. 4.
Profil prin Podişul Covasnei - Podişul Delenilor, dup� P i e r r e
J e a n r e n a u d. 1-6, Besarabian 1 1 , Orizontul inferior (argile şi nisipuri) ; 2, Orizon
tul de Birnova (nisipuri) cu intercalatii cu Conge.rii ; 3, Orizontul oolitului cu Mactra
podolica ; 4, A!rgile ; 5, Orizontul de Scheia (nisipur.i şi gresii cu Mact ra /abreana, Car
diurn /ittani etc.) 1 6, Orizontul superior ( argile şi nisipuri} ; 7, Chersonian cu lentile de
gresie la baz� ; 8-9, Meotian. 8, Orizontul cineritic de Nutasoa-Rusellli ; 9, Orizontul
superior (argile şi nisipuri).
-
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La Coropceni, pe pîrîul Romanului şi pe afluentii săi se găsesc
deschideri bune in depozitele besarabiene. Orizontul cel mai vechi care
apare in această zonă este orizontul de Bîrnova - nisipuri cu argile
subordonate, cu intercalaţii cu Congeri.i. Astfel lîngă biserica din Corop
ceni, Ia 230 m alt. se văd nisipuri fine de culoare albicioasă, pe o grosime
de 3 m. La partea superioară ele conţin o faună cu Congeria moldavica
Andr. mici şi cu scoica fragilă şi numeroase exemplare de Melanopsls sinzovi.
Peste nisipurile cu Congerii urmează imediat un oolit de culoare
roşcată, de 1 m grosime, cu numeroase exemplare de Mactra podolica
Eichw., SoJen subfraglle Eichw., Potamldes disjunctus Sow.
Deasupra urmează citiva metri de argile, ce dau două izvoare
puternice.
Oolitul cu Mactra podolica Eichw. se vede şi pe piriu! Cornea,
afluent al pîrîului Romanului ,la 230 m alt.
Peste argilele de _ deasupra oolitului, se găseşte orizontul nisi
purilor şi gresiilor de Scheia. Pe piriu! Cornea se văd gresii in plachete,
in grosime de 4 rn cu Mactra labreana d'Orb., Mactra vitaliana d'Orb.,
Solen subfragile şi Potamides disjunctus Sow. , la alt. de 240 m.
Pe pirîul Romanului, intre 234-245 m alt. se văd nisipuri cu
structură încrucişată cu aceeaşi faună.
Se vede deci că nisipurile de pe piriu! Romanului, ca pozitie strati
grafică şi ca faună, aparţin besarabianului şi nu meoţianului.
Mai sus, urmează orizontul superior al besarabianului care se vede
intre 270-285 m alt. pe coasta dealului Romanului cu nisipuri şi inter
calaţii de argile fără fosile.
Apoi urmează chersonianul, in facies deltaic nefosilifer, cu nisipuri
cu structură încrucişată şi argile subordonate, avînd la partea infe
rioară concreţiuni lenticulare de gresii calcaroase.
Chersonianul ţine pînă la 380 m alt., unde se găseşte de abia baza
meoţianului, reprezentată prin orizontul nisipurilor cineritice andezitice
de Nuţasca-Ruseni.
In profilul Podişul Covasnei-Podişul Delenilor, M. D a v i d
( 1 922) a considerat deci ca depozite meoţiene fosilifere - cu o faună
salmastră - strate care de fapt aparţin besarabianului fosilifer şi, care
suportă apoi chersonianul peste care urmează de abia meoţianul cu
cinerite la bază.
Se mai găsesc şi alte profile la M. D a v i d ( 1 922) în care o parte
a besarabianului e confundat cu meoţianul. In cocluzie în Moldova dintre
Siret şi Prut, meoţianul a fost sedimentat în întregime într-un facies
fluvio-lacustru fiind constituit din nisipuri şi argile ce au la bază un
orizont cineritic. Nu exiştă în acest meoţian un orizont inferior cu faună
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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salmastră şi nici nu se pot face subdiviziuni pe baze faunistice in mai
multe orizonturi.
Reiese ded că denumirea de Moldavian creată pentru depozite
meoţiene din Moldova este improprie şi trebuie să se renunte la dinsa.
Complexele separate in Muntenia şi Oltenia la "Moldavian", nu au
nimic corelabil in Moldova, unde denumirea a fost introdusă pentru
prima dată de M. D a v i d pentru o subdiviziune fictivă a meotianului.
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SUR

LE

.MOLDAVIEN"

COMME

SUBDIVJSION

DU Mf!OTIEN EXTRACARPATIQUE

par PIERRE JEANRENAUD

R t! S U M E

Le terme ,.Moldavian" a ele introduit dans la litterature geologique par
M. D a v i d (1922) pour en designer la parlie superieure du Meotien de la Platefo«"me
Centrale Moldave. Plus tard les auteurs ont denomme ainsi la moitie superieure aussi
du Meotien de la Muntenie et de l'Oltenie.
Dans le present trevail. on demontre que celle subdiv:sion stratigraphique a
ete cree par M. D a v i d a la suite de l'interpretation erronee de plusieurs profils de
Moldavie. En realite on ne peut pas separer dans la Moldavie Centrale le Moldavien.
Il rcsulte donc qu-on doit renoncer a cette denomination .
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ŞI CERCETARI

PALEONTOLOGIE

ASUPRA UNOR FOSILE NECUNOSCUTE DIN MIOCENUL
PODIŞULUI MOLDOVENESC
de NECULAI MACAROVICI 1)

A B S T R A CT
O n s o m e u n k o w n f o s s l l s fr om t h e Mio c ene o f t h e M o l d a v l a n
Some new fossils, recently identified in drillings from the Tortonian and
the Volhynian of the Moldavian Platform are described in this paper.
The decapod Portunus thalae n.sp. is (incomplelely) described from the Torto
nian. Prom the Volhynian (Lower Sarmatian), fish imprints are described, attributed
to : Caprovesposus sp., Caranx (? gracilis Kramberger), Caranx sp. and scales of
Clupea sp.
p 1 a t f o r m.

Cu toate că, începînd cu G r. C o b ă 1 c e s c u ( 1 862) şi pină
astăzi. toti autorii ce au studiat Miocenul dintre Siret şi Prut, au dat liste
ample asupra conţinutului faunistic al depozitelor acestei serii, totuşi au
rămas încă lacune în acest domeniu. Astfel de lacune nu sint numai
pentru Miocenul din regiunea ce ne interesează, dar în general se ştie
foarte puţin, de exemplu asupra Crustaceilor din Tortonian sau din
Sarmaţian. Astfel din Tortonianul din bazinul Vienei se citează, de
exemplu, numai labe anterioare ( in foarfece) de Crabi, în schimb se
cunosc multe Ostracode. In ceea ce priveşte Crustaceii se cunosc din
Sarmaţian, pe lîngă multe Ostracode, numai două specii de Isopode din
acest etaj din sud-estul Europei (Sphaeroma exsors Eichwald şi Sph.
moldavicum Simionescu) .
N u este însă acelaşi lucru pentru grupul peştilor. Astfel din Sarma
ţianul inferior din Croaţia se cunosc circa 40 de specii de peşti, descrişi
de D. G o r i a n o v i c i-K r a m b e r g e r ( 1 882-84). Astfel de descrieri
de peşti a făcut şi S t e i n d a c h n e r ( 1 859) din Sarmaţianul bazinului
Wienei ( A n d r u s o v, 1 902).
1) Universiatea .Al. 1. Cuza• laşi, Laboratorul de geologie.
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Din Sarmatianul de la noi din ţară, sînt amintite numai impresiuni
de schelete şi solzi de peşti din bazinul Crişurilor, din diatomitele volhy
niene de la Miniş, Aleşd şi Calea Mare. Singura menţionare de specii
este însă făcută de J. P a n t o c s e k ( 1 886) din diatomitele de la Aleşd,
care menţionează clupeidul Meletta (Clupea) sardinites Heckel.
Alte menţionări, după cît se pare, nu sînt în literatură asupra găsirii
de peşti fosili din Sarmaţianul ţării noastre. Ca urmare cred că este
interesant de a prezenta mai întîi unele rămăşiţe de Portunus găsite în
Tortonianul din forajul de la Horleştii Domniţii ( laşi), cît şi o serie de
impresiuni de peşti fosili găsite în Volhynianul din forajele de la
Erbiceni, Româneşti şi Aroneanu, executate în 1 960-1 962.
Cele ce voiu arăta mai j os sînt inedite pentru literatura noastră
geologică.
Ordinul DECAPODA
Subordinul BRACHYURA

Portunus thalae n. sp.
(Pl 1, fig. 1-3)

In forajul de la Horeştii Domniţii ( laşi) , executat in 1962, s-a intrat
cu carota de la adîncimea de 497-503 m ( imediat sub Buglovian) in Tor
tonianul superior, format dintr-o marnă cenuşie, slab nisipoasă, conti
nind resturi de valve de :
Pecten lilii Pusch, P. cfr. neumayri Hilb., P. cfr. malvine Dub. şi de
Ostrea sp. ( ? cJJgitalina Eichw.), forme care atestă virsta menţionată ( con
firmată prin microfaună şi de N a t a 1 i a P a g h i d a-T r e 1 e a in 1 969) .
I n aceste marne am găsit o crustă calcaroasă gălbuie cu marginea
circular alungită şi cu unele ornamentaţii. punctiforme. De o parte şi de
alta acestei cruste calcaroase am găsit resturile celor două labe-foarfece
anterioare, care se aseamănă foarte mult cu labele similare de la
Portunus. Ca dimensiuni se apropie de labele-foarfece de la Portunus
hoesatus Fabr. actual din M. Neagră, dar nu sint departe nici de cele
de Portunus oligocenus ( n. sp.) P a u c ă ( 1 929) din şisturile oligocene cu
Clupea crenata de la Suslăneşti-Muscel.
Partea inferioară fixă ( lungimea 9 mm) a acestor labe-foarfece are
pe suprafaţa ei 3 zimţi negri relativ robuşti, pe cînd partea superioară
( mobilă) se termină cu un vîrf bine ascuţit şi îndoit (lungimea 1 1 mm)
iar pe suprafaţa ei inferioară are 5 zimţi negri mărunţi. Fiindcă aceste
labe-foarfece sînt îndeajuns de caracteristice, le atribuim la o specie
necunoscută încă, pe care o denumim Portunus thalae n. sp.
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Clasa O S .T E 1 C H T H Y E S Goodrich 1 909
Subclasa ACTINOPTERYGII Cope 1 87 1
Ordinul CLUPEIFORMES Berg 1 940
Subordinul CLUPEOIDEI Cuvier 1 8 1 7
Familia C WPEIDAE Bonaparte 1 831
C/upea sp.
(Pl. 1, fig. 7)

In forajul de la Erbiceni ( carota 291 -301 m adincime) şi în cele
de la Leţcani ( carota 2 1 0-21 2 m şi 221-223 m adîncime), de la Româ
neşti ( carota 259-261 m adincime) şi in cel de la Aroneanu ( carota
280-282 m adincime), am găsit solzi de Clupea cu aspectul clasic,
descris de 1. S i m i o n e s c u ( 1 905), dar nu indestul de bine păstraţi.
Mai bine păstraţi, astfel de solzi ( Pl. 1, fig. 7) am găsit in sonda de la E
de Voineşti-Iaşi ( in 1 963) în carota de la 398-400 m adincime, in care
am mai determinat Cryptomactra pesanseris Andrus şi Spanlodon
tel/a sp. Este de presupus că această probă provine de la baza Sarmaţia
nului mediu ( stratele cu Cryptomactra), mai ales că in carota de la
447-449 m adîncime s-a determinat sigur Volhynianul ( carota conţi
nînd : Syndesmla rellexa Eichw., Cardium ex gr. C. transcarpatlcum
Grischk., Cardium ex gr. plicatum Eichw., Ervilia sp. şi multe Articulinidae).
1
1
Şi celelalte probe în care am găsit solzi de Clupea ( de la Erbiceni,
Leţcani, Româneşti şi Aroneanu) aparţin ca vîrstă la Volhynian.
De aici putem deduce că C 1 u p e 1 d e 1 e erau destul de răspîndite
în apele mării volhyniene de pe suprafaţa Podişului Moldovenesc, alături
de alţi peşti dintre care am sesizat deocamdată prezenţa a 2-3 specii.
Aceste specii, după cele arătate încă de mult timp de
O. G o ri a n o v i c i-K r a m b e r g e r ( 1 882-1884) , au trăit şi in Sarma
ţianul inferior din Croaţia ( Iugoslavia) alături de 4 specii de Clupeldae
şi de alte vreo 32 specii de peşti ce au fost descrise de acest autor.
Ordinul ZEIFORMES
Familia CAPROIDAE Lowe 1 844
Genul CAPROVESPOSUS ( Daniltschenko, 1 960)
Caprovesposus sp.
(Pl. 1, fig. 4)

In mamele cenuşii slab nisipoase, de vîrstă volhyniană din forajul
de la Româneşti-Iaşi (din 1 960-196 1 ) , a apărut impresiunea unui peşte
de talie mică pe care l-am atribuit la un gen nou pentru paleofauna din
România : Caprovesposus sp. ( Daniltschenko)".
•j Aduc multumiri tov. M. Ciobanu, de la Muzeul de Şt. Naturale din Piatra
Neamt, pentru materialul ce mi 1-a pus la dispozitie tn legliturli cu determinarea aces
tui gen nou.
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Prezintă corpul inalt, pronunţat comprimat lateral, cu profilul ven
tral vizibil mai bombat decît cel dorsal. Inălţimea maximă a corpului
este de 8 mm. Lungimea corpului fără inotătoarea codală este de 16 mm.
Capul este scurt, avînd 4 mm lungime ( deci 1 /4 din lungimea corpului) ,
prevăzut cu o gură superioară oblică, maxilare scurte şi robuste.
Dintre oasele craniului se observă bine parasfenoidul şi o parte a
aparatului opercular, preoperculul şi operculul a căror lăţime este
foarte mică.
Coloana vertebrală est2 alcătuită din 22-23 vertebre la exem
plarul nostru, ultimile 2-3 vertebre fiind acoperite de rocă ; cele 20 de
vertebre bine observabile par a avea o formă pătrată ele fiind puţin
deformate.
Neurapofizele şi hemapofizele sînt lungi, bine dezvoltate, ajungind
pînă la marginea corpului, unde se unesc cu interneuraliile şi' interhe
malele, dînd aspect de bifurcare.
Centura scapulară este reprezentată prin coracoid şi cleitru
bine dezvoltat.
La exemplarul nostru nu se pot observa radiile inotătoarelor, lucru
ce presupune o fineţe a lor, distrugindu-se in timpul fosilizării.
Inotătoarea caudală homocercă este formată din 2 lobi divizaţi,
acest lucru observîndu-se la forma noastră către partea terminată a ulti
melor radii a caudalei, fiecare parte fiind formată din 7-8 radii.
Caracterele plastice şi meristice a formei noastre se apropie mult
de unele exemplare din genul Caprovesposus din depozitele oligocene
din Caucaz, figurate de D a n i 1 t c h e n k o ( 1 960).
Impresiunea acestui peştişor am găsit-o in mamele argiloase, din
carota de la 259-261 m ad. din forajul de la Româneşti-laşi, în care am
identificat şi
Cardium plicatofittoni Sinz., Cardium cfr. pseudofische
rianum Sinz şi Bulla sp., forme care indică prezenţa Volhynianului.
Această vîrstă este confirmată şi de microfauna studiată aici de
N a t a 1 i a P a g h i d a-T r e 1 e a ( 1 969).
Ordinul PERCIFORMES Berlin et Arambourg 1 958
Subordinul PERCOIDEI
Familia C ARANGIDAE Jordan et Evermann 1896,
Caranx sp. ( ? gracilis Kramberger)
(Pl. 1, fig. 5)

Am găsit in marnele argiloase cenuşii, slab ms1poase, din carota
de la 280-282 m adîncime, din forajul de la Aroneanu-laşi ( din 1 962) ,
impresiunea unui peştişor, l a care s-a păstrat capul ( insă foarte deformat)
şi partea anterioară şi cea abdominală a corpului ( in lungime totală de
36 mm) . Capul s-a păstrat pe o lungime de 5 mm, însă a fost turtit dorsohttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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ventral (la fosilizare) şi pe impresiunea lui se văd cele 2 orbite relativ
mari. Pe coloana vertebrală, pe lungimea păstrată de 30 mm se pot
număra 1 8-20 vertebre, care trimit apofize spinoase, spre partea dor
sală şi apofize hemale către partea ventrală.
Conturul corpului este alungit. Spre îndărătul capului se vede im
presiunea înotătoarei pectorale, iar sub ea, spre partea anterioară
a corpului se observă 5-6 coaste. Ventral apare impresiunea inotătoarei
anale şi urmele celei abdominale.
Aspectul general al acestei impresiuni, cit şi dimensiunile se apropie
foarte mult de forma Caranx gracllis Kramberger, descris din Sarmaţia
nul inferior din Croaţia ( Iugoslavia).
Din carota in care am găsit impresiunea acestui peştişor ce l-am
descris, am mai determinat şi : Mactra andrusşovi Kolesnikov, Crypto
mactra sp., Tapes sp. şi Cardium sp., ceea ce înseamnă că este vorba de
baza Sarmaţianului mediu şi finele Sarmaţianului inferior. De asemenea,
am găsit şi solzi de peşti ( 1 Clupea).

Caranx sp.
(Pl. I, fig. 6)

In carota de la 230-232 m adîncime din forajul de la Erbiceni
laşi ( 1 960) am găsit ( pe lîngă unele oase mici disparate şi solzi) partea
terminală a unui peştişor ( lungă de 16 mm) pe care se vede bine coloana
vertebrală pe care se pot număra 8-1 0 vertebre. Spre partea dorsală se
văd apofizele spinoase ale vertebrelor, iar spre cea ventrală apofizele
hemale. Se mai observă un rest din înotătoarea codală, cit şi din cea
anală. Această impresiune nu este departe de aspectul unui exemplar
de Caranx sp. Din aceeaşi carotă am determinat Mactra sp. şi Tapes sp.,
cit şi multe exemplare de Articulina, din asociaţia cu Articulinidae con
firmată de N a t a 1 i a P a g h i d a-T r e 1 e a ( 1 969) ca aparţinînd la
Volhynian.
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SUR QUELQUES POSSILES INCONNUS DU MIOC�NE DU PLATEAU MOLDAVE

par NECULAI MACAROVICI

R t! S U M t!
Dans cet article l'auteur dtkrit quelques fossiles inedits du Tortonien et du
Volhynien du Plateau Moldave, rencontres dans des forages.
Du Tortonien est decrit (mais incomplt�tement) le d�capode Portunus thaiae n. sp.
et du Volb�nien (Sarmatien inferieur) sant decrits des impressions ele polssons, atm
buees aux : Caprovesposus sp., Caranx (? gracills Kramberger), Caranx sp. et des
ecailles de Clupea sp.
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PLANŞA 1
Fig. 1-3. - Porlunus thalae n.sp. 1 . partea inferioara a labei foarfece ; 2. partea
superioară a labei foarfece ; 3. virful celor două plirti. Din Tortonian, forajul
Horleşlii Domniţei-Iaşi, ( 1 962) X 3.
Fig. 4. - Coprovesposus sp .. Volhynian, forajul Româneşti-laşi ( 1 96D-196 1 ) � 3.

Fig. 5. - Caranx (? gracilis Kramberger). Volhynian, forajul Aroneanu-Iaşi ( 1 962) X 3.

Fig . 6. - Caranx sp. Forajul Erbiceni-Iaşi (1 960, Vo l hyn i a n ), X 3, 5.

Fig. 7. - Clupea sp. (solz). Forajul de la E de Voineşti-Iaşi ( 1 962) X 4.
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STUDii

ŞI C ER C ETĂR I
PALEONTOLOGIE

DATE NOI ASUPRA PEŞTILOR FOSILI DIN OLIGOCENUL
DE LA PIATRA NEAMŢ (Il)
de M. CIOBANU 1J

ABST R A CT
Tbe w o r k F u r t h e r In f o r m a t i o n C o n c e r n i n g t h e F o s s i l
f i s h e s o f t h e P i a t r a N e a m t O 1 i g o c e n u s (ll)e is a continuation of tbe
research begun by the author OIIl the Paleoichtiofauna of the oligocene deposits
(M. C i o b e n u 1 969).
New Contributi ons are worlh mentioning regarding the research work of this
fauna a.nd 7 new species for the fossil fauna of Romania are described from among
which Oligonemichthys and Pinulothunnus ge.n uses and Polyipnus oligocetnicus, OJigo
nemichthys photophorae, Merluccius ovalls, Propterid'um profondae and PinulothuliJIIUS
cemegurae are new for science in this respect.

Lucrarea reprezintă o continuare a studiilor începute de noi asupra
paleoichtiofaunei depozitelor Oligocene ( 1 969) şi aduce noi contribuţii
la cunoaşterea acestei faune, descoperită pe masivele muntoase :
Cozla, Pietrica, Cernegura din împrejurimile oraşului Piatra Neamţ.
Clasa O S T E 1 C H T H Y E S Goodrich 1 909
Subclasa ACTINOPERYGII Coope 1 871
Ordinul CLUPEIFORME Berg 1 940
Subordinul STOMIATOMIDEI
FamHla STERNOPTYCHIDAE GO.nther 1 864
Genul POLY IPNUS GO.nther 1 887
Polyipnus oligocenicus n.sp.
(Pl. 1, fig 1 )
.

Formula caracterelor meristice. - vertebre 34 ( 1 1-1�7), D. 1 4,

A. 25-26, P. 1 4, V. 1 1 -12, C. 7-1 1-7.

Derivatio nominis
a fost descoperit.

:

După numele vîrstei depozitelor geologice unde

1) Muzeul de Ştlinte Naturale, str. V. 1. Lenin nr. 26, Piatra Neamţ, jud, Neamt.
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Holotypus : Exemplarul notat cu numărul 290 şi simbolul Cz. , aflat
în colecţia Muzeului de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ.
Locus typicus : Cozla-Piatra Neamţ.
Stratum typicum : Orizontul disodilelor inferioare - Oligocen.
DIAGNOZA : TaUe miel, corpul relativ inal•t, comprimat lillteral. Capul s curt, cu
o lnllţlme oe deplşeşte lungimea, repr ezinti 33% din lungimea corpului firi lnotlto area
caudall. Ochii mari aşezaţi In palltea anterioară a capuluL Gura termlDall, superio arA,
foarte obllcl In sus maxilarele prezintA supra m&dlare şi din ţi mld con lcl.
Inserţia dorsalel sitll&tl In partea aDierloarl a corpUilul, In dreptul celei de- a t l ·a
vertebrA numlrtn d de la cap, unde profUul corpulu.l prezlo!l o rldl.dlurli in sus. lnotl
toarele pedoral e aşezate jos Imediat dupli cap, lnotltoarele ventrale s ltuaie In dreptul
primei radU a inotAto arei dorsale. lno llto area anall IDCepe In d reptul celei de-a 21-a
vertebrA numlrlnd de la coadl, situati ln dreptul ultimelor radJil a lnotl.toarel dorsale.
lnolltoarea c:audall bomocercl. prezintă 3 pllict blpurale pe (lUe se sprljln.ll radllle
caudalel Corpul acoperit cu solz! miel dclolzl.
Poloforli se găs esc In grupuri bine delimitate : pedoral, ventral, cmteroanal,
posteroanal, supraanal, precaudal, supracaudal, posterolateral, şi anlerodorsal.
.

Caracteristici morlometrice (dimensiuni ln mm.) :
Lunglim.ea totall!i 8 corpului . .
Lungimea. corpului foărli caudaJ.li
Lnl!ilttmea maxJirnl!i a corpulud
Inlilţimea minim� 18 corpului
I.Jungimea capului.
In�ilUmea capului

. .

Dl81Rletrul orizollltJal al ochiului
Ddstanta preorbltarl!i

.
Distanta po6'iol'bLt�Bi"l!i
Lungdrnea maxilaruliui supenior
Lungimea Illi8Dl181Uluă l:nferdor
Dlsblm. tJa predorsoall!i
Dlsbanta preanalli .
Di>Sbanta pr.eventralli
Distanta pectoral-ventr&lli
Distanta ven•troal-analli

•

42
33
11
4
10
13
3,5
2

3
6,5
7,5
1 6,5
22
1 6,5
7
3

Descriere : Inălţimea maximă a corpului se cuprinde de 3 ori tn
lungimea sa fără înotătoarea caudală. Profilul dorsal prezintă dopă
uşoare concavităţi : în dreptul regiunii frontale a capului şi din regiunea
occipitală - pînă la inserţia înotătoarei dorsale.
Profilul ventral este neîntrerupt cu o vizibilă convexitate in partea
sa anterioară.
Capul : Are o formă caracteristică, apropiindu-se de aceea a unui
pentagon neregulat şi reprezintă cam 1/4 din lungimea totală a corpului.
Orbita mare ovală.
Neurocraniul : Elementele osteologice ce pot fi observate la exem
plarul nostru sînt : frontalul îngust cu o uşoară arcuire ce se uneşte cu
occipitalul superior. Parasfenoidul distinct cu o lungime de 5 mm şi
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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oasele infraorbitale. In regiunea otică, se observă Ia lupa binocu
larl epioticul in contact cu occipitalul superior şi lateral, pteroticul
şi sfenoticul.
Splanhnocraniul : Maxilarul superior lung, arcuit spre partea poste
rioară, la articulaţia sa cu patratul prezintă un supramaxilar subţire,
arcuit şi in partea anterioară a cavităţii bucale premaxilarul, care este
prevăzut cu dinti mici conici, ce se observă şi spre partea posterioarl
a maxilarului.
Maxilarul inferior bine dezvoltat, prevăzut cu dinţi mici conici pe
toată lungimea marginii superioare a osului dental. In prelungirea maxi
larului inferior se observă osul hioid cu 8-9 radii branhiostegale. Deasu
pra maxilarului superior se observă pterigoidul ingust şi arcuit. Osul
pătrat şi hiomandibularul bine observabili.
Aparatul opercular este format dintr-un opercul bine dezvoltat, un
preopercul de formă aproape triunghiulară, care la exemplarul nostru
prezintl cîţiva spi iii şi un interopercular.
Scheletul axial : Coloana vertebrală este alcătuită din 34 vertebre :
dintre care 1 1 în partea anteripară a corpului, 1 6 în partea abdominală,
7 în partea caudală. Prima vertebră axis, antipenultima şi penultima ver
tebră sînt reduse ; iar ultima vertebră este transformată in urostil. Verte
brele au o formă cilindrică, vizibil gituite la mijloc de 1 mm lungime. Se
observă 3 plăci hipurale destul de late, pe care se sprijină radiile inotă
toarei caudale.
Neurapofizele şi hemapofizele bine dezvoltate, lungi ajung pinii
la marginea corpului.
Coastele dezvoltate, slab indoite, ajung pină aproape de marginea
corpului şi apar in partea ventrală în număr de 1 O perechi pleurale, iar
in partea dorsală in număr de 8 perechi epipleurale. Primele două perechi
de pleurale cit şi de epipleurale sînt mai scurte.
Pleuralele la exemplarul nostru se articulează de parapofize ce pot
fi observate numai la unele vertebre.
Intre vertebra 6 numărînd de la cap şi vertebra 1 5 se observă atit
pe partea ventrală cît şi p� partea dorsală, un număr de 7-9 perechi de
oase subţiri-metaximioste, cu rol in sustinerea muşchilor.
Scheletul 1notătoarelor : lnotătoarele impare. Dorsala este alcătuită
din 1 4 radii ramificate către vîrf, dintre care prima radie e mai scurtă,
următoarele mai lungi, iar ultimele radii scad treptat in lungime. In
faţa dorsalei se observă un interneuraliu liber cu o poziţie aproape ori
zontală cu profilul dorsal al corpului. In partea anterioară a dorsalei
există 5-7 interneurali, ce· par a susţine cîte o pereche de spini, obser
vabili Ia lupa binoculară.
Aşa după cum arată S c h u l t z ( 1938) aceste9 şint �ar acteristice
9enului Polyipnuş G Unther.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Lungimea bazei înotătoarei dorsale corespunde lungi.m.ei a 5-6
vertebre ale trunchi ului. Distanţa predorsaHi. reprezintă 57 % din lun
gimea corpului, fără înotătoarea caudală.
Inotătoarea anală se înseră în dreptul celei de-a 20-a vertebra
numărînd de la urostil, în dreptul ultimelor radii a inotătoarei dorsale.
Prezintă 25--26 radii dintre care prima radie e mai scurtă ; a doua, a
treia şi a patra, foarte lungă ca apoi fiecare radie să descrească treptat
atît in grosime cît şi în lungime. Fiecare radie prezintă interneuralii sub
tiri, ultimele fiind mici şi delicate abia observabile.
Lungimea bazei înotătoarei anale corespunde lungimii a 15 vertebre
caudale. Distanţa preanală reprezintă 66 % din lungimea corpului fără
inotătoarea cauda_lă.
Inotătoarea caudală adînc scobită, simetrică, formată din 1 1 radii
principale şi 6---7 radii laterale.
lnotătoarele pare. lnotătoarele pectorale sînt situate j os, imediat
după cap. Prezintă 1 4 radii ramificate către virf, cu o lungime d"'
9-1 0 rnm .
Centura scapulară mărgineşte marginea posterioară a operculului,
observîndu-se cleitru, hipercleitru arcuit şi coracoidul de formă oarecum
triunghiulară.
Inotătoarele ventrale se înseră sub cea de-a 24-a vertebră numărînd
de la urostil, imediat sub primele raze ale înotătoarei dorsale şi prezinta
1 0-1 1 radii.
Organele luminoase ( fotoforii). Exemplarul nostru prezintă fotofori
bine conservaţi sub formă de pete caracteristice de culoare negricioasă.
Dispoziţia lor prezentîndu-se astfel la cap se pot distinge două perechi
de fotofori preorbitali situaţi jos la capătul anterior al parasfenoidului ;
doi fotofori ventronasali, doi fotofori dorsonasali, patru fotofori frontali,
patru fotofori branhiostegali şi pattu fotofori operculari, toţi situaţi nere
gulat pe aceste părţi ale capului.
Trunchiul. Din fa.ta înotătoarelo r pectorale pînă la înotătoarea
caudală se observă la marginea ventrală a corpului două rînduri de
fotofori distincţi şi bine individualizaţi astfel 1 4- 1 6 fotofori pectorali,
1 O fotofori ventrali, 24-26 fotofori anteroanali, 4-5 fotdfori precaudali,
3-4 fotofori supracaudali, 6 fotofori supraventrali, 1 4 fotofori supra
anali şi 1 0-1 1 fotofori aşezaţi pe partea dorsală între cap şi inceputul
înotătoarei dorsale.
Raporturi şi diferenţe Pînă în prezent genul Polyipnus în stare
fosilă a fost menţonat de K a 1 a b i s ( 1'948) in şisturile disodilice din
Moravia, ca apoi in 1 960 A n n a J e r z m a n s k a să descopere şi
descrie de la Sobniew-Polonia, specia Polyipnus sobnioviensis.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Comparaţia caraclerlstlcUor mo rfo metrtce ale s pectUor de P oly ipnus cUn Piatra Neaml
şi Sobnlow-Polonla
Polyipnus oligocenicus

Caracteristici

Holotipul 290 Cz.
LWlglmea corpului fiirll caudalll
lalilltimea Illi8:Dmi a corpului
Lungimea capului
lnill ţimea capului
Distanta predorsall!l
. .
LWlgimea tnoUUoarei caudale
Num�l veitebrelOII'
. .
Numlirul radWor din lnoUlloarea dorsall!l
Numi[.rul rad4i:lor din tnotlltoarea analll
Numllrul Mddilor din lnotlltoarea pectorall[
Numllrul radilior din tnotlltoarea ventralll
Numllrul fotofoTiilor In grupa anall!
•

.

.

.

•

•

.

.

•

.

.

•

.

n. sp.

Polyipnus
sobnioviensls

Jerzmanska
Holotip 49 Os.

33 mm
11
10
13
1 6,5
9

34

14
25-26
1 -1
1 1 -12
24-26

23, 1
mm
9,5
8,5
1 0,1
1 2,3
6,6
3 1 -33
10--1 1
18--2EI
10
7--8
6----8

Dupa cum se observă faţă de specia descrisă pina in prezent de
A n n a J e r z m a n s k a ( 1 960) din Sobniow-Polonia, exemplarele din
colecţia noastră se deosebesc P.rin forma corpului, printr-un număr fix
de vertebre 34, prin numărul radiilor din înotatoarele dorsală, anaia,
pectorale, ventrale, precum şi prin numărul şi poziţia fotoforilor. Toate
aceste caracteristici ne impun necesitatea stabilirii unei specii noi
Polyipnus oligocenicus.
Allorimentul losililer : Cozla-Piatra Neamţ, orizontul disodilelor
inferioare - Oligocen.
Rdsp1ndire geografice} : Speciile genului Polyipnus au fost desco
perite şi descrise din Oligocenul de la Sobniow-Polonia.
Ordinul ANGUILIFORMES Goodrich
1 909
.
Familia NEMICHTHYDAE
Genul OLIGONEMICHTHYS nov. gen.
Oligonemichthys photophorae n. sp.
(Pl. Il, fig. 1 )

Formula caracterelor meristice. - vertebre : 2 1 0-2 1 2 ; D. 345 ;
A. 330-333 ; P. 5 ; V. 1 3-14.
Derivatio nominis : După numele prescurtat al virstei stratelor in
care a fost descoperit şi numele generic, precum şi după un caracter
specific : prezenţa fotoforilor.
Genotyp : Exemplarul notat cu numărul 291 şi simbolul Cz., aflat
in colecţia Muzeului de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ.
Locus typicus : Cozla-Piatra Neamţ.
Stratum typicum : Orizontul di s od ilelor inferioare - Oligoce n.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

72

6

MIHAI CIOBANU

DIAGNOZA : Oligonemichthys. nov. gen. Corpul foarte alongH, zvelt, nem4drthy.
lorm, terminat ru o lnolitoare caudall caracterlsttdi, subţlatl cltre viri, M:operlt cu
solzi clctolzl. Capul mic, sourt mal curind lat, reprezinti 6,6% din longtmea tollall a
corpulol. Maxilarele hmgi, ascuţite ca un cioc : ma:x:Uaml superior mal lung dectt cel
Inferior. Premaxllarele, elmoldele laterale, vomerul, contoplte Intr-o singuri piesA. pre
zlntl dinţi mld, conld, ce par a a fi aşezaţi pe 2 rinduri, .tit pe malldla�e dt şi pe
vomer. Orbita ovall. cu dlametrul vertical ceva lll!illf mare decit cel orizontal şi margi
nea lut superioarA corespunde cu profilul superior al capului.
Aparatul operoular Incomplet, format numai din opercular, de loarml oarecum
lrlunghlularl.
Schetetul axlal dezvoltat, format din vertebre cUlndrlce In numl.r de 210-212,
care In partea caudall sint rudimentare.
Insertt.a dorsall lmedJat dupl cap, cu foarte puţin In urma lnsertlel lnotlltoarel
pectorale şi venlrale. lnotitoarea pectorall este fol'lltatl cUn 5 racUl robUste, ce pa'!' a fi
Incomplet oslftcate şi distanţate Intre ele. lnotltoarea veDitrall situati jos Imediat dupl
cap In dreptul lnsertlei pectorale ; formati din 13-14 MdU foarte lungi.
PotoforU se glsesc In grupuri bine delimitate : opercular, subpectoral, sopraper
toral şi allill.

Caracteristici morfometrice (dimensiuni Jn mm.) :
Lungimea
lnl!lltJmea
lnl!lltimea
Lungimea
Inlllţimea

tOitall!l a oorpulul
m8·X im� 18 corpului
mindml!l ,a, corpului

capului
oap ul ui
Diametru! orbltel
Distanta preorbitarl!l

.
Distanta postorbitarli
Lungimea maxHarulud superior
Lung!me.a maxilaruliul l.nferlioll"
Dist��mta pr>edorsall!l
Distanta preventrall!l
Distml·ta pre an181l l!l
.
Lungimea peatoralei

1 80
5
1 ,5

12

1 .7
7
4
10
6

14

8,5

22
12
13

Descriere : Peşte de talie mijlocie. lnălţimea corpului uniformă pe
cea mai mare parte a sa, reperzintă 2,7 % din lungimea totală.
Capul : Are o formă caracteristică triunghiulară, prevăzut cu un
bot ascuţit ca un cioc şi reprezintă 6,6 % din lunqimea totală a corpului.
Orbita ovală aşezată în partea anterioară a capului.
Neurocraniul : Destul de dezvoltat, evidenţiindu-se parietalele ce
se unesc prin o linie de sutură mediană, epioticul mic, frontalul, prefron
talul, etmoidul unit cu vomerul care prezintă dinţi conici, destul de
puternici, dispuşi în 2 rînduri pe toată lungimea sa. Parasfenoidul bine
dezvoltat, străbate orbita pe Ia baza sa.
Splanhnocraniul : Maxilarul superior lunq de 10 mm ascuţit către
vîrf, depăşeşte cu puţin lungimea maxilarului inferior, iar articulaţia sa
se află cu mult înapoia orbitei. Maxilarul inferior ceva mai scurt 8,5 mrn
se articulează de pătrat prin intermediul articularului dincolo de mar
ginea posterioară a orbitei şi prezintă dinti mici si conici pe toată mar
ginea superioară a osului dental. Osul pătrat şi hiomandibulul bine
dezvoltat. Aparatul opercular redus numai la opercular.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Scheletul axial : Coloana vertebrală este alcătuită din 2 1 0-2 1 2
vertebre d e formă cilindrică, mult mai lungi decit inalte ( 1 m m lungime).
Neurapofizele şi hemapofizele fine, putin dezvoltate. Vertebrele caudale
rudimentare, putin osificate şi neindividualizate.
Scheletul 1notiftoarelor impare : Dorsala şi anaia unite cu caudala
prezintă radii simple neramificatE" de 3 mm lungime. Dorsala se inserA
imediat după cap şi numără 345 radii, anaia se inserA în urma dorsalei,
prezintă 330-333 radii, dintre care primele mai scurte. In partea caudală
a corpului, radiile dorsalei şi analei descresc treptat în lungime, unindu-se
cu radiile caudale.
lnotlftoarele pare : Inotătoarea pectorală . se inseră superior ( sus)
imediat după cap şi este formată din 5 radii libere sub formă de spiră,
distanţate intre ele de 3 mm lun�ime.
Inotătoarea ventrală, situată jos imediat după cap, prezintă 1 3- 1 4
radii simple bine osificate şi lungi de 1 2 mm. Centura scapulară redusă
reprezentată prin cleitru.
Organele luminoase (fotoforii). Exemplarul nostru prezintă fotofori
bine individualizati sub formă de pete caracteristice de culoare negri
Cioasă. Se observă 6 organe operculare aşezate neregulat, 4 organe
subpectorale şi 6 organe suprapectorale. Incepind din partea posterioară
a maxilarului inferior, pînă in regiunea caudală a corpului se pot
observa peste 1 60 fotofori aşezati in 2 rînduri, ce par a fi neîntrerupte.
Raporturi şi dlferenţe : Pînă în prezent nu s-au descoperit in stare
fosilă decît foarte putini reprezentanti ai familiei Nemichthydae.
C. A r a m b o u r g ( 1967) descoperă in Oligocenul din lran genul
Proserrivomer şi descrie specia Proserrivomer Mecquenemi ( Priem). Fată
de caracterele acestui gen şi specii, exemplarul nostru se deosebeşte net
prin : un corp foarte alungit terminat cu o coadă caracteiistică filiformă
şi nu bifidă, prin maxilarele zvelte, ascuţite şi nu prea lungi, ce formează
un rostru nerobust. Insertia dorsalei incepe imediat după cap, aproape
de cea a pectoralei şi ventralei şi nu cu mult in urma lor ca la Proserri
vomer. Se mai diferenţiază prin numărul vertebrelor, a radiilor din inotă
toarele : dorsală, anală, pectorale şi ventrale şi prin prezenta fotoforilor,
care demonstrează că acest peşte este adaptat mediului batipelagic, iar
urmaşii lui de astăzi asa după cum arată ( R o u 1 e si B e r t i n) trăiesc
la o adîncime cuprinsă intre 3000-6000 m), biotopul normal de dezvol
tare a acestor peşti.
Caracterele sus menţionate ne fac să stabilim un nou aen caracte
ristic Mării Oli�ocene, cu certitudine străm oşul Nemichthydelor actuale
Oligonemichthys ; ce prezintă deocamdată o singură specie 0/igone
michthvs photophorae, cu caracterele qenului.
Aflorimentul fosilifer : Cozla-Piatra Neamt, orizontul disodilelor
inferioare - Oligocen.
Rdsp1ndire geograficd : Unele specii din familia Nemichthydae au
fost descoperite şi descrise in Oligocenul din Iran.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Ordinul GADIFORMES Berg. 1 940
Familia GADIDAE Rafinesque 1810
Merluccius ovalis n. sp.
(Pl. �1, fig. 2)

Formula

caracterelor

meristice - vertebre

:

40 ( 1 1-22-7),

1. D. 1 4-1 5, II. D. 42 ; P. 1 3 ; V. 8-9 ; C. ( 5- 1 6-1 6-5).

Derivatio nominis : De la cuvîntul latin ovalis ; formă caracteris
tică a corpului speciei noastre.
Holotypus : Exemplarul notat cu numărul 292 şi simbolul Cz, aflat
in colecţia Muzeului de Ştiinţele Naturale Piatra Neamţ.
Locus typicus : Cozla-Piatra Neamţ.
Stratum typicum : Orizontul disodilelor inferioare - Oligocen.
DIAGNOZA : Corpul de formă ovală, relativ alungtt, inalt, comprimat lateral,
acoperit cu solzi dololzl.
Capul . dezvoltat cu o lungime ce depăşeşte iniilţimea maxlml a corpului, repre
zintă 24,1 7 % din lungimea corpului firi lnotătoarea caudall.
Maxilarele, premaxllarele, dentalul şi vomerul, prezJntl diDU miel, conlcl aşezaţi
pe două rinduri. Maxlla.rul Inferior mal lung decit cel superior, prezlnll cltre partea sa
postertoarl doul apendfoe flllforme. Prima lnotltoa.re dorsall despărţltl de a 2-a prin
un spaţiu de 5 mm· Caudala separati de anall şi de a 2-a lnotltoare donall prin un
spaţiu de 7 mm. lnotltoarele ventrale se lnserl cu puUn inaintea celor pectorale.
Parapoflzele vertebrelor sint dezvoltate, . In numlr de 16-18, cu mijlocul bombat,
strins unile lntJTe ele p rin plrţlle laterale cu strlurl longltudlnale distincte, ultimele 4
parapollze mal scurte decit celelalte. Neurapoflzele şi bemapofizele bine evidenţiate.

Caracteristici morfometrice (dimensiuni Jn mm.) :
Lungimea c011p ului fitr.!i lnotMoarea oau!Cial.!i
ln.!iltimea maltim.!i a corp;uluâ
ln.!i� lime18 minim.!� a corpului
Lungimea oapului
ln.!ilţimea capului
.
Diametru! ooizontal al ochiru lui
D:i.sll. an ta preorbilbar.!i
Dis�anta postorbi�.!i
. . .
Lungime8. maXIiLarulud infel"ior
Lungimea msxLlarulub sruperior
Pnima disbant.!i predor518l.!i
A doua distant.!� predorsali1
Distamt a 1Jreanral,!i
Distanta ventral.!� aMI.!i

1 05
23

8

27

1 8,5
5
13
12

18
15

39

56
45
18

Descriere Inălţimea maximă a corpului reprezintă aproape 22 %
din lungimea corpului fără caudală. Cele două profile convexe,
simetrice.
Capul Lungimea capului reprezintă 25,8 % din cea a corpului.
Diametru! ochiului reprezintă 21 ,7 % din lungimea capului.
Neurocraniu : Se observă frontalul îngust în partea anterioară şi
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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mai lat spre partea sa posterioară ; parasfenoidul drept, bine dezvoltat
străbate orbita puţin mai jos de mijlocul ei. Vomerul lat prevăzut cu
dinti mici, precum şi un otolit în partea posterioară a craniului. Celelalte
oase din cauza proastei conservări nu pot fi identificate cu certitudine.
Splanhnocraniul : Maxilarul superior lung, uşor arcuit, mai lat in
partea sa posterioară, premaxilarul dezvoltat, lung, prevăzut cu dinţi
conici ce par a fi aşezaţi în două rînduri. Maxilarul inferior cu puţin mai
lung decit cel superior, prevăzut cu două rinduri de. dinţi pe toată �ar.
ginea superioară a dentalului. Articulaţia lor puţm in urma. orb1te.1.
Osul pătrat are o formă de triunghi, observîndu-se şi osul hwmandl
bular bine dezvoltat.
Aparatul opercular format din un preopercul îngust sub formă de
semilună şi un opercul nu prea lat.
Scheletul axial : Coloana vertebrală este alcătuită din 40 vertebre ;
dintre care 1 1 în partea anterioară a corpului, 22 în partea abdominală
şi 7 în partea caudală. Prima vertebră axis şi a 2-a precum şi ultimele
două vertebre caudale sînt mai reduse. Vertebrele au o formă dreptun
ghiulară, vizibil gîtuite la mijloc şi lărgite la capete, lungimea lor pre
zintă 2 mm. Vertebrele corpului începînd cu a 2-a şi pînă la cea de-a
1 7-1 8-a prezintă parapofize sub formă de plăci puternice de formă oare
cum triunghiulară, îndreptate cu vîrful în j os, puternic bombate la
mijloc, prevăzute cu striuri longitudinale, au o lungime de 6-7 mm şi
o lăţime de 2 mm. Ultimele 4 parapofize sînt mult mai scurte, 2-4 mm,
prevăzute cu hemapofize scurte.
Toate plăcile parapofizelor sînt aşezate perpendicular pe axa lon
gitudinală a corpului şi par a servi drept sprijin pentru susţinerea muş
chilor puternici ai coq�ului. Sistemul parapofizelor constituie un caracter
specific ce deosebesc speciile de Merluccius între ele şi faţă de strămoşul
lor posit>!l Palaeogadus.
Scheletul 1notdtoarelor lnotdtoarele impare. Inserţia primei înotă
toare dorsale se află deasupra celei de-a 3-a vertebră numărînd de la
cap. Radiile in număr de 1 4-1 6 sînt sprijinite de interneuralii înclinate
înainte şi destul de lungi. Lungimea bazei acestei înotătoare corespunde
lungimei a 7-8 vertebre din dreptul său. A doua înotătoare dorsală
incepe în dreptul vertebrei a 25-a numărînd de la coadă şi e separată
de razele posterioare a primei înotătoare printr-o distanţă egală cu lun
gimea a 3 vertebre.
Inserţia înotătoarei anale începe în dreptul celei de-a 30-a ver
tebră numărînd de Ia coadă. Prima radie şi ultimele 4 radii sînt mai scurte
ca celelalte. Radiile sînt sprijinite pe interhemalii destul de dezvoltate.
Inotătoarea caudală e separată de-a 2-a dorsală şi anală printr-o
distanţă egală cu lungimea a 7 vertebre. Formată din 16 radii principale
şi 5 radii laterale. Prezintă 3 plăci hipurale de formă triunghiulară care
servesc ca sprijin pentru radiile principale a înotătoarei,
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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lndtdtoarele pare. Inotătoarele pectorale sînt situate sus pe nivelul
coloanei vertebrale deasupra celei de-a 2-a vertebră, cu radii lungi,
drepte ce ajung pîn.� la cea de-a 1 6-- 1 7-a vertebră. Inotătoarele ventrale
situate jos puţin înaintea pectoralelor cu 2 vertebre, prezintă radii lungi
ce ajung pînă aproape de începutul înotătoarei anale.
Raporturi şi diferente : Pînă în prezent se cunosc puţine specii
fosile ale genului Merluccius ca Merluccius macroactus ( Kramberger
1 879) , Merluccius lednevi (Bogaciov 1 933) , Merluccius inlerus ( Danil
tshenko 1 947), Merluccius errans ( Smirnov 1 953). Din analiza compara
tivă a caracteristicilor morfometrice şi meristice ale speciilor fosile
cunoscute pînă în prezent, a literaturii cercetate şi datorită unei bune
conservări a exemplarelor noastre, am putut constata caracteristici noi
cu totul deosebite faţă de a celorlalte specii, în special cele privind :
forma corpului, numărul de vertebre, numărul radiilor din înotătoarele :
pectorale, ventrale, anale, prima şi a 2-a înotătoare dorsală precum şi
numărul şi structura plăcilor parapofizelor.
Aceste caractere deosebesc net formele noastre de cele descrise
pînă in prezent şi impun după părerea noastră stabilirea unei specii noi
Merluccius ovalis, care prezintă unele asemănări in special cu Merluc
cius errans (Daniltshenk.o 1 960).
Aflorimentul losilifer : Cozla-Piatra Neamţ, orizontul disodilelor
inferioare - Oligocen.
Rdsp1ndirea geogralicd : Speciile genului Merluccius au fost desco
perite şi descrise din Oligocenul din Carpaţi şi Caucaz.
Ordinul PERCIFORMES Bertin et Arambourg 1 958
Subordinul PERCOIDEI
Familia PRIACANTHIDAE Berg. 1 94 0
Priacanthus pietrensis n. sp
(Pl. I� fig. 3)

Formula caracterelor meristice
vertebre 23 ( 1 O + 1 3)
D.
D. XVI-1 5-1 6 ; A. III-1 7-1 8 ; P. 1 6--1 8 ; V. 2 + 5.
Derivat/o nomlnis : După numele oraşului Piatra Neamţ, pe raza
căruia se află muntele, unde a fost descoperită specia noastră.
Holotypus : Exemplarul notat cu numărul 293 şi simbolul Cz, aflat
in colecţia Muzeului de Ştiinţe Naturale Piatra Neamt.

Locus typicus : Cozla-Piatra Neamţ.
Stratum typicum : Orizontul disodilelor inferioare - Oligocen.

DIAGNOZA : Peşte de talie mld, cu schelet bine oslllcat. Corpul Inalt In partea
a.utedoarl, capul scurt, ochlil mari, gura miel lermlnall, superioarl, obllcl, pedunculul
caudal foarte redus, caudala truncblatl. lnlltlmea maxlml a corpului reprezln.tl 40 %
dln lungimea corpului firi caudall şi este egali cu lungimea capului. lnilţlmea capului
reprezinti 87% cUn lungimea sa. Orbita rotuDdl formeazl 43,'1 % din lungimea capului.
Cel e doul profUurl ale corpului convexe. MaxllaruJ Inferior ceva mal hrnţr ca ceJ
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superior, cu cUnlll miel. Preoperculul IDguM, Indoit prevlzu.t cu spini, operculul relaUv
lDDg, prez1ntl line rugQl:ttAU şi subopercuJarul drept şi scurt. lnotAtoarea dorsaiA nedl
vlzatL lol'lllatA din ra.clll ţepoase şi moi, a cArei iDserţle se afil Imediat dupA cap. Anaia
Incepe cu 3 ţepi bloe dezvoltaţi. lnotlitoarele pectorale se InserA sus pe partea lalerall
a corpului, Iar ventralele jo s cu drea 2 mm. In faţa pec:1oi'alelor. Corpul este acoperit
de solzi m.Jd prevAzuţl cu pronunţille rugozltAţl.

Caracteristici morlometrice (dimensiuni 1n mm.) :
Lungimea corpului f!rll c:audalll
lna.Itămea mu.lmll e corpuluJ
Lungimea capului
lnl!IUmea oapuLud
Diametru! o:niz<>ntal al orbLtei .
Lungimea maxllarului superio r
Lungdmea maxi1arulud infer ior
Distanta preorbitarl!
Distanţa postorbitarl!
Distanta predor�
Distanţa preanal!l . . .
Lungimea bazei lnotMoarel an,a,Le
Lungimea bazei ln!ltoarei dorsale
Lungimea radiilor lnot!ltoarei ventrale
•

•

.

•

•

•

•

•

20
t1

8
7
3, 5
4
5

3

2,2

9

15
5

1O
6

Descriere : Corpul puţin alungit, comprimat lateral, cu profilul
dorsal mai convex decit cel ventral.
Capul : Capul scurt se cuprinde de 21/2 ori in lungimea corpului f4ră
caudală. Diametru! ochiului reprezintă 43,7 % din lungimea capului.
Neurocraniul : Oasele cranului nu se disting prea bine, obser
vîndu-se, frontalul, parietalele bine dezvoltate urmate de supraoccipital
care prezintă o creastă de formă triunghiulară. Prefrontalul, etmoidul şi
parasfenoidul care străbate orbita puţin mai jos de mijlocul ei.
Splanhnocraniul : Maxilarul superior de 4 mm lungime, mai lat in
partea sa posterioară, prezintă premaxilar prevăzut cu dinţi mici ; maxi
larul inferior mai lung decît cel superior, puternic lărgit în partea sa
posterioară, prevăzut cu dinţi pe toată marginea superioară a dentalului.
Pătratul şi oasele pterigoide bine dezvoltate. Aparatul opercular com
plet format din un preopercul ingust puţin indoit prevăzut cu un spin"
operculul lung cu marginea ventrală oblică, suboperculul este scurt şi
aproape drept. Pe tot aparatul opercular se observă un fel de rugozităţi
caracteristice ce par a fi mici ţepi deformaţi în timpul fosilizării.
Scheletul axial : Coloana vertebrală este alcătuită din 23 vertebre,
de formă dreptunghiulară, gîtuite la mijloc, dintre care 1 0 în partea ante
rioară a corpului şi 13 în partea posterioară. Ultimele 3 vertebre sînt mai
scurte aproape pătr�te, iar ultirp.a se termină cu un urostil îndreptat in
sus. Apofizele neurale şi hemale bine dezvoltate, ating în special in par
tea posterioară a corpului marginile sale. Prezintă coaste subţiri şi lungi
pe toată lungimea corpului.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Scheletul 1notătoarelor fnotătoarele impare. Inserţia înotătoarei
dorsale se află imediat după cap în dreptul primei vertebre fiind formată
din 2 părţi : prima parte spinoasă ce numără 1 6 radii bine dezvoltate
de 6 mm lungime, iar a 2-a parte moale este formată din 1 5-1 6 radii
mai scurte. Inotătoarea anală se inseră în dreptul celei de-a 1 3-a vertebră
numărînd de la coadă, fiind_ situată pe verticala celei de-a 8-9-a radie
a înotătoarei dorsale. Formată din 1 7-18 radii articulate, destul de lungi
şi dezvoltate ce se micşorează treptat spre partea posterioară, iar la
începutul ei prezintă 3 spini dintre care primul cu puţin mai scurt
ca ceilalţi.
Inotătoarea caudală relativ scurtă, trunchiată, la exemplarul nostru
nu poate fi observată cu toate caracteristicile ei.
lnotătoarele pare. Inotătoarele pectorale se inseră la jumătatea
înălţimii dintre coloana vertebra.lă şi profilul ventral al corpului. Prezinta
1 6-18 radii destul de dezvoltate şi lungi. Inotătoarele ventrale situate
j os, inaintea pectoralelor, prezintă 2 radii spinoase între care se află 5
radii moi bine dezvoltate.
Centura scapulară este formată dintr-un cleitru, hipercleitru, cora
coid şi un postcleitru ce ajunge pînă aproape de marginea ventrală a cor
pului. Inotătoarele ventrale sînt legate de centura scapulară prin
foarte scurte oase pelviene ce formează ossa pubis.
Intregul corp este acoperit de solzi mici, prevăzuţi cu zimţi
dînd aspectul de· rugozitate. Se observă linia laterală puternic curbată în
sus î n dreptul primelor radii ţepoase ale înotătoarei dorsale.
Raporturi şi diferenţe : Pînă în prezent se cunosc puţine specii
fosile ale genului Priacanthus ( Cuvier 1 8 1 7) ele fiind descoperite în Oli
gocenul din Bavaria, Ungaria de W e i 1 e r ( 1 932, 1 938), Priacanthus
spinosus ( Ag.) 1 B o g a c i o v ( 1 933) descrie din Oligocenul din Ca ucaz
speciile Priacanthus robustus şi Priacanthus longispinus care apoi este
raportat de către D a n i t s c h e n k o ( 1 960) la genul Gephyroberyx.
C. A r a m b o u r g ( 1 967) descoperă în Oligocenul din lran un
nou gen şi specie Priacantopsis crassispinus.
Din analiza comparativă a caracterelor morfometrice şi meristice
ale speciilor fosile descoperite şi descrise pînă în prezent, am putut
constata că formele noastre prezintă caracteristici noi cu totul deosebite
faţă de celelalte specii în special cele privind
numărul de vertebre,
numărul radiilor din înotătoarele, pectorale, ventrale, dorsală şi anală,
ce deosebesc net formele noastre şi impun stabilirea unei specii noi
Priacanthus pietrensis.
Allorimentul fosilifer Cozla-Piatra Neamţ, orizontul disodilelor
inferioare - Oligocen.
Răsp1ndire geografică : Speciile genului Priacanthus au fost dez
coperite şi descrise din Oligocenul din Glaris, din Bavaria, Ungaria, Iran,
Caucaz şi Carpaţi.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Subordinul OPHIDIOIDEI
Familia BROTU LIDAE
Propteridium profondae n. sp.

79

(P l III, fig. 2)
.

Formula caracterelor meristice : vertebre 4 6 ( 1 2-34) , D. ( 80-84) ,
A. (65-67), P . ( 26-28) , V . 5.
Derivatio nominis : După caracterele ce le prezintă şi a mediului
în care trăiesc azi unele Brotulidae.
Holotypus : Exemplarul notat nu nr. 294 şi simbolul Pt., aflat în
colect·ia Muzeului de Ştiinţe, Naturale Piatra Neamţ.
Locus typicus : Pietricica-Piatra Neamţ.
Stratum typicum : Orizontul mamelor brune - Oligocen.
DIAGNOZA : Talie mlcli, corpul alunglt ounelform, comprimat lateral. Capul
relativ mare se cuprinde de 3,4 ori In lungimea corpului llirli caudalli. Ochii DliiU'I aşe
zaţ.l In partea anterioară a capului, reprezinti 3,3 % din lun!}lmea ci'CUUulul, egali cu
dlslianţa preorbHarli. Gura terminaU. MaxUa.rele prezinta dinţi mld asoullll. Inserţia
dors&let situati ln partea anterioară a corpului, in dreptul celei de- a 4-a vertebră,
numlirlnd de la cap. lnotlitoarel e pectorale aşezat e sus p e părţile laterale ale corpului,
se Insera pe o bazli largli şi radllle au drept suport pterigolore. lnotlitoarele ven.tlllle rlis
llrate se afli situate inaintea celor peolorale, j os imediat la terminarea maxUarulul.
Maxllarul Inferior prezintă cUre partea sa posterioară trei apendice radiale, ce par a
indeplini rol de mustliţl. lnotlitoarea analli incepe in dreptul celei de-a 10-a vertebră,
numilrtnd de la cap. Dorsala şi anaia trec direct in caudalli. Corpul acoperit cu solzi
miel clclolzl.
Prezintă lotolorl şi urme de lotolorl pe toatli lnUnderea plirţll ven.trale a corpului,
ce par a il aşezaţi In douli rinduri 12-14 lotolorl ventrall şi 28-30 lotolorl anteroanall.

Caracteristici morfometrice (dimensiuni ln mm) :
Lungimea totall'i a corpului
Lungimea fl'irl'i caudall'i
. .
lnl'iltimea muiml'i 11 corpului
lnl'iltimea miniml'i a corpului
Lungimea capului
lnl'iltimea capului
Diametru! ochiului
Distanta preorbitarl'i
.
Distanta postorbitarl'i .
Lungimea maxilarului superior
Lungimea maxilarului inferior
Distanta predorsall'i
Distanta preanall'i .
Distanta ventral-pectorall'i
.

37
34
fi

2
10
6
3
3
4
4
5
12
16
5

Descriere : lnălţimea maximă a corpului se cuprinde de 5,6 ori in
lungimea sa fără caudală şi este egală cu lungimea a 8-9 vertebre.
Capul. Lungimea capului aproape de 2 ori mai mare ca înălţimea
maximă a corpului, corespunde lungimii a 15 vertebre din partea ante
rioară a corpului. Orbita mare, ovall.
Neurocraniu. Elementele osteologice ce pot fi observate la exem
plarele noastre sint : frontalul bine dezvoltat se întinde pînă la nivelul
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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marginii anterioare a orbitei, unindu-se cu prefrontalul. Regiunea etmoi
dală scurtă, caracteristică tuturor ophidioidienilor, parietalul şi occipi
talul redus. Parasfenoidul distinct cu o lungime de 6 mm, străbate orbita
pe la mij locul ei.
Splanhnocraniul. Maxilarul superior lung mai ingust in partea
anterioară, şi mai lat in partea sa posterioară, prezintă premaxilar.
Maxilarul inferior cu puţin mai lung decît cel superior prezintă dinţi pe
toată marginea superioară a dentalului. Articulaţie lor este aproape de
marginea posterioară a orbitei.
Se observă articularul, pătratul, simpleticul, hiomandibularul, pre
cum şi pterigoidul, metapterigoidul şi entopterigoidul.
Aparatul opercular alcătuit din opercular ce prezintă uşoare
striuri, subopercular, interopercular şi preopercularul.
Scheletul axial. Coloana vertebrală cuprinde 46 vertebre din care
34 caudale, puternic gituite la mijloc şi lărgite la capete, cu corpul de
aproape 1 mm lungime. Lungimea părţii corporale a coloanei vertebrale
este mai mică decit partea caudală. Prezintă parapofize (�10 perechi),
pleurapofize, iar apofizele neurale şi hemale bine dezvoltate ajung plnli
la marginea corpului.
Scheletul 1notdtoarelor. lndtotoarele impare. Inserţia înotătoare!
dorsale se află deasupra celei de-a 4-a vertebră numărînd de la cap.
Radiile în număr de ( 80-84) se unesc cu cele a înotătoarei caudale,
prezintă interneuralii şi au o lungime de 3-4 mm.
Inserţia înotătoarei anale începe în dreptul celei de-a 1 0-a vertebră
numărînd de la cap. Primele 3-4 radii . ·stnt mai scurte ca celelalte.
Radiile în număr de 65--67 sînt sprijinite pe interhemalii şi se unesc
cu radiile caudalei.
lndtătoarele pare. lnotătoarele pectorale sint foarte dezvoltate,
alcătuite din 26-28 radii simple, lungi de 3 mm, cu o bază largă, pre
zintă 4-5 pterigofori pe care se sprijină radiile. Centura scapulară este
ophidioiformă, prezintă cleitru dezvoltat, arcuit, hipercleitru terminat cu
un spin puternic, coracoidul redus şi. un postcleitru pe care se găsesc
pterigofori de care se prind radiile pectoralei. Inotătoarele ventralei se
inseră mult înaintea pectoralei direct de simfiza cleitrului, fiind alcă
tuită din 5 radii dezvoltate şi destul de lungi - 7 mm.
Corpul este acoperit cu solzi cicloizi şi la exemplarul nostru se pot
vedea destul de greu urmele parţiale ale liniei laterale.
Raporturi şi diferente : Pînă în prezent sînt foarte puţine specii
fosile cunoscute din această familie. Pentru prima dată a fost descrisă
de K r a m b e r g e r ( 1 880) o specie a genului Brotula după un exem
plar incomplet şi prost c onservat descop� r�t în depozitele miocene d*':
la Nikolschitz ( Moravia) Brotula (?) longJpmnata. In 1959 L e o n a r d 1
raportează la genul Brotula un peşte descoperit i_n Miocenul superio� de
Bessima din Sicilia a cărui caractere însă nu smt concludente deş1 se
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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apropie oarecum ca formă de genul actual Pteridium. D a n i 1 t c h e n k o
în 1 960 descoperă şi descrie din Oligocenul din Caucaz un nou gen şi
specie : Protobrotula sobijievi. In 1 967 C. A r a m b o u r g descoperă
în Oligocenul din Iran un nou gen şi specie Propteridium Dou
villei ( Priem).
Fată de toate aceste specii descoperite pînă acum formele noastre
se apropie mai mult de genul Propteridium, deosebindu-se însă net prin
caracteristici morfometrice şi meri.s tice ca : numărul vertebrelor, num.a
rul radiilor din înotătoarele dorsală, anală, pectorale, ventrale, precum
şi prin prezenţa unor fotofori, ceea ce determină raportarea lor la o
nouă specie : Propteridium prolondae.
Allorlmentul fosllller : Pietricica-Piatra Neamt, orizontul marnelor
brune - Oligocen.
Rclsplndlre geograllcd : Depozitele oligocene din Iran.
Subordinul TRICHIUROIDEI
Familia GEMPYLIDAE
Thyrsltoides aff. Zarathoustrae
(Pl. IV, fig. 1 )

Thyrsltoldes Zarathoustrae ( Arambourg 1 967) , pag. 1 6 1 , Pl. XVI,
fig. 2, 3 et fig. 57 dans le texte ( cum syn).
Formula caracterelor meristice : vertebre 33 ( 1 9-14), I. D. 1 7, II.
D. 1 6--V, A. 11 + 1 6 IV-V ?, P. 1 6-- 1 8, V. 1-5.
Descriere : Corpul foarte alungit, gempyliform, comprimat lateral,
cu profilul dorsal şi ventral aproape drept pînă la inserţia celei de-a 2-a
înotătoare dorsală şi a analei, unde prezintă o ridicătura distinctă. Capul
mare alungit reprezintă 22,4% din lungimea totală a corpului. Maxilarul
inferior ceva mai lung ca cel superior 1 ambele maxilare prevăzute cu
dinţi conici bine dezvoltaţi. Orbita mare aşezată în partea posterioară
a capului.
Caracteristici morlometrice (dimensiuni ln mm) :
Lungimea totaUI a corpului . . .
125
Lungimea corpului fllrl!l caudalll
1 19
Inlllţjmea maximll a corpului
10
5
Inllltimea rninimll a corpului .
Inlllţimea corpului la Inceputul
10
tnotl!ltoarei anale
28
Lungimea capului
15
Inl!lltimea capului
8
Diametru! orbitei .
15
Distanta preorbitarll
4
Distanta postorbitarll
20
Lungimea maJ:ilarului superior
21
Lungimea maJ:ilarului inferior
32
Distanta predorsalll
91
Dist-anta preanalll
45
Distanta
preventralll
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Dist81Ilta pectoral-ventraUi
Distanţa ventral-111inală . . . .
. . . . . .
Lungimea bazei primei lnotătoare dorsale
Lungimea bazei celei de-a 2-a
inoUitoare dorsa.le . . . . .
Lungimea bazei inotlltoarei 81Ile.le

4

46
48

17
20

Neucoccaniul. prezintă regiunea preorbitară mai dezvoltată ; dis
tingindu-se etmoidul, prefrontalul lat şi puternic, frontalul mai îngust şi
regiunea postorbitară mai scurtă, observîndu-se parietalul şi orbitosfe
noidul. Orbita mare de formă ovală este străbătută către baza sa de
parasfenoid drept şi. subţire.
Splanhnoccaniul. Gura terminală prezintă o deschidere destul de
largă. Maxilarele bine dezvoltate prezintă dinţi puternici de formă
conj.că. Maxilarul inferior ceva mai lung decît cel superior. Primii 2-3
dinti sînt mai dezvoltaţi sub formă de colţi. Premaxilarul dezvoltat.
Articulaţia maxilarului inferior este cam în dreptul mijlocului orbitei.
Se observă pătratul, articularul, ectopterigoidul sub formă arcuită,
endopterigoidul şi hiomandibularul.
Aparatul opercular complet, bine dezvoltat, prezintă pe suprafaţa
sa fine ornamentatii.
Scheletul axial. Coloana vertebrală este alcătuită din 33 vertebre,
de 3 mm lungime, mult alungite şi gituite la mijloc.
Apofizele neurale şi hemale sînt subţiri şi ajung pînă in marginP.a
corpului. Toată coloana vertebrală prezintă numeroase epineurale si
epipleurale, se termină cu un urostil oblic în sus şi 3 plăci hipu 
rale dezvoltate.
Scheletul 1notătoaceloc. lnotătoacele impace. Prezintă 2 dorsale
Prima înotătoare dorsală incepe imediat după cap şi este alcătuită din
17 radii dezvoltate şi distanţate între ele, prima radie e mai scurtă ca
celelalte, care au o lungime de 7 mm. Prezintă interneuralii înclinate
către parte anterioară a corpului.
A doua înotătoare dorsală începe în dreptul celei de-a 1 9-20 ver
tebră, iar inserţia ei se face pe o ridicătură pronunţată a corpului. Radiile
in număr de 1 6 bine dezvoltate, iar prima radie mai scurtă ca celelalte.
Prezintă 5 pinule.
Inotătoarea anală se inseră în dreptul celei de-a 1 4-a vertebră,
numărînd de la urostil. Prezintă doi spini, primul mai scurt decît al
doilea şi 1 6 radii cu interhemalii dezvoltate şi se pare că este urmată
de 4-5 pinule.
Inotătoarea caudală prezintă 1 5 radii principale şi citeva radii late
rale foarte scurte.
lnotătoacele pace. Pectorala se inseră la jumătatea corpului şi este
alcătuită din 1 6--1 8 radii dezvoltate şi destul de lungi.
Centura scapulară dezvoltată, observîndu-se un cleitru, hiperclei
tru, coracoid şi postcleitru.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Inotătoarele ventrale se inseră pe marginea ventrală a corpului şi
sint alcătuite din o radie puternică sub formă de sp in şi alte cinci radii
mai puţin dezvoltate dar destul de lungi. Se observă c ă ele se prind de
centura pelviană ( ossa pubis) alcătuită din oase subţiri, legate
de coracoid.
Raporturi şi diferenţe : Faţă de speciile descris e pînă în prezent de
către R a t h ( 1 859) Thyrsitocephalus - din şisturile de Glaris de către
S a u v a g e ( 1 873) in Miocenul de Licata ( Sicilia), Hemithyrsites de
către D a n i 1 t c he n k o ( 1 960) Hemithyrsites maicopicus, descoperit
în Oligocenul din Caucaz şi C. A r a m b o u r g ( 1 967) Thyrsitoides
Zarathoustrae, descoperit în Oligocenul din Iran, formele noastre pre
zintă o oarecare asemănare cu acesta din urmă, deosebindu-se totuşi
prin numărul de vertebre, prin numărul radiilor din înotătoarea dorsală
şi anală. Rămîne a mai descoperi şi alte exemplare, spre a putea observa
pinulele, ce se observă foarte greu la exemplarul nostru, spre a putea
definitiva cu certitudine raportarea la o altă specie.
Ailorimentul losilifer : Cozla-Piatra Neamţ, c.rizontul disodilelor
inferioare - Oligocen.
Rdsplndire geografică : Speciile genului Thyrsitoides au fost descoperite şi descrise din Oligocenul din lran.
Subordinul SCOMBROIDEI Bertin et Arambourg 1 958
Familia THUNNIDAE Regan 1 903
Genul PINULOTHUNNUS nov. gen.
Pinulothunnus cernegurae n. sp.
( P l . V, fig . 1 )

Formula caracterelor meristice vertebre 2 9 ( 1 4-15), 1 . D . 1 1 -XI
(false pinule), II. D. 1 1 + VI pinule, A. 2 + 1 8 + 5 pinule, P. 2 + 5, V. 2 + 7.
Derivatio nominis : După caracterele ce le prezintă şi numele locu
lui unde a fost descoperit.
Genotyp : Exemplarul notat cu număru l 295 şi simbolul Cg, aflat
în colecţia Muzeului de Stiinte Naturale din Piatra Neamţ .
Locus typicus : Cernegura-Piatra Neamţ.
Stratum typicum : Orizontul mamelor brune - Oligocen.

DIAGNOZA : Pinulot hlMlnus nov. gen. Peşte de talie mare, corpul oblong, robust,
ascuţit la cele douA extrem.ltlţl. Capul conl e a cArul lungime reprezinti 28,5 % din
lungimea totalA a corpului, cu puţin mal mică ca înălţimea maxlml a corpului. Orbita
rotundl, mare cu un diametru de 27 mm. Gura mare, terminală. oblicA. Maxilarele pre
vlzu,te cu tllnţl mArunti foarte numeroşi. Pedunculul caudal foarte subţire şi setul. Cele
douA dorsale separate : prima cu I l radU spinoase, a do11a cu 1 1 radU moi. PrezintA
1 1 plnule lalse pe toată lungimea bazei primei înotătoare dorsale şi 6 pinllle bine dez
voltate In urma celei de-a 2-a dorsale, precum şi 5 pinllle bine dezvoltate In urma
anale!. Corpul acoperit de solzi clclolzl, prezintă două llnJl laterale sl�oase. Prima
Unle latel'all se afli la 9 mm deasupra coloanei vertebrale $1 se termJnl in dreptul
celei de-a 1�19 vertebră, Iar a 2-a Unle laterală se afil la 25 mm deasupra coloanei
vertebrale ş i la 15 mm Jall de prima Unle lateralA, termlnladu-se lD dreptul celei de-a
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24-25-a vertebrl, Dumlrlnd de la cap. Aparatul opercular complet format diD preopE r

cular, opercolar, lnteropercular şi subopercular. Maxlluul Inferio r preziDtl 3 a.pendloe
radiale. Scheletul craniului şi al centurUor scapularl şi pelvlanl biDe dezvoltate.
Caudala bomocercl, adinc scobltl formati din radU ramlilcate şi articulate.

Caracteristici morfometrice (dimensiuni 1n mm) :
.
. 400
Lungimea total� a corpului
Lungimea corpului f�rll caudaill
320
120
In�UUmea maxim� a corpului
18
rn�ltimea minimă a corpului
1 14
Lungimea capului
99
In�ltimea capului
Distanta preorbitarll
34
Dlst11111 ţa postorbitarll
45
27
Diametru! orbitei
49
Lungimea maxilarului superior
55
Lungimea maxilarului inferior
Prima distant� predorsalll .
136
A doua distanţll predorsalll
220
218
Distanta preanaUI
Distanţa ventral-anal�
1 12
80
Lungimea bazei primei inot�toare dorsale
Lungimea bazei celei de-a 2-a
lnotlltoare dorsale .
.
43
45
Lungimea bazei lnot�toarei anale
Lungimea radiilor spinoll6e din prima
lnot�toare dorsalll
36
Lungimea radiilor moi din a 2-a
29
lnotlHoare dorsal� . . . .
Lungimea radiilor din lnotlltoarea anal�
29
Lungimea radiilor din lnot�toarele
. 44---45
.
.
pectorale
48
Lungimea radiilor din tnot�loarea ventral!
.

.

.

.

•

.

.

.

•

.

.

•

.

.

•

.

.

•

.

•

•

Descriere : Corpul relativ inalt şi gros, inălţimea maximă repre
zintă 30 % din lungimea totală a corpului. Cele două profile ale corpului
la fel de convexe.
Capul Are o formă conidl., iar lungimea lui reprezintă 28,5% din
lungimea totală a corpului. Spaţiul preorbitar aproape 30 % , diametru!
ochiului 24 % din lungimea capului. Gura terminală, oblică, mare, a cărei
deschidere ajunge aproape pînă sub mijlocul ochiului.
Neurocraniul. Este complex şi alcătuit din următoarele oase ce se
observă bine la exemplarul nostru etmoidul lateral de formă aproape
triunghiulară, frontalul lung, ingust şi robust, parasfenoidul drept, puter
nic, străbate orbita aproape de marginea sa inferioară. In regiunea occi
pitală se observă supraoccipitalul in legătură cu frontalul, occipitalul
lateral, parietalul bine dezvoltat, alisfenoidul in partea posterioară a
orbitei. In regiunea otică se observă sfenoticul, pteroticul şi epioticul de
care se articulează centura scapulară.
Splanhnocranlul. Maxilarul superior lung, robust., mai lat spre
partea sa posterioară, cu o lungime de 49 mm, ce reprezintă 43 % din
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lungimea capului, prezintă un premaxilar dezvoltat, prevăzut cu dinţi ce
se observă şi pe oasele palatine. Maxilarul inferior lung, mai lat spre
partea sa terminală, are o lungime de 55 mm, prevăzut cu dinţi mici pe
toată partea superioară a dentalului. Articulaţia lor sub centrul ochiului,
se face prin intermediul articularului. Se observă osul pătrat, ectopteri
goidul, endopterigoidul, metapterigoidul şi hiomandibularul. Aparatul
opercular complet bine dezvoltat, format din preopercular curbat, oper
cular, interopercular şi subopercular.
Scheletul axial. Scheletul axial este alcătuit din 29 vertebre de
1 0-1 1 mm lungime gîtuite la mijloc şi lărgite la capete. Ultimele două
vertebre caudale sînt mai reduse. Vertebrele prezinti apofize neurale şi
hemale dezvoltate lungi pînă la marginea corpului. In partea anterioară
vertebrele prezintă 1 0-1 2 perechi de coaste lungi pînă aproape de
marginea ventrală a corpului. Pe partea dorsală primele 1 4-1 5 vertebre
prezintă epineurale.
Scheletul 1notdtoarelor. lnotdtoarele impare. Dorsala este alcătuită
din două părţi prima înotătoare este alcătuită din 1 1 radii spinoase, ce
descresc treptat în lungime ; in această parte se pot observa 1 1 false
pinule alcătuite din 5 radii foarte scurte, late şi ramificate dichotomic
către vîrf. A doua înotătoare dorsală este alcătuită din 1 1 radii moi,
ramificate şi articulate, urmate de 6 pinule alcătuite din 1 1-1 2 radii ce
prezintă urme de pigment aşezate neregulat pe toată suprafaţa lor. Prima
radie a pinulelor e foarte lată şi scurtă, iar prima radie a celei de-a 2-a
înotătoare dorsală e spinoasă şi mai scurtă ca celelalte. Radiile celor
două înotătoare sînt sprijinite de puternice interneuralii curbate. Inotă
toarea anală se inseră în dreptul celei de-a 1 6- 1 7-a vertebrA, numArind
de la coadă. Primele două radii sint spinoase şi scurte, iar celelalte sint
ramificate şi articulate, descresctnd treptat în lungime, urmate de 5
pinule. Radiile sînt sprijinite pe interhemalii foarte bine dezvoltate şi
uşor arcuite. Caudala adînc scobită 1 dorsala a doua, anaia şi lobii caudalei falciformi.
lnotdtoarele pare. Pectoralele se inseră în dreptul ochiului sus
la nivelul coloanei vertebrale şi sînt alcătuite din 2 radii spinoase şi 5
radii ramificate şi articulate destul de lungi, sprijinite pe pterigofore.
I notătoarele ventrale situate j os în dreptul pectoralelor, prezintA 2 radii
spinoase între care se află 7 radii ramificate şi articulate.
Centura scapulară foarte bine dezvoltată, observindu-se cleitru
robust, care mărgineşte partea posterioară a cavităţii branhiale, iar tn
partea superioarA un hipercleitrum şi post temporalul bifurcat, care se
articuleazA de craniu. Se mai observA scapulum de care se prind radiile
pectoralei, coracoidul şi un postcleitrum. Centura pelvianA e simplii
reprezentatA prin 2 plăci osoase ce formeazA o simfiză ( ossa pubis)
de care se prind radUJe înotătoarei v entr ale prin intermediul unor
pterigofore,
·
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Tot corpul este acoperit cu solzi cicloizi.
Raporturi şi diferente : Pîn6 în prezent s-au descoperit şi descris
din Europa, Iran şi California diverse specii raportate genurilor O r cy
nus, Thunnus, Cybium, Scomberomorus, Auxis şi Grammatorcynus. Faţă
de toate genurile şi speciile descrise pînă în prezent, formele noastre
prezintă din punct de v�dere morfologic, osteologie şi meristic caractere
deosebite ceea ce impune raportarea lor la un nou nume generic : Pinu
Jothunnus, ce prezintă deocamdată o singură specie : Phinulothunnus
cernegurae cu caracterele genului.
Allorimentul fosilifer Cernegura-Piatra Neamţ, orizontul mame
lor brune - Oligocen.
Răsp1ndire geografică : Unele genuri din familia Thunnidae au fost
descoperitP. şi descrise din Oligocenul din Caucaz şi Carpaţi.
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NOUVELLES DONNt!ES CONCERNANT LES POISSONS FOSSILES DE L'OLIGOC2NE
DE PlATRA NEAMŢ

par M. CIOBANU
R E S U M t!
Ce travail represente la suite de nas etudes sur la paleolchtiofaune des depOts
oligoc�nes ( 19&'9) et apporte des reiliSeignemen<t.s nouveaux visaDJt la coniiJ8iisance de la
faune decouverte sur les massifs montagneux des alentours de Piatra Neamţ - Cozla,
Pietricica et Cernegura.
Polyipnus ollgoc�nlcus n. ._sp.
Derivatio nominis : D'apres le nom de l'lge des depOts geologiques de son )X'el6vement.
Holotypus : Exemplaire enr�gistre sous le nr. 290 et le symbole Cz. qui se
trouve dans la collection du Musee d'Histoire Naturelle de Piatra Neamţ.
Locus t ypicus : Cozla-Piatra Neamt.
Stratum t ypicum : Horizon des schistes dysodildques inferieurs - Oligocme.
Diagnose : Petite taille, corps assez baut, les cOtes comprimees. Tete petite, dont
l'hauteur depasse la longueur, repr�sente 33 % de la lo.ngueur du corps, la nageoire
caudale exclue. Grands yeux qui se trouvent dans la part.ie anterieure de la tete. La
bouche superieure dans sa pa.rtie finale, est tr6s oblique en hauteur.
Les maxillaires presentent des supremoxillair es et d eş d ent s pet ite s dv
forme conlque.
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L'insertion de la dorsele situee dans la p artie superleure du corps, pr6t de
l'onzi�me vert6bre comptee d�s la t�te, la oil le profil du corps presente une courbwe.
Les nageoires pectonles sont sltuees tout pr�s de la t�te, les nageoires ventrales
situees devant le premier rayo.n de la nageoire dorsale.
La nageoire anale commence des la 21 -ieme vertebre comptee de la queue situee
devant les derniers rayons des nageoires dorsaJes.
La nageoire caudale homocerque presente trois plaques bipurales qul forment la
base des rayons caudales .
Le corps couvert d'ecailles petits et cycloides. Les photophorea se trouvent
groupes d'une maniere distincte : le groupe pectoral, ventral, anteroanal, poste81Ull,
suranal, precaudal, surcaudal, postelateral, et 1111.tldorsal.
Genre OLIGONEMICHTHYS nov. gen.
Oligonemlchthys photophorae n. sp.

Derivat/o nomlnls : D'apres le nom court de l'Age des coucbes de son prel,vement
et le nom generique et aussi d'apres un trait specifique - la presence des photopbores.
Holotypus : Exemplaire en.registre sous le nr. 291 et le symbole Cz. dans la
collection du Musee d'Histoire Naturelle de Pi atra Neamţ.
Locus typlcus : Cozla-Piatra Neamt.
Stratum typicum : L'horizon de scbistes dysodiliques hlferieurs de l'Oligocene.
Diagnose : Le corps mince, tres long, nemlchtyforme, a comme psrtie finele une
nageoire caudale caracteristlque mince vers le bout, couverte d'ecaUles cycloides
Tete p eti te, courte, P! utt>t large et qui presente 6,6% de la longueur totale du
.
corps. Maxillaires longs, pomtus C"omme un bec le maxilllaire superieur plus long que
celui inferieur. Les premu:illeire, les etmoides lateraux, le VOmat' forment une ' seule
piece. Les dents petites, coniques. qui semblent former deux rangees aussi sur les
maxilaires que sur le vomer. L'orblte ovale dont le dlam�t!l'e vertical est un peu plus
grand que le diametre horizontal il la limite superieure correspondante au profil supe
rieur de la tete.
L'appareil operculair incomplet, forme seulement d'un operculair de forme presque
triangulaire. Le squelette axial developpe forme par des vertebres cylindriques en
nombre de 2 1 0-212, qui sont dans la partie caudale rudiment·aires.
L'insertion dorsale tout pres derriere tete, tres peu apres l'lnsHli'on des n�o
ires pectorales et ventrales. La nageoire pectorale est formee par 5 rayons robustes
qui semblent ne pas avoir une bonne ossification et ont des pauses entre elles.
La nageoire ventrale placee en-bils derriere la \�te devant l'lnsertion pectorale,
elle este formee par 1 3-14 rayons tres longs.
Les photophores se trouvent en groupes bi en delimites : operculadr, souspectoral,
surpectoral et anal.
Un seule esptke Oligonemlchthys photophorae. Caract�re du genre.
Merlucclus ovalls n. sp.
Derivat/o nomlnis ; Du mot latin ovalis - la forme caracterlatique du corps de
notre esp�ce.
Holotypus : Exemplaire enregistre sous le nr. 292 et le symbole Cz. depoae dans
la collection du Musee des Sdences Naturelles de Piatra Neamt.
Locus tYpicus : Cozla-Piatra Neamţ.
Stratum typlcum : L'horizon des dysodiliques interieurs de l'Oligocine.
Dlagnose : Corps ovoldes, assez oblonq, baut, les cOtes comprimees, couvert
d'tkailles cycloYdes. Tete developpee dont la longeur depasae la bauteur maximum du
corps et represente 24, 1 7 % de la longeur du corps la nageolre caudale e�clue.
.
Les maxilaires, premaxilaires, le dentaire et le vomer presentent des dents pebtes,
coniques disposees sur deux rangs.
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Le maxilaire inferieur plus long que celui superieur presente dans sa partie
posterieure deux appendices filiformes.
La premi6re nageoire dorsale es,t separee de la 2-e par un espace de 5 mm.
La caudale separee de l'·a.nale et de la 2-e nageolre dorsale par un espace de 7 mm.
Les nageoires ventrales sont inserees peu devant les pectorales.
Parapophyses des vert6bres sont developees et en nombre de 16-18. Leur taille
est bombee et elles sont etroitement liees par les cOte& laterales prevues des rainures
longitudinales distinctes, les dernieres quatre parapopbyses sant plus courtes que les
autn!ti. Les neurapopbyses et les bemoapophyses sont blen mlses en evtdence.
Prlacanthus pletrlensis n . sp.
Derivatlo nominls : D'aprb le nom de la •Viile de Piatra Neamţ, da.ns les environ1
de la quelle a ete d1kouverte cette espăce.
Holotypus : Exemplaire enregistre sous le nr. 293 et symbole Cz. depose dans la
collectlon du Musee des Sclences Naturelles de Piatra Neamţ.
l.ocus typicus : Cozla-Piatra Neamt.
Stratum typicum : L'borizon des dysodiles interleures de l'Oligocene.
Dlagnose : Polsson de petite taille , dont l'ossiflcation du squelette est bonne. Le
corps baut dans la parUe anterieure, la tete courte, les yeux grands, la bouche pelite
terminale superieure obllque, le pedoncule caudale tres redult, la caudale tronquee. La
bauteur maXimum du corps represente 40 % de la longueur du corps, la caudale exclue
et egale it la longueur de la tete. La hauteur de la tete represente 87 % de sa longueur.
L'orbfte ronde forme 43.7% de la longueur de la tâte.
Les deux llgnes latereles du corps convexe6. Le maxilaire inferleur un peu plus
long · que le maxilalre superieur, aux dents petites. Le preopercule etroit, courbe prevu
des �pines, l'opercule assez long presente de fines rugosites auss i que le sousopercule
droit et court. La nageolre dorsale est divisee, formee par des rayons epineux el
mou�. dont l'insertion est justement derriere la tete. L'anale oommeoce par 3 epines
blen developpes les nageolres pectorales soot lnserees eu baut de la llgne laterale du
corpi& et les ventrales en bas de 2 mm, vis�a-vis des pectorale6. Le corps est couvert
des �allles petits prevus de rugosiles marquees.
·

Propterldium prolondae n. sp.

Derival io nominis : D'apr6s ses traits caracterisques et le milieu ou vivent
ajourd'bui certains Brotulidae.
Holotlpus : Exemplaire enregistre sous le nombre et symbole qui se lrouve dans
la collection du Musee de Sciences Naturelle de Piatra Neamţ.
Locus typicus : Pietricica-Piatra Neamţ.
Stratum typlcum : L'borizon des mames brunes de 1'01igoc6ne.
Dlagnose : Petite taille, le corps fusele cuneiforme, les lignes laterales comprimees
la tete assez grande represente 3, 4 parties de la longueur du corps, la caudale exclue
les yeux gra.nds situes dans la partie anterieure de la tele, represente 3,5 % de la
longueur du crAn.e, egaux avec la distance preorbitale. La boucbe terminale. Les mu:ll
laires sont prevus de dents petltes et pointues. L'insertion de la dorsale situee dans la
partle anterleure du corps, devant la 4-a vertebre, comptant de la tete.
Les nageolres ventrales eparpillees sont situees devant les pectorales, tout pres
en bas des maxillaires. Le maxillalre inferieur presente vers sa partle posterieure trois
appendlces radiaux, qui semblent jouer le rOle des moustacbes. La nageoire anale
commence devant la 1 0-e vert6bre comptant de la tete . La dorsale et l'anale passent
dlrectement dans la caudale. Le corps couvert des ecallles petits et cycloldes.
Presente des pbotopbores et des restes de pbotopbores sur toute l'etendue de la
cOte ventrale du corps qui semblent etre alignes en deux rangs.
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Genre PINULOTHUNNUS
Pinulothunnus cernegurae n. sp.
Derivatio nominis : D'apres les traits car�cteristiques et le nom du !ieu de son
prel�ement.
Geno�ype : Exemplaire enregistre sous le nr. 295 et symbole Cg. figurant dans la
collection du Musee de Sciences. Naturelles de Pia.tra Neamt.
Locus typicus : Cernegura-Piatra Neamţ.
Stratum typicum : L'horizon des marnes brooes de l'Oligoci!ne .
Diagnose : Poisson de grande taille, le corps oblong robuste, pointu aux deux
extremites. La te te conique dO!ll.t la longueur presente 28, 5 % de la loogueur totale du
corps, est un peu plus petite que la hauteur maximum du corps. L'orbite ronde, grande
il un diam�tre de 27 mm. La grande bouche terminale. Les maxillaires prevus de petites
d,ents tr�s nombreuses. Le pedoncule caudale tr�s mince et court. Les · deux dorsales
separees : la premiere avec 1 1 rayons cpineux, la deuxi�me avec 11 rayons moux.
Pr�sente 1 1 pinnules fausses sur toute la longueur de la base de la premi�e nageoire
dorsale et 6 pinnules bien developpes derriere la 2-a dorsale, de meme que, les 5 pin
nules bien developpes derrii!re !'anale. Le corps couvert d'ecailles cycloldes, presente
deux lignes laterales sinu�uses,
.
La premiere ligne laterale se trouve ii 9 mm au dessus des vertebres et prend
fin devan t la 1 8:---- 1 9-e vertebre, et la deuxi�me ligne laterale se trouve ia 25 mm au
dessus des vertebres et il 1 5 mm devant la premiere ligne laterale, prena.nt fin devant
la 24-25-e vcrtebre, comptant des la tete. L'appareil operculair complet forme par
preoperculair, operculair, interopercul&r et sousoperculil.ir. _Le maxillaire !nferieur P! e
sente 3 appendices r adiaux. Le squelette du crâne et des cemtures scapulaue et pelv1en
bien developpe. La caudale homocerque, bien creusee formee de rayons ramlfles
et articules.
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PLANŞA 1
Fig. 1 .

-

Polyipnus oligocenus n. sp. holotip exemplarul 290 Cz. (originalul are o
lungime de 42 mm).

Fig. 2. - Merluccius ovalis n. sp .. holotip exemplarul 292 Cz. (originalul are o lun
gime de 1 05 mm).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

M. CIOBANU. Muzeul de ştiinţe naturale Piatra Neamţ.

2

Studii şi cercetări, voi. J.
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Pl. 1.

PLANŞA II
Fig. 1 .

-

0/igonemichthys photophorae nov. gen n. sp. Genolip exemplarul 291 Cz (ori
ginalul are o lungime de 180 mm).

\
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Pl. II.

PLANŞA III
Fig. 1 .

-

Priacanthus pietrensis n . sp. holotip exemplarul 293 Cz. (originalul are o
lungime de 20 mm).

Fig. 2.

-

Propteridium profo.ndae n. sp. holotip exemplarul 294 Pt. (orginalul ere o
lungime de 37 mm ).
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Pl.

III.

Fig.

1.

-

PLANSA lV
Thyrsitoides aff. Zarathoustrae paralip exemplarul
.
lungi m e de 125 mm).

296 Cz.
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Pl. IV.

PLANŞA V
Fig. 1 .

-

Pinulothunnus cernegurae nov. gen. n. sp. Genotip exemplarul 295 Cg. (origi·
nalul are o lungime de 400 mm).
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MINERALOGIE

CONTRIBUŢII LA STUDIUL CALCITELOR
DE LA VARAD (MOLDOVA NOUA)
de ION MAREŞ, 1. C. POPESCU, IOANA MAR.IiŞ l )

ABSTRACT

Contributions

to

the

study

of

calcites

from

V !!. r a d

(M o 1 d o v a N o u !!.). In the limestones within the contact aureole of granodioritic

porphyries there are found geode with calci te crystals that occur isolated (type 1 ) or in
complex assemblages (type 2).
Crystalline individuals belonging to type 1 exhibil a zonal structure determined
by a nucleus having a marked transparency in contrast to the environing zones having
variable impurity contents. Their habitus is determined by bipyramidal hexagonal
forms, rhombohedrons, and ditrigonal scalenohedrons .
Type 2 is distinguished by an intensely transparent, largely developed nucleus
wbjch belongs to the ditrigonal scalenohedral form. The calcite of the second gene
ration belonging to the rhombohedral type is developed with axis A.1 perpendicular on
Lhe first generation crystal faces. Due to the externa} aspect, there finally resulted
edifices that can be enclosed in the crystalline type of the primary scalenohedrons.
Manganese is also playing a certain parl in the chemical composition of the calci
les studied.

Cristalele de calcit care fac obiectul lucrării de faţi provin din
extremitatea sudică ( sectorul Vărad) a zonei de mineralizaţii de la
Moldova Nouă.
In cuprinsul acestui sector se cunosc şisturi cristaline, depozite
sedimentare şi roci magmatice banatitice de care sînt legate intense
fenomene de metamorfism de contact termic sau metasomatic.
Şisturile cristaline se dezvoltă în partea vestică a sectorului Vărad ;
ele sînt reprezentate prin termeni petrografici epimetamorfici care apar
tin seriei de Locva.

1)

Universitatea Bucureşti, FaculL atea de geologie-geografie.
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2

Aceste roci larg dezvoltate ln cuprinsul munţilor Locvel slnt atri
lmite cristalinului getic, care se găseşte ln contact tectonic cu forma
tiunile mezozoice ( jurasice-cretacice) reprezentate prin calcare, marno
calcare şi gresii. Depozitele mezozoice sint străbătute de corpuri de
Joci banatitice in special de tipul porfirelor granodioritice, care au
qenerat importante fenomene de metamorfism de contact, cu formare de
skarne, calcare cristaline de contact şi corneene.
Mineralizaţiile sint legate genetic de fenomenele produse de intru
ziunile banatitice la contact cu formatiunile carbonatice mezozoice,
manifestări care s-au realizat în conditiile unui regim termic ce a variat
in limite largi.
Prin aceste interpretări moderne (A 1. C o d a r c e a 1 930 a.b.,
1 931 , 1 940) privind conditiile de evolutie geologic! a regiunii şi de
mineralizare in zona mentionata au fost stabilite criteriile pentru punerea
în evident! a noi concentratii de minerale utile şi de studiu siste
matic a lor.
Studiile detaliate şi lucrările de sinteză din ultimul timp
privind formaţiunile paleozoice şi mezozoice din partea sud-estică
a Carpatilor Meridionali ( G r. R ii i 1 e a n u, S. N a s t a s e a n u,
C. B o 1 d u r 1 964) şi a provinciei banatitice ( D. G i u ş c li,
G. C i o f 1 i c a, H. S a v u 1 966) reprezintă o etapă nouă in cunoaşte
rea nu numai a unor teritorii mari, dar şi a unor zone mai inguste în
care se gasesc acumulări de substanţe minerale utile cum sint cele de
la Moldova Nouă ( V. P i e p t e a 1 968).
In aureola de contact a rocilor banatitice din sectorul Vlirad, in
imediata apropiere a corpurilor de porfire granodioritice şi de skarne
cu mineralizatii, se întîlnesc geode cu cristale de calcit, care prezintă
aspecte variate privind forma şi dimensiunile lor ( galeriile XVIII şi XIX).
Creşterea acestor cristale s-a realizat in etape succesive pe seama
unor solutii a căror compozitie s-a modificat pe parcursul fiecărei
etape in parte.
Intr-un prim stadiu s-au dezvoltat cristale mari pînă la 1 5-20 cm,
mărginite de fete plane, cristale, care au o structură zonară datorita
modificării chimismului solutiilor.
Urmează apoi o etapă in care acţiunea metalizantă a solutiilor
determină formarea unor c:ruste de marcasită. In continuare solutiile
pierd caracterul metalizant şi determină formarea unor cristale in
general mici ( pînă la 1 ,0-1 ,5 cm) , romboedrice, pe fetele cristalelor
îmbrăcate in cruste de marcasită, realizindu-se astfel o caracteristică
sculptură a fetelor de scalenoedru.
Ca un ultim proces in dezvoltarea acestor cristale apar cruste
limonitice adesea constituind depuneri sferulitice care imbracă cristalele
scalenoedJ'ic� d� calcit ( pl. V, fig. 2).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

3

STUDIUL CALCITELOR DE LA VARAD

93

Pentru cunoaşterea in detaliu a calcitelor de la Vărad, acestea au
fost examinate cristalografic, microscopic, termodiferenţial, roentgeno
grafic şi spectral.
Din diversitatea de aspecte cristalografice se deosebesc două
tipuri importante caracterizate prin frecvenţa şi dezvoltarea feţelor de
scalenoedru.

Fig. l.
Fig.

Cristalul A (fig. 1 şi 1 a)

1.

-

Cristal A

-

-

Cristal A

-

tip 1 .

type

Tlpu 1 1

Sistemul cristalografic

1.

Trigonal.

Clasa : 2 1 . Ditrigonal scalenoedrică.
Unghiul romboedrului primar ( măsurat peste
1 1 7°.
pol.ară)
Relatia axială (Bravais-Miller) a : c
1 1 ,036.
Cristalul are 5 cm în lungul axului c.
-

p p1

R
R1
R2

Formele observate :

( 1 1 2 1 ) , ( Î2Î1 ) , ( 21 1 1 ) , ( ÎÎ2 1 ) , ( 1 21 1 ), ( 2 ÎÎ\ ) .
( 1 1 23), (l2Î3) , (21 1 3) , (lÎ23) , ( 1 21 3), (2 ll3).
(6173), (7l63).
coii2), (io t 2J , ( 1I02).
- t202 1 ).

-

-

-
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P
R
R1

=
=
=

P1 Bipiramidă hexagonală specia a 11-a.
Scalenoedru ditrigonal pozitiv.
R2 Romboedru negativ specia 1.
Forrr.,ele cele mai bine dezvoltate apartin scalenoedrului ditri-
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Fig. t a. - Proiectia stereografidi a cristalului A - tip 1 .
Fig. l a. - Projection stereographique du cristal A - type 1 .

gonal poztiv. Pe feţele de bipiramidă hexagonală specia a II-a apar stria
ţiuni paralele.
Feţele de detaşare obţinute prin ruperea cristalului prezintă struc
turi zonare datorită depunerilor de marcasită. Individul cristalin prezintă
o transparenţă redusă.
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Cristalul B (fig. 2 !JI 2a : pl. 1, fig. 1 ) .

p -

Sistemul cristalografic : Trigonal.
Clasa : Ditrigonal scalenoedricl.
Unghiul romboedrului primar : 1 26".
Relaţia axială ( Bravais-Miller) a : c
Formele observate

-

1 : 2, 142.

( 1 12 1 ) , (l2l1 ) , (21 1 1 ) , (1i21), ( 121 1 ), (2lll ).

Pt - (Oll2) , (l012) , ( tl02).
R

-

( 3142), (l4J2), (431 2) , (1342), ( 1432) , (4lJ2).

Fig. 2.
Fig. 2.

R1 -

P

-

-

- -

-

.... """'

Cristal B
Cristal B
---

-

tip 1 .

type 1 .
......

( 4 1 56), (4516) , (5416), (41 56), ( 1 546) , (51 46).
Bipiramidă hexagonală specia a 11-a.

P1 - Romboedru pozitiv.
R - Scalenoedru ditrigonal pozitiv
R1 - Scalenoedru ditrigonal pozitiv ( cu constante cristalografice deo
sebite).
Cristalul are 5 cm în lungul axului c şi reprezintă o formă com
pusă din bipiramidă hexagonaUI. sp. Il, romboedru pozitiv şi scalenoedru
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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9«1

ditrigonal pozitiv. Feţele de scalenoedru sint cele mai dezvoltate ; con
diţiile de creştere au determinat o viteză mai mare de creştere pentru
faţa ( 431 2), rezultînd dimensiuni mai mici tn raport cu celelalte feţe
ale formei corespunzătoare. Feţele de bipiramidă hexagonală şi rom
boedru puţin dezvoltate prezintă striaţiuni şi adesea sint tnlocuite prin
combinaţii de feţe vicinale de dimensiuni foarte mici.

A/
'

'

,

1
1
1

1

/

,

,

"

"

."

(::;('

.. ... -

'

- - -- -

... ...
1

'
.

iiz t,

- ---

'

'

�... ....

1
1

'

'

'

'

'

'

'

'
\
\
\
\

1
1

Fig. 2a. - Proiectia slereograficli a crislalului B

-

Fig. 2a. - Projeclion stereographique d u cristal B

1
1

lip 1 .

-

Cristalul C (fig. 3 şi 3a ; pl. 1, fig. 2).

Sistemul cristalografic : Trigonal.
Clasa : Ditrigonal scalenoedrică.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Unghiul romboedrului primar
1 23°.
Relaţia axială (Bravais-Miller) : a : c
Formele observate :

-

1 :0,302.

( l l23), (i 2i3), (21 13), ( it 23), ( 1213), (2li3).

Fig.

3. - Cristal C

Fig 3.

- Crist-al

C

-

tip 1 .

- type

1.

( Î�ll ), (�!_1 1 ) , (Îl2 1 ) , ( 121 1 ).
P1
R
(3142), (4132).
Rt - (O ll2) , (Î01 2), ( 1l02).
R2 - (2021).
P - Bipiramidă hexgonală specia a 11-a.
P1 - Bipiramidă hexagonală specia a II-a cu alte valori unghiulare.
R - Scalenoedru ditrigonal pozitiv.
R1 - Roemboedru pozitiv.
R2 - Romboedru pozitiv ( cu alte valori unghiulare).
Cristalul are 7cm în lungul axului c şi reprezintă o asociatie de
bipiramide hexagonale specia a 11-a, romboedri pozitivi şi s.c.alenoedru
ditrigonal pozitiv. Feţele de scalenoedru sînt cele mai dezvolta,t�, dar
în mod inegal. Celelalte feţe cu acelaşi tip de striaţiuni sînt mult
mai
' .
puţin dezvoltate în raport cu feţele de- scalenoedru.
Structura zonară a cristalului este determinată de coridiţiUe de
creştere 1 ultima depunere constituie o zonă de 2 mm grosime şi realihttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Fig. 3a. - Proiectia stereograficll a cristalului C - tip l .
Fig. 3a. - Projection stereographique du cristal C

-

type

1.

zeazll o sculptură caracteristică ce constă ln striaţiuni şi excavaţiuni
care imitll adesea forme de coroziune.
Crlstilllul D (llg. 4 şi 4a ; pl. 1, fig. 3).

Sistemul cristalografic : Trigonal.
Clasa : Ditrlgonal scalenoedrică.
Unghiul romboedrului primar : 1 23°,
Relaţia axială (Bravais-Miller) a : c - 1 : 1 ,1 1 1 .
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Formele observate :
p

-

P1 -

{ 1 1 2i ) , (l2li), {21 1 1 ), { 12i l ) , { ii21), {2ifl).
(0 1 i2), (l01 2), { ll02).

R - {3361 ), (6JJ1 ).

Rt - ( 5 1 65), { S615), {6'155), {Si65), { 1655), {6t3s).

Fig. 4. - Cristal D - tip l .
Fig. 4 .

-

Cristal D - typ e 1 .

P - Bipiramidă hexagonală specia a 11-a.
P1 - Romboedru pozitiv.
R

-

Scalenoedru ditrigonal pozitiv ( apar numai 2 fete).

R1 - Scalenoedru ditrigonal pozitiv.
Cu o lungime de 7 cm in lungul axului c, cristalul prezintă o aso
ciaţie de bipiramidă hexagonală, romboedru pozitiv şi scalenoedri ditrihttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Fig. 4a. - Proiecţia stereograficll a crislalului D

-

tip. 1 .

Fig. 4a. - Projection st�reographique d u cristal D - lype 1 .

gonali pozitivi. Ca şi in cazul cristalelor precedente, feţele scaleno
edrului au dezvoltarea cea mai mare şi aceeaşi sculptură caracteristică.
Feţele de bipiramidă hexagonală de romboedru pozitiv sînt puţin dezvol
tate şi au aceleaşi striaţiuni menţionate mai sus.
Tipul 2

In cazul formelor ce se încadrează în acest tip, se recunoşte un
fapt general şi anume : o circulaţie de soluţii timpurii determină for
marea unor cristale transparente limitate de feţe plane cu u:n clivaj
perfect, caracteristic calcitului. Urmează un nou aport de substanţă de
care este legată apariţia unei alte generaţii de cristale de calcit care se
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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\

\

,
\
>'

,
_ _

... ... ...

,'

A .3-

Proiectia stereograficl a cristalului A

,/

-

Projection stereographique du cristal A

/

1

1

tip 2.
-

type 2.

dezvoltă cu axul A3 perpendicular pe feţele cristalelor din prima gene
raţie. In acest mod rezultă o zonă de 1 ,0-1 ,5 cm grosime, formată din
concreşteri de cristale romboedrice, care imbracă formele anterioare,
generînd in final cristalele de dimensiuni mari ( pină la 1 5 cm in lungul
axului c). Ultima generaţie de cristale din zona menţionată, prin modul
de depunere pe feţele cristalelor anterioare, conduc la formarea unor
cristale mari de calcit cu feţe de tip scalenoedric şi romboedric deşi in
realitate sintem in prezenţa unei concreşteri cu totul deosebite in sensul
că ceea ce descriem ca un cristal unitar, este in realitate un edificiu
complex determinat de aspectele de concreştere menţionate.
Variaţia concentraţie� soluţiilor a determinat intr-un p.rim stadiu
formarea crisţalelor din prima 9eneraţie cu caractere morfolo9ice aprohttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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piate de formele perfecte, scalenoedri, bipiramide hexagonale şi rom
boedri, iar în al doilea stadiu, formarea cristalelor ce se dispun cu
axul A3 perpendicular pe feţele cristalelor primare.
Re-zultă prin această ultimă depunere o sculptură caracteristică
pentru forma exterioară, care păstrează totuşi aspectul primar al
cristalului.
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Fig. 6.

-

Proiectia stereograficll a cristalului B

Fig. 6.

-

Projection stereographique du cristal B

Cristalul A (fig.

5 şi pl. U, fig. 1).

,

-

tip. 2.
-

Sistemul cristalografic : Trigonal.
Clasa : Ditrigonal scalenoedricA.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Unghiul romboedrului primar : 1 25°.
Relaţia axială (Bravais-Miller) : a : c - 1 : 1 ,500.
Cristalul are dimensiunea de 8 cm tn lungul axului c.
Formele observate :
P

-

( 1 ol2), (l1 02), (Ol12) .

R

-

(21J2), (231 2), (3212), (i232), ( 1 322), (3Î22).

P

-

Romboedru pozitiv de primul ordin.

R - Scalenoedru ditrigonal pozitiv.
Se remarcă dezvoltarea feţelor de scalenoedru şi striaţiunile de pe
feţele de romboedru. Subliniem că formele descrise au rezultat dintr-o
concreştere complexă şi nu reprezintă fetele de cristal primar corespun
zătoare 1 numai prin aspectul general ele au fost at:lâbuite formelor
descrise. Cristalul poartă depuneri de cruste limonitice.
In structura sa perfect vizibilă pe faţa de clivaj se observă pe
fetele cristalului primar, o crustă subţire de impurităţi, după care
urmează zona concreşterilor paralele. Atunci ctnd se descrie structura se
fac referiri la alcătuirea edificiului complex şi nu la reţeaua cristalină.
Cristalul B (fig. 8 şi pL II, fig. 2 şi 2a).

Sistemul cristalografic : Trigonal.
Clasa : Ditrigonal scalenoedrică.
Unghiul romboedrului primar : 1 28°.
Relaţia axială (Bravais-Miller) : a:c - 1 :2,770.
Cristalul are dimensiunea de 1 5 cm tn lungul axului c.
Formele observate :
P - ( 1 0l3), ( l1 03), (Oii 3) .
R

-

( 2 1 J1 ) , (23l1 ), (l21 1 ) , ( 121 1 ) , ( 1 32 1 ) , (3l2Î ) .

P

-

Romboedru pozitiv de primul ordin.

R - Scalenoedru ditrigonal pozitiv.
Cristalul C (fig. '1 şi pl. Il, fig. 3).

Sistemul cristalografic : Trigonal.
Clas� ; Ditri gonal şc;:alen oli!dric a.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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1 04

Unghiul romboedrului primar : 1 27°.
a:c - 1 :2,350.

Relaţia axială (Bravais-Miller)

In lungul axului c cristalul are 7 cm.
Formele observate :
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Fig. 7. - Proiectia s tereograficli a cristalului C - tip 2
Fig. 7. - Pro.jection stereographique du cristal C - type 2.

p - ( 1 013), ( 1 1 03) , (01 1 3).
-

- -

-

.....

...

....

R - (21 3 1 ) , (23 1 1 ) , ( 321 1 ), ( 1 2:3 1 ), ( 1 32 1 ) , (3121).
P - Romboedru pozitiv de primul ordin.
R - Scalenoedru ditrigonal pozitiv.
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Cristalul prezintA aceleaşi caractere morfologlce ca în cazul crista
lului anterior.
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12 3 1
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'

\

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1� '

'

,
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,

Fig. 8.

-

Proiecţia stereografidi a cristalului D

Fig. 8.

-

Projection ster�ographique du cristal D

Cristalul D (Ug. 8 şi pl. III, llg. 1).

-

'

�

,

,

'

,

'

1

1

1

1
1
1
1
1
,

tip 2.
-

Sistemul cristalografic : Trigonal.
Clasa : Ditrigonal scalenoedricl.
Unghiul romboedrului primar : 1 27".
Relaţia axiall (Bravais-Miller) : a:c ... 1 : 1 ,901 .
In lungul axului c:: cristalul are 1 5 c::m .
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Formele observate :

p -

-

-

( 1 ()1 3), ( 1 1 03), (01 1 3).
R - (21Jl ) , (23Î t ), (J21 1 ) , (i231 ), ( 1 J21), (3i21).

P - Romboedru pozitiv de primul ordin.
R - S(;alenoedru ditrigonal pozitiv.
-

· --

- - - ... . .....

1

1

A1

Fig. 9,

1

1

+

-

4 ROX • 32 '

... ...

... _ _ _ _

1

- -

1

... ..

1

1

1

...

1

1

... 1� '

1

1

',

'

'

\
\

_/,\
•

-

'

ii-512

\
\
\
1
1
1
1

A .3

Proiectia stereograficli a cristelului E - tip. 2.

Fig. 9. - Projection stereographique du cristal E - type 2.
Cristalul E (fig. 9 şi pl III, fig. 2).

Sistemul cristalografic : Trigonal.
Clasa : Ditrigonal scalenoedrică.
Unghiul roniboedrului primar : 1 28°,
J.t,elaţia axială (Bravais-Miller) : a : c - 1 : 1 ,805.
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-

In lungul axului c cristalul are 13 cm.
:
observate
Formele
-

( 1 013), ( 1 1 03) , (01 13).
(41S2), (4sî2), (54 1 2), (1452), ( 1 S42), (SÎ42).

P - Romboedru pozitiv de primul ordin.
R - Scalenoedru ditrigonal pozitiv.
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.fig. 10. - Proiectia slereografidi a cristalului e - tip 2.
Fig. 1 0. - Projection stereographique du cristal e - type 2.

Cristalul e (fig. 10 şi pl. ID, fig. 2).

Sistemul cristalografic : Trigonal.
Clasa Ditrigonal scalenoedrică.
Unghiul romboedrului primar : 1 35°.
1 : 1 ,321 .
Relaţia axială (Bravais-Miller) : . a:c
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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In lun!Jul axului c, cristalul are
Formele observate :

6 cm.

( 1 0l2) , (i 1 02), (Ol 1 2).
( 12J2) , ( 23t2), (3212), ( l232), ( 1322), (3l22).

-

Romboedru pozitiv de pri.m,ul ordin.
Scale11oedru ditrigonal pozitiv.

-

A/
1
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1
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R . s6Zt

'

\

1
\

'
1
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'
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62Bt

'

'

'

\

'

"'

... ...C7

""

/

"

1

1

1

Pig. 1 1.

-

Proiectie stereogrefidl e cristelului F - tip. 2.

Fig. 1 1 .

-

Projeclion· stereogrephique du cristal F

-

Crlst.llol P (fig. I l IJI pl. m, fig. 3).

Sistemul cristalogra�ic : Trigonal.
Clasa : Ditrigonal scalenoedridl.
Unghiul romboedrului primar : 1 33°,
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Relaţia axială ( Bravais-Mlller) : a : c """ 1 :0,380.
In lungul axului c, cristalul are 1 5 cm.
Formele observate :

P

-

R

-

P
R

-

i 1 3) .
( 10i3),
(i1
03), (O
...
� ...
,..
... ..
(6281), (2861 ), (862 1 ), (2681 ), (2861).
..

Romboedru pozitiv de priri:J.Ul ordin.
Scalenoedru ditrigonal pozitiv.
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Fig. 12 .- Proiectia stereograficl a cristalului f - tip 2.
Fig. 1 2.
Projection stl!reographique du cristal f - type 2.
-·

Crltt.alul 1 (llg. 12 şi pl. DI, fig. 3).
Sistemul cristalografic : Trigonal.
Clasa : Ditrigonal scalenoedrică.
Unghiul romboedrului primar : 140".
Relaţia axială (Bravais-Miller) : a:c -

1 :3,147.
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In lung11l axului c, cristalul are 1 4 cm.
Formele observate :

( 10l3), ( Î l 03), (Ol 1 3).
- ( 2131), ( 231 1 ), (321 1 ), ( 1·2a1 ) , ( 1 32 1 ), (31.21).

-

Romb()edru pozitiv de primul ordin.
Scalenoedru ditrigonal pozitiv.
Din pr ezentarea acestor date, rezultă că după caracterele morfo
logice şi stmcturale, în sectorul minei Vărad se deosebesc două tipuri
principale de calcit.
Tipul 1 este caracterizat printr-o structură zonară cu un nucleu
larg dezvoltat, inconjurat de zone succesive de calcit şi marcasită.
Adesea, dep11nerile de marcasită care au determinat formarea unei zone
exterioare sint urmate de noi depuneri de calcit. Acestea din urmă sint
reprezentate prin cristale mici care bordează muchiile scalenoedrilor
primari sau determină o scl!lptură caracteristică a feţelor.
Nucleul acestui tip de calcit este caracterizat printr-o accentuată
transparenta spre deosebire de zonele inconjurătoare care conţin impu
ritat� sub formă de pulberi fine de marcasită.
Cristalografic, indivizii cristalini din acest tip aparţin clasei scale
noedrului ditrigonal ; aceştia au o dezvoltare accentuată in lungul axu
lui c şi prezintă o variabilitate a unghiului romboedric primar cuprinsă
între 1 1 7-126°, Formele ce limitează aceste cristale se incadrează in
bipiramide hexagonale, romboedri şi scalenoedri ditrigonali. Prin frec
venţi!i şi de:zvoltare, fetele de scalenoedru determin.! habitusul principal
al acestor cristale. In afara feţelor de scalenoedru, indicii celorlalte
forme se înscriu in simbolul formelor generale simple caracteristice
sistemului.
Tipul 2 se caracterizeazi!i prin edificii cristaline complexe - con
creşteri paralele, in evantai etc. Ceea ce este important pentru cristalele
acestui tip, este modul lor de formare şi existenţa unui nucleu larg
dezvoltat, înconjurat de o zonă de circa 1 ,0-1 ,5 cm de cristale de
calcit dirijate cu axul A3 perpendicular pe feţele nucleului. Acest nucleu
reprezintă cristalele primei generaţii, de o transparenţă accentuată, limi
tate de feţe ce aparţin in general tipului scalenoedric ditrigonal. A doua
generaţie de cristale ce constituie zona înconjurătoare aparţine in
general tipului romboedric. Prin dezvoltarea lor pe feţele de scalenoedru,
rezultă edificii care se incadrează totu$i in tipul cristalin al scalenoe
drilor primari.
Indivizii cristalini care au format obiectul cercetării nu repre
zinta forme primare, ci edificii cristaline care prin aspectul exterior păs
trează perfect forma nucleului pe ale cărui feţe determină in acelaşi
timp o sculptură caracteristică.
Considerate in ansamblu drept cristale simple, au fost determinate
valorile unghiulare, relaţiile axiale şi formele cristalografice care au
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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privind nucleele cristalelor de calcit - tip 1
- Debyeogramele
concreşterl complell:e.
.

şi a unei

1 . nucleul cristalului A 1 2. nucleul cristal ului B 1 3. nucleul cristalului C 1
4. nucleul cristalului D ; 5. concreştere complex! - probl miJ:tl.
Fig. 13. - Debyeogrammes concemant les noyaux des crlstaux de calclte type 1 et
d'une concrescence complexe.
1 . noyau du cristal A 1 2. noyau du cristal B 1 3. noyau du cristal C 1 4. noyau
du Ciliata.l D 1 5. concrescence -complexe - echantiUon mb:te.
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condus la următoarele constatări : o restrînsă variabilitate a unghiului
romboedrului primar, a relatiilor axiale şi a incadrării fetelor in tipul
romboedric de primul ordin şi scalenoedric ditrigonal.
Asoderile de cristale care apartin acestui tip sint mult mai variate
decit cele ce aparţin tipului 1 .
Prin studiul microscopic al calcitelor d e l a Vărad au fost puse in
evidenţă unele particularităţi caracteristice. In cazul calcitului ce apar
ţine tipului 1 , nucleul acestuia prezintă macle polisintetice şi numeroase
goluri de forme şi dimensiuni variate ; in succesiunea depunerii urmeaza
apoi zone de calcit cu impurităţi fine, ce nu pot fi determinate
microscopic şi zone inguste cu impregnaţiL de marcasită.
Cristalele ae calcit ce apartin ti�ului 2, de asemenea, prezintă struc
turi zonare dintre care cele exterioare sint mult mai bogate 1n
impurităţi.
Cercetllrile microscopice asupra unei concreşteri complexe (pl. VI)
au evidentiat formarea la inceput a unor cristale transparente de calcit
clrora le urmează in succesiunea depunerii o zona microcristalină de
calcit impurificatll cu o pulbere fină de marcasită şi minerale argiloase.
In continuare, pe această zonă se dezvoltă o crustă de marcasiUl
( circa 2,2 mm grosime) care bordează întregJJl edificiu format anterior.
Peste această crustă de marcasită se dezvoltă cristale de calcit orientate
cu a�ul c perpendicular pe suportul de marcasită (pl. IV, fig. 1 d).
Ultima depunere determină formarea unor cristale mai mari de
calcit, mineral căruia i se asociază in depunere sideroza şi dolomitul.
Spectrul de pulbere a condus la identificarea aceloraşi minerale
evidenţiate şi prin analizele termodiferenti.ale. In cazul nucleelor a
patru cristale de tipul 1 s-a ajuns la concluzia că acestea sint formate
din calc it cu un conţinut variabil de MnC03 ( 1 ,09-1 5,0 % ) cunoscut in
literatură (M i h e e v, 1957) sub denumirea de calcit manganifer ( fig. 13
şl tab. 1--4).

Studiul concreşterilor complexe arată, de asemenea, o compoziţie

variată a nucleului şi a zonelor. Nucleul este format din calcit îmbo
găţit cu mangan in care se asociază marcasita ale cărei linii sint
comune cu cele ale calcitelor manganifere. Zona internă ce înfăşoară
nucleul, este reprezentată prin calcit manganifer, care dapă tabelele
comparative ar conţine carbon�tt de mangan in proporţie de 1 5%.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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n
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9.f.
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9.Z
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9�
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·g.?,

9.3

9.4

�

9.6

9.7

9.8

9.9

fO

1 .

m

s

9.t

Debyeogramele privind nucleul şi zonele unui cristal
din concreşterile complexe.
1. nucleu ; 2. zona internă ; 3. zona median1i ; 4. zona exlernă.

Fig . 1 4.

Fi g. 14.

-

-

Debyeogrammes concernant le noyau et les zones d'un cristal des concres·
cences complexes.
1 . noyau ; 2. zone inlerne ; 3. zone mediane ; 4. zone externe.
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Tabelul

Nucleu, cristal A

Aatlcatoda de Cu :

-

tip 1

10 m A : 35 kV :

12 h

Date d u pă V. 1. Miheev ( 1 957)
C.alcit
Vă rad

Nr.

1

1
2.
3.

s

4.

5.

6.

7.

8.
9.
1 0.
11.
1 2.
13.

1 4.1

1 5.

s
m
fi

s
s
i
i

i
fi

fi
s
s
s

1 6.
1 7.
1 8.
1 9.

i
l

21.
22.
23.

s
s
fi
s

20

24.

25.
26.

27.

s
fi

i

m
fi
s

28.
29 .

s
s

33.

1

30.
31 .
32.

34.

fi
fi
fi

n

d

7,165
4,227
3,827
3,360
3,010
2,841
2,718
2,488
2,277
2,087
1 ,91 1
1,873
1 ,758
1 ,670
1 ,621
1 ,603
1 ,517
1 ,441
1 ,440
1 ,416
1 ,354
1 ,337
1,294
1,243
1 ,218
1,181
1 ,151
1,139
1 , 1 18
1,113
1 , 1 07
1 ,046
1;033
1 ,010

Ca leit

D

d

3,010

Manganoca leit

D

d

1 ,441

1 ,046
1 ,033
1 ,010

d

Il li!

D
d

2,847
2,488
2,277
2,087
1 ,873

1,517

1 ,517
1 ,416
1 ,354

1 ,416
1,354
1,337
1,294

1 , 1 51
1 ,1 39

D

3,010

2,488
2,277
2,087
1 ,91 1
1,873
1 ,870
1 ,621
1,603

Calci! manganifer

1 ,243
1 ,181

1 ,181
1 , 1 39

1,033
1,010
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Tabelul nr. 2

Nucleu

cristal B

-

-

tip 1

AnUcatoda de Cu ; 10 m A ; 35 kV ; 12 b ;

Date după V. 1. Miheev ( 1 957)
Calcid
Vărad

D

d

Nr.

Caleit

D

d

-

Manganoca leit

D

d

Calcit manganifer

D

d

10

5,362

2.

1•

3,562

3.

8

3,179

4.

10

3,023

3,023

3,023

5.

5

2,490

2,490

2,490

6.

6

2,276

2,276

2,276

7.

5

2,072

2,072

2,072

8.

8

1 ,907

1 ,907

1,907

9.

2d

1.

1 ,581

11.

1,526

1 2.

1 ,312

n
d

3,562
3,179

1 ,854

1 0.

111 it

1,854
1 ,581

1 ,581

1 ,526

1 3.

1 ,228

1,228

1,228

14

.

1 , 1 54

1,1 54

1,154

1 , 1 54

1 5,

1,031

1 ,031

1 ,031

1 ,031

.

16

1•

1 ,022

1.022
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Tabelul

Nucleu

-

cristal C

Antlcatoda de Cu : 10

m

-

nr.

tip 1

A : 35 kV : 12 b

Date d u pă V. 1. Mlheev ( 1 957)
Calclt
Vărad

1

Nr.

d

D

1.

5,538

2.

· fi
1

3,868

3.

fl

3,250

4.

n

3,212

5.

d

2,948

6.

7.

8.
9.

5

s

n

Calcit

d

D

ManganocalcIt

d

D

1 ,907

d

a

3,212

2,290
2,088

2,088

1 ,907

1 ,854

1 ,854

I l.

1 ,581

1 ,581

1 ,51 1

1,51 1

1 2.

s

1 ,312

13.

s

1 ,300

1 4.

s

1 ,229

m

1 5.

s

1 , 1 73

1 6.

!;

1 ,048

1 ,228

1 .173
1 ,048

1 ,048

1 7.

s

1 ,012

s

0,954

s

0,942
0,895

0,942
0,895

0,796

0,796

s

21.

1

22.

s

23

s

o,a:w

0,793

1 ,581

1 ,300
1.228

1 8.
1 9.
20.

d
"

2,948

m

10.

III il

3,868

2,290
2,088

C a lclt msnganifer

1 ,012

0,834
0,793
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Tabelul nr. 4

Nucleu, cristal D

-

lip 1

Anllcatoda de Cu ; 10 m A ; 35 kV ; 12 b

Caleit
VArad

d

Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8J
9.
1 0.
1 1.
1 2.
1 3.
1 4.

s
s

fi

s

s
s
fi
8

s
s '
s

s
s

Date dupA V. f. Miheev ( 1 967)
Calcit

d

D

D

5,362
3,904
3,304
3,000
2,490

3,00
2,490

2,458
2 072
1 ,"928
1 ,872
1 ,613
1 ,51 1
1 ,312
,

1 ,293

2,072

1 ,872

1,293

1,235

Manganocalclt

d

D

3,00
2,458
2,072
1 ,928
1 ,872

Ca\cit manganifer

d

D

3,00

2,490

1 ,928

, 1 ,5 1 1

1 ,613
1,51 �

1 ,293

1, 293

1 ,235

1 ,235

1,041

1 ,041

s

1 , 1 50

s

1 ,041

1

1,012

1 ,012

1,012

18.

s

0,996

0,996

0,996

1 9.

s

0,957

0,957

0 957

1 5.
1 6.
17.

1,150

1,158

,
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Tabelul nr. 5

Concreştere complexl, nucleu.
Antlcatoda Pe : 10 m A : 35 kV : 12 h :
Date după V. 1. M i heev ( 1 957 )
Calcid
Vărad

Nr.

r

l.

fi

2.

3.

4.

li.

6.
7.

a.

9.

1 0.

I l.

1 2.

1 3.
1 4.
1 5.
1 6.

1 7.

1B.

1 9.

20.'
21 .1
22.
23.

24.

25.
26.
21.
28.
29.

30.
31 .

3'2.

d

n

d

n
9,654
4,227
3.803
3,361
3,0 1 0
2,749
2.608

s
·s

i
fi

s,
s

m

2,485

1
1

fi
fi

5

1

s

s
1

(alcit

2,235
2,083
1 ,881
1 ,873
1 .779
1,670
1 ,6211
1 ,603
1 ,530
1 ,456
1,443
1 ,420

s
s

1 ,456
1 ,443
1,420
1 ,383
1 ,359
1,336
1 ,301
1 ,283
1 ,234
1 , 180
1 , 1 51
1 , 1 42
1,113

s

1,064

1 ,064

1 ,046

1 , 046

s

fi
i

s
s

s

s
s
s

m

fi

fi

1 ,359
1 ,336
1 ,283

1 , 1 51

1 , 1 42

Manganocalcit

d

D

Ca leit
manganifer

d

d

3,010

2,010

D

Sulfură
de fier
( Marca
sită)

Hidroxizi
de fier

lllit

d

d

1 ,881

1,881

D

D

D 1

2,749

2,485

2,485

2,083
1 ,881
1 ,873

2,083
1 ,873
1 ,670
1,621
1 ,603

1 ,420

1 ,301
1 ,234
1,180

1,530

1 , 538

1,420

1 ,420
1,383
1 ,359

1 ,336
1 ,301
1 ,283
1 ,234
1 ,180

1 ,283
1 ,234
1 , 1 51

1,142
1 ,1 1 3

1 , 1 13

1 ,113

1 ,046

1 ,046

1 , 046

1 ,064

33.

s'

1 ,039

1 ,039

1 ,039

34.

fi

1 ,0 1 0

1 ,010

1 ,0 1 0
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Tabelul nr, 6

Concreşlere complexA - zona Interni
Antlcaloda de Pe : 10 m A : 35 kV : 12 b

Date după V. 1. Miheev ( 1 957)
Ca leit
VArad

Nr.

1

1.
2.
3.

fi

4.
5.

6.

7.

8.
9.
1 0.
1 1 .1
1 2.
1 3.
14
1 5.
1 6.
17.
.

18.

1 9.
20.
21 .
22.
23.
24.

2.1.
26.

27.
28.

29.

s

s

fi
f1

i

fi

s

s

s

s
i

s
s
m
m
s

s
s
m

s

s

8

1

11

8

Il
1

11

d

D

6,368
4,1 57
3,837
3,332
3,032
1 ,9 1 1
1 ,873
1 ,758
1 ,670
1 ,630
1 ,603
1 , 525

1,041
1 ,456

1 ,443
1 ,407
1 , 354

1 ,336
1 , 294
1 ,243
1 ,234
1 , 1 80

Calcit

d

D

Manganocalcit

d

D

3,332
3,032
1 ,91 1
1 ,873

fier

d
n

Sulfurl
de fit>r
(MIIrcttsită)

d
n

IIIit
�

d
n

7,758

1 ,670

1 ,670

1 ,630

1 ,603

1 ,630

1 ,525

1 ,525
1 ,443

1,354
1 ,336
1 , 234
1 , 142

1 ,064

1,064

1 ,039
1 ,010

1 .039
1 ,010

1 ,039

1 ,1 5 1

1 ,354

1 ,336

1 , 1 42
1 , 1 24
1 ,064

1 ,045

d

n

Oxizl de

l ,873

1 .234
1 , 1 80
1 , 1 51
1 .42

1 ,1 5 1

Calclt
mangani fer

1 . 1 51

1 ,1 80

1 ,294
1 ,243
1,234
1 , 1 51
1 , 1 40

1 ,045

1 ,010
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Tabelol ar. 7
Concreştere complexA - zoaa mediul
Antlcatoda de fe ; 10 m A ; 35 kV ; 12 b
Date după V. 1. Miheev ( 1 957 )
Calc it

Vă rad

Nr.

1

1.

m
s
s

2.
�.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
1 1.
1 2.
1 :.'
1 4.

1 5.

1 6.
1 7.
1 8.
1 9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
21!
28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

fl
s

9

m

i
fi
fi
s
s
s

s
m

s
s

m

m

s
s

m
5
s

m
m
fi
5

s
5
5
s

fi
i

fi

s

d

D

6,745
4.227
3,718
3,332
2,813
2,749
2,719
2,277
2,083
1 ,9 1 0
1.873
1 .758
1 ,670
1 ,621
1 .603
1 ,:"i57
1 .463
1 ,487
1 ,443
1,416
1,359
1 ,336
1 ,321
1 ,294
1 ,275
1 ,243
1 ,234
1 ,180
1 . 1 51
1 , 1 39
1 , 124
1 ,1 1 3
1 ,059
1 ,045
1 , 039
1,027
1,010

Calc it

d

D

Manga.
nocalcit

d

D

Calc it

ma n ga -

nifer

d

d

D

D

2,277
2,083
1,910
1 .873

1 .873

1 ,670
1 ,621
1 .603

1,603
1,487

1 ,416
1 ,359
1,336

1 ,416

1 ,294

1 ,294

1 ,336

1 ,234
1,180

1 ,124

1 ,010

d

D

2,083

1 .487

1,045
1 ,039

d

D

Illlt

2,813

2,749

1 ,1 51

S•lfuri
de fier
(Marcasita)

3,332

3,3'32

1 ,443

Hidroxizi de
fier

1 ,027

1 ,321

1 ,243
1 ,234

1 ,758

1 ,321

1 ,321

1 ,275·

1,275

1 ,180
1 ,151
1 , 1 39

1,139

1 ,1 13
1 ,045
1 ,039
1 ,027
1 ,0 1 0

1,873

1 ,045

1,124
1 , 1 13

1.059

1 ,039
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Tabelul

DJ'.

8

Coacre,tere complesl - zona e.�:teral
Aatlcaioda de Fe ;

10

m

A ; 35 kV ; 12 b

Date dupA V. 1. Miheev ( 1 957)
Calc it
Vărad

Nr.

1

d
D

lJ
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
1 0.
11.
1 2.
1 3.
1 4.
1 5.

1 6.

1 7.
1 8.
1 9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31 .
32.
33.
34;

s
m
s
s
s
s
s

8,368
4,22V
3,803
3,361
3,01 0
2.842
2,608
2,485
2,41 3
2,236
2,262
2,083
1 .928
1 ,873
1 .796
1 .755
1 .693
1 ,630
1 ,592
1 ,557
1 ,525
1 ,501
1 456
1 .443

s
s
s
s
m
s
s
s
s

1 ,395
1 ,366
1 .336
1 ,321
1 .301
1 .273
1 ,255
1 ,234
1 ,226

8

s

8

m
fi
s
s
s
5
m
s

1

fi•

fi
s
m
8

s

1 .4 1 6

Calcit

1

d

-

D

Manganocaleit

Calc it
manganifer

d

d

-

•

D

Hldroxizi
de fier

d

-

•

2,413

2,262
1 ,928

1 ,873

1 ,592

1 ,443
1 .4 1 6

.

1 .301

1 ,226

1 .234
1 226
.

D

d

-

Dotom it

d
D

-

Sideroza

d
D

1.893
1 .557

2.238

1 .796
1,755

1 ,755

1 , 592

1 .557
1 .50 1

50 1

1 .395
1 .368
1 ,336
1 ,321
1 ,301
1 ,273

1 ,366
1 ,336

1 ,234

1 ,592

1

1 ,525

2,083

2.262
2.083
1 ,928
1 ,873

1 ,755

III it

2.842

2,�5

1 ,630

d
D

-

3,010

3,0 1 0

2,083

Sulfurl
de fier
(Marcasită)

1 ,321
1 ,301
1 ,273

1 .456

1 . 136
1 ,321
1 ,273

1,234
1 ,226
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Tabeliul

<:;�leit

va-

rad

d

Nr.

35.

36.
37.

38.

39.
40.
41.

4 2.

43.
44.
45.
46.
47.

48.

..9.

D

s
i

s

s
s

111'

s
s

fi
fi

6

fi

s

fi
fi

1 ,180
1 , 155
1 , 1 42
1 , 1 24
1 . 1 67
1 ,095
1 ,074
1 , 064
1 ,045
1 ,039
1,010
1 ,013
1 ,004
0,989
0,985

Calcit

Manga-

nocalcit

d

D

d

D

1 . 1 55
1 . 1 42

IMe dt�pl

Calc It
manganifer

8 (urmare)

V. 1. M iheev ( 1 957)

Hidroxizi
de fier

d

d

1 , 180
1·,1 55
1 , 1 42

1;180
1,1 55
1 , 1 42

D

nr.

n

Sullurl

de fier
(Marcasită)

d

n

lllit

d

Do-

lomit

d

Sideroză
d

n

D

D

1 , 124

1 , 1 42
1,124

1 , 1 42
1 . 1 24

1,095
1 .064
1 ,045
1 . 039
1 ,0 1 0
1 ,0 1 3

1 ,074
! ,064
1 ,039
1 ,004

1 .0 1 3
1 ,004
1 ,989

1 ,013
1 ,004
1 .989
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Tabelul

nr.

9

Concreştere complexa - proba mixta
Anllcatoda de Fe
1

VArad

1

s
s

1.
2.
3.

m

4.

li

5.
6.
1.

8.
9.
1 0.
1 1.
1 2.
1 3.
1 4.
15
1 6.
1 7.
1 8.
1 9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.1
35.
36.

10

m

A

;

35 kV i

12 b

Date d •1 p:l V. 1. Mi heev ( 1 957 )
Calc i t

Nr.

;

1

s
s
s
s
s
1

fi

fi

s
s

s

i

s
s

f1
i

s

m

s

m
m
i•

s

9

m
fi
fi
;,

fi

Calcit

M�nganocalcit

Calcit
manganifer

Hidroxizi
de fier

d

d

d

d

d

D

D

n

n

n

8,566
4,227
3,837
3,332
3,332
3,032
3,032
2,830
2,670
2,501
2,501
2,425
2,288
2,288
2,210
2.095
2,095
1 .920
1 ,920
1 ,879
1 .819
1 ,753
1 . 1 687
1 ,605
1 ,605
1 .598
1 ,521
1 ,521
'
1 .51 3
1 ,475
1 ,475
1 ,438
1 .4 1 9
1 ,4 1 9
1 ,363
1 ,363
1 ,340
1 ,297
1 .297
1 ,232
1 .232
1 , 1 77
1 ,1 77
1 , 1 53
1 . 1 53
1 . 1 32
1 . 1 03
1 ,061
1 ,061
1 ,044 1 ,044
1 ,034
1 ,034
1 ,023
1 ,010

SuHuri
de fier
(Mare<�sita)
d

n

l ll i t

d

n

Do!omi t
d
D

Sideroză

d

n

6,332

2,838
2.501

1 ,920

1 ,920
1 879

1 ,598

1 ,605
1 ,598

1 ,513

1 ,5 1 3

1 .438

1,438

2,670

2,83G

2,095
1 ,753

1 , 1 683
1 ,521

1 .475
1 ,419

1 .4 1 9

1 ,340
1 ,232
1 . 132
1 ,1 03

1 .1 53
1 , 1 03
1 ,044
1 ,034

1 .0 1 0

1 , 1 77
1 ,1 32
1 ,044

1 .234

1 ,340
1 .297
1 ,234

1 ,297

1 , 1 53
1 .061

1 ,061

1 ,034

1 ,034

1 .010

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1. MAREŞ, 1. C. POPESCU, IOANA MAREŞ

34

Tabelul

ar.

10

Elementele mi n ore din calcit * )

Cu

li
a

u
;
-.3
..

·;::::
u

:t::
.!:!

aN
' CI.
..: =
J!
..
o::

u

..

t.!:!
... ""

� '=

u e
a o

8u

1

Conţinutul l n p . p. m.

Ag

10 <

1 1 1 1 1 1 1 I
Au

Z

n

Cd

Sn

1

u

11

Nucleu

(1) <

Zon a
Interni

(2) < ' 10 < 1 0

Zona
externi

(3 ) �

Nucleu

(1) <

In terna

Zona

(2) <

10 < 1 0

u

Zona
medlanl

(3 )

<

10

<

10

u

Zona
externi

(4) <

10

<

10

u

Nucleu

(1)

10 <

10

50

10 <

10

1 00

10 <

10

Zona Interni

10 � 1 0

50 <
100

10

Zona externi ( 4) <

1 1

500
1000

Sb

Bl

Mo

1

u
u

1 00

10
50

500

10

1

şi medianl (2-3) <

•) Analist R. Olleanu.

10

Pb

u

50

1

1

J - lipsl!l ; u - urme ; p - prezent.
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Tabelul nr. 10 ( urmare)
Elementele minore d in

calcit

Co n ţi n utul in p. p. m.

B

�

Nucleu

(1)

Zon a
n ern i

(21

-- I t

ă_

0 .�
"'

�
u

--

�
�

· ""

-= ,!!o
�
"'

·;:::

u

Nucleu

.. ><

U> a
�
e
u

� <.)
o

( 3)

(1 )

Zona
Interni

(2 )

Zona
m e ia

(3 )

d na
xr

Zona
e te ni

.,..,., .,

,_,

erDI

Zona
ext

Nucleu

Zona lntern:l
şi medlanll (2-3)
Zona extern.l!l

(4)

IM n

Ni

Co

u

500
1000

p

u

Intens

u

p

"

p

u

p

1000
500

u

500

1•

1000
1 000

500
1000

500
1 000

500

1000
500

1000
1 00

500

u

..
1

100
500

u

Ba

u

500

u

Sr

500

1 000

(4)
(1)

' 1 1 Asi 1 1 ' 1

u

1

Al

1

Mg

OJo

1000
5000

>

1 000
5000

>

1000
5000
1 000

5000

>

1

>

1

1 000
5000

>

1

u

1 000
5000

>

t

Intens

u

1000
5000

>

p

u

1000
5000

p

u

1000
5000

>

p

u

1000

>
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Acilstă zona este bogată în impurităţi reprezentate prin sulfuri şi mine
rale argiloase.
Zona intermediară este reprezentată, de asemenea, prin calcit
manganifer la care se adaugă oxizii de fier cu linii caracteristice magne
titului. Invelişul extern alcătuit din calcit manganifer prezintă asocieri
de marcasită, sideroză, dolomit şi oxizi de fier (fig. 1 4 şi tab. 5-9).
Pentru obţinerea unor date suplimentare au fost efectuate mai
multe analize termodiferenţiale privind cristalele de tipul 1 şi 2, precum
şi un edificiu cristalin complex descris microscopic.
In cadrul grupului de cristale ce aparţin tipului 1 , analiza termodi
ferenţială a nucleelor acestora scoate în evidenţă faptul că pe lîngă
efectele endotermice caracteristice calcitului, se observă şi unele slabe
efecte endotermice (300°, 450° şi S30 oq, datorate prezenţei manga
nll lui (fig. 1 5).
Prin corelarea efectelor endo- sau exotermice obţinute pentru
nucleul ( 1 ), zona internă (2) şi zona externă (3), în aliura curbelor din
c a zul cristalului C tip 1 (fig. 1 6-1 8 ) , se remarcă asemănări, dar şi unele
mici diferente datorate importantei pe care o capătă impurităţile ( sulfuri
şi oxizi de fier - 450° şi 465 oq în masa calcitului.
Pentru cristalele aparţinîn d tipului 2, analizele termodiferenţiale
( fig. 1 9-21) evidenţiaz ă un nucleu de calcit lipsit de impurităţi, spre
deosebire de zonele internă şi medie (2 şi 3) la car � apar slabe efecte
endo- şi exotermice în legătură cu conţinuturile scăzute de impurităţi
reprezentate prin sulfuri şi oxizi de fier ( 465 oq.
Curba obţinută pentru cele două zone analizate împreună ( internă
şi medie) evidenţiază un manganocal cit sărac în mangan.
Invelişul periferic al calcitului ( zona 4) este reprezentat printr-o
crustă formată din hidrohematit evidentiat de un puternic efect exo
termic ( 224 oq.
Edificiul cristalin complex analizat termodiferential prezintă patru
zone de creştere ( pl. VI).
Pe lîngă efectul endotermic al calcitului (930 °C), comun tuturor
zonelor, se observă şi unele efecte endo- sau exotermice ( fig. 22) dato
rate prezenţei sulfurilor ( marcasită), sau a unor minerale argiloase ( illit).
La suprafaţa edificiului cristalin, după datele termice, se deosebesc
minerale de calcit, dolomit şi siderit (fig. 23).
Analiza spectrală semicantitativă ( tab. 1 0) privind cristalele de
calcit - tipul 1 şi 2 şi concreşterile complexe, evidenţiază pe de o
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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parte participarea apreciabilă a unor elemente în raport cu altele, întîl
nite sub formă de urme sau, care lipsesc.
Atrag atenţia conţinuturile ridicate de zinc, plumb, cadmiu, cupru,
molibden şi urmele de bor, nichel şi cobalt din nucleul de calcit - tip 2
( cristalul A ) , elemente care în cele trei zone ale tipului de cal cit men
tionat apar doar sub formă de urme sau lipsesc 1 situaţia din urmă este
proprie şi nucleului de calcit de tipul 1 .
După aceste date se pune problema admiterii unor soluţii care au
determinat o creştere a calcitului în etape cu formarea în acelaşi timp
de noi indivizi cristalini al căror chimism este similar zonelor de creştere
mai tîrzie a mineralelor timpurii de calcit corespunzătoare cel puţin
etapei de formare a sulfurilor.
Concreşterea complexă, după chimism, se deosebeşte de calcitul de
tip 1 şi 2 prin faptul că dintre elementele menţionate se întîlneşte cad
miu! al cărui conţinut sporeşte spre zonele periferice pentru ca în zona
periferică să lipsească. In cazul acestei concreşteri zonale cu un conţinut
mai ridicat de cadmiu arată şi o sporire apreciabilă a conţinutului de bor,
element care se întîlneşte doar sub formă de urme în nucleul concreş
terii şi a calcitului de tip 2. Solutiile care au generat concreşterea com
plexă se deosebesc de cele care au generat cristalele de calcit de
tip 1 şi 2.

C O N C L U Z I I

I n aureola de contact a rocilor banatitice din imediata apropiere
a corpurilor de porfire granodioritice şi de skarne cu mineralizaţii se
intîlnesc geode cu cristale de calcit de dimensiuni pînă la 1 5-20 cm
( în lungul axului c). Aceste cristale apar izolate sau in asociaţii
complexe.
Cristalografic au fost evidenţiate două tipuri principale.
Tipul 1 caracterizat printr-o structură zonară aparţine sistemului
trigonal, clasa ditrigonal scalenoedrică. Habitusul cristalelor este deter
minat de formele bipiramidei hexagonale, romboedri şi scalenoedri
ditrigonali.
Cristalele ce aparţin tipului 2 formează edificii cristaline complexe,
concreşteri paralele, în evantai etc.
Pentru aceste cristale este important modul lor de formare prin
care apare un nucleu de calcit puternic dezvoltat, 'inconjurat de o zonă
de cristale de calcit mai mici dirijate cu axul A 3 perpendicular pe feţele
cristalului mare. Nucleul reprezintă cristalele primei generaţii limitate
in general de forme ditrigonal scalenoedrice 1 zona înconjurătoare este
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Fig . 1 5. - Curbe termice dii·ferenUale privlnd nucleele unor cristale de tip 1 .
1 . cristal A 1 2 . cristal B ; 3 . cristal C ; 4 . cristal D.
Fig.

15.

38

differentielles concernant les noyaux de crlstauz
du type 1.
1 . cristal A r 2. cri stal B 1 3. cristal C ; 4. cristal D.

-

Courbes

thermiques
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formată din a doua generaţie de cristale ce aparţin tipului romboedric.
Prin dezvoltarea lor pe feţele de scalenoedru rezultă edificii ce se înca
drează prin aspectul exterior în tipul cristalin al scalenoedrilor primari.
Cercetările microscopice, termodiferenţiale, roentgenografice şi
spectrale au evidenţiat variaţiile mineralogice corespunzătoare zonelor,
marcîndu-se calcitul, dolomitul, sideroza, marcasita, hidroxizii de fier şi
minerale argiloase.
Dezvoltarea acestor cristale s-a realizat ln etape succesive pe
seama unor soluţii a căror compoziţie s-a modificat pe parcursul fiecărei
etape în parte.
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Fig. 16. - Curba term.icll. diferenţialll. a nucleului cristalului C, tip l .

Fig. 16. - Courbe thermique differentielle d u noyau du cristal C, type l .
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Fig. - 23 Courbe thermique differentielle de quelques cristaux de !'agregat de l'enve
loppe externe, deposee sur l'enveloppe en marcassite d'une concrescence complexe.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

41

STUDIUL CALCITELOR DE LA VĂRAD

137

BIBLIOGRAFIE
1 . C o d a r c c a A L ( 1 930a) - Comunicare preliminar! asupra zllclmintelor de
minereuri de la Ocna de Fier (Banat). Minelc Reisohenstein. D.S. Insi. Geoi.
Rom., XII , Bucureşti.
2. C o d a r c e a A 1. ( 1 930b) - CMceUiri geologice tn V. Ferendiei şi V. Moraviţei
din Imprejurimile Ocnei de Fier (jud. Caraş, Banat). D.S. Inst. Geol. Rom., XIII ,
Bucureşti.
3. C o d A r c e a A 1. f 1 R:1 1 l
Stnrliu l qeolooic şi petrografic el regiunii Ocna de
Fier - Bocşa Montan! (jud. Caraş, Banat). An. Insi, Geol. Rom., XV, Bucu
reşti.
4 . C o d a r c e a A 1. ( 1 940) - Vues nouvelles sur la tectonique du Banat meridional
ct du Plateau de Mehedinti. An. Inst. Geol, Rom., XX , Bucureşti.
5. G 1 u ş c li D., C 1 o f 1 i c a G., S a v u H. ( 1 966) - Caracterizarea petrochimicl a
provinc.iei banatitice. An. C.S.G. ,voi. XXXV.
G. G r o t h P. ( 1 905) - Physikalische berystallograph ie und enleitung in die krystallo
g raphische Kenntuis der wichtrqsten Substanzen. Leipzig.
Studii mineralogice şi petrografice tn zona de exoskarn
1. K i s s 1 i n g A . ( 1967)
de la Ocna de Fier (Banat). Edit, Acad. R.S.R.
8. M e h m e 1 M. ( 1 939) - Nomograme zum Mineralbeslimmen mit Rontgenstrahlen.
1
BC'rlin.
9. M i h e e v V. 1. ( 1 957) - Rentgenometriceskii opredeliteli mineralov. Gosgheol
t ehi'lria t , Moskva .
1 0. P i e p l e a V .(1964 ) - Contributiuni la cunoaşterea skamelor din regiunea Ora
vita. D.S. Corn. Geol. XLIV/2, Bucureşti .
1 1 . P i e p t e a V. ( 1 968) - Consideratii mineralogice asupra zlic!mtntului de minereu
complex de la Moldova Nou! (sectorul de nord). D.S. Com, Stat. Geol, LIII/3,
Bucureşti.
1 2. P o p e s c u 1. ( 1 958 ) - Contributii la studiul calcitelor fn R.P.R. An. Univ.,
Bucureşti.
1 3. R ii i l e a n u G r. , N l s t ! s e a n u S. , B o l d u r C. ( 1 964 ) - Sedimentarul paleo
zoic şi mezozoic al domeniului getic din partea sud-vesticii a Carpatilor Meri.
dionali. An. Com. Stat Geoi., XXXIV/2, Bucureşti.
1 4. T u t t o n A. E. ( 1 91 1 ) - Crystal1ography and practica! cristal measurement.
London.
15. T v e t c o v A. 1. , V a l i a ş i h i n a E. P., P i l o i a n G. O. ( 1 964)- Diffferen
ţialnli termiceskii analiz karbonatnfh mineralov. lzd. Nauka, Moskva.
16. V e n d 1 M a r i e ( 1 927) - Kristallographische Untersuchungen an ungariscben
Calclten. Z.K., 65,
-

-

CONTRIBUTION .A L'aTUDE DES CALCITES DE VARAD (MOLDOVA NOUA)
RESUME
Dans l'aureole de contact des roches banatitiques dans le voisinage immediat
des corps de porphyres granodioritiques et de skarnes a mineralisations, on recontre
des geodes il cristaux de calcite. Ces cristaux apparaissent isolement ou en associa
Uons complexes.
Deux types principaux ont ete mis en evidence du point de vue cristallo
graphique.
Le premier type, caracterise par une structure zonaire, appartient au systeme
trigone , la classe ditrigone scalenoMrique. L'habitus des cristaux est determine par les
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formes de la bipyramide hexagonale, des rhomboMres et des scalenol!dres ditrigones.
Les cristaux appmtenant au second type forment des edifices cristallins complets.
des concretions paralltHes, en eventail, etc.
,
Important pour ces cristaux est leur mode de formation a la suite duquel appatait
un nudeus de calcite fortement developpe, entoure d'une zone de cristaux plus petits
de caldte dont l'axe A3 est dirige perpendiculadiJ"ement sur les faces du grand cristal.
Le nucleus represente les cristaux de la premiere generation limitee de forme ditrigone
scal,nuedrique 1 la zone environnante est formee d'une seconde generation de cristaux
qui appartient au type rhomboedrique. Par leur developpement sur les faces de scale
noedre il resulte des edifices qui s'encadrent par !'aspect exterieur dans le type des
scalenoedres primaires.
Les recherches microscopiques, thermo-differentielles, r6ntgenographiques et
spectrllles ont mis en evidence les variations mineralogiques correspondant aux zones,
pouvaut etre distingues le calcite, la dolomie, la siderose, la marcasite, les hydroxydes
de fer et des mineraux argileu:x.
Le developpement de ces cristaux s'est realise en etapes successives de quelque8
solutions dont la composition s'est modifiee au cours de chaque etape.
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PLANŞA 1
;

Fig. 1 . - Calcit - cristal B, tipul 1

sculptura fetelor ; X 1 .

Fig. 1 . - Calcite - cristal B, type 1 ; sculpture des faces ; X 1 .
Fig. 2 .

-

Calcit - cristal C, tipul 1 ; văzut in lungul axului C ; X 1 .

Fig. 2. - Calcite - cristal C, type 1 ; vue le long de l'axe C ; X 1 .
Fig. ·3. - Calcit - cristal D , tipul 1 ;
Fig. 3. - Calcite - cristal D , type 1

;

detalii ale fetelor - striatii, excavatii ; X 1 .

dl!tails des faces - striations, excavations ; X 1 .
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1. MAREŞ, 1. C. POPESCU, IOANA MAREŞ. Calcitele de la Vărad.
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Studii şi cerc�ri, voi. 1.
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PLANŞA II
Fig. 1 . - Calcit - cristal A, tipul 2 1 112 •
Fig. 1 . - Calcite - cristal A, type 2 i 112 •
Fig. 2.

-

Calcit - cristal B, tipul 2, v5zut lateral ; 112•

Fig. 2. - Calcite - cristal B, type 2, vu lateralement i

'12•

Fig. 2a. - Calcit - cristal B, tipul 2, v!izut In lungul axului C i 1/•.
fig. 2a. - Calcite - cristal B, type 2, vu le long de l'axe C ;
Fig. 3. - Calcit - cristal C, tipul 2 i

Fig. 3.

-

112•

Calcite - cristal C, type 2 i 112•
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II.

PLANŞA III
Fig. 1. - Calcit - cristal D, tipul 2 1 1 /•.
fig. l .

fig. 2.

-

-

Calcite - cristal D, type 2 1 1 /•.
C alcit - cristale E şi e, tipul 2 1

1 /•.

fig. 2. - Calcite - cristaux E et e, type 2 ; 1/•.
Fig. 3. - Calcit - cristale F ş i f, tipul 2 1
Fig. 3.

- Cal ci te - cristaux

F

et f ;

vlizut

type 2 ;

in lungul axului c 1 1f2.

vus le

long

de

!'axe
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1. MAREŞ, I. C. POPESCU, IOANA MAREŞ. Calcitele de la Vărad.

Planşa III.

2

Studii şi cercetări, voi. 1.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

PLANŞA IV
Fig. 1 .

I'ig. 1 .

-

Druză de calcit v11.zut1!. lateral din diferite pozitii :
a) partea cu calcitul acoperit de o crust1!. din marcasit1!. ; 1/4•
b) partea cu cristale mari de calcit cu juml'ltate din suprafata lor, acoperitA
de crusta marcasitic11. ; '/4 •
c) p artea cu scalenoedrii de calcit, inf11.şurati intr-o crustă marcasitic11. pestE>
care s-au depus romboedrii de calcit ; '/4•
d) detaliu privind structura zonar11. a calcitului ( 1 ) şi romuoedrii de calcit (2)
dezvoltati pe crusta de marcasitli (3) a unui scalenoedru.

-

Druse de calcite vue lateralement de difterentes positions :
a) parlie ou la calcite est couverte d'une cro? te de marcasite ; t/4 •
b) partie il grands cristaux de calcite dant la mo.itie de la surface est couverte
d'une croQte de marcasite ; '/4 •
c) partie de scah�noedres de calcite, enveloppes d'une croCite de marcassite
sur laquelle se sont deposes des rhomboedres de cdlcite ; '/4 •
d) detail concernant la structure zonaire de la calci te ( 1 ) et des rhomboedres
de calcite (2) developpes sur la croCite de marcassite (3) d'un scatenoectre.
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1. MAREŞ, I. C. POPESCU, IOANA MAREŞ. Calcitele de la Vărad.

Planşa V.

F ig. 1 .
Cristal de calcil - Li p 2, macla t i 1f2 .
F ig. 1 . - Cristal de calcilc - Lype 2, mach� i 1/2 •
-

2

3

Fig. 2. - Druză de calcit cu depuneri sub formă de sferulite si crustă de limonit ; 1 /•.
Fig. 2.
Druse de calcite a dep6ts sous la forme de spherolithcs et croU.te de
limoni Le ; 1 /•.
Fig. 3. - Druză de calcit corodat de soluţiile provenite prin alterarea sulfurilor ; 1 /3,5.
Fig. 3. - Druse de calcite corrodee par les solutions provenues de l'alteralion des.
sulfures ; 1 /3,5
-
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Planşa VI.

I. MA REŞ, I . C. POPESCU , IOANA MAREŞ. Calcitele de la Vărad.

2

3

4

fig. 1 . - Concrcşlcre complexă de calcil şi marcasil

Fig. 1 .

văzu tă la m icroscop ; N + ;

X 1 6.

! . n u cl e u de calcil, 2 . zona internă - calcit microcnstalin cu t m purilăti d e
marca s i ld şi m inerale argiloase ;
3. zona median1l - crustll de m arcasilă ;

4. zo na externă - calcit, dolomit ş i s ideroză.

-

Con c rescence
N + ; X 1 6.

complexe

de

calcite et

de

marcassitc

vue

au microscope ;

l . noyau de calcitc ; 2. zone interne - calci le m icrocrista l l i n e a impureles
de m arcassile e t mineraux argileux ; 3. zone medi ane - eroule de m arcass ile ;

Fig. 2,
Fig. 2,

4. zone externe - calcile, dolomie el sidcrose.
3 şi 4 . - Li mita dintre zonele m ed i an ă şi externă

3

4.

plexe ;
et

N+ ;

X

a u nor concreşteri com

1 6.

- Li m i te enlre les zones mediane et externe de quelques concrescences.
complexes ; N + ; X 1 6.

Stu d i i şi cercetări, voi. 1 .
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STUDII

ŞI CERCETĂRI

MINERALOGIE

CONTRmUŢII LA CUNOAŞTEREA ROCILOR
CU FOSFAŢI DIN DOBROGEA DE SUD
de IOANA MAREŞ, ION MAREŞ')

ABSTRACT
Contrlbu tion5 t o the knowledge on phosphate bearing
r o c k 5 i n 5 o u t h D o b r o d j a. The conglomerates, microconglomerates, calcareou5
glauconitic 5andstones, and chalky 5andstones of Cretaceous age contain phosphates
In the form of cement, crusts, and cOillc retiOill s. The conglomerate5 with phosphoritic
concretions are of a particular interest.
Among the lithologic varleties, the concretions of a pelitic character are richer
In phosphates than the arenaceous ones.
Compared to sandstones, the conglomerates are of a more particular interest
also on accoumt of the mor e phosphatic cltaracter of their ciment 1 the latter -rocks
frequently contain reworked-phosphatized fossil remains.
· · In the rocks examined there are distuiguishable amorphous phosphates of brown,
brown-reddish shades showing a homogeneous isotropic character (colloph.ainite); or a
non-homogeneous isotropic one (dahllite), crypto-crystalline phosphates (podolite an.d
collophanite ), and fibrous phosphates (francolite ).

In alcătuirea litologică a formaţiunilor cretacice din Dobrogea de
Sud se intilnesc roci fosfatice reprez� ntate prin conglomerate, gresii
calcaroase glauconitice şi gresj.i cretoase.
Primele cercetări privind geologia acestor formaţiuni se datoresc
lui G h. M a c o v e i ( 1 91 1 ) şi G h. M a c o v e i şi 1. A t a n a s i u
( 1 934), lucrări prin care, în depozitele cenomaniene a fost semnalată pre
zenţa rocilor slab fosfatizate şi a concreţiunilor de fosfaţi. Ulterior stu
diul acestor formaţiuni a fost reluat de M. C h i r i a c, A. C e h 1 a r o v
şi A. P e r i a n u ( 1 958) , care au pus în evidenţă noi nivele cu fosfaţi
ce apartin Albianului, Cenomanianului, Turonianului şi Senonianului.
Pe baza acestor cercetă;ri s-a trecut apoi la studii privind posibi
lităţile de valorificare în economia naţională a acumulărilor de fosfaţi
') Universitatea Bucureşti, Facultatea de geologie-geografie.
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din Dobrogea de Sud ( S o c o l e a n u D., F o r t u n e s c u C. şi
D r a g n e a G h. , 1 954). Alte studii pentru cunoaşterea fosfaţilor din
Dobrogea se datoresc lui 1. B ă d e s c u ( 1 958) şi E. S t o i c o v i c i,
L. G h e r g a r i u şi 1. M î r z a ( 1 962) .
Rocile fosfatice care fac obiectul acestui studiu au fost recoltate
din mai multe puncte pentru a cuprinde toate nivelele Cretacicului
descrise de autorii menţionaţi.
Inainte de a discuta rezultatele obţinute, vom prezenta sumar
unităţile stratigrafice cu particularităţile lor litologice privind termenii
petrografici care interesează sub aspectul conţinutului de fosfor (fig. 1 ) .
Albianul este alcătuit din nisipuri glauconitice uneori slab cimen
tate în care apar concreţiuni de fosfaţi (satul Remus Opreanu). Această
unitate stratigrafică este dispusă transgresiv peste Barremian sau Apţian
şi suportă depozitele de vîrstă cenomaniană, turoniană, senoniană sau
direct pe cele cuaternare.
Cenomanianul cuprinde un orizont inferior-conglomeratic cu con
creţiuni de fosforite şi fosile fosfatizate şi altul superior constituit din
gresii calcaroase cenuşii-albicioasa slab glauconitice, fosfatizate ;
acestea din urmă, în partea lor superioară trec in facies cretos (satul
Peştera), ori mai grezos ( satul Remus Opreanu, Valea Lupului şi satul
Mircea Vodă) . Acest complex este dispus transgresiv peste Albian şi
suportă la rîndul său depozitele Turonianului sau Senonianului.
Turonianul este alcătuit din conglomerate cu con�reţiuni de fosfaţi,
fosile vraconiene şi. turoniene fosfatizate ; in succesiune, pe.ste' con
glomerate sînt dispuse gresiile calcaroase slab glauconitice, fosfatizate
( satul Peştera) . Această unitate stratigrafică este dispusă transgresiv
peste Apţian, Albian sau Cenomanian.
Santonianul este dispus transgresiv peste diferite unităţi strati
grafice ale Cretacicului.
Litologic, acesta este format din microconglomer;a te, c�re uneori
trec lateral în gresii calcaroase conglomeratice ( satele Remus Opreanu
şi Peştera) . Peste ele se găsesc dispuse gresii calcaroase albici oase slab
glauconitice. Toţi aceşti termeni petrografici conţin fragmente de fosile
fosfatizate şi concreţiuni fosfatice.
·

PARTICULARITATI PETROGRAPICE A ROCILOR CU POSPAŢI

Termenii petrografici din formaţiunile cretacice ale Dobrogei de
Sud în care se întîlnesc acumulări de minerale fosfatice sînt reprezentati
prin roci detritice de tipul conglomeratelor şi al gresiilor. Dintre acestea
un interes deosebit prezintă conglomeratele ( fig. 2), care deşi mai puţih
răspîndite, sînt abundente în concreţiuni fosfatice frecvent cu dimen'
siuni cuprinse între 1 -3 cm mai rar 7-1 0 cm ; ciment.ul fosfatic (fig. 3)
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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al conglomeratelor, de asemenea, contribuie la sporirea interesului pen
tru constituentul mentionat.
Gresiile in schimb se caracterizează prin conţinuturi mai scăzute de
fosfaţi, �.are apar ca impregnatii în ciment sau sub formă de pelicule şi
cruste subţiri pe suprafaţa granulelor de cuart, glauconit etc. Pe lîngă

I'ig. 2.

-

Conglomerat cu concreţiuni de fosforite. Peşter·a ( 1/2 ).

acestea atrag atenţia şi resturile de fosile cu stadii de fosfatizare de la
tel incipient ( fig. 6) pînă la o substituire totală ( fig. 7).
CONGLOMERATELE ŞI MICROCONGLOMERATELE

Intre aceşti doi termeni petrografici, după dimensiunea componen
telor detritice, sînt diferente neinsemnate indiferent de vîrsta formaţiunii
căreia apartin ei, motiv pentru care îi prezentăm împreună. Aspectele
de conglomerat in sensul cel mai comun sînt determinate de prezenta
concretiunilor de fosfati cu dimensiuni mai mari fată de celelalte
componente.
Compoziţia mineralogică şi datele analizei planimetrice a cimen
tului conglomeratelor sînt ilustrate în tabelul nr. 1 .
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Dr.

Tabelul

1

Analize planlmetrlce al e clmeatulul conglomeratelor cu coacreţlual de loalorlt.e

t 1

Minerale

.,,

LocaliUiti

CUARŢ

1

R. Opreanu
1 09C

ICoc:
�hi-1 Vodă

Peştera

29H

33H

31

34H

M.

�f
��� ���
j:l,
-

L

55

37

(1,5

6.0

16.3

1 4, 3

8,0

1 0,8

18,2

24,1

22,0

24,0

2,0

7,6

2,9

2,0

7,8

9,5

1 ,0

0,7

1 ,0

0,7

3,5

3,0

:1 ,3

Ff!LDSPAT

::r .!!
� 1:::

Cenomanlan

Nr. probl!l 129C

GLAUCONIT

e �t:
1

Vi rs a

0,8

MI!CE
OXIZI DE FIER

3

2JJ

�

1

0,2

0.1

0,2

FOSFAŢI

37,7

I A.?

23,0

8,5

13,6

13,0

22,6

1 6,6

29,5

CALCIT ( ciment)

28,5

8,5

57,8

68,6

75,5

73,5

47,8

46,6

64,0

Tabelul nr. 1 (urmare)

Virsta

M inPrale
.,.

Localităli Vodă
Nr. probă

CUART
GLAUCONIT

SaD.Jtonlan

Turonian
Cuza

Vodll

69

70

72

75

78

83

84

1 4,1

51,0

39. 4

41.0

43,0

41,0

30,8

4,4

1 ,0

0,2

0,8

0,3

0,3

0,2

1 .7

1,0

1 ,9

1,0

8,1

9,1
46,7

1 1 ,4

20,0

FELDSPAT

MICE

Cuza

4, ·j '

OXIZI DE FIER
FOSFAŢI

26. 7

5,8

12,0

10,1

CALCIT (ciment)

50,3

42,2

46, 7

48,0

41,3

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Fig. 3.

Fig. 4.

-

:-

U3

Ciment fosfalic tn conglomerat. Peştera.

Concretiune

glauconitică cu ciment

Remus Opreanu.

N+

l

fosfa lic

10 X.

pelicular.

Conglomerat ele cenomaniene au culori deschise ( cenuşii-gălbui) şi
sînt adeseori destul de friabile. Cimentul are o structură granulară sau
microgranulară şi un caracter evident bazal sau de umplere.
După compoziţia sa, cimentul este calcitic iar pe alocuri - fosfatic.
Elementele detritice au dimensiuni cuprinse intre 0,05-7,0 mm ; ele
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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sînt reprezentate prin minerale ( caurţ, glauconit, feldspaţi, mice, collo
fanit, fran.k.olit), fragmente de roci ( cuarţite, accidente silicioase şi gresii
glauconitice) , mici concreţiuni fosforitice ( fig. 8) şi fosile (amoniţi,
hipuriţi sau alte elemente faunistice) remaniate din Albian.
Printre elementele detritice menţionate, se intilnesc fragmente de
gresii cu ciment de fosfaţi amorfi, care sînt foarte bogate în glauconit.
Aceste elemente detritice au forme sferice şi sînt înfăşurate într-o peli
culă de fosfaţi cu caracter fibros (fig. 9).
Fosilele sînt fosfatizate parţial sau total cu compuşi amorti, in
partea periferică, spre deosebire de cea internă unde fosfaţii sînt cripto
cristalini ( fig. 10 şi 1 1 ).
Conglomeratele turoniene se deosebesc de cele cenomaniene
prin culori cenuşii-gălbui cu nuanţe verzui, un aspect mai dur şi
prin compoziţia faunistică (brachiopode, Jamellibranchiate, echinide şi
fosile vraconiene).
După compoziţia lor mineralogică, ele sînt asemănătoare celor
descrise mai sus, de care se deosebesc însă numai după raporturile canti
tative dintre mineralele constitutive ( tabelul nr. 1 ) .
Conglomeratele santoniene s e caracterizează prin culori deschise,
aspecte masive sau uşor friabile şi conţinuturi de cuarţ mai ridicate
( tabelul nr. 1 ). De altfel, acest grup de conglomerate, pe Ungă mineralele
de cuarţ şi calcit care constituie principalii componenţi, prezintă şi con
ţinuturi relativ mari de fosfaţi ( collofanit) ce variază între limitele carac
teristice conglomeratelor cenomaniene.
GRESIILE

In cele trei unităţi stratigrafice menţionate, gresiile se asociază con
glomeratelor. Ele sînt reprezentate prin trei varietăţi petrografice : gresii
calcaroase glauconitice, gresii cretoase şi gresii grosiere ( tabelul nr. 3).
Primele două varietăţi sînt caracteristice tuturor orizonturilor
(fig. 1 ), spre deosebire de ultimele - prezente numai în formaţiu
nile santoniene.
In cadrul varietăţilor de gresii calcaroase se deosebesc termeni
petrografici bogaţi sau săraci in glauconit, la care cimentul calcitic se
distinge prin structuri peliculare ( fig. 1 2) şi de umplere (fig. 1 3 şi 1 4).
Fosfaţii din aceste gresii apar sub formă de ciment sau concretiuni
sferice şi elipsoidale ( fig. 1 2, 1 3 şi 1 4) ; ei au aspect fibros, criptocrista
lin sau amorf.
Gresiile cretoase sînt mai sărace în fosfaţi şi glauconit, faţă de
gresiile grosiere-santoniene, în care fosfaţii au de preferinţă aspecte con
creţionare cu dezvoltare dimensională mai largă.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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nr.

Tabelu.l

Aaalize pliiDlmetrlce ale concreţhmllor de fosforlte din oonglomerate

VIrsta
Elfosfemente
Min.erale atice
.
Localltăti
Nr. probă

Cenomanian

Concretiuni,
grezoase
Cochirleni Cochirlenl
brune,

Concretlunl brune-neqre, pelit!:e

,

R.

1 00A

OprPanu

1

1 008

1018

Amzalia

2C

1 6C

1

K

3278

o• .

327A

16 O
1 2,2
19,4
1 5,6
20,5
CUARŢ
1 4,0
1 1 ,2
20,5
22,.Q.
-:: 1,�
8 -----1-7
12;2--f3-:s-T9,81i,o=--�:-"
9,4
4,4
1 ,=GLAUCONIT
0 --=.::8,0
PELDSPAT
8,0
1 .7
1,1
1,0
4,6
4,0
0,1 -----FOSFAŢI AMORFI
----------------�
�Ş=I�-- �3�,��
�O
�R
4
�T=
A
I8
=F�
�s
�O
I �F:
F
12 , 2
COLLOFAN IT
48, 5
54,5
54, 0
52,2
50
,0
57,4
47,5 _..:
39
=.!.
=:: ,0
_ · 3 __56:'l .
..,..e_n_t:...
_ lm
(,_c.:,.
-:' ___..,..=--=--_
��,_
..,..
_____, �-=
1 2,5
26,7
1 1 ,2
1 ,3
-·i9,7��0--2-9,6
(c ent)
20,0
31,0
_
_

_
_
_
_

CALCIT im

_
_

Tabeliul nr. 2 (u.rma.Jie)

VIrsta
Turonian
Concretiuni .;
Elemente
brune
rosfati
c
e
Minerale
grezoase
....
.,, 1----1
·
-:--:-:-:J
.:L�o�c�al�it�ăt�i _Co;_c_
_h_;,ir;.;.le...;.;ni !
_
I
I
probă
Crn o rr a n i a n

:3.

'

GJ

ti
o
u

"'

·a

c

<U

�

:M C
t; ::J
� 8
N
o
tG'ii u
l!:!
GJ

C """ ·-

c: c.. ,
.t:J tiO
Peştera Peş t r r a

Nr.

D

38A

40

SantoniHn
Fosile remaniăte
--- l -- j ___
- A_
-m_z_al_la � ,
R

---;-

O r re•nu

1 008'

...-

Poşt en

A

-

2C

-

....,.:--:
..." -.- 1

_
_

50

c��!�r-

1 6C

321

25,6
20,3
7,40
5, 1
1 3,9
1 9,3
1 8,4
CUARŢ
35,0
27,1
1 2, 4 �
13
2,�
6�
,�
1�
1�1�
4-�1�3�
,2�--5
,7
1�
IT
, -,0__5_,6
5
GLAU CO N�
2
2
�
�
8
�
�
�
�
�
�
�
,b
,
�
�
==����
FELDSPAT
0,7
-----�
�
-�-�
-----�
�
�
R�
MO�
��
I
F�
F OSFAŢ I�A
2,0
54, 6
�
12�,o
�-----------------4�
9�
�7�
,o _;,5
.o
�0SFATI Fm=R�o�ş�
I
COLLOFANIT
1 3,3
(ciment)
25,0
42,4
20,2
1 0,0
57,6
8, 5
1 2, 5
56,1
22,7
1,3
63,0
CALCIT (ciment)
48,2
34,0
__
______
__
__
__
__
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Tabelul nr. 3
Analize planimetr:lce al e greslllor

a Albian
ri
Roca gloau-iR. oLocalităţi preanu
Nr. probă
Virst

Minerale
.,.

fosfaţl

Cenom an ian

G es e

Gresii calcaroase j:jlauconltice

c n
ti că

--

17

cn

1 4A

8

3

1 pulni I
V. Lu-

Remus Opre8Du

53

47

V. Peştera
38

G

798

79A

29,7

20,0
1 5,9
26,0
24,7
25,7
14,7
24,0
30,0
1 2,0
4,0
4,4
4,0
7,0
6,6
4,5
3,0
7,0
0__7,8
1--'
0 ,_
8,'5',0 -2 ' 8_ 6,0_---'
0-6,4_ 5 ,3 0, 8
FOSFATI
'= ----:'7
: �==:-----:-�----7"'= --o:-��::::=::...:,::
5,2
FELDSPATI
4,0
1 ,5
0,6
0,7
4,2
�==-�-----�--������------�
0,8
, .2
1 ,0
MIcE
0. 1
OXIZI DE FIER
51,5
12,0
63,0
64,8
CALCIT ( cimen t) 53,5
67,0
72,6
65,0
CUARŢ
GLAtJCONIT

26,8
5,8
3,3
2,5

Tabelul nr. 3 (urmare)
Vi rsta

-----

Mi nerale

'h

1

Ctnomanian

c c t i ce s
Roca G glauconi
Localltăll Amzalia 1
prcbă
resi

32

Nr
CU.\RT

GLAUCONIT
FOSPATl
FELDSPAŢI
OXIZI
DB FIBR
CALCIT
(ciment)

5,2
5,2

0,1

68,6

Tu.ron-1 Santonian

1

a t ar oa

77

Peştera
78

17,8
1 6,4
8, 1
0,1

1 6,2
17,5
6,2
1 ,5

1 0,7
2,0
2,0
1,3

18,6

57,6

58,6

84,0

79;1

1 ,7

1

56

roaSf' gla�Jconitice

!11 . Vodii

57

24,6
7,8
0,8
2,8

5,9

64,0

85,7

2,4
4,8

l'eşoeralR.
36

19,0
9,5
1 1,5

1 ,2

60,0
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f: �
(.? �

--

f1preanu

1 4A

""
....

Ql
"in
-�

Gresii calca-

G resli c re 1 oase

e

M. Vod<i
54

n 1a

-

148

14

1 1 ,5
2,3
2,3
0,2

22,0
3.0
1,0

2 1 ,4
1 0.3
8,1
4,8

83,7

74,0

55,4

Couţluuturlle de fosfatl determinate microscopic
şi datele aualilelor s.emlcautltallve de PzOs oblJuute prin oWizarea solutiei Lorenz

0lo

Nr.

Virsta

Localizare

probă

Fosfa ţi
(analiza
planime-

Denumirea rocii

tric a )
14
1 4B
1 4A
36

51
56
18

11
54

-1

32
798
79A
G
38
41

53
14
8

-3

17

o

.

.

Peştera
Mircea Vodi'i

Gresie calcaroasi'i
_qlauconiticii qrosierii

c

"'
·r:
o
c
"'

Remus Opreanu

Gresie calcar.oasii
qlauconitici'i

V>

1 Tu ronian

1

.

.

Gresie cretoasii
.

.

.
.

V. Peştera
"

Gresie calcar.oasi'i
qlauconiticii cu fosfati

c

Mir.cea Vodii

"'

Arnzalla

.

c

.

.

.
.

c

u

.

.
.
.

..

6,4

.

CI)

V. Lupulu i
Remus Opreanu

"

.

E
o

.
.

.

•

"'

Peştera

.

1

Alblan

Limite de variatie ale continuturilor :

1

1 .0
2,3
1 1 ,5
4,8
0 ,8
1 .7
2,0

6,2
8,1
5,2
3,3
7,8
1 0,0
8,0
6,0
2,8
5,0

.

·-

8,1

minime

intermediare
maxime
http://www.cimec.ro
/

Intensitatea culorii soluliel determiutl de rrnipltllul
�alben

l nco -

loră
(lipsă

Urme

0,8

Reacţie
slabă

Reactie
Intensă

< lJ,05 Dlo 0,05-0, 3Dio 0,3-J ,SO!o
P:Ps
P:Ps
P:Ps)
P:Ps

Reacţie
puternică
> 1,5DioP:Ps

+++ +

++
+
+++++
+ +++
+
++
+++
++
+++
+
++++
+++
++++
++
+
+++
+
++
++

5,3

Gresi e qlauconitici'i
o;lab cimentatii

Tabelul ur. 4

+

+
++
+++
++++
+++++
http://www.neamt.ro/cmj

Tabelul nr. 5

ConţlnntorUe de losfaU determinate microscopic
şi datele analizelor semlcanUtaUve de PzOs obţinute priD uWizarea aoluUel Loreu
0lo

Nr.
probă

84

83

-76
75
- 72
70

-1 4

69

Localizare

r::

-

..

.

Remus Opreanu
Cuza Vodă

Mir.cea Voda

L

Cochirleni

34H
33H
-31H
29H

V. Peştera

1 29C

Remus Opreanu

•

.

V)

T n ronian

.

..
.

.

Limite de variaţie a conUnuturilor

r::

.!!
r::
"'
E

o
r::

"'
u

1

lnlenstlatea culo•ii solutiei determinată de precipitalul
g o l ben

l nc o loră
lfpsă

P:!Os

Urme

<O(' SOlo

P:zOs

MiCioconqlomerat
8,1
dur cu fosfatl
Microconqlomerat cu
26,7
concreţiuni de fosfati
Conglomerat cu con29.5
cretiuni mari (ciment)
Microconglomerat dur cu
1 6,6
concreUuni de losfati
Microconqlomerat cu
22,7
concretiuni negre
Conqlomerat cu
1 3,0
concretluni de fosforite
13,6
..
8,5
.
23,2
-- .
-.�onqlomerat cu qlauconit
19,7
::;1 loslonte mari
37,7
minime
intermediare

maxime
http://www.cimec.ro
/

Reacţie

Reac(ie
Sli.Jbă

intensă
0,05-0, JOIO 0,3- 1 ,5Dio
P2 0s 4
P20s

+

++
+++
++++
+++++
http://www.neamt.ro/cmj

Reacţie
pu tl!' rnică

> 1 , 5 01
0

P2 0s

+++++

+
+
++
++
+

1 1 ,4
9,1
1 0, 1
1 2,0
5,8

.

r::

.

20,0

.

o

.

55

109C

"'

·-

.

Peştera

Conglomerate cu
fosfati (ciment)
Microconqlomerat
alb, dur, cu fosfa ti

r::

.

37

D<!n·tmirea roc•i

Virste

Cuza Vodă

Fosfdţi
a n111iză
planimetriei

+
+++++
+ ++ + +
+++++
+++++
++++
++++
+++
++ + -+ +
+++
i

+ + + ++

Tabelul
ConţlaotorDe de fosfaţl determinate microscopic
şi datele analizelor semlcanlltatlve de PzOs obţinute prin utilizarea solutiei Lorenz

f"r.

321
-16C
se

2C
--A
l OOB'

40
38A

326

D
327B

1

Den -.. mirea roc ii

-

•

Peştera
Remus Opreanu

.

Cochirleni
.

o. ---·

1

Tlllonian

j

..

1 0,0

.

34,3

Concretiune brună
qrezoasll

1 ConcrP ţi•me neagră pPiitiră
ConcreUune brunll
.

c:

"'

·-

c:

"'

e

o

-·--

.

8, 1
1 3,8

Concretiune neaqrl!

1 0,7

- -

25,0

ConcreUune bruni!i
qrezoasli
- --- .

Concretiune neaqrll
pelitică

50, 3

Limite de vari·atie a continutt:rilor :

0,05-0,JOJo 0,3- 1 ,5010
P20s

P20s

.
.
..

"

min i me

intermediare

m axime

http://www.cimec.ro /

+

P2 0s

+ ++ + + +
++++++
++++
+++++ '
++++

+++

++++
+ ++ +
++++++
++
+++
+++ ++

+++++

.

.

Remus Opreanu

.

R eac ţie
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Tabelul nr. 7

Conttnutnrlle medii de fotfaU

( % ) determinate microscopic In rocUe cretaclc•
el In loslorlte

VIrsta

Roci

Congl o -

merate
(ciment)

Gr"sii
calca roase
gia'1COnitice

SANTONIAN

] 0, 9

3,7

Tl'RONIAN

28,0

21 ,5

CENOMANIAN

20,6

5,4

ALBIAN

G rPsle
cretoasll

G rf'sie gro-

sieră m i c ro-

conglomera t i c j

Fosforite
pelitice

negre

Fosforiie grezoas,.,
br•me
deschis

8,1

2,30

0,8
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CORELAREA CONŢINUTULUI DE COMPONENTE DETRITICE DIN GRESII

După compozitia lor mineralogică privind elementele detritice şi
cimentul, gresile cercetate prezintă o variabilitate cuprinsă intre limite
relativ largi (tabelul nr. 3). Reprezentarea grafică pe complexe de virstă
a acestor componente ( fig. 1 5) evidenţiază raporturi de dependenţă pe

Fig. 5.

fig. 6.

-

-

Concreţjune glauconitidl fosfatizatli. Peştera. N+ ; 10 X.

Fosfatizare partiali'l a fosilelor Intr-o concretiune. Remus Opreanu. N+ 1 21 X.

de o parte între unele minerale iar pe de alta, intre acestea şi conţi
nutul de ciment.
Curba de variaţie a fosfaţilor se corelează relativ bine cu cea pri
vind variaţia conţinutului de ciment calcitic.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Datele de observaţie microscopidi atestă faptul că fosfaţii participă
în principal la alcătuirea cimentului în care determină structuri peli
culare, de umplere sau de crustificaţie ; fosfaţii detritici şi concreţionari
se intilnesc rar.

Fig. 7.

Fig 1:1.

-

-

Fosile fosfatizate. Peştera. N+ 1 10 X.

Concreţiunc fosforitică din cimentul conglomeratului. Cuza Vodă. N +

i

1 0 X.

Modul de desfăşurare a curbelor de variaţie privind glauconitul şi
cuarţul arată o bună corelare a lor numai pentru intervalul în care conti
nuturile de fosfaţi sînt mai scăzute.
Dimpotrivă, acolo unde continuturile de fosfaţi sint r elativ mai
ridicate şi glauconitul scoate în evidentă o tendinţă asemănătoare.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Acest fapt este in legătură cu condiţiile geologice similare, nece
sare formării lor.
Valorile maxime ale fosfaţilor sint caracteristice formaţiunilor
turoniene din localitatea Peştera, unde şi Cenomanianul este mai bogat
in fosfaţi.
Datele obţinute prin studiul microscopic sînt confirmate şi de rezul
tatele analizelor semicantitative de P20s ilustrate in tabelul nr. 4.
Conţinuturile medii de fosfaţi in gresii arată o acumulare maximă
a lor în formaţLunile turoniene (tabelul nr. 7 şi fig. 1 8a).
CORELAREA CONŢINUTULUI DE COMPONENTE DETRITICI!
IN CIMENTUL CONGLOMERATELOR

In alcătuirea cimentului conglomeratelor din regiunea cercetată
participă ca elemente detritice un număr la fel de restrins de minerale

fig.

9.

-

Elen· enle detrit,ce reprezen t a le prin
in

cimentul

roci tosfatice cuprinse

conglomeratelor. Amzali a.

( tabelul nr. 1 ) ca şi în cazul gresiilor. Reprezentarea grafică a acestor
componente oscilează între limite mai largi de vanaţi�, deosebite net
de acele caracteristice gresiilor. Acest fapt atrage după sine o intersec
tare mai frecventă a curbelor de variaţie a componentelor minerale
detritice (fig. 1 6} , aspect ce se poate remarca şi în cazul curbei de varia
ţie a cimentului calcitic.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

1 54

14

IOANA MAREŞ, 1 . MAREŞ

In cimentul conglomeratelor, fosfaţii apar intr-o mai mare cantitate
decît in gresii (fig. 1 5 şi 1 6). Spre deosebire de acestea din urmă, la
care apare un singur maxim caracteristic formaţiunilor turoniene din
localitatea Peştera, în cazul conglomeratelor, şi formaţiunile cenoma-

Fig. 10.

Fig.

-

11.

1-osili:'i iosfatizat!i. Remus Opreanu. N+ 1

-

Fosilă fosfatizată. Peştera. N +

;

26 X.

25 X.

niene prezintă conţinuturi sporite de fosfaţi ( localităţile Peştera şi Remus
Opreanu). Din acest punct de vedere aliura curbei de variaţi,e a fosfaţilor
din conglomerate capătă un aspect diferit faţă de cea caracteristică pen
tru gresii. După modul de desfăşurare a curbelor privind fosfaţii şi
glauconitul, acestea arată o corelare mai evidentă numai in cazul
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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formaţiunilor cenomaniene din localităţile Remus Opreanu şi Peştera,
aspect care capătă un sens contrar în cazul formaţiunilor turoniene şi
santoniene.
Sporirea cantităţU de ciment fosfatic atrage după sine modificări în
desfăşurarea curbei cimentului de calcit. Prezenţa într-o mai mare
cantitate, decit în gresii a concreţiunilor de fosfaţi din cimentul conglo
meratelor contribuie, de asemenea, la definirea aliurii curbei pentru
componentul menţionat.
Toate aceste date sînt confirmate şi prin determinări semicantita
tive de P20s ( tabelul nr. 5).
Continuturile medii de fosfati deduse după histograme ( fig. l Bb),
evidenţiază importanţa pe care o capătă formaţiunile turoniene (tabelul

1

i g. 1 2. - Gresie calcaroasil glauconiticli cu structură pe!icularli. Cochirlcni. N + ; 25 X.

nr. 7). Acest fapt este explicabil dacă avem în vedere că depozitele ceno
maniene, bogate în fosfaţi, au fost reluate in circuitul geologic şi rema
niate în complexul imediat superior.
CONCRETIUNILE FOSFORITICE

Dintre elementele grosiere mai frecvente, care definesc aspectele
conglomeratice, un rol important revine concreţiunilor fosforitice.
Subordonat, acestora li se asociază elemente de cuarţite, gresii şi roci
silici oase.
Concreţiunile de fosforite reprezintă astfel o componentă de bază
a conglomeratelor. După dimensiunile lor, formele pe care le adoptă,
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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modul de asociere ( sudare) intre ele, culoare, caracterul suprafeţei etc.
at:estea prezintă aspecte variate ( fig. 2 şi 19).
Dimensiunea reprezintă o particularitate, care într-o măsură oare
care se corelează cu nuanţele in care apar colorate concreţiunile fosfo-

Fig.

1 3.

-

Gresie calcaroasll glaucon.iticll cu fosfaţi. Amzali&.. N+

Fig. 1 4.

-

Gresie calcaroasll. glauconitic!i
Remus Opreanu. N + ; 52 X.

cu

;

52 X.

fosfaU

ritice. Intre 0,5 şi 30,0 mm de obicei sînt cuprinse fosforitele de culoare
neagră, care au o suprafaţă netedă şi lucioasă.
Acest aspect este în legătură cu caracterul lor litologic deobicei
pelitic. Ele reprezintă totodată produse dintr-o primă generaţie ( fig. 20
şi 23) remaniate in Cretacic, cînd conditiile mediului de formare a con
glomeratelor se deosebeau prin conţinuturi ridicate de compuşi ai fosfohttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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rului. In această etapă a avut loc depunerea sub forma de cruste a
fosfaţilor pe un suport reprezentat prin concreţiuni fosforitice remaniate
sau pe un suport de alte particule detritice ( fig. 21 ). Cele două generaţii
de fosfaţi pot fi uşor de recunoscut la microscop.
In această etapă s-au format concreţiuni primare cu un caracter
litologic grezos datorită prezenţei din abundenta în masa lor a particu
lelor detritice de cuarţ asociate cu mult glauconit ( în raporturi aproxi
mativ de 1 : 1 ) şi chiar cu concreţiuni fosforitice pelitice remaniate ( fig.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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22). Sînt însă cazuri cînd glauconitul predomină evident asupra cuar
tului în masa concreţiunilor grezoase ; acestea sînt concreţiuni de
fosforite grezoase glauconitice (fig. 4 şi 5). Depozitele care conţin astfel
de concreţiuni de obicei stau transgresiv peste Albian.
Generaţia din urmă se distinge pe lîngă aspectul grezos ( fig. 22)
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şi prin dimensiuni mai mari, care ajung pînă la 7-1 0 cm, luciu mat,
culori brune, brune-verzui sau gălbui.
Masa fundamentală care leagă porţiunile elastice din concreţiune
in cea mai mare parte este calcitică iar pe alocuri fosfatică ( fosfaţi
amorti, criptocristalini sau microcristalini).
Intre varietăţile de concreţiuni fosfatice, un deosebit interes pre
zintă cele pelitice în care conţinuturile de minerale fosfatice sînt apro
ximativ de 1 ,5 ori mai mari decît în cele grezoase ( tabelul nr. 7).
Rezultatele cercetărilor de laborator confirmă această observaţie in
toate cazurile indiferent de virsta formaţiunii in care apar principalele
varietăţi de concreţiuni menţionate ( tabelele nr. 6 şi 7 1 fig. 1 7 şi 1 8c).
Prin raportarea conţinutului de fosfaţi din concreţiuni la conti
nutul de fosfaţi din cimentul rocilor, pe varietăţi petrografice in ansam
blu, rezultă valori cuprinse intre limite relativ largi.
In concreţiuni, conţinutul de fosfaţi este mai mare de 1 ,5-2,0 ori
faţli de conţinutul din cimentul conglomeratelor ; de 3-1 0 ori mai mare
faţli de conţinutul din gresiile calcaroase glauconitice şi de 1 5-25 ori
mai mare' faţă de con ţinuturile din gresiile cretoase.
De aici rezultă in mod evident caracterul mai fosfatic al cimentului
conglomeratelor faţă de gresii.
CONŢINUTURILE MEDD DE POSPA11 lN FOSILE

In acumularea depozitelor cu fosfaţi, un rol principal revine restu
rilor de organisme, care in scheletul şi ţesuturile lor conţin uneori canti
tăţi apreciabila de fosfor. Dintre acestea se disting mai ales, scheletele
de vertebrale, resturile de brachiopode (Obolus opalinus, P20s = 36 %
etc. ) d e unde rezultă şi interesul p e care I-ar putea prezenta i n general
depozitele de lumaşel.
In conglomeratele cretacice, din Dobrogea de Sud se întîlnesc resturi
de fosile remaniate şi fosfatizate (fig. 19).
După datele de analiză planimetrică şi determinările semicanti
tative ale conţinuturilor de P20s, acestea se caracterizează prin cantităţi
sporite de fosfaţi.
In comparaţie cu datele obţinute în general pentru concreţiuni,
resturile de fosile au conţinuturi asemănătoare sau uneori subordonate
de fosfaţi ( tabelele nr. 2 şi 6) dar totuşi mai ridicate decît în varietăţile
de roci fosfatice examinate.
*

Deşi studiul microscopic al mineralelor fosfatice nu oferă suficiente
date pentru stabilirea varietăţilor, datorită răspîndirii mai largi a terme
nilor amorti, şi necunoaşterii in măsură suficientă a singoniei fosfaţilor
fibroşi, totuşi sînt posibile unele aprecieri cu precizări ce pot fi făcute
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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prin utilizarea metodelor adecvate de studiu ( termice, roentgenografice
şi chimice).
Prin cercetarea microscopică a rocilor cu fosfaţi din Dobrogea de
Sud, se deosebesc următoarele aspecte
a) fosfaţi amorfi cu nuanţe brune sau brun-roşcate, şi cu un caracter
omogen izotrop ( collofanit) ;

lJ

7

b
!.

'(}

-

Fig. 1 9.
Concretiuni de fosforite şi fosile fosfatizate provenite din localitl!tile
Peştera ( 1 -8) ; Remus Opreanu (9-1 5 ) ; Cochirleni (1 6-20) şi Amzalia (21 -32).

b) fosfaţi amorfi, neomogen izotropi, care deşi coloraţi în aceleaşi
nuanţe, omogene ca în primul caz, prezintă totuşi un aspect pătat evi
denţiat de o tendinţă de slabă anizotropie ( dahllit) ;
c) fosfaţi criptocristalini ( podolit şi collofanit) ;
d) fosfaţi fibroşi ( frankollit).
Varietăţile menţionate de fosfaţi, in compoziţia conglomeratelor
şi gresiilor cretacice din Dobrogea de Sud, apar sub formă de ciment,
cruste, concreţiuni şi produse de substituire a resturilor faunistice ( fosile
fosfatizate). Orizonturile Cretacicului (fig. 1 ) in care se intilnesc roci cu
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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fosfaţi, evidenţiază tot atîtea momente importante în evoluţia geologică
a regiunii din timpul respectiv.
Aceste momente sînt marcate de transgresiunile marine care au
creeat condiţii propice acumulărilor de fosfati. Ca surse principale pentru
formarea lor în rodle cercetate, au servit depozitele continentale purtă
toare de fosfaţi şi organismele din mediul marin.

rig. 20.

Fig. 2 1 .

-

-

Concretiuni fosforitice pelitice din conglomerate. Amzalia. N + ;

22 X.

Concretiune de fosforit grezos înfăşurată intr-o crustă de fosfati cuprinzind
fosforite remaniate. An17.alia. N+ ; 23 X.
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Fig. 22.

-

24

Concretiuni grezoase de fosforite cuprinzind fosforite remaniate.
Cuza Vad�. N + ; 10 X.

Hg. 23, - Concreţiune fin� pelitic1i de fosforit. Remus Opreanu. N + ;

30 X
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CONTRJBUTIONS A LA CONNAISSANCE DES ROCHES A PHOSPHATES
DE LA DOBROUD.JA DU SUD
RESUME
Les formations cretacees de la Dobroudja du Sud appartenant ă. 1'Albien, au
C'enomanien, au Turonien et au Santonien, comprennent dans leur composition des
roches phosphatiques representees par des conglomerats, des microconglomerats, des
grl!s calcareux glauconieux et de gres crayeux.
Dans ces roches, les phosphates se trouvent sous la forme de ciment, de croutes
el de concretions phosphoritiques. Parmi les roches mentionnees, les conglomerats et
microconglomerats sont plus riches en phosphates grllce il la presence et l'abondance
dans leur masse des formes concretionnaires.
Sous l'aspect lithologique, ces dermer ont un caractl!r e pelitique ou greseux.
Les phosphorites ptHitiques, plus riches en phosphates, representent des compo
sants remanies en conglomerats, il la diff�rence des phosphorites greseuses qui sont
primaires.
Le fait est caracteristique que les restes de faune presentent des pbenoml!nes
de phospheUsation ă. commencer par les stades incipients jusqu'il la substitution totale.
Les varil�h�s de pbosphates des roches �tudiees sont representees par des termes
amorphes (collopha.nite), amorphes non-homogenes (dahllite), crypto-cristallins (podolite
et collopbanite) et fibreux ( frankollite).
Les niveaux il roches phosphatiques compris dans les formations oretacees mar
quent tout autant de moments importants dans l'evolution qeologique de la r6glon
dans la periode respective.
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STUDII

ŞI CERCETARI

.7v1INERALOGIE

MINERALELE GRELE DIN NISIPURILE ALUVIONARE
ALE RIULUI BIRZAVA (MUNŢII DROCEA)
de ANET A BALABAN 1)

A B S T R A CT
Tbe study of· heavy minerals from the alluvla of Blrzav a river permlted the
ldentLf!Jcatlon of the followinq minerals 1 titano-magnetite, hornblende, zircon, apaUte,
tourmallne, rutilf', staurolite 81Ild dystene.
They are proceedinq from the rocks penetrated by the rlver and lts affluents :
belon�lnq to Pllluşenl serles, ophiolitic metamorphosed r.ocks and lntrusion acid and
elcalin rocks.

Cercetarea frecvenţei mineralelor grele din aureolele de dispersie
mecanică, ne furnizează date pentru identificarea unor zăcăminte detri
tice şi a zonelor în care mineralizaţiile apar .,ln situ" .
D e obicei asemenea studii s e fac pentru acumularile posibile de
aur, platină etc., sau alte minerale cu importanţă deosebită pentru eco
nomia naţională.
Regiunea Bîrzava a fost cercetată din secolul al XIX-lea
( F. B e u d a n t 1 822, L. L o c z y 1 875-1 888, J. P e t h o 1 887). Obser
vatii geologice mai complexe s-au făcut după 1 953 (V. C. P a p i u 1 953
şi H. S a v u 1 955-1963).
Problema mineralelor grele din aluviunile riului Birzava este
pentru prima dată abordată în lucrarea de faţă.
Regiunea străbătută de Bîrzava şi de afluenţ�i săi are o geologie
destul de complicată. La zi apar formaţiuni ale seriei cristaline de
Păiuşeni, un complex ofiolitic metamorfozat şi roci eruptive alcaline
şi subalcaline.
1) lns�i lutul Geologic, Bucureşti .
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Aceste roci sint legate de evoluţia geosinclinalului paleozoic ce a
funcţionat în limitele teritoriului ocupat acum de munţii Highiş-Drocea.
Probele cercetate recoltate de la o adincime de 0,30 m provin de
pe trei aliniamente (fig. 1 ) .
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Schiţă de amplasare tn cadrul bazinului hidrografic a aliniamentelor
de recoltare a probelor.

Prin analiza granulometrică a nisipurilor aluvionare au fost diferen
ţiate fracţiuni ale căror dimensiuni variaza între 0.063-2,000 mm
( Tabel nr. 1 ) .
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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TABELUL NR. 1

Rezultatele uallzelor granulometrlce

Proba nr. 1

Diametrul
mm.

.

3,0
0,8
1 ,0
3,4
49,0
35,0
3,5
2,0
4,0

2
2,0-- 1 ,6
1 ,6-- 1 ,0
1 ,0--0,5
0,�.25
0,2�, 1 25
0,12�,10
0,1 0--0,063
0,063

Probl!!.

m:,

Proba nr. �

2

7,0
3,3
9,0
38,7
30,0
9,0
1 ,0
2,0

1 ,0
4,0
23,5
50,1
1 6, 1
2,4
3,0

Reprezentarea analizelor granulometrice în histograme şi curbe de
frecvenţă ( fig. 2) indică un maxim de participare al granulelor cu dimen
siuni cuprinse intre 0,25-0,50 mm.
Mineralele grele au fost separate dintre granulele cu un diametru
mai mic de 0, 1 25 mm, folosind metodele clasice cunoscute.
Studiul microscopic a pus in evidenţă următoarele minerale grele,
în ordinea frecvenţei lor : titanomagnetit, apatit, leucoxen, turmalină,
rutil, staurolit, disten, hornblendă (Tabel nr. 2) .

TABELUL NR. 2

frecvenţa m.lneralelor grele
M.ineralul

Titanomagnetit,
titanit, ilmenit
Hornblendl!l
Zircon
Leucoxen
Epidot
Apatit
Turmalinli
Rut li
S taurolit
Disten

Proba nr. 1

58,2
1 ,5
2,1
2,5
1 6, 1
8,7
2,1
2,5
1 ,6
1 ,6

1

Proba nr. 2

50,8
2,4
2,8
12,0
1 6,0
8,8
5,6
3,2
0,2
1 ,4

1

Proba nr. 3

43,7
5,6
0,7
1 1 ,2
7,0
15,4
10,5
3,1
2,1
0,7
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Reprezentarea tn histograme şi curbe de frecvenţii ( fig. 3) a parti
cipiirii mineralelor grele, indică faptul că pentru toate cele trei alinia
mente, predominanta titanomagnetitului, epidotului şi apatitului este
netii faţă de celelalte minerale identificate.
Formele mineralelor grele sînt foarte variate ( fig. 4). Determinarea
gradului lor de rulare s-a făcut pe proiecţiile fragmentelor, după formula

P-

�r

-NR

--

( L. B. R u h i n 1 957).

Materialele grele studiate se inscriu in mai multe clase de rulare
( tabelul nr. 3) care au o frecvenţă diferită de la un mineral la altul fig. 5).

TABELUL NR. 3

Clasele de rulare ale mlneralelor grele

Clase de

rulare
minerale

Titanomagnetit,
titanit, ilmenit
Hornblend!l
Zircon

F.pit;lnt

Apatit
Turmalin!l
Ru tl l
Staurolit
Disten

A n g ular

+

SubAngular

+
+
+

+

+
+

Subrotun;lt

+
+
+
+
+
+
+
+

Rotunjit

+
+
+
+
+

Bine
rot unjit

+
+
+

+
+
+

Se constată astfel predominanţa granulelor rotunjite şi subrotunjite
la toate mineralele. Clasele de rulare în care se înscriu granulele angu
lare şi cele bine rulate sînt mai slab reprezentate.
Mineralele grele din aluviunile cercetate îşi au originea în rocile
care aflorează in cuprinsul bazinului hidrografic Bîrzava.
Apatitul, zirconul, hornblenda şi leucoxenul provin din rocile
intrusive granitice şi sienitice situate în cursul mijlociu şi supe
rior al văii.
Ele au fost identificate şi în secţiunile subţiri din rocile menţionate.
Epidotul provine din rocile aparţinînd unui complex ofiolitic meta
morfozat. Turmalina poate proveni atît din rocile eruptive cît şi din
cele mctam orfice.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Dacă pentru mineralele menţionate mai sus este uşor de stabilit
provenienţa lor, în cazul staurolitului şi distenului se ridică unele pro
bleme. In şi,sturile cristaline din regiune aceste minerale nu au [ost
identificate. Calcularea distanţei de transport după diagramele
K r u m b e i n ( 1 94 1 ) indică valori de 2-3 mile ( 4-5 km) , care nu con
tribuie la lămurirea situaţiei din perimetrul cercetat.

-

Fiq. 4.
Forme de minerale grele.
1-4, titanomagnetit ; �. epidot ; 9-12, rulil ; 1 3- 1 4, apetit ;
15-16, turmalinll ; 1 7-18, disten ; 1 9-20, staurolit.
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Apariţia staurolitului şi distenului este posibil să fie legată de
roci conglomeratice care au în componenţa lor elemente de şisturi crista
line cu un grad de metamorfism mai avansat decît cel caracteristic
seriei de Păiuşeni. Conglomeratele metamorfozate apar in partea de
nord a bazinului hidrografic al Bîrzavei ; este posibil ca ele să apară
şi in cuprinsul acestuia, dar deocamdată nu au fost puse în evidenţă.
Deşi, nu se poate pune problema unor acumulări apreciabile de
minerale grele care să prezinte un interes practic, problemele ridicate
de cunoaşterea aluviunilor din bazinul Bîrzavei şi legătura lor cu forma
ţiunile de ori-gină ridică un semn de întrebare în cunoaşterea unor
aspecte ale geologiei acestui sector. Extinderea cercetării aluviunilor
_ .şi- utilizarea unor astfel de studii ar putea să pună probleme noi în
cunoaşterea particularităţilor specifice unor regiuni cu structură
complexă.
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LES MIN�RAUX LOURDS DANS LES SABLES ALLUVIONNAIRES
DE l.A RIVI2RE BlRZA VA (MONTS DROCEA)
par ANET A BALABAN

La connaissance de la geologie du bassin hydrographique Blrzava a donne Ueu

il l'etude des mineraux lourds dans les alluvions de cette vallee. On a identifie les

mineraux suivants : la ti t ano magnetite, la hornblende, le zircon, l'epidote, l'apatite, la
\�turmaline, le rutile, la staurolite et le disthene.
Ces mineraux ont leur origine dans les roches traversees par le reseau hydro
graphique du bassin.
Parmi les m1neraux mentionnes, pour la staurolite et le distMne on ne connatt
pas les termes petrographiques correspondants de la reqion. Ceux-ci pourraient pro
venir des conglomerats metamorphoses qui remanient des elemenls de la serie de
Mll.drizeştl.
-
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STU D I I

ŞI CERCETĂRI
GEOMORFOLOGIE

ASPECTE ALE EVOLUŢIEI GEOMORFOLOGICE A VAILOR
DIN BAZINUL HIDROGRAFIC AL BICAZULUI
de ION BOJOI1)

ABSTRACT
The evolutlon va.lleys on tbe actual

lines m.ay be observed beglnn in� tbe

1 1 �1200 m levellng surface, of an inferior Pliocenic age.

Some changes of tbe hydrographic system occured in the upper basin of Bicaz
river probably in the beginning of the Quaternary period.

Bazinul hidrografic al rîului Bicaz, situat în partea centrală a
Carpaţilor Orientali, cu o diversitate a structurii geologice, faciesului
petrografic, orografiei, genezei şi virstei reliefului cuprinde un sistem
de văi a căror evoluţie prezintă aspecte interesante dintre care unele au
fost mai putin discutate in literatura geomorfologică.
Cercetătorii mai vechi care abordează in studiile lor relieful Car
paţilor Orientali pun problema evoluţiei văilor prin prisma legăturii
acestora cu suprafeţele de nivelare. Astfel, A. N o r d o n ( 1 0) constată
că, " suprafaţa sarmatică", la sud de Bicaz înregistrează o bruscă înălţare
( ridicare axială) ceea ce .,explică fără îndoială alinierea curioasă a
Bicazului şi Bistriţei inferioare, ca şi dispariţia peneplenelor precedente".
De la acelaşi autor provine aprecierea că in raport cu suprafaţa pontică
(imediat inferioară celei sarmatice) reţeaua hidrografkă de ordinul I,
transversală şi cea de ordinul II, longitudinală, creează o morfologie de
tip apalaşian.
Cercetările ulterioare asupra Carpaţilor Orientali ( 6, 1 5) pun insă
sub semnul întrebării atit numărul, virsta, cit şi deformările suprafeţelor
de nivelare stabilite de A. N o r d o n.
Un alt cercetător ale cărui observaţii prezintă laturi interesante
in legătură cu evoluţia văilor din bazinul Bicazului este R. M a y e r ( 8) .

1) Statiunea de cercetllri biologice, geologice şi geoqrafice "Stejarul" Pln�1lrati.
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Astfel, nodul hidrografic centripetal din partea superioară a Bicazului
este pus pe seama faptului că suprafaţa cea mai veche şi mai înaltă
( n landşaftul 1 " ) scade in altitudine spre Cheile Bicazului creîndu-se o
ramă orografică în formă de semicerc ( Hăghimaş 1 792 m, Licaş 1 676 m,
Vithavaş 1 600 m).
In ceea ce priveşte geneza Cheilor Bicazului, R. M a y e r stabi
leşte trei momente principale de evoluţie a văii ; stadiul cursului pe
limita de est a depozitelor, mezozoice (a calcarelor) ; schimbarea cursu
lui pe traseul actual şi evoluţia epigenetică a văii ( cînd este presupusă
şi o înălţare a regiunii) ; stadiul evoluţiei carstice propriu-zise. Cu toate
că în lucrarea lui R. M a y e r (8) aceste stadii sînt numai enunţate,
fără alte explicaţii, ele pot constitui un punct de plecare în descifrarea
evoluţiei văilor din partea superioară a bazinului Bicaz.
M. D a v i d, în studiul său asupra evoluţiei reliefului din munţii
Bistriţei ( 6) , consideră că Cheile Bistriţei, Barnarului şi Bicazului s-au
adincit în acelaşi nivel de relief - "Platforma Dornelor" - ( 1 280- 1 1 50
m, altitudine absolută).
Adîncirea văilor ca fenomen general pentru partea nordică a
Carpaţilor Orientali în " suprafaţa Mestecăniş" ( 1200-1 1 00 m altitudine
absolută) este pusă de 1. S î r c u ( 1 5) pe seama m�cărilor de ridicare
din pliocen-cuaternar.
Recentul studiu de geografie fizică asupra Carpaţilor româneşti,
publicat de V. M i h ă i 1 e s c u (9), abordează şi unele probleme privind
valea Bicazului din care amintim : alinierea Bicazului şi Bistriţei infe
rioare pe direcţia vest-est datorită unei lăsări axiale la sud de boltirea
Ceahlău-Horaiţa ; vechimea mare a văii Bicazului pe actualul traseu
dedusă din coborîrea culmii Tulgheş-Valea Rece, atît de la nord la sud,
cît şi de la sud la n ord ; prezenţa unui culuar morfologic etajat la
800-900 m şi 1 000--- 1 200 m, lar� de 1 0--- 1 4 km ( r:are se suprapune
pe direcţia actualei văi) demonstrînd o îndelungată evoluţie pe
acelaşi traseu.
Pentru descifrarea evoluţiei văilor din bazinul Bicazului, în lucrarea
de faţă s-au analizat următoarele aspecte : raportul dintre orientarea.
văilor pe de o parte, structura geologică şi faciesul petrografic pe de
altă parte ; raportul dintre văile actuale şi răspîndirea suprafeţelor de
nivelare din cadrul bazinului ; influenţa factorilor interni şi externi de
la o etapă de evoluţie la alta.
RAPORTUL DINTRE ORIENTAREA VAILOR ŞI ALCATUIREA GEOLOGICA

Se cunoaşte faptul că structurile geologice majore din Carpaţii
Orientali au o orientare generală nord-sud, cu dispunere în cute simple
ranticlinale şi sinclinale) pînze-solzi şi pînze de şariaj.
In zona ocupată de bazinul Bicazului, ultimele formaţiuni sedihttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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mentare datează din oligocen încît definirea liniilor structurale aparţine
cutărilor savice şi mai ales celor stirice ( 5).
Reţeaua hidrografică care s-a instalat după mişcările stirice era
foarte probabil adaptată la structură dar urmele ei sint astăzi foarte
greu de identificat. In partea vestică a zonei ocupată de chiuveta sincli
nală a Hăghimaşului se pare că rîurile au avut o direcţie nord-sud,
cunoscut fiind faptul că depozitele mezozoice sînt îndepărtate pînă la
dispariţie pe rama nord-vestică a bazinului Bicaz.
Reţeaua hidrografică actuală, avînd colectorul principal cu orien
tare .transversa lă, iar afluentii. de ordinul I, longitudinali faţă de struc
tură, moşteneşte o situaţie mult m�i recentă decît aceea a primelor
rîuri instalate după mişcările stirice. Valea transversală a Bicazului este
totuşi destul de veche (după V. M i h ă i 1 e s c u, cel puţin pliocenă)
cu toate că nu se cunoaşte precis vîrsta liniei tectonica ( pe care s-a
instalat Bicazul iniţial) invocată în lucrările mai multor cercetători ( 9,
J 0) . Dacă Bicazul transversal a găsit in momentul instalării sale o reţea
hidrografică longitudinală pe care şi-a făcut-o tributară prin captări
succesive, aceasta apare ca o posibilitate foarte probabilă.
Culuarul morfologic larg, de la vest de Ceahlău, din zona actualei
curmături a Tulgheşului, continuînd spre sud pe direcţia văii Caprei
şi Dămucului s-ar putea să reprezinte traseul unei asemenea văi longi
tudinala, trunchiată de Bicaz ( se ştie că Dămucul şi-a sculptat o vale
de contact structural intre unitatea cristalin-mezozoică şi aceea a
flişului intern). Insăşi puternica asimetrie din partea superioară a bazi
nului hidrografic, dată de lungimea mare a afluenţilor sudici (Bicăjel şi
Dămuc) poate constitui un argument in plus in favoarea acestei păreri.
Structura geologică de amănunt a influenţat evoluţia reţelei hidra
grafice numai in ceea ce priveşte grăbirea sau încetinirea regularizării
profilului de talveg şi in parte, aspectul morfologic al văilor.
De importanţă mai mare sînt însă schimbările de facies petra
grafic care au impus in anumite situaţii un mod deosebit de evoluţie
a văilor. Astfel, instalarea Bicăjelului în lungul axei longitudinala a
cuvetei sinclinale a Hăghimaşului, pe depozite conglomeratice şi marno
grezoase, mai friabile decît calcarele, nu este întîmplătoare. Aceeaşi
preferinţă pentru formaţiuni mai puţin rezistente la eroziune au avut-o
pîrîul Oilor, vechiul curs al Lapoşului, Şugăul şi altele. In măsura în
care alegerea traseelor nu le-a fost impusă de cauze tectonica, rîurile
au evitat barele de roci dure.
Din răspîndirea actuală a depozitelor mezozoice din zona Hăghi
maşului se deduce că grosimea cuverturii conglomeratelor vraconian
cenomanie ne care îmbracă calcarele jurasice şi cretacice a fost subţiată,
în unele locuri pînă la dispariţie, datorită în primul rînd activităţii reţel_ei
hidrografice. In timpul adîncirii rîurilor au fost interceptate calcarele dm
subasment şi astfel a fost deschisă evoluţia epigenetică a unor sectoare
de chei ale văilor actuale. Odată cu pătrunderea în calcare intervin
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fenomene carstice care aduc anumite schimbări în modul de evoluţie
a văilor.
In general,faciesul petrografic a influenţat reţeaua hidrografică
atît în faza instalării cursurilor cît şi in definirea morfologiei ulterioare
a văilor (formarea bazinetelor largi din lungul rîurilor in zonele cu roci
moi şi sectoarele de vale îngustă sculptate in roci dure).
RAPORTUL DINTRE VAlLE ACTUALE ŞI SUPRAFEŢELE DE NIVELARE
1

Analiza acestui raport oferă un criteriu pentru reconstituirea vechi
lor cursuri, surprinderea unor momente de schimbare a traseelor, precum
şi în constatarea continuităţii de evoluţie a văilor pe acelaşi traseu.
Suprafeţele de nivelare constituie baze locale de eroziune pentru
rîuri, reprezentînd în acest fel etape de evoluţie diferite pentru siste
mul de văi.
Unele remanieri ale reţelei hidrografice au loc în timpul trecerii
de la o fază de nivelare a reliefului la alta şi amploarea acestor rema
nieri depinde în mare măsură de gradul de perfectare a suprafetelor
de nivelare.
In regiunea de care ne ocupăm au fost identificate 4 nivele de
relief dispuse în amfiteatru, în ordinea scăderii altitudinii lor' de la
exteriorul spre interiorul bazinului Bicaz.
Astfel, nivelul cel mai înalt (şi cel mai vechi) cu o altitudine
absolută variind intre 1 700-1 600 m apare sub formă de fragmente însu
Iare ale unei suprafeţe de nivelare întreruptă de inşeuări largi şi depre
siuni carstice ( cum este cazul zonei înalte, calcaroase a Hăghimaşului) .
In partea nord-vestică a bazinului se mai păstrează din acest nivel
doar cîteva vîrfuri ( Gaura Licaşului, Danturaşul Mare, Vithavaşul) , ca
mărturii de rezistenţă deasupra nivelului următor. Rîurile actuale şi-au
impins obîrşiile pînă sub cele mai inalte vîrfuri care domină regiunea,
în aşa Iel încît nivelul de bază local, din perioada sculptării respectivei
trepte de relief este aproape in intregime distrus. Din această cauză
reconstituirea reţelei hidrografice proprii numai nivelului de 1 700-1 600
m este practic, imposibilă.
Nivelul următor, cu o altitudine absolută de 1 450-1 350 m, ocupă
o arie întinsă constituind în cea mai mare parte rama actualului bazin
hidrografic. Fragmentele sale cel mai bine păstrate se întîlnesc mai
ales în partea vestică ( culmile Calului şL Tigheşului) iar la sud în
munţii Săcădat-Plaiul Tainic. Acest nivel se păstrează şi spre interiorul
bazinului hidrografic cum apare în muntele Vetei şi Torvez dintre
Bicăjel şi Dămuc, de o parte ş� de alta a Lacului Roşu ( Ucigaşul şi
Suhard), in munţii Cupaşului şi Lapoşului.
Nivelul de 1 450-1 350 m retează cristalinul, formaţiuni mezozoice
de chiuvetă şi formaţiuni de fliş ( cum este cazul în lungul culmii
Măgura-Tărhăuş de pe rama estică a bazinului).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Degradarea nivelului de relief de 1 450-1 350 m este avansată şi
de acest lucru este răspunzătoare cel puţin într-o anumită măsură
reţeaua hidrografică moştenită de rîurile actuale.
După răspîndirea nivelului de relief de 1 450-1350 m, cu insule
păstrate spre interiorul bazinului dar cu întreruperi pe zone întinse în
exterior, se poate deduce că, după nivelarea reliefului din această fază
se instalează unele rîuri avind aproximativ direcţia actuală fără să
se fi constituit însă un bazin hidrografic al Bicazului, cu configuraţia
de mai tirziu. Nu se poate preciza dacă rîurile din timpul formării
nivelului de 1 450-1 350 m se îndreptau de la nord la sud sau de la
sud la nord.
Al treilea nivel de relief care se păstrează la o altitudine absolută
de 1 200-1 1 00 m este foarte bine reprezentat în regiune, constituind
principalele culmi care separă afluentii de ordinul 1 ai Bicazului. Acest
nivel prezint! un grad de netezire mai avansat decît nivelele supe
rioare, păstrîndu-se sub formă de culmi largi cu zone orizontale şi
martori de eroziune selectivă rămaşi deasupra liniei generale de relief ;
aşa se prezintă situati,a în lungul culmii dintre Bicăjel şi Dămuc ( cunos
cută în literatură sub numele de ,.platforma Dămucului" ) ( 1 3). Către
nord, pe partea stîngă a Bicazului, acest nivel flanchează văile Şugăului
şi Caprei apărînd apoi, insular, la sud de Ceahlău. Uşoara înclinare de
la nord la sud şi de la sud la nord a reliefului aparţinînd acestui nivel
este explicată de V. M i h ă i 1 e s c u (9) ca o dovadă a vechimii mari
a Bicazului pe actualul traseu.
Plecind de la cele arătate pînă aici, putem considera că instalarea
Bicazului pe direcţia actuală s-a făcut in::ă din faza adîncirii văilor în
nivelul de 1 450-1 350 m. La est, nivelul de relief de 1 200-1 1 00 m apare
ca o treaptă dispusă sub zona mai înaltă a munţilor Tarcăului şi este
fragmentat în culmi prelungi de către numeroşii afluenţi transversali
ai Dămucului.
In bazinul Bicazului se evidenţiază şi un al patrulea nivel de relief
cu o altitudine de 1 050-900 m prezentind o înclinare în sensul drena
jului actual. Cu aspect de suprafaţă de nivelare parţială, se păstrează
pe valea Oilor (în amonte de confluenţa cu pîrîul Cailor) şi în partea
superioară a văii Bicăjelului, constituind fundul depresiunii Trei Fîntîni
( în amonte de confluenta cu Pîrîul lui Lazăr). Sub formă de fragmente,
culmi cu spinarea larg bombată şi înşeuări laterale, il întîlnim la nord
şi sud de Cheile Bicazului precum şi în lungul principalilor afluenţi
( Bi�ăjel, Dămuc, Valea Caprei).
Nivelul de relief de 1050-900 m ( după V. M i h ă i 1 e s c u, treapta
inferioară a culuarului înalt, suprapus actualei văi a Bicazului) este
recent, reprezentînd ultima fază de netezire a reliefului înainte de adîn
cirea văilor actuale şi formarea teraselor fluviatile.
In funcţie de răspîndirea şi dispunerea in spaţiu a acestui nivel se
pot identifica cu siguranţă unele remanieri ale reţelei hidrografice.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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La cele arătate mai sus, adăugăm faptul că pentru justa intelegere
a evoluţiei văilor trebuie să se ţină seamă şi de variatia condiţiilor tecto
nice şi climatice de la o etapă la alta.
Deşi la ora actuală dispunem de puţine informaţii in legătură cu
modul cum s-au manifestat în regiunea noastră mişcările tectonice
recente (post-stirice) , pe baza energiei mari a văilor actuale pină la
1 000 m) şi a fragmentării accentuate a nivelelor de relief, putem afirma
că ele au avut o intensitate mare. Din datele pe care le avem pină in
prezent r..u rezultă că în regiune, mişcările recente de basculare pe verti
cală să fi avut intensităţi diferite pe compartim ente sau unităţi structu
rale ( fapt ce ar fi complicat mai mult recunoaşterea fazelor de
evoluţie a văilor).
Condiţiile climatice au cunoscut schimbări importante de la o
etapă la alta, influenţînd în mod pregnant evoluţia reliefului. Dezvol
tarea văilor a ţinut seama de variaţiile climatice, dar urmele acestor
influenţe se păstrează mai clar în partea inferioară a profilului văilor,
sub 1 20 m altitudine relativă ( sub această altitudine se păstrează trep
tele de terasă).
Luind în consideraţie criteriile de mai sus, aplicate la această
regiune se poate afirma că bazinul hidrografic al Bicazului moşteneşte
o situaţie care s-a creat după formarea nivelului de relief de
1 200-- 1 1 00 m, deci după instalarea cursului transversal vest-est. In
vederea caracterizării evoluţiei văilor actuale s-a folosit ca punct de
plecare tocmai această perioadă, de cînd se păstrează urme relativ certe
in relieful regiunii. S-au stabilit pe această bază următoarele faze prin
cipale de evoluţie a văilor : faza adîncirii văilor in nivelul de relief
de 1 200--1 1 00 m şi faza adîncirii in nivelul de 1 050-900 m .
PAZA ADINCIRII VAILOR IN NIVELUL D E REliEF D E 1200-1100 m

La începutul acestei faze, Bicazul înaintase regresiv de la est,
pe direcţia actualului traseu, probabil pînă la marginea munţilor de pe
aripa externă a chiuvetei sinclinale.
După �trăpungerea barei calcaroase în9uste a Munticelului în care
vor evolua epigenetic Cheile Mici şi mai tîrziu Cheile Şugăului, rîul
transversal avea în zona de obîrşie două ramuri principale : unul venind
eli nspre VSV şi altul dinspre VNV.
Ramul VSV îşi avea traseul pe la sud de masivul calcaros unitar
Surduc-Bardoş, adîncindu-se în depozitele conglomeratice.
':a} ea Bicăjelului c � re d.upă toa te probabilităţile era la inceputul
.
evolutiei sale avea o onentare longitudin
ală urmărind axa chiuvetei.
Cursul �iagona l a evaluat regresiv mai departe spre VSV,
pe
.
Panta planulu � de rac rd dmtre
nivelu
l
de
1
450-1
350
_o
m
şi
cel
de
, - 1 1 00 m, mterp
1 200.
unmdu-se intre munte le Uciga şul şi muntele Suhard
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care erau probabil separaţi printr-o inşeuare dezvoltată pe depozite
cretacice ( dacă nu chiar pe un vechi fund. de . vale ..tra�sversală) . De
.
aici, rîul îşi, împingea obîrşia către sud, pe dnecţta vău Oilor, urmănnd,
de asemenea, formaţiunile cretacice.
Un alt afluent de obîrşie al ramului VSV se schiţează pe direcţia
văii actuale a Cupaşului.
Ramul VNV evolua regresiv pe la nord de masivul Bardos-Surduc
( deci pe la nord de actualele chei ale Bicazului) cu un afluent de
obîrşie longitudinal, pe direcţia Şugăului actual.
După cum se observă, la începutul fazei de adîncire în nivelul
de 1 200-1 1 00 m elementul care a determinat in mod deosebit alegerea
traseelor urmate de rîuri a fost faciesul petrografic ( depozitele cretacice
mai puţin rezistente la eroziune). Acest fenomen trebuie pus în legătură
şi �u gr �dul ava? sat de n �tezir: a s�prafeţei Dămucului, energia de
.
rehef avmd totuş1 un anum1t rol m stab1hrea traseului cursurilor.
După cum se vede, la începutul fazei de adîncire a văilor ( în
nivelul de relief de 1 200-1 1 00 m) Bicazul prezenta mai mulţi afluenţi
de obîrşie, cu sectoare diagonale sau in curs de adaptare la structură.
Deşi cursul transversal din zona cheilor actuale apare adîncit în acelaşi
nivel de relief ca şi rîurile de la nord şi sud, începutul formării lor
nu este acelaşi. După cum am arătat mai sus, cele două ramuri aflu
ente se instalează de la începutul fazei de adîncire a retelei hidrogra
fice ( din care cauză în alegerea traseelor faciesul petrografic are un rol
foarte important) iar cursul transversal propriu-zis se schiţează mai
tîrziu, după ce energia de relief creşte ( tocmai datorită adîncirii rîurilor
deja instalate). Acest curs, cu direcţie transversală trebuie admis ca
un afluent de obîrşie care incepe să înainteze regresiv spre vest pe un
relief cu înclinare accentuată la contactul dintre calcarele masivului
Surduc�Bardos şi conglomeratele cretacice. De la instalarea sa, in
timpul cît a durat adîncirea văilor în nivelul de 1 200-1 1 00 m, cursul
transversal şi-a împins obîrşia pînă la est de actualul punct de confluenţă
cu Cupaşul, avînd deci o lungime de numai cîţiva kilometri şi o albie
suspendată in raport cu ceilalţi afluenţi care curgeau pe conglomerate.
Spre sfîrşitul perioadei, la scara întregului bazin hidrografic se reali
zează o nouă nivelare a reliefului care in partea de est se întîlneşte
atît în lungul rîului transversal cît şi a afluenţilor longitudinali, iar în
munţii, din chiuvetă numai în lungul afluenţilor longitudinali. Acest
nivel de relief cu o altitudine absolută de 1 050-900 m in masivul
Hăghimaş şi 900-800 m in muntii de Ia est ,se prezenta sub forma
unor bazine depresionare intramontane, cu fundul relativ neted şi o
lăţime care varia de la 2 la 1 0 kilometri. In vatra depresiunilor, rîurile
nu şi-au incetat activitatea de eroziune (predominînd eroziunea laterală)
fiind încă departe de realizarea profilului de echilibru.
La trecerea din munţii unităţii cristalin-mezozoice in aceia ai fli
şului, rîurile înregistrau în profilul lor longitudinal o ruptur� de pant4
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încît în această fază bazinul Bicazului este împărţit în două comparti
mente : compartimentul de vest mai inalt şi compartimentul de est mai
coborît cu cea. 1 00 m.
In compartimentul vestic nivelul de relief de 1 050-950 m pre
zintă un caracter de nivel litologic fiind dezvoltat mai ales pe conglo
merate, aşa cum apare în lungul pîraielor Oilor, Bicăjel, Lapoş şi Şugău.
Depresiunile intramontane corespunzătoare acestui nivel, înca
drate de "suprafaţa Dămucului", prezintă faţă de aceasta o energie de
relief de 1 50-200 m, iar cînd contactul se face direct cu nivelele mai
superioare (pe stinga Bicăjelului) energia creşte pînă la 400 şi
chiar 500 m.
In compartimentul de est al bazinului hidrografic diferenţa de alti
tudine dintre cele două nivele ( de 1 200-1 1 00 m şi 900-800 m) este mai
mare, ceea ce arată că adîncirea văilor in această fază a fost mai
puternică. In lungul văii Caprei, nivelul inferior trece şi la nord de
limita actualului bazin, peste şeaua Tulgheşului, incit se poate presupune
că în această fază exista o legătură intre bazinul Bicazului şi cel al
Bistricioarei.
FAZA ADINCIRD V.AILOR IN NIVELUL DE RELIEF DE 1050-800 M

După sculptarea nivelului de relief de 1 050-900 m are loc o nouă
fază de adîncire a văilor care a dus la schimbări importante mai ales
în compartimentul de vest al bazinului Bicaz. In cursul acestei faze au
avut loc probabil şi unele mişcări tectonice care au determinat un
anumit stil remanierilor reţelei hidrografice.
Se cunoaşte că fazele de nivelare post-tortoniene ( 1 5) au estompat
in cea mai mare parte efectele geomorfologice ale mişcărilor stirice.
Reîntinerirea sol:zificării Hăghimaşului, prezentă in morfologie actuală a
regiunii, se datoreşte în acest caz mişcărilor neotectonice. Sincronizarea
acestor mişcări cu inceputul adîncirii văilor în nivelul de 1 050-900 m,
o motivăm prin prospeţimea evidentă a efectului lor geomorfologic.
Astfel, pe muntele Telecul Mic ( de la obîrşia văii Oilor) se observă
cum suprafaţa de nivelare de o netezime aproape perfectă şi care ap�r
ţine nivelului superior, este fragmentată tn patru trepte diferite, cores
punzătoare la tot atîtea linii de falie remarcate de I. B ă n c i 1 ă (4) şi
care se evidenţiază prin apariţia repetată a depozitelor kimmeridgiene.
In general, mişcările neotectonice din această fază s-au pus în
valoare tn zona masivului Hăghimaş prin basculări pe verticală, provo
cînd o puternică frămîntare a calcarelor. Astfel, calcarele masive, rupte
în blocuri, cu contur neregulat, cu dimensiuni diferite, păstrează nume
roase oglinzi de fricţiune ca r_ezultat al presiunii de mişcare dintre ele.
In zona actualelor chei ale Bicazului, tectonizarea calcarelor este deo
sebit de intensă.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Numai luind în consideraţie aceste condiţii se pot explica unele
schimbAri intervenite în evoluţia reţelei hidrografice. Astfel, cursul
transversal se instalează definitiv pe traseul actualelor chei ale Bica�
zului, captind succesiv Cupaşul şi Pîrîul Oilor.
Captarea Cupaşului se efectuează lateral, la nivelul şeii Poiana lui
Tifrea situată la o altitudine absolută de 1 020 m. După captarea Cupa
sulul, rîul transversal continuă să inainteze regresiv spre vest şi este
captat Pîrîul Oilor la nivelul şeii care separă muntele Ucigaşul de
muntele Surduc( şeaua Lacul Roşu cu o altitudine absolută de 1 0 1 7 m).
Şeile Poiana lui Tifrea şi aceea a Lacului Roşu, le consideram şei
de captare, ele încadrindu-se foarte bine în nivelul de relief de
1050-950 m şi inscrinidu-se exact pe direcţia rîurilor captate. Daci
pe aceste riuri a existat material rulat, acesta fie că a fost îndepărtat
în cursul evoluţiei ulterioare, fie că a fost fosilizat de delu
viile adunate de pe versanţi ( bolovanii calcaroşi rotunjiţi care se intil
nesc in depozitele de suprafaţă, numai ei singuri nu atestă prezenţa
aluvionarului).
Este de presupus că odată cu instalarea cursului transversal pe
calcare, la evoluţi,a văilor participă şi fenomene carstice.
In condiţiile puternicei tectonizări din zona Cheilor Bicazului
carstul este favorizat, circulaţia subteran! a apelor fădndu-se pe golurile
de origine tectonică. Plecînd de la acest fapt, nu este exclusă posibi
litatea ca la procesul de captare a Cupaşului şi Pîrîului Oilor, circulaţi!fl
subterană a apelor să fi contribuit intr-o măsură foarte important!.
Dupl' captările menţionate, în compartimentul vestic al bazinului
situaţia era următoarea Bicăjelul îşi continuă cursul pe la sud de
Surduc, Pîrîul Oilor şi Cupaşul devenise afluenţi ai Bicazului, iar Lapoşul
unit cu Şugăul îşi continuau vechile trasee
Profilul transversal al Cheilor Bicazului din aval de Turnul Bardo
sului pinA în preajma confluenţei cu Bicăjelul, pune în evidenţă două
aspecte deosebite ale văii : la partea superioară, pe o înălţime de cea.
1 50 m, valea străjuită de pereţi abrupţi este mai largă ( cea. 200 m) pentru
ca apoi ( după un plan aproape orizontal) sA se îngusteze brusc pînă Ia
cea. 50 m. Imediat in amont, se află cascada menţionată de R. M a y e r
(8), avînd o cădere totală de 80 m. Prezenta cascadei, a văii superioare
suspendate, ca şi confluenţele din aval făcîndu-se, de asemenea, in
cas<;adă, argumentează ipoteza lui R. M a y e r în legătură cu existenţa
unui curs subteran.
Rîurile de la nord şi de la sud de riul Bicaz, respectiv Lapoşul
şi Bicăjelul, în timpul adincirii din această fază, interceptează calcarele
şi işi pierd apa in subteran. Circulaţia subteranA a apei celor doi afluenţi
s-a făcut direct spre Bicaz ( nu este exclus ca dinspre Bicaz să se fi
schiţat şi afluenţi de suprafaţă). In acest timp, Bicazul îşi adinceşte
treptat albia subteranA, determinînd formarea unei peşteri cu tavanul la
o înălţime de aproape 1 00 m deasupra patului. Ieşirea rîului subteran
•
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din . zona calcaroasă s e făcea probabil printr-un izbuc puternic care
colecta tot debitul afluenţilor Bicazului din amont. Prăbuşirea tavanului
peşterii din lungul rîului principal, propagată şi pe afluentii subterani,
determină desăvîrşirea captării Lapoşului şi Bicăjelului care devin
astfel afluenţi de suprafaţă ai Bicazului.
[n cazul captării Lapoşului spre Bicaz, situaţia este foarte clară.
Cumpăna hidrografică dintre valea Lapoşului ( înainte de intrarea in
chei) şi valea Bardosului, ia aspectul unei şei foarte adînci cu o dife
renţă de nivel faţă de munţii alăturaţi de peste 1 50 m iar faţă de albia
actuală a Lapoşului de numai: 27 m. Şeaua prezintă material rulat, cu
galeţi de cristalin, calcare şi, microconglomerate, prinşi intr-o masă de
alterare argiloasă de culoare galben-roşcată. Pe dreapta Lapoşului, spre
amont ( pe circa 500 m) se observă o treaptă sculptată în calcare, racor
dindu-se perfect cu nivelul la care se află şeaua. Faţă de această treaptă
( la nivelul căreia a avut loc captarea) Lapoşul şi-a adîncit albia actuală
cu 25-30 m. Pe stinga şeii de captare se păstrează doi umeri de ero
ziune dintre care cel inferior la o altitudine relativă de 50-55 m ( faţă
de albia Lapoşului), iar cel superior la 65-75 m, ambii pătrunzind şi in
bazinul actual al Bardosului. Şeaua ca şi cei doi umeri (umărul inferior
păstrează material rulat) atestă direcţia către est a Lapoşului înainte .de
c aptarea sa spre Bicaz. Se remarcă faptul că în amont de punctul de
c aptare, profilul longitudinal al Lapoşului a rămas suspendat, atît in
raport cu rîul principal cît şi cu ceilalţi afluenţi de pe stînga Bicazului.
Acest fenomen credem că trebuie pus în legătură cu pătrunderea rîului
în bara de calcare care a constituit din momentul capUirii o bază locală
a eroziunii .
Timpul cînd s-a petrecut captarea Lapoşului este mai greu de pre
cizat, deoarece în compartimentul vestic al bazinului, umerii de eroziune
nu sînt sincroni cu terasele din compartimentul estic ( cele două compar
timente deşi au acelaşi nivel de bază, au evoluat diferit). In orice caz,
c aptarea a avut loc după formarea nivelului de relief de 1050-950 m,
la nivelarea căruia a contribuit în mod sigur şi Lapoşul cu directia estică.
Porţiunea inferioară a văii Lapoşului, cu direcţie vest-est, rămasă
după captare ( înainte de confluenţa cu Şugăul) a fost desfiinţată mai
tirziu prin înaintarea regresivă a afluentilor de obîrşie ai Bardosului ( rîu
care apartine unei generatii mai tinere). La ,.c onsumarea" interfluviului
dintre afluentii Bardosului şi valea veche a Lapoşului au contribuit şi
procese de natură carstică după cum rezultă din analiza reliefului care
prezintă în această zonă abrupturi de prăbuşire şi numeroase do.l.ine.
Intre Şugău şi Bardos se păstrează o înşeuare ( la 1 041 m altitudine
aboslută) - curmătura B îrnadului - ca ultim vestigiu al fundului văii
cu direcţie vest-est.
O altă situat�e de captare hidrografică se întîlneşte la vest în
bazinul Pîrîului Oilor. Aici, un afluent al pîrîului Piatra Roşie a captat
pîrîul Cailor care curgea spre est, debuşînd în valea Oilor. Captarea
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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este pusă în evidentă de şeaua dintre Bitca lui Cioflec la nord şi muntele
C8lului la SV, avînd o altitudine absolută de 1 070 m. Şeaua respectivă se
încadrează în nivelul de relief din partea mijlocie a văii Oilor, ceea ce
atată că momentul captării se localizează la începutul fazei de adîncire
a văilor in acest nivel. De o parte şi de alta a şeii se observă umeri
de eroziune care au fost sculptaţi de pîrîul Cailor, inainte de captare.
Fenomenul de captare s-a petrecut sub influenta nivelului de bază
local mai coborît al Pietrei Roşii în comparaţie cu p. Cailor. De altfel,
se observă că în partea mijlocie a văii Oilor, unde �ra punctul de
confluenţă, nivelul de bază din timpul formării suprafetei de 1 050-950
m incă se mai păstrează şi astăzi. Conservarea relativă a nivelului de
bază explică faptul de ce valea Oilor în porţiu �e? inferi�ară prezin!ă
urmele unei evoluţii recente, cu versanţi abrupţ1 ş1 ruptun de pantă m
profilul longitudinal, in timp ce, în sectorul mijlociu , rîul curge pe
suprafaţa netedă a depresiunii.
Zona pînă unde vechiul nivel de relief a fost fragmentat şi în
parte distrus este marcată printr-o cascadă a Pîrîului Oilor. Cascada
aceasta care înscrie punctul pînă unde s-a transmis eroziunea din ultima
fază de adîncire, imparte valea Oilor în două sectoare deosebite atit ca
aspect morfologic cît şi ca vîrstă.
O s ituaţie asemănătoare se constată şi pe valea Bicăjelului în
amont de confluenţa cu pîrîul lui Lazăr, unde firul văii actuale se loca
Uzează pe fundul depresiunii aparţinînd nivelului de 1 050-950 m.
In aval de confluenta cu pîrîul lui Lazăr, nivelul de 1 050-950 m
se prezintă sub forma unor umeri pe dreapta şi a unor suprafeţe cu
aspect de pseudoterasă pe stînga, păstrînd in general aceeaşi altitudine
a�.solută. Diferenţa de altitudine dintre aceşti umeri şi albia Bicăjelului
creşte din amont spre aval incit înainte de intrarea în cheile de C'On
fluenţă cu Bicazul ea atinge 1 50 m.
In privinţa formării celor două sectoare de chei din porţiunea
mijlocie a văii Bicăjelului, precizăm că ele apartin ultimei faze de adîn
cire a rîului care a interceptat calcarele, tndepărtînd cuvertura de sedi
mentar detritic de deasupra. Altitudinea pragurilor transversale din
dreptul fiecărui sector de chei ( care compartimentează depresiunea)
indică momentul cînd a început evoluţia văii în calcar. A stfel, Piatra
Baschii, avind o altitudine de 1 050 m, arată că formarea cheilor din sec
torul sud_ic se localizează, in timp, la inceputul fazei de adîncire generală
a văilor, iar sectorul Duruitoarei mult mai tîrziu ( după ce valea se
adîncise cu aproape 1 00 m).
Din cele relatate pînă aici rezultă că î n faza adîncirii rîurilor în
nivelul de 1 050-950 m, în compartimentul vestic al bazinului hidra
grafic al Bicazului, au loc următoarele momente principale de evoluţie
instalarea cursului transversal pe toată lungimea cheilor Bicazului ca
urmare a captării Cupaşului şi Pîrîului Oilor ; instalarea cursurilor
subterane ale Bicazului, Bicăjelului şi Lapoşului ; prăbuşirea tavanului
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cursului subteran şi captarea Lapoşului şi Bicăjelului 1 captarea Lapo
şului inferior de către Bardos 1 captarea pîrtului Cailor de către
Piatra Roşie 1 formarea cheilor din sectorul mijlociu al Bicljelului
şi ale Şuglului.
După modul de formare, considerăm că Cheile Mari ale Bicazului,
cele ale Lapoşului şi Bicăjelului (de la confluenţă) s-au dezvoltat în
condiţiile unui proces complex tectonico-carstic, iar Cheile Mlcl ale
Bicazului, ale Şugăului, Cupaşului precum şi sectoarele de chei din
porţiunea mijlocie a Bicăjelului, au evoluat epigenetic.
Evoluţia actuală a văilor în chei se desfăşoară îndeosebi în adin
cime, profilele longitudinale ale rîurilor prezentind căderi accentuate
ceea ce denotă o situaţie departe de realizarea profilului de echilibru:
Intreaga perioadă de ctnd durează ultima fază de adîncire a viilor,
compartimentul de vest al bazinului hidrografic s-a menţinut suspendat
faţă de compartimentul estic. In perioada actuală se poate vorbi de o
relativă reducere a suspendării, numai în raport cu bara calcaroasl a
Cheilor Mici, ea menţinîndu-se însă la vest de Cheile Mari.
Prezenţa barelor calcaroase traversate de Bicaz, a determinat în
fiecare fază de adîncire a văilor o intirziere în realizarea profilului de
echilibru 1 aşa se poate explica de ce ultimul nivel de relief este mai
inalt in compartimentul vestic şi mai jos în cel estic.
In legătură cu evoluţia rîurilor în calcare, în sensul arătat mai
sus, este şi absenţa teraselor tipice în amont de Cheile Mari, atit pe
valea principală ctt şi pe afluenţi.
Inainte de confluenta cu Şugăul, Bicazul prezintă citeva meandre
adlncite cu 40-50 m, a căror formare este conditionaUi de rolul de bar!
Indeplinit de calcarele din zona Cheilor Mici.
In compartimentul de est al bazinului hidrografic, evolutia văilor
după sculptarea nivelului de 900-800 m, se traduce printr-o adincire
a rîurilor cu 1 50-300 m, îndesirea reţelei de afluenţi ai Bicazului, frag
mentarea tot mai accentuată a nivelelor de relief superioare, contu
rarea unor sectoare de vale largă pe seama formaţiunilor mai uşor
friabile (Neagra-Hamzoaia, Dămuc-Chisirig) şi desăvîrşirea defileului
Hamzoaiei.
Un loc principal în evoluţia văilor din această perioadă îl ocupă
formarea teraselor pe Bicaz şi pe unii afluenti mai importanţi (Dămuc,
valea Caprei, Bistra) .
Cei mai mulţi dintre afluentii Bicazului din partea estică a bazi
nului, s-au format după sculptarea nivelului de 900-800 m.
Faptul că terasele cu dezvoltare regională se întîlnesc numai în
lungul Bicazului, Dămucului şi văii Caprei se explică prin aceea că
afluenţij formaţi în faza de adîncire a văilor tn nivelul de 900-800 �·
datorită energiei mari a profilului lor, n-au înregistrat în morfologie
variaţiile nivelului de bază.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Procesul principal care a determinat evoluţia afluenţilor din gene
ratia cea mai tînără de văi, a fost eroziunea tn adincime.
Cel mai vechi nivel de terasă de pe valea Bicazului, prezintă o
altitudine relativă de 1 10-120 m şi a fost identificat numai in două
puncte unul pe dreapta văii ( în zona de confluenţă cu Dămucul) şi
celălalt pe stînga, intre valea Caprei şi Chisirig. Din compararea alti
tudinii absolute la care se află cele două resturi ale terasei ( primul la
745-755 rn , iar al doilea la 660-665 m) rezultă că, la nivelul respectiv
riul avea o cădere de circa 1 5 % denottnd o energie mare a profilului
longitudinal. Aceasta conduce la presupunerea că terasa de 1 1 0-1 20 m
a avut încă de la început o răspîndire foarte slabă rezultată din condl
Uile de formare, încît păstrarea ei fragmentară nu se datoreşte numai
proceselor de versant care au acţionat ulterior. La confluenţa cu
Dămucul, umărul de terasă aparţinînd acestui nivel prezintă prundişuri
mărunte, bine rulate, pe o grosime de 3-4 m, in timp ce la punctul
dintre valea Caprei şi Chisirig, grosimea prundişurilor este mult
mai mică.
Nivelul de terasă următor, cu o altitudine relativă de 75--85 m,
se păstrează tot numai in două puncte şi anume : la gura Dămucului
(sub umărul de 1 1 0-120 m) ş� pe partea stîngă a văii, in amont de con
fluenta cu pîrîul Negrei. Inclinarea acestei terase in lungul riului, este
de circa 1 O % , ceea ce arată că in timpul adincirii văii cu 25 m faţă de
treapta anterioară, energia profilului longitudinal se micşorează.
Terasa de 60-65 m are, de asemenea, o răspîndire redusă ( pe
dreapta şi pe stinga Dămucului in zona de confluenţă şi in amont de
gura Negrei ,iar acumlativul reprezentat prin prundişuri are o grosime
foarte mică. După cum se observ.!!. , adîncirea văii fată de nivelul terasel
anterioare este de 1 4 m.
Terasa de 40-45 m ( care s-a format după adincirea rîului cu 20 m) ,
deşi are continuitate slabă prezintă o frecvenţă mai mare in raport cu
terasele anterioare. Astfel, ea apare sub formă de umeri bine repre
zentati in zona meandrelor Bicazului, din amont de Cheile Mici, de o
parte şi de alta a punctului de confluenţă cu Dămucul, la confluenţa cu
Bistriţa etc. Grosimea prundişurilor de la partea superioară a acestei
terase, creşte din amont spre aval încît la confluenţa cu Bistriţa, ea
atinge 6--7 m.
Terasa de 30-40 m se întîlneşte atît în lungul riului principal clt
şi pe afluenţi ( ca terasă superioară) , păstrindu-se cel mai bine in zonele
de confluenţă (ca de altfel şi celelalte terase din bazinul Bicazulul). De
remarcat că în unele puncte, acumulativul prezint.!!. la partea superioară
depozite fine, loessoide cu o grosime de 2-3 m ( in orizontul de supra
faţă a depozitelor fine de pe terasa bisericii din amont de Dămuc, s-au
găsit urme de cultură swideriană).
Nivelele de terasă următoare ( 1 5-20 m, 8-1 0 m şi 5--8 m, alti
tudine relativă) apar fragmentar către firul văilor şi au podul puternic
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parazitat de glacisuri deluvio-proluviale. Albia majoră ( 1 ,5-2 m) ocupi
cea mai mare parte a fundului viilor, prezentind zone inundabile
întinse mai ales înainte de intrarea în defileul Hamzoaiei.
Albiile actuale ale Bicazului şi afluenţilor sînt in curs de adincire
jn virtutea energiei mari a profilelor longitudinale, nelipsind totuşi
procesul de acumulare care se desfăşoară mai ales in spatele pragu
rilor transversale.
Comparînd terasele Bicazului cu ale Bistriţei, din amant şi aval
de confluenţă, se constată o corespondenţă a lor in ceea ce priveşte
altitudinea relativă.
C O N C L U Z I I

Analizînd raporturile dintre reţeaua hidrografică, structura geo
logică şi nivelele de relief în scopul descifrării evoluţiei văilor din
bazinul Bicaz, s-a ajuns la următoarele constatări :
- cursul transversal al Bicazului din zona munţilor flişului se
instalează înainte de formarea nivelului de relief de 1 200-1 100 m, cind
a avut loc probabil şi captarea unor rîuri longitudinale mai vechi ;
- la inceputul adîncirii văilor în nivelul de relief de
1 200-1 100 m, in munţii aparţinînd chiuvetei Hăghimaşului, Bicazul
înaintează regresiv spre vest şi după traversarea barei calcaroase a
Munticelului (în care evoluează epigenetic Cheile Mici), işi ramifică
obîrşia in două ramuri principale (unul vest-sud-vestic şi altul vest
nord-vestic). Ramul VSV se diversifică in amant, pe direcţia Bicăje
lului, Cupaşului şi Pîrîului Oilor, iar cel VNV pe direcţia Şugăului şi
Lapoşului. De remarcat pentru această etapă, este instalarea afluentilor
de obîrşie numai pe depozitele cretacice moi. Mai tirziu, in urma creş
terii energiei de relief, datorită in primul rind eroziunii diferenţiale, pe
clina estică a masivului calcaros unitar Surduc-Bardos, se schiţează
un afluent care se adînceşte pe direcţia Cheilor Mari. Această stare de
lucruri se păstrează pînă la incheierea sculptării nivelului de relief de
1 050-900 m ;
Modelarea nivelului de relief de 1050-900 m, este întreruptă de
intervenţia unor mişcări de basculare pe verticală care duc la frămîn
tarea puternică a calcarelor.
In condiţiile unor procese complexe de natură tectono-carstică, in
zona cheilor au loc importante remanieri ale reţelei hidrografice.
Astfel, se efectuează captarea Cupaşului şi a Pîrirului Oilor, iar mai
tîrziu captările subterane şi apoi de suprafaţă ale Lapoşului şi Bică
jelului. De aceeaşi fază de evoluţie a văilor, ţine captarea P. Cailor de
către un afluent al Pietrei Roşii, captarea efectuată de afluentii Bardo
sului, precum şi dezvoltarea epigenetică a Cheilor Şugăului şi a celor
din sectorul mijlociu al văii Bicăjelului ;
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în partea estică a bazinului hidrografic , pe văile mai evoluate
se formează terasele fluviatile din care se păstrează 8 nivele conservate
mai ales în zonele de confluenţă .
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CERTAINS ASPECTS DE L'f!VOLUTION DES VALLf!ES DU BASSIN
DE LA RlvttR E DU BiCAZ

par. 1. BOJOI

RESUME
Pour l'etablissement de principales etapes de l'evolution de& vallee& de ce
bassin hydrographique, on a ulilise suivants criteres de base :
1 . Le rapport entre l'orientation des vallees, la structure geologique et les
variations de facics petrographique.
2. Le rapport enlre les vallee s actuelles et les surfaces de nivellement.
3. L'influence du changement des conditions internes et externes d'une etape
ă l'autre.
En utilisant ces criteriums on a pu decelcr les etapes suivantes d'evolution :
1. L'etape de l'approfondissement des valMes dans la surface de nivellement de
1200-- 1 1 00 m, lorsque s'est esquissee le trace u ansvers al du Bicaz actuel.
1. L'tHape de l'approfondissement des val h�es dans la sur face de nivellement de
1050--950 m, lorsque, il la suite de certainll remaniements hydrographiques, s'est
realise le trace de la riviere dans la zone actuelle du defilee du Bicaz.
III. L'etape de la formation des 8 nive11:1X de terasses (dant la plus haute a
une altitude relative de 1 10--1 20 m et la plus basse l'une de 5----8 m) le long du Bicaz
et de ses affluents plus importants.
·
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Fig. 1.
Evoloty reţelei de vAl diD bazbaul bldrograflc al Blcualol.
A) Reteaua de viU In timpul adincirii rlurilor In suprafata de nivelare de 1200-1 100 m.
B) Reţeaua de vii la Inceputul adincirii rlurilor In suprafaţa de nivelare de 1�900 m.
CJ Reţeaua de vii actuale.
1. Suprafata de nivelare de 1450---1 350 m ;
2 Suprafata de nivelare de 1 700-1600 m ;
3. Suprafata de nivelare de 1200-1 100 m 1
a) nefragmentatl :
b) In curs
de fragmentare de dUre reţeaua bidrograficl ;
4. Suprafaţa de nivelare de 1050--900 m ; a) nefragmentetll 1 b) tn curs de
fragmentare de cAtre reteaua bidrograficl ; 6 6 6
5. Şei de captare hidrografic! 1
6. Sectoare de vale In chei ;
1(5---8 m) 1 2(6-10 m) 1 3(1�20 m) ; 4(JO-.-..f.O m) ;
7. Terase fluviatile :
(5(�5 m) 1 6(60-65 m) 1 7(75--80 m) 1 B( l lG-120 m) 1
8. Albii maJore.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

,GaJ

·

o
z

�

c..,

o

-

-

-

al

STUDII

ŞI CERCETĂR I

GEOMORFOLOGIE

CU PRIVIRE LA STABILIREA CLASELOR DE PANTE,
NECESARE ALCATUIRII HARŢII GEODECLIVITAŢILOR,
LA SCARA MARE (l : 25.000), A MUNŢILOR FLIŞULUI
DINTRE VALEA MOLDOVEI ŞI VALEA BISTRIŢEI
de lONIŢ A 1CHIM 1J şi CORNEL BORDE1ANU2J
A B S T R A CT

On the basi s of Lhe statistica! analysis of the d i st r ib u ti on of diverse values of
slope inclination, funclion of Lhe processus which patterned the relief of the flysch
mountains, there are proposed the following slope classes : smaller than 2° ; 2-6° ;
6--9° ; 9-1 7° ;' 1 7-22° ; 22-31° ; 31-42" ; more than 42". They are to be used in
Lhe elaboration of the map of slopes of the flysch mountains between Bistrita and
Moldova val ley s.

Articolul nostru se înscrie pe linia preocupărilor ce le avem, de a
aplica adecvat specificului regiunii munţilor flişului o serie de metode
şi procedee de investigaţie geomorfologică. Intre acestea, e cunos
cut că analiza morfometrică deţine un rol de seamă, cu toate criticile
aduse, dintre care cităm : " dificultatea măsurării polimorfismului"
( A. P e n c k) ; "lipsa de valoare în explicarea genetică" (H e t n e r") ;
impresia "falsă a obiectivităţii, mai ales pentru că baza analizelor o
constituie ap:{oape întotdeauna probele lineare, care aplicate la suprafete
complexe devin hazardante" (J. C l a r k e 1 966). S-a spus chiar că
rezultatele obţinute nu sînt de natură să compenseze timpul necesar
analizelor morfometrice.
Faptul că, în ultimul timp, avem în vedere perioada de după al
doilea război mondial, analizele dimensionale ale reliefului se
fac în strînsă legătură cu geneza lui ( A. S t r a h 1 e r 1 952, 1 954 ;
S. S c h u m m 1956 ; R. S a v i g e a r 1 952, 1 965 ; J. C l a r k e 1 966
1) St·aliunea de cercetări biologice, geologice şi

2 ) Praf. la Liceul Roznov.

g eo g r a f ic e

.Stejarul" Plngărali.

") Citat dupA J. C l a r k e ( 1 966).
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etc. ), cu deosebire plecîndu-se de la analiza formelor elementare, arată
că avantajele folosirii morfometriei în geomorfologie sînt mult mai mari
decît se crede uneori.
Dintre elementele morfometrice asupra cărora ne oprim sînt pantele,
iar cu privire la ele ne referim nu atît la modul de obţinere sau repre
:lentare cît mai ales la stabilirea claselor de pante, potrivit condiţiilor
munţilor flişului din regiune.
Obtinerea valorii pantelor comportă încă multe discuţii sub aspect
metodologie, discuţii ce pot fi întilnite mai cu seamă în literatura de
specialitate din ultimii 1 0- 1 5 ani ( C. O 1 1 i e r şi A. T h o m a s s o n
1 958 ; M. C ă l i n e s c u 1 961 ; R B r u n e t 1 963 ; G. S e r e t 1963 ;
S. R i m b e r t 1 964 ; J. S o m e 1966 ; J. C l a r k e 1966 etc.). In
acest sens sint mai multe procedee în functie de tipul de pantă (pante
secante, pante maxime medii, pante reale etc.) ; în funcţie de specificul
regiunii (fragmentare, energie a reliefului etc.) ; în funcţie de tipul şi
scara hărţii, de echidistanţă ; în funcţie de scopul hărţii geodecli
vităţii etc.
In ce ne priveşte, am adoptat pentru muntii flişului, în cazul hărţii
topografice in scara 1 : 25.000, cu echidistanţă de 5 m, metoda caroiajului
folosită de R. B r u n e t ( 1963).
Comparativ cu alte metode, folosite pentru regiuni muntoase,
aceasta reduce mult gradul de subiectivism, totodată oferă posibilitatea
unlJi studiu statistic rapid al pantelor, in funcţie de : rocă, procese,
expozitLa reliefului etc.
R. B r u n e t, a folosit metoda sa pentru hărţi în se. 1 :200.000.
O condiţie a asigurării succesului folosirii metodei, o constituie
proporţionarea laturilor caroiajului, cu distanta dintre curbele de nivel.
In cazul nostru am ales carouri cu latura echivalînd 100 m şi respectiv
200 m în teren.
Pe scurt, metoda constă în trasarea unui caroiaj , în condiţiile ară
tate, pe hîrtie de calc, caroiaj care se suprapune hărţii topografice.
Urmează apoi numerotarea intervalelor cuprinse in fiecare carou, ·după
care pe baza tabloului alcătuit de noi, se poate afla valoarea unghiului
î n % sau în grade, corespunzător numărului de intervale, la echidistanta
de 5 m. Precizăm în continuare că intervalele se numără pe laturile
care taie perpendicular curbele de nivel. Cînd nu avem o asemenea
situaţie se duce în caroul respectiv, o perpendiculară pe curbele de
nivel, din unul din colţurile caroului, perpendiculară egală cu latura
caroului, şi se numără intervalele intersectate de această perpendiculară.
Aceasta pentru a preveni eventualele erori privind aprecierea numărului
de Lntervale.
Preocupările pentru stabilirea claselor de pante nu sînt actuale şi
ele vizează ajungerea la aşa-numitele clase naturale de pante.
La noi între clasificările de pante cităm, părerea lui T. P o r u c i c
( 1 928) care distinge 9 clase de pante potrivit aprecierii înclinării lor
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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(0-1° = orizontală ; 1-4• - înclinare slaba ; 4-8° = înclinare mică şi
limita . superioară a .terenurilor considerate şesuri ; 8-1 2° înclinare
1 2-20• = înclinare potrivită ; 20-40° = înclinare mare
uşoară ;
40--60° - pante rîpoase ; 60-80° = pante prăpăstioase ; 80-90° -· pante
verticale) , e o clasificare empirică, şi clasificarea pe care o dau
G. 1 o n .e s c u-S i s e ş t i şi 1. S t a i c u ( 1 958) care disting 6 clase de
pante, caracterizîndu-le şi din punct de vedere morfodinamic (Tabloul II):
In parte, asemănătoare acestor clasificări cităm pe cea care o dă
W o 1 f a n g e r in 1942') care distinge : pante infraplane ( mai mici de
3%) şi pante supraplane cu 4 clase (4-7 % = pante dulci ; 8-1 5 % pante
moderate ; 1 5-25 % pante abrupte şi peste 25% pante foarte abrupte).
Discuţiile care se duc în literatură, în ultimul timp, privesc mai ales
definirea genetică a pantelor şi în legătură cu aceasta, problema. " pan
telor limită " . tn acest sens se apreciază valoarea de 2° ca pantă limită
superioară pentru suprafeţele orizontale, iar valoarea de 3-5°, ca pantă
de racord între versant şi fundul văii, sau între versant şi platourile ipter
fluviale (H. S u m m e r s o n şi M. M i l l e r 1960 ; G. S e r e t 1 963 ;
J. S o m e 1 966 ; P. M a c a r şi A. P i s s a r t 1966 ; etc. ). Se c;onsi
deră că această valoare este limita inferioară a înclinării ce asigură un
echilibru dinamic proceselor de modelare a versanţilor.
In ceea ce privesc pantele cu valori mai mari, mai bine definite par
a fi panlele de 31-32°, valoare care în general corespunde pantei de ·e chi
libru natural al groh.otişurilor de gravitaţie (R S a v i g e a r 1 952 ;
P. M a .c a r şi A. P i s a r t 1966 ; J. T r i c a r t 1 965 etc.) şi de 42�45°,
socotite ca pante limită inferioară de plecare liberă a gl'ohotişurilon
de gravitaţie.
Pantele cu valori intermediare grupelor arătate, sînt in majoritatea
cazurilor asociate convenţional, plecîndu-se de la o progresie aritmetică
a cărei raţie este 5 sau un multiplu a lui 5. Socotind că progresia arit
metică du<;e la un număr mare de clase şi că nu se poate stabili o regulă
în alegerea ratiei acestei progresii, P. M a c a r, P. B e t h u n e,
M a m e r i c k şi G. S e r e t') propun alegerea claselor de pante con
form unei scări logaritmice, distingînd nouă clase de pante (0° ; 0-0,30° ;
0,30°-1° ; 1 °-2° ; 2"-4" ; 4"-8· ; 8·- 1 6° ; 1 6°-32° ; peste 32°). Pe de
a l tă parte H. S u m m e r s o n şi M. M i 1 1 e r 1960"') propun pentru
delimitarea claselor de pante funcţia V
2 sin x ( x fiind unghiul de
pantă) şi disting la rîndul lor următoarele clase : sub 0,54° ; 0,54°-3,35° ;
3,35"-8,05" ; 8,05°-14,24° ; 14,24°-23° 23°-34, 1 4° ; 34, 1 4°-49,58° ; 49,58'
-90".
-

·

--

'1 Citat dupll 8. Z a k r z e w s k a ( 1967).
••1 Cf. S. R i m b e r t ( 1 964).
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Din dorinta de a reda cît mai fidel pantele, unii geomorfologi mul
tiplică în mod conventional numărul claselor de pante ceea ce reduce
mult din expresivitatea hărţii.
In ce ne priveşte, considerăm că în stabilirea claselor de pante,
trebuie să se facă diferenţieri în functie de specificul regiunii, că nu se
poate ajunge la clase genetice fără a se avea la bază o analiză statistică
a valorilor de înclinare, în raport cu procesele de modelare care domină
pe anumite condiţii de rocă.
- In munţi flişului, concret în regiunea de care ne ocupăm, la mode
larea versanţilor un rol de seamă 1-au avut procesele de mişcare în masă.
De aceea în clasificarea ce o prezentăm am ţinut cont mai ales de pantele
ce caracterizează zonele modelate prin astfel de procese.
Zonele eşantion pe care le-am folosit acoperă o suprafaţă de circa
40 kmp şi se află pe cuprinsul foilor topografice Buhalniţa şi Piatra
Neamţ, zone cu o mare dezvoltare a alunecărilor.
După calcularea pantelor medii prin metoda arătată, am stabilit
fTecv.enţa pantelor în funcţie de structurile geologice pe care au actionat
alunecările de teren.
Deşi versanţii modelaţi prin alunecări se remarcă prin o mare
neuniformitate a profilului lor, analizele statistice, în condiţiile diver
sităţii� litologice a flişului, arată că circa 70% din suprafaţa model�tă
prin alunecări e cuprinsă între pante de 1 5-30 % , adică 8,30°-1 6,40°.
Această valoare e caracteristică versanţilor modelaţi prin alunecări
dezvoltaţi, pe complexe litelogice reprezentate de puternice alternante
de g�esii şi marno-argile. Sub această clasă, ca dominante se însctiu
panteM;l de 1 0-1 5%, adică 5.Ş0°-8,30°, pante medii realizate prin procese
de alunecări in condiţii de roci predominant argiloase. Peste clasa pan
telor dominante, altă clasă caracteristică este cea a pantelor cuprinse
între 1 6,40°-21 ,50°, caracteristică versanţilor modelaţi prin alunecări în
c onditii de roci predominant grezoase.
Deoarece e greu de presupus că !n_ condiţiile generalizărilor, impuse
inevitabil de scara hărţii, mai ales că avem de a face cu pante medii,
se pot respecta valori ale înclinărilor reale, o delimitare a claselor de
_pante păstrîndu-se zecimale ar fi lipsită. de interes. Aceasta ne-a făoJ,lt ca
în stabilirea claselor de pante să opinăm pentru valori întregi, conform
tabelului alăturat ( Tabelul nr. 3).
In concluzie propunem 8 clase de pante, genetice pentru harta
geodeclivităţii muntilor flişului din Stînişoara.
·

·
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TABELUL NR. 1

Exprimarea numlrulul de Intervale In valoare de lncllnare, reda.tl In procente
şi grade, pentru harta topograflcl In scara 1:25.000,

inNr.tervalde e

%

2,50"

2

10%

5,50"

3

15%

8,30"

4

20 %

1 1 ,20"

5

25 %

1 4"

6

30 %

1 6,40"

7

35 %

1 9,20"
2 1 .50"

!)

40 %
45 %

24, 1 0°

10

50 %

26,30"

55 %

28,50"

12

60 %

31 "

13

65 %

33"

14

70 %

35°

15

75 %

36,50°

Il

17

( O o/o

85 %

40,20"

18

90 %

42"

19

95 %

43,30"

20

1 00 %

16

echldlslanţa de 5 m

Valoarea pantt'i medii In :
grade

5%

fi

cu

38,40"

45°
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TABELUL NR. II

Clasele de pante dupil G. 1 o n e s c u�s i s e ş t i şi 1. S t a 1 c u (1958}
;

Tipul d! pante

Valoa1e

Terenuri Lipsit e dp pantli
Slab !ndlnate
Moderat lnclinate
Pu1ernlc fnct:na1e

spl!llare imperceptibU!
sp&l ar e .accentuat!
spl!llare puternl.cli şi ero2'liune

1 5---25°

Foarte pute!'nic inclinate

AbrUJJ)tud

Caracterizare

25---45°
peste 45°

de adincime
denudare complexli, adesea
pfn l!l la roca tn loc
frecvent roca la zi, rostogol lri
rooa· la m, dezagregl!lri, sur
plir.i etc.

TABELUL NR. III

Clase de pante, stabilite pe baze genetice, recomandate pentru blirţlle
de pante medii a munlilor iLlşulul

N r.
crt.

Clasa de pante

sub 2"

2.

3.

2----6"

Caracterizarea morfogenetica

lnclinl!lri caracteristice reliefurJ.lor d e a cumulare fluviatilli
(şesuri. tPrase etc. ), precum şi culm:lor interfluviale largi, cu
in1ense procese de Uuviere.
lnclinli.ri medii oaracteristd ce zonelor de record intre versant şi
fundul vliii ('dominli procesele de a cumul-are coluvio-proluv�alli
şi uneori acumularea prin alunecliri de mase argiloase) ş.i
intre versant şi culmile interfluviale ( dominli procesel-e de
eroziune difuzli) .
lnclinliri mf'dd.i caracteristice versantilor modelati prin al u
necliri, in conditi i de dominare a rocilor argiloase, şi eroziune
difuzli .
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TABELUL NR. III ( urmare)

Clase de pante, stabilite pe baze genetice, recomillldate pentm blrţlle
de pante medii a

Nr.

crt.

Clasa de pante

munţilo r

iUşulul

Caracterizarea morfogf:'netică

4.

9-17"

Inclinlkd meddl ceracteristice versanUlor modelaţi prin alune
cari de ter.e n, in conditli lltologice de puternice al1ernante de
roci qrezoase şi mamo-uglloase.

5.

1 7-2�

Inclinllri medii caraoter�stice versanUlor modelatl prin intense
procese de eroziun e difuza dar şi prin aJ.unec!d In cond1tll de
domln·a.re a rooilor grezoase, cu unelp lntercalati4 de marno
arglle.
lnclin!ri medli ale versantilor modelatl In pr.lncipa.l de ero
ziune difuza ş.l ravlnatii. Alunec!rll e apar sporadic şi pe supra
fete reduse, fidnd aproape exclusiv de tip curgtior. Pe tere
nurHe. de p!şune incep s.!i apllr.!i terasetele de p.!işunat.

6.

7.

8.

lnclinliri medii caracteristic e versantllor modelaţi pr!n ero
ziune torenţial.§ intens.!i, microrelieful fiind de tip .,bad-land".
L!miltele extern e ale ace9tei dase corespund dupa cum
urmeaz.!i : panta de 3 1 ° este limita superioarA de lnclinare
care permite acumularea liber.§ a grohotlşurUor de qravitaţle,
iar panta de 42° este limita de inclinare, inferioar.!i, de cadere
liber.§ a qrohotişurllor de gravit-aţie.
peste 42"

Inclin.!iri de la carp versantul este considerat
abrupt
( S a v i g e a r R. , 1 952). C.!ider.ea liber.!i a grohoUşurilor este
grocesul domln.ant, iar In cazul ctn.d se organizeazA o retea de
dren.aj , cel puţin pin! la pante de circa 50--55°, canalele de
drenaj sint scurte, putin adinci şi mal ales dispuse paralel. De
asemenea, sint tncllnlirile caracteristice versanţtlor cu roca
in situ la zi.
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SUR LA Df:TERMINATION DES CLASSES DU PENTES NECESSAJRES
A L'f:LABORA TION DE LA CARTE DES Gf:ODECLIVITES, A GRANDE ECHELLE
( 1 : 25.000), DES MONTAGNES DE PLYSCH D'ENTRE LA VALLf:E DE LA MOLDOVA
ET LA VALL:2E DE LA BISTRIŢA

par 1. ICHIM, C. BORDEIJ\NU
RESUME
Dans cet article on propose une classification des penles en vue de l'elaboralion
des c11rtes de pentes des montagnes du flysch d'enlre les vallees de la Bistriţa el
de la Moldova, montagnes dans lesquelles, il la modelation des versants, les processus
de mouvement de masse ont eu un grand r6le.
La base du travail l'a constitue le choisissement des zonnes model�es en principal
par des processus de mouvement de masse, zonnes pour lesquelles se sont calculees
les pentes moyenne d'apres la methode du carroyage dans le sens mise en pratique
par R. B r u n e t ( 1 963). Puis s'est fait l'etude statistique en fonction des caracteris-
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tiqt·es morphogenetiques des surlaces de relief. On a constate par exemple qu'environ
70 % de la surface recherche (40 kmp) est etendue entre pentes de 9°-17°, surfaces
que correspondent aux versants modeles en prindpal par des glissements de terrain.
En vertu des nos recherchement et ayant en consideration les pentes caracteris
tiques, mi,;e,; P.n evidence par plusieurs etudes geomorphologiques, nous suggerons
pour l'elaboration de la carte des pentes des montagnes de la region, d'apres la
cade lopographique 1 :25.000 il l'equidistance 5m, la calssification suivante :
1. pentes sous 2•, r:aracteristique aux reliefs d'accumulations fluviatile, aussi
comme les cimes interfluviales larges, avec d'intenses processus d'iluviation ;
2. penles 2-6°, caracteristiques aux zonnes de racord entre le versant et le
fond de la vallee (dominnenl les procesus d'acumulation coluvio-proluviale et quelque
foiit l'·accumulation par des gllssements des masses argileuses) et entre le versant et la
sommet interfluviale (dominnent les processus d'erosion diffuse) ;
3. pentes 6-9°, caracleristiques aQ;tr versants modeles par des glissements de
terrain, dans des conditions lithologiques de domination des roches argileuses, et
d'erosion diffuse ;
4. pentes 9-17°, caracteristiques aux versants modeles par des glissemenls de
terrain dans des conditions lithologiques de puissantes alternances des roches greseuses
el marno-a.rgileuses ;
5. pentes 1 1-22•, caracteristiques aux versants modeles par des intenses processus
d'erosion diffuse, erosion torrentielle, mais aussi par des glissements, en conditions de
domination des roches greseuses avec quellques inlercalations des marno-argiles ;
6. pentes 22-31•, caracteristiques des versants modeles en principal par l'erosion
et par l'erosion torrenlielle, les glissements apparent sporadeque et sur de surfaces
n!duites, en etant presque exclusivement en forrr.e de lobe ; sur les paturages apparattre
"pi<?ds des vaches" ;
7, penles 31-42", caracteristiques aux versants modeh�s par l'erosion torrentielle
intense, le microrelief etaant de typ "bad-land" ; les limites extreme de cette clas�c
correspondent comment il suit : la pente de Jt• est la limite superieure d'inclinaisun
qui permette l'accumulation libre des eboulis, el la pente de 42° est la limite d'inclint i
son inferieure de chute libre des eboulis ;
1 .!1
•• 8. penles au dessus de 42•, des quelles le versant est considere escarpe ;
c � u� libre des eboulis est le processus dominant, et dans le cas quand s'organise Ul•
resau de drenage, du moin jusqu'aux pentes d'environ 50--55•, les canaux de drenagc
sont courtes, peu approfondes el surtout disposes paralellement ; il y a aussi d'inclimu
sons caracterisLiques aux versant avec la roche in silu au jour (devctu).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

STUDII

Ş I C E R C ET Ă R I

HIDROLOGIE

CITEVA OBSERVAŢII HIDROLOGICE ŞI HIDROCHIMICE
ASUPRA LACiJRILOR DE BARAJ ALE SISTEMULUI
HIDROENERGETIC BISTRIŢA AVAL*)
Nota I (perioada februarie-august 1968)
VALERIAN CIAGL/C 1), V ASILE GRETCU2), VIRGIL APOPEI3)

A B STR A CT
The paper presents some observations on the hydrology and hydrochemistry of
water reservoirs of the hydroenergetic system ,.Bislritza-downstream'' for the period
February 1 968-August 1 968.
Il was noticed a certain pollution of the reservoirs olaced downstream of Piatra
'<!amţ, duc to the industrial wastes eliminated by different factories in this zone. TI:Y
.;h1ation was compared wilh that of water reservoirs built upstream the men t i nn<>if
city, which are more influenced by the great Izvorul Muntelui-Bicaz w ater reservoir ;
thus the physico-cheiT'ical features of water present smaU variations. Hence, the
water of these reservoirs is characterised by a good quality and it may be used for
different supplies.
·

Aparitia celor şapte lacuri mici de acumulare ale sistemului hidra
energetic " Bistriţa aval" şi utilizarea lor şi în alte scopuri decît cele
hidroenergetice ( irigaţii, piscicultură, ca sursă de apă industrială sau
pentru amenajări de baze sportive), ridică problema cercetării lor sub
cele mai variate aspecte. Cunoaşterea acestor lacuri se impune şi prin
aceea că începînd de la Piatra Neamţ în aval, riul Bistriţa şi în conse
cinţă şi lacurile apărute in acest sector de vale, au fost supuse poluării
cu ape reziduale, deversate de unităţile industriale din această zonă.
•) S: s��mul h1droenergelic "13istrita aval" cuprinde cele 12 hidrocentrale din
aval de Siejaru. Şapte din aceste hidrocentrale au şi acumulllri proprii de apll, a căror
suprafat1i totală este de 1 545 ha, iar volumul de 47 milioane m3.
1) Valerian Ciaglic - hidrolog pr., Staţia hidrologică Piatra Neamt ; 2 ) Vasile
Gretcu - chimist, Statiunea de cercetăr i "Stejarul" - Pingărati i 3) Virgil Apopei hidrolog, Staţiunea de cercetilri "Stejarul" - P!ngilraţi.
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Poluarea evidentă a lacurilor din tronsonul Racova-Bacău, a
impus precizarea regimului hidrologic şi hidrochimic a acestora. Astfel,
începînd cu luna februarie 1968 şi terminînd cu luna august a aceluiaşi
an, s-au efectuat observaţii hidrologice şi s-au prelevat probe de
apă pentru analize hidrochimice din lacuri şi din vechiul curs al
rîului Bistriţa.
APARATE ŞI METODE UTILIZATE

Observaţiile hidrologice pe lacuri s-au efectuat de 3 ori pe lună,
urmărindu-se in special evoluţia fenomenelor de îngheţ şi regimul termic
al apei. La determinarea volumelor de apă intrate in lacuri şi a originei
ei (apti. reofilă - adusă de rîurile tributare şi apă Iacustră - provenită
din lacul Izvorul Muntelui-Bicaz) s-au folosit datele posturilor hidrome
trice existente în acestor sector de vale, precum şi datele privitoare la
debitele uzinate prin hidrocentrala de Ia Stejaru. Pentru a face o deter
minare cît inai exactă a volumului de apă adus de rîuri în diferite puncte
din sectorul respectiv, s-au folosit coeficienţii stabiliţi de I.S.P.H. pentru
diferenţele de bazin. Din acelaşi studiu s-au folosit şi valorile estimative
asupra evaporaţiei de la suprafaţa lacurilor, care s-au transformat in
volume ( 1 7). Datele asupra precipitaţiilor şi a temperaturii aerului au
fost luate de Ia staţiile meteorologice existente în zona respectivă.
Probele de apă pentru analize chimice s-au prelevat lunar din apro
pierea barajelor celor 7 lacuri, precum şi din 3 staţii, din care una pe
c analul hidroenergetic Piatra Neamţ - Roznov ( staţia 5), iar două pe
cursul Bistriţei (pod Roznov - staţia 6, pod Racova - staţia 8), conco
mitent cu observaţiile hidrologice. Probele de apă s-au prelevat in
decursul aceleeaşi zile, incepind cu ultimul lac din sistem - Şerbăneşti
�i terminînd cu lacul Pîngăraţi. Probele din lacul Izvorul Muntelui-Bicaz
s- a u recoltat tot lunar, din mai multe secţiuni şi orizonturi, dar în
1 1
alte zile.
In această lucrare s-au redat pentru lacul Izvorul Muntelui Bicaz
numai rezultatele analizelor chimice din orizontul de apă corespunzător
cu nivelul prizei de apă a hidrocentralei de la Stejaru. deoarece apa
lacurilor din aval, provine in cea mai mare parte din acest orizont.
Prelevarea probelor din lacuri s-a făcut din 3 orizonturi, în timp ce la
staţiile 5, 6 şi 8 probele de apă s-au luat numai de la suprafaţă.
In total s-au făcut peste 2500 analize chimice din 1 1 staţii de colec
tare, ale căror rezultate sînt trecute în tab elele I-XI.
In teren, paralel cu observaţiile hidrologice, s-au determinat :
pH-ul, alcalinitatea totală, aciditatea totală şi s-a fixat oxigenul. In
laborator s-au determinat 1 8 elemente chimice ce caracterizează apa
acestor lacuri. Analizele s-au efectuat după metodele standard în vigoare,
la următoarele elemente oxigen dizolvat, CBOs, substanţa organică,
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Pozitia geograficA a lacurilor de baraj din valea Bistritei şi a punctelor de
prelevare a probelor.
La position geographique des lacs de barrage de l a vallee de Bistritza el
des points de prelevement des epreuves.

Fig. 1 .
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calciu, magneziu, duritate totală, cloruri, amoniu. azotaţi, azotiţi, silicaţi,
suspensii şi rezidiu fix la 1 05°.
S-a stabilit prin calcul din alcalinitatea totală continutul de COJH-.
Oxigenul este exprimat în mg/1 şi în procente de saturaţie. Pentru
d ozarea fierului s-au utilizat metoda cu ortofenantrolină. Citirile colori
metrice de la unele analize s-au efectuat cu aparatul .,SPECOL".
CONDIŢIILE PIZICO-GEOGRAPICE

Localizare. Lacurile de care ne ocupăm sînt situate pe cuprinsul
văii Bistriţei, între localităţile Stejaru şi Bacău. Plecînd din amonte
spre aval se întîlnesc următoarele lacuri : Pingăraţi, Vaduri, Bîtca
Doamnei, Racova, Gîrleni, Lilieci şi Şerbăneşti (Fig. 1 ).
Geologia. Din punct de vedere geologic, în sectorul respectiv au
fost delimitate 3 zone distincte ( 1 6) :
a) zona flişului, care ţine pînă la Piatra Neamţ, alcătuită în cea
mai mare parte din grezii calcaroase, calcare cu siliciferi şi mame argi
Ioase aparţinînd eocenului, de asemenea, din grezii silicioase, marno
calcare, mame bituminoase, şi disodile de vîrstă oligocenă ;
b) zona miocenului pericarpatic, cuprinsă între Piatra Neamţ şi
Racova, reprezentată prin conglomerate cu elemente verzi şi marne cu
eflorescenţe de sare de vîrstă aquitaniană, de asemenea, prin marne
cenuşii şi gipsuri de vîrstă burdigalian-helveţiană ;
c) zona sarmaţianului de platformă, situată în aval de localitatea
Racova, constituită în general din nisipuri cu intercalaţii subţiri de
grezii şi mame, orizontale sau foarte slab înclinate spre sud-est.
Geomorfologia. Principalele tipuri de relief întîlnite în valea
Bistriţei între Stejaru şi Bacău sînt reprezentate prin
a) relieful de acumulare, reprezentat prin numeroase conuri de
dejecţie, care au luat naştere în urma activităţii pîraelor cu caracter
torenţial ce debuşează in valea Bistriţei ;
b) relieful acumulativo-eroziv, care cuprinde terasele de luncă şi
de versant, bine reprezentate atit în sectorul muntos cît si în cel
subcarpatic sau de podiş (9) ;
c) relieful sculptura!, reprezentat prin versanţii văii Bistriţei.
secţionaţi sau brăzdaţi de pîrae sau organisme torenţiale.
Clima. Sub raport climatic 1. G u g i u m a n şi colaboratorii
separă in acest sector de vale 3 subunităţi climatice cu treceri treptate
între ele, atit in ceea ce priveşte regimul termic, regimul circulaţiei
atmosferice cit şi regimul precipitaţiilor ( 1 1 )
.

CARACTERIZAREA HIDROLOGICA ŞI HIDROCHIMICA

1 . Perioada anterioară formării lacurilor. Din datele existente în
literatura de specialitate pentru perioada anterioară formării lacului de
acumulare Izvorul Muntelui-Bicaz şi a celor şapte din aval, se evidenhttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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ţiază existenţa unor raioane diferite din punct de vedere hidrologic
şi hidrochimic.
Astfel, I. U j v a r i pe .,Harta raioanelor hidrologice pe terito
riul R.P.R. " include bazinul Bistriţei în totalitatea sa la .,raionul hidra
logic al rîurilor cu viituri primăvara şi vara" , în care scurgerea minimă
se produce iarna. Privitor la modul de alimentare cu apă a rîului, pe
aceeaşi hartă, se observă o zonalitate în sens ·longitudinal, în funcţie de
condiţiile de reief şi climă. Sectorul dintre Stejaru şi Bacău este cuprins
în raionul de alimentare pluvială moderată şi cu alimentare subterană
ridicată, reprezentînd 30--40 % din totalul scurgerii şi cu o miner ali zare
şi turbiditate a rîurilor slabă ( sub 500 mg/l).
Pe ., Harta raionării hidrochimice a rîurilor din R.P.R. " întocmită
de V. An g h e l şi 1. U j v a r i, sectorul de riu în care s-au format
lacurile aparţine raionului cu mtneralizare mijlocie ( 200-500 mg!l) .
După aceiaşi autori duritatea totală variază î n într�gul bazin între 8,4
şi 1 6,8 grade duritate.
In ceea ce priveşte regimul scurgerii solide C. O i a c o n u deli
mitează în acest sector de vale 3 raioane deosebite. In primul raion,
care ţină pină la Piatra Neamţ, turbiditatea variază între 250--500 g/m3•
In al doilea raion (Piatra Neamţ - Racova), turbiditatea variază între
1000-2500 g/m3• In raionul Raccva - Bacău, turbiditatea este cuprinsă
între 2500-5000 gfm:i. Valorile celP mai ridicate s-au inregistrat în
timpul apelor mari de primăvară şi a viiturilor de vară, iar cele mai
scazute varfl.
Rezultatele analizelor chimice, publicate in anuarele hidrologice,
arată , de asemenea, o creştere accentuată a gradului de mineralizare
şi a durităţii apei, pe rîurile afluente Bistriţei spre vărsarea acesteia ( 1 5)
Apa -rîului Bicaz s-a caracterizat ca fiind uşor alcalină, cu o minera
lizaţie totală în jur de 250-350 ing/l şi o duritate totală de 1 2 grade
duritate faţă de cea a Cracăului ( clorurat-bicarbonatat-sulfatată) , cu o
mineralizare totală de 500-600 mg/1 şi o duritate totală · mai ridicată
( 1 3-16 grade duritate). Cre$terea apreciabilă a sulfaţilor şi în special
a clorurilor se datorează formaţiunilor mai bogate în săruri de sodiu
şi potasiu din această zonă, de asemenea, condiţiilor climatice locale, cu
precipitaţii mai putine şi cu evaporaţie mai puternică, ceea ce are drept
consecinţă o creştere a concentraţiei.
2. Perioada formării Jacurilor. Apariţia marelui lac de acumulare
Izvorul Muntelui-Bicaz şi a ce:orlalte 7 din aval, a produs în mod firesc
modificări esenţiale hidrologiei" sectorului de vale în care sînt amplasate
ele. Sînt menţionate astfel : reducerea volumului scurgerii în perioada
apelor maxime. atenuarea caracterului turbulent al scurgerii in albia
rîului şi disparitia totală a ei în portiunile de albie acoperite de lacuri,
reducerea mare a debitului solid transportat în perioada apelor mari,
modificarea fenomenelor de îngheţ etc. ( 5).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Aceste modificări ale regimului hidrologic a rîului Bistriţa au
influenţat în mod evident regimul hidrologic şi hidrochimic al lacurilor
de care ne ocupăm, manifestîndu-se foarte puternic asupra lacurilor
Pîngăraţi, Vaduri şi Bîtca Doamnei ( 6, 7}.
AP-ariţia lacurilor de acumulare deasupra nivelului albiei majore
şi în unele cazuri deasupra nivelului terasei inferioare, a provocat, de
asemenea, schimbări ale situaţiei hidrogeologice in zonele învecinate
lacurilor şi au deranjat totodată relaţiile hidraulice existente între rîu
!;Oi stratele acvifere freatice (8, 12). Aceeaşi cauză a provocat şi schimbări
în microclimat, ca o consecinţă a evaporaţiei mari care se produce la
suprafaţa acestor lacuri.
Este evident că toate aceste schimbări s-au răsfrînt şi asupr�
chimismului apei din Iacurile respective.
Pînă in prezent nu se cunosc lucrări care să se refere in mod
exclusiv la chimismul lacurilor mici de acumulare. Există însă suficiente
date privitoare la chimismul lacului Izvorul Muntelui-Bicaz (3, 4, 1 0,
13). In ultima din aceste lucrări se ajunge la concluzia că pe măsură
ce durata de existenţă a lacului creşte, se produce o micşorare a varia
tiilor in timp a anumitor indicatori chimiei cloruri, magneziu, calciu.
duritate totală, tinzindu-se spre o uniformizare a indicatorilor respectivi
în toată masa de apă. Aceste modificlri aduse chimismului apei riului
Bistriţa sub influenţa staţionării periodice în lacul Izvorul Muntelui
Bi caz, influenţează la rîndul ei chimismul lacurilor din aval de Stejaru.
CARACTERIZAREA IDDROLOGICA ŞI IDDROCIUMICA
A PERIOADEI FEBRUARIE-AUGUST 1 968

Perioada februarie-august 1 968 s-a caracterizat printr-o iarnă
blîndă ( temperaturile medii minime decadale nu au coborît sub -5" 8)
şi cu precipitaţii sărace, din care cauză _podul de gheaţă total s-a instalat
o perioadă scurtă de timp ( 8-25 1.) pe lacurile situate în aval de Racova,
unde condiţiile climatice locale s-au impus mai puternic.
Pe lacurile Pîngăraţi, Vaduri şi Bîtca Doamnei, care resimt influenţa
apei adusă din lacul Izvorul Muntelui-Bicaz, faza maximă de îngheţ a
durat şi mai puţin ( 1 5-25 1.), fără ca podul de gheaţă să acopere in
intregime suprafaţa acestor lacuri.
Perioada cu pod de gheaţă parţial sau total s-a caracterizat printr-o
stratificare termică inversă, care după dispariţia podului de gheaţă a
fost temporar deranjată sub acţiunea vînturilor puternice şi a turbionării
apei prin hidrocentrale, încît deseori au apărut stări de homotermie Ia
temperaturi mai scăzute de 4". In această perioadă pe rîurile afluente
s-au înregistrat debile minime, din care cauză originea celei mai mari
părţi din masa de apă a acestor lacuri a provenit din lacul Izvorul
Muntelui-Bicaz ( Fig. 2).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Fig. 3. - Regimul precipitatiilor şi al evaporatiei (perioada ianuarie-�ugust 1968).
r::'ig. 3. - Le regime des precipitations et de· I'evaporation (p&iode Janvier-aout 1 968).
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In lunile de primăvară, odată cu creşterea temperaturii aerului s-a
înregistrat o creştere rapidă a temperaturii apei din lacurile situate in
aval de Piatra Neamţ, faţă de cele situate în amonte. Homotermia de
primăvară a fost de scurtă durată. ca apoi lacurile să treacă la o strati
ficare termică directă, foarte instabilă la acţiunea vîntului.
Cu toate că lunile aprilie şi mai au fost secetoase, rîurile tributare
au înregistrat creşteri ale debitului datorită topirii zăpezilor, fapt care
a dus la un echilibru între volumul de apă adus de rîuri şi cel din
lacul Izvorul Muntelui-Bicaz, iar pentru lacurile situate în aval de
Racova să fie chiar mai mare.
In ceea ce priveşte raportul dintre precipitaţii şi evaporaţie se
constată că el a fost deficitar (Fig. 3).
Incepind cu decada a II-a a lunii iulie, datorită unei perioade
ploioase, rîurile au inregistrat din nou creşteri de debit, fără a atinge
însă valorile de la inceputul primăverii, cu toate că precipitaţiile au
fost mult mai bogate. Acest fapt s-a datorat reducerii scurgerii super
ficiale de pe versanţi di,n cauza secetei puternice de la începutul anului.
Volumul de apă adus de tributari a crescut, fără a depăşi totuşi pe cel
adus din lacul Izvorul Muntelui-Bicaz prin canalele de aductiune.
Din punct de vedere hidrochimic, din analiza datelor înscrise in
tabelele I-XI atit pe verticală cît şi în lungul zonei studiate, incepind
cu lacul Izvorul Muntelui-Bicaz şi terminînd cu lacul Şerbăneşti se
desprinde regimul oxigenului dizolvat, regimul de substanţă organică
şi regimul mineralizării totale.
Din aceste date rezultă că lacurile Pîngăraţi, Vaduri şi Bîtca
Doamnei, din porţiunea de vale situată în amonte de Piatra Neamţ, au
o apă cu o duritate moale ( 6-7 grade duritate) , un tampon puternic al
bicarbonaţilor de calciu şi al carbonaţilor, cu pH-ul în domeniu neutru.
uşor alcalin ( 7,5-8) , cu un conţinut de oxigen dizolvat bogat ( în ano
timpul rece de peste 90 % şi chiar peste 1 00 % ) . Conţinutul de
substanţă organică este sărac (sub 25 mg/1), în medie valoarea lui fiind
în jur de 1 5 mg/1.
Consumul biochimie de oxigen determinat la 5 zile a fost sub
3 mg/1, iar în mod cu totul izolat au apărut şi unele valori de peste
5 mg/1 ( în lacul Vaduri 9 mg/1). La aceste lacuri din zona muntoasă
conţinutul de calciu a fost cuprins între 27 şi 40 mg/1. Alcalinitatea
totală a avut valori cuprinse între 1 ,7 şi 2,5 ml HCl 1 n/l, iar în unele
cazuri rare chiar 3,8 ml HCl 1 n,.'l. Aceasta arată că din punct de vedere
al alcalinităţii, lacurile respective prezintă un mediu favorabil unei
producţii piscicole bune, avînd şi un conţinut bogat în săruri de calciu,
element de mare valoare biogenă.
Aciditatea calculată în ml NaOH 1 n/1, a fost foarte mică, fiind
permanent sub 0,2 ml NaOH 1 n/l.
Conţinutul de magneziu a fost scăzut. sub 7 mg/1 , în medie 5 mg/1,
doar în cazuri izolate de 9 mg/1.
·

·
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Sărurile d e fier au fost prezente i n medie sub 0,1 mg/1.
Amoniu a apărut izolat, ca dovadă a unor impurificatori cu ape
reziduale menajere ale localităţii Bicaz.
Prezenţa azotaţilor a fost de ordinul a 3 mg/1 maxima şi sub
1 mg/1 minima.
Azotiţii au fost de ordinul microgramelor doar in zonele uşor
p()luate ( peste 1 00 micrograme). In unele orizonturi au lipsit chiar şi
1n lacul Izvorul Muntelui-Bicaz.
Conţinutul de silicaţi dozaţi ca Si02 a fost de ordinul m iligramelor,
cu o valoare medie de 1 O mg/1.
Conţinutul de suspensii a fost mic, determinat de hidroxizii sub
stare coloidală a unor metale ca fierul, aluminiu!. In medie a avut
v aloarea sub 50 mg/1, iar în unele cazuri izolate ( în perioada viiturilor)
a depăşit 1 00 mg/1 şi chiar 200 mg/1.
Mineralizaţi,a totală redată prin rezidiu fix arată un conţinut total
de săruri cuprins intre 1 50-200 mg/1, apa acestor lacuri fiind dulce.
In compoziţia ei predomină totuşi carbonaţii şi bicarbonatii.
Din datele tabelelor II-IV rezultă că la cele 3 lacuri mici de acu
mulare situate in amonte de Piatra Neamţ chimismul apei este asemă
nător. Se observă o uşoară microstratificaţie chimică a elementelor :
oxigen dizolvat, substanţă organică, calciu şi altele.
I n aval de oraşul Piatra Neamţ, apare evidentă poluarea lacurilor
""'- efect al deversărilor de ape rezidual-industriale ale fabricii " Comuna
din Paris" şi a apelor menajere ale staţiei de epurare ale acestuia.
Apele reziduale ale fabricii " Reconstrucţia" ( leşii sulfitice şi bisulfitice),
care sînt diluate cu un debit minimal de servitute de 2,8 m3js, incomplet
pentru a duce aceste ape la gradul de calitate normal, degradează com
plet apele scurse prin fosta albie a rîului Bistriţa din aval de fabrică.
La' punctul de colectare nr. 6, apare evidentă şi poluarea cu apele rezi
duale deversate de platforma industrială U. F. S. Săvineşti şi
C. I. A. Roznov.
La punctul 5 ( canal hidroenergetic Piatra Neamţ), apa a prezentat
aceleaşi caractere ca şi aceea a lacurilor nepoluate din amonte, fiind de
o calitate corespunzătoare folosinţelor industriale, cu excepţia perioa
delor de viituri şi ploi abundente, cînd turbiditatea creşte mult (Tabel V).
La punctul 6 ( pod Roznov), apa are o culoare brun-murdară, cu
un miros specific de marcaptan şi leşii celulozice, a avut un conţinut
de peste 600 mg/l substanţe organice. Conţinutul de oxigen dizolvat a
fost sub 5 mgll, iar CBO& echivalent de peste 1 00 mg/1. Oxigenul a fost
determinat prin diluţie. Conţinutul mineral a fost crescut ( pină la
500 mg/1), aproape de 3 ori mai mult decit in apa lacurilor din amonte
(Tabel VI).
La punctul 7 ( lac Racova) s-au observat cel mai bine urmările
·po.luării. Substanţa organică a fost de 4 ori mai mare decît in lacul
Izvorul Muntelui-Bicaz, conţinutul de daruri de peste 3 ori mai mare,
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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amoniu prezent permanent peste 1 mg/1, iar conţinutul total de săruri în
j ur de 600 mg/1 maxima şi 200 mg/1 minima. CBOs a fost de peste 3
m g(I Oxigenul dizolvat a fost prezent peste 70%, apa fiind bine aerată
( Tabel VII).
La punctul 8 ( pod Racova) apa a prezentat aceeaşi calitate ca cea
din vechea albie a emisarului la care s-au adăugat apele deversate de
platforma industrială Buhuşi. Aici a apărut un conţinut ridicat de
cloruri (peste 200 mg/1), de asemenea calciu (peste 60 mg/1) , cu un pH
neutru ( 7,5). In această zonă puternic impurificată conţinutul de oxigen
dizolvat a scăzut sub 5 mg/1. Substanţa organică a fost in jur de 40 mg/1,
iar rezidiu fix de peste 600 mg/1 ( Tabel VIII). Rezultă că tn această
porţiune rîul Bistriţa este puternic degradat cu ape rezidual-industriale
şi menajere ale localităţii Buhuşi şi din amonte. CBOs echivalent calculat
a fost cuprins între 30-80 mg/1. Prezenţa amoniului indică existenţa
procesului de descompunere a substanţelor organice.
la punctul 9 ( lac Gîrleni ) , apa a prezentat un pH neutru. uşor
alcalin ( 7,2-7,9) , cu un regim de oxigen normal, de peste 70%. Canti
tatea de substanţă organică a fost mărită, între 45-75 mg/1 KMnO".
CBO& determinat la incubator a fost de 4-5,5 mg/1. Conţinutul mineral
a fost satisfăcător, cu un rezidiu fix de 200 mg/ 1 . Prezenţa bicarbonaţilor
de peste 1 30 m g/1 a făcut ca această apă să aibă un tampon favorabil
faţa de qpele reziduale acide. La acest lac este interesant de urmărit
productivitatea biologică, pentru a se putea estima valoarea producţiei
piscicole în conditiile iminente de poluare industrială (Tabel IX).
La punctele 10 şi 11 (lacurile Lilieci şi Şerbăneşti) , s-a observat o
uşoară poluare cu ape bogate în substanţe organice şi cloruri. Conti
nutul de oxigen a fost de peste 80% procente de saturaţie, iar pH-ul
uşor alcalin ( în jur de 8). · Substanţa organică de peste 40 mg/1, iar
CBOs peşte 4 m g/ 1. Aceasta arată o degradare uşoară faţă de apa din
lacul Izvorul Muntehii-Bicaz. Continutul total de săruri a fost în jur de
250 mg/1 (Tabelele X-XI).
Creşterea substanţei organice şi a mineralizaţiei totale la lacurile
din aval de Piatra Neamţ, ca urmar0 a poluării cu elemente toxice, de
natură organică şi anorganică apare foarte clar pe graficele din Fig. 4.
Pe aceste grafice sînt redate variaţiile elementelor hidrochimice din
punctele de prelevare a probelor în cursul aceleeaşi zile.
.

C O N C L U Z I I

1 . Din datele prezentate rezultă că în sectorul din valea Bistriţei
în care se află amplasate lacurile cercetate există două tronsoane
distincte sub raport hidrologic şi hidrochimic.
Primul tronson include porţiunea din valea Bistriţei cuprinsă între
localităţile Stejaru şi Piatra Neamţ, care se află sub influenţa puternică
a lacului de acumulare Izvorul Muntelui-Bicaz, atît din punct de vedere>
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Variaţia compoziţiei chimice a apel din lacurUe de baraj dia. Valea Blatrftel
....
..
u

..:
z

Punctul 1

Determinări

Unităti

12
februarie

40

m

-

7 mai
40 m

40 m

40 m

(perioada februarie-august 1968)

Lacul Izvorul Muntelui - Bicaz (baraj\

I l apr il ie

7 martie

TABELUL NR. 1

u=
ra _____
0C --- 3' 2
"-'e
=
r-=
at=-=
. _T emp
_1_

11

6 iunie

40 m

9 iulie

6 auqust

30 m

40 m

5-=
5 .3
. o____-=4:-:.7
::---- 4. 4____-:::5"::
. 3::----- 3 . o____-=----':"::
:' :-- ----:;..;:::-:;
-=''=------:
2.
Reacţia apei
pH
8,3
7,5
8.3
7,8
7,5
7,5
7,5
3.
Oxigen d izolv at
mg/1
10,0
1 1 ,8
1 1 .5
1 1 .0
9,8
9,5
8,1
74,2
74, 6
74,8
e::.
63,2
e__,_%
tu
n s:.:
:.:.i:g
U:=:
a:!:
--=
4::...
._
. _O
"'-=
....: a:.:.
:.:.r:.=
� ----'--'l:.
. 8""
..: , 0
:..____89 .8
:::.:x
-=.
1 5,6
9.4
12,1
1 1 .2
1 2,0
1 3,0
12,8
Substanţă organică mg/1=-5.
6.
2,02
0,�
C.B.0.6
0,60
1 ,61
1 ,84
2,3
1 ,3
2 ,0 _ --:--=7
1 ,=
1 .96
1 ,7
1 ,7
76
7------=-=-'
,6 _ --:-:C::1 ,8
·==lt:.at
Alcalin
7.
56
__
:.:..e
.:
=-----'
m
=
l/1
=::----:--=-=-'
=-----=
1
.: �---=-=-=-7
�
-:-:-.::.7
: 22,0
1 04,36
1 03,7
95,16
97,6
1 09,8_
8.
C03Hmg/1
1 1 9,56
9.
Aciditate
0,1 0
0,06
0,04
0,08
0,06
O,o_6_
ml/1
0, 16
5,7
3,83
4,2
6,3
4,9
4,1!4_
1 0.
Cloruri (CI-)
mg/1
5,25
0,85
2,0
AzotatUNO�-)
1 ,7
2,5
1 ,11.__
11.
3,2
__

_

_!_2_
. -�Otiti (N02-)
13.
Silicati (Si02)
14.
Fier (Fe)
1 5.
calciu (Ca}
1 6.
Duritate totală

_

_

O

grade D

aq
1 7..:..
iu
m
. --=M
""n
'---...:
c
:.:..;q""Jl
)
::=
: :...".:
: (M
::..:e:..:
: z::..:
-=q"_:..:
18.
Suspensii
19.
Rezldiu fix
"
20 .
Amoniu (Nli.+)

3 1 ,7
32,8
6,01
6,28
7,;_
08__-;:;::;
3
----:6
:: .:::23
27
1 44
1 63

___

1 5,0
0,24
27.1
5,6
17
----::::::8,;_
30
160

___

0,6

10,0

0, 07

29,1

urme

5,54

4
----::::'
::7,;_
88
1 �0

__
_

_
_
_

urme
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O

1 5,0
1 5,0
2,f11
0,03
27,2
32,5
4,8
7,4
3--1 2,3
---:_4
�,'�
10
48
1 03
140

0,69

_

0,005
4,72
O

28,6
5,�

1 0,9
1 50
172
urme

...
...

u

..:
z

Determinări

Unităti
O m

1.

Temperatur a

oc

4,7

2.

Reactia apei

pH

1,1

3.

Oxigen dizolvat

4.

Oxigen saturatie

5.

Subst. orqan.ică

6.

C.B.O.&
Alcalinitate
CO•H-

1

8.
9.
10.
11.

12

.

I J.

14.
1 5.
16.
17.
18.
19.
20.

Aciditate
Cloruri ( CI-I
Azotati (NOr)
Azotiti (N02-l

Silic:_�tl 1 Si02-)
Fier (fe 1
Calciu ( Ca l

Duritate totală
Magneziu 1 Mq 1

Suspensii
Rezidiu fix
Amoniu (NH4+)

mqfl
%

mq/1

7 m

4,7
7,7

-

Lacul Pinqărati

22 aprilie

1

14 m
4,7

7,7

O m
8,1
9,0

1

7 m
1,1
8,9

1

14 m

O m

7,7

8,9

8,9

7,0

1

21 m a i

7 m
1,2
1,6

\

Il

14

m

6,8
1,5

1 2, 1

12,8

13,1

1 1,9

12,5

12,7

1 1 ,0

1 1 ,8

1 2,3

94,5

1 00,0

1 02,3

100,8

105,9

107,6

94,7

97,5

1 0 1 ,6

17,5

1 1 ,8

12,00

2,54
2,2
ml/1
mg/1
134,2
0,06
ml/1
4,04
mg/1
2,8
O,O:lO
tl,O
0,06
35,8
q r ad� l) 6,25
5,78
mg/1
..

o

..

1

1 april ie

Punctul 2

TABELUL NR.

143
1 ,0

1 1 ,85

14,53

1 3,53

27,41

1 0,78

1 3, 31

2,49
2,2
134,2
0,04
3,69
2,1
0,023

3,03
2,0
122,0
0,08
4,26
2,1

3,0
2,08
126,88
0,04

2,27
2,04
1 24,44
0,06
6,1
2,5
0,015
1 0,0
0,04
3 1 ,9
6,48
8,87
54
164
0,18

2,37
2,1
1 28,1
0,06
4,68
2,6
0,047
1 0,0
0,05
3 1 ,7
6,73
9,97
6
142
0,82

2,86
2,06
1 25,66
0,06
4,33

8,0
0,47
36,5
6,3
5,2

0,033

1 0,0
0,22
36,6
6,23
4,81

o

o

151

149

o

o

5,25
2,3
0,012
1 5,0
0,06
31,9
6,28
1,1
42
1 54
0,01
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1 0,0
0, 17.
33,0
7,01
1 1 ,2
1 60
292

0,8
2,02

3,9
2,04
1 24.44
0,06
4,9

1 0,0
0,18
30,9

1 5,0
0,89

1 23,22
0,04
5,1 1

7,3
7,44
40

162

31,7

6,9
1 4,6
132

264

TABELUL NR. II (urmarei
..

Pwlcul 2 - Lacul Pinglrati

...l
u

..
z

1 iulie

Unillti

Determinlri

O m

1

2 august

7 m

1

14 m

O m

em
p�
6 --�
,1
0�
. --�
�
��
T�
�
&
�Shn
��
·�------o�
c
�----------�
��
���----�
�
�--�1�
-pH
2.
Reacţia apei
7.6

_J�gen dlz�
o�
lv�a�
t

1

7 m
,6
9�
�
7,6

1

14 m
5
9,_
�
7,6

__
__

__
__

__

m�g�
8�
0�
,2�--�9�
��--------�1�1�
0�
, 1�--�1�
9�
,6�--�1�
,6--, 1�--�
,6�--�
�

__
__

4.

Ox igen

5.

Subst. orqanicl

sa :..:tur=ati!::."e=-----.!!'�--....:98.=2=.:9=2,:!.:1�-..:89=,8=--�8�1�,4=---8:..:1�,4=---7:..:4,"'-712,6

mg�

15,7

44,3

1 5,2

14,2

1 5,6

_ 6_
" -4,78
3,3
1 ,4-0,73
0,32
O
. _C.B.0.5 _
------�=-=te __
"-;-;;
_,
o ---7''="----7'
o ---:-'
a"-----:-'7
"------;:--=-Alcalin-:-:ita_
ml
7.
2,'="
�
1 ,7
1 ,9
2,2
1 ,8
2.
Or-------�m
C�
l
8..__-=-=
1=
2�
2,7
2��
,0:_ ::..:
,8
1 15,9
12
0=-----=1.=..
1 3:..z:
1
H=
,8
09
�
:
___.:
:; 2:!.:
=4.
""'g�
t==:
-=09
�
::
-__
�
0,08
0,08
0,08
0,1
0,0.!__
ci_
di�te
me/e
0, 06
9 . ___/o,._
10.
Cloruri (Cl-)
mgfl
4,47
4,1
4,97
6,7
3,97
7,9
1 ,0
1 ,�
1 ,24
1 ,44
2,7
- 2,0
=-------!-)
OrN:=. _Azota\i!_j=-:
_1 1_
-- --7
0,010
12.
AzoUU (N02-)
0,050
O
O
O
O
10,0
10,0
8,0
6,5
7,1
5,0_
SillcaU (SiC>!-)
1 J.
_ _
er'-:c'-'
14:.:..
....
..:..., . ---=F
:::i.:;;
(F
:...e:-<.: ) ---------=------------:-=o'-'-:
,OJ
O.::.--::-=
..
o�---:-=o:"
�:----:-=o'-'-:
, 0:-=------=
4
o,47
o,O!__
30,6
31,4
35,3
29,0
29,9
29,6
15.
Caldu (Ce)
l6.
Duritate totall
5,6
_,..,
5,"�.'-=66
4,5
""'
5''-=6
5
grade D
_5,6
:-__
=-8,7
8,4
1 1,4
2,83
6,13
17.�gneziu (Mg)
mg�
6,13
_18_
O
O
46
38
166
O
. -�uspensii
19.
Rezidiu fix
324
138
104
128
126
1 52
O
O
O
O
1,17
20.
Amonlu (�+)
"
O
_

__
_

____

__

_

_
__

__

_
___

___

_
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TABBLUL NR. III

Pundul 3 - Lacul Vaduri

.,J
..

u

....

z

Determinări

O m

1.

Temper atura

3.

Oxi�en dizolvat

2.

Reocţia apei

4.

Oxig en saturatie

5.

Subst. orqanică

6.

7.
8.

9.

1 0.

11.
12.
13.
14.
1 5.

C.B.O.s
Alcalinitate
CQ,H

5, 4

m g/1

12,2

pH

o/o

95,3

1 1 ,7

2 23
2,2
134,2
0,1
4,61
2,8
0,012

"

ml/1
mgfl

Aciditate

ml /1

mg;l

Azotatl lNO•- J

7,6

m g/1

Cloruri ( Cl-)

Azoti,lj. ll'I02 · ,

Silic�ţi ( SiOd
Fier (Fel
Calciu ( Cal

16.

Duritate totală

17.
18.
19.

Maqneziu (Mq J
Suspensii
Rezidiu fix
Amoniu (NH4+)

20.

oc

8,0
o

gra de D
mg /1

36,5
6,6
6,3

o
1 56

o

1

7 m

5,2

7,5

1 2,8

100,0
13,1

3,5
2,6
158,6
0,03
3,83
3,2
0,033
10,0
6,38
37,4
6,7
6,3
o
1 58
o

21 mai

22 aprilie

1 aprilie

Unit liţi

--

1

14 m
5,2

7,7

1 1 ,2

87,5
12,8

o
2,4
146,5
0,1
3,76
2,7
0,10
8,0
0,10
36,7
5,98
3,64
o
1 50
o

O m

6.7

8,8

1 1 ,9

1

7 m

8,6
8,8

12,4

103,4

102,111

2,0

1 ,7

13,3

2,4
146,5
0,04
5,25
2,4
0,012
8,0
0,05
:t1,0
6,7
10,74
34
124
0,54

1 1,5

2,5
1 52,5
0,04
6,7
2,6
0,045
8,0
0,05
40,9
6,6
3,84
10
142

o
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1

14 m

O m

6,6

10,2

1 2,8

1 1 ,9

8,8

105,7
12,2

2,8
2,04
1 24,44
0,06

5,32
2,4
0,005
8,0
0,(11
39,04
6,4

4,2

78

226

0,01

7,8

1

7 m

9,5

7,4

1 1 ,7

1

14 m
9,2_
7,6

1_2,8

_

105,3

101,7

1 1 1,3

3,7

9, 1

4,5

14,9

2,3

1 1,6

2,2

1 1 ,9

__

2,1

141,3
0,08
5,75

1 34,2
0,06
4,8

128,1
0,04
5,3

8,0
0,10
32,2
6,8
13,6
74
1 56

1 0,0
0,13
34,5
6,8
12,2

10,0
0,�433,7
6,9
13,3

290

398

__

o

o

TABELUL NR. III (urmare)
Punctul 3

_.

..
u

1.

�-

-

Lacul Vaduri

1 iulie

Uni tliti

Determinliri

...;
z

-

1

O m

1

2 august
7 m

1

14 m .

O m

1

7 m

/

14 m

0C
8_
0!.:
9.!.:
Tempe�
r a""l.ur
::,_,a,_____ _-=
2___:1�
::..!,:::.
.: ,0�--9
,9:..._
._ __:1:.02.:
�,:::.
._ _:9:::.3::.___9
,8:..._
�-- -----=
7
7
7
66
6
Reactia a �ei�___.J:P::.
:____________________:-!.:
H
, :..._____::_,,_:_____:_-,�

__

��
1--�1�0�
0,�
10
,5:...___:9�,7
m�
2--�1::.1�
/1:...______�
at�--=
q�
�o�l�
1�
1 ,�
�
,5
:...____:1�
v�
_ 3. __��i qen d a
:...____:
00
88
t
!)
2
en
satu
r
0
a
ll't
xi
e
3
1
7
__
9
9
i
0 q
__.:..:�___,�------=:!.,�---=.:...!,�-:...:..:
, :..._
_ 4.
._ :..=
._ _=, 1=-- · --=-88.=.!,�5---=9�1!.:,1'-43,5
5.
Subst. orqanici
13,7
m g/1
1 7, 6
14,1
19,3
14,1
6.

5--�0::!.:
1!.:
C.B.0.&,______�"!--------=2!.:
,1-=
02=----=
1 4:...__�
2,�
=-.____:0,73_
,98
,4:...___:2�,!._

,4:..._
,2 - 1:!.,84=---�1 ��4�--=1�,96
2�
._ �2�
i�
. -�AJ c .a lm
�l�/l ----- 2�,2 __-=
_I�
·�
�t�
e____�m
� � �
� �
���
8.
CO•H
1 19, �mgfl�
1 34,2
1 46,4
102,24
1 02,24
134,2

0,1
0,06
0,08
A-ciditate
0,08
0, 1
0,1!__
ml /1
4,5
3,5
9,37
Cloruri ( CI-)
9,66
mg, 1
o__ 1:.::
8
2,"2:.::
1 5.: _
1 ,_�
,0:..._
._
--=,0:___�
._ _:2:!.
_11_
. _ Azo t ati_ (NOr-�)----=--------::
-::,1c:.___:�,8:.:...
=-O
0,010
O
O
O
O
1 2.
Azo_!! tL(N02-)
_
Silicaţi ( Si02-l
1 0,0
1 5,0
8,0
1 3.
7,2
_ _
O
O
0, 05
0,67
0,04
0,09
1 4.
er (Fe l
_ �i
3 1 ,5
30,5
31 ,9
32,8_
1 5.
Calciu (Cal
29,0
28,6
5,6
5,6
5,6
8,7
1 6.
Duritate totalli
grade D
5,4
5;6
/1
8,7
7,97
9
7
3
3
4,96
18,0
m
,
g
,
1 7. __�aqn��iu (Mq)
O
60
70
118
4
O
18.
S�spensii
_
19.
1 60:..._
._ __:.
174
258
1 =56 90
1 22
Rezidiu fix
o
O
0,0 1
O
O
O
,.
20.
Amoniu (�+)
9.
1 0.
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TABELUL NR. IV
Punctul 4 - Lacul Bltca DolliDDel
o-.1

IJ
..:
z

1.

2.

3.
4.

Determinări

Temperatura
Reacţia apei
Oxigen dizolvat
Oxigen saturatie
Subst. orqanidi

6.
7.

c.B.O .s
Alcalinitate

8.

CO•H

9.
1 0.

Aciditate
Cioruri ( CI-)

11.

Azotaţi (NOr-)

13.

Azotiti

16.

Calciu ( Ca)
Duritate totală

17.

1 8.

19.

20.

Maqneziu "(MqJ
Suspensii

Rezidiu fiX
Amoniu (NH4+)

7 m

1

14 m

1

O·m

1

7 m

1

14 m

6.2

O m

1

7 m

1

14 m

2,4

2,3

6,5

pH

7,9

7,9

8,0

8,9

8,9

8,8

8,4

mg/1

12,9

13,6

14, 1

12,2

12,8

13,2

1 1 ,8

12,9

13,2

94,3

98,5

1 00,4

98,3

1 03,2

106,4

102,6

106,9

1 1 1,8

14,4

1 5,8

18,2

10,6

1 1 ,1

10,8

1 7,8

1 5,4

14,2

2,2

2,4

2,9
2,4

3,6

1,8

2,1

2,2,

3,6

2,7

ml/1
mg/1

1 3 1 ,2

%

mq/1
..

0,06

ml/1

7,1
3,6

mgfl

0,016

Silicati (SiOd

Fier (Fe)

1

22 aprilie

1 aprilie

ac

(N02-l

14.

15.

1 1 martie
O m

5.

12.

Unităti

B,O

o
38,8
grade D
mg/1

2,3

3,14

134,2

0,08

5,25

3,4
0,01 5

3,4

0,050

o

o

37,0

5,3

6,5
14

0, 1 5

0,06

6,03

8,0

6,7

1 47

122,0

8,0

6,6
Il

2,0

1 56

1,57

35,4
6,2

5,3

9

2,4

6,2

3,8

9,2

2,34

1 46,4

231,8

3,26

4, 1

2,2

59,5

0,025

0,015

4,3
2,2

6,0

1 5,0

0,07

0,1

1 0,0

146,4
0,04
2,5

8,0

0,06
. 36,9
6,5

5,6
1,3

1 50

155

o

o

0,08

0,2

0,020

37,0

37,6

6,5

6,4

5,8

4,7

o

o

159

urme
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153

urme

1 42,74
0,08

2,1
0,045

0,06

8,7

8,2

2,5

1 52,5

8,6
8, 1

2,2

134,2

0,08

0,1

2,5

5,68
2,6

6,24

0,015

10,0

o

0,047
8,0

o

41,7

38,5

39,1

3,9

6,5
4,9

6,4

6,7

2,4
156

o

o
1 54
o

4,2

o

1 52

o

TABELUL NR. IV (urmare)

..
u

....

:i
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
1 0.

1 1.
12.
1 3.
14.
1 5.
16.
17.
18.
19.

20.

1

1

Punctul 4

Determini:iri

21 mai

Unitllti
O m

Temperatura

7 m

1 iulie

/

14 m

O m

1

7 m

1

14 m

1 0,8

pH

8, 1

7,9

7,9

mg/1

10,1

1 1 ,3

1 1 ,6

1 0,8

1 1 ,2

1 1 ,7

91 , 1 5

99,73

1 02,38

HU,88.

1 05,60

1 08,01

19,7

13,0

1 1 ,3

1 2,5

0,83
2.1
121,1
0,06
8.09
2,2

1 ,9
2,06
125,06
0,06
5,7
2,1

1 ,9
2,04
1 24,41
0,04
5,2
1 ,7

0,76
1,8
1 09,8
0,08
4,2
2,0

8,0
0,42
33,5
grade D
7,6
1 0;9
mg/1
1 22
220
0,01

1 0, 0
0,1 6
33,3
7,3
1 1 ,9

Subit. orqanidi

mg /1

C.B.0.5

1

Lacul Bttca Doamnei

oc

Reacţia ape i
Oxiqen dizolvat
OJ:iqen saturatie

Alcalinitate
CO•HAciditate
Cloruri (Cl-)
.Azotati (NOr-)
Azotit i (N02-l
Silicaţi ( SiOd
Fier (Fe)
Caldu ( Cal
Duritate totalli
Maqneziu (Mq)
SuspensU
Re:zidiu fix
Amoniu ( NH4+ )

-

o/o

ml/1

mg/1
ml /1
mg/1

n

"

10, 1

o

64

178
0,01

1 0,0

O,OO!'i

1 0,0
0,13
32,2
7,4
1 3,7
72
1 98
0,01

12,9

o
8,0
0,03
33,0
5,6
7,1

o

112

o

12,9

1 5,1
1 5, 1
1 ,86
1 ,84
0,04
4,2
2,5
0,01
1 0,0
0,1 4
33,0
· 5,6
7,5

32

1 22

o
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12,1

1

\

2 august

O

m

1 1 ,6

1

7 m
10,8

1

14 m
10,6

7,6

7,6

7,6

1 0.4

1 1,2

1 1 ,3

96,02

101 ,08

101 ,98

46,3

1 4,0

17,9

1 6,3

2,6
1 ,72
1 04,92
0,02
4,7
1,0
0,01
10,0
0,03

1 ,7
1 ,84
1 13,04
0,06
7, 1

2,2

2,0
2,0
122,0
0,06
4,3
1 ,8

32,9
5,6
7,3
44

1 28
o

'

o.n

o

6.2

0.003
34.,8

5,6
3,2
1 24

244
o

2,04
124,41
0,06
8,5
0,7

0,006

4,9
0,05
38,8
5,6
3,8
94
208

o

o

8,3
0,03
34,4
5,6
3,.!___

o

182

o

TABELUL NR.

�
�

Punctul 5
D�t�rminllri

Unitllti

-

1 1 marti�

1 aprili�

O m

O m

C8nal bidroenergetlc Piatra NellDlt

22 aprilie
O m

21 mai
O m

1.

Temperatura

oc

3,9

7,2

9,8

12,2

2.

Reactia apei

pH

7,5

7,8

8,6

8,4

mq/1

13.5

12.4

1 1 ,6

3.

Oxigen dizolvat

4.

Oxigen saturatie

5.

Subst. orqanid

C.B.O.s
6.
Alcalinitate
7.
8.
co>flAciditate
9.
Cloruri (CI-)
1 0.
11.
AzotaU (NO:r-)
12.
Azotiti (N02-)
l3.-- Silicaţi (SiOd
Fier {Fel
1 4.
1 5.
Calciu (Cal
OPri 1 a te totală
1 6.
Maqneziu {Mq)
17.
Suspensii
18.
1 9.
Rezidiu fix
20.
Amoniu (NH4+)

V

1

1

1 iulie

2 august

O m

O m

12,0

12,1

1 0.0

1 0.6

10.6

8,0

%

102.81

101 .88

1 03,26

92,33

98,78

97,87

mgf!

13,0

1 4,4

14,6

1 4,2

15,8

24,1

miii

4.3
2,2
1 34.2

4.8
2,4
1 46.4
0,06
4,7
2,5
0,03
8,0

1 .8
2,4
1 46,4
0,04
19,0
2,4
o
8,0
0,03
37,8
6,5
5,4
1 70
336
o

1 ,5
2,3
1 40,3
0,02
6.8
1 ,6
0,01
1 0,0
0,2
33,9
7,7
1 6,8
22
1 56
0,01

1 ,36
1 ,9
1 1 5,9
0,08
5,9
1 ,0
0,01
1 5,0
1 ,0
30,4
5,6
8,9
68
1 02
o

1 ,7
1,6
97,6
0,03
9,2
1 ,3
o
8,1
o
33,9
5,6
3,7
o
134
o

..

mg/1
ml/1
mg;l

=

qrade D
m q/1

O,Ql

6,4
0,9
0,018
1 0,0
o
36,7
6,4
6,4
4
1 50
o

O,Ql

36.9
6.7
6.6
o
1 52
o
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TABELUL NR . VI
,.J
..
u
..:

z

Punctul 6
Determinllri

Unitllti

-

Pod Roznov

1 1 martie

1 aprilie

22 a prilie

O m

O m

O m

21 mai
O m

1.

Temperatura

•c

7,2

15,1

18,9

2.

Reactia apei

pH

7,3

8,1

9,3

8,1 .

3.

Oxigen dizolvat

10J

8,1

4,5

mg/1

21,3

1 iulie 2 august
O m

O m

20,5

22,5

4.8

5,0·

7,7

74;79
193,58
53,39
42,12
Oxigen saturaţie
%
4.
39!:::.,2'-4
----'4 ,3
5.
Subst. organicll
mg/1
612.2
16,9
610,0
6.
CB05
m§/l
500
6,9
500
30
40
/l
te:...
7. _Alc a l in
it_
2,8
a.:.
3, 6-- �
4,0__ 3,2'-----,--:2,46
· .:..:
.: _
._ _____:.m
;.;.;l;;...
-------:,... --:-=-=7
---:-:: =-'�
"7":' 7
-:-::�!:::
_":;---8.
CO•Hmg/1
219,6
244,0
195,2
146,4
170,8
9.
Aciditate
ml/1
O
O
O
O
0,18
0,02
Cloruri (CI-)
rr " ' l
7,1
19,0
32,2
23,4
46,8
10.
11.
Azotaţj (N0-8)
4,8
2,9
6,0
1 1 ,7
2,7
12.
Azotiti (N02-)
0,08
0,54
0,53
0,29
0,22
0,55
1 5,0
20, 0
O,
O
7.3
13.
Silicaţj (Si02-)
o!.:
,4..:.
3__ o,1 9-- 1 , 3 -- o,9 ----'o,4=9'-14.
Fier (Fe) -------"------- ---=:'::-=::-:-::--::=o-:::--::=:�c:- -=.--:C aiciu--(Ca)
36,5
55,5
62,5
1 5.
o
16.
Duritate totalll
grade D
6,7
9,9
1 0,5
8,9
1 7.
Magneziu (Mg)
mg/l
7,5
14,2
1 3,3
4,3
0 -- 0 -- 50 -- o___�28
} 8._Suspensii ---��-------�-��
��7��
��
494
56 ix
540 __.:::
2 1 8 --=Rezidiu f�
33
4.:.:
19.
::2::-: --.::
�
.:..::-..,...
:
�-;-:---�-------::-::---=:...:� ___:::::..:=-:20.
Amoniu (NH4+)
2,7
0,08
1,1
5,4
O
2.4
_
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1�

1�

Punctul 7
Determinări

Un ită ţi

O m

1.

Temperatura

2.

Reactia apei

3.

Oxigen dizolvat

4.

Oxigen saturatie

5.

Subsl orqanică

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CBOs
Alcahnitate
CO H
Aciditate
Cloruri (CI-)
Azotati (NO sl
Azotiti (N02-)
Silicati (Si02-)
Fier (Fe)
Calciu (Ca)
Duritate tot a l ă
Magneziu (Mg)
Suspensii
Rezidiu fix
Amoniu (NHH)

•-

, l

·c

3 m

2.4

6 m

2.4

pH
mg/1
%

mg/1
mg/1
ml/1
mg/1 ml /1
mg/1 -

grade D mq/1

1 /

1 1 martie

12 februarie

O m

3 m

6 m

-

TABELUL NR, VII
Lacul Racova

O m

2.0

2.4

2,6

9,7

7,1

7,1

7,1

7,5

1 aprilie

1

3 m

'

1

22 aprilie
6 m

O m

3 m

le

m

9,4

9,3

15,8

1 1,0

7.8

7,7

7,9

7,7

7,9

10,5

1 1,3

8,5

1 0,6

10,6

10,8

12,3

10.8

1 2,4

12.8

12,8

9,9

88,87

78,03

89,59

92,48

94,95

87,37

88,0

97,48

85,42

95,66

95,66

58,5

65,6

51.8

70,9

81,8

90,8

87,2

56,1

33,7

23,5

29,9

3.5
170,8

2,1
2,6
1 58,6

3,6
2.4
1 46,4
0.1
14,5
6,8
0,1
1 0,0

3,8
2, 4
146,4
0,1
13,5
8,0
0,12
8,0

2,9
2,2
134,2
0,1
1 4,2
5,2
0,15
8,0

40,9
8,2
10,5
23
1 50

42,5
8,9
13,8
3
1 70

42, 1
8,6
12,0
80
188
3,1

42.1
7,9
8,9
10
215
3,1

2.8

44,1
8,3
9,2.
36

254

3,0

5,6
4,05
2,8
7,1
4,7
6,7
2,5
2"8
2,6
2.8
2.6
28
170,8
1 70,8
1 52,5
170,8
1 58,8
1 58,6
0,04
0,1
0,1
0,06
0,08
0,1
1 1,8
12,2
1 5,9
14,3
16,3
1 0,6
4,5
2,5
2,8
3,0
o
o
0,02
0,19
0,12
0,06
0,03
0,23
10,0
8,0
1 0,0
10,0
1 0,0
1 0,0
0,07
0,1 1
0,22
0,29
O,o?
0, 1 0
40,4
44,4
48,1
48,3
44,2
48,1
8,1
8,4
8,8
7,9
7,8
8,5
4,7
7,5
1 1,5
9,3
6,2
8,4
o
8
3
24
10
52
245
219
1 76
190
224
247
2,1
1,1
1,9
1,1
0,1
0,01

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

TABELUL NR. VII (urmare)
Punct1oll 7
....
..
1.1

Qeterminliri

..:

Unitliti

z

O m

1.

Temperatura

2.

Reactia apei

3.

Oxigen dizolvat

4.

Oxigen saturatie

5.

Subst. orq&nicli

•c

pH

1 3,9

1

21 mai
3 m
13,4

%

13,1

7,9
8,8

9.2

83,01
57,0

8,4

63,1

6 m

7,9

mg/1
mg/1

1

O m
1 7,8

1

-

Lacul Racova

1 iulie

1

3 m
1 7,1

6 m

O m

1 7,1

1 5,7

1

2 august
3 m
12,8

1

6 m
12,5

7,8

7,7

7,7
10,2

7.4

8,7

8,6

9,5

10,7

86,79

77,56

89,32

88,29

95,47

1 00,94

51,8

92,6

65,1

75,4

51 ,8

30,9

94,18
31,1

4,74
3,99
7,3
5,3
4,3
3,4
2,04
6.
C.B.0.5
2,2
7.
Alcalinitate
ml/1
2,7
2,4
2,6
2,7
2,5
2,3
2,1
2,0
2,2
mg/1
8.
CO'H
1 64,7
146,4
1 34,2
1 58,6
1 64,7
1 52,5
140,3
128,1
122,0
0,08
0,06
0,08
0,08
0,08
ml/1
0,08
0,06
0,08
0,08
9.
Aciditate
C
2
l
10 . ---Cl�
1
1
1
,8
1
3,
2,
)
3
5
,8
1
1
1
6
7
i
1
r
1
3
m
g
3
r
u
�0--/1
-�8,�5----�7,�1-o����( � ----�����7�____����--����--���
, �---��
, �--���--� ,.
'-� �
�
�
1 1�.
Azotatl
_(N0r-)
2,6
2.7
2,5
3,0
2,7
2,5
0,2
1,4
0,9
o. o�
o,1
o,07
,o�
,08
5----�o�
l ------�----0,�
11
7---- o, M
,1
Az otiţ i ( N0�
�o�
�--�o�
�o�,0�7
2-�
-�_
.
�
���--�2�
� �
��
10,0
8,0
10,0
1 5,0
15,0
7,1
8,3
6,1
1_;3_
. __Silicati_(Si02-)
_
o ,30:...._
0,15
o,12
0�
0,08
0,03
3
0,32
0,20
F_!er (Fe:.!..)
1, 1
�.
�-- �
,3=:.!=-----:.!=.:�----= _!
:-:::.:
---:
39,8
39,2
37,8
40,6
1 5.
Calciu (Ca)
43,3
39,4
40,7
36,9
37,5
16.
Duritate totalli
grade O
7,2
7,2
7,5
7,8
7,2
7,0
6,7
5,6
5,6
1,5
1 ,9
4,6
1 0,0
1 6,7
1 0,4
9,0
1 5,2
16,?
mg/1
17.
Magneziu (Mq)
94
32
66
O
142
O
42
28
10
18.
Suspensii
374
360
376
224
-1 76
1 94
248
1 70
194
Rezidiu fi:J:
1 9.
0,18
0,23
1,9
1,01
0,96
1 ,8
1 ,8
1,2
1 ,3
20.
Amoniu (NH4+)
•

__

__

__
__

__
__
__
__
__

__
__

____

___

___
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__
__

__
__

TABELUL NR. VIU

..;
..

IJ

..:
z

1.

2.

Determinlri

1 1 martie
O m

1 aprilie

22 aprilie

O m

21 mai

O m

O m

Tempera tura

oc

4.6

12,3

16,3

18,5

Reactia apei

pH

7.6

9J

7,8

8,5

8,1

8.1

8, 1

5,0

7 1 .09

74.69

81.4

49,9

31,1

30

30

40

3,

Oxigen dizolvat

4.

Oxigen saturatie

5.

Subst. organicl

6.

C.B.0.5

7.

Alcalinitate

8.
9.
10.
11,
12.
13.
1 4.
1 5.
1 6.
17.
18.
19.
20.

Unititi

Punctul 8 - Pod Racova

mg/1

o/o

mgfl
8.5

CO•HAciditate
Cloruri (CI:- )
Azotati (NO.-)
Azotiti (N02)
Silicau (Si02- l
Fier (Fe)
Calciu ! Ca)
D1;1rit ate tot ali
Magneziu (Mg)
S�pensii
Rezidiu fiX ·
Amoiîiu ·cNH.+)

ml/1

4.6

mgfl
ml/1
mg/1
0,3
0. 15

0,1 6
235,4
1,5
0,2
1 5,0
0,1 2
68,1

635
1,8

34
626
1,6

q rade D
mgn

2,4
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1 iulie 2 august
O m
1 9,7

O m
20!3

__

7,8
4,4

5,7

52,41

47,98

62,1 5

44,2

40,9

51 .3

35

45

4,0

280.6
0,1 4
202,3
2,5
0.2
1 5.0
0.1 4
61,2

/

3,8

244,0
0,06
200,9
1,2
0,2
15,0
0,43
62,5

221.8
0,2
197,4
1 ,5
0,6

o

o
56
552
2,3

1 10

682

1,2

1 ,9
68.9

4,0
244,0
0,1_
204,8
0,7
1 ,9
6,6
0,3
66,4
13,2
1 6,9
52
716
1,3

TABELUL NR. IX
..
u
...;

z

1

Determiniiri

l.

Temperatura
Reacţia apei

:1.

Oxi�en dizolvat

4.

Oxi�en saturaţie

5.

Uni Uiti

Subst. orqanld

C.B.O.&
Alcalinitate
CQ,H
Acidltate
Clo1uri (CI )
Il.
�Jtzotllti (NO:r-J
1 2�
.:&oU.U ( N02-I
I l.
SUicilti (SiOd
Fier (Fel
14.
1 5.
Calciu ( Cal
Duritate totalii
1 6.
- ----M8!1neziu (M�l
17.
Suspensii
18.
1 9.
Rezldilu f ix
20.
Amoniu (NH4+ )

oc

pH
m�/1

%

m�/1
..

ml/1
mgfl
ml/1
InQ i l

-

Lacul Glrleni

12 februarie
O m

2.

6.
7.
8.
9.
1 0.

Punctul 9

2,6

1

3 m
2,5

1

1 aprilie
6 m
2,5

O m
1 0,7
1.1

1 1,3

1 1,3

1 1,5

9,1

83,82

81,64

83,09

82,12

13,1

64,8

86,3

51,8

5,0
2,8
1 70,8

2,5
2,6
1 58,6

5,0
2,8
1 70,8

4,0
3,0
183,0

16,4

28,4

1 6,4;

63,9

0,06

0,06
1 0,0
O,CIR

45,7
grade D 8,7
10,3
mg/1
14
213

45,9
8,5
9,6
22

1 94

46,5
8,8
1 0,2
4
211

51,0
8,5
6,0
62
319
1,2

1

3 m
1 0,3
7,R

6 m
1 0,2
7,5

1

1

22 aprilie
O m

3 m

6 m
1 2,5

14,7

12,7

7,8

7,7

7,7

9,7

1 0,2

10,5

10,2

1 0,6

90,02

93,55

95,56

34,3

37,6

35,3

35,7

5,1
2,8
170,8
0,08
50,4·
3,0
0,08
1 0,0
o
49,3
8,6
7,3
o
293
1,3

5,4
2,4
1 46,4
0,08
36,0·
3,0
0,04
1 5,0
0,1 1
51,3
8,7
6,1
38
216
0,9

5,0
2,4
1 46,4
0,1
20,9
3,0
o
1 0,0
0,1 1
47,8
8,8
9,3
52
246
1 ,0

5,1
2,3
140,3
0,1
41,6
2,9
o
1 5,0
0,14
48,1
8,8
8,9
12
254
1 ,0

50,7
4,6
2,8
170,8
0,1
52,5
2,9
0,07
8,0
0,04
48,9
8,5
7,3
o
299
1,2
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96,22

96,9;;

TABELUL N R. IX (urmare )
-

...
..
u

Determin�ri

..:

z

1.

O m

3.

4.

Oxiqen dizolvat

5.

Subst. orqanic�

6.

C.B.0.5

Oxiqen saturatie

- -··

1

3--m-

1

6 m-

o -m-

2 august

1 iulie

i·

3 m

1

16,2
7.9

7.9

7.8

mqn

7,3

7,6

7,7

72,4

87.6

93,4

95,4

74,2

77,3
70,9

75,8

mq/l

'73,3

47,4

48,3

49,5

3,9

4,3

1 ,9

2.8

5,9

3,1

o/o

1 5,8

1 5,2

17,9

17,4

8,4

O m

6 m

oc

oH

Reactia apei

-

21 ma i

Unit�ti

Temperatura

2.

-

-'
Punctul 9 � Lacul Girleni

17,4

9,1

16,9

1

3 m
13,4

1

6 m
13,4

7,!!

7, 8

7,8

8. 5

9,7

88,2

9,6
90,5

91 ,5

51 ,5

47,6

49,7

4,5

3, 5

9,3

4,4

2,1
2,4
2,1
7.
Alcalinitate
ml/l
2,3
2,1
2,3
2,3
2,4
2,2
0
�
0
3
0
/1
8.
CO,Hg
1
4
6
8
1
1
4
,�
1
6
3
1
4
4--1
3
,
,
1
1
2
1
,4
,
34
46
4
4
14
,
,
2
2
,
�
�
��
�
,
�
�
�
8 �--�=��-m�������--����--����--����--����--�=�
�
0!.:
o2:
o ,=oo
0.!__:
o.!:
o.!:
o2:
ll:_,___,.:.!
Acidita-:.:te :::-:----...,.6 ----=o2:,08=-9.
8
6
,0:.:::
,06
,06
,0:.:::
,06
,0=..-- :.m
=-----=
:::l:!.:
,06
=-- -,;
=---'--'- __:::
:_:__ __:::
..::.
=---�o2:
..::.
=:
0
1 52
:1.=--_:7:..:;8�
C!oruri (CI� )
1 O.
19
19
39�
,9:----�
: ,2
�
53,2
55�,4
: ,2
___:
.::: , �
;.,5:- _:7:_:;9�
�
._ 79
"-L/.:...__;
:..:Jg
::--:-----�m
�
�--....
=-----___:
�
�--��,5
�
0
,
2
1 ,7
7
9
i ( N 0>-)___::..._
,3
1
2
7
,8
,
2
2
7
2
5 :-2,
2,
- 1 I . _Azot at_
5
, -=----��=---=::!.�----=�=-=--------7�::::-_
._
__::!.
, =-=----:='::'"=--__::!:=::--�
�
- -:-'
-7o:!:
o�
o�
ro
o,o8
o:.:.
ro
o.!:
o.!:
o.!:
0�--�
o5
o
o .=
o=3
4
,o�
, 0�,
3
Azotiti ( N0 ��
4
,
,
-7
=---�
=--_ 1 2.
..::.
�
J
::...._
=_.:.!
.:.!':.:.
,
�--�
5
-----=
�
�
0,0
0
o:-- �
0=---�
9 - 7,0
7-=-_--=:
7,:-=::
7,�
13 .
1 0, o
1
1 0: ,0 -----=1
1
8
i0
,
Silicati (:-=
5
S:.:..
=..:2:.
5
-L
... l --------!�
,
___:
,
�
�
�
�
-:---..:.
�
�
=-----='
:-::- --=::-=:::-;-�7:-- �7
�=0,1 5
0, 06
0,06
0,67
0,41
0,49
0,12
0,44
0,4 1
Fier (Fe l
14.
0Ca�u (Ca l
0
0 --�
39
38
,
38
,8
1 5.
7
9
,2
5
44
44
,
4
6
4
4
,3
4
2
,
,�
5
5
_
__
�
�
�
�
..::.
��� _:�:, �-_:���-����--=-�7
�
,�
���...,.---7-=--��
0
9
8
9
7,
8, 5
,
16.
Duritate tota l�
grade D
8,1
7,3
7,4
7,1
8,9
8. 3
/l- 1 4�
1�
3--9,=
1 ��
7
1�
3,=
9--�
6,=
1�
1�
8 --�
8,=
6-� �
2.7--�
�
_ 17._Mag neziu
4--� �
5- �
5.�
M
5,�
-r�
�q�l___:m
, 1�-�
g�
�
�
�
��
�0
�
�
�0
08
4
6
2
2
6
2
74
40:_ ---=-_:_
24
18 .
Suso e nsii --------!�-.."7
_
:;:---=:;
::__ _.;:��--;::;�---:--:==- �:=:- �:.=:7- ...,.-=...,.-0
27�
218
208�
234
246
224
221� -�
260� -==
19.
278�
Re7itliu fix
-�
-�
-=-=
�
--��-�
� =-: �-==
�2=-�=:..:
�
=-=-- �=-=-o
-:--�
.
=�l
�+
s
ro.
t
t
o
2
1
1
1
1
1
1
,
Amo n i;(NH
4
1
1
,4
,
.2
.
.
.
.
4
__
__
__
__
__
_

__

__

__

___

___

____
__

__
__
__

__
__

__
__

_
__

__

__

__

____

__
__

__

__

__

__

__

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

TABELUL NR. X
...
u

Determinări

...;

z

1.
2.

1

Unităti

1
Temperatura
Reactia apei

J.

Oxigen dizolvat

4.

Oxiqen saturatie

oc

1

1

1

1 aprilie
O m
9,5

1

3 m

/

6 m
9, 4

9, 4

1

Punctul 10 - Lacul Ullect

O m
13, 9

1

3 m
12,4

7.

__

Alcalinitate

1 1, 9

1 6,2

1

3 m
15,8

1

6 m
1 5,8

7,8

7,9

?,7

7,8

7,4

7,7

7,9

7,7

1 1 ,1

1 1 ,4

1 1 ,1

10,1

10,2

9,7

8, 1

10,0

8,3

%

98,8

1 00,6

98,8

97,3

95,1

89,7

81,4

1 00,5

8..:'\4

mlfl

2;6

__
__

.1 ;)8 ,6
a t=
2
e�----�m
. ---=A
t=
=i=
di=
---=9�
�c
�
l/�
l - � 1=
��
mgjl
17,7
10.
Cl oruri (Cl-)

cO H

O m

6 m

pH

__

_

___

1

mg/1

34,9
1
l
34
53
__:_
--=42,8
....:.
, 1'--..!.:
-'-',c:..
M
=i
==
c=
ă___:m
:ccg
"'f,:___
:...=----=45
:.,7
.!.
_5_
. _ S ub st. o r q,-=
3
2
,7
4
1
O.
B
_
-__:
4,�----�
4,�------=�=-- �4,4
�·
�
"----�
�c:..
C� . s
_____

21 mai

22 aprilie

mg
__
__
___
• _____, /1
_
__:._____
_o

2,4

2,8

1 46,4

1 70, 8

2,1
128,1

3,0
183,0

56,2

7,7

6 _ 57
56,._
54,9
_,,'-42
9
�
,
_:I� ---=
9�� -4,�9----��12,1
2,3
2,3
2,3
140,3
140,3
128,1
1 40,3
_

_

_
__

....:o•��---02,��--o�,�--o�,=10=---�����--�u�,o=2-�� �
36,9
24,8
28,4
44,0
45,8
36,9
J7,5
47,7
3 ,o ___:2�
,9�----=2�
,7-----=2�
2,6
,5=------=�
�,9
�7-----=
�
��
l.
�
Azo
=ta� � NO
=---��
_r
�)�--�--- �.o -�3,0 ___�2
�7
7 ��
���
0, 1 1
0,04
12.
AzoUti ( N�
o,os
o,o2
02-I
o,os
o.�
o,o5
o,04
o.�
10
5,�
1�
1�
1 o,o
10
o
5,�
o __=
o
,o
�,=
o -�to,�
o __:1�
_:
-'-''c:..
�
�
�.
s�ati �
��
'=
�'i=
0�
2o_ _:
��
o
_:
l�
-'-'l�--�--�1 0�
�
�
O
0,3
0,03
0, 09
0,09
0,25
0�8
0,37
Fier (Fe)
0,2
14.
6,�
, 1=-----4
4�
1____44
9 , 9.c..._
,9----'
40
,8--�4==
0!::
1 5.
,9=----44
,4�---=4=
,2�
ca
catctu 1.-=
=.!..
l ....,..,.,- ---,=-------=
�
=.:
=.. _s-=o'=
,s
�
48
�
1'"""
�
8,�
3_ __:8�
2_ �
0--i t=
4
9,�----�
3
9,=
,3:_ __:8,7
_1�6�
9
�
7,�
,4=-----=8I
�
7,�
7,=
. ---=D
�u=r�
�
�a
=d=e�D
t e�t=
o=
t&
==
ă -�
�
a=
�--�
�
10,4
8,9
10,5
9, 4
7,4
23,8
13,9
Maqne2iiu (Mq)
9,4
mgfl
1 7.
9,6
O
O
O
38
4
22
20
86
192
Suspensii
18.
232
23::i
246
242
322
292
286
292
272
19.
Rezidiu fix
20.
Amoniu (N�+)
"
1,1
1,1
1 ,1
1 ,3
1,2
1 ,4
0,7
0,6
0,5
__
_

__
_

___

__
_

__

_
__

_

_
_

_

__
_

__
_

_

_
_

_
__

_
_

__

_

_
_
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TABELUL NR. X (urmere )
Punctul

t:
u

Determinliri

..:

Unitliti

z

•c

_!_
. _ Temp eratura

_

�.

O m

iulie

1

3

-

Lacul Ulieci
2

m

19,1

1 6m

O m

15,6
7""',7
8,3
83,4
46,6

__

_____

___

16.

D-ur�

-

totalli

Suspensii

Maqnez:u ( Mql

(NH4+l

mg/1

Reziclju fiX

Amoniu

_____

qrade D

,.

august

1 6m /3m

14,7
14,7
8
7
,
_c .:..
__:7....:.,9
8,6
8, 5
8,0
7,3
8,1
86,6
. 85,6
78,0
83,7
84,7
49,6
50,4
50,2
16,0
50,8
6,8
4,8
4, 7
2,9
3,0
3,6
2,,4- __:2,4 2,2
2,3
2,2
2,4
�7134,2
140,3
134,2
146,4
146,4-:: ----:-146,4
0,04
0,04
0,08
0,8
0,08
0,06
32,6
31,9
32,6
34,1
-=.34,ts �.9
7,5
2,7
2_,_,5;__
--'1,3�----,2;:.:,_0_
o,o7
o,os'-__0,1 ::.2
o7,-='05:.__
:.:.._;o:-":,06
_ --:,o�6,6
10,0
10,0
10,0
5,0
4,9
0,2
0
,2
5
4
2,9
,1
o
:70,1:.:2--:-:
:
'::: .::._--:-_ :.::----:-: o �40,7 - 42,9
40,2
42,3
48,0
45,7
7,5
8,5
8,3
8,7
7,6- ---:9-':: ,2,--7,4
13,7
16,0
11,3
8,5
10,6
O
O
186
94
18
114
190
208
262
252
282
172
1,2
1,2
O
1,2
1,1
O
19,3

18,9

React!!__ap�i ____ p..:..
_
_
H
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

m�/1
3. 0:1:i�en dizolvat
4. Oxi�en saturatie
%
m
qfl
5. Subst. orqanicli
_6_
. _C.B.0.5
_7_
. _Alcalinitate
m lfl
mgjl
- 8. CO'H
9. Aciditate
ml/1
li -='(:-:
C:-::
l o.::.
l
___:.,
I O::..;..__C.:..
:.
.. ru
::..;.g
�/..:.
,.,.)-:-------=m
;..:
. r.:..
1 l ._Azotati ( NOr)
12. Azotiti _( N02-)
13. Silicati (SiOr)
14. Fier ( Fel
1 5. Calciu ( Ca l

17.
18.
19.
20.

1

1O

_
_

_

___

_
_
_

___

_
_
_
_
_

_
_

__
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_

__

__

TABELUL NR. Xl

Punctul 1 1

....
..
u

t.

Uniti!.ti

Determinliri

,..;

z

1 1 martie
O m

1

3 m

-

Lacul Şerblneşti

22 aprilie

1 aprilie

1

6 m

O m

1

3 m

1

6 m

O m

1

3 m

1

6 m

2,3
2,3
9,6
9,6
6,5
13.5
12,5
12,2
•c
2,3
pH
Reactia apei
u
�
u
�
�
�
�
�
8.9
,
12:!..7:._
2
1
,3:..._....
9
,7
4
0,�1---=1=-=2:!:
1 __1 2..!:,2=--_--..:1:=
0
Oxigen dizolva! .
9
9
mg/_
2.:!:7__
:
_:_:
...._ ___:.1�
__
.._
..:.: ,::._:__�
..._
:::,
:..=
�:!.:____::::.,5
�1
5
92
9
7
9
1
5
,7
,
7.! _
7
92
satura
1
,
5
,
,8
8
8
g
8
87:.,..:..
e
O
n
ti___-"o/"'88
:.';;;.
..:. ___
..
__,_'--___ c:..____:_.:.:
.! __..::.c:..!.:.__...:8:.9:.!..
-4._ xi e
0 __.c:...
:.;.!..'-----=-;:...:..
.: ,4=-----=, ___00
49,3
51,6
49.6
52.2
51.8
47,7
mg 1
50,8
Subst. organică
47,6
5.
49,4
6
5,9
5,8
"
4,3
3,7
3,0
6,
.9,0
5,1
2,7
C.B.0.5
6.
2,4
2,4
7,4
7,2
ml/l
2,2
5,2
2,1
2,1
7
Alcalinitate
2,1
146,4
128, 1
451 ,4
451,4
31 7,2
1 28,1
mgfl 134,2
1 28, 1
CO•H1 46,4
8.
10
,
ml/1
0,1
0,06
0,06
0,12
0,
0,06
0,06
0,1
2
0
8
08
Aclditate
.
9
24,8
mg/1
31,4
33,0
29,8
31,6
31,2
45,3
. 47,6
Cloruri (CI )
46,8
1 0.
3,7
2: 8
3,2
3,2
9,2
3,6
3,0
2,�
2,9
11.
Azotaţi (NOr-)
- --,0�
3�-- 0,03�--�
7 -- 0,07�-- 0, � -- 0,07-- 0,�
06�--0�,2
AzotiUJN02-�) ----�----�
6 -,0�
0�
12.
02�-0
0,�
ţ
�
�
;
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
0---=1 0,0:..._
8,0 --8,0--_;1 0,0 -....
i0
,O
O�
�l�
Silic�ti_(1_::S�
.! 0
.._
l 0.!: ,0 -....1 0,
1 3.
2-..!...l___�---=8,0 ---=-l0,�
::::.:_
�
���
��-=--��
�o�;;;;�
;;;:
o - :_;o� -o�
o, l 1:...__
09�-�
r:!;m:.._
,o8:..._
,3 -- o,08
,o
,
50
0
14.
Fi��_( Fe ) ----....-.!!..
u
".._
�
_
�
�
�
�
�
�
��
..; ;
-;;�;:
�;:
�;:- --;:;;�
��.:;;;.:.
-;
.=-:
42,5
43,8
46.6
45,3
46,9
CB.ldu (CB.l
47,3
50,3
50,1
15.
50,4
1 - 8.,2:..._
9--�8�
7,�
,8:.__�8,,8
�t aIli
te to
t a:::
lld
=e D:....._ 9 , 1 - 8,9�- 8, ;:--'1 6. -�Dur�i�
__.g!.:.r=
.._ -:7:.'::,8:=-----�
8,9
_
_
��
-;;�6
��
-=-,;: --;-;
7 :7:;7
��
��
13;:;,2;- --;13,2
5,6
7,1
5,6
8,
7,8__ 7,9rng/1
7,8
Magneziu (Mgl
17 .
9
28
73
O
44
89
O
142
12
Suspensii
1 8.
26R
244
244
244
258
259
236
260
250
Rezldlu fm
1 9.
1,8
1,7
1,6
1,4
.,
1,3
1,0
1,6
Amonlu (Nift+)
20.
1 ,5
1,4
Tempel'atura

2.
3.

__

•

__

_
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TABELUL NR. XI (urmare)

Punctul -1 1
�
...

u

Determinări

..:
z

O m
-'--__:
oc

1

3 m

Lacul Şerblineşti

2 august

1 iulie

21 m ai

Unităti

_ 1 . _ Temper atur a -

-

1

6 m

O m

1

3 m

l

6 m

O m

J

l m

1

6 m

9,2:..__ _:1�
19
5!::
5-!.:
1 9.:..: ,3:...._ _:1:.:
2 ___::_:
5,�
6,=1 9 ,3
1 .=.!
1 7, 1.___:_
1 7,0 __..:.
,9�--=1:.:
:..:.,3
::.
..:..
.:..__....
7
7�
5 --�
, 7�--�
Rea c t ia apei ____.r:::
2.
7.!.:
7!.:
,7____::
,7______________7:..!,=--,6�
PH
:._
.:.... __::_c:
: -....7.!!
...! ,6�
9.:_
,5�2--_:.
8:..;:
mc:.;g.,_fl.;____a_,_
8.:_
,4:__ __:8:!:
,2____:8:..:.
4 ____:_
Oxigen dizo
,7____::8:!:
,3"--,5�- 8
_3.
::.::.
lv-=
::.:•..:.
.
..: a"'t __..:..
,J____
-8
"'-',=�
93,6
,7�--=8�
e __%
90,9.___:8=2:o..:7___:8=2::..:
ti..:..
a-"'
82,3
87,7
83,0
86, 1
-4.____Q!,iqen__s�tur-=
3• 5___:
9
54,,-=.
1 !::
,2:..__ _:::4:..:.
5=
53,4
mgfl
5.=.
5!.::
,1
5
5�
5=
2!.::
Subst. _orqanică
7!.:
4, 1 - -=
4:..:.
7,2
,3
, 1 ___:
!::-___:5:..:_
_::_
!.::
_:
-,3
3
3
3
3
o
'
;
�
2,
6,5
,
,2
!::.,
6. __C.B.0.5
7__ � ___2,4 ---� __ �
-- ---�,7___�7
_ 7
?;---::!-::-----::--:-=-:-:-::3
3
3
2,
0
fl__2
2,
2
0
2
2
2
,
2
2
7.
3
,4
,
__
__
4
Al c alini ta te_____..:.m
__
,
4
_
::.l.:_
.., ..:. ___'-'____:::!.:;
__:::!.,;:
__:::"-=
--= ,,::.
_:2. .:_
:__ --=:!..:=-----= __
l ---=1--=
,4 -=6�
1 �4 -=O ·H1 �.3 -=
1 4=
1 �.2:___�
1 4=0�
4o. 3
8
_1::.46 .4 __;1::.�. 3 _1:.:�o _;;:_
,3�
..:.. g/_
-=.----=
c--=
-----__;m
�
�
�
�
�
�
�
�
�
7
�
�
�
�
�
��
ml/1
O,Ob
0,0�
0,0�
0,08
0,06
0,08
0,06
0,06
0,08
9.
Aciditate
4
8
30,5
3 1 ,9
32,6
mg/1
40,9
Cloruri (Cl- )
10.
40,4
40,5
40,9
4 1,2
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hidrologic cit şi hidrochimic. Indicatorii fizico-chimici prezintă variaţii
mici. fapt care arată o apă de bună calitate.
Al doilea tronson, situat în aval de Piatra Nearp.ţ cuprinde fosta
albie a Bistriţei care colectează apa unor mici afluenţi, canalele hidro
centralelor şi lacurile de acumulare din această porţiune a văii. Prezintă
o poluare evidentă, cu un CBOs mărit şi cu substanţă organică de prove
nienţă celulozică peste limitele admise de normativele în vigoare. Influ
enţa lacului Izvorul Muntelui-Bicaz este mult atenuată, făcîndu-se
simţită numai în perioada apelor mici, prin reducerea mineralizaţiei t otal e
a apei din aceste lacuri. In perioada apelor mari gradul de mineralizare
creşte pe lacurile situate în aval de Piatra Neamţ, datorită volumului
mare de apă adus de tributari cu o concentraţie mai mare de săruri.
2. Lacurile din primul troson (Pîngăraţi, Vaduri şi Bîtca Doamnei)
formează din punct de vedere hidrologic şi hidrochirnic un mediu biogen
favorabil. De asemenea, ele pot fi utilizate şi ca surse de apă industrială.
In al doilea tronson, calitatea apei lacurilor este înrăutăţită dato
rită poluării cu ape reziduale, posibilitatea folosirii apei este limitată.
3. Datorită poluării evidente a acestei porţiuni din valea Bistriţei,
se impun luarea de măsuri urgente în scopul de a preveni efectele dăună
niHoare ale poluării asupra rezervelor de apă acumulate aici.
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QUELQUES OBSERVATIONS HYDROLOGIQUES ET HYDROCHIMIQUES SUR LES
LACS DE BARRAGES DU SYSTbfE HYDR0:2NERG:211QUE . BISTRITZA AVAL

Note 1 (p�rtode fevrler-aoOt 1988)

•

par V. CIAGLIC, V. GREŢCU, VIRGIL' APOPEI

R E S tT M B

Les r cs u l ta ls des observations hydrologiques et des analyses hydrochlmiques faites
su r les 7 lacs de retenue du s ys teme hydroenerget iq ue de "Bi stritza aval" mettent en
evidencc le fait que, sous rapport hydrologique et hydrochimique , cette zone se divise
en deux: secteurs distincts. Le premier comprend une partie de la v a l l ee de la Bistritza,
en tre Stejar u et Pi atra Neamt, ou se trouvent les lacs de Plng!l.raţj, Vaduri et Bttca
Doamnei. Le second comprend le secteur de vallee entre Piatra Neamt et Bac!l.u , ou
5e lrouvent les lacs de Racova, Girleni, Lilieci e t Ş erb !l. ne ş ti .
Cette division resul t e du fail que dans ceHe zone la vallee de la riviere de
Bislri tza traverse des unites differentes du point de vue ge ol ogiqu e, geomorfologique
El c li matique.
Le pr emi e r secteur se caracterise par une mineralisation de l'eau plus reduite,
en t r e 1 50--200 mg/1, ou predominent les carbonates et les bicarbonates. Dans le second
secteur la mi neral i sa t ion d epa ss e 250 mg/1 et peut augumenter beaucoup (comme effet
des pollut io ns ) .
Outre les conditions du cadre naturel il y a encore deux facteur s qui con l rib uen t
.it accenteu r les differences hydrologiques et hydrochimiques des deux secteurs. Le
premie r facteur est la lac de retenue de Izvorul Muntelui-Bicaz el le second. les
entreprises industrielles e m p lac ees dans le secound secteur de la zone.
L'influence du lac de Izvorul Munlelui-Bicaz este forternent ressentie su r les lacs
du pr emier secteur ; elle devient de plus en plus faible, a m esu re que les lacs de retenue
s ont em places plus loin. Ce t t e influence s e manifeste par : 1 . la diminution des pheno.
menes de gel, diminution allant jusqu'a leur disparition ; 2. le maintien d'une tempe
r at ure de l'eau de ces lacs entre des limites basses en ete et p lus eleves en hiver ;
3. la d irn i nu ti on du degre de mineralisation totale de l'eau
L'influnce sur la mim\ralisation est reseentie au ss i par les lacs e mp la ces en aval
oii elle est eviden te surtout dan s les saisons sech es . Alors la quantite d'eau legeremen t
mineralisee provenant du lac de Izvorul Muntelui-Bicaz, beaucoup plus qrande que
celle des tivieres tributaires ă une min<' ralisation dans les lacs en question durant

les saison seches.
Pendant les periodes des qra.ndes eaux quanl. l'eau des lacs surtout en aval
provient des ri vi er es, la mineralisation augumente de beaucoup.
On ressent aussi l'effet de la pollution par les eaux residuelles qui se manileste

par l"augumentation de la mineralisation totale, ce qui impose des mesures pour la
diminution du degre de pollution.
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STUDII

S I C E R C ET Ă R I

GEOMORFOLOGIE

OBSERVA'fii GEOGRAFICE IN ZONA DINTRE VIRFURILE
NEGOID ŞI CIORTEA DIN MUNŢII FAGARAŞ

de ION MAREŞ 1)
ABSTRACT
G e o g r ap h i c a l
observations
on
the
zone b e tween
the
N e g o i u a n d C i o r t e a p e a k s i n t h e F l! g l! r a ş M o u n t a i n s. The dis
lribution of the orographical elements (Fig. 2), whiC'h is closely related to the geolo
gical features o f the crystalline formations within Lhe region shows, characterislic and
peculiar regularities to the Fl!găraş Mountains.
The actual crest line of the main, northern, summit of the massif (Fig. 3) is
unlolding within a zone of maximum altitudes of thE' preglaciar satge. The differen
liated mode of manifestalion of the glacial phenomen determined the three segments
(western, central and eastern) of the main summit from which the northern and southern
summits are coming off ; according to their importance, these show an alt ernating
dis tributfon.
On the summits which are disposed in a meridian sense there may be recognized,
no so easy, rernains of the old erosion surfaces.
The manner in which the Topolog Valley is unfolding (Fig. 2) indicates ils
conformity with the systems of major fissure s by which the region is affected, this
being a more generally occuring phenomenon in 1 he Făgă raş Mountains.
Among other aspects, in this paper are also discussed some phenomena of pot
hale forming and their relalion to the lithological aspects of the rock complexes,
as well as a phenomenon of captation occuring in the Argeş basin, and some problem5
concerning to the hydrologic condilions of this region.

Lucrările de cartare şi prospecţiuni geologice deobicei prilejuiesc
şi acumularea unor observaţii de ordin geografic. Cum însă mani
festarea fenomenelor geografice dintr-o regiune sînt controlate şi
de condiţiile geologice ale acesteia, cunoaşterea etapelor ei de evolu
tie, impune discutarea şi interpretarea în mod corelat a celor două
grupe de date. De aceea, sesizarea şi stabilirea semnificaţiei unor
astfel de fenomene, este importantă pentru un geolog, cel puţin în aceeaşi
măsură în care geograful ia în consideraţie elementele geologice ale
unei regiuni pentru rezolvarea problemelor urmările.
1) Universitatea Bucureşti, Facultatea de geologie-geografie.
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In cele ce urmează încercăm prezentarea observaţiilor făcute
asupra unei zone din extremitatea vestică a Muntilor Făgăraş ( fig. 1 ) ,
î nve cinată , spre est, c u zona centrală a masivului .
Zona menţionată este încadrată in partea vestică de văile Avrig
şi Topolog, iar în cea estică de văile Lăiţa, Capra şi lacul de acumulare
Vid raru (fig. 2).
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Localizarea regiunii cercetate pe harta R.S. România.
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Intrucit cercetările s-au limitat numai la cuuoaşterea crist�nului
situat la nord de depresiunea intramontană a Loviştei, limita - «ldică a
zonei menţionate este marcată de contactul cu formaţiunile sedimentaie
ale acestei depresiuni ; în partea de nord, prin piemonturile de acumu
lare submontană, limita este marcată de formaţiunile sedimentare ale
Depresiunii Făgăraşului.
In ansamblul Alpilor Transilvaniei, aşa cum a denumit E m m . d e
M a r t o n n e ( 1 907) Carpaţii Meridionali, Munţii Făgăraşului se disting
prin aspecte fizica-geografice proprii. Pentru unitatea în discuţie, aceste
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aspecte sînt strîns legate de particularităţile ei geologice, care de-a
lungul timpului i-au controlat înfăţişarea în principalele etape ale evo
lutiei sale.
1. DATE GEOMORFOLOGICE

Privit în ansamblu, după modul în care se grupează culmile şi
văile, relieful din cadrul limitelor descrise prezintă o structură asime
trică evidentă. Acest aspect este deterrr inat de culmea principală, mai
înaltă, orientată în general est-vest, care împarte regiunea în două părţi
neegale ca suprafaţă.
Din culmea principală şi perpendicular pe ea, se desprind mai
multe culmi secundare, care alcătuiesc cei doi versanţi - nordic şi
sudic - ai masivului Făgăraş din zona cercetată.
A) CULMEA PRINCIPALĂ

In cadrul culmei principale de la vest spre est, se înşiruie
cele mai inalte vîrfuri : Ciortea ( 2427 m), Gîrbova ( 2 1 75 m), Scara
(2285 m), Moscavul") ( 2246 m), Şerbota ( 2331 m), Negoiu ( 2535 m)
şi Lespezi**) ( 2522 m).
Intervalul dintre Ciortea şi Negoiu reprezintă astfel o importantă
lnşeuare în cadrul căreia se succed mai multe şei şi vîrfuri ale căror
diferenţe de nivel, in medie, sint cuprinse intre 1 50-250 m.
Şeile*"") din cuQrinsul acestei culmi, ca forrr e de relief cu distri
buire ritmică, in principal se datoresc unei intense eroziuni glaciare
dintre circuri învecinate, spre deosebire de şeile din cuprinsul culmilor
secundare, nordice şi sudice, unde ele trădează mai bine diferente lito
logice ; în cazul culmilor din urmă, şeile evidenţiează deosebit de clar
contactul dintre formatiunile sedimentare şi cele cristaline (fig. 2).
Este caracteristic faptul că din vîrfurile culmei principale nu se
desprin simultan culmi secundare atît spre nord cît şi spre sud ; unei
culmi secundare importante de pe versantul nordic, de exemplu, ti
corespunde un circ glaciar pe versantul sudic şi invers ( fig. 2) . Din acest
motiv, culmea principală se desfăşoară în linie frîntă ( fig. 2 şi 3).
") Cunoscut şi sub numele de Mizgavul, care de fapt se gliseşte in cuprinsul
culmei secundare Boia-SUna Mare, ca virf a unui munte cu acelaşi nume.
•• 1 Denumit astfel de muntellli , probabil d a torită suprafetelor structurale a Ulli.Ui
complex de roci cuartitice d. n care se desprind lespezi mari. spre deosebire de transil
vlineni, care il cunosc şi sub numele de Cliltun. Nepotrivirile de nume privind unele
vtrluri se datoresc dublei lor nomenclaturi , ceea ce in Muntii Făgăraş constituie un
tcnomen mai general şi aparte. Aici, ca şi inalte cazuri similare, am adoptat şi pledăm
pentru denumirea virfurilor dupli numele muntilor (culmilor) cărora ele aparţin.
"" ) Cunoscute şi sub
numele de curmături (Curmătura Scara, Curmătura
Şerbota etc.).
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O astfel de distribuire a elementelor menţionate, au generat vîrfuri
cu aspect de piramide, care după forma bazei lor şi modul ei de orien
tare arată o tendinţă de evidentă înşiruire alternantă.
Aşa după cum rezultă din fig. 3, culmea principală a masivului
Făgăraş, deşi are orientarea generală est-vest, linia de creastă se desfă
şoară în cuprinsul unei zone cu o lăţime de 4500 m marcată de para
lelele vîrfurilor Ciortea ( 2427 m), la sud şi Gălăşescu ( 247 1 m) , Ia nord.
Această linie de creastă, intre cele două puncte extreme•) - cota
1 506 m, la vest ( in linie dreaptă situată la 3 km spre vest de Vf. Chica
Fedeleşului - 1 8 1 9 m) şi Vf. Comisul - 1 884 m, la est, se desfăşoară pe
o lungime de 65 km, interval, care in linie dreaptă măsoară 55 km.
In cuprinsul zonei cercetate ( fig. 2 şi 3) , linia de creastă a culmei
principale ocupă o pozitie mai sudică, ce este caracteristică pentru
întreaga extremitate vestică a masivului Făgăraş, faţă de zona sa cen
trală, unde ea se găseşte mult mai spre nord ; in extremitatea estică
linia de creastă ocupă o pozitie mediană. Rezultă că pe lîngă alte consi
deratii şi acesta constituie un bun criteriu in stabilirea celor trei seg
mente a culmei principale ( fig. 3).
Dacă pentru culmea în discuţie, linia de creastă din zona cercetată,
ca dealtfel a întregii extremităţi vestice a masivului, se găseşte într-o
pozitie relativ mediană faţă de ceea ce ar reprezenta zona de altitudini
maxime din etapa preglaciară, spre est, pe intervalul cuprins între
vîrfurile Lăiţa şi Urlea, ca urmare a intensităţii mai accentuate a ero
zhmii glaciare de pe versantul sudic, linia menţionată a fost deplasată
către nord cu circa 3000 m. Pe intervalul mentionat, deplasarea spre nord
a acestei linii este de mai mică amploare, circa 1 000 m, numai în dreptul
circlului glaciar Arpaş - de pe versantul nordic - căruia spre sud,
din Vf. Vîrtopul"") , ii corespunde o importantă culme flancată de
văile Capra şi Buda.
Acest fenomen deosebit, caracteristic intervalului dintre vîrfurile
Lăita şi Urlea, este în legătură şi cu importanţa pe care a dobîndit-o
g1aciaţiunea într-un sector cu altitudini, iniţial, mult mai mari decît în
restul culmei, sector în care şi acum se găsesc cele mai înalte vîrfuri,
deşi aici eroziunea a fost deosebit de intensă.
Faptul acesta este confirmat şi de însăşi lăţimea fîşiei cu relief
glaciar schiţată de E. N e d e 1 c u ( 1 959) după tipurile de circ uri şi
văi glaciare in raport cu structura, fîşie care în zona centrală a Mun
ţilor Făgăraş este mai lată decît în extremităţile vestică şi estică. Fată
de linia de creastă această fîşie are o extindere mai mare pe versantul
sudic, unde lăţimea ei maximă, de asemenea, corespunde zonei centrale
a masivului, zonă in care se găsesc mai multe vîrfuri ale căror cote au
valori foarte apropiate ori similare celor din culmea principală.
din r:are
0) Punctele mentionate reprezintă in acelaşi timp noduri orohidrografice
se desprind mai multe culmi secundare dispuse sub formli de evantai.
••) Cunoscut şi snb numele de Arpaşul Mic.
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Continuitatea culmei principale cu vîrfuri inalte şi puternice
abrupturi spre nord ori sud, între vîrfurile Lespezi şi Lăiţa, este între
ruptă brusc de o mare înşeuare (Portiţa Negoiului) .
Aici se găseşte capătul vestic al liniei de creastă a cărei migrare
mai accentuată, spre nord, este atît de evidentă în zona centrală
a masivului.
Din analiza datelor de ordin geologic şi geografic rezultă că
problema eventualei migrări, spre nord, de amploare mai mare, a acestei
linii de creastă a culmei principale a Făgăraşului ar putea constitui
subiectul unei discutii separate, mai ample, care pe lîngă etapa
glaciaţiunii pleistocene superioare, să abordeze şi etapele anterioare de
evolutie. Deşi mult mai redusă ca intensitate şi amploare, în perioada
postglaciară, tendinta de migrare a liniei de creastă a culmei în discuţie
a căpătat un sens contrar ca urmare a eroziunii mai accentuate pe
versantul nordic faţă de cel sudic.
B) CULMILE NORDICE

Din culmea principală, spre nord, se desprind trei culmi secun
dare mai importante, care in partea lor terminală, prin şei sau pante
mult înclinate, scot bine in evidenţă contactul cristalinului cu forma
ţiunile sedimentare ale Depresiunii Făgăraşului (fig. 2).
Culmea vestică de pe acest versant este formată din Muntele
Scărişoara - Piscul Fata Varului.
In partea mediană de pe versantul nordic se găseşte o culme
relativ mai j oasă cu mult mai puţine ramificaţii, formată din Muntele
Puha şi Culmea Măgura.
Partea estică a versantului nordic este delimitată de a treia culme
mai importantă, formată din Muchia Scoreiului (Piciorul Negoiului), cu
ramificatiile Piscul Tunsului - Dealul Smidei şi Piscul Sărătii - Muchea
Tunsului. Toate aceste culmi prezintă ramificatii spre nord-est şi
nord-vest.
Dintre culmile secundare mult mai scurte, desprinse din culmea
principală, este cea formată de Muntele Şerbota, flancată de văile
Şerbotii şi Sărăţii.
C) CULMILE SUDICE

Culmile de pe versantul sudic sînt mult mai prelungi decît cele
nordice de care se deosebesc şi prin ramificatii mai numeroase ( fig. 3).
Atrage atentia faptul că nodurile orografice marcate de princi
palele bifurcatii ale acestor culmi, cu unele abateri neînsemnate, se
găsesc aproximativ pe aceeaşi paralelă ; observaţia este confirmată şi
de celelalte culmi din afara perimetrului cercetat.
Distribuirea ordonată a nodurilor orografice reprezintă astfel un
element important în descifrarea evoluţiei reliefului.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Pe versantul sudic se dezvoltă două culmi mai importante.
In partea vestică a perimetrului, din Vf. Ciortea se desprinde
culmea formată de muntii Boia, Mtzgavul, Pietriceaua, Titescu şi
Stîna Mare.
A doua culme se găseşte situată in partea estică a perimetrului ;
aceasta este formată din muntii Lespezi, Podeanu, Florea, Marginea,
Bolovani, Ştubeaua şi Căpăţîna au mai multe ramificaţii importante
spre sud, est şi sud-est.
Pe lîngă cele două culmi menţionate, din Vf. Moscavul, ca un
echivalent al culmei Şerbota, mai scurte de pe versantul nordic se des
prinde o a treia culme secundară - Faţa lui Cazan (Plaiul Scării), care
este flancată de pîraiele Scara ş� Negoiu.
Dintre numeroasele culmi secundare, scurte, cele menţionate
( Şerbota şi Faţa lui Cazan) , sînt mai importante ; ele nu prezintă rami 
ficaţii, au pante foarte inclinate şi reprezintă pereţi despărţitori intre
circurile glaciare învecinate, ce nu au evoluat pînă la un stadiu care
să genereze circuri îngemănate.
Privite in ansamblu, în cadrul celor doi versanţi, - nordic şi
sudic - din cuprinsul perimetrului, se disting două culmi secundare mai
in�portante, care pe intervalul Muchea Scoreiului, la nord şi Boia Mizgavul - Pietriceaua, la sud, se mentin la altitudinile culmei prin
cipale, de unde si un alt tip de asimetrie - altitudinală.
*

*

*

Structura orografică de ansamblu a regiunii şi grupele de culmi
menţionate sint rezultatul mai multor etape de evoluţie a reliefului.
Aceste etape sînt strîns legate, pe de o parte, de evoluţia retelei hidra
grafice, iar pe de alta, de instalarea glaciaţiunii pleistocene superioare.
Desigur că actualul relief al regiunii, de altfel ca şi al intregului masiv
Făgăraş, reprezintă numai un moment din întreaga sa evoluţie. In dife
rite perioade, conform litologiei şi structurii geologice, relieful a
îmbrăcat succesiv variate aspecte ,iar dezvoltarea acestuia în altitudine,
atît în trecut cît şi în prezent, a atras după sine zonalitatea pe verti
cală a climei, vegetaţiei şi solurilor corespunzătoare.
Pe culmile orientate în sens meridian se individualizează resturi
din vechile nivele de eroziune stabilite de E m m. d e M a r t o n e
( 1 907) în Muntii Făgăraş.
Dintr-o privire sumară a hărţii şi o comparare cu terenul, se
constată că aceste nivele, datorită unei eroziuni glaciare intense, deşi
mai puţin clare la diferite altitudini, ele pot fi totuşi recunoscute. Astfel,
nivelul de tipul Borăscu ( Eeocen inferior) se individualizează la înălţimi
de peste 2000 m ( Scărişoara, Muchea Scoreiului, Mîzgavul - Boia şi
Lespezi - Podeanu - Florea).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Nivelul de eroziune de tipul Rîul Şes (Miocen) se individualizează
la înălţimi cuprinse între 1 700-1 900 m (Puha, Marginea, Stîna Mare
şi Clăbucet) , iar cea de tipul Gornoviţa (Pliocen) se găseşte sub alti
ludinile de 1 600 m.
In general, aceste nivele de eroziune au dezvoltare mai mare pe
versantul sudic decit pe cel nordic, fapt explicabil prin extensiunea mai
mare a masivului în sud faţă de versantul său nordic - abrupt.
Diferenţele de altitudine în cadrul aceluiaşi nivel de eroziune se
explică prin amplitudinea diferită a mişcărilor pe verticală şi prin
acţiunea denudaţiei. De altfel, denudaţia le-a redus pe unele din acestea
la nivele de c reste.
Acest din urmă aspect este examinat în detaliu de 1. S i r c u
( 1958) cu ocazia discutării gipfelflurului Munţilor Făgăraş. Pe fondul de
observaţii, datele de teren perrr: it distingerea cîtorva nivele de ero
ziune aşa cum sînt ele delimitate în harta orografică (fig. 2).
O caracteristică a zonei înalte de tip alpin, a Munţilor Făgăraş o
constituie urmele glaciaţiunii pleistocene superioare, care a favorizat
dezvoltarea unui relief specific, bine conservat datorită grefării lui pe
roci dure (micaşisturi cuarţitice, paragnaise etc.).
Modul de evoluţie al acestor fenomene şi problemele ridicate de
cunoaşterea lor, într-o primă etapă au preocupat pe E m m . d e
M a r t o n n e ( 1 907) , cercetări care ulterior au fost reluate şi aprofun
date prin studii complexe efectuate de E. N e d e 1 c u, 1. 1 o n e s c u
D u n ă r e n u, M. C o n s t a n t i n e s c u ( 1 956), E. N e d e l c u ( 1959,
1 962) şi G h. N i c u l e s c u, E. N e d e l c u ( 1961 ).
In regiunea cercetată se dezvoltă mai multe circuri şi văi glaciare.
Astfel, pe versantul nordic apar circurile glaciare : Avrig, Porumbăcel,
Puha ( Căldăruşa) , Şerbota, Sărata şi Lăiţa. Pe versantul sudic, în schimb,
apar mai multe circuri, care într-o serie de cazuri se gru}Jează in com
plexe. Aşa, de exemplu , sînt circurile Mîzgavul, Albota, Lespezi şi
Călţun sau complexele de circuri glaciare din bazinul văilor Scara
şi Negoiu.
In cadrul circurilor şi văilor glaciare depozitele acumulative sint
formate din valuri morenice, glacisuri de grohotişuri periglaciare,
torenţi de pietre ( circul Scara), potcoave ni vale ( circurile Sărata şi
Porumbăcel) etc.
Relieful rezidual dezvoltat pe crestele şi versanţii din zona inaltă
( fig. 4) este pu s în evidenţă de culmile ascuţite şi crenelate ( mai ales la
nord de Vf. Negoiu - Muchea Scoreiului) , vîrfurile piramidale ( Negoiu
şi Lespezi), şanţurile adînci (scochine) în anumite cazuri denumite şi
strungi ( strunga Dracului, Ciobanului etc.), prăbuşirile de stinci ( fig. 5)
cu colţuri ascuţite cum sînt Acele Cleopatrei ( fig. 6), cit şi o serie de
alte forme caracteristice.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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4.

-

Microrelief ruănHorm i n tre vi rfurile Negoiu şi Şerbota ( Valea Sărăţii).

Il.

VAILE

Văile mai importante din regiune sînt despărţite de creasta culmei
principale, care determină în cadrul celor doi versanti - nordic şi
sudic, direcţia SN şi NS a acestora.
La obîrşie, pe locul ocupat în Pleistocenul superior de gheţari, ele
se deschid larg pentru ca la altitudinile de 1 600-1 400 m să se ingus
teze brusc.
Văile de pe versantul nordic, datorită eroziunii deosebit de active,
au profil transversal îngust. iar albiile lor sînt puţin aluvionate. Pe
versantul sudic, in schimp, unde a fost depăşită această etapă a ero
ziunii, gradul mai mic de înclinare al pantelor din profilul longitudinal
a văilor, admite din loc in loc, acumularea de aluviuni totuşi adeseori
incartabile.
Dup� modul de desfăşurare, văile din regiunea studiată se carac
terize �z� pfintr-o anumită sinuozitate, aspect cu o răspîndire mai largă
in Muntit Făgăraşului.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

OBSERVATI I CEQC;RAFICE I N MUNŢII FĂGĂRAŞ

9

Fig. 5

-

243

Blocuri provenite prin dezagregarea micaşisturilor cuartoase

(11ub Vf. Negoiului, In Clildarea Mioarel or).

Cercetările de teren atestă faptul că aici sinuozitatea lor s-a stabilit
odată cu adincirea antecedentă a reţelei hidrografice, după sisteme de
fisuri majore, care afectează stiva de formaţiuni cristaline (fig. 7).
Dintre văile mai importante în regiune, cea a Topologului scoate
deosebit de clar în evidenţă o concordanţă între direcţia fisurilor măsu
rate în roci şi modul ei de desfăşurare.
Linia în zig-zag cu desfăşurare largă şi orientările în mod alter
nativ nord-vestice şi nord-estice descrisă de valea menţionată, în cazul
Văii Capra, datorită conservării într-o măsură mai redusă, acest caracter
apare m.ai puţin evident. O conformare la sistemele de fisuri caracte
rizează, de asemenea, şi alte văi din regiune.
Pe traiectul văilor apar numeroase trepte transversale ( săritori)
de tipul pragurilor care s-au format pe mai multe căi. Mai numeroase
sînt cele de eroziune glaciară care apar frecvent în zona inaltii, pe
văile Avrig, Şerbota (fig. 8), Sărata, Scara şi Negoiu.
Treptele transversale formate prin eroziunea regresivă a. c;:ursului
de apă, sau ca efect al eroziunii diferenţiale determinate de litohttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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logie sint mai puţin răspîndite (văile Porumbăcel, Porumbac, Tunsu
şi Topolog).
Pe lîngă aspectele menţionate, caracteristice sînt şi cele în legă
tură cu fenomenele de marmitizare.
Aceste fenomene, deşi frecvente, datorită terenului accidentat,
aici sînt puţin cunoscute pînă în prezent.

Fig. 6. - Acele Cleopatrei ( Clildarea Slirlitii).

Deosebit de propice formării marmitelor sînt şisturile cristaline
mai moi ( şisturi sericitoase ori cloritoase şi micaşisturi) cînd acestea
alternează cu roci mult mai dure ( cuarţite şi gnaise). Complexele cu
alternante de roci reprezentate prin termeni petrografici rr. ai duri cum
sînt gnaisele şi amfibolitele întîlnite pe văile Capra şi Topolog sau pe
afluentii mai importanţi ai acestora ( Modrugaz, Cumpăna, Podeanu,
Mîzgavul, Topologel), constituie, de asemenea, un teren propice dezvol
tării marmitelor, care spre deosebire de primul caz sînt şi mai bine
conservate. Acestea sînt frecvente mai ales acolo unde văile se îngus
tează mult căpătînd aspect de chei. In astfel de puncte, pe lîngă marmihttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Fig. 7.

-

Aspectul vllli conditionat de
sistemele de fisuri majore
(Valea Topologului - Peretii SUnei Mari).

Fig. 8. - Caşcada Şerl;!Ota,

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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tele din albie, sint frecvente şi bine conservate marmitele de pe versanti
(pe valea Topologului - Peretii SUnei Mari, pe valea Modrugaz etc ).
Problemele ce se ridică în cunoaşterea unor astfel de fenomene,
în· ultimul timp sînt discutate de V. T r u f a ş ( 1 966) şi �· T r u f a �!
A 1 e x a n d r u T e t e a ( 1967). Concluziile la care au �Juns autor��
.
citaţi se confirmă pe deplin prin varietatea de aspecte mtllmte
i� Munţu
Făgăraş privind locul, dimensiunea, forma, modul de formare Şl gradul
de conservare a marmitelor.
•

III. REŢEAUA HIDROGRAPICA ŞI LACURILE

Apele subterane care alimentează reteaua hidrografică din regiune,
în principal sînt cantonate pe planele de şistozitate a rocilor şi in fisurile
acestora. Un rol subordonat revine păturilor freatice cantonate in depo
zitele deluviale. Debitele izvoarelor aparţinînd primului tip de acumu
lare al apei prezintă un caracter stabil spre deosebire de al doilea variabil in timp.
După modul aproape paralel de dispunere a văilor şi directiile prin
cipale de curgere în cadrul celor doi versanţi, nordic şi sudic, reţeaua
hidrografică din regiune, are un caracter destul de regulat.
Această reţea, în cea mai mare parte, aparţine bazinului hldro
grafic al Oltului şi într-o măsură mai mică celei a bazinului Argeş.
Cuirpăna de apă între aceste două mari colectoare hidrografice cores
punde liniei celor mai mari înălţimi a muntilor Lespezi, Podean:u,
Florea, Marginea, Bolovani, Ştubeaua şi Căpăţîna, care în cuprinsul
perimetrului, pe versantul sudic reprezintă culmea cea mai "impor
tantă, estică ( fig. 2).
A) Zona de pe versantul nordic al masivului Făgăraş apartine în
intregime bazinului hidrografic al Oltului. Această zonă cu o reţea hidra-..
grafică puţin ramificată, este drenată de pîraiele afluente rturjlor
Porumbac şi Avrig, tributare Oltului.
Principalii afluenţi ai rîului Porumbac sînt : Sărata, Serbota,
Porumbăcelul, Tunsul, Purcăreata şi Liscovul.
Din bazinul rîului Avrig numai afluentii săi estici (p. Colţuh.ii , .
p . Comăneasa ş i p. Auriştea) drenează regiunea.
B) Zona de pe versantul sudic al masivului Făgăraş se împarte intre·
•

bazinele hidrografice ale Oltului şi Argeşului.
,
a) Din bazinul Altului face parte rîul Topolog cu următoarele
pîraie afluente mai importante : Scara, Negoiu, Podeanu, Beghetaru,
Mîzgavul, Coastele, Coarneşul, Marginea, Suliţa şi Lupul ; la sud de
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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confluenţa cu p. Topologel regiunea este drenată numai de afluentii
estici ai Topologului ( Căldările şi Bolovanul).
•
b) Bazinul Argeşului, ale cărui particularităţi hidrologice sînt
analizate amănunţit într-o lucrare de dată recentă (M. 1 a n c u,
S. S t ă n e s c u - 1 970) , este reprezentat printr-o suprafaţă mai redusă.
.

Fig.

9.

-

Lacul Avriq.

Din reţeaua sa hidrografică numai pîrîul Capra cu afluentii săi
vestici (p. Paltinul, izv. Sec., izv. Lespezi ( Stînelor) , p. Modrugaz şi
p. Cumpăna•) , precum şi pîraiele Valea Rea, Prisăcelul şi Glodului,
tributare Argeşului ( în acest sector devenit lac de acumulare) , dre
nează regiunea.
In cadrul acestui bazin se întîlneşte un fenomen de captare prin
care cursul superior a p . Cumpăniţa, intr-un stadiu avansat de evoluţie
a reţelei hidrografice , cît şi datorită unei falii tmportante, a fost deversat

•1 A c u m se varsl! tn lac\ll d� a�;:urn\ll8rf! VidrC�r\1 c(l şi afluenllll
sl!u
mai
impor·
·
·
·
t8nt - Cumpl! niţo,
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Fig. 1 0.

-

11

Lacul C!iltun.

spre un torent de pe dreapta p. Capra, devenit ulterior cursul inferior al
•
p. Modrogaz ( fig. 2).
Acest fenomen a avut drept consecinţă fragmentarea culmei
unitare Comarnic - Piscul Vulturului în două, care initial avea aceeaşi
configuraţie ca şi cea învecinată, vestică, formată din munţii Marginea
şi Clăbucet )
Pe lîngă lacurile glaciare Avrig ( 201 1 rn alt.) şi Călţun (2175 m alt.)
instalate în circurile cu acelaşi nume (fig. 9 şi 1 0), care constituie
totodată obirşii de pîraie, în regiune s-au întîlnit p înă in ultimul timp
mai multe lacuri c.rtificiale de tipul haiturilor cu caracter temporar ( fig.
1 1 şi 1 2). Asemenea lacuri au fost amenajate pe văile Capra, Topolog,
Porumbăcel şi Porumbac. Acest ptocedeu folosit mai înainte în exploa
tările forestiere pentru transportul buştenilor la începutul ultimului
deceniu a fost abandonat datorită reţelei de drumuri construite în acelaşi
scop pe văile menţionate.
Utilizarea cît mai ratională şi complexă a apei , ca o avuţie
naturală de mare yaloare pentru dezvoltarea economiei naţicna lc>, a
'

.

") Prin aceast!i denumire in regiunea Argeş se intelege un munll' i mp!idurit de
unde se poete deduce in or : gin e a numelui de Munlele MarginPa, care se g!iseşte l a
lim ita d!ntre p!idure şi pajiştea de tip alpin.
.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Barajul şi lacul Podeanu din Valea Topologului.

condus la vaste lucrări de cercetare şi in bazinul Argeşului. Pe baza
acestor studii, d intre amenajările hidrotehnice deja realizate şi de
mare amploare din cuprinsul bazinului menţionat, se remarcă barajul
Vidraru") şi lacul de acumulare din amonte de Cheile Argeşului situat
in marginea sud-estică a perimetrului cercetat ( fig. 2).
In partea sudică a acestui teritoriu, pe Valea Cumpăna, unde se
găseşte şi U.H.E. .. Cumpănita " , este amenajat incă un lac de baraj ( 9 1 8
m alt.) de dimensiuni mici, î n legătură c u captarea secundară Topolog") Dupl!l. incheierea Iucrl!l.rilor principale de la barajul Vidraru, la data de 1 5
martie 1 966 a u fost inchise venele, moment care marchează şi aparitia lacului cu
acelaşi nume. Limitele lacului Vidraru (fig. 2 ) sint trasate după curba de 830 m ce
reprezinlli cola maximli la care incepe dev�rsarea in vechea albie a riului Argeş.
Barajul acestui lac, prin dimensiunile sale admite o acumulare de 465 milioane m3 de
ap11 din care Vu - 320 mii. m3 (N. P l!l. u n e s c u 1967). Dupli cel de la Bicaz ( 1 ,20
miliarde m3 de apli), pinli in prezent, lacul Vidraru este unul din cele mai mari lacuri
de baraj din tarl!l.. Barajul Vidraru are o inl!l.ltime de 1 66 m şi o lungime de 307 m Ia
coronarr.ent ; prin fnl!l.ltimea sa, acesta este al cincea baraj tn arc din Europa şi al
noulilea din lume ( N. P � u n e s c u 1 967).
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Cumpăna•). Prin lucrările hidrotehnice necesitate de captarea menţio
nată şi amenajările din aval de confluenţa Topologeului cu Topologul
( cota 958 m alt. ) acesta din urmă, afluent al Oltului, este deversat in
bazinul rîului Argeş.
Pe Ungă alte amenajări hidrotehnice din zona muntoasă a bazi
nului Argeş, situate în afara perimetrului cercetat, acestea reprezintă



Fig. 12

..

- Barajul lacului Stina Mare

din

Valea Topologului .

primele realizări din cadrul unui plan mai amplu, acum în curs de execu
tare în zona deluroasă a bazinului menţionat.
Caracterul reţelei hidrografice din regiune şi potenţiplul ei hidro
energetic admit amenajarea de noi lacuri de acumulare pe văile Capra
şi Topolog.
0) Tunelul acestei amenaj1iri hidrotehnice are o lungime de 7640 m (N.
n e s c u 1 967)

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

P 11 u

17

OBSERVAŢII GEOGRAFICE IN MUNŢII FĂGĂRAŞ

251

Fig. 1 3. - La Stina Mare , se dll lac" pe Topolog pentru plutirea buştenilor
pinii la rampa Iaroslav.

Volumul . de apă acumulată în aceste lacuri va putea fi sporit prin
construirea unei reţele complexe de galerii de aducţiune, care pe lîngă
văile de pe versantul sudic va cuprinde şi cursul superior a unor văi
de pe versantul nordic al masivului Făgăraş.
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OBSERVATIONS Gl!OGRAPHIOUES DANS LA ZONE D'ENTRE
LES SOMMETS NEGOIU ET CIORTEA DES MONTS PAGARAŞ
par

1. .MARE$

RESUME
L'investigation geologique detaillee des schistcs cristallins dans la zone de
Negoiu-aortea a fourni l'occasiort d'accumuler des observations d'nrdu� geogra
phique concernant le mode de deploiement et d'evolulion de la ligne de felle de
l'entiere cime principale des Monts Făgliraş.
Des sommets de la cime principale ne se detachent pas simultanement des cimes
secondaires, ni vers le nord ni vers· le sud ; a une cime secondaire sur le versant
nord du massif corresspond vers le sud un cirque glaciaire, fait qui entrafne le
deploiement en ligne tortueuse de la crete.
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La ligne de faite de l a cime principale des Monts Fi!lglraş se deploie dans le
c:adre d'uoe zone large de 450D m marquee au sud par le parallele du Sommet
tiortea
(2427 m) et au nord par celui du Sommct G!lllşescu (2471 m).
·
Sur toute l'etendue de cette zone, la ligne de faite de l 'extremite ouest du
massif occupe une position plus metidionale par rapport a la zone centrale (!'intervalle
d'entre les sommets Uliţa et Urlea), oil, en consequence de l'intensit e plus accentuee
de l'erosion glaciaire sur le vet!iim t sud, la ligne m en tionnee a ete deplacee vers le
nord d'environ 3000 m en comparaison de l'·alignement des altitudes maxima de l'etape
prcglaciaire. Bien que l'erosion glaciaire ait ele particulier ernent inten�e dans cet
intervalle de la cime principale du massif, on y trouve aussi maintenant les sommets
les plus eleves des Carpathes roumaines, d'ou l'on peut dectuire l'importance acquise
par la glaciation dans un secteur a altiludes initialement beaucoup plus grandes que
pans le reste des Monts Fllglraş.
·
L'extremite est de la ligne de faite de la cime principale occupe une position
relativement m ediane dans le cadre de la zone mentionnee.
La sinuosite des vallees des Monts F!gllraş fut etablie en meme temps que
l' approfondissement antecedent du reseau hydrographique, d'apres des &ys temes de
fissures m ajeures affectant l'amas de formations cristallines. Ce fait est particulierement
evident dans le cas de la vallee dţ Topolog. Dans le cadre du bassin hydrographique
de l'Argeş on recontre un phenomene de captage par lequel le cours superieur du
(.;umplnita est devenu le cours sup erieur du ruisseau Modrugaz.
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STUDII

ŞI CERCETĂRI

BOTANICA SISTEMATICA

CONSPECTUL PLANTELOR INFERIOARE
DIN Mi\SIVUL CEAHLAU
de V. ZANOSc:l-11 1 J

A BS TRACT

Tht• work dcals wilh u shorl hislorical view on inferior plants research on
C:••ahlliu, lhe systemalic prezentalion of taxons and a list of papers concerning
Lhis problem.
Till now were menlioned from C eahl li u
1 88 algae taxons, 54 Myxomycetae
taxons, 1 1 5 Lychenophyta taxons and 283 Bryophyta taxons.

Primele investigaţii botanica in masivul Ceahlău, despre care avem
cunoştinţă pînă azi, datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea,
dar acestea se refereau la plantele superioare. Cercetarea plantelor infe
rioare a început abia în zorii veacului nostru.
Astfel, primele unităţi sistematice de alge de pe teritoriul masi
vulu� Ceahlău sînt publicate de E m. C. T e o d o r e s c u ( 1 907) în
lucrar ea de sinteză asupra algelor din România (96) . Ulterior studiul
algelor din Ceahlău s-a făcut sporadic şi incomplet căci abia după 50 de
ani V. Z a n o s c h i mai culege şi studiază doar Bacillariophyceele
rîului Brstriţa şi afluentilor săi din zona lacului Bicaz. Cercetările au
durat d oi ani ( 1 958-- 1 960) iar rezultatele au fost publicate în colaborare
cu M. O l t e a n (47). Apoi I. T. T a r n a v s c h i şi M. O l t e a n
( 1 960) prelucrînd diatomeele din colecţia .,Em. C. Teodorescu" men
tioneaza cîteva unităţi şi din Ceahlău , iar M. O 1 t e a n ( 1 966) com
pletează încă lista diatomeelor acestui munte. In 1 960 V. Z a n o s c h i
( 1 00) ga.seşte o nouă statiune pentru Batrachospermum dillcnii în
România precizind existenţa acestei specii care fusese citată o singură
dată cu 60 ani în urmă. Asupra celorlalte grupe de alge nu s-a adăugat
încă nimic, singurele informatii de care dispunem datînd din 1 907.
1) Institutul Agronomic, laşi.
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A l. P o p o v i c i ( 1 903) menţionează primele Myxomycete din
Ceahlău ( 69). Apoi M. B r a n d z ă aduce cea mai consistentă contri
buţie la cunoaşterea acestui grup de plante pe Ceahlău (6, 7, 8, 9, 1 0) ,
dar studiul Myxomycetelor Ceahlăului nu a constituit încă preocuparea
exclusivă a unui botanist.
Cercetările micologice pe Ceahlău sint inaugurale tot în 1 903 de
A 1. p o p o v i c i care publică prima lucrare, rămasă de bază, asupra
macromicetelor din acest masiv (69) şi de 1. C. C o n s t a n t i n e a n u
care citează primele micromicete ( 1 6). Ulterior numărul cercetătorilor
preocupaţi de cunoaşterea ciupercilor din Ceahlău sporeşte. Astfel,
C. P et r e s c u ( 65, 66), 1. C. C o n s t a n t i n e a n u ( 1 7) , T r. S ă v u
l e s c u şi C. S a n d u-V i 1 1 e ( 88, 89), T r. S ă v u 1 e s c u ( 85) com
pletează lista m icromicetelor Ceahlăului iar M. B r a n d z ă şi
T h. S o 1 a c o 1 u ( 1 1 ) îmbogăţesc lista macromicetelor cu noi unităţi.
In ultimii douăzeci de ani cunoştinţele noastre asupra ciupercilor din
Ceahlău progresează graţie unui mare număr de lucrări, elaborate de
T r. S li v u 1 e s c u ( 86, 87) , C. S a n d u-V i l l e ( 74, 75, 76).
C. S a n d u-V i 1 1 e şi colaboratorii (77, 78, 79, 80, 8 1 , 82, 83, 84) ,
A. L a z ă r (37), M. H a t m a n u ( 34), T r. S ă v u l e s c u şi O l g a
S ă v u 1 e s c u ( 90) , M. P e t r e s c u ( 67), M. B e c h e t şi colabora
torii ( 1 ) , D. B o t e z a t u (4, 5), T h. C h i f u şi colab. ( 1 5), M. T o m a
( 97, 98), M. T o m a şi colab. (99).
Anii 1904 şi 1 906 marchează inceputul studiilor lich enologice pe
Ceahlău, iniţiate de pionierul lichenologiei româneşti M. S 1. a m a t i n
(92, 93). Mai tîrziu C. M o r u z i (39, 40, 4 1 ), P. C r e t 2 o i u ( 1 8, 1 9,
20, 2 1 , 22, 23) şi L. B u r 1 a c u ( 1 3, 14) completează invl�nt ..uul liche
nologic al Ceahlăului. Informaţii sporadice asupra lichenilor din Ceahlău
întîlnim în o serie de lucrări care nu au ca scop principal studiul aces
tora ( 1 2, 29, 30, 3 1 , 32, 33, 45, 56, 57).
S. R a d i a n ( 1 901 ) publică primii muşchi din Ceahlău ( 7 1 ) . După
o pauză de aproape un sfert de veac, apar începînd cu anul 1924 o serie
de lucrări(48,49, 50, 5 1 , 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61 , 62, ) elaborate.
de C. P a p p, prin care cu noştinţele noastre privitoare la Hora bryologică a Ceahlăului se îmbogăţesc considerabil. O contribuţie valoroas�
la cunoaşterea bryophytelor din Ceahlău o aduce biologul ceh
J. P o d p e r a ( 68) care în anul 1 931 vizitează Ceahlăul cu ocazia celei
de-a 6-a Excursii fitogeografice internaţionale. O serie de specii comune
de briofite din Ceahlău le aflăm citate sporadic în lucrări cu caracter
9eobotan.ic sau de studiu a plantelor superioare ( 3, 12, 29, 32, 33, 38,
44, 45, 56).
Din cercetările amintite rezultă că pe teritoriul masivului Ceahlău
au fost identificate pînă în prezent 1 88 taxoni alge, (din care 1 4 1 specii,
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43 varietăţi, 4 forme) ; 54 taxoni Myxomycete (43 specii, l l varietăţi) ;
609 taxoni din încrengătura Mycophyta ( 576 specii, l ssp. , 22 var., 1 0
forme) ; 1 1 5 taxoni din încreng. Lychenophyta ( 97 specii, 9 varietăţi,
9 forme) şi 283 taxoni din încrengătura Bryophyta ( 1 94 specii, 61 varie
tăţi, 28 forme).
Nădăjduim că prin publicarea acestui conspect se vor intensifica
cercetările în vederea completării inventarului floristic al Ceahlăul u i

A L G E
Increngătura CHRYSOPHYTA
Familia

HYDRURACEAE

1 . HYDRURUS loetidus (VIII.) Kirchn var. penicilatus
(Ag.) Klrchn. (96).

Familia

COSCINODISCACEAE

2. MELOSIRA arenaria Moore ( 46).
3. M. varians Ag (47 ).
.

Familia

FRAGILARIA CEAE

4. MERIDION criculare Ag. (47).
-var. constricta (Ralfs) V.H. ( 47).
5. DIATOMA vulgare Bory (47).
var. ehrenbergil (Kiitz.) Grun. ( 47).
6. D. elongatum (lyngb.) Ag.
- var. tenuis (Ag.) Kiitz. (47).
7. D. hiemale (lygb.) Helber!J (95, 46).
- var. mesodon (Ehr.) Grun. (47, 46, 95).
8. FRAGILARIA intermedia Grun. (47)
9. F. leptostauron (Ehr.) Hust. ( 47).
- var. dubla Grun. (47)
1 0. F, pinnata Ehr. (47).
- var. Iancettu]a (Sebum.) Hust. (47).
I l . CERATONEIS arcus (Ehr.) Kiilz. ( 46, 95 ,47).
- var. linearis Holmboe ( 47).
var. amphioxys (Rabenh.) Brun. (47, 95).
1 2. SYNEDRA vaucheriae Kiitz. (47).
1 3 . S. uJna (Nilzsch) Ehr. (47).
1 4. S. amphicephala Kiilz.
- var. austriaca Grun. (47)
1 5. S. parasilica (W. Sm.) Hust. (47).
- var. subcontricta Grun. (47)
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F a mi l ia EUNO TIACEAE

1 6.
1 7.
1 8.
1 9.

EUNOTIA arcus Ebr. (46).
E. Junaris (Ebr.) Gl1l.D. (47).
E. pectinalis (Kiitz.) Rabenb. (46).
E. praerupt a Ebr. (47).
Fam ilia ACHNANTHA CEAE

20. COCCONEIS pedicutus Ebr. (46, 95, 47).
2 1 . C. placentula Ebr. (46, 47).
- var. euglypta (Ebr.) CI. (46, 95, 47).
22 C. diminuta Pant. (46, 95, 471.
23. EUCOCCONEIS llexela Kiitz. (46, 47).
24. ACHNANTHES minutissima Kiitz. (46, 47).
var. cryptocephala Grun. (46, 47).
25. A. lanceolata (Breb.) Grun. ( 47).
var. rostrata (0str.) Hust. (47).
26. RHOICOSPHENIA curvata (Kiitz.) Grun. (47).
-

-

Fam ili a NAVIC ULACEAE

27. MASTOGLOIA grevillei W. Sm. (47).
28. DIPLONEIS ovalis (Hllse) CL (47).
- var. oblongeiia (N:ig.) CI. (47, 46).
29. AMPHIPLEURA peiiucida Kiitz. (47).
30. FRUS1'U LIA vulgaris Tbw. (47),
31. ANOMOEONEIS sphaerophora (Kiltz.) Pfltz. (47).
32. ST AURONEIS phoenicenteron Ebr. (47).
33. S. smithii Grun. (47)
34. NAVICULA cuspidata Kiitz. {47).
- var. ambigua (Ebr.) Grun. (47).
35. N. grimmei Krasske (47).
36. N. mutica Kiitz. (47).
- var. nivalis (Ebr.) Hust. (47).
37. N. binodis Ebr. (47).
38. N. bacil/um Ebr. (47).
39. N pupula Kiitz. (47).
- var. rectangularis ( Greg.) Grun. (47).
- var. capitala Hust. (47).
40. N. cryptocephala Kiitz. (47).
- var. intermedia Grun. (47)
4 1 . N. rhynchocephala Kiitz. ( 47).
42. N. hungarica Grun.
- var. capitala CI. (47).
43. N. cincta (Ebr.) Kiitz. (46).
44. N. radiosa Kiitz. (95, 47).
45. N. reinhardtii Grun. ( 46, 95).
46. N. gracilis Ebr. (47).
47. N. dicephala (Ebr.) W. Sm. (47).
48. N. exigua (Greg.) O. Miill. (46, 47).
49. N. oblonga Kiitz. (47).
50. N. tuscu/a (Ehr.) Grun. (47).
5 1 . PINNULARIA gracillima Greg. (47).
52 P. fasciata (Lagerst.) Hust. (47).
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53. P. Iata (Breb.) W. SmJth.
- f. thwlnglaca (Rabenb.) A.

Mayer ( 46).

54. P. mlcrostauron (Ehr.) CI.
- var. brebissonll (Kiltz.) Husl (47).
55. P. borealls Ehr. (46, 47).
56. P. nodosa Ehr. (47).
57. P. vlrldis (Nitzsch.) Ehr. ( 47).
- var. rupestris (Hantzscb) Husled t (46).
- var. sudetica (Hllse) Hust. ( 47).
58. NEIDWM aifine (Ehr.) CI.
f. undulata Grun. (47)
59. N. irldis (Ehr.) CL (47).
60. N. dubium (Ehr.) CL
- f. constricta Husl (47).
61. CALONEIS alpestrls (Grun.) Cleve (46).
62. C. amphisbaena (Bory) CI. (47).
63. C. sillcula (Ehr.) CI. ( 47).
- var. glbberula (Kiitz.) Grun. (47).
64. GYROSIGMA atlenuatum (Kiitz.} Rabenh. (47)
65. G. spenceri (W. Sm.) CI.
- var. nodilera Grun. (47)
66. AMPHORA ovalis Kiilz. (47 ) .
- var. libyca Ehr. (46, 47).
- var. pediculus Kiitz. {47, 95).
67. CYMBELLA a/pina Grun. (46).
68. C. delicat ula Kiltz. ( 46, 47).
69. C. laevls Nlig. (47),
70. C. navlculiformls Auersw (47).
71. C. prostrata (Berk.) CI. {46, 47, 95).
72. C. ventricosa Kiitz. (46, 47).
73. C. gracilis (Raben.b.) CL (47).
li!. C. aequa/is W. Sm. (46, 47).
75. C. sinuata Greg. (47).
76. C. aliinis Kiltz. (46, 47).
77. C. cymbilormts (Ag. l Kiltz.) V. H. (47).
78. C. cfstula (Hemp.) Grun. (47).
79. C. Ianceolata. (Ehr.) V. H. (47).
80. C. hefvetica Kiitz. (47, 95).
81. C. bistrilzae Oltean et Zanoschl (47).
82. c. tumida (Breb.) V. H. (47).
83. C. aspera (Ehr.) Cleve. ( 46, 95).
84. GOMPHONEMA acuminatum Ehr.
- var. coronata (Ebr.) W. Sm. (47).
85. G. parvufum (Kiltz.) Grun. (47).
86. G. angustatum (Kiltz.) Rabenh. (47).
- var. producta Grun. (47).
87. G. longiceps Ehr.
- var. subclavata Grun. (46 . 47).
- f. gracilis HusL ( 47).
88. G. intrieatum Kiitz. (46, 47).
- var. pumila Grun. ( 47)
89. G. constrictum Ehr. (47).
90. G. olivaceum (lyngbye) Kiitz. (47, 95).
- var. calcarea Cleve. (47).
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Familia

EPITHEMIACEAE

91 . DENTICULA tenuis (Kiilz.) Hust.
- var. crassula (Năg.) Hust. ( 46, 95, 47).
92. D. elegans Killz. (47).
93. EPITHEMIA muellerl Frlcke (47).
94. E. zebra (Ehr.) Kiitz. ( 47).
- var. saxonlca (Kiitz.) Grun. ( 47).
95. RHOPALO DIA gibba (Ebr.) O. MillL (47).

Familia

NITZSCHIA CEA E

96. HANTZSCHIA a mphioxys (Ebr.) Grun. (47).
97. NITZSCHIA hungarica Grun. (47)
98. N. angustata (W. Sm.) Grun. (47).
99. N. sinuata (W. Sm.) Grun. (46, 47).
100. N. linearis W. Sm. (47).
101. N. dissipata (Kiitz.) Grun. (47).
102. N. amphlbia Grun. (47)
103. N. lrustulum (Kiitz.) Grun. (47).
104. N. sigmoldea (Ebr.) W. Sm. (47).

Familia

SURIRELLACEAE

1 05. C, YMATOPLEURA solea (Breb.) W. Sm. (47).
106. C. elllptlca (Breb.) W. Sm. ( 47 }.
107. SURIRELLA angustata Kiltz. ( 47}.
1 08. S. ovata Kiilz. (471.
- var. pinnata (W. Sm.) Husl ( 47).

!ncrengătura RHODOPHYTA

1 09. BATRACHOSPERMUM sp. Noul! pentr u Ceahlilu.

1 10. B. dllennl Bory. ( 1 00).

!ncrengătura CHLOROPHYTA
Familia

VO I. V OCACE A E

1 1 1 . GONIUM pectorale Miill. (96).
1 12. PANDORINA morum (Muell.) Bory. (96).
.

Familia

CHAETOPHORACEA E

1 1 3. CHAETOPHORA eJegans (Rotb) Ag. (96).
1 1 4. MICROTHAMNION strlctisslmum Rabenh. (96).
1 1 5. TRENTEPOHLIA sp. Noul! pentru Ceahlău.

Familia

CLADOPHORACEAE

1 1 6. CLADOPHORA glomecata (L.) Kuetz.
- var. slmplicloc Kuetz. (96).
1 17. RHIZOCLONIUM hlecoglyphlcum (Ag.) Kiitz.
- var. toctuosum (Kuetz.) Stockm. (96).

Famil ia

MESOT AENIACEAE

1 1 8. NETRIUM naegelii (Breb.) West and West (96).
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Familia

Z YGNEMATACE AE

1 19. SPIROGYRA varlans (Hass.) Kuetz. (96).

Familia

DESMIDI ACEAE

PENIUM navicula Breb. (96).
P. truncatum Breb. (96).
P. cylindrus (Ehr.enb.) Breb. (96).
CLOSTERIUM acerosum (Schrank) Ehrenb. (96).
PLEUROT AENIUM trunca tum (Breb.) Nlig. (96).
TETMEMORUS laevis (Kuetz.) Ralfs. (96).
EUASTRUM verrucosum Ehrenb. (96).
E. anomalum Gay (96).
E. oblongum (Grev.) Ralfs . (96).
129. COSMARIUM tumens Nordst.
- var. minus Hansg. (96).
130. C. laeve Rabenh. (96).
131. C. holmlense Lund.
- var. lntegrum Lund. (96}.
132. C. tetragonum (Naeg.) Arch.
- var. Jundelii Cooke (96).
133. C. botrytls (Bory) Menegh (96).
134. C. cyclicum Luod. (96).
1 35. C. ochtodes Nordst. (96).
1 36. C. conspersum Ralfs.
- var. rotundatum Wlttr. (96).
137. C. caelatum Ralfs. (96).
138. STAURASTRUM hirsutum (Ebr.eub.) Breb. (96).
139. S. punctulatum Breb. (96}.
- var. Klellman/i Wllle (96).

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Increngătura EUGLENOPHYTA
Familia

EUGLE NACEAE

1 40. EUGLENIA spirogyra Ebreub. (96).
L41. PHACUS pleuronectes (Milll.) Nltzsch. (96).

M Y X O M Y C. E T E

Increngătura MYCETOZOA
Familia

CERATIO MYXACEAE

1. CERATIOMYXA mucida Scbroel (69).

Familia
2.
3.
4.
5.

PHYSARUM cltrlnellum Peck (8).
P. connatum Llster (8).
P. contextum Pers. (9).
P. penetrale Rex. ( 8 ).

PHYSA.RACEAE
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6. P. nutans Pers.

- var. longipes (8).

- var. aurantiacum Llster (9).
8. PVLIGO septica Gmelln (9, 69).
9. LEOCARPVS vernicosus Llnk. (69).
1 0. DIDERMA montanum Meylan (8).
I l . DIDYMIVM melanosperm u m Macbr.
- var. minus Llster (8).
1 2. D. squamulosum Prles (9).
13. MVCILAGO spongiosa Morgan (69).

7. P. viride Pers.

F am il ia STEMONITACEAE

1 4.
1 5.
1 6.
1 7.
18.
1 9.
20.
21.
22.

STEMONITIS lerruginea Ebrenb. (9, 69).
S. tusea Rotb ( 1 3).
S. hyperopta Meylan (8).
S; pallida Wlngate (8).
S. splendens Rost. (9).
- var. IJacclda Lister (8).
COMATRICHA nigra Scbroeter.
- var. aequalis Sturgls (8).
C. typhoides Rost. (9).
- var. genuina Llst. (69).
LAMPRODERMA echinulatum Ro st. (7).
L, violaceum Rost. (69).
Fam ili a HETERODERMACEAE

23. LINDBLADIA ellusa Rost. (9).
24. CRIBARlA argillacea Pers. (9}.
25. C. intricata Scbrad.
- var. dictydioides Llster. ( 1 0).
26. c. macrocarpa , Scbrad, (9, 6).
27. C. purpurea Scbrader (6).
28. C. pyrilormis Scbrad.
- var. notabllis Rex . ( 1 0).
29. C. rubiginosa Prles (8).
30. DICTYDIV M canceJJatum Macbr. (9).
F am ili a TVBUL INACEAE

3 1 . TUBIFERA ferrugi.nosa Gmelln (6, 69).
F amili a R ET ICVLARIACEAE

32. RETICVLARIA Jycoperdon Bull. (9 ,69).
Fam ili a LYCOG ALACEAE

33. LYCOGALA epidendrum PrJes (9, 69).
- var. exiguum Llster (25).
Fam ilia TRICHIACEA E

34. TRICHIA aWnis d.e Bary ( 69).
35. T. decipiens Macbr. (9).
- var. olivacea (Meylan) Scblnz. (25).
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36. T. erecta Rex. (8).
37. T. lavoglnea Pers. (9, 69).
38. T. IJorilormis G. Llster. (9)
39. T. varia Pers ( 9).
40. HEMITRICHIA clavata Rost. (9).
4 1 . H. vesparium Macbr. (9).
- var. genuina Llst. (69).
.

Familia

ARC YRIACEA E

42. ARCYRIA denudata Sheldon (6, 69).
43. A. lnca·rnala Pers. (9).

C I U P E R C I
!ncrengătura MYCOPHYTA
Familia

PERONO SPORACEA E

t . CYSTOPUS candiduli (Pers.) Uv.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

- var. ellipsoideus OJga SAvuJescu
C. tragopogonis (Pers.) Schroeter.

(90).

- var. sphaerocuboides OJsa SAvulescu.
- f. major Olga SAvuJ. (90).
PERONOSPORA aesllvalls Sydow (90).
P. arabidis - hlrsutae Gii um. (90).
p. arenariae (Berk.) Tul. (90).
P. boni - henrlci Glium. (90).
P. grisea U nger (90).
BREMIA sonchi K. Saw. Nou.1i pentru Gcahl1iu 1).

9. PENICILLIUM

Familia

ASPERGILLACEAE

candidum Link. (82).

Familia

ONYGENACEAE

1 0. ONYGENA caprina FuckeJ (97).

Familia

ERYSIPHACEAE

I l . ERYSIPHE asperifoliorum Grev. Nouă pentru Ceahlău.
1 2. E. biocellata Ehrenberg (76).
13. E. cichoracearum De. ex Merat. (88, 76).
1 4. E. depressa (Wallr.) SchJecht. Nouă pentru Ceah IAu.
1 5. E. galeopsidis De. ex Merat. (88, 76)
1 6. E. graminis De. ex Merat. (34, 78).
1 7. E. hyperici (WaUq Blumer (76).
1 8. E. martii Uv. (37).
- f. pubescens (Rchb.) Seck. (37, 78, 76).
1 9. E. polygoni De. ex Saint - Amans (88, 76).
1) Speciile no i pentru ţara sa\l penţm rnC�Şiv\ll
Cont. Dr. E. B�dle,

<;:�!lltJ �\J

�u

fosţ �eţcqninilt�

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

�f

264

VALERIU

20. E. ranunculi
Ceahlău.

ZANOSCHI

Grev. SpeCia se indi că prima dată din

E. salviae (Jacz.) Blumer (76).
E. valerianae (Jacz.) BJu mer Nouă pentru Ceahlău.
E. verbasci (Jacz.) Blumer Nouă pentru Ceanlău.
SPHAEROTHECA Juliqtnea
(Schlecht, ex Fr.) Pollacc1 (88, 77, 79, 76).
25. S. irllca (Fr.) Blumer (76).
26. S. humili (EDI Burr. { 88, 76).
27. S. mors - uvae (Schwein) Berk. et Curt. (76).

21.
22.
23.
24.

Familia
28.

PSEUDOPEZIZA

MOLLISIACEA E

medicagin is (Lib.) Sacc . (37) .

29 . P. trilolii (Biv. E�rnh.) Fuck. (37) .
30.
31.

PYRENOPEZ IZA ebuli (Fr.) Sacc. (80).
TAPESIA apocy pt a Rehm. (1).

Familia

32.
33 .

MORCHELLA esculenta
M. conica Pers. (99) .

MORCHELLACEAE

(L.) Pers. (69).

Familia
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.
40.
41.

HELVELLA CEAE

HELVELLA elastica H uli. (69) .
PAXINA sulcata (l"ers.) O. Kuntze (69).
GYROMYTRA esculenta (Pers.) Fr. (69).
DISCINA perlata ( Karst.) Rabenh. (69).
OTIDEA auricula (Scbaeff.) Rebm. ( 69).
PLICARIA echinospora (Karsl) Rabenh. (69).
P. lurlurac ea Rehm. (6lJJ.
bis. - P. violacea (Pers.) Rabenb. (69).
P. violaceo - nigra Rchm. (69).

Familia

HU MARIACEAE

HUMARIA rutilan s (Fries.) Rabenh. (69).
H. hemisphaerica (Wiee. ex Fr.) Fuckel (69) .
44. A LEU RIA vesiculosn (Bull.) Fr. (69).
45. SCUTELLINTA scutellata (L. ex St. Amans) Lambotte (69) .

42.
43.

Familia
46.
47.

SARCOSCYPHACEAE

SARCOSCYPH A coccin e11 (Scop. cx St. Am.) Lombottc (99).
S. coronaria (Jacq.) Adw. (99).

Familia

GEOGLOSSACF.AE

LEOTIA Jubrica Fr. et Scop. (99).
49. SPATHULARIA clavata (Schff,) .Sacc. (99).

48.

Familia

HELOTI ACEAE

50. BULGARIA inquinans Fr. (99).
51. HELOTIUM citrinum (Hedw.) Pr. (69).
52. CHLOROSPLENIUM aeruuinosum ( Oc d. ex Fr.) de Not. (99).
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Familia

2G5

PHACIDIACEAE

53. LOPHODERMIU M a<Iundinac eum (Schrad.) Chev. (1).
54. L. plnastri \Schrad.) Chev. Nouli pentru Ceahlliu.
55. RHYTISMA acerinum (Pers.) Fr. Nouă pentru Ceahlău.

Familiia

MASSARI ACEAE

56. MASSARINA eburnea (Tul.) Sacc. (75).

Familia

AMPHISPHAERIACEAE

57. AMPHISPHAERIA hy poxylon Eli. et Everh. (82).

Fam ilia

XYLARIA CEAE

58. DALDINIA concentrlca (11olt. et Fr.) Ces. et de Not. (99).
hypoxilon (L.) Grev. (69) .
60. X. polymorpha ( Pers.) Grev. (69).
- var. pistilarls Ntlte. (69) .
- var. acrodac t yla Ntke. (69) .
6 1 . DIAPORTHE strumella (Fr.) Fuck. (80) .

59. XYLOSPHAERA

Familia

CLAV ICIPIT ACEAE

62. CLAVICEPS microcephala (Wallr.)Tul. (34, 78).
63. C. purpurea t Frl es ) Tul. (34).

Familia

DOTHIDEACE AE

64. DOTHIDEA natas (Tode) Zahlbr. (83) .
65. PHYLLACHOR A gramlnis (Pers.) Fuck. (34).
66. Ph. trilolii (Pers.) F'uck. (37).

Familia

PSEUDOSPHAERIACEAE

67. CUCURBITARIA pruni-avtum Allesch. (81).

68. MET ASPHAERIA thallctrt Sacc. (Syn. Lepiosphaeria Thalictri
Wint.). Sp eci e nouă pentru Ro m4nla.
69. M. isariphora (Desm.) Johans. Specie nouă pentru R omânia).
70. LEPTOSPHAERIA agnit n C e s. et Not. Specia s e menUoneazli prima datli din Cea.hlllu.
7 1 . L. artemisiae ( Fuck.) Aursw. Specia se indicii prima datli In flora. mlcolagldl
a Ceahlliului.
72. L. culmicola tPr.) Karst. Specie nouă pentru Oeahlău.
73. L. culmorum Auersw. (34, 78).
74. L. doliolum IPers.) Ces. et de Not. (81 ).
75. PHYSALOSPORA carJcicola Karst. (1 ).
76. PYRENOPHORA comata Sacc. Specia se menţionează pr:ima de:tli ddn Ceahlill\l .
76. bis. - P .dlanthi fDe No t.) Beri. Specie nouil pentru Ceahliiu.

Familia

MYCOSPHAERELLACEAE

77. MYCOSPHAERELLA vulnerariaP tFuck.J Mlgula (37, 78).
78. PLEOSPHAERULINA brioslann Pollact .
- var. petrescut Sandu-VIIle (81 ).
79. SPHAERELLA microspila (B. e l. Br.) Cooke (83).
80. SPHAERULINA myrtillinum ISacc. et Fautr.) W. Klrcbst. (84).
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Familia
81.
82.
83.
84.

ZANOSCHI

DA CRYOMYCET ACEAE

CALOCERA carnea (Bartscb.) Fr. (69).
C. vlscosa (Pers.) Fr. (69).
DACRYOMYCES deliquescens Bo li . ex Duby (69).
D. stlllatus (Nees.) Fr. ( 69).

Familia

THE:'L EPH ORACEAE

85. ALEURODISCUS acerinlll (Fr. ex Pers.) Hobn et Lilsch. (99).
86. CYPHELLA digitalis (Alb. et Scbw.) Fr. (69).
87. HYMENOCHAETE rubiginosa (Fr. ex Dlcks.) Lev. ( 69).
88. STEREUM PrustulosllD2 Fr. (69).
89. S. hirsutum (WIUd.) Pers. ( 69, 35).
90. S. purpureum (Pers.) Fr. (69).
9 1 . THELEPHORA palmata (Soop .) Fr. (69).
92. T. sulphurea Fr. (69).

Familia

CLAVARIACEA E

93. CLAV ARIA botrytls Pers. (69).
94. C. corralloides L. (69).
95. C. crispula Fr. (69).
96. C. crlstata (Holmsk.) Pers. (69).
97. c. /Java Scbaeff. (619).
98. C. lormosa Pers. ( 69).
99. C. pistllaris (L.) Fr. (69).
1 00. PTERULA subulata Fr. (69).

Famil ia

HYDNACEA E

1 0 1 . CALODON aurantiacum (Fr. ex Batsch.) Karst. (69).
1 02. C. Ferrugineum (Fr.) Pat. (69).
1 03. C. suaveolens (1'1'. ex Scop.) Quel. (69).
1 04. DRYODON cirrhatum (Pers.) Quel. (69).
1 05. D. co ralloide s (Fr. ex Scop.) Quel. ( 69).
1 06. HYDNUM geogenlum Fr. (69).
1 07. H. mucidum (Gmelln) Pers. (69).
1 08. H. repandum (L.) Fr. ( 69).
1 09. H. subsquamosum Batscb. (69).
1 1 0. H. velutinum Fr. (69).
1 1 1 . IRPEX lacteus Fr. (69).
1 1 2. PLEURODON auriscalplum (Fr. ex L.). Pat. (99).
1 1 3. SARCODON imbricatum (1.) Quel. (69).

Familia
1 1 4.
1 1 5.
1 1 6.
1 1 7.
1 1 8.
1 1 9.
1 20.

POLYPORAC EAE

ANJSOMYCES odoratus (Fr. ex Wuli.) PU. (69).
CALOPORUS ovinus (Scbaeff.) Quei. (69).
CORIOLUS hirsutus ( Wulf.) Quel. (69).
C. pubescens (Sebum.) QueJ. (69).
c. versicolor (L.) Quel. (69).
c. zonatw (Nees. ex Fr.) Quel. (69).
FOMES annosus (Fr.) Cooke.
- f. incrustans B. et G. (27).
- f. scutata (Hoffm.) Harz (27).
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1 21. P. Jomentarius (L.) Klckx. (5, 69).
122. P. marg;natus (Fr.) GW. (69).
1 23. F. roseus (Alb. et Scbw) Cke. (98).
124. GANODERMA applanatum (Pers.) Pat. (69), ( 27).
1 25. G. lucidum (Leyss.) Karst. (99).
1 26, G. resinaceum (Bond.) Pal. (99).
127. GLOEOPORUS adust us (Willd.) Pll. (69).
1 28. G. a mo rph u s (Fr.) Clem, et Sbear (69).
129. GLOEOPHYLLUM abietinum (Bull. ) Karst. ( 69).
1 30. G. seplarium (Wulf.) Karsl. (27, 69).
1 3 1 . G. trabeum (Pers.) Murr. (69).
132. GRIPOLA sulphurea (Bull.) Pil. (99).
1 33. INONOTUS hispldus (Bull.) Karst. (99).
1 34. ISCHNODERMA resinosum (Fr.) Karst. (99).
135. LENZITES llaccida (BuU.) Fr. (69).
1 36. LEPTOPORUS caesius (Scbrad.) Quel. (69).
1 37. MERULIUS Jacrymans Sebum. (69, 28).
138. M. rulus Fr. ex Pers. (99).
1 39. M. tremellosus (Schard.) Fr. (69).
1 40. PHELJNUS igniarius (L. ex Fr.) Quel. (69).
1 4 1 . P. pini (Tbore) Pll.
- var. abietls Karst. (27).

1 42. P. pomaceus (Pers.) MaJre (99).
1 43. PIPTOPORUS b etulinus (BuiJ. ex Fr.) Karst. (69, 99).
1 44. POLYPORELLUS arcularlus (B atscb.J Pll. (69).
145. P. melanopus (Scbw.) PU. (69).
1 46. P. picipes (Fr.) Ka.rst. (69).
1 47. P. squamosus (Huds.) Karst. (69).
1 48. P. varius (Fr.) Karst. (69).
1 49. POLYPORUS cinnamomeus Fr. (1'19).
1 50. P. lragills Fr. (69).
1 51 . P. intybaceus Pr. (69).
1 52. P.Jacteus Pr. (69).
1 53. P. molluscus (Pers.) Rabenb. (69).
1 54. POLYSTICTUS perennls (L.) Pr. (69).
1 55. PORIA vaporaria Pers. (69).
1 56. P. vuJgaris Fr. (69).
1 57. TRAMETES abietina (Dicks.) Pll. (69).
-

f. lusco-violacea Ebrh.

( 69. 27).

1 58. T. betulina (L.) PU.) (27).
- f. variegata Pr. (69, 27).
1 59. T. cinnabarina (Jacq.) f,r, (69).
1 60. T. conlragosn (Bolt.) Jorst. (69).
- f. rubescens Donk. (69).
161 . T. gibbosa (Pers.) Fr. (69).
1 62. 'f. suaveolens (L.) Fr. (69).
1 63. T. unicolor (BuU.) Cke. (69).

Fami lia

BOLETACE!\E

1 64. BOLETUS appendiculat us S chaeff. (69).

1 65. B. chrysenteron (Bull.) Fr. (69).
1 66. B. edulis (Bull.) Fr. (691.
1 67. B. granulatus (L.) Fr. (99).
1 68. B. lupinus Fr. (69, 2).
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169. B. lurldus (Scbaeff.) Fr. (69).
170. B. Iuteus (Bull.) Fr. (69).
171. B. plperatus (L.l Fr. (69).
172. B. rulus (Scbaefl.) Fr. (69).
173. B. satanata Lenz. ( 69).
174. B. scaber (Bull.) Fr. f69).
175. B. variegatus Scbwarlz . (69).
176. B. viscidus IL.l Fr. (99).
177. BOLETOPSIS Ieucomelaena (Pors.) Fay.
Familia

(99).

PAXILLACEAE

178. PAXILWS atrotomentosus (Batscb.) Fr. (99).
179. P. involutus (Bailscb.) Fr. (69).
180. P. lepista Fr. (69).
181. P. panuoides Fr. (69).
Familia

CANTHARELLA CEAE

182. CANTHARELLUS auranliacus Fr. (99).
183. C. cibarius Fr. (69).
184. CRATERELWS clavatus Fr. (69).
185. C. cornucopioides (L.) Pers. (69).
Familia

AGARIC ACEAE

186. AMANITA aspera Pers. (69).
187. A. citrina (Scbaefl.) Quel.
- var. mappa Fr. (4).
188. A. muscaria (L.) Pers. (69).
- var. puelln GUI. (69).
- var. sangulnea GUI. (69).
189. A. pantherlna (Fr. ex De.) Quel. (69).
190. A. regalis (Fr.) Micb. (15).
191. A. rubescens (Fr. ex Pers.) Quel. (69).
192. A. spissa (Fr.) Quel. (69).
193. A. vaginata (Fr. ex Bull.) Quel.
var. alba Fr. (69).
·-

- var. lulva Scbaeff.

(99),

194. ARMILLARIA auran!la (Fr.) (69).
195. A. imperialis (Fr.) (69).
196. A. mellea Fr. (69).
197. A. mucida (Scbrad.) Quel. (69).
198. A. ramentacea Fr. (69).
199. BOLBITIUS reticulatus (Fr. ex. Pers.) Rlck. (69).
200. B. litubans (Bull.) Fr. (69).
201. B. vitelJinus ( Pers.) Fr. (69).
202. CLITOCYBE cerussata Fr. 169).
203. C. clavlpes ( Pers.) Quel. (69).
204. C. geotropa (Bull.) Fr. (69).
205. C. lnlundibulllormJs (Scbaeff.) Fr. (69).
206. C. inversa JScop.) Fr. (69).
207. C. nebularis Fr. (99).
208. c. odora ( F·r. ex. Bull.) Quel. (69).
209. C. phylJophlla Fr. (69).
210. C. vermicularls Fr. (69).
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CLITOPILU S prunulus (Fr. ex Scop.) Quel. (69).
COLLYHIA acervata Fr. (69).
C. butyracea ( BoU . eX Fr. ) Qoel. (99).
c. dryophilla {Fr. ex Boli.) Quel. (69).
C. lusipe s 1 .. uu. ex Pr.l Quel. (99).
- var. contorta Gill . (69).
2 1 6. C. lon gi pes (Fr. ex Boli.) Quet (69).
2 1 7. C. phaiopodia Fr. (69).
218. C. plalyphylla (Fr. ex Pers.) Quel. ( 69).
2 1 9. C. radicala Pr. ( G9).
220. C. tenacella (Pr. ex Pers.) Qoel. (99).
221 . C. velulipes (Cort. ex Pr.) Qoel. (99).
222. COPRINUS atramentartus (Boli.) Pr. (69).
223. C. comalus ( Miii!. ) Fr. (69).
224. C. do mes tic us Pers. ( 69).
225. C. micaceus (Boli.) Pr. ( 69).
226. C. nycthemerus Valll. (69).
226. C. oblectus Pr. (69).
228. c. plica tilis (Curtls) Pr. (69).
229. C. sociatus Fr. (69).
230. C. stercorariu.� (Bull.) Pr. 169).
231 . CORTINARIUS a rmenlacus jScbaeff.) Pr. (69).
232. C. boltealus Pr. (69).
233.C. calochrous Pr. ( 69).
234. C. clnnabarlnus Pr. (69).
235. C. clnnamomeus (L.J Pr. (69).
236. C. colllnltus (Pers.) Pr.
- var. mucosus IBull.) Pr. (69).
237. C. decoloratus Pr. (69).
238. C. lulgens (A:b. et Schw.) Pr. (69).
239. C. glaucopus (Schaefl.) Fr. (69).
240. c. hlnnuleus {Sow.) Fr. (69).
241 . C. Jeucopus (Pers.) Pr. (69).
242. C. llmonlus Pr. (69).
243. C. multilormis Pr. ( 69).
244. C. napus Pr. ( 69).
245. C. orlchalceus 1 alsch.) Fr. (69).
246. C. purpurascen s Pr. (69).
247. C. vibratilis Pr. (69).
248. CREPIDOTVS mollis (Schaelf.) Quel. (69).
249. CYSTODERMA carcharlas (Pr. ex Pers.) Pay. (99).
250. ENTOLOMA clypeatum (L.J Pr. ( 69).
251 . E. prunuloide.� lfr.) Quel. (69).
252. E. sericeum Fr. (69).
253. FLAMMULA carbonaria Pr. (6g),
254. F. lenta ( Pers. ex Fr.) Kurnrn. (69).
255. F. plcrea Fr. (69).
256. F. sapinea Fr. ( G91.
257. GALERA spartea Pr. (69).
258. G. sphagnorum (Fr. ex Pers.) Karst. (69).
259. G. t enera Pr. (69).
260. GOMPHIDIUS glutinosus (Schaefl.) Pr. (69).
261 . G. vlscldus (L.) Pr. (69).
262. HEBELOMA crustullnJiorme (Pr. ex Bull.) Qoel. (69).
263. H. nudlpes Pr. (69).

211.
2 1 2.
2 1 3.
214.
2 1 5.
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264. HYGROPHORUS chlorophanus Pr. (69).
265. H. coccineus (Scbaeff. ) Pr. (69).
266. H. conicus (Scop.) Pr. (69).
267. H. eburneus (Bull.) Fr. (69).
268. H. limacinus (Scop.) Fr. (69).
269. H. psittacinus (Scbaeff.) Pr. ( 69).
270. H. pudorinus Pr. (69).
271 . H. puniceus Pr. (69).
272. HYPHOLOMA appe.ndiculatum (Bull.) Fr . (69).
273. H. capnoides Fr. (69).
274. H. lasciculare (Huds.) Quel. ( 69).
275. H. hydrophyllum (Bull.) Quel. (69).
276. H. sublaterltium (Fr.) Quel. (69).
277. H. veluttnum (Pers.) Fr. ( 69).
278. INOCYBE cookel Dres. (69).
279. I. destricta Fr. (69).
280. I. lastiglata (Pr. ex Schaefi.J Uuel. (69).
281 . I. geophylla (Pr.) Sow.
- var. albus Gill. (69).
282. I. lanuginosa (Bull.) Pr. (69) .
283. I. sambuclna Pr. (69).
284. I. scaber Milll. (69).
285. LACCARIA Iaccata (Scop. ex Pr) Berk. et Br. (69).
- var. larinacea Glll. (69) .
- var. amelhlstea Gill. (69).
286. L. tortills (Pr. ex Bol t . ) Boud. (69).
28?. LACTARnJS b le n niw Pr. (99).
288. L. controversus (Pers.) Pr. (99).
289. L. deciplens Quel. (69).
290. L. dellclosus (L.) Pr. (69).
291. L. helvus Pr. (99).
292. L. lllacinus (Lascb.) Pr. (69).
293. L. piperatus (Scop.) Pr. (69).
294 . L. turpis Welnm ex Pr. ( 99).
295. L. scroblculatus (Scop.) Pr. (69).
296. L. subdulcls ( Bull . ) Pr. (69).
297. L. torminosus (Scbaeff.) Pr. (69).
298. L. trivialis Pr. (691.
299. L. uvidus Fr. ( 69).
300. L. vellereus Fr. (69).
301 . L. volemus Fr. (69).
302. L. zonarius (Bull.) Pr. ( 69).
303. LENTINELLUS ursinus (Fr.) Kiihn. (69).
304 . LENTINUS tigrinus (Bull.) Pr. (99).
305. LEPIOT A acutesquamosa (Welnm .) GUI. (69).
306. L. clypeolaria [Fr. ex Bull.) Quel. (69).
307. L. cristata (Fr. ex Alb. et Schw.) Qu el . (99).
308. L. procera (Scop.) Quel. (69).
309. L. rhacodes (Witl.) Quel. (69).
310. MARASMnJS alliaceus (Jacq.) Fr. (69, 98).
3 1 1 . M. androsaceus (l.) Fr. (69).
312. M. conlluens (Fr. ex P ers. ) KarFl. (69).
3 1 3. M. loetidus (Sow.) Fr. (69).
31 4. M. oreades (Bolt.) Fr. (69).
315. M. ramealls (Bull.) Fr. (99).
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3 1 6. M. rotula (Scop.) Fr. (6'9.).
317. M. urens IBull.)
Pr. (69).
.
318. MELANOLEUCA grammopodia (Pr. el: Bull.) Pal (69).
319. MYCENA acicula (Scbaelf.) Pr. (69).
320. M. atrocyanea Pr. (69).
321. M. capillaris (Sc:lmm). Fr. (69).
322. M. crocata (} r.) Que l. (69, 35, 99).
323. M. epipterygia (Sc:op.) Fr. (69).
324. M. flavipes <�ut'l. (f.9).
:l25. M. galericulata (Scop.) Quel. (69).
326. M. haematopus (Pers.) Quel. (69).
327. M. inclinatu Jo'r. (69).
328. M. lactea l•'r. (69).
329. M. Iaevigata l'r. (69).
330. M. meta ta Fr (69)
331 . M. polygramma (Rull.) Fr. (69).
332. M. pura (l'ers. ex Fr.) QueL (69).
333. M. stylobates (1-'J, e'11 Pers.) Quel. (99).
334. M. sudora Fr. (69).
335. M. viscosa R. Maire (15).
336. M. zephlrus Fr. (69).
337. NAUCORIA camerlna }' r (69).
338. N. lurluracea (P<!rs,) Quel. (69).
339. N. cerodes Fr. (69) .
340. N. stagnina IFr.) En 11. (69).
341 . N. tabaclna 1-r. (69) .
342. NOLANEA conlerendus (Brllz.) P. Henn. (69).
343. N. pisciodora Fr. (69).
344. OMPHALIA campanella (Batsch.) Qu1H. (69,
1 5) .
345. O . libuJa F1 . (69).
346. O. Jeucophyla Fa . (69) .
347. O. reclinis l•r. (69).
348. O. umbellilera (L ) Fr. (69).
349. O. ventosa l'r. (69).
:l50. PANAEOLUS campanulatus (l.J Pr.
(69).
351 . P. limicola I'r. (69).
352. P. retirugis •· ·· · (69).
353. P. separatus l'r. (69).
354. P. sphinc trinus crr ) Quel. (69).
355. PANELLUS slipticus (l r. ex Bull.) Karst. (69).
356. PANUS conchatus (Bull ) Fr. (69).
·
357. P. rudis Fr (99).
'

358.

PHOLIOTA aurivella (Fr. ex Batsch.) Quel.

- var. lilamentosa Gill. (69).
359. P. Iucilera QucJ. (99).
360. P. mutabilis (FI. ex Schaeff.) Quel. (69).
361 . P. squarrosa (Miill.) Quel. (69).
362. P. unicolor (F r. ex Wahl.) Gill (69).
363. PLEUROTUS Iignatilis (Pers.) Fr. (69).
364. P. ostreatus (Jacq.) QueL (69).
365. P. petaloides (BUI J.) Fr. (69).
366. p, serotlnus (S ch.) Fr. (99).
367. PLUTEUS cervinus (Schaeff·) Quel. (69).
- var. rigens Pers (69).
368. P. atromarginatus Si n 1. (99) .
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369. P. Ieonlnus (Schaeff.) Quel. (69).
370. P. nanus Pers. (69).
371 . P. pellitus (Pers.) Fr. (69).
372. P. umbrosus Pers. (69).
373. P. vlllosus (Bull.) Fr· (69).
374. PSALLIOT A augusta Fr. (69) .
375. P. Campestrls (L.) Fr. (69) .
376. p. pratensls (Sch8eff.) F r. (69).
377. P. silvallca (Schaeff.) Quel. (69).
378. PSATHYRA spadiceo-grlsea (Scbaeff.) Fr. (69).
379. PSATHYRELLA atomata J:o' r. (69).
380. P. dlssemlnata (Pers·) Fr. (69).
381 . P. sub UJis li r. (69).
382. PSILOCYBE uda (Pers.) Fr. (69) .
383. RHODOPAXlLLUS nudus (Fr. ex BuiL) Maire (69).
384. RHODOPHYLLUS atrldes (Lasch-) Fr. (69).
385. R. euchlorus (Lascb.) Quel. (69).
386. R. griseo·rubella (Lascb. ex Fr.) QueL (69) .
387. R. Iampropus (Fr.) Quel. (69).
388. R. mammosus (Fr. ex L.) Quel. (69).
389. •R. pascua (Pe rs.) Fr. (69).
390. R. placida Fr. (69).
391. R. solstilialis (Fr.) QueL (69).
392. RVSSULA aurata (With·) Fr. (69).
393. R. dellca Fr. (69).
394. R. foetens (Pers.) Fr. (69).
395. R. fragills (Pers.) Fr. (69) .
396. R. heterophylla Fr. (69) .
397. R. integra (L.J Pr. (69).
398. R. lut ea (Huds.) Fr. (69).
399. R. nigricans (BuiL) Fr. (69).
400. R. ochracea (Pers·) Fr. (69).
401 . R. olivacea (Scbaeff.) Fr. (69).
402. R. pectlnata (Bull.) Fr. (69).
403. R. xerampe llna (Scbaeff.) Fr. (69) .
404. SCHlZOPHYLLU M commune Fr. (69) .
405. STROPHARIA aeruginosa (Fr. ex Curt.) Quel. (99).
406. S. semiglobat a (Batscb. ex Fr.) Quel. (69).
- var. mamillata Kalchbr. (69) .
407. S. ste,rcoraria Fr. (69).
408. TRlCHOLOMA aggregatum (Scbaeff.) Cost. er Duf .
- var. decastes f'r. (69).
409. T. albo-brunneum Pr. (69).
410. T. carneum (Bull. ex Fr.) Quel. ( 1 5).
4 1 1 . T. decorum (Fr.) Quel. (99).
412. T. georgii (Fr. ex Clus·) QueJ. (69) .
4 1 3. T. lonides (Bull.) Fr. (69).
4 1 4. T. murlnaceum (Bull.) Fr. (69).
4 1 5. T. portentosum Fr. (69).
416. T. rutilans (Schaeff.) Fr. (69) .
4 1 7. T. scalpturatum (Fr.) QueJ. (69).
4 1 8. T. sulphureum (Bull.) Fr. (69).
419. T. terreum (ScbBeff.) Sow. (69).
420. T. tigrlnum (Scbaefi·) Fr. (69) .
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421 . TROGIA crispa (Pers.) Fr. (69).
422. VOLV ARIA speciosa Fr. (99) .

Familia

LYCOPERDACEAE

423. BOVISTA nigrescens Pers. (11).
424. B. plumbea l'ers. (69, 11).
425. CALV ATIA caelata (Bull.) More. (11).
426. C. hunga rica HollcSs (11).
427. C. maxima (Schaeff·) Mori. (69).
428. C. saccata (Vahl.) More. (11).
429. GEASTER coronatus (Schaeff.) Schroet. (11).
430. G. limbriatus Fr· (69, 1 1).
431 . G. lornicalus (Huds.) Fr. (69).
432. LYCOPERDON atropurpureum Vitt. (11).
433. L. cuprJcum Bonord. (11).
434. L. echinat um Pers. (11).
435. L. gemmatum Batsch. (69, 1 1 ) .
436. L. hiemale Bull. (11).
437. L. puslllum Batsch. (11).
438. L. pyrilorme Schaeff. (69, 11).
439. L. umbrinum Pers. (11).
440. L. velatum Vitt. (11).

Familia

NINULARIACEAE

441 . CRUCIBULUM vulgare Tul. (11).
442. CYATHUS olla (Batsch.) Pers. (69).
443. c. striatus (Huds.) Willd. (69, 11).

Familia

SCLERODERMAT ACE AL'

444. SCLERODERMA a urantJum (Vaill.) Pers. (69).
445. S. verrucGisum (Vaill.) Pers. (11).

Familia

HYSTERANGIA CEAE

446. HYSTERANGIUM stolonilerum Tul. (11) .

Familia

PHALLA CEAE

447. ITHYPHALLUS Jmpudicus (L.) Fisch. (69, 11).
448. MUTINUS caninu s (Huds.) Fr. (1 1).

Familia

AURICULARIACEA E

449. AURICULARIA auricuia·iudaP (L.) Schroet. (99).
450. A. mesentenca (Dicks.) Pers. (69).

Familia

TREMELLA CEAE

EXIDIA glandulosa (Bull.) Fr. (69).
E. saccharina Fr. (69) .
GUEPINIA helvelloides (De.) Fr. (69) .
TREMELLA loliacea (Pers.) Fr.
- var. vlolascen s Alb. et Schw. (69) .
455. T. mesenterica Retz. (69) .

451.
452.
453.
454.
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456. TREMELLODON gelatlnosu m (Fr. ex Scop.) Pers. (69, 98).

Familia

USTIL AGINACEA E

457. CINTRACTIA baccat a (Wallr.) Sydow. (87).
458. USTIL!\GO cordai Liro (87) .
459. U. reticula ta Liro (85, 87).

Familia

MELAMPSORACEA E

460. COLEOSPORlUM campanulae (Pers.) Leveille (86).
461 . c. petasllis Lev. (17, 86).
462. MELAMPSORA Jarici - epitea Kleb. (1 7).
f. sp. Larlcl retusae Ed. Fischer (86) .

-

463. M. Jarici pe.ntandrae Kleb. (17, 86) ..
464. M. Jinl (Schrenb. ) Lev. (86).
- f. sp. catharlir.f Buchheim (1 7).
465. M. rostrupil G. Wa�rn. Noul pentru Ceahlau .
466. MELA.MPSORELLA caryop.'lyllacearum Schroeter (1 7 ) .
467. M. cerastil (Pers.) Winfer. (lol add. , 86).
468. M. symphytl Bublk (17, 86).
469. MELAMPSORIDlUM betulinum (TUL.) K1eb. (17, 86).
470. PUCCINIASTRUM ctrcaeae (Thuem. ) Spel. ( 1 , 86)
.
7
471 . P. pirolae (Karst.) Schroeter (17, 86).
472. THEKOSPORA vacclnlorumK Brst. (17, 86).

Fam ilia

PUCCINIACEAE

473. ENDOPHYLLUM euphorbiae - silvaticae (De.) WlntP.r � ..
474. GYMNOSPORANGIUM a urantlacum Cbev. (86).
475. G. clavarlaelorme Jacq. (17, 86).
476. PHRAGMIDlUM disclllor um (Tode.) J.F. James (81i)
477. Ph. tusilorme Schroeter (17, 86).
478. Ph rubi - idaei (Pers.) Karst. (17, 86).
479. PUCCINIA acetosae (Schum.) Koern. (17, 86).
480. P. actaeae - elymi Mayor (17 86).
481 . p. agroslidis P1owright (34) .
482. p, arenariae (Sebum.) Winter (17, 66, 86).
483. P. argentata (Scbultz) Wintcr (86).
484. P. bary (Berek. et Br.) Winter (34).
485. P. btstortae (Str.) De. (17, 86).
486. p, calthae Link. (17, 86).
487. P. carduorum Jacky (86).
488. p, carllnae Jacky (17, 66, 86).
489. P. cent aureae De. (17, 86).
490. P. cJrcaeae Pers. (17, 66, 86) .
491 . P. ctrsll Lasch. (17, 66, 86).
492. P. conglomerata (Strauss) Kze. et Schm. tRil)
493. P. convolvuli (Pers·) Cast. (86).
494. P. dlverge ns Bublk (66, 86) .
495. P. genlianae (Str.) Link. (66, 86).
496. P. gramlnis Pers.
- f. sp. AJ;ae Erikss. et Henn. (86, 34)
497. P. hieracii (Sebum.) Mart. (86).
498. P. holclna Erikss. (34).
.

,
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499. p, hyoseridls (Sebum.) Livo. No uă pentru Ceahlău .
500. P. irldls (De.) Wallr. Nouă pentru CeahUlu.
501. P. leontodontis Jaeky (17, 86).

502. P. libanotldis Lindrotb (86).
503. P. malvacearum Mont· (17, 16, 86),
504. P. menthae Pers. (17, 86).
505. P. nlgrescens Kirehn. (17, 86).
506. p, obscura Seroter. Nouă pentru Ceahlău.
507. P. obtusa Sehroeter (16).
508. P. oreoselinl (Str.) Fuckel (17, 86).
509. P. petasltl pulehellae Lfidi (17, 86).
510. p, poae - sudetlcae (West.) Jorstad. (34).
5 1 1 . P.poarum Nielsen (16, 86, 34, 78).

512. p, silvatica Sehoter. Nouă pentru CeahUlu.
513. P. singularis Map. Nouă pentru Ceahlău.
514. P. suaveolens (Pers.) Rostr. Nouli pentru Ceahlău.
515. P. taraxaci (Rabenb.) Plour. (17, 86) .
516. p, thuemeniana Voss. (17, 86).
517. P. veratri Niessl. (16, 17, 86).
518. P. veronicae (Sebum.) Wi.nter. ( 16, 1 7, BEII
519. TRANZSCHELIA prunt
spinosae (Pers.)
Dietel. Nou ă pen tru Ceahlău
520. SCHROETERIASTER alpinus (Sehroter) Macnus (86).
521 . TRACHYSPORA alchemtllae (Pers.) Fuekel (17, 86) .
522. TRIPHRAGMWM ulmariae (Sebum.) Llnk. (86)
523. UROMYCES aeonili - lycoctoni (De.) Winter (17,
524. U. appendiculatus (Pers.) Link. (17, 86, 37).
525. U. cacaliae (De.) Uncer (86).
526. U. dactylidis Otth. (34)(
527. U. lahaP. (Pers.) De Bary (17, 86, 37).
528. U. minor Sehroet.er (17, 86, 37).
529. U. plsi (Pers.) Winter (17, 86, 37) .
530. U. scrophularlae (DC.) Fuckel, (86, 65).
531 . U. trilolii (Hedw. f.) Lev. (86, 37) .
532. U. vaJerlanae (Sebum.) Fuekel. (86).
533. U. verat ri (DC.) Sehroeter (17, 86).
-

Familia SPHAERO PSIDACEA E

534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541 .
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.

ASCOCHYT A aqui/egiae (Rab.) V. Hohnel (75).
CICINNOBOLUS cesatil de Bary. Nouă pentru Ceahlliu.
CONIOTHYRIUM vlburni Hollos (83).
DARLUC A iilum ( Biv.) Cast. (34, 78).
HENDERSONIA sarmentorum West. (81 ) .
LEPTOSTROMELLA juncina (Fr.) Sace. Specie nouă pentr u R .S.R.
MACROPHOMA abietis Mangiin et HBriot. (67).
M. pinea (Desm.) Petrak et Sydow.
- var. larlcina Sandu"Ville. (82).
PHYLLOSTICT A eupato rtt Alleseh. (81).
SCLEROTIOPSIS plceana (Karst.) D!edieke (83).
SEPTORIA anemo.nis-transsilvanicae Săvul. el Sandu- VIII Nouă p
E.'n tr u C.: ahlliu
.
SEPTORIA bracteatum Mont. (1).
S. Bromi Saee. (34, 78).
S. bupleuri Desm . Specie nouă peDJt ru ţarâ .
S . Cardui Tassi Specie nouă pentru ţară.
S. epilobil West. (74, 83).
S. guepini Oudem. Nouă pentru Ceahlău.
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551 . S. sonchilolia Co o ke Nouă pentru flora mkologică a Ceahlăului .
552. S. velenovski Bubak. (l).
553. STAGONOSPOR A melilotJ (Lasch.) Petrak. (37, 78),

Familia

MELANCONIACEAE

554. CORYNEUM bicorne Rostr, (83, 75).
555. CYLINDROSPORIUM
Jilicis feminae Dres. (83).
556. DICLADIUM g.raminicola Cesatii (34, 78).
557. GC.OESPORIUM morianumSacc. (37).
558. PHRAGMOTRICHUM chaillett ii Kze. Noua pentru Ceahlău
.
559. PEST ALOZZIA hartigii Tub. (67),
560. VERMICUC.ARIA davalliana Br, et Harr. Specia Se menţionează prima
dată din Ceahlă1 1,
561 . V. dematium (Pers.) Fr. Specie nouă pentru Ceahlău.
562. V. herbarum West. Specie nouă pentru Ce dlău .
563. V. sapona riae Allersch. Nouă pen t ru Cea hl ău

Familia

M UCEDINA CEA F.

564. DBNDROSTILBELL Abys.sjn a (Alb, et Schwein) V. Hiihn.
- spp. Sandu-VUiel Dobrescu et Ellimle (24).
565. OIDUM sp. (76).
566. RAMULARIA gercmii-phaei (Massal) Magnus (89).
567. R. Ioticola Massal (37, 78).
568. R. moehringiae Llndroth (83).
569. TRICHOTECIUM roseum (Pers. ) Link. (37, 82) .

Familia
570.
571 .
572.
573.
574.

DEMAT IACEAE

CBRCOSPORA rautensis M11ss . (37, 78).
C. zebrina Passer. (37, 78) .
CLADOSPORIU M graminum Cda. Nouă pentru Ceahhiu.
C. herbarum (Pers.) Link. (34, 78).
SCOLICOTRICHUM gramin is Fuck. (34 , 78) .

lncrengătura LYCHENOPHYTA
Familia

VERRUCARIACEAE

1. VERRUCARIA wpestris Scbrad. (93, 21, 1 2).

Familia

DERMATOC ARPACEAE

2. DERMATOCARPON rufescens Ach. (93, 21).

3. D. miniatum (L.) Mann.

(14).

Familia
4. GRA PHIS scripta (L.) Acb.

GRAPHIDIACEAE

(92, 23).

Familia

THELOTREMACEA E

5. THELOTREMA Jepadl111u m Ach. (93, 23).

Familia DlPLOSCHIST A CEAE
6. DlPLOECHlSTES scruposus (Scbreb.) Norm. (92, 23).
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Familia
7. COLLEMA cheileum Ach.
8. C. multilidum Rabh, (14).

COLLEMACEAE

(14).

Familia

STICT ACEAE

9 . LOBARIA pulmonar/a (L.) Hoflm . (30, 40, 14).
(Deg.) Cretz, (23).
- f. typica

Fami lia
10.
11.
1 2.
13.
14.
1 5.
1 6.
1 7.
1 8.
1 9.

20.

PELTIGERACEA E

PELTIGERA aphtosa Ach. (92, 39).
P. CC1Jllin a Willd. (92, 39, 14).
P.dolichorrhiza Nyl. (23) .
P. horizontalis Baumg. (92 , 39).
P. polydactyla Hoffm. (39).
P. ·rutescens Humb. (39).
P. variolosa (Mass.) Gyel. (23).
P. praetextata ZoPI.
- var. subcanina Gyel . (14).
P. venosa B11umg, (92, 39) .
SOLORINA bispora Nyl. (1 3) .
S. saccata (L.) Ach . (92, 39, 23).

Famil ia
21. BAC/DIA sabuletorum Lett.

22. LECIDEA decipiens Ach. ( 13).
23. L. demissa Th. Fries (14).

LEC IDEACEA E

(14).

24. RHIZOCA RPON geographicum (L.) De. (92, 91 ).
25. TONINIA coeruleonigricans (Lillhtf.) Th. Fr. (92,

Familia

14).

CLADON IACEAE

26. BAEOMYCES rulus (Huds.) DC. (92).
27. CLADONIA alpestris Wain. (45, 70, 12).
28. C. bellidillora (Ach.) Schaer, (92, 41) .

- var. comucopioides Huds. (41).
coccifera (L.) Willd. (92, 40, 41).
cornuta Schaer. (40, 41).
delormis Hoffm. (93).
digitata S chaer, (93, 40, 41,, 12).
- var. monst.ru osa WaJn. (40, 41).
33. C. limbriata Fr. (92, 40, 41).
- var. simplex Fw, (41).
34. C. lurcat a Schrad . (92, 40) .
35. C . gracillis Hoffm. (92, 14, 33, 45, 70, 12).
- var. elongata Flk. (40, 41, 93).
36. C. macile.n ta Hoffm. (92, 40, 41).
37. C. papillarla (Ehr.) Hoffm. (92).
- var. molarilormis Schaer. (13).
38. C. pyxidata (L.) Fr. (92, 40, 14, 57).
39. C. rangilerina Web. (92, 40, 14, 45, 70, 12).
- f, moJdaviCQ Cr�tz. (1 8),

29. C.
30. C.
31 . C.
:12. C.
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40. C. squamosa (Scop.) Hoffm. (40, 41, 18, 14).
- var. denticollls Flk.
- f. squamoslssima Wain. (14, 93).
41 . C. sylvatica Hoffm. (93, 40, 41, 33, 73, 56, 57, 32).
42. C. u�ialis Web. (92, 40) .
- f. dlcraea Wain, (19).

Familia STEREOCAULACE AE
43. STEREOCAU LON toment osum E. Fr. (93).

Familia A CAROSPORACE AE

44. BlATORELLA pruinosa Mudd.
-

f. nuda A. ZBhlbr, (14).

Familia PERTUSARIACEAE
45. OCHROLECHIA parella Mass. (23, 92,
41 ) .
46. O. tCJitarea Mass. (23, 92, 12) .
47. PERTUSARIA amara (Acb.) Nyl. (93).
48. P. dealbat a (Ach.) Nyl. (92, 41).
49. P. discoide a (Pers.) Malme (93).
Familia LECANO RACEAE
ICMADOPHILA ericetorum A. Zahlbv. ( 92).
LECANORA atra Ach. (92, 23).
L. calcarea Ach. (92) .
L. crassa Ach. (14).
L. hageni Ach. (93, 23).
L. Jamarckii Rnbh. (92, 23, 12) .
56. L. lentigera Ach (14).
57. L. ve rrucosa Ach . (23, 92).
50 .
51.
52.
5 3.
54.
55.

Familia PARMELIA CEAE
58. CETRARIA chlorop hylla (Willd.) Wain. (20).
59. c. cucculata Ach. (92, 40, 45, 56, 31, 57, 33, 29, 30, 32, 73. 70, 12, 91).
60. C .g/auca Ach. (92, 14).
- f. lallax Ach. (40).
61 . C. islandica (L.) Ach. (92, 40, 33, 45, 73, 56, 31 , 57, 70, 12, 91 , 32 , 36, 30)
62. C. pinastri Riihl . (32, 33, 56, 57, 40).
63. C. saepincola Ach. (32, 33, 56, 57).
64. C. tenuifolia Howe.
- f. subtubulosa Hillm. (14).
65. PARMELIA caperata Ach. (40, 41).
66. P. ceuarioides (Del.) De. (14).
67. P. c0111 spersa Ach. (40, 41).
68. P. Jurluracea (L.) Ach. (32, 33, 56, 57, 91, 92, 40, 4Ş)
- var. scobicina Ach. (40, 41).
69. P. laevigata Ach. (93).
70. P. physodes Ach. (92, 14).
- f. stigmatea w aur. (t:4).
- f. viltatoides Mereschk. (14).
/ Bitter. (40, 41).
72. P. vitata Nyl. (92 , 12),
·
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Familia USNEACEAE
73. ALECTORIA jubata Ach. (1 4) .
74. A. ochroleuca Mass. (45, 70).
75. A. prolixa (Ach.) Nyl. ( 1 4).
76. A. sarmeo11tosa Ach. (92).
77. CORNICULARIA tenuissima A. Zahlbr. (14).
78. EVERNIA prunastri Ach. (92, 40).
79. E. divaricata Ach. (14).
80. THAMNOLIA ve�micularis Scbaer. (92, 32, 33, 45, 57, 73, 70,
1 2).
81. USNEA barbata Mot. (30) .
- var. graciosa (Mot.) Cretz. (22).
82. U. caucasica Wain. (20, 22).
83. U. dasypoga ROhl. (92).
84. U. llorida Wi&l. (92, 40. 91).
85. U. lOollgissima Ach. (30) .
86. U. plicata Will. (92 , 40).
87. u. rigida (Ach.) Rohl. (20).

Familia CALOPLACACEAE
88. CALOPLACA elegans Schaer. (14).
C. murorum Fr. (14).
90. C. stillicidiorum Lyoae (14).
91 . C. tegularis Sandst. (92).
92. PROTOBLASTENIA rupest ris S tnr. (92).
89.

Familia TE I.OSCHIST ACEAE
93. TELOSCHISTES chrysophthalmus Beltr. (42) .
94. XANTHORIA parientlna 8e1tr. (40) .

Familia BUELLIACEAE
95.

BUELLIA punctata Mass.

(14).

Familia PHYSCIACEA E
96. ANAPTYCHIA ciliaris Kiirb. (41, 14, 40) .
97. PHYSCIA pulverulenta H am pe (40 , 4 1) .

lncerngătura BRYOPHYTA
Familia MARCHANTIACEAE

1 . MARCHANTIA polymorpha L. (49, 48, 57).
2. CONOCEPHALUM conicum (L.) Dum. (49 ,
3. PREISSIA commutata Nees. (29, 72, 3).

72, 57 , 3).

Familia METZGERIACEAE
4. METZGERIA lu.rcata (L.) Dum. (49 57).
5. M. pubescens (Schrank.) RBddi. (51, 57).
,

Familia HAPLOLAENACEAfi
6

PELLIA fabbroniana Raddl
- t. lurclfera Ho�;�k. (49) ,

(55, 57 ) .
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Familia

EPIGONIANTHACEAE

7. PLAGIOCHILA asplenioides (L.) Dum.
- var. major Nees. (49, 57).
- vlll' . minor Lindb1. (49, 57).
- var. typica (61 , 48, 49, 57).
8. TRITOMARIA quinqueden ta (Huds.) Buch. (57).

HARPA NTHACEAE

Familia

polyanthus (L.) Corda
9. CHILOSCYPHUS
-- var. pallescens Lindb. (57).
10. LOPHOCOLEA bidenlala (L.) Dum . (61 ).
I l . L. cuspidata (Ne es ) llmpr. ( 54, 57) .
12. L. heterophylla (Schrader) Dum . (49, 57).
13. L. minor Nees
- var. erosa (57)
Familia
1 4.

CA LYPOGEIACEAE

CA LYPOGEIA t richoma.n.Js (L.) Corda (55, 57).
Familia CEPHALOZIACEAE

1 5. CEPHALOZIA reclusa (Tay1or) Dum. (55) .
1 6. NOW ELLIA curvi/o /ia (Dickson) Mttten (49, 57).

LEPIDOZIACEAE

Familia
17.
1 8.

1 9.

20.

BAZZANIA t rilobata (L.) Gray (49, 57, 61).
LEPIDOZIA reptans (L.) Dum. (49, 57).
BLEPHAROSTOMA trtchop hyllum (L.) Dum.
-

ver .

cort ico/a ( 57).

(57, 49).

Familia PTILIDIACEAE
PTILIDIUM pulcherrimum (Weber) Ham pc (57) .
f. tipica (49).
-

- var.

corticola (57).

2 1 . P. ciliare (L.) Hampe. Nou� pentru Ceahll!u2).
Famil ia

RADULACEAE

22. RADULA complanata (L.) Dum. (57, 49) .
23.
24.

Familia

MADOTHECA platyphylla (L.) Dum.

PORELLACEAE
(57).

F am ilia LEJEUNEACEAE
LEJEUNEA carvifo/ia (Ehrh.) Lindb. (49, 57, 61) .
Familia FRULLANIACEA E

25. FRU LLANIA dilata ta (L.) Dum .
26. F. tamarisc/ (L.) Dum. ( 57).

(49, 57) .

Familia

POLYTRICHACEAE

27. CATHARJNAEA undulata (L.) W. et M. (49, 57, 3 8) .
- var. ramosa Papp (54, 57, 1 2).

2) Speciile noi pentru Ceahlău au fost determinate de Dr. Gh. Mihai.
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POGON ATU M aloides (Hedw.) P.B. (49, 57 ).
P. umigerum (L.) P B. (49, 57, 68, 7 1 ).
30. POLYTRICHUM alplnum 1. (49, 57, 56, 7 1 , 68).
28.
29.

.

- var. moldavicum

Papp, (54, 57, 12).

3 1 . P. commune L. (71, 45, 32, 44, 56, 57, 70, 3, 12).
32.
33.
34.

35.
36.

:11.

- var . perigonlale (Mich.) Moenk. (57, 59, 56) .
- var. uliginosum Hiiben. (48, 71, 49, 57, 68).
P. attenuatum Menzies (29, 49, 57),.
va.r. pallidiset um Funck. (51, 57).
P. gracile Dlcks ( 48, 49, 7 1 , 68, 57).
P. juniperi.num Wll1d. (71, 32).
- var. delicatum Papp, (50, 52, 57, 12).
- f. Iongtseta Papp. (61).
- f. pal!va Papp. (57).
- r. superba PBPP. (50, 52, 57, 58).
- var. rubrum P8pp. (50, 52, 57, 58, 56).
- var. lypica PaPP. (57, 58).
P. leonii Papp c. ( 50, 53, 56, 57, 9 1 1 2 ).
P. slrictum Banks (51 , 33, 71, 68. 57, 45, 7oJ, 3 , 12).
- f. alpillla Papp. C. (50, 52, 57, 12).
,

Familia GEORGIACEAE

GEORGIA pellucida (L.) Rabenh.

(49, 57).

Familia SPHAGNACEAE

38. SPHAGNUM squarrosum Pers.

- var. imbricalum Schpr. (51, 57).

39. S. acutifolium Ehrh. (29, 32, 44, 49) .

- var. alpinum Milde. (51 , 57).
- var. vers;color Wtf. (49, 68, 57, 33, 4.''i , 70, 3, l:.!l
40. s. quinquelartum (Lindb.) Warnst. (57).
4 1 . S. mrgMsohnii Russ. (54, 57).
Familia DICRA NACEAE

42. DICRANUM scoparium (L.) Hedw. (49, 57, 38) .

43.
44.

- f. curvula (Brid.) Moenck. (71, 55, 57) .
- f. integrilolia (Lindb.) Moenck. (55).
- f. orthophylla B'id. (57).
- var. recurvat um (Schi.) Brid. (71).
D. montanum Hedw. (55, 57).
D. luscenses Turner (57, 61).
- var. congestum
Brid. (68, 57).
D. neglectum Jur. (51, 57).

45.
46. D. Muehlenb eckii Br.
- var. brevilolium

Lindb. (45, 33, 70) .

47. D. elongatum Schleicher (45, 33, 68, 57, 70).
48. D. groenlandicum Brid. (45, 57, 70, 12).
49. D. Selllii t ne ri LimPr. (51).
50. D. Bergert Blandow (68).
51. DICRANOWEISIA crispula (Hcdw.) Lindb. (55, 57, 91, 63) .
52. CAMPYLOPUS Schwal!zii Schpr. 60, 61) .
53. DICRANELLA heteromalla (1.) Schlmper. ( 6 1 ).
54. D. Grevilleana (Br. eurl Schlmp . ( 55, 57).
55. SELIGERIA tristicha (Br td.) Br. eur. (68, 57).
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Familia DITRICHACEAE

56. DISTlCHIU M montanum (Lam.) Ha&en (68, 57, 61, 51, 57, 91).
57 . DITRICHUM llexicaule (SchJeich.) Hampe (68, 57).
58. D. homomallum (Hedw.) Hampe (59).
- var. typicum Podp. (68, 57 ) .
59. D. t ortile (Schrad.) L mdb. (57, 59, 51).
60. CERAD OTON purpureu.s (L.) Brid. (4 9, 57) .
- var. llavise lus Limpr. (49, 57).

Familia I.liUCOBRY ACEAE

61 .
62.
63 .

LEUCOBRYUM glaucum (L.) Sch . (55, 57).

Familia FISSIDENT ACEAE
FJSSJDENS cristatus Wilson (68, 57) .
F. adiantoldes (L.) Hedwi&. (54, 57).

Familia TRICHOSTOMACEAE

64. TORTELLA tortuosa (L.) Lim pr. (61 , 49, 68, 57).
- f. lragllilolia (Jur.) Moenk. (57, 59).
65. T RICROSTOMU M crispulum Bruch (68, 57).
66. BRY'OERYTHROPHYLLUM recurviwstrum ( Hedw . ) Chen. ( 51 , 57, 6A).
67. DIDYMODON spadiceus (Milten) Limpr. (51 , 57) .
68. D. rigldulus Hedwi&. (55, 57).
69. D. tophaceus (Brid.) Jur. (57, 59) .
- f. acutilolia Scbpr. (57, 59).
70. D. Juridus Hornsch. (57, 59).
7 1 . HYMENOSTOMU M tortile (Schwli&r.) Br. e nr.
- f. rulidulum Podp. (68, 57, 1 2}.
72. MOLENDOA Seatdt11eriana (Br. eur.) Limpr, (68, 57).

Famil ia POTTIACEAE
73. SYNTRICHIA ruralis (L.) Brid. (611. 57).
74. S. mon tana.Nees (57).
75. S. subulata (L.) Weber und Mobr.
- var. angustat a Wils. (68, 49, 75).
76. TORTULA muralis (L.) Hedw.
- var. aesliva Dr(d. (59).
77 . T. canescens (Bruch.) Mont. (57, 61) .
78. DESMATODON latilolius (Hedw.) B r.
- var. brevicaulis (Brid.) Limpr. (51 ,
79. STEGONIA Jatilolia (Schwae&r.) Vent.
80. POTTIA lanceolata (Hedw.) C. Miiller

eur. (57, 61).
57).

Nouă pentru Ceahl ă u .

(61).

Familia ENCALYPTACEAE
81 . ENCALYPT A vulgaris (Hedw.) Hoffm.
82. E. ciliata (Hedw.) Hoff. (49, 57).
83. E. contorta (Wulf.) Lindb. (55, 57).

Nouă pentru CC'ahlău

Familia ClNCLIDOT ACEAE
84. ClNCLlDOTUS nigricans (Brid.) Loske (61) .
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Familia GRIMMIACEAE

85.
86.

RHACOMITRIUM canescen s (Weis.) Brid.
GRIMMIA apocarpa (L.) Hedw. (60, 61).

(68, 57) .

- var. conlerta t unk. (49, 57, 61).
- va•r. epilosa Warnst. (61).
- var. gracilis (Schleich.) W et. M. (55).
87. G. ovaJis (Hedw.) Lindb. (57).
88. G. Doniana Smith (55, 57).
89. SCHISTIDIUM alpicola (Sw.) Limpr.
- var. eualplcola Moenk. (61).
Familia FUNARIACEAE

90.

FUNARIA hygrometrica (L.) Sitbth. (48).
91. PHYSCOMITRIUM py rilorme (L . I Brid. Nouă pentru C�ahU · •
Familia SPLACHNACEAE

92. SPLACHNUM pedunculatu m
93. S. vasculosum L. (57).

(Hudson) Lindb. (55, 57).
Familia BRYACEAE

94. LEPTOBRYUM pyrilorme (L.) Schimp , (49, 57) .
POHLIA polymorpha Hoppe und Hornscb.
- f. acumJnat a (H. et H.) Wlnter (61).
- var. brachycarpa H . et H. (61).
96. P. elogata Hedw. (68, 57, 59) .
97. P. nutans (Schreb.) Lindb. (61, 49, 57) .
98. MNIOBRYUM albicans (Wahlbl.) Lirnpr. (57, 59l.
99. PLAGIOBRYUM Zieri (Dicks.) Lindb. (54, 57 &4i.
1 00. BRYU M bimum Scbreber. (68, 57).
1 O I . B. a/line (Br. eur.) Lindb. (61).
1 02. B. pallens Sw.
- f. pililerum Podp. (68, 57, 12).
1 03. B. argenteum L. (49, 57).
- var. Janatum (57, 59)
1 04 . B. capiiiare L.
- var. Jongipilum Moenk. (57, 59) .
1 05. B. elegans Nees (68).
1 06. B. caespilicium L. (68).
- var. Kuntzei (Hornsch.) Warnst. (61).
1 07. B. inclin atum (Sw.) Br. eur. (68, 57).
1 08. B. Radian i Podp. (68, 57, 12).
95.

,

F amilia MNIACEAE
1 09.

MNJUM punctatum (L.) Hedw.

-

f. brevinervis Papp. (64).

- var.

(49, 57, 38).

elatu m Schimp. (64) .

M. undulatum (L.) Weiss. (49, 57, 64, 38).
M. Seligeri Jur. (61, 64) .
1 12. M. ll'Ostratum Schrader. (49, 68, 64).

1 1 0.
111.

-

1 1 3.

f. aquatica Papp. (64).

M. cuspidatum (L.) Leysser

(68, 38, 64).
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M. spmosum (Voil.) Schwgr, (49, 68, 57, 64).
M. ho1111um L. (68, 57, 64).
M. ortorrhynchum Brid. (68, 64) .
Familia MEESEACEAE

1 1 7.

MEESEA trichodes (L.) Scbpr.
alpina (Funk.) Br. eur. (61).

- var.

Familia BARTRAMIACEAE

BA RT RAMIA Oederi (Grun.) Sw. (68).
7
- var. condensat a Brid. (55, 5 ).
1 19. B. ilhyphylla Brid. (57).
1 20. B. norvegJca 1 :irun.) LIDdb. ( 57 ).
1 1 8.

1 2 1 . PHILONOTIS calcarea (Br. eur.) Schimp. (49, 57) ,
Familia TIMMIACEAE

1 22. TIMMTA austriaca Hedw. (3).
Familia ORTHOTRICHACEAE

1 23. ORTHOTRICHUM anomalum Hedw. (57).
1 24. O. capulatum Hoffm. (68, 57) .
125. O. Lyellil Hcok. el Taylor (68, 57).
1 26. O. specfosum Ness (57, 6 1 ) .
- var. elegans (Schwaeg r.) Broth. (49).
1 27 . O. fast igiatum Bruch. (57).
- var. moldavicum Papp, C. (50, 52, 57).
1 28. ULOTA ulophylla (Ehrh.) Broth. (57, ti8) .
1 29. U. crispula Bruch (57, 49).

F amilia H EDWIGIACEAE

1 30. HEDWIGIA a lbic CJll s (Web.) Lindb.
f. leucophaea Br. eur. (55).
- var. viridis Br. eur. (49, 57).
-

Familia LEUCODONT ACEAE

1 3 1 . LEUCODON sciuroides (L.) Schw(igr. (49, 61, 68, 57).
f. ramosissima Pa;> p. (57 , 59, 12) .
-

Familia SC ORPIURIA CEAE

1 32. PTERIGYNANDRUM fi/iforme (Timm.) Hedw. (55, 57).
F amilia NEC KERACE AE

HOMALJA l riehomanoides (Schreb.) B.E. (49, 68, 57) .
NECKERA crispa (L.) Hedw. (49, 68, 57).
135. N. pumila Hedw,
- var. Philippeooa (B.E.) MUd e (49, 57) .
136. N. penncua (L.) Hedw. �49, 681 57) .

133.
134.
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137. N. complanata (L.) Hub. (51, 57).
1 38. N. Besseri (Lob.) Jur. (29, 51, 57).
Familia LEMBOPHYLLACEAE

139. ISOTHECIUM viviparum (Neck .) Lindb.
var. Jongicuspis Schiffu. (5 1 , 57).
- f. pendula Moi. (61 ).
1 40. 1. lilescens (Brid.) Moekem. (68, 57).
-

(68, 57).

Familia LESKEACEAE
141.

PSEUDOLESKEELLA catenulato (Brid.) Kinbd.

(68).

Familia THUIDIA CEAE

142.
143.
144.
1 45.
146.
147.
148.

ANOMODON apicuJatus B E. (57).
A. viticulosus (L.) Hook. et Taylor (49, 68, 57).
A. rostratus Schimp (68, 57).
T HUIDIUM abietinum (L.) Br. eur. (48, 49, 57).
Th. tamarisci.nu m (Hedw.) B.E. (49, 57).
Th. recognitum (L.) Lindb. (48, 57, 61).
Th. phlliberti Limpr. (68, 57).
Familia AMBLYSTEGIACEAE

149. CRATONEURUM commutatum (Hedw.) G. Roth.
- var. ialcatum (Brid). MiSnkem. (51, 68, 57).
1 50. Cr. IJlicinum (L.) G. Roth. (68, 57).
var. lallax (Brid.) Monkem. (57>.
- f. gracilescens Mkm. (68).
- var. prolixum o.e Not. ( 51 . 57)
1 5 1 . AMBLYSTEGIUM contervo�des (Brid). Br. eur.
1 52. A. serpens (L.) Br. eur. (57).
- var. rigescens Moenk. (57 , 59).
153. A. tiparium fL) Br. eur.
- var. longicuspis f l . ) Br. eur. ( 57).
1 54. CAMPYLIUM Haller i (Sw.) Lindb. (55, 57).
1 55. C. protensum <Brid.) Lindt,. �49, 57).
1 56. C. stellatum (Schreber) Bryhn.
- f. radians Boul. (57} .
1 57. C. chrysophyllum (Brid.) orybn.
f. attenuatum Podp. (68).
1 58. HYGROHYPNUM palust re (Huds.) Loeske.
f. subene rvis <Schpr.) Moenck. (55, 57).
- var. subsphaericarpon (57).
var. tenellum Schpr. (57, 59).
- f. vulgaris ( 49, 57).
159. CALLIERGON cuspidatumfl.) IUndberg f 57).
- var. anguslisslmus Moenk. (57, 59).
- f. saxicola PBpp_ (61)
1 60. DREPANOCLADUS aduncu s (Hedw.) Mokem.
- var. plumosus Scbpr. (61 ).
161. D. exannulatus fGilmbel) Warnst.
f. talcat a Moenk. (57, 59).

(57 , 3, 49).

-

(49. 57) .

-

-

-·

-
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D. uncinatus (Hedw.) Warnst.
- var. plumosus Sc:bpr. (49 , 57) .
- var. subauriculatus Ro1b. (49) .
163. D. Se111 d tneri Sc:hpr. (57, 59, 62).
162.

Familia BRACHYTHECIACEAE
1 64 . CAMPT OT HECIU M philippeanum (Spruc:e) Kindberc (49, 68, 57),
165. C. sericeum Kindberg (57, 59, 68).
liS. C. lutescens (Huds.) B.E. (57).

BRACHYTHECIUM campestre Br. eur.
B. glareosum (B�"uc:b.) B.E. (57, 61).
1 69. B. rutabulum (L.) B.E. (57) .
110. B. rivulare Bruc:b in B.ti.
167.
168.

171 .

- var. cataractarum Saut.

B. velutinum (L.) Br. eur.

(55, 57) .

(49, 57, 91, 61).

- var. intricatum Hedw. (61 , 63).
1 72 . EU RHYNCHIUM Swartzil (Tourn.) Curnow (61).
173. E. striatum Sc:himp, (38).
1..:14. CIRRIPHYLLU M crassinervium (Taylor) Loeske et Fleisc:hc: r (68, 57).
1 75. C. pilife rum Grout (68, 57).

Familia ENTODONT ACEAE
1 76. ENTODON ort hocarpus (La PyJ.) Lindb. (68, 57).
1 77. E. Schrebe ri (Willd.) Monkem. (49, 68, 57, :Ja).

Familia PLAGIOTHECIACEAE
1 78. PLAGIOTHECIUM Iaetum B. E.
- f. vulgare Mkm. (68, 57) .
1 79. ISOPTERIGIUM Mueillerta num (Sc:himp.) Lindb. (57, 59, lil)
1 80. DOLICHOTHECA Seligeri (Brid.) LOske (49, 68, 57).
- var. longicaulis Papp. ( 50, 52, 57, 12).

Familia HYPNACEAE
181.
1 82.

PLATYGYRni M repens (Brid.) Br. eur. (51, 57).
PYLAIEA polyantha (Scbre b. ) B.E. (49, 57, 6 1 ) .
- var. brevilolia Li11db. (49).

1 83. HYPNUM incurvatum Schrad. ( 57, 68).
1 84. H. cupressiforme L. (38, 57) .
- var. tllilorme B�'id. (51, �7).
-- .:::var.
::-LJllc mata (B r. eur.) Boul. (57, 59).
- var. elatu m Br. eur. (60, 61).
- f. orthot hecioides Podp. (68, 57, 12).
1 85. H. Vauchert Lesqu. (57, 68).
1 86. H. arcuatu m Lindb. (55, 57) .
1 87. H. fertile Sendt. (49, 57).

1 88. H. callichroum. (Brld.) Br. eur. Nou� pentru CeahUiu.

1 89. PTlLniM crista castrensls (L.) De Not. (49, 68, 57) .
1 90. CTENIDIUM molluscum (Hedw.) Mitten (68, 57) .

Familia
1 9 1 . RHYTIDIUM rugosum

RHYTIDIACEAE

(Elub.) Kindb.

( 5 1 , 56, 68,

57,

45, 70 ·.
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1 92. RHYTIDIADELPHUS t rique t rus (L.) Warost. (49, 56, 57, 38, 48) .
1 93. Rh. squano su s lL.) Warnst. (57, 59).

Familia HYLOCOMIACEAE

1 '>4. HYLOCOMIUM splendes (Hedw.) Br. eur. (48, 49, 56, !i7, 45, 33, 38, 70, 32, 12).
- var. compactum James Lesq. (SI , 57 ).
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CONSPECTUS DES PLANTES INFtRIEURES DANS LE MASSIF DE CEAHLĂU
RESUME
pa.r VALERIU ZANOSCHI
L'ouvrage renferme trois parties :
La premiere partie est un bref historique concernant l'etude de chaque qroupe
de plan�s inferieures du massif de Ceahlău.
Dans la deuxieme partie on fa.it l'enumeration de toutes les especes, sous especes,
varhHes et formes de plantes inferieures connues jusqu'a present sur le massif Ceahlllu.
Les numeros enf.re parantheses qui accompagnent chaque t axon indique le
numero d'ordre de l'etude bibliographique ou le taxon se trouve cite. Les unites
systematiques qui ne sont pas accompagnees de chiffres, sont mentionnees pour la
premiere fois dans cet ouvraqe.
Les recherches effectuees ont identifie jusqu'a present sur le massif Ceablllu :
188 taxons algues (141 especes, 43 varietes, 4 formes) ; 54 taxons Myxomycetes (43
esptkes, 1 1 v��rietes) ; 609 taxons de l'enbranchement des Mycophytes (576 especes,
1 sous-espece, 22 va.rietes, 10 formes) ; 1 1 5 taxons de l'enbranchement des Lycheno
phytes (97 esptkes, 9 vMietes, 9 formes) ; 283 taxoo.s de l'enbranchement Bryophyta
( 1 94 especes, 61 varietes, 28 formes).
La troisieme partie comprend la liste des ouvrage sur la base desquels ce
conspectus a ete redige.
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STUDII

Ş I C E RC E T Ă R I

HIDROBOTANICA

NOI DATE ASUPRA INSTALARII MACROFITELOR
ACVATICE IN LACUL DE BARAJ BICAZ
ION cARAUŞU1 )
ABSTRACT
During the complex study of the Bicaz water power reservoir much attention was
paid to the installation of aqualic macrophytes in this ecologica! system. Four years ago
(in 1 967) a new species appeared in the upper e,nd of tbe reservoir : Po lygonum amph/-4
bium L. It survived and developed in spite of great seasonal V811' iations of water level
of this reservoir. The limnological significance of this phaenomenon is discussed.

Lucrarea de faţă se încadrează in preocupările legate de studiul
limnologic complex al sistemului de lacuri de baraj de pe valea rîului
Bistriţa, studiu in care cercetarea producătorilor primari de substanţă
organică ocupă un loc important.
Este semnalată apariţia şi supravieţuirea în condiţiile lacului Bicaz
a unei noi specii de macrofite acvatice Polygonum amphibium L., care
in etapa anterioară a cercetărilor noastre nu a fost întîlnită în cadrul
ecosistemul lacului Bicaz 2).
CUNOŞTINŢE ANTERIOARE

In cadrul cercetării multilaterale a limnologiei rîului Bistriţa
M o t a ş şi A n g h e 1 e s c u ( 1 944) au luat in studiu şi plantele acva
tice din bazinul acestui rîu ; specia menţionată mai sus nu a
fost semnalată.
In urma cercetării " situatiei martor" a florei şi vegetaţiei din zona
inundabilă şi limitrofă a lacului Bicaz, inainte de formarea sa,
(R a c 1 a r u şi Z a n o s c h i, 1 968) , s-a stabilit prezenta acestei specii
in mici pîlcuri, în bălţile apărute în excavatiile din vecinătatea barajului.
1) Statiunea de cercetări .Ste j arul" Ptngărati.
2) Conform Florei R.P.R. (voi. 1, 1 951 ) fbrma a<;:vatictl
gonum amphibium L. f. a quatic!lm Leysş,
,

e

plantei ap arţine la Poly ·
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Cercetările efectuate în primii ani după formarea lacului ( C ă r ă u ş u
şi G a v r i 1 e s c u, 1 968) au dus la obţinerea unor date privind insta
larea macroflorei acvatice în lacul Bicaz : pînă în anul 1 966 a fost obser
vaU! numai specia Polygonum Japathifolium L.
Specia Polygonum amphibium L. este cunoscută din literatur�
( A n t o n e s c u 1 95 1 , F lo r a R. P. R. , 1 952) ca o plantă frecventă tn
3pele stătătoare sau lin curgătoare, adaptată atit la viata in mediul
acvatic. cît şi la conditiile mediului terestru. Se remarcă indeosebi
perenitatea plantei şi capacitatea ei de a supravieţui succesiunii celor
două medii de viaţă.
Numeroşi autori au întîlnit această specie in diferite lacuri de
baraj ( B e l a v s k a i a 1 967, E k z e r ţ e v 1 966a şi 1 966b, S e d a
1 907 etc.).
REZULTATELE CERCETĂRILOR

In vara anului 1 967 a fost observată aparitia la coada lacului Bicaz
( în golful de Ia intrarea in lac a riului Bistricioara) a unor mici
suprafeţe acoperite de formaţiuni ale speciei PoJygonum amphi
bium L. In anii următori această specie a persistat in zona respectivă
ajungînd ca, în vara anilor 1 969 şi 1 970 să acopere o suprafaţă de circa
1 700 tn2 [ fig. 2).
Din punct de vedere ecologic, se impune a reliefa cîteva particu
larităţi ale dezvoltării acestei specii in lacul de baraj Bicaz. �
1. După cum s-a stabilit ( C i a g l i c, 1 969) nivelul apei lacului înre
gistrează variaţii mari in cursul anului (de ordinul a 1 7-27 m). Aceasta
face ca, mai ales in porţiunile de la coada lacului, iarna să rămînă pe
uscat suprafeţe foarte mari ale fundului, printre care şi zona acoperită cu
Polygonum amphlbium L. ; după cum s-a constatat pînă in prezent,
rizomii plantei rezistă la exondare şi la temperaturile scăzute din
cursul iernii.
Primăvara, aportul masiv de apă prin afluenti duce la o creştere
rapidă a nivelului apei, ceea ce provoacă inundarea zonei respective,
care va rămîne sub apă pînă în toamnă.
2. O a doua observaţ\e se referă la dependenţa momentului ince
perii ciclului anual al acestei plante faţă de daclanşarea marilor viituri
de primăvară ale afluenţilor principali ai lacului.
3. O altă particularitate ecologică este marea variaţie a condiţiilor
de lumină din apă în această porţiune a lacului, condiţii afectate direct
de turbiditatea apei, deci de regimul hidrologic al rîului Bistricioara.
I n aceas.tă zonă s-au înregistrat valori ale transparenţei apei ( măsurată
în vizibilitatea discului Secchi-Wihple) cuprinse între 0,30 m şi 1 , 1 0 m.
Probabil că transparenţa în general redusă a determinat un pronunţat
elagaj natural al frunzelor în lungul tulpinii lungi de 1 ,5-2,5 m, numai
citeva frunze plutind pe suprafaţa apei ( fig. 1 ).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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4. Creşterea rapidă a nivelului apei determină alungirea corespun
zătoare a tulpinii plantelor, ceea ce asigură inflorirea deasupra apei.
Este interesant că primele care ajung la înflorire sînt plantele din
pilcurile aflate la adîncimi mai mici, in apropierea malurilor.
5. Localizarea pilcurilor de Polygonum amphibium L. în fata gurii
de vărsare în lac a rîului Bistricioara, rîu care introduce în ecosistem
mari cantităţi de alge litoreofile favorizează dezvoltarea pe aceste
plante, şi îndeosebi pe tulpina lor, a unui perfiton algal destul de abun
dent. Astfel, in probele de perifiton colectate de pe tulpinile submerse
ale plantelor în luna iulie 1 970, au fost întîlnite următoarele specii
principale de alge : Cymbella cistula, Ceratoneis arcus" Gomphonema
constrictum, Achnanthes minutissima, Synedra ulna, Melosira arenaria,
Dlatoma vulgare, Fragilaria intermedia, Eunotia praerupta, Cocconels
placentula, Navicula cuspidata, Gyrosigma attenuatum, Spirogyra
··1
spp., etc.
In concluzie se poate afirma că în cursul celor patru ani de
cînd este observată î n lacul Bicaz, specia Polygonum amphibium L. s-a
dovedit rezistentă la condiţiile adverse determinate de unii factori ai
ecosistemului ca variaţiile mari ale nivelului apei şi rămînerea rizo
milor pe uscat, fiind expuşi temperaturilor scăzute din timpul iernii,
turbiditatea ridicată a apei etc.
Ca atare propunem răspîndirea experimentală a acestei plante în
citeva puncte ale malurilor lacului pentru a se stabili posibilităţile de
imbogăţire şi extindere a fondului producătorilor primari din ecosis
temul lacului Bicaz, corelativ cu studierea 0radului de utilizare a acestei
specii de către diferiti consumatori.
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PURTHER

OBSERVATIONS ON THE INSTALATION OF AQUATIC MACROPHYTES

IN BICAZ WATER POWER RESERVOIR (EAST CARPATHIANS, ROUMANIA)

by ION CARAUŞU
SU M M ARY

In this paper it is presented the appearlng and developm en t of a new aquatic
plant in the ecologica! system of Bicaz reservoir : Polygonum amphlbium L. This
spe!Oies was first recorded in this reservou in 1 967, in the upper end of the lake,
near the inlet of Bistricioara river in it. In presenl, the species covers an area of
about 1 ,700 sq. m of Bicaz reservoir boltom, in spi l e of şome unfavourable c ondi 
lions as the great varioat ions of water level in this lakp (characterised by a high
amplitud e : 1 7-27 m durinq the year), and very small values of water transparency :
0,30 m t.o 1 , 1 0 m (vh;ibility of Secchi-Whiple disk) In this zone. The plants were
t•bserved in shallow zones - about 1 ,5 to 2,5 m deep. An abundent algal periphyton
was obse rv ed on these plants. It is proposed the e::�perimental ex tensio n of the species
1n other l itoral wnes of Bicaz reservoir.
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Fig. 1. - Polygonum amphibium L. In
Fig.

lacul Bicaz (Foto : 1. C ă r ă u ş u ) .

1. - Polygonum amphibium L. in Bicaz reservoir (Photo : the author).
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I. CARAUŞU. Macrofite în lacul Bicaz.

Studii şi cercetări, voi. I.
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Fig. 2.

-

Fiq. 2.

-

A

:

Amplasarea formatiunilor de

zonei cu rna'-rofite In lacul Bicaz.

P.a. in golful Bistricioara ; B : Localizarea

A : The localization of. P.a. formation5 in Bistricioara Bay ;

of Bicaz reser,voir, with the studied zone.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

B : General rnap

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

STUDII

Ş I C E R C ET Ă R I

ALGOLOGIE

BICOECA TUBIFORMIS SKUJA (CHRYSOPHYCEAE)

-

SPECIE NOUA IN PLANCTONUL LACULUI DE BARAJ BICAZ
ION cARAUŞU• )
A B S T R A CT
In this paper is presented a new algal species found in the phytoplankton of
Bicaz rcservolr : Bicoeca tubilormls Skuja. This specie5 appeared in plankton In
January 1 970. The biologica! significance of this phaenomenon is discussed.

Pentru stabilirea evoluţlel unui ecosistem de tipul celor din
lacu_rile de baraj nou formate, este necesară şi urmărirea modifidi.rilor
apărute in cadrul principalelor biocenoze, şi în primul rînd a producă
torilor de substanţă organică.
In cazul lacului de baraj Bicaz, functia principală de producere
primari! a substanţei organice revine în prezent fitoplactonului ; de
aceea s-a acordat atentie urmăririi unor aspecte din biologia acestuia
ca : dinamica cantităţii de alge planctonice din apă, compoziţia plancto
nului vegetal şi variatiile sale, distribuţia spaţială a acestuia etc. A
fost pusă in evidenţă existenţa unor modificări in ceea ce priveşte
comroziţia fitoplanctonului, dintre care unele sint semnificative pentru
caractNizarea evoluţiei ecosistemului.
Lucrarea de faţă prezintă aparitia unei noi specii in componenta
fitoplanctonului din lacul Bicaz.
METODA DE LUCRU

Probele de apă pentru analiza fitoplanctonică au fost colectate din
citeva puncte de staţie din lacul Bicaz, de la diferite orizonturi, folosind
un batometru de mare capacitate. Pentru prezentarea probelor a fost
folosit fixatorul iodo-iodurat recomandat de Utermohl. Analizele cali
tative, însoţite de analize cantitative, au fost efectuate utilizind tehnica
1) Statiunea de cercet�ri .Stejarul" Ping�raU .
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obişnuită de analiză ( C il r ă u ş u 1965 şi 1 969) ; a fost folosit3.
observarea în contrast de fază la un microscop de tip MC- 1 .
REZULTATE OBŢINUTE, DISCUŢII

Cercetările de teren efectuate in luna ianuarie 1 970 au pus în
ev idenţă apariţia în planctonul lacului Bicaz a unei noi specii de alge
dintre chrysophicee Bicoeca tubiformis Skuja ; specia s-a menţinut în

Fig. l .

B.

A.
-

Bicoeca tubilormis SkuJa d i n planctonul lacului Bicaz : Bar�j. ianuarie 1 970
(original, 1 000 X). A
o celulă vie ; B - celulă moa,r tă.
-

Hg. 1 . - Bicoeca tubilormis Skuja from the plankton of Bicaz water reservoir : Dam
!>ampling Station, January 1 970 (original, 1,000 X). A - a living cell ; B - a d�d cell.

plancton şi în luna februarie 1 970. Aceastil specie s-a intilnit 'indeosebi
în orizonturile superioare ale apei, şi anume în primii 1 0 metri din
grosimea masei de apă. Sub această adîncime au fost observate sporadic
exemplare moarte.
Menţionăm că apariţia în fitoplanctonul lacului a acestei specii
a avut loc în condiţiile unei răciri treptate a apei orizonturilor supe
rioare (de la 4o la 1 ,5 oq şi a unei turbidităţi relativ reduse a apei
( 2-2,5 m vizibilitatea discului Secchi).
Din punct de vedere morfologic şi dimensional, exemplarele obser
vate de noi sint apropiate de cele descrise pentru unele lacuri din
Europa nordică ( S t a r m a c h, 1 968).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Alga se prezintă sub forma unor celule izolate, liber-plutitoare,
plasate in partea inferioară a unei capsule în formă de pîlnie închisă
la partea inferioară ( fig. 1 şi 2).
Peretele capsulei este foarte subţire, incolor, greu de observat în
condiţiile iluminării obişnuite a preparatului microscopic, dar uşor
vizibil în contrast de fază ; pe suprafata sa au fost observate nişte
striaţii transversale fine.
Flagelul celulei era de circa 2,5--3 ori mai lung decît lungimea
acesteia. Variabilitatea dimensională a indivizilor în cadrul popu
laţiei a fost relativ redusă.
Din punct de vedere cantitativ, in condiţiile date, planctonul era
alcătuit în principal din populaţii ale speciilor Asterionella tormosa
Hass., Oscillatoria rubescens ( DC.) Gom . , Cyclotella comta Ehr. ; mai
rar se intilneau Fragilaria crotonensis Kitt., Glenodinium cinctum Ehr. ,
Synedra acus Kiitz., Peridinium cinctum Ehr. etc. I n probele colectate
au fost determinate valori ale cantităţii de fitoplancton de ordinul a
1 00-400 exemplare algejml apă ; specia Bicoeca tubiformis Skuja era
reprezentată prin valori cuprinse între 2-5 indivizi/mi apă, deci valori
relativ mici, dar care totuşi indică o anumită dezvoltare a speciei la
scara planctonului intregului lac.
Este interesant de remarcat că în orizonturile de la suprafaţă şi
adîncimea de 5 metri indivizii . acestei specii erau în totalitate vii in
timp ce la adîncimile de 1 O şi 20 metri s-au întîlnit îndeosebi indi
vizi morţi.
In ceea ce priveşte răspîndirea speciei la scara lacului, s-a observat
o frecvenţă mai mare a speciei în probele prelevate din Golful Patoei
şi din zona barajului, decit in probele din porţiunea mijlocie şi supe
rioară a barajului.
MenHonăm că în literatura publicată asupra algoflorei lacului Bicaz
pînă în prezent (C ă r ă u ş u, 1 965 şi 1 969, O l t e a n şi Z a n o s c h i
1 963, P o p e s c u şi O 1 t e a n 1 963), această specie nu a fost semnalată.
Apariţia în planctonul lacului de baraj Bicaz la 1 0 ani de la
formarea sa a unei noi specii de alge arată că încă nu se poate vorbi
de a maturizare term inată a ecosistemului. Faptul mai arată că procesul
de populare a lacului continuă în prezent.
Din punct de vedere limnologic considerăm importantă apariţia
acestei Chrysophyte în planctonul lacului Bicaz, fenomen care contri
buie la reducerea treptată a ponderii speciilor de diatomee în cadrul
planctonului vegetal.
Sub raport metodologie fenomenul este, de asemenea, important,
căci confirmă necesitatea de a se urmări în continuare modificările din
cadrul fitoplanctonului, modificări care definesc evoluţia treptată a
acestui sistem ecologic.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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TUBIFORMIS SKUJA (CHRYSOPHYCEABJ, A NEW SPECIES
IN THE PLANKTON OP BICAZ WATER POWER RESER.VOIR

BICOECA

by ION CARAUŞU
S UMMARY
The Blcaz water power reservoir, one of the largest reservoirs in Roumania
(1 ,23 milliard m3 of water) was built on Bistritza rlver in East Carpathians and the
impoundment was started on July 1st, 1 960.
A complex limnological study was initiated by the Stejarul Research Station in
order to know ali the possibilities for an increasing of its biologica! productivity.
A special stress was laid on the phytopllllil k lon studies because of the phyto
plankton is in pr:eseo.t the �main primary producer in tbls reservoir.
During the ten years of i ls existence, an im portant v ar i ati on was observed in
phytoplankton composilion. . There were some species which disappeared from Bicaz
reservoir, and other recently introduced in this ecologica! system. Thus, in 1965 was
firs l observed in plankton a dense population of Rhizosolenia longiseta Zach., in 1 969
appeared Oscillatoria rubescens (O<.:.) Gom. and in 1970, January, was observed"
another new species - Blcoeca tubllormis Skuja.
The individuals of this species occur especially in the upper 5-10 m deep layer
of water ; the maxima! frequency of thi s species was observed in the Potoci Bay and
Lhe Dam zone. The maxima! frequency of this. şpecies was of 2-5 cells/ml of water.
The advent, after 10 years of impoundment, of a new algal species, permit us
to conclude the need for continuation of the searchinq of this ecologica! system.
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PLANŞA 1

F'ig. 2. - Exemplare de Bicoeca tubilormis Skuja fotografiate la microscopul MC- 1
august 1970, golful Potoci). Foto : I. C!ir!luşu. A - fotografie In contrast de
faz!l ; B - fotografie tn cimp negru.
Fig. 2.

Specimens of Bicoeca tubilormis Skuja population photographed usinq a MC- 1
microscope wilh an "EXAKTA" camera (August J 970, Pottoci Bay,). Photo : the
Author. A .- photomicrograph made in phaee contrast microscopy ; B - dark
field microphotograph.
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CARAUŞU. Bicoec:a tubi/ormis în lacul Bicaz.
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Stu dLi şi cercet1iri, voi. 1.
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STUDII

ŞI CERCETĂRI

ANATOMIE VEGETALA

ANATOMIA ORGANELOR VEGETATIVE
LA CORONILLA VA RIA L.
de CONSTANTIN TOMA 1)

A B S T R A CT
The aulhor prcsents the results of his researches on the structur.e of veqetaUve
organs from Coronilla varia L. resulting from different areas of the Country. Along
organs from Coronille varia L. resulting from different areas of the Country. Along
t.he stern the structure differs showing hislo-analomical processes of the morphogenesis.
On the leat are enalised the leef stalk, the epidermis viewed from his face and
the mesophil structure ; the lamina bas a two-faced dorsiventral or inequal-equi
facial structure.

Coronilla varia L. ( coronişteal este o leguminoasă perenă, frecventă
şi comună în toate regiunile ţării ( 16), din zona de cîmpie pînă în zona
montană ; ca răspîndire generală, ea este menţionată pentru Europa
centrală şi de sud, precum şi în Asia de vest ( 7, 1 6, 22 , 28). I n Flora
R.P. Române ( 1 6) , la pag. 332, se subliniază că planta în stare proaspătă
este otrăvitoare ; în stare uscată îşi pierde toxicitatea.
Incă din secolul trecut, K o s t i c e v ( cf. 1 0) considera coroniştea
ca o plantă utilă, iar K 1 i n g h e n ( cf. 1 O) o recomanda pentru a fi
luată în cultură. Totuşi, pînă acum această plantă nu este valo
rificată în măsura posibilităţilor ; aceasta se explică prin faptul că
despre insuşirile furajere ale coroniştei există păreri contradictorii
( 1 O) . Mulţi autori, între care G r o s h e i m ( cf. 1 0), o consideră
ca o plantă otrăvitoare. După L a r i n ( cf. 1 0) , ,. în fazele tim
purii ale vegetaţiei comestibilitatea ei este foarte scăzută ; in majori
tatea cazurilor vitele nu se ating de ea ; în vîrstă tînără se con
sideră otrăvitoare ; fînul in amestec cu coronişte, in schimb, se
consideră bun şi este consumat de vite". Se consideră deci că in stare
1) Universitatea .,Al. 1. Cuza" laŞI, Catedr a de bot81lli cll.
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proaspătă vitele nu mănîncă coroniştea, că ea este toxică. După G a m s
( 7) , iarba tînără de Coronilla varia este consumată de oi, însă la înce
putul maturării este evitată de către toate animalele domestice ; toate
părţile plantei, în special florile şi seminţele, contin glicozidul
numit coronilină.
In urma experientelor efectuate asupra coroniştei, K a m i ş e v ( 1 0)
consideră că planta are o creştere rapidă ( spre vremea înfloririi planta
atinge, în cultură, inălţimea de 1 00-1 1 5 cm) şi este o bună furajeră,
folosită atît în stare proaspătă, cît şi în fîn. Datorită lăstăririi şi ramifi
caţiei puternice, a lăstarilor glabri şi a tulpinii nefistuloase sau doar cu
o lacună mică, a frunzişului des ( care cade tîrziu), a continutului ridicat
de proteină, din coronişte se obţine un fîn moale şi foarte hrănitor ; in
faza de înflorire contine 23,4% proteine ( albumine : 1 7,5 % ), ceea ce
întrece sparceta, trifoiul şi lucerna ; după conţinutul de celuloză (28,3 % )
şi de cenuşă ( 7,8%), ea întrece multe leguminoase. Coronilla varia L.
înfloreşte numai in al doilea an (7, 1 0, 1 6, 22, 28).
Avind in vedere larga răspîndire a coroniştei în ţara noastră şi
posibilităţile luării ei in cultură, am considerat că nu este lipsită de
interes cunoaşterea amănunţită a structurii ei anatomice, aşa cum am
procedat şi cu alte legu.minoase, de valoare furajeră bine cunoscută ( 27).
Date de ordin histo-anatomic privitoare la Coronilla varia au fost men
tionate şi atunci cînd ne-am ocupat de anatomia comparată a speciilor
de Coronilla din România (23, 24, 25, 26) .
I n literatura de specialitate, datele de ordin histo-anatomic, şi chiar
morfologic, sint destul de rare şi răzleţe. Mai adesea se citează alte
specii de Coronllla decît cele ce cresc şi în ţara noastră ; mai rar ,
unele din cele de la noi sau chiar C. varia. Lucrările de sinteză asupra
anatomiei dicotiledonatelor ( 14, 21 ) reiau aceleaşi exemple atunci cînd
discută familia Leguminoasae.
I n lucrarea de faţă ne propunem să analizăm din punct de vedere
histologic şi anatomic organele vegetative, aeriene şi subterane, de la
Coronilla varia L. , recoltată din diferite locuri din ţară (Săhleni - Buzău ;
Agigea - Constanta ; B irnova, Breazu, Valea lui David, Repedea,
Mîrzeşti, Leţcani, Cotnari - laşi ; Gugeşti - Vaslui ; Mahmudia Tulcea ; M-ţii Ceahlău, Bucegi, Retezat şi Făgăraş).
Fixarea, conservarea şi prelucrarea materialului în scopul anali
zelor histo-anatomice s-au făcut după procedeele descrise şi folosite în
lucrările noastre anterioare referitoare la genul Coronllla (23, 24, 25, 26)
sau la alte leguminoase ( 271. Prin toate organele vegetative s-a practicat
secţiuni transversale ( mai rar longitudinale) la 3-4 niveluri ale indivi
zilor in stare de inflorire, urmărind astfel şi procese ale morfogenezei
histo-anatomice in lungul organelor, deci fenomenul de simetrie longi
tudinală anatomică şi gradul de dezvoltare a ţesuturilor lignificate, ales
ca un criteriu de apreciere a calităţii furajere a plantelor.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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(Pl. 1)

Datele re�ritoare la structura rădăcinii de Coronilla in general,
şi de C. varia in special, sint foarte sărace ( 5, 1 O, 1 2, 1 7).
Rădăcina principalii tin.!rli ( cu structurii primarii) este diarhă ori
triarhl , la exterior, inel din stadii foarte timpurii, fasciculele de liber
prezintă arcuri (cordoane) de fibre cu pereţi foarte ingroşaţi, dar slab
llgnificaţi. Parenchimul cortical (5--6 straturi) se termină la partea
internă cu un endoderm format din celule cu punctele lui Caspary. Rizo
dermul se exfoliazii devreme. La o rădăcinii ceva mai groasă parenchimul
cortical se exfoliazl şi el, iar rolul protector aparţine unui periderm a
clrul celule (4-5 straturi) sînt foarte alungite periclin. Mai adesea,
cambiul -se formează inainte de diferenţierea completă a structurii
primare. Uberul secundar formează un inel ( cilindru) foarte gros, alcă
tuit, ca şl la alte leguminoase ( 27), dintr-o zonă conductoare ( în vecină
tatea imediată a cambiului) şi una externă ( de fapt cea mai dezvoltată),
în care domin! parenchimul liberian şi intre a cărui celule, pline cu
grauncioare de amidon, sînt vizibile fibre izolate sau grupate cîteva la
un loc. Prin formarea liberului secundar, liberul primar ( şi mai ales
cordoanele de fibre liberiene primare) sînt împinse mult spre exterior,
comprimate, sau adesea lipsesc. Lemnul secundar, fragmentat de trei raze
medulare ( 2-4 - seriale) care se lărgesc uşor către liber, prezintă puţin
libriform ( cu pereţi celulari extrem de ingroşaţi, dar nelignificaţi).
La materialul recoltat din M-tii Făgăraş rădăcinile sînt, relativ, mai
subţiri, cu creştere mai înceată, vasele lemnoase fiind dispuse in 3-4
cercuri concentrice, care dau aspectul unor .,inele anuale" . La mate
rialul provenit din cultură, dimpotrivă, creşterea rădăcinii este mai
rapidă, vasele sint m ai rare şi dispuse + radiar. In centrul rădăcinii se
observă vase de lemn primar şi doar citeva celule de parenchim medular,
la -materialul cultivat, pe cînd la materialul spontan ( cu deosebire cel
recoltat din M-ţii Făgăraş) 'Centrul rădăcinii este ocupat de o măduvă
redusi, înconjurată de trei cordoane de fibre.
TULPINA

(Pl. D)

Menţiuni sumare asupra unor caractere de structură se întîlnesc in
lucrări care privesc tribul Hedysareae ( 29) , familia Leguminosae in
general (6, 9, 1 9, 20}, sau în cele care analizează structura tulpinii la
diferite dicotiledonate ( 2, 1 3). Unele specii au fost analizate pentru
interesul lor farmaceutic mai cu seamă ( 1 ) . Tulpina speciei de care ne
ocupăm a fost doar tangential studiată (9, 1 9, 20, 29).
·a) Pedunculul lnllorescenţei. Co nturul secţiunii transversale :
pe:�oaal-costat ( coastele laterale sînt mai proeminente) ; pe Ungă cele
dnci coaste principale, se disting două mai mici şi două foal'te mici ;
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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in fiecare din cele două coaste se află cîte un fascicul vascular de
mărime proporţională cu cea a coastei în dreptul căreia se află.
Epiderma ; celule cu peretele extern vizibil cutinizat 1 peri lec
tori unicelulari, scurţi ( mai rar bicelularil, ca simple excrescenţe sau ceva
mai lungi. Hipoderm, din celule sărace în cloroplaste şi uşor colenchi
matizate. Colenchimul este reprezentat prin 5 cordoane ( i n secţiune
transversală : punţi inguste ce se intind de la epidermă pînă la endoder
moid) situate în dreptul celor 5 coaste principale 1 intre cordoanele
amintite, 3 (4) straturi de clorenchim. Endodermoidul ( unistratificat),
foarte distinct în dreptul fasciculelor, pare a se continua şi între acestea,
celulele lui conţinînd cite un cristal simplu de oxalat de calciu.
Fasciculele vasculare mari (mai rar şi cele intermediare) prezintă
cordoane ( în secţiune transversală
scufii) groase de fibre periciclice
(periliberiene) , cu peretele foarte îngroşat şi gelificat. Vasele de lemn
sint dispuse in şiruri strict radiare, cu raze intraxilemice uniseriate
( foarte rar biseriate) , care străbat şi liberul. Razele medulare sint ligni
ficate şi gelificate. Mdduva este reprezentată prin celule parenchimatice
cu pereţii celulozici şi cu meaturi mari între ele. Pe flancurile lemnului
( în vecinătatea măduvei) şi in zona perimedulară din vecinătatea ime
diată a fasciculelor se găsesc:: idioblaste taninifere.
b) lnternodul superior. Contur, de asemenea, pentagonal-costat ;
9 fasciule vasculare ( 8 mai mari şi unul mic) , cu lemnul abia în curs
de diferenţiere ( fasciculele mici nu au încă vase, iar celelalte au mult
lemn "imatur"). Spre deosebire de nivelul anterior, viitoarele fibre peri
ciclice sînt încă vii, cu pereţii subţiri, celulozici.
c) Internodul mijlociu. Coastele nu sint aşa de proeminente. Fibrele
periciclice au pereţii foarte ingroşaţi şL g elificaţi. Liberul se dezvoltă
cantitativ şi prezintă cristale de oxalat de calciu. Lemnul, împreună cu
razele rnedulare lemnoase, formează un cilindru sclerificat, relativ îngust.
d) lnternodul inferior (bazal). Perii se păstrează pînă la baza tul
pinii ; unii din ei sînt bicelulari. Conturul devine circular. Colenchimul
abia se mai distinge, iar hipodermul este numai parţial taninifer. Celule
cu tanin se disting în clorenchim, în razele medulare şi in zona perime
dulară. Celule cristalifere apar nu numai în liber, ci chiar in clorenchim
şi razele medulare liberiene. Liberul secundar formează un cilindru con
tinuu, ca şi lemnul 1 vasele de lemn sînt dispersate dezordonat pînă la
liber 1 elementele razelor medulare şi ale libriformului au pereţii foarte
îngroşaţi şi gelificaţi.
Materialul provenit din M-ţii Făgăraş se distinge prin următoarele
trăsături de structură : conturul secţiunii transversale rămîne adînc
costat pînă la baza tulpinii, iar fasciculele vasculare sînt prevăzute cu
cordoane foarte groase ( 1 3 straturi) de fibre periciclice 1 in zona perime
dulară se observă numeroase hidrocite ; in liber şi endodermoid, foarte
rare celule cristalifere.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Peridermul se formează pe seama straturilor interne ale scoarţei ;
liberul este reprezentat prin două zone : una internă ( lîngă cambiu), cu
tuburi ciuruite şi celule anexe ( liber conductor) şi una externă, mult
mai dezvoltată, cu fibre şi parenchim.
Corpul lemnos, asimetric, este divizat in două sectoare datorită unei
raze medulare largi ; vasele sînt dispersate pînă la liber. ln poziţie
+ centrală, o mică lacună mărginită de o zonă parenchimatică, a cărei
celule au pereţii lignificaţi. Toate celulele parenchimatice ale rizomului
sîn pline cu grăuncioare de amidon. Fibrele de liber şi de lemn au
pereţii foarte ingroşaţi, dar slab lignificaţi, Zonele de fibre periciclice
sint foarte reduse şi indică poziţia fasciculelor din rizomul tinăr.
FRUNZA (Pl. W-V)

Referiri cu privire la structura limbului şi peţiolului de la frunza
diferitelor specii de Coronilla apar atit în lucrarea mtmografică a lui
V o g e l s b e r g e r (29), cît şi în altele ( 1 , 3, 4, 1 1 , 1 3, 1 5, 1 8, 20, 30, 3 1 )
c e se ocupă d e anatomia legurninoaselor sau dicotiledonatelor în general.
C. varia apare foarte rar citată ( 1 1 , 1 8, 29, 30) , ca exemplu de structură
a frunzei, şi atunci doar in trecere.

A. Limbul (Pl. III-IV)
Epiderma vdzutd de laţd (Pl. III) . Epiderma superioard ; celule
poligonale ( mai mici sau mai mari), cu peretii laterali drepţi sau uşor
curbaţi. Epiderma inlerioard
celule de contur neregulat, cu pereţii
ondulaţi. sau îndoiţi în zig-zag, avînd dinţii cu unghi obtuz sau ascuţit
şi cu o îngroşare în formă de nasture. Celulele sînt mai mari la mate
rialul provenit din cultură. In ambele epiderme se găsesc stomate (cu
3-4 celule anexe), intotdeauna ceva mai puţine în cea inferioară.
Relativ la Influenţa pe care o exercită umiditatea şi lumina asupra
caracterelor epidermei, constatăm că în cadrul aceleeaşi specii, mate
rialul recoltat din pădure ( de stejar ori de fag) prezintă mai multe celule
pe faţa superioară a frunzei, cu pereţii drepţi şi vizibil mai puţine ( res
pectiv mai mari) pe cea inferioară, cu pereţii laterali foarte sinuoşi sau
îndoiţi în zig-zag ; acE;)astă constatare confirmă părerea expusă ( încă la
sfîrşitul secolului trecut) de către unii anatomişti cu privire la această
problemă : tendinţa de descreştere a sinuozităţii pereţilor celulelor epi
derrnice duce la micşorarea suprafeţei de evaporare a apei de către
epidermă ; celulele cu pereţii foarte sinuoşi, dimpotrivă, asigură o supra
faţă mult mai mare pentru evaporarea apei, care există din abundenţă în
solul pe care cresc plantele tipic mezofile.
Secţiune transversald (Pl. IV). Celulele epidermice apar de
formă ± circular-ovală, uşor alungite în direcţia lăţimii foliolei, cu toţi
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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pereţii subţiri şi, mai ales cei interni, foarte bombaţi. Perii (enziformi)
se află numai pe faţa inferioară a limbului.
Foliolele au o structură bifacială, dorsiventrală sau inegal-ecvifa
cială ; ţesutul palisadic este format din 3(4) straturi de celule, dintre
care primul are intotdeauna celule mai inalte. Ţesutul lacunos este alcă
tuit în mod tipic. Nervura mediană proeminează evident la faţa infe
rioară a foliolei ; toate nervurile sînt înconjurate de o teacă parenchi
matidi + incoloră.
Imediat sub epiderma inferioară se găseşte un strat + continuu
de celule taninifere, alungite paralel cu epiderma, puternic lobate,
punîndu-se in legătură unele cu altele intr-un mod asemănător cu oei
descris la Onobrychis ( 27). Faţa inferioară a foliolei lasă impresia d
este o întreagă reţea, în timp ce celulele cu tanin de la faţa superioară
sint dispersate ± uniform pe toată suprafaţa. Celulele taninifere de Ia
faţa superioară se află la nivelul ţesutului palisadic, imediat sub epi
dermă şi perpendicular pe aceasta. Văzute de faţă ele au un contur
circular sau circular-oval. I n secţiune transversal!, aceste idioblaste
taninilere sînt foarte înalte, cilindrice şi inguste.

B. Peţiolul (Pl. V)
Conturul peţiolului în secţiune transversală este pentagonal, avind
faţa adaxială cu un jgheab mic, limitat de două coaste + proeminente ;
faţa abaxială prezintă trei coaste proeminente : una mediană (poste
rioară) mai mare şi două laterale, ceva mai mici, obtuze. Peţiolul pre
zintă 5 lascicule vasculare mari ( dintre care cel median este mult mai
dezvoltat) ; intre coastele intermediare ( din vecinătatea jgheabuluil şi
cele adaxiale se mai formează două fascicule foarte mici.
Rachisul prezintă acelaşi contur, cu excepţia virfului care este
:ordiform ( in secţiune transversală), avînd trei fasticu'e mai mari şi
altele două foarte mici. La materialul provenit din M-ţii Făgăraş fata
adaxială devine plană, iar numărul fasciculelor este numai de trei. I n
centrul secţiunii se formează o lacună înconjurată de o zonă subţire de
parenchim celulozic .
Epiderma : unistratificată, cu stomate şi peri unicelulari, .mai lungi
sau numai de forma unor papile ; celulele epidermice au peretii (cu
deosebire cei externi) foarte îngroşaţi. Hipodermul este colenchimatizat.
Parenchimul cortical este asimilator (clorenchim). I n rachis (mai ales
către vîrf) , în peţiolul foliolelor şi în peţiolul frunzei primare ( simple)
de la plantulă, clorenchimul ( în 1 /2 adaxială) este tipic palisadic, alcă
tuit din două straturi de celule vizibil alungite anticlin. Toate fasciculele
vascware au torma ovală in secţiune transversal!, prezentind la exte
rior cite un arc ( cordon) de fibre sclerenchimatice, care la maturitate
devin fibre gelatinoase ca şi cele din tulpină şi rădăcină. Fasciculele sînt
limiltate de scoarţă ptin cîte o teacă endodermoidică ( amiliferă în stadiu
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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transversale prin rădăcina de diferite virste ; a-c : m ate
rial provenit din c u ltur ii ; d - material provenit din muntii Făgăraş (rlld11cin11
m atur11).
1 . - rizoderm, 2. - scoarlli, 3. -periderm, 4. - raz11 meduiarli, 5. - grupă
de fibre liberiene, 6. - perenchim liberian, 7. - liber conductor (tuburi ciu
ru i le şi c e l u l e anexe), 8. - cambiu, 9. - lemn secundar, 10. - mi:iduvli.

,1. 1. Scheme ale sectiunilor

Pl. 1. Schemas des sections transversales dans la racine de differents âges ; a-c :
matl!riel provenant de culture ; d - materiei sauvage (Mt. Fllg!iraş).
1. - rhizoderme, 2. - ecorce, 3. - periderme, 4. - rayon medullaire, 5. groupe de fibres l ib eriennes, 6. - parenchyme liberien, 7. - liber conducteur
( tubcs cribh!s et c;:elluleş a n nex es ), 8, - c;:!!ml;ljum � 9. - l;>Oi!Ş şţ!condaire: 1 0, -

moelle,
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tinăr) de celule vizibil alungite periclin. In celulele acestei teci se află
cite un cristal simplu de oxalat de calciu. Aceleaşi celule cristalifere
s-au intilnit şi in liber. Lemnul este reprezentat prin şiruri radiare de
vase, uneori separate de raze intraxilemice ( ce se continuă uneori şi
prin liber). Pe flancurile lemnului, ca şi la faţa lui internă, se disting
cu mare uşurinţă idioblaste tanini/ere. ParenchimuJ intern este puţin
sclerificat, dar lignificat, cu excepţia unei zone perilacunare. In axul
peţiolului şi rachisului se formează o lacună.
C O N C L U Z I I

Se analizează structura organelor vegetative aeriene şi subterane,
punîndu-se în evidenţă particularităţile de structură comune tuturor
speciilor de Coronilla şi subliniind pe acelea proprii speciei Coronilla
varia, recoltată din diferite staţiuni din ţară.
La rădăcina tinără coexistă tipul diarh cu cel triarh de simetrie.
Rizodermul şi parenchimul cortical se exfoliază de timpuriu. Liberul
secundar formează un cilindru gros, uneori de aceeaşi grosime cu cel

Pl. Il. Scheme ale sectiunilor transversale prin pedunculul 1nfiorescentei (A) şi la
diferite niveluri ale tulpinii, incepind cu internodul superior (B - cel m11i
tlnilr) şi terminind cu cel baza! (D) : a - material din cultura, b - din zona
de dmpie, c (A-C) - din regiunea m ontlinll 1
1 . - epidermil, 2. -

hipoderm+parenchim cortical, 2a. - colenchim, 3. - endodNmoid, 4. - fibre

peridclice puternic sclerificate, d ar slab lignifi cate, S. - liber, 6. - cambiu,
·1. - vase de lemn +parenchi'm lemnos, 7a. - · libriform, 7b . - parenchim
celulozic fascicular, 8. - razll m edu larA sclerificatii şi partial lignificetii,
8a. - razA medularA cu pereţi subtiri, celulozici, 9. - celule taninifere, 1 0. -

mllduvll, 1 1 . - I acunll medularii.
c (D-E) - rizom : 2. - resturi din parenchimul COI!'tical, Sa. - liber
conductor, Sb. - fibre de liber+ parenchim, 12 - suber, 13. - felogen,
14. - feloderm.

1'1. Il, Schemas des sections transversales du pedun oule de l'inflorescence (A) et a
differenls niveaux de la tig e, a partir de l'en:tre noued superieur (B - le plus
jeune) et jusqu'ă la base (D) 1 a - materiei provenant de culture, b - d e le
region de plaine, c (A-C) - de la region montagneuse ; 1 . - epiderme,
2. - hypoderme+parenchy:me cortical chlorophyllien, 2a. - collenchyme,

3. - endodermoide, 4. - fibres pericycliques fortement sclerifiees mais faible
S. - liber, 6. - cambium, 7. - vaisseaux
du bois+parenchyme ligneux, 7a. - Jibriforme, 7b. - parenchyme cellulo
sique fesciculaire, 8. - rayon m edullaire sclenfie et partielement lignifie,
8a. - rayon medullaire a paroms minces, cellulosiques, 9. - cellules a tan.nin,
1 0, - moell e, 1 1 . - lacune medullaire 1

ment et partielement lignifiees,

c ( D-E) - rhJzome : 2. - restes du parenchyme corUcal, Sa - liber
conducteur,
5b - fibres liberiennes secondaiJes + parenchyme, 12, - su'ber,
13. - phellogeu e , 1 4. - phelloderme.
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Pl. 111. E p ide rm a superioară ( S) şli ep id er m a inferioară ( Il), văzute de faţă ;

PI

rial din culturl!l, b - din zona montan!, c - din zona de clmpie.

a · - mate

lll Vue de face de l ep id.erm e superieur (S) et de l epiderrn e inferieur (1) ;

.

.

'

'

a materiei de culture, b - de la region montagneuse, c - de la r�ion de
plaine.
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A

Ca
Ba

f . .-.-. �o

.

1

1

'f'..-4

Pl. i\l, Sectiuni transversale prin foliole : A - material din culturi, B - din regiunea
de dmpie (a - din statiune puternic iluminat.!, b - din statiune slab ilumi 
nati ) , C - material din regiunea montana (a - statiune puternic luminati§. ,
b - statiune slab luminati). la - epiderml sup erioara , l b - ep iderm l Infe
rioara, 2a - tesut palisadlc al fetei superioare, 2b - tesut palisadic al fetei
inferioare, 3a - celule cu tanin din partea superio ar l, 3b - celule cu tanin
din partea inferioara, 4. - tesut l acunos.

Pl. IV. Seclions transversales dans les folioles. A - voir Pl. I I I a : B - voir Pl. IIIc ;
a - de la station fortement illuminE!e, b - de station faiblement illuminee :
C - voi r Pl. IIIb (a, b : voir Ba, b); l a - �piderme superieur, lb - epiderme
inferieur, 2a - tissu palissadique de la face supuieure, 2b - tissu paliss a
dlque de la· face infuieure, 3a - cellules â tanDin des la partie superieure,
:Jb -celules il tannin .dans la partie inferieure, 4 - tissu lacuneux

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Scheme ale sectiunilor transversale prin petiolul (a - h11zll. h - mijloc.
c - virf) şi rachisul (d - bază, � - mijloc, f - virf) frunzei : 1. - epi
dermă, 2. - hipoderm, 3. - parenchim asimilator, 4. - colenchim. 5. - endo
dermoid, 6 .- sclerenchim, 7. - liber, 8. - cambiu, 9. - lemn, 10. - p aren
chim celulozic primar, fascicular, 1 1 . - parenchim interfascicular :elulozic.
12. - parenchim interfascicular şi zonli perimedularli, lignificate, 13. - idio
laste cu tanin, 14. - parenchim intern celulozic, 15. - lacuna.
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de lemn sau chiar mai gros decit acesta (la materialul din cultură, sau
la cel recoltat din zona de clmpiel
In lungul tulpinii structura difera, putîndu-se pune in evidenţă
procese ale morfogenezei histo-anatornice. La indivizii ce vegetează pe
terenuri mai sărace in apa şi mai insorite, hipodermul se colenchima
tizeazil mai puternic, cor d o anele de fibre periciclice sînt mai dezvoltate,
iar gradul de îngroşare al fibrelor este mai accentuat, măduva se scle
rifică şi conţine mai multe hidrocite �i idioblaste cu tanin, numărul de
celule cristalifere din endoderrnoid şi libe r este mai mare.
La nivelurile superioare ale tulpinii, structura aparatului conductor
este Jasciculară, in timp ce catre baza t11lpinii liberul şi lemnul formează
cite un cilindru continuu, cel din urma fiind mult mai gros decit primul.
Cu excepţia materialului rec oltat din zona de cimpie, conturul tulpinii în
secţiune tra nsvers a lă (costat la nivelurile superioare) devine ± circular
şi în aceeaşi măsură are loc parenchimati-zarea cordoanelor de
colenchim.
Imaginea epidermei diferă pe cele două feţe ale foliolei 1 văzute de
faţă, celulele epidermei superioare sînt poligonale şi cu pereţii + drepţi,
iar cele ale epidermei opuse au co n tur neregulat şi pereţii laterali
puternic îndoiţi tn zig-zag, cu unghi ascuţit.
Limbul are o structura bifaciaUi, dorsiventrală sau inegal-ecvifa
cială (la indivizii crescuţi în locuri puternic iluminate sau la cei luaţi
din cultură).
Conturul general al peţiolului şi rachisului ( in secţiune trans
vefsală) este pentagonal-costat 1 dime n siune a fasciculelor vasculare
descreşte spre virful rachisului, iar cordoanele de colenchim sînt vizibile
numai în peţiol şi în partea bazala a rachisului.
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Pl. V. Schim111s des sections trll!lsversales du petiole - P (a - base, b - moyen,
base, e - moyen, f - sommet) de la
c - somm.et) et du rachis - R (d
feuille : 1. - cpiderme, 2. - hypoderme, 3. - parenchyme assimilateur,
collenchyme, 5.
endodermoide, 6.
sclerenchyme, 7.
liber,
4.
8.
cambium, 9. - bois, 1 O. - parenchyme cellul06ique primaire, fasci
culaire, I l .
parenchyme entre-fascicullaire cellulosique, 1 2. parenchyme
entre-fasciculaire et zone perimedulla.ire, lignifiees, 13. - cellules a tannin,
14.
parenchyme interne cellulosique, 15. - lac:une.
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L'ANATOMIE DHS ORGANES VEGETATIFS DE CORONILLA V ARIA L.
par C. TOMA
RESUME

On etudie, du point de vue histologique et anatomique, la racine, la tige et la
feuille (aux differents niveaux) de C. varia L. chez des individus cultives et sauvages,
recoltes dan s des millieux et des al titud e s difrerents. Ont ete sectionnees des racines
de difterents Ages, ce qui a permis de faire aussi cert&fnes consider at lons d'ordre
on togeniq ue .
La racine a deux (plus rarernent) ou tro.is faisce e u J: de bods, altemant avec des
faisceaux de liber. Dans les faisceau� de liber se forment de bonne heun des flbres
lib erienn e s prima1res, tandis que les premiers vaisseaux de bois secoodaire occupenl
l'axc enlier de la racine. Le camb ium est tres activ et danne nalssance d'un masi f
(corps) lign eux developpe et fragmente en trois s ect eu rs , par tlro is reyans medul
laires ± larges.
A l a maturite de la racine les fibres l ib eriennes et li gn euse s devl enn ent ge la
tineuses. Dans la materiei provenant de cultwe Ies cristaux d ' oxalate de caldum
font dtHeut.

Dans la tige on souligDe spec:illlement : le tissu es similateur cortical est inter
rompu en fac e des cO tes par des bandes collenchymaliques ; l a natu.re per icycliqu e
des fibres m ecaniqu es 1 le mode ou et comment se fait la t ransi t ion vers la structure
se�ondaire ; le nombre el les dimensioDa des falsceaux vasculalres ; l'lmage du bois
secondaire ; la position des cellules t annif�es 1 le degr e de scl erific at ion et de ligni
ficabon du pericycle et du cylindre central (ligneux) 1 la pr esence des cristaux d'oxa
late de calcium d ans l'endodermoide et dans le liber.
Chez la feuille on analyse : les cellules epiderrni ques (forme, dimension, le
r-.ombre sur les deux faces, la sinuosile des perols late ral es) les ldloblastes tannif�es
er l a nature du m esopbylle
Le mesophylle est dorsiventral ou eq uifaci al avec un t i ss u palissadique bien
d� velopp � e il la face su peri eure et un tissu p alissadique unistratifie (parfois meme
bJslratihe), de ce ll u l es plus courtes, il la face infer ieu re .
Les donnee s d'ordre hi sto 8J].atom iq ue sont mises en liaison avec la station de
provenance du materiei. Le m ateriei p roven ent de culture pr6sente toujours des
folioles plus grosses, d onc avec le rn esophyl le plus developpee.
,

,

,

-
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STUDII

ŞI CERCETARI
BIOLOGIE V EGETALA

OBSERVAŢII ASUPRA FRUCTELOR SPECIEI

CORNUS MAS L.
de ION 1. BARA1J

A BSTRACT
The results of observalion confirm tbat the abnormal fruits are in a great
proportion. The evolution sense can be to reduction number of seeds m the fruit.

MATERIAL ŞI METODA.

Observaţiile s-au efectuat asupra unor indivizi din populaţiile
situate in Pîngăraţi (judeţul Neamţ) şi pe dealul Platoul Corneşti (Tirgu
Mureş). Ambele populaţii sînt situate in marginea şi chiar in interiorul
unor păduri de foioase, iar indivizii luaţi în studiu se aflau la distanţă
mică unul de altul.
Din ambele populaţii s-au recoltat peste 1 300 fructe ( în număr de
50-55 pentru fiecare individ), care s-au secţionat spre a evidenţia
numărul de seminţe. Fructele au fost clasate pe diverse tipuri (1 o n
B ă r a şi C. T ă b ă c a r .u 1970) , calculîndu-se proporţia reprezentării
fiecărui tip, atît pentru fiecare individ în parte cît şi global, pe intregul
număr de indivizi din aceeaşi populaţie.
REZULTATE ŞI DISCUŢIII

In lucrarea precedentă (1 o n B ă r a şi C. T ă b ă c a r u 1 970),
printre altele, se discuta şi variaţia numărului de seminţe din fruct,
precum şi unele semnificatii ale acestui număr pentru procesul evolutiv.
Pentru verificarea şi completarea materialului faptic referitor la unele
presupuneri şi concluzii, în vara anului 1 969 s-au efectuat observaţii pe
populaţii din alte puncte geografice.
1) Staţiunea de cercetări .,Stejarul'' Plngi!iraţi.
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1. Populaţia din Plngiiraţl prezintă următoarea situaţie : Fructe cu
o singurii sămînţă 2,9% ; cu o siimlntii dezvoltată şi una avortatii 5,7 % ;
cu ambele seminte dezvoltate ( tipul normal de fructe) 55,4 % ; cu ambele
lo� goale 1 ,84% ; cu o sămînţă dezvoltată şi o lojă goală 33,4 % ; cu o
singură lojă şi acea goală 0,31 % ; cu o lojă goală şi cealaltă avortată
0,23% ; cu trei seminte 0,47 % ; cu o sămînţă şi două loje goale 0,23 % ;
cu două seminţe si o lojă goală 0,08%.
II. In populatia de la platoul Corn.eşti, situatia este oarecum dife
rită şi anume : Fructe cu o singurii sămînţă 1 6,9% ; fructe cu o sămînţă
şi o lojă goală 58,4 % ; fructe cu o slm1rtţă şi o lojă avortată 1 6,9% 1
fructe cu două seminte 7,5%.
Se poate observa că proporţia între fructele normale şi cele abe
rante este aproximativ egală în primul caz şi în favoarea celor aberante
în cel d�-a1 doilea. Pe fiecare individ în parte, situaţia este diferită,
deoarece sînt indivizi la care fructele normale sînt în proportie net predo
minantă fată de cele aberante şi invers. Deoarece ambele tipuri de indi
vizi sînt de cele mai multe ori la distanţă de 2-3 m unul de altul, cu
greu se poate admite el situaţia se datorează condiţiilor de mediu.
Faptul că în unele populatii predomină indivizii aberanti şi tn altele cei
normali, ridică altă problemă şi anume. Indiferent care este cauza apari
tiei fructelor aberante, acestea vor da naştere la noi indivizi. Dacă carac
terul este ereditar, şi este foarte fJi)o&ibil .oa fructele monoseminale ( cele
care au o singură lojă cu sămînţă bine dezvoltată) să dea descendenţă
care să manifeste acelaşi caracter, .atuflcl ta şilul de generatii structura
populaţiei va suferi modific,jTi. ln cazwl în care actualmente predomină
indivizii cu fructe monoseminale faţA de cei cu fructe biseminale ( nor
male), este posibil ca în v.Utor acest decalaj să se accentueze. S-ar putea
presupune că fructele aberante apar în strînsă legătură cu vîrsta indi
vidului, dar faptul că s-au gAsit şi la indivizii bAtrini şi la cei aflati la
a doua sau a tr·eia fructi:ficaţie, pun sub semnul întrebării această
presupunere.
In consecinţă se pune problema care tip de fructe este mai avan
tajos pentru specie şi deci care ar putea avea mai multe şanse de viitor.
Fructele cu o singură sămînţă ( cele cu o loji în care s-a dezvoltat
sămînţa şi nu cele cu două loje din care una goală, avortată etc.) ar
putea fi mai avantajoase pentru mentinerea şi perpetuarea speciei, pen
ru următoarele considerente :
1 . Au endospermul mai dezvoltat ( ca volum) şi în consecinţă
�mbrionul are condiţii mai avantajoase de nutriţie.
2. Aparitia frecventă a unor seminte cu o lojă goală sau avortată,
ar putea fi o dovadă că probabilltatea dezvoltării şi fecundării unui
singur sac embrionar pare să fie mal mare, dectt dezvoltarea a doi saci.
3. Formarea fructelor monoseminale implică o cheltuială mai mică
de substanţă şi energie, din partea speciei.
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4. Posibilităţile de autoreglare a densităţii populaţiilor speciei, vor
li altele şi concurenţa între indivizi va diminua, prin simplul fapt ci!
dintr-un fruct căzut nu vor mai apare doi puieţi, foarte apropiaţi, ci
unul singur, care a avut deja condiţii, mai bune de nutrire din partea
endospermului. In cazul în care cea de-a doua săm.inţă din fruct nu ar
germina ( să presupunem), este evident că neformarea ei deloc este
un progres.
5. Tendinţa generală in procesul evolutiv al fructelor cit şi al altor
organe, in lumea vegetală, este aceea de simplificare ( C. B u r d u j a
1968 ; E. L e v i n a 1 961 ; A r. T a k h t a j a n 1 959).
6. Sistemele biologice sint cu atit mai evoluate cu cit informaţia
lor redundantă este mai redusă ( N. B o t n a r i u c 1 967).
C O N C L U Z I I

1 . In populaţiile de Cornus mas L. luate in studiu in anii
1 968-1 969, s-a găsit o mare proporţie de fructe aberante.
2. Pe baza marii lor frecvenţe la indivizii luaţi in studiu, se
poate presupune că tendinţa de viitor, a acestei specii, este spre
simplificarea fructelor.
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OBSERVATIONS SUR LES PRUITS DE L'ESP2CES CORNUS MAS L.

par 1. 1. BARA

RESUME
L'ouvrage represente une reprise des observations faites au cours des annees
ant�rieurs, sur d'autres individus de l'especes Cornus mas L., coilcernant le nombre de
semences du fruit.
Les resultats des observations, conduisent a confirmer l'affirmation que l'esptke
pourrait conduire il une reduction du nombre de semences du fruit.
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STUDII

ŞI CERCETĂRI

BIOLOGIE V EGETALA

SEMNIFICAŢIA REPRODUCERII APOMICTICE IN PROCESUL
SELECŢIEI NATURALE
de ION 1. BARA şi GOGU I. GHIORGHf/" At)
ABSTR A CT
This paper presents some results of observation about variability in apomictic
species and, also, the role of apomixis in the natural selection.
Are presented new criterions for delimitation of this reproduction type.

Reproducerea, fenomen esenţial şi universal in lumea vie, care
asigură perpetuarea speciilor, îmbracă multiple forme de manifestare.
Diverselor forme ale acestui proces, din punct de vedere al conţinutului
lor calitativ ,şi al semnificaţiei evolutive, nu li se poate atribui
aceeaşi valoare.
De la simpla scindare a primei particule vii, la reproducerea
extrem de specializată şi -:: o mplicată, întîlnită la animale şi plantele
superioare, s-a străbătut i. :1 drum lung, în care au avut loc numeroase
salturi calitative.
Spre a surprinde semnificaţia evolutivă a diverselor tipuri de re
producere (la plante), este necesară prezentarea unei clasificaţii filoge
netice a lumii vegetale. Pe baza acesteia se vor putea face unele
aprecieri asupra tipurilor respective, prin ilustrarea specificului repro
ducerii fiecărei unităţi taxonomice de grad mai mare.
Numai această simplă prezentare a modalităţilor de reproducere
grefate pe clasificaţia lumii vegetale, nu este suficientă pentru a decreta
superioritatea sau inferioritatea unui sau altuia dintre tipurile de repro
ducere. Deseori, o unitate taxonomică superioară poate prezenta un
regres sub acest aspect, datorită unei specializări profunde ( parazitism),
influenţei unor factori cu totul noi etc.
1)

Statiunea de cercetări .Stejarul" PingăraU.
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Ca atare este necesară şi prezentarea unor concepţi� privind avan
tajele sau dezavantajele, superioritatea sau inferioritatea unui mod de
reproducere faţă de altul.

Unitatea THALOPHYTA
In cadrul acestei unităţi întîlnim diverse modallUiţi de reproducere,
deseori la acelaşi grup de organisme, începînd cu simpla diviziune a
celulei vii şi sfîrşind cu reproducerea sexuată ( care necesită formarea
unor celule specializate in acest sens).
Intre talofite, virusurile au o situaţie specială, prin faptul că se
reproduc numai în celula vie, sobordonînd procesele metabolice ale
celulei gazdă in scopul sintezei de proteine şi acizi nucleici specifici.
Cercetări efectuate asupra virusurilor au pus in evidenţă chiar exis
tenta unui proces de recombinare. Experimental s-a reuşit încrucişarea
a două virusuri, prin combinarea acidului nucleic de la o tulpină cu
proteina de la o altă tulpină, rezultind un virus nou, avind particulari
tăţile infecţioase ale donatorului acidului nucleic. Evident, acest proces
nu poate fi considerat un proces sexuat.
La philumul Bacteriophyta, consemnăm existenţa a două modalităţi
de reproducere : vegetativă ( sciziparitate, înmugurire şi sporulaţie) şi
conjugarea ( reproducere sexuată extrem de simplă).
Conjugarea are rezonanţă evolutivă, deoarece nu numai că presu
pune transferul intercelular de cromosomi, dar şi o recombinare a infor
maţiei ereditare, incit descendenta poate avea o ereditate combinată.
La Cyanophyceae nu se cunoaşte deocamdată reproducere sexuată,
descendenta fiind asigurată prin sim:pla diviziune a celulelor sau
prin spori.
In cadrul Flagelatelor, descendenta apare sexuat în unele cazuri,
dar mai ales prin simplă diviziune sau spori. Diviziunea duce la apariţia
a două celule fice inechivalepte.
Reproducere prin simplă diviziune întîlnim şi la diatomee, cu speci
ficaţia că descendenţii au valvele din ce în ce mai mici, neajuns care-i
aduce în ultimă instanţă la incapacitate funcţională, înlăturată prin
formarea auxosporului.
Totuşi unele specii prezintă şi un proces sexuat, in urma căruia nu
are loc combinarea unor informaţii ereditare de la părinţi, ci doar cel
mult posibilitatea unor recombinări ale aceluiaşi material genetic.
Phylumul Clorophyta se caracterizează prin prezenţa diviziunii
simple, a sporilor, precum şi a reproducerii sexuate. In plus, apare
pentru prima oară generaţia sporofitică şi gametofitică, precum şi o dife
renţiere a reproducerii sexuate in izogamie şi heterogamie.
In sfîrşit, la Phaeophyta, reproducerea sexuată se caracterizează
prin predominanţa heterogamiei. Incepind cu acest filum, in cadrul uni_
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tăţii are loc predominarea sporofitului asupra gametofitului şi, deci, a
fazei diploide asupra celei haploide.
La celelalte filumuri ale acestei unităţi nu consemnăm noutăţi în
privinţa modalităţilor de reproducere. In concluzie, în cadrul unităţii
THALOPHYTA observăm o gradaţie treptată în sensul complicării şi
specializării reproducerii, cu tendinta întăririi reproducerii · sexuate.
Unitatea ARCHEGONIATA.
Reproducerea sexuală şi asexuată coexistă atit la Bryophyte cît şi
la Pteridophyte. Trebuie remarcat faptul că are loc separarea sexelor
ca şi o protejare crescîndă a aparatului de reproducere sexuată faţă de
condiţiile oferite de mediu. Deosebirea dintre cele două subdiviziuni ale
acestei unităţi, consistă in aceea că la Pteridophyte se accentuează
subordonarea gametofitului faţă de sporofit ( în timp ce la Briophyte
situaţia este inversă) ; apar primele începuturi ale formării seminţelor.
Apariţia seminţelor alături de reproducerea sexuală, constituie un
progres din punctul de vedere al realizării integralităţii la nivelul popu
laţie-specie.
In sfîrşit, la ultima mare unitate a lumii vegetale, SPERMATO
PHYTA, !=U filumurile Gymnospermae şi Angiospermae, procesul inmul
tirii sexuale atinge apogeul in privinta specializării şi eficienţei.
Adaptarea tot mai strictă la viaţa terestri:!. a determinat perfecţio
narea mijloacelor de protecţie a elementelor ce vor asigura perpetuarea
speciilor. Mai mult decît atît, qametofitul este extrem de redus, sporofitul
fiind forma de existenţă a plantelor.
Reproducerea sexuală diferă la cele două filumurl in sensul că la
Angiospecme intilnim dubla fecundare, permiţînd realizarea celui mai
inalt grad de integralitate. Ca o expresie supremă a protecţiei in faţa
factorilor de mediu nefavorabili, semintele sînt închise in fruct.
Inmultirea sexuată reprezintă un mare progres pentru evoluţia
lumii vii, fapt evidenţiat încă de Darwin, care arăta că valonrea biolo
gică a procesului sexual constă in unirea unor gameţi diferiţi. In limbajul
geneticii, aceasta reprezintă unirea a două informaţii diferite, circulaţia
informaţiei in şi între populaţii, fiind modalitatea de realizare a integra
lităţii speciei.
De aceea se poate aprecia că Darwin a estimat just rolul pozitiv
al încrucişării şi efectul negativ al autofecundării, arătind că trebuie
a.dmisă existenţa unei legi a naturii, care vizează utilitatea şi necesitatea
incrucişării în lumea vie ş� nocivitatea reproducerii in cadrul aceleiaşi
entităţi. Un argument in plus in favoarea acestor afirmaţii este furnizat
de larga răspîndire a reproducerii sexuate in lumea vie.
Să evidenţiem succint mecanismele prin care inmultirea sexuală
a primit apreciere pozitivă în selecţia naturală.
Posibilitatea ca genele alele de pe cromosomii omologi să fie
identice sau nu crează condiţiile apariţiei homo şi heterozigoţilor. E
lesne de înţeles că heterozigoţia se obţine prin hibridare, ctnd probet·
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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bilitatea de intilnire a doi gameţi diferiţi ( cu alelle diferite) este mare.
Pe de altă parte, dependenţa crossing-overului de meioză şi segregarea,
specifice sexualităţii, cît şi mutaţiile, asigură o mare variabilitate a
gameţilor şi implicit a descendenţilor. Iată un exemplu. Presupunem o
specie cu 2n = 4 cromosomi. Gametii vor avea cite doi cromosomi.
Dacă notăm cromosomii gameţilor cu l şi 2, şi dacă presupunem că pe
fiecare cromosom avem o singură genă, gametul mascul va avea cromo
somul l cu gena A şi coromosomul 2 cu gena B. Gametul femel poate
avea genele identice cu cel mascul, sau schimbate - în loc de A să fie
a şi în loc de B să fie b. In acest caz va apare zigotul AaBb. Din acest
zigot se va dezvolta un individ care la maturitate va produce, de ase
menea, gameţi. Cei 4 cromosomi cu qenele alele Aa, Bb, vor avea posi•
bilitatea să migreze în mod diferit AB şi ab, Ab şi aB. Astfel iau naştere
4 gameţi diferiţi, adică 2n gameţi în care n
nr. haploid de cromosomi.
Gameţii rezultaţi pot fi la rîndul lor masculi şi femeii. Pe bază de proba
bilitate, cei 4 gameţi de un sex se pot uni cu tot atîţia gameţi de sex
opu�. numărul de zigoţi ce poate apare fiind 4 X 4 - l 6, deci 2nX2n=22".
Cum însă pe un cromosom nu există numai o genă, iar la majoritatea
specilor numărul de cromosomi este superior cifrei 4, este evident că
posibilitatea apariţiei a doi descendenţi la speciile panmictice este
extrem de mică.
Omul posedă 23 perechi de cromosomi, avînd în consecinţă 223
posibilităţi de asortare, adică 8.388.608 combinaţii diferite pentru
ovule şi tot atîtea pentru spermatoizi. Rezultă că vak>area numărului
de zigoţi diferiţi ce poate apare prin contopirea tuturor gameţilor
posibili = 223 X 223• Recombinarea oferă numai una din posibilităţile de
variabilitate. Dacă mai adăugăm efectul crossing-overului şi mutaţiilor,
putem să ne facem o imagine asupra posibilităţilor de variabilitate ofe
rite de reproducerea sexuală.
Pe de altă parte se ştie că selecţia naturală are ca material iniţial
de acţiune tocmai variabilitatea infraspecifică. Cu alte cuvinte o specie
va avea cu atît mai multe şanse evolutive cu cît polimorfismul său
( alături de alte calităţi) va fi mai mare. Adăugînd la aceasta vigoarea
hibridă, căpătăm o imagine aproape completă a tuturor avantajelor evo
lutive oferite de reproducerea sexuală.
Conform concepţiilor după care reproducerea sexuală reprezintă o
componentă esenţială a fenomenului specie, integralitatea şi circulaţia
informaţiei sînt asigurate numai prin acest proces.
In natură însă, alături de reproducerea sexuală, coexistă şi celelalte
modalităţi de reproducere. Conform concepţiei lui W i n k 1 e r, pe
lîngă reproducerea sexuală, există reproducerea amictică şi apomictică.
In amictice sînt grupate toate speciile la care nu a apărut diferenţierea
sexuală şi ca atare se înmulţesc fără încrucişare. Apomictele sînt speciile
care prezintă diferentiere sexuală, s-au reprodus sexual în istoria dez
voltării lor şi actualmente se reproduc fără fecundare.
=
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Conceptiile asupra criteriilor de clasificare a modurilor de repro
ducere diferă de la autor la autor. Nu ne propunem să facem aprecieri
asupra valabilităţii unora sau altora dintre criterii, dar supunem discuţiei
următoarea opinie.
Pe firul ascendent al evolutiei lumii vii am surprins la un moment
dat apariţia alternanţei de generaţii şi anume : gametofitică şi sporo
fitică. Această alternanţă se păstrează pînă in vîrful arborelui filogenetic,
cu remarca că, odată cu perfecţionarea lumij vii, se observă dominanta
generaţiei sporofitice asupra celei gametofitice. Considerăm că această
alternanţă este un fenomen esential pentru specie, fapt pentru care, in
orice clasificatie a modalităţilor de reproducere, ar trebui să se tină
seamă dacă această alternanţă are loc sau nu. Credem că urmaşilor care
iau naştere din elementele sacului embrionar ( gametofitul) nu li
se poate acorda aceeaşi semnificaţie cu cei proveniţi din alte părţi
ale organismului parental ( sporofitul). Subliniem acest lucru, deoarece
pînă acum nu am întîlnit încă o clasificaţie fundamentală pe acest
principiu. In contextul acestei idei, aşezarea embrioniei integumentale,
de exemplu, la un loc cu partenogeneza, pare neju stificată.
Existenta mai multor modalităţi de reproducere, dar mai ales faptul
că Ia specii superioare se constată revenirea la o modalitate de reprodu
cere nesexuată, ridică o serie de întrebări şi facilitează numeroase
ipoteze privind superioritatea sau inferioritatea uneia sau alteia dintre
modalităţile de reproducere, semnificaţia lor evolutivă, cit şi soarta
lor in viitor.
Astfel, S. S. H o h 1 o v afirmă in lucrările sale că fn'lliUlţirea
apomtictică, care apare ulterior celei sexuate şi din aceasta, prezintă
avantaje faţă de cea din urmă şi o va dis1 ocui complet in viitor. Dimpo
trivă, G. L. S t e b b i n s afirmă că înmulţirea apomictică este un impas
al evoluţiei şi că apare in condiţii de mediu foarte stabile, schimbarea
acestora ducind Ia dispariţia indivizilor apomictici.
A. G u s t f s s o n consideră că reproducerea apomictică consti
tuie o cale laterală a evoluţiei, care apare numai în anumite condiţii de
mediu, întrucît in majoritatea cazurilor se observă o revenire a înmulţirii
sexuale. In acest fel G u s t a f s s o n admite existenta unui echilibru
intre reproducerea sexuală şi cea apomictică.
A. M ii n t z i n g apreciază că apomixia obligată reprezintă un
impas în evoluţie, intrucit conduce .,la un joc periculos, renunţînd la
capacitatea de variabilitate pentru a primi cîteva avantaje imediate" ,
dar că reprezintă un cîştig pentru specile care posedă o apomi
xie facultativă.
Cînd se va delimita clar noţiunea de apomixie, vechimea acestui
fenomen, precum şi dacă a derivat din reproducerea sexuată sau a apărut
paralel cu acesta, se vor putea face aprecieri asupra uneia sau alteia
dintre opinii. Indiferent de una sau alta dintre păreri, reproducerea
apomictidi ex:istă realmente in n�tura. lntr\l ctt selecţia naţuraJă pu paş.
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trează caractere dăunătoare, este evident că acest mod de reproducere
trebuie să prezinte unele avantaje sesizate şi păstrate de pro
cesul selectiv.
Anerior arătam că hibridarea produce un heterozis puternic, care
se pierde însă în generaţiile succesive ( exemplul hibrizilor de porumb).
Cauza este tocmai reproducerea sexuală. Or, reproducerea apomictică
menţine viqoarea hibridă, in generaţiile succesive, cu toate avantajele
re decurg de aici.
Pe de altă parte la populaţiile apomictice nu se constată o pier
dere a capacităţii de variabilitate, uneori aceasta fiind chiar mai ridicata
decît la populaţiile sexuale. Astfel, din lucrarile efectuate de noi pe
complexul apomictic auricomo-cassubicus al genului Ranunculus, reiese
existenţa unui polimorfism ridicat, în generaţiile succesive. Studii com
parative la populaţiile apomictice şi sexuale ale genului Ranunculus, au
surprins prezenţa unui fenomen de variabilitate diferenţiata, unele
caractere fiind mai variabile la sexuate, altele la apomictice.
Variabilitatea apomictelor poate fi asigurată de procesul mutagen,
cit şi prin procesul de crossing-over, care in ultimul timp a fost eviden
ţiat şi în mitoză.
Circulaţia informaţiei şi deci realizarea integralităţii speciei
este explicabilă dacă se ia în considerare concepţia populaţională.
N . B o t n a r i u c consemnează că "este corect să examinăm procesul
de circulaţie a informaţiei, de schimb a informaţiei ca fenomen popu
laţional, ca producindu-se la nivelul populaţiilor, deci intre populaţii ca
integralităţi supraindividuale. Privită problema în acest fel dispare nece
sitatea absolută a procesului sexuat, pentru asigurarea schimbului de
informaţii intre populaţii. Acest schimb poate fi asigurat prin schimbul
de indivizi cu reproducere agamă" .
I n acelaşi sens, K . M . Z a v a d s k i , î n lucrarea Teoria speciei ",
afirmă că integralitatea poate fi asigurată şi pe cale biochimică la spe
ciile · care nu reprezintă reproducere sexuală.
Am mai aminti, tot ca avantaje ale reproducerii apomictice com
parativ cu cea sexuală, neobligativitatea intilnirii sexelor, precum şi
aceea .a producerii unui număr imens de gameţi ( din care doar o parte
ajungă să-şi îndeplinească rolul) evitîndu-se astfel o risipă inutilă de
material şi energie.
In cazul organismelor cu reproducere vegetativă, variabilitatea
este asigurată prin mutaţii somatice ( marea variabilitate a clonelor de
plop, salcie etc.).
Organismele amictice sînt deobicei haploide şi au o succesiune
extrem de rapidă a . generaţiilor. De aceea orice mutaţie se manifestă
imediat. Dacă este letală selecţia o inlătură, iar dacă este utilă va
dislocui forma sălbatică şi se va generaliza in genofondul întregii
populaţii.
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Pe baza faptelor expuse pină aici putem face următoarea remarcă :
în natură se întîlnesc două tipuri mari de reproducere, reproducerea la
organismele haploide şi reproducerea la organismele diploide.
Reproducerea la haploide se realizează prin simpla diviziune, varia
bilitatea lor fiind asigurată prin mutaţii şi, uneori, printr-un proces
de recombinare ( socotit a fi un inceput al reproducerii sexuate). La orga
nismele diploide intîlnim toate cele trei tipuri de reproducere din clasi
ficaţia lui W i n k 1 e r.
Se naşte in mod firesc întrebarea. Dacă inmultirea sexuală este
culmea cea mai inaltă atinsă in perfecţionarea şi specializarea lumii vii,
atunci cum se explică coexistenţa altor forme de reproducere, şi mai
mult, cum se explică faptul că aceste forme pot dislocui pe timp lung şi
pe areale întinse reproducerea sexuală.
Aceasta dovedeşte din plin complexitatea naturii vii şi sugerează
că este riscant a se lua o poziţie exclusivista. in privinţa avantajelor sau
dezavantajelor diverselor modalităţi de reproducere.
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LA SIGNIFICATION DE LA REPRODUCTION APOMICTIQUE
DANS LE PROCESSUS DE LA Sf!LECTION NATURELLE
par ION 1. BARA, GOGU 1.

GHJORGHIŢ A

RESUME
Les auteurs passent en revue les o >inions les plus diverse& concernant la signi
fiction evolutive de l'apomixie.
D'abord ils font un aper.;:u g� n � r al sur l'evolution des types de reproduction
dans le cadre du regne vegtHal (par le prisme de leur rOle dans le processus de la
selection naturelle) avec des reference� speciales sur la reproduction sexuee et parti
culierement sur les avantaqes offerts p e r l'hybridation sexuee.
Sont rappeles cerlains principes qui, suivant 1'avis des auteurs, devrons rester
a la base de la dtHimilation et classificalion de l'apomiJ:ie. Dans ce sens on montre
que cbez les plantes, il faut delimiter nettement deux grands thypes de reproduction :
la reproduction qui implique comme necessite l'alternance du gametophyte avec le
sporophyle et la reproduction dans laquelle une serie entiere de generations se succe
dent seulement a base du sporophyte.
Sont presentes d'une maniere critique les avantages et les desavantages de ce
mode de reproduction, certaines affirmations etant faites sur la base de travaux et
d'experimentations des auteurs.
Sont cites les resultats d'experimentation s sur le groupe apomictique Ranunculus
auricomo - cassubicus, a la fin dequels on arrive a la conclusion que la reproduction
apomitctique ne determine pas tou1ours la perte de la variabilite, et plus que cella,
certains caracteres etant plus variables ches les
il existe une variabilite differencie
apomictique, d'aulres chez les sexuees.
·,
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STUDII

Ş I C E R C ET A R I

ENTOMOLOGIE

DATE PRIVIND LEPIDOPTERELE DE LA LACUL ROŞU
ŞI CHEILE BICAZULUI
de AURELIAN

POPESCU-GORJ1)

ABSTRACT
The Lepidoptera of Lacul Roşu and Cheile Bicazulw are published for the f:rst
time. The occurence of many rare species is quo t ed. Stenoptilia pneumananthes
Schleich is new for the romanian fauna.

Staţiunea climateric.! Lacul Roşu, situată la o altitudine de
960-1 000 m şi înconjurată de munţii Ghilcoş ( 1 384 m), Suhardul Mare
( 1 352 ml şi Suhărzelul ( circa 1 400 m), se desfăşoară in lungul părţii
superioare a rîului I3icaz, barată în mod natural şi transformată in lacul
ce poartă acelaşi nume. Venind din spre Moldova, cea mai bună cale
de acces la Lacul Roşu este aceea din lungul Bistriţei pînă la Bicaz, de
unde ( circa 20 l< m) prin Bicazul Ardelean se intră direct in Chei. Acestea
sint de o rară frumuseţe. fiind delimitate de versanti abrupţi, care pe
alocuri ating 250 m înălţime şi uneori sint atit de apropiaţi. incit spaţiul
liber - prin care se strecoară şoseaua şi apa Bizacului - nu depăşeşte
1 0-12 m. După ce se trece de impunătoarea stincă .,Piatra Altarului "
incepi să urei o serie de serpentine ce iti oferă o privelişte specta
culoasă şi după ce treci printr-un scurt tunel te apropii de cabana
.,Floarea Republicii " , după care curind se ajunge tn staţiunea Lacul Roşu.
Un alt drum de acces, preferat de mulţi turişti, este cel de la
Gheorghieni, drum foarte pitoresc ( circa 26 km) , care după ce străbate
citiva kilometri în lungul pîrîului Belchiei, incepe să urce în lungi
serpentine, ce străbat versanţii împăduriţi ai culmii Pîngăraţilor, care
nu depăşeşte 1 250 m. Ajunşi pe culme, larg acoperită de păşuni, prive
liştea ce ni se înfăţişează impresionează prin frumuseţea crestelor
calcaroase ce înconjoară depresiunea ce urmează. Spre Nord se zăreşte
1) Mu:.:eul de Istorie Natural� "Grigore Antipa", Buc ureşti.
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Mt. Licaş ( 1 676 m), iar spre Sud o serie de creste te duc pînă la abrup
turile w Curmăturii" ( 1 793 m), cunoscută şi sub numele de Hăghimaşul
Mare. In faţă însă privirile sînt re ţinute de culmea Mt. Ghilcoş ( 1 384 m).
Coborîşul se face printr-o serie de serpentine, adesea foarte inguste,
ce străbat pădurea de molid, care in trecut acoperea din abundenţă
ambii versanţi, serpentine ce merg în lungul pîrîului Roşu pînă ce
deodată îţi apare. pe partea stingă, păstrăvăria iar in faţă mica şi
eleganta Staţiune Lacul Roşu, ce şi-a imprumutat numele de la pitorescul
lac, in jurul căruia s-a dezvoltat. In partea opusă lacul este străjuit de
Mt. Suhardul Mare ( 1 352 m), minunat oglindit in apele acestuia, iar spre
dreapta de Mt. Surduc ( 1 267 m), printre aceştia desfăşurindu-se impu
nătoarele Chei ale rîului Bicaz, care ia naştere din însăşi apele
acestui lac.
Lacul Roşu este orientat de la S.V. către N.N.E., iar formarea lui
este de dată recentă. După datele prof. V. M i h ă i 1 e s c u ( 1 3), el
a luat naştere prin bararea, pe cale naturală, a albiei riului Bicaz, in
urma unei puternice alunecări a marginei inferioare a complexului de
grohotişuri ( alcătuit din calcare tithonice, albicioase sau cenuşii, gresii
calcaroase, mame verzi, conglorr.erate etc.) datorată apelor de infil
traţie şi a cutremurului ce a avut loc in anul 1 837. Această margine,
desprinzîndu-se din cauza tnmuierii. regiunea fiind foarte ploioasă, a
alunecat pe panta morfologică subiacentă, proptindu-se in peretele
vertical al Suhardului Mare, barînd apa Bicazului in apropiere de
intrarea lui in Chei. Lacul s-a forinat prin înecarea pădurii de brad din
vecinătate, trunchiurile arborilor ieşind şi astăzi din apă, cam de la
jumătatea lor, ele însăşi destăinuind originea lacului.
Nivelul lacului se menţine datorită afluenţilor pe care îi primeşte
din spre S. şi S. V. şi anume pîrîul Hăghimaş ( numit şi pîrîul Oilor) care
prin bogatele lui aluviuni a colmatat mult lacul, pîrîul Roşu şi pîrîul
Licaş, care alimentează şi Staţiunea Salmonicolă, dezvoltată aproape de
confluenţa acestora, iar din spre N.V. pîrîul Suhard, care, de asemenea,
colmatează puternic lacul.
Vegetaţia de pe versanţii ce înconjoară lacul, mai ales cea
ierboasă, dezvoltată printre stîncării, este bogată şi variată, întîlnindu-se
multe specii rare şi chiar unele endemisme, adevărate relicte. Pe vale
pajiştile sînt bogate şi pline cu numeroase flori pe care se dezvoltă o
entomofaună foarte variată, iar în unii ani foarte abundentă.
Studiul lepidopterelor de la Lacul Roşu şi din Cheile Bicazului l-am
inceput încă din anul 1 95 1 , executind mai multe deplasări, din păcate
de prea scurtă durată, colectînd mai ales în perioadele mai-septembrie.
Dar deşi deplasările în regiune au fost numai ocazionale, s-a colectat
lotuşi un material destul de variat care ne-a îngăduit a prezenta date:e
de mai jos. In ce priveşte clasificarea şi nomenclatura adoptată am
folosit cele mai noi date ale literaturii de specialitate :
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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HEPIALIDAE

Alphus sylvinus L. - In ex. izolate la lumină în cursul lunii august
şi începutul lunii septembrie.
Hepialus humuli azuga Car-' '- In ex. izolate către sfîrşitul lunii
iunie şi prima decadă a lunii iulie, zburînd spre seară prin păşunile de
pe muntele Surduc, în Cheile Bicazului sau în jurul păstr�văriei.
Korscheltellus carna transsylvanica Daniel - 12 <3<3 şi 3 !j?!j?
la lumină sau spre seară la Lacul Roşu şi împrejurimi, intre 27. VI.-5.
VII. A fost descris de F r. D a n i e 1 (8) şi se deosebeşte prin reducerea
.:;imţitoare a desenului clar, ce rămîne de obicei sub formă de pete
izolate. Este rasa caracteristică intregului lanţ carpatic, incepind din
Tatra. Ca dimensiuni exemplarele noastre măsoară : �� 33-39 mm ,
iar ex. !ţ!j? 38-51 mm. Aparţinînd aceleeaşi rase mai menţionăm
3 !i?� de pe Mt. Rarău ( cabană) la 22. VII. 1 938 ( leg. M. P e i u),
3 c!J de la Piscul Negru ( Cumpăna-Argeş) la 1 1 . VII. 1 930 ( leg. Ing.
E t c i u), 3 c!J şi 2 !ţ!j? de la Păltiniş, la 1 2. VII. 1 959 ( leg.
W e y r a u c h), 2 !j?!j? Mt. Giumalău 22. VII şi 9. VII ( leg. M. P e i u)
şi 2 �c! Mt. Bucegi ( Valea Bolboci) 1 6. VII. 1 965 ( leg. V. B r ă d e s c u).
COSSIDAB

Cossus cossus L.

-

2 c!c! la Lacul Roşu 23 şi 24. VII.
ADELIDAB

Nemaphora violella Z. - 2 ex. !j?!j? Lacul Roşu 1 . VII.
JNCU RV ARII DAE

Morophaga boletti (F.)
1 c! î n Cheile Bicazului, la 24. VI. 1 955.
Nemapogon cloace/lus (Hw.) - 1 c! Lacul Roşu, la 1 0. VI.
Monopis (Blabophanes) monachella ( Hbn.) c!J Lacul Roşu, 1 . VII.
-

PSYCHIDAE

Canephora unicolor Hfn. - 1 larvă cu căsuţă, la 2. IX. 1 954,
ln Chei.
SESIIDAE-)

Sesia apiformis ( CI.)
Betula alba, la Lacul Roşu.

1 J la 8. VIII. 1 955, pe un trunchi de

Untersuchungen zur systematik und Phylogenese der
•) N a u m a n C: 1.
Holarktischen Sesiiden ( Insecta, Lepidoptera). Dissertation Zur Erlangung des Doktor
grades, Bonn, 1 969, pag. l -304, fig. l-238.
-
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Conopia formicaeformis Esp. - 1 & şi 1 �
pe flori de Sambucus ebulus, in Cheile Bicazului.

4
,

la 27. VII şi 4. VIII,

ARGYRBSTHllDAE
Argyresthla pygmaeela

(Hbn.) - 1 &

,

Lacul Roşu, la 24. VII.

GELECHIIDAE

Orophia denisella Den. et Schiff.
din fîneţele dintre stîncile de calcar
Surduc, către sfîrşitul lunii iunie.
Acompsia tripunctella Den. et
23 şi 24. VII.
Syncopacma vorticela Scop. - 1

- Frecventă în locurile umbrite
de pe munţii Suhardului Mic şi
2 && Lacul Roşu la

Schiff.
& şi 1

�

Lacul Roşu, la 1 . VII.

TORTRICIDAB

Archips podana Scop. - 2 && , la 7. VII, la Lacul Roşu.
Aphelia paleana Hbn. - 1 � , la 1 9. VII, pe Mt. Ghilcoş.
Cnephasia incertana Tr. - 1 & şi 1 �
Lacul Roşu, la
23 şi 24. VII.
Eana argentana Cl. - Frecventă, in exemplare izolate din luna
iunie şi pînă în august în toate fîneţele din jurul Lacului Roşu şi
pe Mt. Surduc.
E. osseana Scop. - Frecventa în fineţele din jurul Lacului Roşu,
In cursul lunii iulie.
Argyroploce Iacunana Den. et Schiff. - Frecvent în finete în cursul
lunilor iunie şi iulie.
Paracelypha rivulana Scop. - Frecventă in toate păşunile in cursul
lunii iunie.
Celypha striana Den. et Schiff. - Frecventă ziua in toate fînetele
de la Lacul Roşu, în cursul lunii iunie şi prima decadă a lunii iulie.
COCHYLIDAE

Aethes hartmanniana ( Cl). - 1 &
la 26. VII, pe muntele Surduc
pe la 1 1 00 m.
A. smeathmanniana ( F.) - 2 cr& la 25. VI şi 24. VII, pe mun
tele Surduc.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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ZYGAENIDAE

Procis (Procris) statices L. - In exemplare izolate, în poienile
înflorite din j urul lacului şi de pe munţii Ghilcoş şi Suhardul Mare, în
cursul lunii iulie.
P. (Rhagades) pruni Den. et Schiff. - In exemplare izolate, in
poienile înflorite din jurul lacului şi pe munţii Ghilcoş şi Suhardul Mare,
In cursul lunii iulie.
Zygaena purpuralis pluto O. - Frecventă în poienile înflorite din
jurul lacului şi pe muntele Suhardul Mare, in cursul lunii iulie.
Z. scabiosae Schev. ssp. 1 - In exemplare izolate in păşunile înflo
rite din jurul lacului şi de pe Suhar:dul Mare, de la sfirşitul lunii iulie
şi începutul lunii august.
Z. achilleae transsylvaniae Bgff. - Frecventă în păşunile din jurul
lacului şi pe muntele Ghilcoş şi Suhardul Mare, în cursul lunii iulie.
Z. filipendulae ochsenheimeri Ztt. - Frecventă in toate poienile
înflorite din jurul lacului şi de pe munţii învecinaţi, in tot cursul lunii
iulie pînă către mij locul lui awJust, prezentînd şi diferite aberante dintre
care mai frecventă apare f. cysti Hbn., mai ales pe Suhardul Mare.
Z. lonicerae Schev. ssp. 1 - In exemplare izolae in păşunile înflo
rite din jurul lacului şi de pe munţii învecinaţi, în cursul lunii iulie.
Z. ephialtes L. ssp. 1
In exemplare izolate, in Cheile Bicazului,
în prima decadă a lunii august. Un rJ corespunde f. metzgeri Hschk.
-

PTEROPHORIDAE

Oxyptilus chrysodactylus Den. et Schiff. (
hieracii Z.) - 2 drJ
la 2 şi 3. VII, pe muntele Surduc.
Stenoptilia pclidnodactyla Stein.
2 rJrJ pe Mt. Ghilcoş la 5. VIII.
St. pterodactyla L.
In exemplare izolate, in păşunea de la păstră
viirie, la 24. VII.
St. pneumonanthes Schleich - 1 3 în păşunea de la păstrăvărie,
la 24. VII. 1 957. Cu toate că B i g o t ( 2) menţionează că are o anvergură
mică ( 1 9 mm) , totuşi exemplarul nostru măsoară 23 mm, corespunzînd
însă perfect descrierii şi fig. 494 din lucrarea lui S c h w a r z ( 20) şi nici
decum cu fig. 493 a lui St. graphodactyla Tr. Este o specie rară ale
cărei larve trăiesc pe diverse specii de Gentiana. Nouă pentru
fauna României.
Aciptilia tridactyla L. ( tetradactyla L.) - Freceventă în toată
regiunea şi mai ales în fînetele de pe munţii înconjurători ai Lacului
Roşu şi din Cheile Bicazului, în tot cursul lunilor iulie şi august.
Pterophorus monodactylus L. - Frecvent în toată regiunea şi mai
ales în fîneţele din jurul lacului, în cursul lunilor iulie şi auaust.
=

-

-

=
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Platyptilia pallidactyla Haw. ( berthrami Răss.) - 5 c1c1 şi 2
�� spre seară în fîneţele umede din lungul pîrîului Licaş, în apro
piere de păstrăvărie. Anvergură 25-27 mm. Se identifică uşor
( M e y r i c k, B i g o t - 2) după coloritul tibiilor posterioare, care între
cele două perechi de spini este complet brun. Este o specie destul de
rară care pînă în prezent la noi a fost semnalată numai de pe masivul
Retezat ( O i 6 s z e g h y şi P o p e s c u-G o r j ) .
=

THYRIDIDAE

Thyrls fenestrina Den. et Schiff. - In exemplare izolate pe Sam
bucus ebulus, in Cheile Bicazului, la inceputul lunii august.
CRAMBIDAB

Crysoteuchia culmella culmella L. - 2 c1c1 la 8. VIII, pe mun
tele Surduc.
Crambus pascuellus pascuellus L. - Frecvent in toate ffneţele din
jurul lacului, in prima decadă a lunii lulie.
Cr. pratellus ( L.) - In exemplare izolate în toate fineţele din jurul
Lacului Roşu şi munţii învecinaţi, în cursul lunii iunie.
Cr. nemorellus nemorellus ( Hbn. ) ( dumetellus, nec LINNAEUS) 
Frecvent in toate fîneţele din jurul lacului, tn tot cursul lunilor
iunie şi. iulie.
Agriphila tristella tristella Den. et Schiff. - Frecventă în toate
fînetele din jurul lacului şi în cele de pe munţii învecinaţi, in tot cursul
lunilor iulie şi august. Corespunde formei întunecate, lipsită de striul
argintiu. Tot atît de frecvente pot fi întilnite şi f. fuscelinella Steph. , ce
corespunde formei închise însă cu striu argintiu şi f. paleella Hbn. , ce
corespunde formei palide ( c a paiul) şi fără striu argintiu.
Catoptria permutatella permutatella H.S. - In exemplare izolate
prin poieni sau venind la lumină in tot cursul lunii iulie. ( preparat
genital lama nr. 1 760 - BLESZINSKY).
C. myella myella Hbn. - 2 c1c1 , la 8. VIII, pe muntele Surduc.
C. pauperella Tr. - In exemplare izolate, în fineţele de pe pantele
munţilor Ghilcoş, Suhard şi Surduc, in tot cursul lunii august.
Thisanotia crysonuchella chrysonuchella Scop. - Frecventă în
fîneţele de pe munţi� Ghilcoş, Suhard şi Surduc, in lunile iunie şi august.
Lacul Roşu la
Platyes cerusella Den. et Schiff. - 2 c1c1
lumină, la 9. VI.
=

PHYCITIDAE

Hypochalcia ahenella Den. et Schiff. - 2 c1c1 in Cheile Bica
zului, la 28. VI.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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H. Jignella Hbn. - 1 J la 28. VI I , pe muntele Suhardul Mare,
la 1 300 m.
Dioryctria abietella Den. et. Schiff. - 1 J şi 1 � Lacul Roşu la
23-24. VII.

Pempelia ornatella Den. et Schiff. - 3 JJ la cabana Suhard şi în
fîneţele din locurile stîncoase de pe muntele Surduc, între 3. VII- 1 0. VIII.
Assara terebrclla Zck. - 1 J Lacul Roşu, la 23. Vll.
Rotruda binaevella unitella Stgr. - 3 JJ şi 2 �� la Lacu i
Roşu, 23-24. VII.
PYRALIDAB

Aglossa pinguinalis L. - 1 � Lacul Roşu, 23. VII.
PYRAUSTIDAE

Witlesia (Dipleurina) murana Curt. - 1 J pe .stînci, în Cheile
Bicazului, la 1 2. VII.
W. (Dipleurina) truncico/ella Stt. - 3 JJ pe munţii Suhard şi
Surduc, intre 26. VII şi 8. VIII.
W. (Dipleurina) sudetica Zll. - Frecventă în toată regiunea sUn
coasă şi mai ales in Cheile Bicazului şi pe munţii Surduc şi Suhard, in
cursul lunii lulie.
Scoparia arundinata Thnbg. ( dubitalis Hbn.) - 1 J la 25. VII
pe Munţii Surduc.
Se. lngratella Zll. - In exemplare izolate la Lacul Roşu, între 1 0
VI şi 23. VII.
Udea decrepitalis Hbn. - 1 J la 25. VI, pe muntele Suhard şi
2 JJ la Lacul Roşu, la lumină, la 1 2. VII.
U. Jutealis Hbn. - Frecventă in finete şi uneori la lumină, in tot
cursul lunii iulie, la Lacul Roşu.
U. olivalis Den. et Schiff. - Frecventă la lumină, la Lacul Roşu, in
ultima decadă a lunii iulie.
Opsibotys fuscalis Den. et Schiff. - In exemplare izolate, în
fineţele de la Lacul Roşu, între 1-3. VII.
Eurrhypara (Algedonia) coronata Hfn. ( = sambucalis Den et. Schiff.)
- 2 JJ şi 2 �� în fîneţele de la Lacul Roşu, între 1 -3. VII.
Microstega hyalinalis Hbn. - In exemplare izolate la Lacul Roşu,
in cursul lunii iulie.
Pyrausta (Pyrausta) purpuralis L. - Frecventă in toate fînetele, in
cursul lunii auqust, mai ales in f. chermesinalis Gn., întîlnită şi pe
muntele Surduc.
=
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P. (Pyrausta) obtuscata Scop. - In exemplare izolate, tn fîneţele
de la Lacul Roşu, către sfirşitul lunii august.
P. (Pyrausta) talcatalls Gn. - Frecventă, tn exemplare izolate,
prin fineţe, in cursul lunii iunie.
GEOMBTRIDAB

Entephria cyanata Hbn. - Rară, în exemplare izolate, la lumină,
la Lacul Roşu sau ziua pe stînci tn Cheile Bicazului, împreună cu f.
tlavomlxta Hirsch, in cursul lunilor iulie şi august.
E. caeslata Den. et Schiff. - Foarte frecventă ziua sau la lumină
atit tn staţiunea Lacul Roşu cît şi pe toţi munţii din împrejurimi, în tot
cursul lunilor iulie şi august.
Caloptigla aptata Hbn. - 1 � Lacul Roşu, la 1 1 . VII.
C. olivata Den. et Schiff. - In exemplare izolate la Lacul Roşu
sau tn locuri stîncoase, pe muntele Surduc, in cursul lunii august In
exemplare izolate, la inceputul lunii iulie, am colectat şi f. nlgrata Clt.
ln dreptul pbtrăvăriei.
C. pectlnataria Knoch. - In exemplare izolate la lumină şi pe
muntele Surduc, în cursul lunilor iulie şi august.
C. ocellata L. - ,frecventă la Lacul Roşu, către sfîrşitul lunii iulie.
Coenotephria tophaceata Den. et Schiff. - 2 JJ la lumj.nă, la
7. VI, la Lacul Roşu. In general este o specie rar semnalată in fauna ţării.
Cnt. achromaria Delaharpe - 2 JJ 24. VIII, la Lacul Roşu.
Cnt. derivata Den. et Schiff. (
nigrofasciarla Goeze) - 1 J în
Cheile Bicazului, la 7. VI. Specie rar semnalată in fauna ţării.
Eulithis prunata L. - In exemplare izolate, la lumină, la Lacul Roşu,
in tot cursul lunii august.
E. populata L. - Frecvent in Cheile Bicazului şi pe munţii înveci
naţi, de la sfîrşitul lunii august şi prima decadă a lunii septeJD.brie.
Mult mai frecvent se întîlneşte însă f. musauaria L., mai ales la inceputul
lunii septembrie.
E. pyraliata Den. et Schiff. ( = dotata L.) - Frecvent la Lacul Roşu
şi pe munţii învecinaţi in tot cursul lunilor iulie şi august.
Diactinla silaceata Den. et Schiff. - In exemplare izolate pe mun
tele Ghilcoş şi în Cheile Bicazului din iunie şi pînă in august.
D. capitala H.S. - 1 � la păstrăvărie la 2. VII.
Chloroclysta citrata L. - Frecventă la Lacul Roşu către sftrşitul
lunii iulie.
C. truncata Hfn. - Frecventă la Lacul Roşu către sfirşitul
lunii iulie.
Thera variata Den. et Schiff. - Frecventă in toată regiunea, in tot
cursul lunilor lulle şi august.
=
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Electrophanes corylata Thnbg. - 1 r1 pe muntele Suhard, la 26 VI.
Horlsme aemulata Hbn.
1 � în Cheile Bicazului, la 1 8. VI.
Hydrlomena turcata Thnbg. - In exemplare izolate în cursul lunii
iulie, la Lacul Roşu, fiind reprezentată prin diverse forme dintre care
menţionăm : f. sordidata F., f. tuscoundata Stgr. şi f. tricolorata Schr.
H. coerulata F. - In exemplare izolate, la lumină, la Lacul Roşu,
in cursul lunilor iunie şi iulie.
Melanthla alaudaria Frr. - 1 � în Cheile Bicazului, la 25 VI. 1 955.
Specie rar semnalată in fauna ţării şi încă la o altitudine atît de j oasă.
Eupithecia pini Retz. - Frecventă pe munţii Ghilcoş, Suhardul Mic
şi Surduc, intre 900-1 300 m, stind pe ramuri de conifere, în cursul
lunii iulie.
E. llnariata F. - 1 � la Lacul Roşu, la 1 . VII.
E. actaeata Waldrd. - In exemplare izolate către sfîrşitul lunii
iulie. In tara a fost semnalată de D i 6 s z e g h y de pe masivul Retezat.
E. sinuosaria Ev.
1 � si 1 � la lumină, la Lacul Roşu, la
24. VII. Specie rară din care am mai capturat 1 2 �� şi 4 �� la
Jigodin (Miercurea Ciuc) tot în cursul lunii iulie, de unde am semna
lat-o ( 1 960) .ca noud pentru fauna tdrii.
Perizoma afflnitata Steph.
1 � Lacul Roşu, la 3. VII.
P. alchemillata L. - Frecventă la lumină la Lacul Roşu, în cursul
lunilor iulie şi august.
P. albulata Den. et Schiff. - Frecventă in fineţele montane de pe
muntele Ghilcoş, Suhard şi Surduc, precum şi la Lacul Roşu, tn tot
cursul lunilor iunie şi iulie.
P. flavolasciata Thnbg. - In exemplare izolate tn fineţele de pe
muntii Suhard şi Surduc, tn cursul lunii iunie.
P. parallelolineata Retz. - In exemplare izolate la lumină la Lacul
Roşu, iar uneori ziua pe versantii muntilor înconjurători, in curst.l
lunii august.
1 � şi 1 � la lumină, la Lacul Roşu,
Euphyla picata Hbn.
la 1 1 . VII.
E. unangulata Haw. - 1 � la Lacul Roşu, la 24. VII. Specie rar
semnalată in fauna ţării.
E. scripturata Hbn. - Frecventă în cursul lunilor iulie şi august in
locurile stîncoase din Cheile Bicazului şi de pe munţii Suhard şi Surduc.
E. Juctuţita Den. et Schiff. - In exemplare izolate pe Suhardul
Mic, in cursul lunii iulie.
Xanthorhoe lerrugata CI. - Frecevent in toate locurile din luna
iunie ptnă către sfîrşitul lunii august.
.

-
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X. quadrifasciata Cl. - l � Lacul Roşu, la 24. VII.
X. montanata Den. et Schiff. - Frecvent în toată regiunea din luna
iunie pînă la sfîrşitul lunii august, variind destul de mult in ce priveşte
desenul şi coloritul.
X. fluctuata L. - Frecvent la lumină în toată regiunea, din luna
iunie şi pînă la sfîrşitul lunii august.
Phasiane moeniata Scop. - Frecvent însă în exemplare izolate,
fiind întîlnit ziua pe muntele Surduc şi în Cheile Bicazului, in tot
cursul lunii august.
P. bipunctaria Den. et Schiff - Foarte frecvent în toate fîneţele
de la Lacul Roşu şi din Cheile Bicazului şi munţii învecinaţi, in lunile
iulie şi august.
P. chenopodiata L. - Foarte frecvent în toate fîneţele de la Lacul
Roşu şi Cheile Bicazului, din luna iunie pînă către sfîrşitul lui august.
Catarhoe rubidata Den. et Schiff.
�� şi un �
Lacul Roşu,
la 2 şi 3. VII.
C. cuculata Hfn. - In exemplare izolate la lumină, la Lacul Roşu,
în cursul lunii iulie.
Eplrrrhoe tristata L. - In exemplare izolate pe munţii învecinaţi
din luna iunie pînă către sfîrşitul lunii august.
E. molluginata Hbn. - 2 �� pe muntele Surduc, la 24. VII şi
3 �� la Lacul Roşu, la 24. VII.
E. galiata Den. et Schiff - In exemplare izolate la lumină la Lacul
Roşu, către sfîrşitul lunii iulie.
Camptogramma bilineata L. - Frecventă în toată regiunea din luna
iunie pînă la inceputul lunii septembrie.
Anaitis praeiormata Hbn. - In exemplare izolate la lumină, la
Lacul Roşu, în tot cursul lunii august.
Odezia atrata L. - Frecventă ziua în fîneţele de la Lacul Roşu,
aproape în tot cursul lunii iunie.
Epilobophora sabinata Hbn. - 1 � şi 1 � la 26. VI şi 23. VII,
primul ziua, în locuri stîncoase pe muntele Surduc, pe la 1 200 m,
iar al 2-lea Ia lumină, la cabana Lacul Roşu. Specie foarte rară, puţin
semnalată în fauna ţării.
Trichopteryx sertata Hbn. - In exemplare izolate între 900-1 1 00
m, la 1 9. IX, pe muntele Ghilcoş.
Sterrha serpentata Hfn. ( similata Thnbg.). - Frecevntă în fîneţele
de Ia Lacul Roşu şi de pe munţii învecinaţi, in cursul luniilor iulie
şi august.
s. aversata L. - Frecventă la lumină la Lacul Roşu, împreună cu
f. remutata L., in cursul lunilor iulie şi august.
·-

=
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Scopula immorata L. - In exemplare izolate, ziua în fîneţele de
la Lacul Roşu şi de pe munţii învecinaţi, în cursul lunilor iunie şi iulie.
Se. Jactata Haw. ( floslactata Haw. ; remutaria Hbn.) - Frecventă
la Lacul Roşu, în cursul lunii iunie şi prima decadă a lunii iulie.
Se. nigropunetata Hfn. ( = strigilaria Hbn.) 2 �� la lumină, la
Lacul Roşu , la 2. VII.
Se. ineanata L. - In exemplare izolate la Lacul Roşu şi Cabana
Suhard, din ultima decadă a lunii iulie pînă către sfirsitul lunii august.
Lomaspilis marginala L. - Frecvent în toată regiunea, din luna
iunie pină la începutul lunii septembrie.
Semiothisa signaria Hbn. - In exemplare izolate pe muntele
Suhard, către sfîrşitul lunii iunie.
Sm. Jiturata CI. - Frecventă în toată regiunea, din luna iunie pînă
la sfîrşitul lunii august.
Pseudopanthera maeularia L. - Frecventă peste tot, în toată
regiunea, din luna iunie şi pînă la începutul lunii septembrie.
Gonodontis bidentata Cl. - 2 �� la 25 iunie, pe muntele Surduc.
Angerona prunaria L. - 1
�
pe muntele Ghilcoş, la 1 1 . VII
şi 1 � aparţinînd f. sordidata Fuesel. la 1 2. VII, la Lacul Roşu.
Deileptenia ribeata Cl. - 2 �� la 12 şi 14. VII, pe conifere,
pe muntele Ghilcoş.
Aleis maeulata bastelbergeri Hirschke - In exemplare izolate în
pădurile de conifere de pe munţii învecinaţi, mai ales în a 2-a jumătate
a lunii august.
A. jubata Thnbg. - 2 �� la 1 2. VII şi 1 5. VIII, pe munţii Ghilcoş
si Surdur:.
Ematurga atomaria L. - Foarte frecventă în toată regiunea Lacului
Roşu şi Cheile Bicazului, din luna iunie pînă la sfîrşitul lui august.
Bupalus piniaria L. - Numeroase exemplare văzute zburînd pe
muntele Surduc, către sfîrşitul lunii iunie.
Cabera pusaria L. - Frecventă în regiune, în lunile iunie şi iulie.
C. exanthemata Scop. - Frecventă atît la Lacul Roşu cît si pe
muntii învecinaţi, in lunile iunie şi iulie.
Hylaea iasciaria L. - Frecventă în regiune în arboretele de coni
fere, de pe muntii învecinaţi, în lunile iulie şi. august.
Puengeleria eapreolaria Den. et Schiff. - In exemplare izolate in
Cheile Bicazului, în cursul lunii iulie.
Gnophos pullata Den. et Schiff. - 3 �� la lumină, la cabana
Suhard, între 24. VII- 1 0. VIII.
Catascia dilucidaria earpathica Soffner - Adesea la lumină in
exemplare izolate, atît la cabana Suhard cît şi în Cheile Bicazului, la
==
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cabana .,Floarea Republicii", intre 28. VI-7. VIII. Este rasa caracte
ristid\ întregului lanţ carpatic, avînd un uşor reflex albăstrui pe
suprafaţa aripilor.
/
C. sordaria mendicaria H.S. - 1 c! la Lacul Roşu, la 1 . VII.
Siona lineata Scop. - Frecventa in toată regiunea, ziua, în fineţele
umede, in lunile iulie şi august.
DRBPANIDAB

Drepana falcataria L. - 1 c! la 28. VI, la lumină, în Cheile
Bicazului.
NOTODONTIDAB

Notodonta dromedarius L. - In exemplare izolate, la luminii, la
Lacul Roşu, in tot cursul lunii augusl
N. tritophus Esp. - 1 c! la 1 2. VII, la lumină, la Lacul Roşu.
Clostera curtula L. - 1 c! la 27. VI, la lumină, la Lacul Roşu.
LYMANTRIIDAE

Hypogimna morio L. - In exemplare izolate in fineţele de pe
muntele Ghilcoş, in cursul lunii iulie.
Lymantria monacha L. - Frecventa peste tot la lumină, la Lacul
Roşu, către sfîrşitul lunii august.
NOCTUIDAB

Euxoa birivia Den. et Schiff. - In exemplare izolate, la lumină ,
2�30. VI, la Lacul Roşu. Specie rar semnalata in fauna ţArii.
Scotia cinerea Den. et Schiff. - 1 c! la cabana Suhard, la 20. VI.
Se. segetum Den. et Schiff. - Frecventă însă în exemplare izolate,
in cursul lunilor iulie şi august.
Se. ipsilon Hfn. - Frecventa la lumină, peste tot la Lacul Roşu, in
cursul lunii august.
Se. clavis Hfn. - 3 c!c! la cabana Suhard şi pe muntele Ghilcoş,
între 3-1 1 . VII. Eelement eurasiatic rar semnalat în fauna ţări�.
Se. excJamatlonls L. - Frecventă la lumină, peste tot la Lacul Roşu,
în cursul lunii august.
Ochropleura musiva Hbn. - 6 c!c! la cabana Suhard, 23-29.
VII. 1 959 ( leg. A 1 e x i n s c h i). Element eurasiatic foarte rar.
O. plecta L. - In exemplare izolate, peste tot la Lacul Roşu, ln
lunile iulie şi august.
Rhyacia Jucipeta Den. et Schiff. - 2 c!c! şi 1 � la lumină, la Lacul
Roşu, 25-26. VI. Element mediteraneo-asiatic rar semnalat in fauna ţArii.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Eugraphe sigma Den. et Schiff. - 2 �c! la lumină, la Lacul
Roşu, la 2. VII.
� la 23. VII, la lumină, la
Diarsia brunnea Den. et Schiff. Lacul Roşu.
Amathes c-nigrum L. - Frecvent la lumină peste tot la Lacul
Roşu, in cursul lunii august.
A. asworthii candelarum Stgr.
1 � la 8. VIII. 1 955, a fost
colectat de A l e x in s c h i pe muntele Surduc, pe flori de Cyrsium.
Specie rar întîlnită în fauna tării.
A. collina Bsd. - 2 �� şi 1 � la lumină, la 2-3. VII, la Lacul
Roşu. Element eurasiatic, de asemenea, puţin semnalat în fauna ţării.
Naenia typica L.
2 �� , şi 1 � la 2. VII, la lumină, la Lacul Roşu.
Lacul Roşu.
Hada nana Hfn. ( -= dentina Den. et Schiff.) - In exemplare izolate
peste tot la Lacul Roşu şi pe muntele Ghilcoş, la lumină, in cursul
lunii iulie.
Polia bombycina Hfn. ( advena Den. et Schiff.) - 3 �� şi 1 �
la lumină, la Lacu lRoşu, la 2-3. VII.
P. hepatica CI. ( tincta Brahm.)
3 �� şi 2 �� la lumină, la
Lacul Roşu, în cursul lunii iulie.
Heliophobus reticulata Goeze - Frecvent la lumină, la Lacul Roşu,
mai ales in prima decadă a lunii iulie.
Mamestra aliena Hbn. - 1 � la lumină, la Lacul Roşu, la 20. VI.
M. plsl L. - 3 �� şi 1 � la lumină, la Lacul Roşu, la 2. VII.
Hadena con/usa Hfn. ( H. nana Rott.nec Hfn.) - 1 � şi 1 �
la 23 şi 24. VIl, la Lacul Roşu.
H. caesia Den. et Schiff.
7 �� şi 3 �� la lumină, în diverse
locuri, la Lacul Roşu şi in Cheile Bicazului, către sfîrşitul lunii iulie şi
în prima decadă a lunii august.
Eriopygodes imbecilla F. - Frecvent la lumini tn diverse locuri la
Lacul Roşu, in tot cursul lunii iulie.
ivtythima (Mythima) conigera Den. et Schiff. - l � la lumină, la
cabana Suhard, la 23. VII.
M. (Mythima) impura Hbn. - 1 � la 1 4. VII, pe muntele Ghilcoş.
M. ( Leucania) comma L. -3 �� şi 1 � la lumină, la Lacul Roşu,
la 1 O. VI-3. VII.
Antitype ehi L.
2 �� la lumină, la 20 şi 22. IX, la Lacul Roşu.
Specie rar semnalată în fauna ţării.
Rusina lerruginea Esp. ( - Stygl ostola umbratica Goeze) - Frec
ventă, în exemplare i zolate, 1� t nceput\11 lunii i\llie , pesţ� ţQţ 11
Lacul Roşu.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Euplexia Jucipara L. - 1 � la 27. VI, la lumină, la Lacul Roşu.
Cosmia ( Calymnia) pyralina Den. et Schiff. - In exemplare
izolate, la Lacul Roşu, m ai ales la începutul lunii iulie.
Apamea monoglypha Hfngl. - Freceventă la lumină peste tot, la
Lacul Roşu, in lunile iulie şi august.
A crenata Hfn. ( = rurea F. ) f. afopecurus Esp. - 1 � la Lacul
Roşu, la 1 . VII.
A. lateritia Hfngl. - 2 �� la lumină, 1 4. VII, la Lacul Roşu.
A. remissa Hbn. - 1 � şi 1 !? la lumină, la cabana Suhard,
la 23. VII. Element eurasiatic rar semnalat in fauna ţării.
A. sordens Hfn. ( = basilinea Den. et Schiff.) - 1 � şi 1 � la
lumină, la Lacul Roşu, în primele zile ale lunii iulie. Este un element
holarctic care, contrar aşteptărilor, la noi in ţară este foarte rar şi adesea
confundat cu alte specii.
OJigia strigilis Cl. - In exemplare izolate peste tot la lumină, la
Lacul Roşu, în cursul lunii iulie.
Hoplodrina respersa Den. et Schiff. - 1 � şi 2 �� la 23. VII,
la cabana Rarău. Element mediteraneo-asiatic rar semnat în fauna ţării.
Atethis pal/ustris Hbn. - 2 �� la lumină, la 3. VII, la Lacul Roşu.
Chloridea ononis Den. et Schiff. - 1 � la 28. VII, pe muntele
Suhardul Mare (leg. A 1 e x J n s c h i). Element
holarctic rar semnalat
în fauna ţării.
Jaspidia pygarga Hfn. ( Lithacodia lasciana L.) - 2
la
J�
2. VII, la L acul Roşu.
1\bmstola triplasia L. ( tripartita Hfn.) - In exemplare izolate, la
lumină peste tot la Lacul Roşu, în cursul lunilor iunie şi iulie.
Plusia chrysltis L. - In exemplare izolate, peste tot la Lar:: u l Roşu,
in cursul lunii august, adesea in diferite forme.
Autographa gamma L. - Frecventă peste tot la Lacul Roşu şi
muntii inconjurători, in cursul lunilor iulie şi august.
Chrysaspidia bractea F. - 2 �� la lumină, la 24. VII, la
cabar.a Suhard.
Catocala elocata Esp. - In exemplare izolate, la lumină, în diverse
locuri, la Lacul Roşu, către sfîrşitul lunii august.
Callistege mi Cl. - 2 �� şi 1 � între 1 0-28. VI , la Lacul Roşu
şi pe muntele Suhard.
Laspeyria llexula Den. et Schiff. - In exemplare izolate, la lumină
peste tot la Lacul Roşu şi pe muntii învecinaţi, în cursul lunii august.
Macrochilo tentacularis L. - Peste tot în fîneţele de la Lacul Roşu,
in cursul lunii iulie.
=
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Zanclognatha grisealis Den. et Schiff. - 2 c!c! la 2. VII, în fîneţele
de la Lacul Roşu.
llypena proboscidalis L.
Frecventă ziua în toate fîneţele de la
LaC"ul Roşu, în cursul lunilor iulie şi august.
H. obesalis Tr.
1 !j? proaspăt, la 4. IX. 1 956, la păstrăvărie, la
lumină. Specie rar semnalată in fauna ţării.
-

-

ARCTIIDAE

Eilema deplana Esp. - In exemplare izolate, peste tot la lumină,
la Lacul Roşu, în cursul lunilor iulie şi august.
E. lurideola Zck. - Frecventă peste tot, la lumină, în cursul lunilor
iulie şi august.
Setina irrorella CI. - Frecventă ziua în păşunile din locurile stîn
coase de pe munţii înconjurători şi din Cheile Bicazului, în lunile
iulie şi august.
Atolmis rubricollis L. - In exemplare izolate, peste tot la lumină,
în cursul lunii iulie.
Coscinia cribraria pannonica Daniel - 1 2 c!c! şi 3 !j?!j? în cursul
lunilor iulie şi august, în locurile stîncoase de pe munţii înveci
naţi, sau la lumină, la păstrăvărie. Această rasă a fost descrisă de
F r a n z D a n i e l (9) după exemplare provenind din nordul Ungariei
( Batorliget) şi un mascul provenind din munţii Cibinului ( lîngă Sibiu) .
S e caracterizează prin coloritul d e bază a l aripilor anterioare, alb
murdar, stropit cu pete brun-negre, al căror număr variază de la individ
la individ ; punctele benzii mediane de obicei reduse, însă cele 2
puncte de la capătul distal al celulei mediane, totdeauna prezente,
variind însă ca dimensiuni şi intensitate. Aripile posterioare variază de
la galben-pai, cu pată discală fină, la aproape complet brune-cenuşiu.
Ca dimensiuni JJ variază de la 35-42 mm, iar !j?� 37-3B mm. A fost
semnalată de noi de la Băile Herculane şi de la Cluj ( 1 7) şi posedăm
încă 7 JJ şi 2 �� de la Olăneşti ( Vîlcea) 25. VIII-5. IX, la care �
măsoară 39-4 1 mm ; apoi 1 J de la Cumpăna (Argeş) , la 27. VII ( leg.
E t c i u) şi 1 J de la uzina electrică de pe valea Someşului Rece, la
1 6. VII ( leg. O s t r o g o v i c h). Toate aceste date confirmă faptul că
în întregul lanţ carpatic toate exemplarele de Coscinia cribraria aparţin
ssp. pannonica Daniel.
Tyria jacobeae L. - 3 Jc! la lumină, la păstrăvărie, la 3. VII, iar
1 J pe muntele Surduc, la 26. VI.
Phragmatobia fuliginosa L. - In exemplare izolate, peste tot la
lum ină, în cursul lunilor iunie-septembrie.
Parasemia plantaginis carpathica Daniel - Frecventă din luna
iunie pînă către sfîrşitul lunii august, zburînd mai ales către seară, în
Cheile Bicazului şi pe toţi munţii din împrejurimile Lacului Roşu.
Masculii galbeni sînt însă destul de rari însă f. J hospita Den. et Schiff.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

346

AURELIAN POPESC"U-GORJ

16

este foarte frecventă în aceleaşi locuri cu forma nominativă. Menţionăm
că şi aici, ca de altfel peste tot în lanţul carpatic P. plantaglnis aparţine
ssp. carpathica Daniel (7).
Diacrisia sannio L. - Adesea, în exemplare izolate, la lumină, la
Lacul Roşu sau spre seară, pe toţi munţii învecinaţi şi. în Cheile Bica
zului, în cursul lunilor iunie-august, prezentind adesea şi diverse
variaţii individuale dintre care menţionăm
f. pallida Stgr. - 1 J
în Cheile Bicazului către sfîrşitul lunii iulie ; f. karelica Bryk - 1 J
la lumină la păstrăvărie, la 1 . VII, avînd pata discală a aripilor ante
rioare complet roşie şi f. Jativittata Bryk - 1 J la lumină la păstrl
vărie, la 1 . VII, avînd petele şi mai ales banda aripilor posterioare,
mult dezvoltate.
Spilosoma menthastri Esp. - In exemplare izolate, peste tot la
lumină, la Lacul Roşu şi în Cheile Bicazului, în cursul lunilor iunie
şi iulie.
Rhyparia purpurata L. - 1 J la lumină, la Lacul Roşu, la 1 . VII.
In fauna ţării noastre este o specie destul de rară.
Panaxia quadrlpunctaria Poda - In exemplare izolate, adesea poate
fi întîlnită ziua, în Cheile Bicazului, în cursul lunii august şi în prima
decadă a lunii septembrie.
CTl!NUCHIIDAB

Amata phegea L. - In exemplare izolate poate fi intilnită pe
mutele Ghilcoş şi în Cheile Bicazului în cursul lunii iulie.
LASIOCAMPIDAB

Poecilocampa populi L. ssp. ? - 5 JJ la lumină la pă5trăvărie
intre 1 2-13. X.
Lasiocampa quercus L. - Frecventă ziua în păşunile de pe munţii
Ghilcoş şi Suhard, în perioada 27. VI- 1 5. VII.
Selenephera Junigera Esp. - 1 c1 la lumină, la Lacul Roşu,
la 1 2. VII.
SYSSPHINGIDAE

Aglia tau L. - In exemplare izolate pe muntele Ghilcoş şi in Cheile
Bicazului a fost colectată de A 1 e x i n s c h i în cursul lunii iunie.
SPHINGIDAE

Herse covonvuli L. - Frecvent peste tot la Lacul Roşu, zburind
seara la florile de Petunia, în cursul lunii august.
Hemaris tityus L .- In exemplare izolate, de la 27. VI- 1 3. VII, pe
muntele Suhard şi în Cheile Bicazului.
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17

LEPIDOPTERELE D E LA LACUL ROŞU

347

Macroglossum stellatarum L. - Frecvent peste tot la Lacul Roşu
şi în .Cheile Bicazului, în tot cursul lunii august.
Pergesa elpenor L. - O larvă a fost colectată la 24. VIII, la Lacul
Roşu, care s-a împupat la 29. VIII, obţinînd imago la 1 0. XII, aripile ante
rioare avind o frumoasă nuanţă violacee.
HESPBRIIDAE

Thymelicus Jineola O. - In exemplare izolate, în fîneţele de la
Lacul Roşu şi munţii înconjurători, în lunile iulie şi august.
Ochlodes venata Br. et Gr. ( sylvanus Esp.) - Foarte frecventă
peste tot in cursul lunilor iulie şi august.
Carcharodus alceae Esp. - Frecvent in toate fîneţele, din iunie
pînă in august.
C. floccifera Hbn. - ( altheae Hbn.) - Frecvent peste tot in
lunile iunie şi august.
Pyrgus malvae L. - Frecvent în toate păşunile din iunie pînă
in septembrie.
P. alveus Hbn. - In exemplare izolate, mai ales în Cheile Bica
zului, din iunie pînă în luna august.
Erynnis tages L.
Frecvent peste tot din mai pînă în septembrie.
==

=

-

LYCAENIDAE

Heodes virgaureae L. - Frecvent în toate locurile umede, zburind
in exemplare izolate, în lunile iulie şi august.
Thersamonia dispar rutilus Wernb. - In exemplare izolate, in ftne
�ele umede din vecinătatea pîraelor, in cursul lunii iulie.
Lycaena phlaeas L. - Foarte frecventă în toate fînetele înflorite,
mai ales în cursul lunii iulie. Generaţia estivală eleus: F. este şi ea
frecventă în toată regiunea din luna iulie pînă în septembrie.
Lycaena (Paleochrysophanus) hippothoe L. - 1 � în fîneaţa de
lîngă Păstrăvărie, la Lacul Roşu, la 1. VII. La noi în ţară este o specie
destul de rară.
Everes argiades PaU. - Frecvent în toate păşunile înflorite, în
lunile iulie şi august Generaţia vernal� polysperchon Berg. se întîlneşte
în exemplare izolate, în cursul lunii mai in toate poienile de pe munţii
înconjurători.
Cupido minimus Fuessl. - Frecventă în toată regiunea, în exem
plare izolate, în poienile înflorite, în lunile iulie şi august.
Celastrina arqio!us I .. - In exemplare izolate in toate poienile
înflorite din jurul Lacului Roşu şi de pe muntii înconjurători, din luna
lll ai pînă in luna august.
Glaucopsyche alexis Poda ( cyllarus Rott.) - Destul de rar în
păşunile înflorite din jurul Lacului Roşu, în cursul lunii iulie.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
==

348

AURELIAN POPESCU-GORJ

18

Maculinea a/con Den. et Schiff.
1 !j? într-o fîneaţă la Lacul
Roşu, la 1 2. VII. Specie rar întîlnită la nui în ţară.
i\1. arion L. - In exemplare izolate pe toţi muntii înconjurători ai
Lacului Roşu, în cursul lunilor iulie şi august.
Plebeius argus L. - Frecvent în toate poienile înflorite de la
Lacul Roşu şi de pe munţii înconjurători, precum şi în Cheile Bicazului,
din iunie pînă in august.
Cyaniris semiargus Rott. - Frecvent în poienile înflorite din jurul
Lacului Roşu şi de pe muntii învecinaţi sau în Cheile Bicazului, în cursul
lunilor iunie şi iulie.
Polyommatus icarus Rott. - Frecvent în Cheile Bicazului şi în toate
poeinile înflorite din jurul Lacului Roşu sau de pe muntii înconjurători,
din luna iunie pînă în primele zile ale lunii septembrie.
Lysandra dory/as Den. et Schiff. ( hylas Esp.) - Frecventă, insă
în e'Xemplare izolate, in toate păşunile înflorite din jurul lacului, ct.e pe
muntii înconjurători şi în Cheile Bicazului, in lunile iulie şi august,
capturindu-se uşor către amiază, mai ales pe marginea micilor băltoace
de pe şosea, rămase în urma ploilor.
L. bellargus Rott. - Frecventă în aceleaşi locuri ca şi precedenta,
mai ales în cursul lunilor august şi inceputul lui septembrie. Adesea se
poate intilni, uneori chiar mai frecvent, f. parvipuncta Aigner-Abafi, mai
ales în Cheile Bicazului.
L. coridon Poda - Frecventă în aceleaşi locuri ca şi precedenta,
mai ales în cursul lunii august.
Meleageria daphnis Den. et Schiff. ( me /eager Esp.) - Destul de
rară, către mijlocul lunii iulie, mai ales pe muntele Ghilcoş.
Callophrys rubi L. - In exemplare izolate prin finetele înflorite
din jurul laculUi şi pe muntele Ghilcoş.
-

=

=

RIODINIDAE

Nemeobius Jucina L. - Frecvent, în exemplare izolate, in lumini
şurile din pădurile din jurul lacului, din luna iunie pînă către sfîrşitul
lunii august.
PAPILIONIDAE

Papilo machaon gorganus Frhst. - Frecvent însă în exemplare izo
late, în poienile înflorite de pe muntele Ghilcoş sau de pe Suhardul
Mare, în lunile iulie şi august.
Parnassius apollo transsylvanicus Schweitzer - 4 c!c! şi 1 !j?
am capturat la intrarea în Cheile Bicazului ( dinspre Bicazul Arde
lean) , la 8. VII. 1 937, la circa 700 m altitudine, pe versantul stîng,
aşezîndu-se pe diferite flori. A fost regăsit abia în 1 955 cind
A 1 e x i n s c h i a capturat 2 c!c! la 7 şi 1 6. VIII, pe muntele Surduc,
pe flori de Cyrsium ( circa 1 1 00 m), iar după aceea 1 8 c!c! şi 4 !j?!j?
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au fo.st colectate de A. T a k â k s la 27. VII. 1 966, tot la intrarea în
Chei, cîteva exemplare găsindu-se în colecţia noastră. Avem şi 1 �
colectat pe Hăghimaşul Mare la 20. VII. 1 936. P. apollo din această
regiune aparţine celei mai frumoase şi mai mari rase din lanţul carpatic,
prea puţin deosebită de ssp. jaraensis Kertesz din munţii Gilău ( Carpaţii
Apuseni) , fondul aripilor la exemplarele proaspete fiind de obicei ceva
mai alb, iar pata distală a celulei discale totdeauna foarte mare. Ca
dimensiuni, exemplarele studiate de noi, variază : r3r3 de la 72-82 mm
anvergură, iar �� de la 74-84 mm. După noi este rasa caracteristică
porţiunii de nord a Carpaţilor Orientali şi identică cu exemplarele ce
zboară pe masivul Rarău (muntele Aramei - leg. M. P e i u).
PIBRIDAB

Aporia crataegi crataegi L. - In exemplare izolate în cursul lunii
iulie, în fîneţele de la Lacul Roşu şi Cheile Bicazului.
Pontia daplldice L. - Frecventă în toată regiunea din luna iunie
pînă către sfîrşitul lunii august.
Pierls napi meridionalls Heyne· - Frecvent în toată regiunea, din
luna iunie pînă către sfîrşitul lunii august, prezentînd diverse forme.
P. bryoniae wolenskyi Berger - In exemplare izolate a fost întîlnit
pe Hăghimaşul Mare, către sfîrşitul lunii iunie. Un ex. � colectat aici
la 30. VI. 1 954, corespunde f. radiata-obscura Miill.
P. rapae rapae L. - Frecvent în toată regiunea din luna iunie pînă
către sfirşitul lunii august, prezentînd şi diverse forme.
P. brassicae brassicae L. - In exemplare izolate se întîlneşte în
toate fîneţele în cursul lunii iulie şi începutul lunii august.
Leptidea sinapis diniensis Boisd. - Frecventă în toate fîneţele din
mai pină in septembrie.
Anthocharis cardamines meridiona/is Vrty. - Frecvent în toate
locurile, în cursul lunii mai.
Colias hyale hyale L. - Frecvent din luna iulie pînă către sfîrşitul
lunii septembrie, în toate locurile.
C. croceus croceus Fourcr. - Frecvent peste tot, în poienile înflo
rite, începînd din cursul lunii iulie pînă către sfîrşitul lunii septembrie.
In exemplare izolate se întîlnesc şi f. ':ţ helice Hbn. , mai ales în
cursul lunii august şi uneori exemplare aparţinînd f. minor Failla.
Gonepteryx rhami transiens Vrty. - Frecvent peste tot, din mai
pînă în septembrie.
NYMPHALIDAB

Neptis rivularis Scop. ( lucilla Den. et Schiff.) - In exemplare
izolate zboară la liziera pădurilor, atît la Lacul Roşu cît şi în Cheile
Bicazului, mai ales în luna iulie şi mai rar în august. De obicei banda
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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de pete albe de pe aripile posterioare este lată insă uneori se pot
tntilni şi exemplare aparţinînd f. Judmilla Nordm., în cursul lunii iulie,
la care banda de pete albe, de pe aripile posterioare, este mai îngustă.
Llmenitls populi L. - In exemplare izolate poate fi întîlnit uneori
la liziera pădurii din marginea şoselei ce porneşte de la Lacul Roşu spre
Gheorghieni, mai ales la începutul lunii iulie, aşezîndu-se frecvent
pe excremente.
L. camilla L. ( ... sibilla L.) - Se intilneşte în exemplare izolate pe
muntele Ghilcoş sau in Cheile Bicazului, aşezindu-se pe florile de
Sambucus ebulus, mai ales în prima decadă a lunii iulie.
V anessa cardui cardui L. - Frecventă în toate fineţele şi in tăie
turiie de păduri, din iulie şi pînă ln septembrie.
V. atalanta L. - Frecventă peste tot din luna iunie pînă în septem
brie, toate exemplarele avind banda mediană roşie a aripilor anterioare
ca şi pe aceea de pe aripile posterioare de un roşu aprins, corespunzînd
t. rubra Fritsch. Izolat se pot intilni şi exemplare apartinind f. bialbata
Cab. sau f. tracta Tutt.
lnachls lo L. - Frecvent in toate poienile înflorite din jurul Lacului
Roşu, in lunile iulie şi august.
Nymphalis antlopa L. - Frecvent în apropierea păstrăvăriei de Ia
Lacul Roşu, pe văile învecinate şi in Cheile Bicazului, din luna mai pină
in septembrie.
Aglais urticae L. - In exemplare izolate poate fi întîlnit pe mun
tele Suhardul Mare, in unele poieni înflorite sau in Chei, in cursul
lunii iulie.
Polygonia c-album L. Prima generaţie apare în exemplare izolate,
zburînd din luna mai pînă in iulie, împreună cu t. pallldior Tutt. Gene
raţia a 2-a, care apare mai ales în f. variegata Tutt, poate fi intnnită pe
pantele impădurite din jurul lacului sau in Chei, pînă in luna septembrie.
Araschnla levana L. - Se intilnE!şte în exemplare izolate, mai ales
in Chei, în luna mai după care in cursul lunilor iulie şi august se intil
nesc numai exemplare aparţinînd f. prorsa L. şi f. porrima Hbn.
Melitaea didyma Esp. - Frecventă in toate poienile şi in Chei, mai
ales in luna august.
M. athalia Rol. - Frecventă in toate poienile în tot cursul lunilor
iulie şi august.
M. parthenlae Bkh. - Frecventă în poieni şi mai ales in Chei, la
sfîrşitul lunii iunie şi in cursul lunii iulie.
Boloria selene Den. et Schiff. - In exemplare izolate poate fi
întîlnită peste tot din iunie pină in august.
B. euphrosyne L. - In exemplare izolate în toate fîneţele din mai
pînă in iulie.
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B. dia L. - Frecventă în toate fîneţele înflorite din iunie pînă
in august.
Argynnis (Argynnis) lathonia L. - Frecvent pretutindeni din mai
pînă în septembrie.
A. (Argynnis) charlotta Haw. ( = A. aglaja L.) - Frecvent în toate
fineţele din jurul lacului sau de pe pantele înconjurătoare, in lunile
iulie şi august.
A. (Argynnis) niobe L. - ln exemplare izolate se întîlneşte în
toate fîneţele, inclusiv în Chei, mai ales în cursul lunii iulie, zburînd
împreună cu f. eris Meig. , care adesea este mai frecventă chiar decît
exemplarele formei nominative.
A. (Argynnis} paphia L. - Frecvent la liziera pădurilor şi pe florile
de Cyrsium sau pe Sambacus, în lunile iulie şi august.
SATYRIDAE

Pararge aegeria egerides Stgr. - Frecvent în toate poienile, din
luna mai pînă la sfîrşitul lunii august.
P. maera L. - Frecvent în toate poienile, în tot cursul lunilor
iulie şi august.
Agapetes galathea scolis Fr. - Frecvent în toate poienile înflorite,
inclusiv în Chei, în lunile iulie şi august.
Erebia Jigea carthusianorum Frhst. - ln exemplare izolate în poie
nile înflorite de pe toţi munţii înconjurători ai lacului, coborînd şi in
Chei, în cursul lunii iulie.
E. euryale syrmia Frhst. - Frecventă în toate păşunile montane
din jurul Lacului Roşu, în exemplare izolate apărînd şi în Chei, tn
cursul lunii iulie şi în prima parte a lunii august, fiind întîlnită intre
750-- 1 400 m, configuraţia calcaroasă a terenului permiţindu-i a coborî
La altitudini la care în alte locuri nu se poate întîlni. In exemplare
izolate se poate întîlni şi f. albofasciata Di6sz.
E. epihron transsylvanica Rebel.
1 c1 am colectat în Cheile
Bicazului la 7. VII. 1 937, un exemplar mare, avînd 35 mm anvergură.
Probabil este un exemplar rătăcit, sosit aici datorită curenţilor atmos
ferici, fie de pe muntele Ceahlău, fie de pe muntele Hăghimaş.
E. aethiops aethiops Esp. - Frecventă în toate poienile înflorite
din jurul lacului, de pe muntii învecinaţi şi din Chei, în tot cursul lunii
iulie, pină către sfîrşitul lunii august. Frecvent se poate intilni şi f.
ochracea Mosley, zburînd în aceleaşi locuri.
E. medusa slovakiana Warr. - Frecventă în toate poienile înflo
rite din jurul lacului, de pe munţii inconjurători şi din Chei, în tot cursul
lunii iunie şi în prima decadă a lunii iulie. Această formă descrisă de
W a r r e n ( 2 1 ) constituie rasa caracteristică a porţiunii de nord-est a
-
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Carpaţilor Orientali, caracterizată printr-o reducere simţitoare a ocelilor,
mai ales pe aripile posterioare. Ca dimensiuni măsoară d'd' de la
3�2 mm anvergură, iar �� de la 34-4 1 mm.
E. melas carpathicola Popescu-Gorj et Alexinschi - 4 ex. d'd'
au fost colectqte pe muntele Hăghimaşul Mare, la 12. VIII. 1956, între
1 660-1 700 m de către A. A 1 e x i n s c h i. Specia a fost descrisă de
noi ( 1 6) , ca specie aparte, însă B. C. S. W a r r e n ( 22) a stabilit apoi
că este vorba de o remarcabilă subspecie a lui E. melas Hbst. Exem
plarele noastre măsurau 36-38 mm anvergură, deosebindu-se de
E. melas melas Hbst. prin desenul aripilor anterioare care posedă un
inceput de bandă roşu-ruginie, în jurul celor 2 oceli apicali, pupilaţi cu
alb, colorit şi desen ce se vede şi pe faţa inferioară a acestor aripi. Pe
aripile posterioare ocelii lipsesc sau dacă apar sint reprezentati doar
prin mici puncte negre. Ca şi E. melas melas Hbst., ssp. carpathicola este
lipsită de solzi androconiali, fiind totodată cea mai mică rasă de E. melas.
In 1961 F r. K 6 n i g ( 1 2) cercetînd regiunea a reuşit a captura
mai multe exemplare d'd' şi �� pe calcarele cu grohotişuri de pe
.Hăghimaşul Mic constatînd că zboară, în exemplare izolate, intre
1 600-1 900 m, aşezîndu-se cu aripile deschise pe blocurile de piatră,
exemplarele �� fiind asemănătoare cu d'd' însă ca anvergură măsu
rînd 37-42 mm. Fiind o specie strîns legată de regiuni calcaroase,
răspîndirea lui E. melas în lanţul carpatic este discontinuă (insulară).
Aphantopus hyperanthus L. - Frecvent peste tot în cursul lunii
iunie-august, in exemplare izolate, apărînd adesea şi f. vidua MO.ll.
Maniola jurtina L. - Frecventă peste tot din iunie pînă în
septembrie.
Hyponephele Jycaon Rot. - In exemplare izolate se întîlneşte pe
muntele Ghilcoş sau în Chei, în cursul lunii iunie.
Chortobius amyntas Poda. ( iphis Den. et Schiff.) - Frecvent în
toate fîneţele din luna iunie pînă la sfîrşitul lunii august.
C. arcanius Den. et Schiff. - Frecvent peste tot în cursul lunii iulie.
C. pamphilus marginata Ruhl. - Frecvent în toate păşunile din
cursul lunii iunie pînă către sfîrşitul lunii septembrie.
=

*

In rezumat din datele arătate mai sus rezultă că în regiunea Lacul
Roşu şi Cheile Bicazului, pînă în prt:!zem complet necercetată din punct
de vedere lepidopterologic, semnalăm prezenţa a 291 specii. De sigur,
lista faunistică prezentată de noi, este departe de a oglindi realitatea.
Această frumoasă regiune montană, cu numeroase abrupturi, adesea
impresionante prin măreţia lor, cu altitudini ce variază între 700 şi
1 600 m, regiune bogată în calcare de diverse culori, in gresii calcaroase
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şi multe conglomerate, avînd şi o floră pe alocuri caracteristică, precum
şi datorită climatului foarte umed ( regiunea fiind una din cele mai
ploioase din ţară) dar lipsit de curenţi reci, şi datorită multiplelor posi
bilităţi de a conserva numeroase biotopuri total neremaniate de mîna
omului, a oferit condiţii prielnice menţinerii unei faune de lepidoptere
foa rte bogată şi variată. Datorită acestor condiţii fizico-climatice unele
elemente subalpine se întîlnesc, în aceste locuri, la altitudini cu mult
mai j oase decît în multe alte regiuni montane ale lanţului carpatic.
Natural domină net elementele eurosiberiene, dar apar şi o serie de
specii central europene, unele ho.Iartice sau chiar cosmopolite, dar se
intilnesc şi unele elemente panta-mediteraneene.
Din materialul capturat de noi putem menţiona o serie de specii
foarte importante şi rar semnalate în fauna de lepidoptere a tarii noastre,
cum ar fi : Korscheltellus carna transsylvanica Daniel, semnalat pentru
o doua oară în ţarii, indicînd şi alte locuri de colectare, Argyresthia
pygmaeella Hbn., Pla lyptilia pallidactyla Haw., caracteristică pentru
unele păşuni montane umede, Witlesia murana Curt. şi Witl. sudetica
Zll. întîlnite mai ales pe stîncăriile din Chei, Epilobophora sabinata Hbn.,
specie foarte rară, Entephria cyanata Hbn., Coenotephria tophaceata Den.
et Schift. Melanthia alaudaria Frr. o adevărată surpriză pentru altitu
(Jinea j oasă la care a fost capturată ( circa 800 m) , aceasta fiind cunos
cută ca o specie subalpină, Euphya unangulata Haw.
specie
rar semnalată în ţară, Diactinia capitata H.S., . Eupithecia actaeato
Waldrd. şi E. stnuosaria Ev., semnalate pentrua a 2-a oară în ţară., Catascia
dilucidar.ia carpathica $offner, rţ�.să caracteristică întregului lanţ carpatic,
semnalată nu de mult de noi ca nouă pentru fauna ţării, Euxoa birivia
Den. et Schiff., Ochropleura musiva Hbn., Rhyacia Jucipetci DEm. et
Schiff. , Amathes asworthii cam;lelarum Stgr., Amathes coJlina llsd.,
Antitipe ehi L., Apamea remissa Hbn., Hoplodrina respersa Den. et Schiff.
sau Hypena obesalis Tr. - specii rar întîlnite în lanţul cparpatic, Coscinia
cribraria pannonica Daniel, semnalată pentru a 2-a oară in fauna ţării,
indicînd un 1;1real mult mai extins, fiind rasa caracteristică intregului
lant carpatic; Rhyparia purpurata L., rar semnalată în ţară şi numai în
exemplare izolate etc.
Dar deosebit de importantă este prezenta în regiune a lui Parnassius
apollo transsylvanicus Schweitzer - şi încă într-o rasă caracteristică,
specia îrt Carpaţii româneşti aflîndu-se pe cale de disparitie, fiind canto
nat.a insular, în cîteva locuri, pe areale foarte restrînse. Formele carpa
tice sînt printre cele mai mari şi mai frumoase rase europene ale lui
apoilo, prezenţa lui la Lacul Roşu făcînd faima acestbr locuri şi in
lumea lepidoptologilor de peste hotare. De asemenea, merită să eviden
ţiem şi existenţa în această regiune, a unor importante specii aparţinînd
genului Erebia, dintre care remarcabilă este prezenţa lui Erebia melas
carpathicola Popescu-Gorj şi Alexinschi, specie descrisă ( 1 6) de
pe Hăghimaşul Mare, ulterior descopeţită de K ţ:l n i g şi pe Hăghl,

-
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maşul Mic. Această rasă constituie un important relir.t preglaciar al
unei specii care cîndva era cu siguranţă larg răspîndită în lanţul carpatic
( porţiunile calcaroase). Apoi Erebia medusa slavakiana Warren, foarte
al;!undentă in toate poienile de la Lacul Roşu, constituind rasa caracte
ristică porţiunii nordice a Carpaţilor Orientali, iar Erebia euryale syrmia
Frhst. coboară în Cheile Bicazului, configuraţia calcaroasă a terenului
îngăduindu-i prezenţa la altitudini foarte joase ( 700-800 m), cum nu
se întîlneşte tn nici o altă parte a Carpaţilor Româneşti.
Remarcabilă este şi prezenţa lui Stenoptilia pneumonanthes
Schleich dintre Pterophoridae, specie nouă pentru fauna ţării. Cu toate
acestea microlepidopterele rămîn aproape complet nestudiate, puţinul
material semnalat de noi fiind capturat ocazional, în diverse excursii.
Cum însă regiunea este cunoscută ca foarte ploaioasă, trebuie să ai ·atît
şansa de a te afla aici în perioade mai secetoase cît şi, posibilitatea de a
colecta in porţiuni cît mai diferite ale acestei interesante regiuni şi la
niyele variate, ceea ce cu siguranţă va da la iveală prezenţa a numeroşi
reprezentanţi, puţin întîlniţi în alte locuri din ţară.
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DONNf!ES CONCERNANT LES Lf!PIDOPTRRES DE LA ZONE DU LAC ROŞU
ET DES GORGES BICAZ

ReSUME
Les Lepidopteres de la zone du lac Roşu et des gorges Bicaz n'ont fait l'objet
d'acune etude precedente.
A. A 1 e x i n s c h i et A. P o p e s c u-G o r j sont les
sculs qui ont effectue des captures dans cette interessa.nte region. Le present article
slgnale la presence de 291 especes, dont quelques unes ayant une grande importance
du point de vue zoogeographique, et d'autres considerees comme raretes pour la
faune de la Roumanie.
Il est a souligner que, du aux conditions ecologiques particulieres, de nombreux
cHements sous-alpin:s s'y trouvent a une altitude beaucoup plus basse que dans d'autres
montagnes de la chalne carpathique. L'espece Stenoptilia pneumonanthes Schleich est
nouvelle pour la faune du pays. Remarquable est la presence dans les monts Hi!ighi
maşul MMe et Hlighimaşul Mic de la sous-espece Erebia melas ca:pathicola Popescu
Go!J et Alexinschi et dans les gorges Bicaz de Parnassius apollo transsylvanicus Schwei
tzer. La derniere est rarement rencontrees dans la chalne cMpathique, oU. elle est
cantonnee seulement en quelques ilc'lts eloignes ; a ce q u 'ii parait, cette espece est
en voie de disparition.
La region etant tres riche en Lepidopteres, une etude approfondie s'impose le
plus t6t possible.
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STUDII

Ş I CERCETĂR I

ENTOMOLOGIE

PA NORP/DAE,

BIT TA CIDA E, CHR YSOPJDAE SI
S YRPHIDA E
IN COLECTIA MUZEULUI DE ŞTDNŢELE NATURII
DIN PIATRA NEAMŢ
de CAROL NAGLER, MONICA VERBl)
SOM�RE

P a o11 o r p i d a e, B i t 1 a c i d a e, C h r y s o p h y d a e e t S y r p h i d a e d e 1 a
c o 1 1 e c t i o n d u M u s e e d e s S c i e n c e s N a t u r e 1 1 e s P i a t r a N e a m ţ.

Dans cette travail, nous signalD'Ils un s. sp. non mentionnee pour la Moldavie :
Syrph!Js venustus lriuliensis v.d.Goot, 6 esptkes non mentionnees pour le district
Neamt et des localites nouvelles pour 18 especes.

Expresie a strînsei legături între specialiştii din diferite muzee ale
lării este şi schimbul de materiale în vederea corectei determinări, in
raport de stricta specializare a muzeografilor pe grupe sistematice.
Astfel, prin amabilitatea colegilor de la Muzeul de Ştiinţele Naturii
din Piatra Neamţ, ne-au fost puse la dispoziţie, spre determinare, exem
plarele aparţinînd la 4 familii de insecte (Panorpidae, Bittacidae, Chryso
pidae şi Syrphidae}, ce fac obiectul acestei lucrări.
A) FAMILIA PANORPIDAE

In bibliografia de specialitate apărută pînă acum ( 1 5) , de pe teri
toriul judeţului Neamţ au fost citate 5 specii.
1 . Panorpa germanica L. Din această specie, se găsesc în colecţia
muzeului 9 exemplare mascule colectate de M. V o i c u pe Cozla
7. 05. 1 966 şi 1 4. 07. 1 966 ; pe Cernegura 24. 05. 1 966 şi Dealul Balaurului
26. 05. 1 966, puncte de colectare în jurul loc&J1tăţii Piatra Neamţ. Specia
a mai fost citată ( 1 5) la Piatra Neamţ pe Cernegura, Cozla şi Pţetricic:;:�
şi Mănăstirea Neamţ.
·

1 ) Muzeul de Ş tiinţe N�t\lr!lle foc�aqj,
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2. Panorpa hybrida Mc. Loch. In colecţia cercetată, s-au determinat

4 exemplare femeie şi un mascul, colectate de M. V o i c u după cum

urmează : Cernegura 24. OS. 1 966 ; Dealul Balaurului 26. OS. 1 966 şi
Lutărie-Ceahlău ( la circa 1 000 m) 1 6. 06. 1 966. Această specie a mai
fost citată în judeţul Neamţ ( l S) la : Piatra Neamţ, Cernegura şi
Cheile Bicazului.
3. Panorpa communis L. Această specie comună este reprezentată
în colecţia amintită_ prin 1 4 exemplare mascule şi 8 temele colectate, de
asemenea, de M. V o i c u pe Cozla 24. OS. 1 966 ; Pîrîul Doamnei (Piatra
Neamţ) 24. OS. L966 .; Dealul Balaurului 26. OS. 1 966 ; Lutărie-Ceahlău
( circa 1 000 m) 1 6. 06. 1 966 ; Pîrîul Pingăraţi 1 8. 06. 1 966 ; . Duruitoarea
Ceahlău 2 1 . 07. 1 966 ; Dutău 4. 08. 1 966. Anterior, această specie a fost
citată din j udetul Neamţ ( 1 S) la Mănăstirea Neamţ, Cheile Bicazului,
Piatra Neamţ, Pietricica, Cernegura, Cozla şi Bahna.
..

B) FAMILIA BITT ACIDAE

Din această familie, pînă în prezent nu a fost citată nici un exem
plar pe teritoriul judetului Neamţ, cu toate că în alte judeţe din Moldova
a fost semnalat.
In colecţia muzeului se află 2 exemplare ale speciei
4. Bittacus italicus Mtill. , colectate în localitatea Deleni la
18. 07. 1 967.
C) FAMILIA CHRYSOPIDAE

Din această familie au fost citate anterior ( 1 3 14), un număr de
4 specii de pe teritoriul judeţului Neamţ.
S. Nineta pallida Schneid. , o specie caracteristică pădurilor de răşi
noase, ce a fost citată pînă acum în Moldova, dar nu din judeţul Neamţ.
Este reprezentată în colecţia muzeului printr-un exemplar colectat
la Durău 4. 08. 1 966 ( leg. M. V o i c u) .
6. Chrysopa septempunctata Wesm. a fost citată ( 1 4) la Piatra
Neamţ. In colecţie se găseşte un exemplar colectat la Deleni 1 8. 07 1 967.
7. Chrysopa perl.a L. A fost citată din acest judeţ ( 13, 1 4) la : Mănăs
tirea Neamţ, Piatra Neamţ, Bicazul Moldovenesc, Dealul Băcioaia, Bicaz,
Cheile Bicazului şi Bahna. In colecţia amintită se află un singur
exemplar colectat la Deleni 1 8. 07. 1967.
8. Chrysopa tormosa Brau. a fost citată din alte localităţi din ţară,
dar nu din judeţul Neamţ. In colecţia Muzeului de Ştiinţele Naturii din
Piatra Neamţ se găsesc 2 exemplare colectate la Deleni 1 8. 07� 1 967.
9. Chrysopa carnea Steph. Specie foarte comună în toată ţara, este
reprezentată în colecţia studiată prin 9 exemplare colectate pe Pietricica
la 25. 02. 1 966, probabil de sub scoarta copacilor, deoarece prezintă
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
,

3

MECOPTERE, DIPTERE ŞI NEUROPTERE IN MUZEUL DE LA P. NEAMŢ

359

culoarea caracteristică exemplarelor ce hibernează. Această specie a
mai fost citată din judeţul Neamţ ( i 3) la Mănăstirea Neamţ.
D) FAMILIA SYRPHIDAE

Menţiuni asupra Syrphidelor din unitate a geomorfologică cores
punzătoare actualului judeţ Neamţ, au fost făcute in lucrările ( 6, 7,
a, 9, 1 0), unde se citează 54 specii şi in lucrarea ( 1 6), unde se citează
alte 32 specii, acestea din urmă aflate de altfel in colecţia Muzeului de
Ştiinţele Naturii Focşani.
i o. Melanostoma mellinum L., este prezentă în colecţie prin cîte un
exemplar mascul şi femel colectate de M. V o i c u la Almaş 1 2. 07. 1 966.
Această specie a mai fost citată în judeţul Neamţ ( 1 6) la Mănăs
tirea Neamţ.
1 1 . Melanostoma scalare Fabr. , menţionată de bibliografie ( 1 6) in
acest ţinut la Mănăstirea Neamţ, in colecţie este reprezentată prin 2
exemplare mascule. Au fost colectate de C. Stănescu la Stir
bosu 1 1 . 07. 1 969.
1 2. Syrphus balteatus Deg., o specie comună in ţară, motiv pentru
care a mai fost citată ( 1 6) în localităţile Mănăstirea Neamţ şi Bahna.
ln colecţia amintită există un mascul şi 2 femeie colectate de M. V o i c u
şi C. S t ă n e s c u la P. Armenilor 14. 06. 1 966 şi Stirbosu 1 1 .07. 1 969.
13. Syrphus corollae Fabr. Bibliografia nu mai citează această
specie in judeţul Neamţ. Unicul exemplar femel din colectie a fost
colectat de M. V o i c u la Almaş 1 2. 07. 1 966.
1 4. Syrphus ribesii L., specie comună şi larg răspîndită în ţara
noastră. Este reprezentată în colecţia Muzeului de Ştiinţele Naturii din
Piatra Neamţ prin două exemplare colectate la P. Armenilor 14. 06. 1 966
şi Almaş 1 2. 07. 1 966 ( leg. M. V o i c u). Bibliografia ( 1 6) o citează la
Mănăstirea Neamţ şi ( 7) la Schitu-Durău.
1 5. Syrphus venustus friuliensis v.d.Goot, recent declarată ca
�.ubspecie nouă pentru fauna României ( 4), este prezentă in colectie
prin exemplarul � colectat de M. V o i c u la P. Armenilor pe Ceahlău
1 4.06. 1 966. Subspecie nouă pentru fauna Moldovei. Mulţumim pe această
cale D-lui V l a d i m i r B r ă d e s c u pentru amabilitatea de a ne fi
determinat acest exemplar.
1 6. Scaeva pyrastri L., specie răspîndită şi semnalată atît în judeţul
Neam ( 1 6) la Bahna, cît şi în alte judeţe ale ţării. M. V o i c u a
colectat o � şi 2 �� la P. Armenilor-Ceahlău 14.06. 1 966.
1 7. Sphaerophoria scripta L., semnalată anterior ( 1 6) la Mănăstirea
Neamţ. Colecţia are 4 �� şi 3 �� colectate la Almaş 1 2. 07. 1 966
( leg. M. V o i c u) .
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1 8. Chrysotoxum lasciolatum Deg. , nu a mai fost semnalată
în acest ţinut. Singurul exemplar � al colecţiei a fost colectat de
M. V o i c u la P. Armenilor 14. 06. 1 966.
1 9. Syritta pipiens L., este o specie comună în ţară şi semnalată,
de asemenea, ( 1 6) la Mănăstirea Neamţ. C. S t ă n e s c u a colectat-o
la Stirbosu 1 1 . 07. 1 969.
20. Arctophila bombilormis · Fall., specie rară, nesemnalată incă în
judeţul Neamţ. In colecţie este reprezentată printr-un exemplar colectat
la P. Armenilor-Ceahlă'u 1 4. 06. 1 966 ( leg. M. V o i c u).
21. Eristalis arbustorum L. Este o specie comună. Lucrarea ( 1 6) o
citează la Mănăstirea Neamţ. In colecţie există un cr şi o � colectate
tot de M. V o i c u la Almaş 1 2. 07. 1 966.
22, Eristalis jugorum Egg., specie relativ rară, a fost totuşi semna
lată ( 9) la Ceahlău, Exemplarele din colecţie se datoresc lui M. V o i c u,
care le-a colectat la P. Armenilor 1 4. 06. 1 966 şi P. Bursucăriei 28. 08. 1 966.
23. Eristalis ten ax L. , specie foarte comună. Bibliografia ( 1 6) o
citează la Mănăstirea Neamţ. M. V o i c u şi A. C i u b o t a r u au
colectat-o la P. Armenilor 1 4. 06. 1 966 ; Cozla 1 4. 07. 1 966 ; P. Bursu
căriei 28. 08. 1 966 şi Cernegura 5. 06. 1 968.
24. Myiatropa /lorea L., specie comună, de fapt, semnalată anterior
( 1 6) la Bahna, Mănăstirea Neamţ şi Pingăraţi. Colecţia are un singur
exemplar
colectat la Durău-Ceahlău 2 1 . 07. 1 966 ( leg. M. V o i c u).
25. V olucella pellucens L. In bibliografie o găsim menţionată ( 1 6)
la
la Mănăstirea Neamţ. C. S t ă n e s c u a colectat un exemplar
Doamna 1 3.06. 1 969.
In prezenta lucrare se citează un număr de 25 specii apartinind
familiilor Panorpidae (3 sp.), Bittacidae ( 1 sp.) , Chrysopidae (5 sp.) şi
Syrphidae ( 1 o sp.) , aflate în colecţia Muzeul de Ştiinţele Naturii din
Piatra Neamt.
Dintre acestea, următoarele specii sînt citate pentru prima oară în
judeţul N8amţ : Nineta pallida Schneider ; Chrysopa tormosa Brauer ;
Bittacus italicus Miill. ; Syrphus corollae Fabricius ; Chrysotoxum
fasciolatum Degeer ; Arctophila bombilormis Fallen.
Subspecia Syrphus venustus triuliensis v. d. Goot se citează pentru
prima dată in Moldova.
Astfel, materialul studiat din colecţia Muzeului de Ştiinţele Naturii
din Piatra Neamţ aduce o completare la cunoaşterea răspîndirii acestor
familii atit în judeţul Neamţ, cit şi în Moldova.
,

·
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1 . B a n k o w 5 k a R. ( 1 963) - Klucze do oznaczania owadow Pol5ki. Cze5c XXVIII,
Muchowki-Diptera, War5zawa.
2. B a n k a w 5 k a R. (1964) - Studien liber die palilarkti5chen Arten der Gattung
Sphaerophoria St. Farg . et Serv. Diptera, Syrphidae), Annales zoologici, Tom
XXIII, nr. 1 5, War5zawa.
3. B o T j e d e r ( 1 95 1 ) - Sven5k in5ektfauna, 1 4 - Mecoptera, Stockholm.
4. B r A d e 5 c u V 1 a d i m i r ( 1 969) - Sirlide no i In fauna RomAniei. (Diptera-Syr
phidae, Societatea de Ştiinţe Biologice din R.S.R., Comunicdri de zoologie,

Bucureşti.
5. K i 5 s B e 1 a,
6.
7.
11.

9.
I U.
I l.
1 :1..

1 3.
1 4.

M 1 n d r u C o n '" t a n t i n ( 1 970) - O:rd.
N a g 1 e r C e r o 1,
Neuroptera-Planipennia In Fauna R.S.R., Insecta, voi. VIII, fasc. 6, E.A.R,S.R.
L e h r e r A. et M. ( 1 966) - Syrphidae (Diptera) de Roumanie. Bull. Soc. Ent. de
Mulhouse , juillet-aout.
L e h r e r A. et M. ( 1 967)
Syrphidae (Diptera) de Roumanie. Bull. Soc. Ent. de
Mulhou5e, jan.-febr.-mars.
L e h r e r A. et M. ( 1 967) - Syrphidae (Diptera) de Roumanie. BuJI. Soc. Ent. de
Mulhouse, nov.--d1k.
L e h r e r A. et M. ( 1 968) Syrphidae (Diptera) d e Roumanie. BulJ. Soc. Ent. de
Mullwuse, mars-avril.
L e h r e r A. et M. ( 1 968) - Syphidae (Diptera) de Roumanie. Bull. Soc. Ent. de
Mulhouse, sept.-oct.
M a r t i n o v a O. M. ( 1 957)
Les Mecopteres de la faune de l'U.R.S.S. Il, fam.
Panorpidae. Revue d'Entomol. de l'U.R.S.S., XXXIV, 3.
M a r l i n o v a O. M. ( 1 959) - Les Mecopteres de la faune de l'U.R.S.S., III. Revue
d'Ent. de l'U.R.S.S., Fam. Bittacidae, XXXVIII, 1, pag. 1 96--- 1 99.
N a g 1 e r C a r o 1 ( 1 957) - Citeva date privitoare la rAspindirea unor Neuroplede
in R .S.R., nota 1 , A.R.P.R. filiala Iaşi, St udii şi Cercetdri Ştiinţifice Biologice şi
St. Agricole, Anul VIII, fasc. 2 .
N a g 1 e r C a r o 1 ( 1 958) - Citeva date privitoare la rAspindirea unor Neurootere,
nota Il, A.R.P.R., filiala Iaşi, Studii şi Cercetdri Stiintilice Biologice şi Agricole,
-

-

Anul IX, fasc. 2.
1 5. N a g 1 e r C a r o 1 ( 1 964) - Contributii la cunoaşterea familieiPanorpid ae din R.S R.

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Muzeelor, dec. 1 964, Ştiinţele Naturii,

pag. 1 1 5---1 1 8.
C a r o 1 şi V e r b M o n i c a ( 1 970) - Contributii
rll!>pindirii familiei Syrphidae In R.S.R. - manuscris.

l G. N a g 1 e r

1 7. S u 5 t

e

r P. ( 1 959) - Familia Syrphidae

E.A.R.P.R.

la

In Fauna R. P. R., voi.
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PANORPIDAE, BITT ACIDAE, CHRYSOPIDAE UND SYRPHIDAE AUS DER SAMMLUNG
DES NATURWISSENSCHAFTUCHEN MUZEUM'S AUS PIATRA NEAMT

ZUSAMMENFASSUNG
In gegenwllrtiger Ausftihrung wirrl eine Anzahl von 25 Arten bebandelt die
folgender Familien angeharen : Panorpidae (3 Arten), Bittacldae ( 1 Art), Chrysopldae
(5 Arten) und Syrphldae ( 1 6 Arlen) und sich in der Sammlung des naturwissenschaft
lichen Muzeum's von Piatra Neamt. bPfinden.
Von diesen Spezien sind folgend€' :rom ersten mal in Bezirk Neamt erwllahlt :
Chrysopa Pallida Schneid. ; Chrysopo lormosa Brauer ; Blttacus ltalicus Miill. 1 Syrphus
corollae Fabr. ; Chrysotoxum lasciolatum Degeer ; Arctophila bombilormis FalleD.
Die Unlerart Syrphus venustus lrlulensls v.d.Goot wird zum ersten mal in der
Moldau erwllhnt.
Das auf diese Art im naturwissenschaftlicben Muzeum befindlichen studierte
Material bringl eine Vervallst!indigung der Erkenntnisse iiber die Verbreitung dieser
Familien, gleichwohl im Bezirk Neamt wie in der Moldau.
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STUDII

ŞI CERCETARI

ORNITOLOGIE

RAŢA MARE

(A NAS PLA TYRHYNCHOS) IN BAZINUL
MONTAN AL BISTRIŢEI

de DAN MUNTEANU 1)

ABSTRACT
The article presents data on the dynamic and frequency of the Mallards
in the mountain basin of the Bistritza (Eastern Carpathians), stressing on the situation
determined by the existence (from 1 9q0-1 966) of the four artifidal lakes situated
in this zone.

Dintre toate păsările acvatice identificate in bazinul mijlociu şi
superior al Bistritei, rata mare (Anas platyrhynchos) se situează pe
primul loc atît in ceea ce priveşte frecventa exemplarelor, cît şi durata
perioadei de stationare în regiune, căci aceasta se întinde pe întreg
parcursul anului.
Inainte de formarea lacurilor de acumulare, rata mare îşi făcea
aparitia pe Bistriţa şi pe principalii ei afluenţi in momentul în care
apele din regiunea colinară se acopereau cu gheaţă, fenomen de altfel
foarte general, pus în evidenţă şi în cazul altor rîuri de munte. In acest
sens, informaţii certe, bazate pe exemplare colectate, avem de la Vatra
Domei, Broşteni şi Dreptu, iar la Pîngăraţi am observat raţe mari înainte
de formarea lacului de baraj de aici, la datele de 26. II. 1 962 şi 20. II.
1 963. De altfel şi în prezent raţele mari poposesc pe rîuri, dar in
porţiunea inferioară a regiunii la care ne referim, aceste cazuri sînt
mult mai rare de cînd aici există întinsele lacuri de acumulare Bicaz,
Pîngăraţi, Vaduri şi Bîtca Doamnei ; amintim, spre exemplu, că în iarna
1 962/1963 cîteva exemplare au fost împuşcate pe pîrîul Tarcău.
Odată cu formarea lacurilor de acumulare, sau mai bine-zis pe
măsura formării lor ( Bicaz, 1 960 ; Pîngăraţi, 1963 ; Vaduri, 1 966 ; Bîtca
Doamnei, 1 964) , raţe mari şi-au făcut apariţia şi pe suprafaţa acestora.
1) Statiunea de cercetări biologice, geologice şi geografice ,.Stejarul" Ping!irati .
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Dar, interesant de remarcat, ele au sosit aici din ce in ce mai devreme
in fiecare an, inainte chiar ca apele bălţilor lor de baştină să fi inghetat,
ceea ce se datorează desigur unei obişnuinţe pe care şi-au format-o
păsările de a efectua asemenea deplasări favorabile lor. Această situaţie
apare clar in evidenţă prin mentionarea primelor observaţii de iarnă
sau de toamnă a unui stol mare { de cel puţin cîteva zeci de exemplare),
ele fiind notate la următoarele date : 26. I. 1 96 1 , 2'1, XII. 1 96 1 , 1 4. XI. 1 962,
24. X. 1 963, 2'1, X. 1 964, 24. IX. 1 965, 1 5. IX. 1 967, 26. VIII. 1 968.
Numărul exemplarelor care formează stolurile observate in cursul
iernilor variază de la cîteva zeci la citeva sute 1 de obicei există pe
un lac un singur cird mare, şi doar uneori in afară de acesta, în alte
puncte, pot fi văzute unele grupuri mici {4-6--- 1 0 păsări). Sint însă şi
momente în care stolul mare se scindează în 2-3 pîlcuri mai mici, sau
din el se desprind astfel de grupuri (mai ales atunci cind păsările sînt
speriate) , dar nu pentru mult timp.
Pe lacul Bicaz, in cursul zilei ratele stau de obicei in porţiunea cea
mai largă a apei, dar destul de des, mai ales în timpul după-amiezelor,
se apropie de ţărm pentru a-şi căuta hrana. In iernile 1 960/61 şi 1 961/62
ele au stat mai ales la Izvorul Alb, ocazional şi in alte puncte, dar în
iarna următoare şi-au stabilit sediul permanent in faţa prizei de apă
a hidrocentralei de la Stejaru. Cît de accentuată a fost fidelitatea lor
faţă de teritoriul de odihnă pe care şi 1-au ales ne-am putut da seama
în iarna 1 962/63. Ca urmare a gerului puternic care s-a lăsat începînd
din 1 0 ianuarie { 1 963) , lacul a inceput să ingheţe cu repeziciune, astfel
încît în 21 ianuarie întreaga sa suprafaţă a fost acoperită de gheaţă 1 cu
toate acestea, timp de peste două săptămîni raţele au continuat să
poposească pe ghE:aţă chiar in acelaşi loc unde înainte stătuseră pe apă.
In iernile următoare, ele au fost deseori observate şi în sectorul
cel mai lat al lacului Bicaz, între Buhalniţa şi Hangu, fără însă să
renunţe la porţiunea dintre priza de apă şi gura golfului Patoei.
In iarna 1963/64, situaţia numerică a ratelor mari de pe lacul Bicaz
devine întrucîtva inconstantă, ca urmare a formării între timp a lacului
de la Pîngăraţi, iar in continuare această inconstanţă s-a accentuat
treptat, pentru ca începînd din iarna 196'1/68 majoritatea ratelor să fie
cantonate nu pe lacul Bicaz, ci pe lacurile Pîngăraţi şi Bîtca Doamnei.
Făcînd aprecieri asupra proporţiei dintre sexe, notăm faptul că
numărul masculilor depăşeşte întotdeauna pe cel al femelelor, această
disproportie fiind uneori de-a dreptul frapantă.
Pe lacul P1ngăraţi situaţia este diferită în comparaţie cu cea de pe
lacul Bicaz, dar şi aici ea a suferit o veritabilă evoluţie.
Astfel, primele trei ierni s-au caracterizat printr-o totală incon
stanţă a numărului de raţe, căci zile la rînd pe suprafaţa sa nu se
vedea nici o pasăre, pentru ca apoi să fie observat un stol de 200-300
de exemplare, iar alte ori doar un grup mic.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Desigur că stolurile mari observate în acea perioadă pe lacul
Pîngăraţi erau venite temporar de pe lacul Bicaz. Două fapte vin în
sprijinul acestei afirmaţi : 1 o In mai multe rînduri, păsări speriate de
focuri de armă s-au îndreptat de la Pîngăraţi direct spre lacul Bicaz,
peste dealul Botoşanu ; 2o In 1 8. XII. 1 964, pe lacul Pîngăraţi şi-a făcut
apariţia un stol de vreo 300 de exemplare, menţinîndu-se aici timp de
1 O zile ; în acest interval lîngă priza de apă a hidrocentralei Stejaru
nu a putut fi văzută nici o rată.
Incă în iarna 1 965/66, observaţiile se înmulţesc intr-o oarecare
măsură pe lacul Pîngăraţi, dar în mod cu totul evident se accentuează
această creştere numerică a ratelor mari în iernile următoare cînd ele
au fost prezente aproape tot timpul în număr considerabil ( dar totuşi mai
restrins decît pe lacul următor).
Lacul Bltca Doamnei ne oferă, de asemenea, imaginea unei situaţii
particulare. Ca urmare a faptului că a luat naştere intr-o porţiune largă
a luncii Bistriţei, cu pantă mică, el are întinderi relativ mari cu apă
puţin adîncă, foarte favorabile păsărilor de baltă. De aceea, acestea
au apărut la Bîtca Doamnei de la bun inceput în număr destul de mare,
în comparaţie cu celelalte lacuri ale regiunii. La fel a fost şi în cazul
ratelor mari, care in iarna 1 965/66 au poposit in mod constant pe supra
faţa sa, totalizînd aici cel mai mare număr de exemplare pe care l-am
putut observa vreodată ( circa 400-500 piese in 9. 1. 1 966) .
In iernile următoare raţele mari continuă să fie frecvente pe lacul
Bîtca Doamnei, deşi în unele răstimpuri numărul lor scade ca urmare a
deplasărilor păsărilor pe lacul Pingăraţi sau Bicaz.
Apreciem că unul dintre factorii determinanţi ai concentrărilor de
raţe mari pe lacurile Pîngăraţi şi Bitca Doamnei il constituie dezvoltarea
relativ accentuată a plantelor acvatice, in particular a speciilor
Potamogeton crispus şi P. pectinatus. Identificate aici in anul 1 965
( 1. C ă r ă u ş u, G h. G a v r i l e s c u, 1 968) , ele s-au dezvoltat rapid,
formînd dej a în anul 1 966 mari "cîmpuri ", observabile uneori chiar de
la distanţă datorită nuanţei mai întunecate a apei. In desişul acestor
plante se concentrează numeroase alge, gasteropode (Limnaea), larve
de efemeroptere şi de diptere, hirundinee etc. Comasarea frecventă a
cîrdurilor de raţe tocmai în porţiunile cu Potamogeton se datorează
faptului că ele oferă acestor păsări importante resurse de hrană, absente
anterior, în asemenea cantităţi, în lacurile de acumulare.
Pe de altă parte, raţele îşi caută hrana în lungul ţărmurilor, adesea
la gurile de vărsare ale pîraielor, precum şi pe Bistriţa, in aceste puncte
ele deplasîndu-se periodic, în fiecare seară. Totuşi, veritabile "treceri"
de seară şi de dimineaţă nu se pot observa, deplasările ratelor in căutare
de hrană avind aici un caracter mult mai neregulat şi inconstant.
Menţionăm că în stomacurile ratelor împuşcate am găsit, în afara
unui mare număr de pietricele, resturi vegetale de culoare verde,
puternic triturate.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Plecarea stolurilor de raţe mari de pe lacul Bicaz are loc la date
care variază în funcţie de momentul ingheţării sale, uneori inregis
trîndu-se doar după aceasta, aşa după cum am arătat mai sus. De pe
lacurile din aval, care niciodată nu au îngheţat complet, retragerea
păsărilor spre apele situate în afara zonei de munte decurge după
începutul lunii martie, şi la fel se întîmplă în cazul lacului Bicaz in
iernile uşoare.
In timpul sezonului cald al anului ( aprilie-septembrie) raţele se
menţin în continuare pe lacurile de acumulare, dar într-un număr foarte
mic şi totodată variabil de exemplare, ceea ce dovedeşte că in general
este vorba mereu de alte păsări ; doar o singură dată am observat in
cursul verii un stol mărişor pe lacu] Bicaz, in 29. VII. 1 962 (circa 40
de exemplare).
In lunile martie şi septembrie-octombrie, care reprezintă perioa
dele de trecere intre cele două faze diferite in dinamica acestei specii
in bazinul montan al Bistriţei, sint văzute grupuri mici sau chiar de
cite 20-30 de exemplare, tot mai rare primăvara şi din ce in ce mai
frecvente spre toamnă.
In afara lacurilor de acumulare, am mai observat raţe mari in
cursul verii încă in trei puncte, şi anume la Grădiniţa, la Zugreni şi
deasupra pasului Prislop (jud. Suceava). Asupra observaţiilor din primul
punct vom reveni în paragraful următor ; în ceea ce priveşte Prislopul,
menţionăm că aici am observat în 1 5. VIII. 1 962 un grup de 4 exem
plare zburînd in formaţia liniar-oblică caracteristică ratelor dinspre
valea Vişeului spre confluenţa Putredei cu Bistricioara, iar la Zugreni,
pe suprafaţa apei acumulate în amonte de vechiul baraj se afla o
pereche în 1 O. IV. 1 970.
Reproducere. Majoritatea exemplarelor care rămîn vara în regiune
nu se reproduc şi doar cîteva cuibăresc, pe lacul Bicaz şi la Grădiniţa.
Existenţa ratelor mari pe lacul Bicaz in lunile de vară ne-a făcut
încă în urmă cu cîţiva ani să presupunem că ar fi posibil ca ele să
cuibărească aici. Nici o dovadă directă nu avem in acest sens, fiind
nevoiţi a ne limita la afirmaţia unui vînător localnic care ne-a informat
că în vara anului 1 96 1 a văzut pe lac cîţiva boboci de raţă şi a unui
brigadier silvic care in anul 1966 a găsit un cuib cu ouă în scorbura
unui arbore de pe ţărm.
Alte informaţii privind cuibăritul raţei mari în bazinul superior al
Bistriţei am primit de la Vatra Domei, indicaţiile îndreptîndu-ne spre
două puncte : Grădiniţa şi Ortoaia.
La Grădiniţa, pe pîrîul Teşna lmpuţită existase un vechi hait, care
a fost scurs definitiv în anul 1 962, pe locul său rămînînd o mlaştină cu
multe smîrcuri, străbătută de firul de apă al pîrîului. Aici sînt prezente
raţe mari in fiecare primăvară, situaţie de care ne-am putut convinge
prin observaţiile noastre din 5. V. 1 967 (o pereche), 1 2. V. 1 969 (2
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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masculi) şi 1 0. IV. 1 970 ( o pereche şi un răţoi). In anul 1968, după infor
maţiile localnicilor, trei perechi de raţe mari au clocit şi au scos pui
aici, dar in cursul deplasarii noastre din 6 iunie nu le-am mai
putut observa.
La Ortoaia probabil că mai demult au cuibărit raţe în mica mlaştină
din lunea Bistriţei, dar în 6. V. 1 967 şi 7. VI. 1 968, cînd am vizitat acest
punct, nu am avut posibilitatea de a vedea nici un exemplar.
C O N C L U Z I I

In bazinul montan al Bistriţei, dinamica raţei mari se prezintă
. după cum urmează în cursul sezonului cald sînt prezente exemplare
puţine şi răzleţe pe apele stagnante ( lacuri de acumulare şi mlaştini) ,
cîteva perechi cuibărind aici ; în timpul iernii, în număr mic pe Bistriţa
şi principalii afluenţi şi în număr însemnat pe lacuri, majoritatea
exemplarelor concentrîndu-se în mari cîrduri, de observat în prezent
mai ales pe lacurile Bîtca Doapmei şi Pîngăraţi.
8 lB L 1 O G R A F

1E

1. C l:l r l:l u ş u 1., G a v r i 1 e s c u G h. ( 1 968)
Observatii asupra macrofitelor din
lacurile de acumulare Bicaz şi �tngllreti. Lucr. Staţlunii .,Stejarul", 1 ,
-

p . 3 1 3-324.

2. M u n t e a n u D. ( 1965)
Schitll avifaunistidi a bazinului montan al Bistritei.
An. Şt. Univ. Iaşi, Biologie, fasc. 1, p. 1 03-121.
-

3. M u n t e a n u D. (1969) - Cercetl:lri asupra avifaunei bazinului montan al Bistritei
moldoveneşti. Te zd de doctorat. Universitatea Bucureşti.

LE CANARD COLVERT (ANAS PLATYRHYNCHOS) DANS LE BASSIN
MONTACNEUX DE LA BISTRITZA

RESUME
Le Canard colvert est present dans le bassin montaqneux de la Bistritza surtout
pendant l'hiver, quand il detient la premiere place parmi les oiseaux aquatiques en ce
qui concerne le numero d'exemplaireş.
Avant la format:on des lacs de barrage ( 1 960), les Canards colvert arrivaient s�U
les cours montagneux de la Bistritza et de ses principaux af. luents au moment du gel
des etangs de la region des collines, restant ici jusqu'au printemps. Les dernieres
anm!es on constate que leur apparition sur les lacs (Bicaz, Pingl:lrati, Vaduri et Bttca
Doamnei) a !ieu beaucoup plus tot, meme en septembre, les Canards se maintenant a
la surface de ceux-ci jusqu'en ?! ars ; frequemment on peut observer des groupes de
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dizaines ou centaines (200-300) d'exemplaires, les mAles etant plus nombreux que
les femelles. Les derni�res annees on a pu observer une prl!ference toujoun plus accriie
des oiseaux envers les lacs de Plnglirati et Bitca Doamnei, qui ont des ressources
trophiques pl:ls riches que le lac de barrage Bicaz.
Le fait que leur nombre n'est pas cons t ant sur un certain lac, nous demontre que
des groupes de Canards se deplacent quelquefois pour des pe�iodes relativement plus
prolongees d'un lac il l'autre. Dans la journee les Canarcls restent d'habitude au milieu
de l'eau, mais le soir ils se deplacent en cherchant la nourriture pres des rivages ou
sur la Bistritza.
Des exemplaires isoles restent aussi en etl! dans la region, autant sur les lacs
de barrage que dans les marais. Quelques paires nichent aussi, au moins sur le lac
Bicaz que dans le peUt marais de Grlidinita (dans le depression de Dorna).
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STUDII

ŞI CERCETĂRI

BIOLOGIE ANIMALA

METODA DE CREŞTERE IN MASA A PADUCHELUI
DIN SAN JOSf; (QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS COMST.)
ŞI A PARAZITULUI SAU SPECIFIC PROSPALTELLA
PERNICIOSI TOW., UTILIZATA IN LABORATOARELE
DE LUPTA BIOLOGICA DE LA ANTIBES')
de VICTOR CIOCHIA 1)

ABSTRACT
The author presents the San Jose Scale raising techniques that ensure, without
much difficulty, Lhe propagation of both the pest and ils parasite, Prospal/ella
pernicios/ Tow.
It is advisable that Prospaltella pernicios/ Tow. to be introduced experimentally
in ali areas infested by San Jose Scale. (as Recommended by O.I.L.B. Working Group
on the San Jose Scale).

Protecţia mediului înconjurător ( atmosferă, sol, apă) contra poluării
cu reziduuri şi substanţe toxice eliminate de către om în mod direct sau
indirect, conştient sau inconştient, prin pesticide, autovehicule, rachete,
avioane, industrii ş.a. , a determinat în ultimul deceniu o preocupare
intensă pentru găsirea unor posibilităţi de evitare a unor substanţe
toxice. In cadrul acestor măsuri de apărare a sănătăţii omului şi a vietii
pe planeta noastră, se include şi utilizarea metodei de luptă pe cale biolo
gică contra dăunătorilor din agricultură şi silvicultură. Astfel că în
cadrul Institutului Naţional de Cercetări Agronomice din Franţa, func
tionedză la Antibes un Centru de Cercetări care pe lîngă alte staţiuni
are :,.i o statiune de luptă biologică care funcţionează de multă vreme cu
rezultate deosebite, fiind momentan cunoscută pe plan mondial. Pe plan
1 )Staţiunea de cercetliri geologice şi geografice .S1 ejarul" Pinglirati.
') Multumim I.N.C.A. (Franta), Organizatiei Internationale de Luptli Biologicli şi
O-lor Dr. B i 1 i o t t i, P. J o u r d h e u i 1 şi C. B e n a s s y pentru conditiile deose
bite de lucru pe care le-am avut in perioada schimbului de experientli efectuat in
cursul anului 1 969.
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naţional este responsabilă cu studiile şi cercetările referitoare la utili
zarea insectelor entomofage în cadrul metodei de luptă biologică împo
triva insectelor dăunătoare. In acest sens, Dr. C. B e n a s s y se ocupă
de peste un deceniu cu metodele de creştere şi utilizare în practică a
parazitului Prospaltella.
Cind K l e t t în 1 950 a abordat problema aclirnatizării lui Prospal·
tella perniclosi Tow. la Stuttgart pentru a o utiliza împotriva păduche
lui din San Jose, au fost puţini care au crezut în reuşita experienţei. Dar
în 1 956 ea devine de interes general şi Organizaţia Internaţională de
Luptă Biologică o trece in programul de lucru, formînd un grup care
se ocupă cu problema lui Prospaltella.
Metodei de înmulţire in masă, pe care in 1 944 F l a n d e r s în
lucrarea sa : "Observations on ProspaJteiJa perniciosi and its mass
productionu (J. econ. Ent., 37, 1 05) o pune la dispoziţie lumii întregi i
se aduc multe modificări în decursul anilor. In acest sens una dintre
cele mai reuşite metode ce se aplică în Europa este aceea utilizată in
cadrul laboratorului de la Valbonnes (Staţiunea Antibes) condus de
Dr. C. B e n a s s y şi ajutat îndeaproape de colaboratorul domnieisale
D-1 H. B i a n c h i.
Fiind cunoscut faptul că în ţara noastră Quadraspidiotus perniciosus
Comst. provoacă mari daune în pomicultură depreciind adesea ca�ităţi
impresionante de mere, am cerut permisiunea conducerii Staţiunii de la
Antibes de a experimenta aclimatizarea lui Prospaltella şi la noi, utili
zînd metoda de la Antibes. De fapt scopul grupului de lucru O.I.L.B.
pentru utilizarea lui Prospaltella contra lui Quadraspidiotus perniciosus
Comst. este acela de a uniformiza pe cît posibil metodele de creşterE·
în masă a acestui parazit şi de a-l introduce în toate ţările continen
tului nostru. In ţări ca Franţa, R.F. a Germaniei, Elveţia ş.a. s-au obţinut
rezultate practice bune. Iar in R.S.F. Iugoslavia, R.S. Cehoslovacia,
U.R.S.S. ş.a. , s-au făcut deja experimentări de aclimatizare a parazitului
sus-menţionat.
Prin utilizarea acestei metode care la început pare costisitoare, se
economisesc în decursul anilor sume importante şi se contribuie activ
la protejarea naturii şi a sănătăţii publice, evitîndu-se tot mai mult
folosirea substanţelor chimice.
Pentru început va trebui totuşi să se folosească metoda integrată,
adică îmbinarea metodei biologice cu metoda chimică.
In această notă vom prezenta procedeele utilizate pentru creşterea
in masă a microhimenopterului Prospaltella perniciosi Tow. cu speranta
că se va putea folosi şi la noi acest parazit atît de folositor pomiculturii.
Inmultirea pdduchelui de San Jose (Quadraspidiotus pernlclosus).
Prospaltella perniciosi Tow. fiind un parazit specific al păduchelui
din San Jose, pentru creşterea sa, s-a pus la punct producţia continuă
şi sigură a păduchelui ţestos. Spre deosebire de alte metode, la
Valbonnes se utilizează ca suport vegetal pepeni verzi (Cucurbita
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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maxima). Deci deja s-a obţinut o zdruncinare a specificiUi.ţii dăunăto
rului, care însă nu a deranjat cu nimic ciclul său de viaţă.
Problema suportului vegetal este esenţială, deoarece fără o canti
tate mare de gazde nu putem sconta pe succesul creşterii în masă a
parazitului Prospaltella.

Fig. 1.

Fig. 1 .

-

Suportul vegetal

-

Vue parlielle d'un local de stockage des pasteques.

Cucurbila maxima

-

in timpul depozillk'il.

-

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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In cadrul laboratorului de la Valbonnes pepenii sînt procuraţi în
timpul toamnei de la fermieri, depozitîndu-se cu mare atenţie pentru a
evita orice traumă, în sere-magazii special amenajate în acest scop.
Pepenii verzi sînt aşezaţi pe stelaje ( fig. 1 ) din lemn avînd drept suport
într-una din magazii trestie, pentru a se asigura o cît mai bună aerisire

f i g. 2.

Fig. 2.

-Colectarea larvelor mob:le din colectorul su�ei de

Quadraspidiotus perniciosus Comst.

-

Recolte des larvcs 1r obi'es au collecleur.

a pepenilor, evitîndu-se astfel stricarea lor. Cu ajutorul unor climati
zoare este asigurată în interiorul depozitelor o cît mai bună ventilaţie,
deoarece transpiraţia fiind mare s-ar putea produce o supraîncărcare a
umidităţii ce ar uşura dezvoltarea unor micromicete. In toată perioada
de stocare se păstrează o temperatură de 1 6---20 ·c şi o umiditate
de 50-60 % .
Transportul suportului vegetal, adică a pepenilor, se face cu aju
torul unui cărucior cu roate de cauciuc. In el se pun paie pentru a
evita orice lovire a pepenilor.
Pentru evitarea introducerii unor dăunători în culturi, pepenii
inainte de-a fi introduşi în crescătorie se spală bine. După uscarea lor cu
ajutorul unei cîrpe, se pun pe un cărucior tip raft şi se transportă în
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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camera "A" unde vor sta tirr.p de 30 h pentru a căpăta temperatura mediu
lui înconjurător. Apoi dintre aceştia se iau pentru a fi folosiţi ca suport
vegetal în vederea creşterii lui Quadraspidiotus.
La un interval de 12 h pentru contaminarea pepenilor se colectează
la.rvele mobile de pe cartoanele din colectorul suşei de Quadraspidio tus

rig. :1.

-

Fifg. 3.

In troduc�rea Jarvelor mobile de Cuadraspfdiolus pernfciosus Comsl., de pe
car tanul colector în cutia cu silă pentru conlaminare.
-Introduction des larves m obile3 dans la boi l e de contamination.

( fig. 2) , instalîndu-se fiecare carton în parte într-un mic cadru de sîrmă

în care cartonul stă sub formă semitubulară. Tinîndu-se înclinat suportul

cu cartol} în spre un vas metalic cilindric, larvele vor cădea datorită
gravitaţiei. Căderea lor o ajutăm şi prin loviri uşoare, cu coada unui
p enson, in � arton. P�ntn.1 c ăd erea t\lturor larvelor, cu a j utorul un\l i
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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penson mare şi fin se curăţă cartanul cu direcţia spre cutie (fig. 3). După
scuturarea tuturor cartoanelor in cutia-sită, la gura acesteia se montează
o pînză de nylon nu prea deasă cu ajutorul unui inel din lemn. Astfel
pregătită cutia-sită cu larve, se procedează la pudrarea bostanilor ( fig. 4).
După pudrarea pe o parte a suportului vegetal, se stinge lumina şi se

fig. 4.

--

Mom e n t din con t aminarea cu larve mobile de

Ql ladrcspidiotus perniciosus

Comst. a suportului vegetal.
Fig.

4.

-

Con t a m i n a tion des pasteques avec les Iarves mobiles.

aşteaptă timp de 4-5 minute pentru fixarea larvelor. Se luminează din
nou locul de contaminare şi se roteşte suportul vegetal pe o altă latură.
Rotirea pepenilor trebuie făcută de aşa manieră încît să asigurăm o con
taminare egală. Pentru a împiedica traumatizarea pepenilor, aceştia sînt
aşezaţi pe un suport de lemn prevăzut cu burete.
Pe măsură ce pepenii au fost contaminati se aşază într-un cărucior
cu rafturi unde vor sta timp de 48-72 h, pentru a permite o bună fixare
a tuturor larvelor, apoi se transportă în camera B " .
Suşa de Quadraspidiotus aflată î n camera .,A" (fig. 5 ) între para
vane negre, are pentru acces o perdea mobilă neagră. In interior rafturile
pe care se găsesc pepenii, ca şi jghiaburile colectoare sînt tot negre,
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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pentru a pune în evidenţă cartoanele albe unde cad larvele mobile. In
centrul suşei se află un grup de becuri cu lumină fluorescenta a10a, care
iluminează permanent. Larvele mobile avînd un fototropism ( +) se depla
sează pe suportul vegetal înspre lumină. Ajungînd pe conul de argilă
(fig. 6) rlatorită gravitaţiei cad pe ce.rtoanele albe din colector, de unde

fig. 5.
Fig. 5.

- Aspect

·

din interiorul suşei de

Quadrasp.id.iotUJS pern.ic.iosus Comst.

Vue d ' cnsemble d e l'interieur de la souche

Quadrasp.ij.iotus pern.ic.iosus Comst.

sînt luate odată cu cartoanele. Deplasîndu-se pe carton înspre lumină,
larvele ajung la umbra creată de marginea colectorului unde se opresc.
In acest fel avem majoritatea larvelor concentrate într-o anumită zonli.
Larvele mobile în acest stadiu au culoarea galben-portocalie.
Menţionăm faptul că temperatura în camera "A" este de 26-27 •c,
iar umiditatea de 55-60 % .
In camera .. B " ( camera de creştere a Păduchelui din San Jose) are
loc fixarea definitivă a larvelor mobile, creşterea şi dezvoltarea lor timp
de 1 4 zil e, la o temperatur ă de 2Q-27 ·c şi o um id i tate de 65-66 % .
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

376

8

PADUCHELE DIN SAN JOSE ŞI PARAZITUL SAU SPECIFIC

Fig.

6.

Suportul vegetal din suşa de Quadraspidiotus pe rniciosus
de argilă Indreptat spre colector.
Fig.

6.

-

Vue partielle du collecteur de larves

Quadraspidiotus pernlciosus Comst.

Comst.

mobiles

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Pepenii care vor servi pentru tntinerirea suşei de Quadraspidiotus din
camera "A", vor sta tn această cameră 30 zile, ptnă la stadiul de adult.
In locul vrejului se montează un con de argilă, pe care se vor
deplasa larvele mobile înspre colector. La baza acestuia se dă cu
gumă arabică, pentru a evita intrarea larvelor sub baza conului de
argilă ( fig. 6).

Fig. i.

Fig .

7.

-

-

Cuşti "tunel".

Les cagcs tunnel u t i l i s ( es pour l'elevagc de ProspaltelJa perni.ciosi Tow.

Creşterea lui Prospaltella perniciosi Tow.
După 14 zile, o parte din pepeni sînt mutaţi în camera " C " , care
este de fapt camera de creştere pentru Prospa/tella, cu o temperatură de
26-27 ac şi o umiditate de 66-67 % . Cîte 2 pepeni ce au pe ei Quadras
pidiotus în stadiul II larvar, se pun în cuşti tunel ( fig. 7) pentru parazi
tare. In acelaşi timp se aduce din suşa rustică de Prospaltella pepeni ce
au pe ei Quadraspidiotus deja parazitaţi şi se pune cîte un pepene în
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Fig. 8. - Femell adultă de Plospaltella perruciooi Tow. In timpul depunerii unui ou
Intr-un păduche din San Jose ( foto : INRA - Antibes).
Fig. 8.

-

Ponte de Prospaltella perniciosi Tow.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Il

PĂDUCHELE DIN SAN JOSE ŞI PARAZITUL SĂU SPECIFIC

379

dreapta şi unul in stinga pepenelui cu Quadraspidiotus neparazitaţi. Se
procedează astfel pentru a avea forme rezistente din suşa rustică. După
eclozarea parazitilor se Iasă materialul neparazitat timp de 2 zile in care
timJ? are loc parazitarea larvelor de Quadraspidiotus ( fig. 8). Apoi se scot
şi se aranjează pe rafturi unde vor sta timp de 1 6 zile, perioadă in care
are lo .: dezvoltarea Iarvară a parazitului. Dacă dorim să avem o para-

fig. 9. - Partea din spoo

lumină

Fig. 9. - Vue partielle d'un

a

cuştilor unde

Prospallella va ecloza. Săgeţile indică

tuburile colectoare.
meuble eclosoir pour

Prospaltella perniciosi Tow. ( l a fllkhe

indique leş tubu les collecteurs).

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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zitare mai puternică, lăsăm materialul introdus î n cuştile tunel atîta
timp pînă cînd obtinem şi o generaţie de Prospaltella de pe cei doi pepeni
introduşi cu Quadraspidiotus pentru parazitare. După ce şi-a depus ponta
a 2-a generaţie, scoatem pEpenii, înlocuindu-i cu alţi 2 pepeni ce au pe
ei Quadraspidiotus neparazitaţi.

Fig.

1 0.

Fig. 1 0.

-

--

Instalarea tubur.!or cu Prospaltella şi montarea manşonulu i din carton
negru la cuşlile de parazitare.

Misc cn liroir du meuble de ponte des Prospa ltella eclos en meubles eclosoir.

După cele 16 zile/de pe rafturi, mutăm pepenii în cutiile de ecloziune.
Acestea au unul dintre pereţi prevăzut cu orificii (0 10 cm) la care se
montează tuburi din material plastic ( fig. 9). Aceste tuburi înspre partea
cu lumină au sită deasă pe care se pune hrană pentru Prospaltella. Pe
măsură ce eclozează adulţii, datorita fototropismului ( + ) vin prin tuburi
inspre lumina fluorescentă albă ( 64 W). După introducerea pepenilor,
adultii incep să eclozeze la 2-3 zile. Ecloziunea adultilor se desfăşoară
pe o perioadă de � 1 2 zile. Tuburile cu adulţii de Prospaltella sînt
scoase de la eclozuar şi în locul lor sînt puse alte tuburi. La cele luate
li se montează un dop de lemn, astfel fiind transportate şi instalate Ia
cutiile pentru parazitare. In aceste cutii se afla pepenii cu larve de
Quadraspldiotus în stadiul Il, aduse din camera ,.B". Faţa acestor cu şti
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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LaiCI!! penltru t.ran6por tul In livezi a pepe.niiJlor lmpreu n!l cu qaz,da şi pareziţul.
A) Moment din am baJare i B) Lada jXeq!ltjit!l pen tru trdllsport.
Caisse pour le trans port des

JliiiSt ques dens les Vl!l'gei'B.
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este prevăzută cu sită pentru a pătrunde cit mai multă lumină în inte
riorul cutiei. După montarea tuburilor cu paraziţi, se acoperă tuburile
cu un manşon din carton negru pentru a determina adulţii de Prospal
tella perniciosi să zboare în interiorul cutiei, ştiut fiind faptul că au
fototropism ( + ) ( fig. 1 0). Pe sita acestor cu tu ş1 în mteriorul capacului,
unde există o porţiune prevăzută c uun burete fin, se pune hrană formată
din miere de albine.
.
La 10 pepeni contaminaţi cu Quadraspidiotus se introduc aproximativ 1 0.000-20.000 femeie de Prospaltella perniciosi. După 4 zile
pepenii se scot punîndu-se pe etajere unde la 26 oc vor aştepta timp de
30 zile. Apoi de aici se pun m 1azue ae Ui:I.Il!;pon lfig. l l J şi se depozi
tează într-o cameră cu temperatura de 20 °C unde stau timp de 14 zile.
După această perioadă pepenii cu Qudraspidiotus parazitat de Prospt:rl
teJJa pot fi transportaţi în livezile de meri unde fiecare pepene este
instalat în cîte o pla,.să de bumbac în merii aleşi dinainte ( fig. 1 2) . In inte
riorul păduchelui de San Jose se află nimfe de Prospaltella. Ecloziunea
parazitului în natură are loc la temperaturi ce întrec 1 5 °C. Perioada de
obţinere a parazitului în culturi dirijate şi lansarea lui în natură pentru
sudul Franţei este din mai-septembrie. După instalarea în natură a pepe
ni.lor, după 14 zile se recuperează plasele, pepenii se lasă Ungă tul
pina merilor.
Asupra longevităţii parazitului Prospaltella s-a observat că aceasta
este de 1 0-1 2 zile.
Suşa rusticct de Prospaltella perniciosl Tow.
Intr-o cuşcă tunel ( fig. 1 3) cu un regim de temperatură şi lumină
care alternează astfel : 1 3 h noapte cu temperatură de 1 5 oc şi 1 1 h zi
cu 25 c se creşte şi se regenerează în permanenţă suşa rustică. Cuşca
se află într-o cameră rece unde se menţine în permanenţă temperatura
de 1 5 c Pe măsură ce scoatem din suşe pepeni cu Quadraspidiotus
parazitat de Prospaltella, introducem alţi pepeni cu Quadraspidiotus ce
au vîrsta de 15 zile din camera ,. B " . Pentru întărirea suşei putem intr�
duce şi pepeni cu Quadraspidiotus parazitaţi ce au stat în camera ·
" C " la 27° C.
O mare atenţie trebuie acordată curăţeniei, pentru a evita infec
ţiile cu acarieni sau eventuale micromicete.
Hrană : In natură, după observaţiile făc ute pînă în prezent adulţii de
Prospaltella nu se hrănesc. In laborator totuşi preferă hrană. Vom enu:
_
ş1
mera cîteva reţete date de E. S c h 1 a b r i t z k y care erau folos1te
in cadrul Staţiunii de la Valbonnes
reteta preferată la o umiditate relativă de 50-90 %
- 55 ce soluţie de gelosă ( agar-agar) de 2 % ;
- 30 g zahăr ;
- 52 ce miere de albine.
Alte reţete :
umiditate relativă pînă la 40% :
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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-

Fig. 1 2.

-
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Plasele cu suportul vegetal instalate intr-un mlir in vederea combaterii.
Les pasteques mises dans un filet sont placl!es dans les ponuniers.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

Fig. 1 3.

-

Cuşca , . tunel' cu suşa rusticl!i de Prospaltella perniciosi Tow.

Fig. 1 3. - La souche rustique de P1ospaltella perniciosi Tow. elevee en photo
et thermo-periode.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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- 50 ce solutie de geloză 1 % ;
- 25 ce miere de albine.
umiditate relativă de 40-70% :
- 50 ce soluţie de geloză 1 % ;
- 1 0 g zahlir ;
- 52 ce miere de albine.
umiditate relativă de 50-90 %
- 50 ce soluţie de gelosă 1 % ;
- 25 g zahăr ;
- 52 ce mire de albine.
Hrana se pune pe sita de nylon, sau pe burete cu ajutorul unei
pompe sau a unei pene de pasăre. S-a constatat eli mierea simplă fiind
prea concentrată şi aderentă, retine pe ea multe insecte adulte ce mor
Durata vietii lui Prospaltella pernlclosl este de 1 0--1 2 zile, în
functie de lumină, mai mult decît de hrană.
Incercarea de-a se recolta adultii din cresc!torie prin introducerea
de CO cu eter, nu a dat rezultate favorabile, clici peste 30--40 % dintre
adulti au mu:ţit. Exemplarele care trăiesc au mult scăzută capacitatea
de parazitare. De aceea s-a adoptat metoda de-a se duce pe
teren suportul vegetal cu dăunătorul şi parazitul acestuia. In cele 1 4
zile î n care stă pepenele p e teren ş i apoi tot restul timpului, larv�le
ajung la maturitate in mod natural, adultii eclozează normal nesufennd
nici un fel de şoc.
Ultimele lansări în libertate trebuie sli aibă în consideraţie faptul
că in zonele cu un climat continental parazitul trebuie să ierneze sub
formli de ou sau cel mult de larvli în stadiul 1, căci stadiile mai avansate
sînt sortite pierii din cauza temperaturilor scăzute.
Pentru menţinerea unor culturi în bune condiţii, trebuie să se aibă
în vedere intotdeauna necesităţile de creştere şi dezvoltare ale gazdei
şi ale parazitului.
Pentru o vedere de ansamblu vom prezenta in continuare sub
formă foarte succint! creşterea dirijată a lui Quadraspidiotus perniciosus
Comst. şi a lui Prospaltella perniciosi lfow., parazit specific al acestui
temut dăunător al merilor ( fig. 1 4)
1. Creşterea lui Quadraspidlotus perniciosus Comst.
Camera "A" - (suşa de Quadraspidiotus).
26-27 oc ; umiditatea
55--60 % ; lumină per
Temperatura
manentă.
a ) Adunarea larvelor mobile din colectorul cu carton alb. provenite
din femelele de pe suportul vegetal. In zHe ar reprezenta
ziua
infestării + 38 zile (timpul de dezvoltare şi creştere a larvelor în camera
"B") + 27 zile ( timpul de şedere al pepenilor în camera n A" pentru
maturizarea şi producerea de larve mobile), deci in total 61 zile.
b) Infestarea a 1 6 pepeni cu larve mobile (8 dimineaţa + 8 seara).
c) păstrarea pe diruciorul de transport (pe rafturi) timp de 48---72 h
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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a pepenilor infestaţi cu larvele mobile pentru a se fixa. In zile 1 ( ziua
contaminării) + 2 sau 3 zile pentru fixarea larvelor.
d) Scoaterea din suşe a patru pepeni care nu mai dau suficiente
larve mobile ( după 66 zile de la introducere) şi înlocuirea lor cu patru
pepeni aduşi din camera "B" ce au pe ei Quadraspldlotus în vîrstă
de 39 zile.
Camera ,. B " .

Fig. 1 4.
Fig. 1 4.

-

Pavilionul central al Statiunii de Zoologie ş i Luptă biologică de l a Antibes.
La Station de Zoologie et de Lutte biologique - Antibes.

a) Aducerea pe raftul mobil a pepenilor contaminaţi din camera
,.A", pe care sînt deja fixate larvele.
b) Scoaterea a 1 6 pepeni dintre care : 1 2 au pe ei larve fixate de
1 5 zile. Aceştia se introduc în camera " C" pentru parazitarea de către
Prospaltella, a larvelor de Quadraspidiotus, iar 4 care au pe ei larve
fixate de 39 zile, se introduc în camera " A" pentru reimprospătarea suşei
de Quadraspidiotus. Aceşti pepeni au fixaţi in regiunea cozii un
con de arqilă.
II. Creşterea lui Prospaltella perniciosl Tow.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Camera ,.C".
Temperatura : 2�27 "C 1 umiditatea : 6�67%.
a) Suşa de Prospaltella pernlclosi este asigurată în cuşti tunel cu
pepeni contaminaţi şi parazitaţi puternic. Ea provine din suşa rustică
crescută în condiţii de fato- şi termoperiodism ( 13 h de noapte la 1 5° şi
I l h de zi la 25 "C), sau de la suşa normală crescută in permanenţă în
cameră cu 27 "C. Cite doi pepeni intr-o cuşcă asigură o producţie cons
tantă. Sînt reînnoiţi cînd nu mai sint buni.
b) In fiecare zi doi pepeni cu larve in stadiul II se aduc din
camera ,.B " , şi sînt introduşi in două cuşti tunel, plasind fiecare pepene
între cei doi pepeni ce servesc drept suşe.
c) Aceştia rămin pentru pantă 4 zile, pentru a putea obţine o
parazitare maximă. De aceea sint necesare 8 cuşti pentru pantă la un
ritm de creştere de 1 6 pepeni pe zi.
d) Pepenii după 4 zile se scot, inlocuindu-se cu alţii neparazitaţi
şi se aşează pe un raft unde vor fi lăsati 1 6 zile.
e) In a 35-a zi pepenii sint instalaţi in cuştile pentru ecloziune,
unde după 2-3 zile încep să apară adulţii de Prospaltella.
f) Ecloziunea are loc timp de 8-1 2 zile. Deci pepenii se păstrează
timp de 44-48 zile.
Pregătirea pentru lansarea in livezi.
a) In cutia de parazitare se introduc 1 0 pepeni cu larve de
Quadraspidiotus în stadiul II (virsta de 1 5 zile) şi se lasă timp de 4 zile.
Vom introduce 1000-2000 femeie partenogenetice pentru un pepene.
b) Suportul vegetal cu Quadraspldiotus parazitat ( ar fi larve în
vîrstă de 1 9 zile) se scoate din cuşti şi se depozitează în camera de
creştere şi conservare la o temperatură de 26 "C unde vor sta timp de
30 zile ( vor avea vîrsta de 49 zile).
c) După 30 zile se mută în lăzi cîte 2 pepeni la un loc, pregătiţi
pentru transport. Se păstrează cu atenţie timp de 14 zile la o tempera
tură dE 20 °C.
l .msarea în livezi :
0:) Transportul se face cu avionul, camionul sau un alt mijloc de
transport în funcţie de distanţă. Pepenii vor fi cite doi la un loc ambalaţi
cu multă grijă pentru a amortiza orice şoc, deoarece pe ei se
găsesc în larvele bătrîne de Quadraspidiotus, nimfe de Prospaltella.
b) La locul atacului pepenii se pun in cîte un fileu şi se agaţă de
cite un pom care este atacat potrivit de către Quadraspidiotus. Eclozarea
paraziţilor va începe o dată cu timpul bun. Instalarea să nu se facă sub
temperaturi de 1 5 •c.
c) După 1 4 zile se pot recupera plasele lăsinda-se suportul vegetal
Ia baza pomului.
De remarcat faptul că pepenii nu se agaţă de pomii puternic atacaţi
pentru a evita o obosire prematură a paraziţilor. Dacă femelele vor fi
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obligate să-şi caute gazdele, datorită mişcării, puter ea lor de parazi
tare creşte.
S-a observat că la femelele obţinute din suşa rustică unde lumina şi
temperatura variază, ponta constă in 35 de depuneri, pe cind femelele
obţinute din suşa crescută la 26-27 oc ponta este formată din 1 2-14
depuneri. De aceea in Elveţia se foloseşte introducerea in cutiile eclozuar
a pepenilor cu Quadraspidiotus parazitat de Prospaltella în condiţiile unei
camere reci, cu lumină şi temperatură variabilă.
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RESUME
Dans le present travail l'auteur presente la technique de multiplication de
Comst. el de sont parasite specifique Prospaltella
la Station de Zoologie et de Lutte
biologlque Antibes, car le Grou[_le de Travail "Pou de S � Jos� " de l'O.I.L.B. recomman�e l'intro
duction de Prospallena dans toutes les zones mfestees p11r le Pou de San Jose.

Quadraspidiotus perniciosus
pernicios/ Tow., utilisee a
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CONTRIBUŢII LA STUDIUL BIOLOGIEI BOIŞTEANULUI
PHOXINUS PHOXINUS L. (PISCES, CYPRINIDAE)
DIN BAZINUL DUNARII INFERIOARE

-

MIHAI PAPADOPOL şi C. RUSU1)

A B S T R A CT
Pour mieux connaitre les principaux aspects de la biologie de la reproduction et
de la croissance du Veron de nos eaux, on a etudie 465 exemplaires adultes de differents
ages et dimensions et 38 alevins. Par l'etud e de ce materiei on a p�- etablir : . l'age et
les dimensions de la maturation sexuelle, la fecondite absolue et relative et les mdex de
croissimce lineaire et ponderale de cette espece.

INTRODUCERE

Boişteanul, crăieţul sau verdetele
Phoxinus phoxinus L.
este
prezent in mod practic în toate rîurile ţării noastre ce izvorăsc din
mun1i şi în bună parte din cele ce-şi au sursele in dealurile subcar
patice. Este de altfel singurul ciprinid ce subzistă in zona superioară a
�ăstrăvului. In felul acesta, boişteanul poate fi intilnit în pîraie, riuri
de munte şi deal, in lacurile de baraj şi micile iezere montane din
aceste zone. Lipseşte însă în lacurile glaciare. In rîurile curate de la
mică altitudine el este cantonat mai cu seamă în porţiuni mai umbrite
( maluri inalte sau împădurite, sub rădăcini etc.) , preferînd braţele
laterale cu apa mai lină şi pîraiele mai puţin repezi, a căror albie
constă dintr-un amestec de pietriş, nisip şi mîl (G r. A n t i p a 1 909,
S. C ă r ă uş u 1 952, C. A n t o n e s c u 1 957, G. V a s i l i u 1 959,
P. B ă n ă r e s c u 1964) ( fato 1 şi 2, Fig. 1 ) .
Boişteanul similar altor ciprinide d e talie mică (Leucaspius,
Alburnus) este un peşte foarte vioi, ducînd o viaţă de cird. Grupurile,
mai totdeauna numeroase, constau din indivizi de dimensiuni şi virste
apropiate. Cîrduri mici se întîlnesc mai cu seamă în locuri improprii
-

1) Universitatea Bucure�li, f"acultat�a d� Biologi�,
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speciei, de obicei în rîurile de la altitudini mai mici, unde boiştenii
formează cîrduleţe, acolo unde curentul este mai repede, mai cu seamă
in porţiunile mai umbroase (printre rădăcini, buşteni, picioare de pod
etc.). Este interesant de remarcat faptul că, cu cît cîrdurile sint mai
mici cu atît modul de viaţă este mai ascuns şi bineînţeles invers.
In tot cursul verii crăieţul se menţine în porţiunile din amonte cu
fund pietros, în pîraie şi torenţi unde găsesc condiţii prielnice de repro
ducere şi hrană mai abundentă. Odată cu scăderea temperaturii, spre
sfîrşit de toamnă cîrdurile se împrăştie.
Parte din indivizi se ascund sub rădăcini, în găurile din maluri sau
se îngroapă în mîl, ducînd un mod de viaţă puţin activ, iar parte din ei
se retrag în locuri cu ape mai adînci unde adeseori devin o pradă uşoară
pentru păstrăv, mihalţ şi altL peşti criofili.

Fig. 1 .
J'ig. 1 .

-

Portiuni din apropierea vi:irsi'irii piriului Sipa in Prahova ( lingi'i Sinaia).
(foto 1 şi 2).

-

1

PorLions near the Sipa moulh inlo the Prahova river (near
and 2).

Sinaia). ( �olo

Boişteanul, ca şi păstrăvul, zglăvoaca şi alte specii criofile, este
pretenţios faţă de continutul de oxigen solvit în apă. In conditii normale
necesită între 7 şi 1 1 cm3 02/l, dînd semne de evidentă nelinişte la
5 cma/l (V u n d e r 1 936) , cit. după G. V. N i k o l s k i i 1 96 1 ) .
Spre deosebire d e alte specii d e talie mică, fără importantă
economică sau cu o valoare strict locală, boişteanul a făcut obiec
tul a numeroase cercetări mai mulţ sau mai puţin recente ( E. T a c k
1 940, E. F r o s t 1 943, G. V. Ni k o l s k i i 1 947, A. P o p e s c u
G o r j 1 950, E. D o t t r e n s 1 952, J. S t a r m a c h 1 961 , 1 963,
P. B ă n ă r e s c u 1 964, E. B a 1 o n 1 965, P. 1. J u k o v 1 965 probabil
ş.a.), atît în ceea ce priveşte morfologia cît şi biologia sa.
Prin datele lucrării de faţă ne-am propus să facem o caracterizare
mai cuprinzătoare, să întregim şi să precizăm o serie de aspecte mai
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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puţin cercetate şi din acest motiv, slab cunoscute ale biologiei repro
ducerii şi creşterii acestei specii atît de comune, din ihtiofauna noastră
şi alte ţări ale Europei.
MATERIAL ŞI METODA

In scopul cunoaşterii îndeaproape a principalelor momente ale
biologiei reproducerii ( maturaţie sexuală, fecunditatea, tipul gameto
genezei şi pontei) şi creşterii ( liniare şi ponderale) şi a unor aspecte
ale ecologiei populaţiilor de boiştean ( componenţa pe dimensiuni şi
sexe etc.) au fost cercetate cinci loturi de peşti pescuiţi în diverse ape
ale ţării (Moldova, Muntenia şi Banat), insumind 503 exemplare de
diferite dimensiuni şi vîrste ( 465 de juvenili şi adulţi şi 38 de alevini) "
conservaţi integral in alcool ( tab. 1 ) . Toţi indivizii a u fost analizaţi
biometric, iar o parte însemnată din ei (peste 200 de peşti) au fost
disecaţi in vederea determinării precise a sexului, cercetării gradului
de maturaţle al gonadelor şi stabilirii diverşilor indici ai reproducerii
( raportul gono-somatic, fecunditatea absolută şi relativll etc.). Gradul de
maturaţie al gonadelor a fost apreciat dupll scara lui Kulaev şi
Meien pentru Cyprinidae şi Percidae şi după valoarea raportului
gono-somatic sau coeficientul de maturaţie, stabilit intre greutatea
gonadelor şi a corpului în procente. Fecunditatea absolută, ce exprimă
potenţialul reproductiv, a fost stabilită în urma analizei numerice dife
renţiate, pe grupe a elementelor sexuale ( ovule şi ovocite) din ovarele
femelelor mature şi sexual ( în stadiu IV spre V) pescuite la începutul
epocii de reproducere în rîul Miniş (9. V. 1 962) . Fecunditatea relativă,
adică numărul de icre raportat la unitatea de greutate corporală
a fost calculată pentru un gram de masă parentală. Indicii creşterii
corpului în lungime, au fost stabiliţi pe baza datelor metrice şi vîrstei
determinate, cu destulă dificultate, după solzii indivizilor juvenili, dar
mai cu seamă adulţi, pescuiţi la începutul epocii de reproducere ( 9- 1 4
mai) sau în preajma ei ş i a puietului pescuit către sfîrşitul acesteia ( 2 1
august) . Datele privind creşterea î n greutate a u fost obţinute prin
metoda corelaţiei dintre lungimea şi greutatea corpului pentru indivizi
tineri şi adulţi.
REZULTATE ŞI DISCUŢII

Datele statistice stabilite de noi în urma analizei biometrice şi
cercetării macro- şi microscopice, calitative şi cantitative a gonadelor
celor 503 indivizi de boiştean, pescuiţi în diferite ape ale ţării şi perioade
ale anului, sînt prezentate în tabelele 1 -8 de mai j os.
Componenţa sau structura pe dimensiuni a indivizilor ce formează
populaţiile de boiştean cercetate de noi din Lacul Roşu, rîul Doftana,
Dr.

p, a 11 J) 1:! r � ş � u, c�rui� ţinem si:i-i mulţumim �i pe ace�:�sta CI!Jţ,
"

) Laturile din rturile Ci:ipuş, Miniş şi Bega ne-au fost oferite spre studiu d�
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pîrîul Prejmer (Braşov) şi C�puş ( afluent al Someşului Mic) este reflec
tată în datele tabelului 1 .
După cum rezultă din cifrele înscrise în tabelul 1 , lungimea fără
caudală a indivizilor tineri şi sexual-adulţi de Phoxinus ph. cercetaţi a
oscilat între 27 şi 80 mm şi corespunzător greutatea lor între 0,4 şi 8,4 g.
In laturile de peşti pescuiţi în Lacul Roşu ( la 2-3. IX. 1 956) şi în pîraiele
Prejmer (la 1 0. XI. 1 961 ) şi Căpuş (la 2. IX. 1 959) după epoca de repro
ducere, care au constat practic numai din boişteni maturi sexual, au
predominat indivizii cu talia intre 55 şi 65--7 0 mm, adică cei cu o
greutate medie între 3-5 şi 5,5-6 g. Lotul ( de 1 50 peşti) din populaţia
portiunii inferioare a rîului Doftana a constat din indivizi tineri şi
adulţi, a căror dimensiuni au variat intre 27 şi 56 mm şi respectiv intre
0,4 şi 3,4 g, predominanţi fiind boiştenii tineri, intr-un procent însemnat
nematuri sexual, cu lungimea de la 35 la 50 mm şi greutatea medie între
0,83 şi 1 ,80 g.
Dimensiunea obişnuită a indivizilor sexual adulţi de Phoxinus ph.
variază cel mai frecvent între 50 şi 70 mm, mai rar 80 rnm şi cores
punzător acestora greutatea intre 2 şi 7 g şi respectiv 8-9 g, după cum
rezultă şi din datele altor autori care au cercetat această specie din alte
bazine acuatice ( rîuri sau lacuri) ale Europei (E. T a c k 1 940,
E. W. P r o s t 1 943, E. D o t t r e n s 1952, J. S t a r m a c h 1 961 , 1 963,
P. I. J u k o v 1 965, E. B a l o n 1 966) . A P o p e s u-G o r j ( 1 950)
semnalează pentru lacul Roşu exemplare adulte mai mari cu lungimea
(fără C) intre 90 şi 1 27 mm, cîntărind de la 10 la 28 g ( 1 6 peşti). Acestea,
se pare că sînt dimensiunile maxime la care ajung indivizii speciei date,
după cum rezultă şi din alte indicatii ale literaturii.
Raportul numeric între sexe este destul de variabil in cursul
anului. Astfel, după observaţiile lui E. D o t t r e n s ( 1 952) la locurile
de reproducere masculii sînt totdeauna mai numeroşi decit femelele, în
restul timpului, exceptînd deci epoca de reproducere ( mai-iulie de
regulă), femelele depăşesc ca număr masculii, raportul fiind de 2/3
femeie şi 1 /3 masculi sau chiar mai mult la categoriile mai mari de
vîrstă. Fapt confirmat şi de datele prezentate în tabelul 2 referitoare
la boişteanul cercetat de noi din rîul Doftana, pescuit cu mult după
epoca de reproducere ( 1 O. XI. 1965). Din cele 1 50 de exemplare disec
tate, femelele ( n- 1 23) au constituit 82 % . După E. W. F r· o s t ( 1 943)
este posibil ca femelele să sufere o inversiune sexuală, devenind după
reproducere masculi ?
După vîrsta sau ritmul maturaţiei sexuale, boişteanul se încadrează
în grupul speciilor dulcicole precoce, împreună cu boarţa, obleţul,
bibanul soare, babuşca, caracudă etc. (P a p a d o p o 1 1 960-1 969) .
specii la care atît masculii cît şi femelele devin mature sexual in masă
la virsta de doi ani, iar în condiţii trofice favorabile parţial chiar
la un an.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

TABELUL NR. 1

Nr. abso-

Locul şi data
pescuirii

Lacul Roşu 2-3

IX. 1956
Plrîul
P1 ej mer

I•Jt relativ
şi greutatea peşt i lo r

--

25

o/o

0,8
2,43

greut. g.
�%
greul. g.

21

n. abs.
n. %

1 ,3

4,7

greut. g.

0,70

0 75

XI.

Pîrlul Că1 965

puş (af.
Someşul

Mic) 26
XI. 1 959

3
2,3
2,65
8
1 1, 1

n. abs.

2

3,1 0

;
,

33
22,0

0,83
1

n. abs.
n. %

greut. g.
Tabel l .

0,98
-

şi

:o - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60

I O XI.

1 96 1
Riul
Doftana

Lungimea mm
Greutatea g

total
a bs.

n. abs.
n.

n

Lu ngimea fără caadală mm

46
30,7

1 ,30

39
26,0

1 ,77

21
1 4,0

-

65

-

70-75 - Sll i n 010

31
23,9
3,56

44
33,8
4,57

43
33,1
5,61

7
5,3
7,62

28
39,0

24
33,3

8
1 1 ,1

4
5,5

3,68

4,28

4,95

0,8
8,40

2,80

72
1 00 %

6,80

2
1,3

2,03

1 30
1 00 %

1 50
1 00 %

6

5

9

36

25

17

1 00

5

9

36

25

17

1 00 %

1,95

2,42

3,56

5,73

6,45 7,45

62,1 mm
4,01 q

2,8()......-.a,BO

42,7 mm

27,0-56,0

,

62 7 m

4,95 g

Table 1. - The dimensional and body weight composition of the individuals of Phoxinus phoxinus from several rumanian waters.
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varLltia
49,0--BO,CJ
2,40--8,40

Componenta pe dimensiuni şi greutatea corpului indivizilor de Phoxinus

phoxinus din citeva ape ale tllrii.

1

d2,6 mm
4,66 g

1 ,41 g

6

4,20

m edia
totală

53,5--7 1 ,0

0,40-3,40

34,9--77,0
0,98--7,92

TABELUL NR. 1 1

Nr. abso-

lut, reiativ şi
greutatea
peşt i lor

locul şi data
pescuirii
--

Lungimea

25

-

30

-

35

-

rară caud'flă m m

40

-

n.

8

abs.
%

3,7

greut. q .

0,60

n.

n.

abs.

n. - %

greut. q.

29,6
0,86

7
26,0
1,16

45

- 50

5
18,5
1 ,70

n.

total

-

1 8,5
2, 1 5

6

25

39

34

16

1 ,6

4,8

20,3

31,7

27,6

1 3,0

0,70

0,78

1,32

1 ,78

2,02

med ia

tntall

27

5

2

0,82

!l5 - (iO

abs.
ş i I'n
O ()

Lungi mea mm
G reutatea g

3,7

1 ()()1/o

2.20

1

42,8 mm

31 .�56.0

1 ,37 q

0,6� 2,35

42,7 mm

27.�56,0

1 23
0,8

3,40

1 ()()1/o

1 ,42 q

Tabel 2. -- Componenta pe dimensiuni, sexe şi greutatea miiScll.lilor şi femelelor de
Ph. phoxlnus pescuiţi in porţiunea inferio arl a riului Doftcma (la 10. XI. 1 965).

Table 2.

variaţia

- The composition concerning the dimeiUiioos tbe sexea ud the weigbt
of Phoxinus ph. males and females, fished in the lower portion of the Doftana
river (at 10. XI. 1965).
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Datele prezentate de noi în tabelul 3, care redau componenţa sau
structura pe vîrste, dimensiunile corpului şi stadiul de maturaţie al gona
delor Ia indivizii femeii şi masculi de boiştean pescuiţi în rîurile Miniş
şi Bega ( Banat) la începutul epocii de reproducere sînt semnificative
in acest sens.
Conform datelor cuprinse în tabelul 3, rezultă că toate femelele
şi masculii de doi ani şi de vîrste mai mari (3-4 ani) pescuiţi întru
9 şi 1 4 mai au fost maturi sexual, cu gonadele în stadiul IV şi IV spre
V de maturaţie. In ambele loturi de peşti, destul de restrînse, au preda
minat reproducătorii de 2 ani (Miniş) sau 2 şi 3 ani (Bega) Dimensiunile
minime a indivizilor masculi sexul-adulti au fost de 4 1 ,3 mm şi cores
punziHor 1 g, Ia vîrsta de 2 ani, iar a celor femeii 47,5 mm şi respectiv
1 ,76 g la aceeaşi vîrstă.
Observaţiile noastre cu privire la vîrsta şi dimensiunile maturaţiel
sexuale concordă şi completează Indicaţiile literaturii referitoare la boiş
tean in acest sens
G. V. N i k o 1 s k i i ş. a. 1 947, devine matur
sexual ln Peciora la o talie de 35-40 mm � L. S. B e r g 1 949, se
reproduce la virsta de 2 ani, uneori la 1 an 1 E. D o t t r e n s 1 952,
masculii se matureaz! la 2 ani, iar femelele la 2 sau 3 ani 1 G. S t e r b a
1 959, maturaţia survine la 3-4 ani ; P. 1. J u k o v 1 965, devine matur
sexual in al doilea an al vieţii, cind atinge 5 cm 1 S. C r ă u ş u 1 952 şi
P. B ă n ă r e s c u 1 964 preiau mentiunile lui L. S. B e r g. Considerăm
că vîrstele indicate de G. S t e r b a corespund mai curînd pentru
boişteanul crescut în condiţii artificiale ( în acuarii), la care se referă
cu precădere autorul în acelaşi loc.
In tabelul 4 sînt prezentate datele stabilite de noi cu privire la
variaţia greutăţii corpului, ovarelor şi raportului gono-somatic în urma
analizei cantitative a gonadelor femelelor mature sexual, pescuite la
începutul epocii de reproducere (9. V. 1 962) în rîul Miniş. Ultimul iqdice
a fost stabilit, atît între greutatea gonadelor şi masa absolută a corpului
(1), cit şi între cea dintîi şi greutatea corpului fără gonade ( Il), mai puţin
folosit, dar mai corect.
Greutatea corpului şi ovarelor sporesc, după cum este şi firesc,
corelativ cu creşterea lungimii peştilor, în timp ce valoarea raportului
gono-somatic sau coeficientul de maturaţie ( 1 şi Il) apare mai scăzută
Ia femelele de talie mijlocie în comparaţie cu celelalte, reprezentînd in
medie peste 1 6% ( 1 ) şi respectiv 1 9 % ( Il) din greutatea absolută şi fără
gonade a corpului lor. Amplitudinea variaţiei individuale acestui indice
este destul de însemnată şi limitele fiecărei clase de lungime, care
atinge pînă la 28,2% din greutatea femelei fără gonade ( tabelul 4).
Fecunditatea absolută, sau numărul total de elemente genitale ovule şi ovocite din ovare şi cea relativă adică numărul de elemente
raportat la unitatea de greutate ( 1 g) de corp parental, au fost stabilite,
cum menţionam şi mai sus, în urma numărării ovulelor din eşantioanele
de 1 00 mg luate din ovarele ( în stadiul IV spre V, cîntărite în prealabil
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

NR. I I I

TABELUL

Virsta in
ani

L u ngi mea fără C mm

media

1

variaţia

Greutatea corpului g
media

III

25,0
53,1
59,9

49,0--57,0
58,7-61 ,0

0,22
2,70
3,72

II

47,6

41 ,3-54,0

1 ,67

1

II
III
IV

27,4
52,9
62,1
70,8

47,5-57,5
56,4-68,7
66,0--77,0

0,29
2,93
5,21
7,84

III

60,0

57, 0--6::-.,o

3,91

I

Il

1

variaţia

Riul Mini$
femeie
1 ,93-2.97
3,55-3,90
mas cuii
1 ,00--2,56
Riul Beqa
femeie
1 .76--4, 1 6
4,06--7,04
6,44-9,60
masculi
3,51-4,32

n

o G.I

:::1
- ""' "'
·-c
:::l "'
- c
=

- e 1>D
o

V)

li

abs.

l

IV-V
IV-V

8
2

IV

3

II
IV-V
IV-V
IV-V

1
6
5
4

IV-V

2

1

in Dlo

9,0
73,0
1 8,0
100
6,2
37,4
3 1 .5
24,9
1 00

Tabel 3 . - Componenţa pe virste, dimensiunile corpului şi stadiul de maturaţie al
gonadelor indivizilor m&sculi şi femeii de Ph. phoxinus, pescuiţi ln rlurile
Miniş şi Bega (la 9 şi 13-14. 1962).
Table 3. - The composition regarding the ages the body size and the maturation
stage of the males and females gonads of Ph. phoxlnus, fished in the Miniş
and Bega rivers (al 9 and �14. V 1962).
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TABELUL

L•mgimea
făr.l C
mm

Gre·Jtarea .:orp·.J!•.Ji g
-----

media

1

Raportul gono-somalic

Greuta tea ov:1relor g

variaţia

media

1

variaţia

NR. IV

media

l

1
variaţia

m�dia

1

n

II
variaţia

12,5--28,2

5

18,1

1 4,2-23,2

3

1 4,1-18,7

1 9,7

1 6,4-23,0

2

1 1 ,1-22,0

19,3

12,5-28,2

10

49,0--53,0

2,35

1 .�.60

0,40

0,28---0,53

17,2

1 1 ,1-22,0

21 ,1

53,1-57,0

2,83

2,76-2,97

0,43

0,37--0,52

1 5.2

12,4-18,8

57,1--61,0

2,72

3,55-3,90

0,61

0,50----0,73

1 6,4

49.0-61,0

2,77

1,�.90

0,45

0,28---0,73

1 6,5

Tabel. 4.
Variatia greutăţii corpului, ovarelor şi raportului gono-somatic al feme
lelor de Ph. phoxlnus pescuite In riul Miniş (la 5. V. 1 962) in raport cu lun
gimea lor.
--

Table. 4. - Tbe variation of the body weight, ovary weight and the gono-somatic
ratio of the Ph. phoXinus lemales in the Miniş river (at 9. V. 1962), rcported
to their length.
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precis) fiecărei femeie sexual adulte din lotul pescuit l a 9 mai 1 962 în
rîul Miniş.
Variaţia valorii fecundităţii absolute, astfel stabilită pentru feme
lele de boiştean din rîul Miniş, în raport cu dimensiunea corpului şi
vîrsta lor este redată în cifrele tabelului 5.
Conform datelor din tabelul 5 rezultă că valoarea fecundităţli
absolute, ce exprimă potenţialitatea reproductivă a speciei, femelelor
de boiştean cu talia între 49 şi 61 mm. şi greutatea între 1 ,93 şi 4 g, în
vîrstă de 2 şi 3 ani, a oscilat între 1 3 1 8 şi 2464 de icre, în raport cu
qimensiunile şi vîrsta lor. Valoarea medie a acestui indice al repro
ducerii sporeşte, ca şi la alţi peşti, corelativ cu dimensiunile corpului
şi vîrsta indivizilor.
In tabelul 6 sînt prezentate date similare referitoare la variaţia
fecundităţii relative a lotului de boiştean cercetat din rîul Miniş.
Analiza succintă a cifrelor înscrise în tabelul 6 ne permite să
relevăm, pe de o parte că şi valoarea indicelui dat variază în limite
relative însemnate în raport cu lungimea, greutatea corpului şi vîrsta
femelelor ( de la 543 la 1 022 icre), valoarea lui medie descrescînd în
raport cu dimensiunile şi vîrsta femelelor, similar celor observate de
nbi la plătică, biban soare şi obleţ (M. P a p a d o p o 1 1 962, 1967, 1 968).
Pe de altă parte, aceleaşi. date ne arată că o femelă de boiştean de
dimensiuni obişnuite în populaţii poate depune în cursul unei epoci de
reproducere, pentru fiecare gram din corpul ei între 540 şi 1 020 de
icre. Remarcăm în plus, că femelele de 2 ani, ce participă de regulă
pentru prima oară în reproducere, sînt, relativ, mai fecunde ca cele
de trei ani.
Rezultatele obţinute de noi ( tab. 5 şi 6) cît şi datele stabilite recent
de P. 1. J u k o v ( 1 965) pentru boişteanul din Dvina de Vest, Bielo
rusia (fecunditatea absolută a femelelor cu talia între 52-74 mm,
variază între 1 745 şi 3620 icre) , ne permit să spunem că potenţialul
reproductiv absolut şi relativ al acestei specii este evident mai mare
decît rezultă după cele mai multe indicaţii ale literaturii ihtiolo
gice (G. V. N i k o 1 s k i i ş. a. 1 947, 200---600 icre, pentru femelele
de 50---65 mm din rîul Peciora ; L. S. B e r g 1 949 şi F. M. S u h o
v e r h o v 1 953, într� 700 şi 1 000 icre ;
S. C ă r ă u ş u 1952,
G. V a s i l i u 1 959, J. S p i l l m a n 1 961 şi P. B ă n ă r e s c u 1 964,
pină la 1 000 de icre). Deci boişteanul, deşi reofil similar al altor peşti
mai cu seamă generativ stagnofili ( obleţul, caracuda, bibanul soare) de
tălie relativ mică şi cu acelaşi tip asincron de ovogeneză şi pantă, este
o specie prolifică şi în acelaşi timp precoce, trăsături adaptative ce le
asigură sporirea şi refacerea rapidă a populatiilor.
Fecunditatea absolută relativ scăzută a acestei specii în unele
rîuri nordice , ca de pildă, Peciora (G. V. N i k o 1 s k i i ş. a. 1 947)
s-ar putea datora ovogenezii şi pontei sincrone a populaţiilor din aceste
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

TABELUL NR. V

Lungimea
fără C
mm

Numărul absolut de
ovule şi ovodte
medi 1

1

va ria j ia

n

G reutatea
c o r pulu i p

r\r. a bsolut de ovule
şi ovocit�

media

1

l"r. absolu t de ovule
n

ani

VOJriajia

49,0-53,0

1715

1 318-2464

5

1 .93--2,50

1 722

1 31 8:--2464

4

53, 1-57,0

2165

1 757-2376

3

2,51-3,00

2035

1 644-23i6

4

57,1-61,00

2181

21 1 7-2245

2

3.01-3,50
3.51 -4,00

2181

21 17-2345

1 ,93-4,00

1943

131 8-2464

4J,0-61,0

1943

1 318-2464

şi ovocit�

Vi rsta

10

media

r

n

!

variaţia

Il!

1884

1318-2464

8:

21 82

21 17-2245

2:

ll-Ill

1943

1318-2464

1 ()

Il

Tabel. 5 .
Variaţia valorii (ecundităt:i absolute a femelelor d e P h . phoxinus din riul
Miniş (la 9. V. 1962), in raport cu dimensiunile corpului şi virsta lor.
-

Table 5. - The variation of the absolute fecundily value of thc Ph. phoxinus females
from the Miniş river ( at 9. V. 1 962), reported to tb<m body di mens•ons anei aQe.
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TABELUL NR. VI

Lungimea
f4ră C
mm

Nr. de ic re pentru
1 g corp
media

1

n

variaţia

Greu latea
corpului g

Nr. de i cre pentru
1 g corp

media

1

Virsta
ani

n

variaţia

Nr. de icre pentru
lg corp

media

1

n

variaţia

49,0--53,0

732

619-1 022

5

1 ,93---2,50

756

619--- 1 022

4

Il

758

618--1 022

8

53,1-57,0

770

591- 861

3

2,51-3,00

735

591- 861

4

Ili

588

543-- 632

2

57, 1-61,0

587

543--- 632

2

3,01-3,50
3,51--4,00

587

543-632

2

1 ,93--4,00

714

543--- 1 022

714

543-1022

10

49,0-61 ;0

714

543-1022

Tabel 6.

10

10

U-DI

-

Variaţia valorii fecundiUI.ţij relative a femelelor d e Ph. phoxinus din riul
Miniş (la 9. V. 1 962), in raport cu dimensiunile corpului şi virsfa lor.

Table 6. - Tbe variation of the relative fecundity value of Ph. phoxlnus females from
the Miniş river reported to their body dimensions and age.
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ape, fapt cunoscut şi la populaţiile altor ciprinide (Abramis brama,
M. P a p a d o p o 1 1 962).
Un alt moment principal al biologiei reproducerii, pe care am
căutat să-1 precizăm, a fost modul in care are loc gametogeneza şi
dependent de ea ponta la această specie. In scopul cunoaşterii îndea
proape a acestor momente sub aspect calitativ şi cantitativ, am efectuat,
cum mentionam. parţial şi la începutul lucrării, analiza numerică dife
renţială { după dimensiuni şi culoare) a elementelor componente ale
ovarului - ovule şi ovocite la inceputul pontei şi controlul histologic
general al ovarului după acesta. Au fost făcute, de asemenea, o serie
de observatii directe în natură în cursul epocii de reproducere (prima
decadă a lunii iunie 1 967 pe pîrîul Pingăraţi - Ungă Bicaz, în lunile
iulie şi a doua decadă a lui august pe Sipa lîngă Sinaia, 1 964 şi Dim
bovita lîngă Cetăţeni 1 969).
In baza analizei datelor statistice obţinute cu privire la compo
nenţa numerică şi dimensional-structurală a elementelor din ovarele
femelelor pescuite la inceputul epocii de reproducere (9 mai 1 962) în
riul Miniş (tab. 7) şi a controlului histologic a ovarului după pontă
( 1 O. XI) s-au desprins următoarele
1 . Dezvoltarea şi matura tia ovoci
telor la Ph. phoxinus se desfăşoară asincron pe grupe, ca şi la cipri
nidele stagnofile amintite mai sus (Rhodeus, Alburnus, Carassius etc.,
M. P a p a d o p o 1 1 960-1 969) ; 2. Ovolulele şi ovocitele in diferite
stadii de dezvoltare sînt dispuse relativ uniform în întreaga masă a
ovarelor. Astfel, că în orice porţiune mică de ovar se găsesc, observă ( la
microscop sau lupă) 4 categorii de elemente : a) ovule aproape mature
sau mature ( în mai-iunie) bogate în vitelus, de culoare galbenă, relativ
mari proporţional cu peştii, a căror diametru variază între 0,9 şi 1 ,2 mm,
t:e reprezintă în medie 1 7% din componentele ovarelor ; b) ovocite mari
cu citoplasma vacuolară, de 0,4-0,7 mm diametru, alb-gălbui ; c) ovo
cite semitransparente, mici cu 1-2 rinduri de vacuole in citoplasma
}Jeriferică, avîn.d diametru între 0,1 şi 0,3 mm şi d) ovocite foarte miel,
în primele faze de creştere cu citoplasma intens bazofilă, cu diametru!
sub 0,1 mm (b, c, d în fig. 3). Ovocitele mari şi mici (b şi c) reprezintă
în medie 83% din numărul total de elemente, adică din fecunditatea
absolută, în calculul căreia nu au fost incluse ovocitele foarte mici (d),
care nu ajung la maturaţie şi deci nu vor fi eliminate în anul dat (tab. 7).
3. Ovulele (a) a căror număr a oscilat la femelele ( de 2 şi 3 ani, cu
talia între 49 şi 61 mm) cercetate din rîul Miniş de la 244 la 5 1 1 în
raport cu dimensiunile lor, sînt eliminate in prima pontă şi reprezintă
în medie între 1 4,3 şi 1 8,2 % din fecunditatea lor absolută. Restul elemen
telor genitale - ovocite în stadii mai mult ";au mai puţin timpurii de
dezvoltare în momentul depunerii primei ponte, în procent mediu între
8 1 ,8 şi 85,7 din total, vor fi eliminate pe măsura dezvoltării şi matu
raţiei lor, în 3-4 ponte succesive, după toate probabilităţile, în urma
celei dintii, cu un interval de aproximativ 1 5 zile între ele. In aceste
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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ponte femelele de boiştean cercetate din riul Miniş urmau să depună
intre 1 064 şi 2 1 20 icre proportional cu dimensiunea lor ( tab. 7). Sepa
rarea acestor grupe una de alta în cursul numărării este foarte dificilă,
datorită diferenţelor mici de dimensiune şi culoare intre ele, fiind insii
evidentă in secţiuni histologice (fig. 2).
In literatură există foarte puţine menţiuni şi date statistice cu
privire la tipul pontei acestei specii comune în apele Europei
(J. S t a r m a c h 1 96 1 , ovarele femelelor capturate in perioada repro-

Sectiune histologicli prin ovar de Ph. phoxinus matur sexual in stadiu III,
pescuit In piriu! Prejrner la 1 0. XI. 1 961 (lungimea flirli C. 72 rnrn, greutatea
.
corpului 6, 1 g) : b ), c) şi d) ovocite in diferite stadii de dezvoltare (ob. 6 x
oc. 6 x) rnicrofoto M. P a p a d o p o 1.

Fig. 2.

-

Fig. 2.

-

Histologycal section through the Ph. phoxlnus ovary (sexually rnatured) in
the third stage, fished in the Prejmer river, at 1 0. XI. 1961 ( the length without
C
72 mm, the body weight 6,1 g) 1 b), c) and d) ovocytes in different
stages of developrnent (ob. 6x, oc. 6x).
-

ducerii, se găsesc in diferite stadii de maturaţie ; P. I. J u k o v 1 965,
care arată eli ponta este porţionatll şi dă o serie de date cu privire la
ea şi V. D. L e b e d e v 1 969 - ponta porţionată) , majoritatea
lucrărilor generale de ihtiologie sau ihtiofaunll, cît şi parte din cele ce
se referă la boişteanul cercetat din diferite ape, se referă doar
la epoca reproducerii (G r. A n t i p a 1 909, L. S. B e r g 1949,
S. C ă r ă u ş u 1 952, E. D o t t r e n s 1 952, M. F. S u h o v e r h o v
1 953, G. V. N i k o l s k i i 1 954,
C. S. A n t o n e s c u 1 957,
G. V a s i l i u 1 959, S. S t e r b a 1 959, J. S p i l l m a n n 1 961 ,
P. B ă n ă r e s c u 1 964, E. B a l o n 1 966).
Observaţiile noastre privind starea gonadelor peştilor sexual-adulţi
cercetati din riul Miniş şi Bega (9 şi respectiv 1 3--14 mai 1 962) şi cele
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

TABELUL NR. VII

1\r. absolut de elemente genitale in ovare

Lungimea
fărA C
mm

ovule
media

1

variaţia

1
l

ov oc it e
media

1

variaţia

Nr. de Icre
in Olo din
totalul lor

ovule şi
ovocite

ovule

1

o voc ite

n

1

49,0---53,0

302

244-344

1413

1064-2120

1715

1 7,6

82,4

5

53,0---57,0

·310

277-369

1 855

1480---2080

2165

1 4,3

85,7

3

57,1-61,0

398

285--51 1

1783

1 606--1 960

2181

18,2

8 1 ,8

2

49,0-61,0

323

244---5 1 1

1 620

1064-21 20

1943

1 6,7

83,3

10

Tabel. 7. - Variatia componenţei numllrului de ovule şi ovocite din ovarele feme
lelor de Ph. phoxtnus din riul Miniş (la 5. V. 1962), ln raport cu lungimea lor.
Tal.Jle 7. - The variation of the ovule5 and ovocytes number from the ovaries of the
Ph. phoxinus females in the Mi.niş river (at 9. V. 1962), reported to their length.

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

404

M.

PAPADOPOL,

16

C. RUSU

efectuate i n lunile iunie ( 1 967) ş i iulie-august ( 1 964 şi 1 969) în natură
(pe rîurile Pîngăraţ�, Sipa şi Dimbovita superioară) au arătat că repro
ducerea portionată, eşalonată a boişteanului Ph. phoxinus începe de
regulă în a doua decadă a lunii mai, in apele de la mică altitudine şi
din depresiuni şi în prima decadă a lunii iunie in cele de la altitudini
mai mari şi durează pînă la sfîrşitul lunii iulie în cele dintîi şi chiar
pînă la mijlocul lui august in cele din urmă. Populaţiile de la altitudini
mici, săvîrşesc o mică migraţie în amonte în căutarea unor condiţii
mai favorabile reproducerii (substrat pietros, apă cu un continut mai
bogat în oxigen solvit etc., E. D o t t r e n s 1 952).
Inaintea pontei dimorfismul sexual devine evident, indivizii adulţi
îmbracă haina nupţială. Masculii, ce se colorează dorsal în albastru spre
negru şi ventral slab în roşu, poartă pe partea superioară a capului şi
trunchiului o erupţie perlată de mici tuberculi albi caracteristici.
Femelele în acest timp au abdomenul de un roşu aprins.
Boişteanul îşi depune icrele în porţiunile cu apa puţin adincă
( cîţiva crn) cu substrat pietros de lîngă malul pîraielor sau rîurilor în
zilele călduroase, unde temperatura apei poate să ajungă la 1 7-20 oe,
Uneori apa in aceste locuri este aşa de mică incit corpurile peştilor
ies parţial din apă şi ei pot fi prinşi foarte uşor cu mîna ( E. D o t t r e n s
1 952, M. . P a p a d o p o 1 - observaţie efectuată pe pîrîul Pingăraţi in
prima decadă a lunii iunie 1 967) .
L a o temperatură de 1 8-21 o c ecloziunea are loc după 6---7 zile.
Perioada larvară durează 35 de zile, iar intreaga perioadă de dezvoltare
( embrionară şi larvară) la 19 oc, adică de la fecundare pină la trecerea
larvelor în stadiu de puiet-alevin 45 de zile. In momentul ecloziunii
aceştia măsoară 1 2- 1 3 mm lungime absolută ( J. S t a r m a c h 196 1 ) .
Creşterea puietului în cursul primei veri n u este prea intensă. La
începutul decadei a doua a lui august ( 2 1 . VIII. 1 964) dimensiunile puie
tului de boiştean, rezultat din diferite pante, pescuit cu fileul planctonic
în pîrîul Şipa ( lîngă Sinaia) au variat intre 1 0 şi 21 mm (fără C) sau
1 1 ,5-25 mm lungime absolută, iar greutatea între 6 şi 90,5 mg ( n
38
de indivizi) (Fig. 1 foto 2).
După observaţiile efectuate de J. S t a r m a c h ( 1 96 1 ) în condiţii
artificiale, dimensiunile de mai sus ar corespunde următoarelor virste
în zile : 1 1 .5 mm la 7-8 zile, deci imediat după ecloziune, 1 4-1 5 mm
la 1 7 zile, 1 6--- 17 mm la 28 zile şi 24-25 mm lungime absolută virstei
de 42 de zile.
Creşterea ulterioară a indivizilor tineri şi adulţi de Phoxinus este
destul de lentă, fiind totuşi mai intensă în primii doi ani ai vieţii, adică
in perioada ce precede maturaţia sexuală şi prima reproducere, ca şi
la alte ciprinide dulcicole din zona temperată ( tab. 8). La vîrsta de doi
ani boişteanul ajunge la 53-62 mm, la trei ani 60-70 mm, iar la patru
ani 71-80 mm lungime ( fără C). Creşterea în greutate este, de ase=
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TABELUL

Lungimea mm pe ani

Bazinul acuatic

n

anul şi autorul

Riul Miniş, 1962
l4.
�a_tel_�noastr�___
Riul Bega, 1962
datele noastre
Riul Mszanka,

1. Starm ach , 1963

Tabel 8.
Table 8.

-

1

1

___

25,0
( �0,4l

46, 0

1

3

Vlll

G reutatea g pe ani

1

4

1

1 1 1
2

3

4

59,9
53, 1
0,c:
2,:..:.
22
( 63,8)_(�.�) ____..:..!
70
..
::;
:...
--=.
..._ 3:..:.
:.
..,__:::
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menea, relativ lentă, ritmul acesteia mentinîndu-se destul de accelerat
şi după maturaţia sexuală, cum rezultă din datele tabelului 8.
Indicii creşterii boişteanului cercetat de noi din riurile Miniş şi
Bega, practic identici, sînt inferiori celui din rîul Mszanska ( Polonia)
după datele lui J. S t a r m a c h ( 1 963).
C O N C L U Z I I

1 . Din analiza datelor obţinute cu privire la componenţa pe dimen
siuni a populaţiilor de Ph. phoxinus din citeva ape ale ţării ( lacul Roşu,
rîurile Prejmer, Doftana şi Căpuş) şi cele privind raportul dintre sexe
a rezultat că : a) In populaţiile cercetate au predominat indivizii
sexual-adulţi între 50 şi 70 mm, in greutate de la 2 la 7 g ( tab. 1 ) ;
b) In afara epocii de reproducere ( 1 O. XI) femelele depăşesc evident
numeric (82% în rinul Doftana) masculii in aceeaşi populaţie, ca şi la
alte ciprinide ( tab. 2).
2. Cercetarea calitativă şi cantitativ-numerică a stării gonadelor şi
elementelor componente ale ovarelor peştilor sexual-adulţi pescuiţi la
începutul epocii de reproducere şi după aceasta ne-a permis să
stabilim următoarele
a) Masculii şi femelele de Ph. phoxinus devin
mature sexual la virsta de 2 ani, a căror dimensiuni minime au fost
de 4 1 mm şi 1 g şi respectiv 47 mm şi 1 ,76 g, deci cînd măsoară sub
50 mm ( tab. 3) .
Boişteanul împreună cu alţi peşti dulcicoli ( boarţa, obleţul, cara
cuda, bibanul soare etc.) se încadrează în grupul speciilor poli ciclice
precoce (M. P a p a d o p o 1 1 960--1 969) ; b) Fecunditatea absolută şi
relativă a femelelor din rîul Miniş cu talia între 49 şi 61 mm, de la 2
la 4 g în vîrstă de 2 şi 3 ani a variat între 1 3 1 8 şi 2464 icre ( tab. 5) şi
respectiv între 543-1 022 icre, în raport cu dimensiunile şi vîrsta lor.
Valoarea fecundităţii relative apare mai ridicată la femelele de 2 ani,
ce se reproduc pentru prima oară ( tab. 6) ; c) Conform datelor noastre
( tab. 5-6) şi_ celor recent publicate de P. I. J u k o v ( 1 965) şi
E. B a 1 o n ( 1 966) rezultă că potenţialul reproductiv ( absolut şi relativ)
al acestei specii este cu mult mai ridicat faţă de cel menţionat în lucră
rile lui L. S. B e r g 1 949, G. V. N i k o l s k i i 1 947, S. C ă r ă u ş u
1 952, G. V a s i l i u 1 959, J. S p i l l m a n n 1 961 şi P. B ă n ă r e s c u
1 964 (pînă la 1 000 icre ; d) Gametogeneza decurge asincron la Ph .
phoxinus, iar ovulele ( a) şi ovocitele în diferite stadii de dezvoltare
(b, c. d) sînt dispuse relativ uniform în ovare ( fig. 3). Depunerea icrelor,
panta este porţională ( în 4-5 porţii) în cursul unei epoci de repro
ducere prelungite, ce durează din a doua jumătate a lui mai sau înce
putul lui iunie pînă la finele lui iulie sau mijlocul lunii august în apele
noastre. In prima pantă sînt depuse in ·medie 1 7% din totalul icrelor
( ovule + ovocite), adică intre 244 şi 51 1 icre pentru femelele cu talia
intre 49 şi 61 mm din rîul Miniş, iar restul de 83%, ovocite in stadii mai
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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mult sau mai puţin timpurii de dezvoltare în momentul eliminării primei
ponte, vor fi depuse in 3-4 ponte succesive pe măsura maturării lor,
la un interval de circa 15 zile una de alta ( tab. 7).
3. Datele noastre despre creşterea puietului, juvenililor şi peştilor
sexual-adulţi ne-au arătat următoarele : a) La 7-8 zile puietul are
10-1 1 mm ( fără C) şi 6 mg, iar după 40-45 de zile 20-21 mm şi peste
90 mg (pîrîul Şipa - Sinaia). Indivizii tineri şi adulţi de Ph. phoxinus
cresc destul de lent în lungime, această creştere fiind totuşi mai intensă
în primii doi ani ce preced maturaţia sexuală. Ritmul creşterii greutăţii
corpului se menţine însă relativ accelerat, ca şi la alte ciprinide
şi după maturaţie. Indicii creşterii boişteanului cercetat de noi din
rîurile Miniş şi Bega, practic identici, sînt inferiori celui din rîul Mszanka
(Polonia) ( tab. 8).
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S U MMARY
by M. PAPADOPOL, C. RUSU
1 . - In the PhoxJnus ph. populations investigated by us, the individuals sexually
maturated, with the body size changind from 50 to 10 mm and the weight of 2-7 g,
are predomina ling ( tab. 1 ). The females were generally more abundent than the males
of the same population, especially after their laying eggs time (tab. 2).
2. - Upon his both age and rate of the sexual maturation the Minnow may be
included in the group of the policyclic precocions specie s together with Rhodeus,
.1\lburnus, Carasslus, Lepomis and other (M. P a p a d o p o 1 196�1969). In this case
the sexual maturity occurs in mass to both sexes at the 2 years old individuals. The
Phoxlnus. ph. males sexually mature from Miniş and Bega rivers have their minimum
5i2es of 41 mm and 1 g respectively and those of the females were 47 mm (without C)
and 1 ,76 g respectively (tab. 3).
3. - The reproduction capacity of the Minnow females exprimated by both :
the absolute and relative fecundity, is larger than that mentioned in literature
(L. S. B e r g 1 949, G. V. N i k o l s k i i 1 954, S. C ă r � u ş u 1 952. G. V a s i l i u
1 959, J. S p i l l m a n n 1 961, P. B � n � r e s c u 1 964, and which goes till 1 000 eggs).
l'or the females investigated from the ]l.:'iniş rivP.r the value of the reproductive
indexes oscilated between 1 3 1 8 and 24fi4 eggs (tab. 5) and again belween 543 and
1 022 eggs ( tab. 6) in relation with their age and body size.
4. - The gametogenesys and the eggs laying is asyncronous to Minnow within
a single reproductive time and is usually occuring in May-June till the last days of
July or August.
First time are layed 1 7 % from the eggs (ovules and ovocytes) that is between
244· artd 5 1 1 in the females, of 49-61 mm, from the Miniş river. The rest of 83 %
(which are in different stages of development at the time of the first laying time) are
layed in �4 others times with an interval of 1 5 days between them (tab. 7, fig. 2).
5. - The fisches 7--8 days old have a body size of 1 0-1 1 mm (without C)
and 6 mg, whilst !ater (aMer 40--45 days) thev have alreadv 20--2 1 mm and a weight
of more than 90 mq ( in the Sipa river - Sinaia fia. 1 ). The subsequent growth of
both the younq a·nd the qrowned-up indlviduals is rather slowly, beeinq already more
intensive in the first 2 years, which are precedina the sexual maturlty (tab. 8).
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STUDII

Ş I C E R CET Ă R I

MUZEOLOGIE

METODE ŞI MIJLOACE FOLOSITE LA REALIZAREA
EXPOZIŢIEI DE BAZA A MUZEULUI DE ŞTDNŢE
NATURALE DIN PIATRA NEAMŢ
de ELENA FLORESCU1)

A B S T R A CT
This paper p re sen ts some of work used to achieve s o me special works of museum :
l e method of making sketchcs and maps in relief and of making artifi:ctal rocks from
d10rarnas, as well as the methods of preserving na tural plants for diorame and
for biogroups.

�

Expoziţia de bază a Muzeului de Stiinte Naturale din Piatra
Neam ţ, prezintă un studiu monografie complex al Ţinutului Neamt, pe
baza numeroaselor materiale geologice, paleontologice, floristice şi
taunistice, colectate din această regiune.
Principiul de bază în realizarea expoziţiei noastre a fost prezen
tarea problemelor într-o succesiune logică şi continuă interdependenţă.
Astfel, în prima parte expunem c îteva teme generale de paleontologie
şi geologie dinamică internă, pentru a trece apoi la tratarea pe larg a
evoluţiei geologice şi reliefului Ţinutului Neamţ. Reprezentarea temelor
de geologie şi geografie a ţinutului ocupă aproape jumătate din spaţiul
expoziţional al muzeului, pentru a valorifica bogatele colecţii de mine
rale şi roci, de fosile mezozoice, de peşti fosili de vîrstă oligocenă şi
pentru a scoate în evidenţă deosebita frumuseţe a dealurilor şi munţilor
Neamţului. In partea a doua a expoziţiei prezentă m diferite probleme
de biologie, în cadrul ceor 8 diorame, 4 biogrupe şi 1 3 vitrine.
Expoziţia de bază se încheie cu harta turistică a ţinutului, ce ilustrează
la frumuseţile Ţinutului Neamţ, îndemnînd pe vizitatori la drumeţic.
Scopul acestei expoziţii este de a transmite vizitatorilor un bogat
şi vari.at volum de cunoştinţe despre natura Ţinutului Neamţ, într-o
formă de prezentare cît mai interesantă şi accesibilă.
1) Muzeul dehttp://www.cimec.ro
Ştiinţe Naturale, str. V.
1. Lenin nr. 26, Piatra Neamţ.
/ http://www.neamt.ro/cmj

410

ELENA FLORESCU

2

Metodele folosite de noi în realizarea expoziţiei de bază, se găsesc
în majoritate dP.scrise în literatura muzeistidi ( l , 2). Noi in să lucrînd
efectiv la organizarea expoziţiei le-am adus numeroase schimbări şi
îmbunătăţiri. In scopul realizării unor lucrări muzeografice cît mai
reuşite şi de înaltă ţinută ştiinţifică, am folosit adesea cele mai grele
a fi metode de lucru, care însă s-au dovedit a fi şi cele mai eficiente.
In această lucrare vom expune cîteva metode deosebite utilizate
de noi la întocmirea unor lucrări , caracteristice muzeului nostru.
1. METODA CONSTRUIRII SCIDŢELOR ŞI HARŢILOR

IN RELIEF

In partea generală a expoziţiei permanente, a fost necesar să folo
sim pe lîngă un bogat material autentic şi cîteva materiale auxiliare
schiţe, hărţi, fotografii, diapozitive etc. Pentru a face cît mai accesibile
şi mai atractive schiţele şi hărţile le-am realizat in relief. Astfel am
construit cîteva machete, care sînt net superioare exponatelor grafice
plane, dînd imagini reale, în miniatură a diferitelor obiective.
l . Schiţele 1n relief le-am utilizat la explicarea formării munţilor şi
a paleogeografiei Ţinutului Neamţ.
Factorii orogenetici i-am prezentat cu ajutorul a două schiţe in
relief evoluţia unui geosinclinal şi fenomele magmatice şi vulcanice.
Plecînd de la schiţele din Geologia generală de G r. R ă i 1 e a n u 1
ş i S . P a u 1 i u c , şi aducînd completările necesare scopului c e l-am
urmărit, am construit două machete, ce uşurează intelegerea proble
mei genezei munţilor. Relieful acestor schite l-am realizat prin supra
punerea mai multor strate de cartoane, însumînd grosimea de 5 cm.
Ele au fost tăiate şi ansamblate astfel încît să creeze o oarecare
perspectivă formelor de relief. Pe aceste machete am prezentat un
complex de fenomene în înlănţuirea lor reciprocă. Astfel, în legătură
cu procesele ce se petrec în cadrul unui �eosinclinal, am evidenţiat şi
proce�ele de pe uscatul din apropiere, conturînd soclurile continentale,
care suportă tran<;formări în acelaşi timp. De asemenea, celor patru
stadii din evoluţia unui geosinclinal de pe schita tratatului de geologie
1 preorogenetic, cataorogenetic, epirogenetic şi orogenetic) le-am adăugat
al cincilea stadiu - gliptogenetic, încheind astfel ciclul de evolutie.
Pe schiţa în relief - fenomene magrr alice şi vulcanice, ilustră.m
totalitatea fenomenelor ce se petrec în interiorul scoartei pămîntului,
sub influenţa magmei, dar şi cele de suprafaţă - eruptiile vulcanice şi
formarea muntilor vulcanici. In legătură cu formarea muntilor, explicăm
geneza mineralelor şi rocilor, pe care le expunem în cadrul vitrinelor.
Evoluţia geologică a Tinutului Neamţ am prezentat-o pe perioade
( afară de Paleozoic) cu ajutorul fosile lor şi rocilor, colectate din această
regiune, iar ca materiale auxiliare am folosit un număr de 7 schiţe palea
geografice în relief şi cîteva diapozitive ce ilustrează diferite formaţiuni
geologice din ţinut. Prin schiţele paleogeografice în relief, am r euşit sa
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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redăm mai concludent transformările suferite de pămîntul ţării noastre in
decursul perioadelor geologice. Relieful acestor schite este de înălţime
redusă - maximum 3 cm, executat prin suprapunerea cîtorva cartoane,
tăiate după nişte curbe de nivel imaginare (Pl. 1, fig. 1 ) . Prin colo
rarea microreliefului în nuante de maron şi a mărilor în albastru, prin
trasarea principalelor elemente orientative ( conturul ţării şi al judetului
Neamţ, reteaua hidrografică, marile oraşe) am realizat nişte machete
mici ( 50/35 cm), care familiarizează pe vizitatori cu corelaţia dintre
uscat şi apă şi schimbările lor periodice.
2. Hărţile ln relief sînt materiale intuitive ce redau relieful în cele
trei dimensiuni : lungime, lăţime şi înălţime. Ele sînt net superioare
hărţilor plane, didactice, deorece reprezintă o porţiune de teren în minia
tură, înlăturînd greutatea deducerii formelor de relief.
Metoda de întocmire a hărţilor in relief nu ne apartine, ea fiind
descrisă in "Muzeul şcolar" de 1. H a n d r e a. Construirea hărţilor în
relief după această metodă, considerată de noi ca fiind cea mai exactă,
necesită foarte multă muncă, pricepere şi perseverenţă, efectuîndu-se
cu cheltuieli materiale foarte mici. Cele mai reuşite hărti în relief, sînt
acelea ce reprezintă teritorii cu un relief accidentat sau variat. Ţinutul
Neamţ, fiind muntos şi deluros a înlesnit realizarea unor frumoase
hărţi
..., ........
JI!IIIIi
în relief.
Din experienta căpătată în urma construirii celor trei hărţi ; în
relief, care sînt expuse în muzeu, vom explica detaliat metoda de lucru
folosită, greutăţile intimpinate de noi, cît şi concluziile la care am ajuns.
In procesul executării hărtilor în relief se disting mai multe etape
1 . - &legerea scării hărţii ;
2.
întocmirea hărţilor topografice la scara fixată ;
3. - copierea curbelor de nivel pe cartoane ;
4. - tăierea la tratoraj a cartoanelor ;
5; - ansamblarea cartoanelor ;
6. - chituirea curbelor de nivel ;
7. - colorarea şi scrierea hărţilor în relief.
1 . - Alegerea scării hărtilor ln relief se face în functie de mărimea
teritoriului ce-l reprezentăm, de elementele ce le evidenţiem, cît şi de
spaţiul expoziţional afectat acestui exponat. Noi am construit trei hărţi
în relief, la scări longitudinale şi altitudinale
diferite, conform următo
'
,••
rului tabel :
s•
. -·

Nr.
ert.
1.

2.

3.

Denumi rea hăr t ti

Scara longitudinali

Harla gcologică
Harta
geomorfologică
Harta turistică

1 : 66.000
1 : 50.000
1 : 40.000

Scara a'tiludinală

1 : 1 6.000
1 : 7.00:1
1 :40.000
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O problemă importantă este fixarea exagerării înălţi,rnii care sii
fie cea mai potrivită scopului urmărit. Exagerarea prea mare denatu
rează imaginea reliefului, iar dacă nu exagerăm înălţimile, relieful iese
;.>i ea şters. Pe harta geomorfologică, am scos in evidenţă formele rle
relief, dîndu-le oarecare măreţie, printr-o exagerare a înălţimii de 7 ori.
La harta geologică, unde problemele de geologie ocupă primul loc, am
exagerat înălţimea numai de 4 ori. Harta turistică are aceeaşi scară de
suprafatd. şi pe înălţime. Neexagerînd înălţimile am înlesnit fixarea
elementelor turistice şi montarea instalaţiei tehnice. Alegerea scării
longitu . linal€ şi altitudinale a unei hărţi în relief, constituie un lactor
hotărîtor în realizarea unui reuşit exponat muzeistic.
2.
Intocmirea hărţj]or topografice la scara fixată este foarte
dificilă, deoarece sau nu avem hărţi topografice, sau nu sint la scara
ce ne trebuie. Pentru construirea hărţii geomorfologice (Pl. I, fig. 2) am
folosit harta topografică la scara 1 : 50.000. Pentru celelalte hărţi in relief,
a trebuit să D:lărim harta la scara 1 1 00.000 de 1 ,5 pentru pentru harta
geologică şi de 2,5 ori pentru harta turistică.
Mărirea hărţilor topografice am incercat să o executăm cu un
pantograf şcolăresc, însă ne dădea erori prea mari. Cu un pantograf
modern tot nu am putut lucra, deoarece hărţile noastre fiind mari, depă
şeau suprafaţa de cuprindere a pantografului, iar mărirea pe bucăţi crea
numeroase nepotriviri. De aceea am recurs la sistemul de mărire prin
pătrăţele ( fig. 1 ). Deşi această operaţie este foarte grea, in special
mărirea deselor curbe de nivel din zonele muntoase, totuşi astfel am
efectuat măriri corecte ale hărţilor.
3.
Copierea curbelor de nivel pe cartoane. Odată executată
harta topografică la scara fixată, am trecut la copierea fiecărei curbe de
nivel, pe cartoane, cu ajutorul hîrtiei copiative, începînd cu cea mai
mică curbă. Am stabilit numărul de cartoane pentru 1 00 m, în funcţie dP.
exagerarea înălţimilor şi de grosimea cartoanelor. Astfel, harta geomor·
fologică am lucrat-o din cartoane mari de 1 ,8/1 ,2 m şi cu grosimea
de � mm şi am pus cîte 7 cartoane pentru fiecare sută de metri, obţinînd
in final înălţimea de 25 cm, de la altitudinea de 1 50 m pînă la 1 900 m .
Pentru harta geologică, unde am exagerat de patru ori înălţimile, am
folosit aceleaşi cartoane, punînd doar trei cartoane pentru 1 00 m.
Spre deosebire de acestea, pe harta turistică am construit un relief
conform cu realitatea, neexagerînd înălţimile. Fiind de dimensiuni mari
(2,5/1 ,8 m) am lucrat-o din 8 bucăţi, din cartoane mici de 1 /0,70 m cu
grosimea de 0,5 mm. Punînd cîte 5 cartoane pentru 1 00 m, am ajuns
la înălţimea maximă de 4,4 cm, ceea ce la scara de 1 : 40.000 înseamnă
1 900 m ( vf. Toaca).
-

-
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Am construit hărţile în relief din cartoane de diferite mărimi şi
grosimi, avînd în vedere că lucrînd cu materiale subţiri - deci cu echi
distante mici, putem reda mai multe amănunte şi obţine o imagine a
reliefului mai apropiată de realitate. O atenţie deosebită trebuie acor-

s• . J : rs. ooo

Fig.

1.

-

Mărirea in pătrăţele a curbelor de nivel.

dată copierii corecte a curbelor de nivel, pentru că de aceasta depinde
exactitatea hărţii.
Tăierea la traforaj a cartoanelor, este o muncă pe cît de
4.
simplă pe atît de dificilă, din cauza durităţii m ici a cartonului şi a sinuo
zităţii curbelor de nivel. Pînzele obişnuite de traforaj nu se pot folosi,
deoarece se opresc în cartanul moale. Cele mai indicate sînt p înzele
circulare, pentru metal. In lipsa lor am răsucit la flacără, pînzele obiş
nuite, care însă prin încălzire se decăleau şi se rupeau uşor. La tăierea
cartoanelor pentru harta geomorfologir.ă şi geologică, am consumat cea.
2.000 pînze de traforaj. După tăierea curbelor de nivel, marginile
cartoanelor trebuiesc curăţite de scame. Din cauza acestor greutăţi,
harta turistică am lucrat-o din cartoane subţiri pe care le-am tăiat
cu foarfecele.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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5. - Ansamblarea cartoanelor. Pe un suport din lemn, foarte solid
construit se lipesc cartoanele, de la prima curbă, în cazul nostru de
1 50 m, care este şi cea mai mare ca suprafaţă, pînă Ia ultimele ce sint
doar ca nişte insule. Pentru a înlătura nepotrivirile trebuie să notăm pe
fiecare carton valoarea curbei respective şi să punctăm curba de nivel
următoare. La lipirea cartoanelor am folosit un clei rece - aracetul, iar
pentru o mai bună fixare am bătut fiecare carton cu cuie mici şi subţiri.
IJupă această etapă de lucru, relieful este înălţat şi celelalte lucrări sint
doar de finisare.
Chituirea curbelor de nivel. Pentru -a nu lăsa aspectul de
6.
h_artă topografică, care-I dă relieful creat prin suprapunerea cartoanelor,
am acoperit curbele de nivel, cu un chit, realizat de noi, in urma multor
experienţe : dintr-o soluţie foarte concentrată şi fierbinte de clei de
oase, amestecată cu praf de cretă, am făcut un amestec pe care l-am
întins repede peste relieful in trepte, care prin răcire a format o crustă
solidă, uniformă şi rezistentă.
7. - Colorarea şi scrierea hărţilor. După uscarea chitului am trecut
,
la colorarea hărţilor in funcţie de profilul fiecăreia. Harta geomorfologică
am colorat-o pe unităţi morfostructurale, cu culori mai închise in vest
si din ce în ce mai deschise spre est. Harta geologică în relief, am colo
rat-o după harta geologică a R.S.R. la scara 1 :200.000, respectind
întocmai culorile convenţionale şi universale. Pentru a arăta corelaţia
dintre relief şi structura geologică am intocmit pe marginile acestor
hărţi profile geologice. Harta turistică am colorat-o după curbele de
nivel, accentuînd astfel inălţimea.
Toate hărţile în relief le-am colorat cu uleiuri fine din tuburi, pe
care le-am dizolvat în terpinol, realizînd astfel o condiţie esenţială aspectul mat al hărţilor.
După uscarea vopselei se conturează unităţile şi alte elemente ce
prezintă un interes deosebit : reteaua hidrografică, căi de comuni
caţie ş.a. Ultima lucrare este scrierea hărţii cu cele mai importante
denumiri oraşe, sate, ape, lanţuri muntoase, vîrfuri, dealuri ş.a.
Astfel finisate hărţile geomorfologică şi geologică, au fost fixate
pe suporturi solide din lemn, furniruit şi lustruit, la înălţimea de 70 cm.
Pentru o mai bună păstrare hărţile în relief al.i fost acoperite cu cristal.
Harta turistică, fiind montată. pe verticală, am încadrat-o intr-o ramă
Iată de 30 cm, pe care am montat cele 42 diapozitive, ce ilustrează obiec
tivele turistice, care sînt iluminate pe hartă şi care automat şi succesiv
se aprind şi se sting.
Schiţele şi hărţile in relief, construite şi expuse de noi in expoziţia
de bază, constituie, pe lîngă noutatea prezentării lor intr-un muzeu din
ţara noastră şi cele mai expresive mijloace de reprezentare muzeistică
a diferitelor probleme ştiinţifice de geologie şi geografie. •
-
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11. METODA CONSTRUIRII STINCILOR ARTIFICIALE

I n muzeul nostru am construit stînci artificiale foarte mari, cu care
am realizat diorame de un pitoresc deosebit : Cheile Şugăului, Ceahlăul
şi Peştera Toşorog.
După multe încercări am ajuns la o metodă proprie de construire
a stîncilor artificiale, care necesită o documentare serioasă şi multă
pricepere. Deplasarea în zona ce vrem să o reproducem este absolut
obligatorie, pentru a face fotografii de ansamblu şi de amănunt, nume
roase observaţii; asupra structurii şi culorii rocii, pentru a colecta mate
riale petrografice, care vor fi montate în diorame şi care prin comparaţie
vor ajuta la redarea cît mai fidelă a stîncii. După executarea fundalului
şi în functie de relieful din fundal, am întocmit o schiţă, pe care am
fixat locul şi dimensiunile stîncilor artificiale, avînd in vedere particu
larită�e fiecărei diorame. La diorama .,Cheile Şugăului" ( Pl. Il, fig. 1 ) şi
w Peştera Toşorog" ( Pl. Il, fig. 2), stîncile artificiale, ocupă toată suprafaţa
dioramei. In diorama .,Ceahlăul" ( Pl. III, fig. 1 ) , stîncile sînt mai mici, pen
tru a lăsa să se vadă fundalul, ce reprezintă caracteristici ale etajului
subalpin. După ce am. alcătuit schiţele stîncilor artificiale, am trecut la
construirea lor. La început am executat scheletele stîncilor, din scînduri
groase, pe care le-am tăiat şi încheiat, după forma propusă, trasînd toto
dată fisurile, poliţele, marmitele, brîurile şi alte amănunte. Deasupra
scîndurilor am fixat şipci foarte dese şi subţiri, în care am bătut nume
roase cuie şi apoi am ţesut toată suprafaţa cu sîrmă, formînd o reţea care
va susţine materialul cu care lipim. Cea mai grea fază este lipirea şi faso
narea stîncilor. Materialul cu care am lipit suprafata stîncilor artificiale,
a fost alcătuit din argilă, bine înmuiată, în proporţie de 7 5 % , amestecată
cu gips - 25 % . Acest amestec se face în cantităţi mici şi se lipeşte repede
deoarece se întăreşte uşor. El se întinde pe reţeaua de sîrmă, astfel încît
să acopere tot scheletul stîncii. Totodată se fasonează stîncile în funcţie
de structura fiecărei roci. Calcarele se reproduc mai uşor după lipire,
suprafaţa stîncii se modelează; făcîndu-se ridicături şi şanţuri, pentru
a reprezenta lapiezurile, se definitivează fisurile, �e rotunjesc marmi 
tele şi se dă în general aspectul calcarului din natură. Cele mai greu
de executat sînt conglomeratele, deoarece fiecare centimetru de stîncă
trebuie modelat cu pietre de rîu am făcut adîncituri de forme variate,
Ungă care am introdus multe pietrişuri. ln final cu o perie aspră am
fasonat toată suprafata stîncii.
Pentru diorama .,Peştera Toşorog" am construit din aceleaşi mate
riale - stalactite, stalagmite, coloane, pe lîngă care am fixat şi unele
concreţiuni calcaroase naturale. Ultima fază de lucru din proce.sul de
construire a stîncilor artificiale, este colorarea lor. După uscarea stînci
lor şi lipirea eventualelor crăpături, cu ajutorul diapozitivclor color şi
observaţiilor diu natură, colorăm stîncile, folosind culori de anilinit De
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asemenea, am trasat diferitele curgeri de apă cu ajutorul lacului incolor.
Aceste stînci, astfel construite, redau cu fidelitate aspectul stîn
cilor naturale şi au permis fixarea tuturor elementelor faunistice
şi floristice.
III. METODE DE CONSERVARE A PLANTELOR NATURALE

Diorarr.ele şi . biogrupele din muzeul nostru sînt construite în
exclusivitate din materiale naturale, de la cel mai înalt arbore pînă la
cea mai gingaşă plantă, de la bolovani mari pînă la pietre de rîu - toate
colectate chiar din zona ce am reprezentat-o, realizînd astfel complexe
naturale, asemănătoare realităţii.
Toate plantele, folosite în această expoziţie, sînt naturale, conser
vate prin diferite metode. Astfel coniferele, după ce le-am colectat şj
adus la sediu, le-am fixat acele prin pulverizarea unei soluţii concentrate
d e clei de oase. După uscarea cleiului, coniferele astfel tratate au fost
montate în diorame, fără să le mai cadă frunzele. La arborii cu frunze
căzătoare am uscat frunzele cu fierul de călcat. După un timp, cînd
frunzele se decolorează ele se stropesc prin pulverizarea unei soluţii de
anilină verde, în funcţie de culoarea naturală a fiecărei specii.
Am conservat gramineele, prin uscarea în mănunchiuri, atîrnate
în locuri bine aerisite şi apoi le-am colorat.
Toate plantele cu flori au fost uscate în nisip - metodă foarte
simplă, uşoară, rapidă şi economicoasă, care ne-a dat rezultate foarte
bqne. La început am pregătit materialele necesare : 1 000 kg nisip fin
de rîu, foarte bine spălat şi calcinat într-un cuptor la 800 grade C. şi
cîteva cornete şi cutii de carton de diferite dimensiuni. Apoi am trecut
la operaţia de colectare a plantelor, numai pe vreme uscată. Dacă se
ofilesc pînă la locul unde le preparăm, atunci se pun într-un vas cu
apă, pînă îşi revin. După aceea se ia fiecare plantă, se usucă bine de
apă, se fixează în cornet sau în cutie şi se acoperă încet cu nisip, avînd
grijă ca toate părţile plantei să fie prinse în poziţia lor naturală. Cutiile
cu plante îngropate se aşează lîngă o sursă de căldură. După 8-1 O zile,
în funcţie de cantitatea de apă ce există în plante, se scot din nisip cu
multă atenţie, se curăţă de firişoarele de nisip, şi se pot monta în
dioramă. La unele plante gingaşe, cum sînt margaretele, am introdus
cîte o sîrmuliţă în tulpină, pentru a-şi menţine poziţia verticală. Nu
toate plantele se pot conserva prin această metodă. Astfel Ia
leguminoase, cînd se acoperă cu nisip, florile se platizează din cauza
greutăţii nisipului şi se deformează. Insă în general plantele cu
flori se pot conserva în condiţii foarte bune, pentru o perioadă de cîţiva
ani, după care ele sînt înlocuite.
O dioramă cu vegetaţie naturală (Pl. III, fig. 2, 3) este net superioară
uneia cu plante arti ficiale, deoarece plantele, conservate prin aceste
metode îşi păstrează toate calităţile vegetaţiei vii : forma, culoarea ş.a.
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Astfel, folosind cele mai eficiente metode de reprezentare a naturii
' Ţinutului Neamţ, am realizat o expoziţie cu o tematică foarte largă, ce
:se adresează tuturor categoriilor de vizitatori, de la cei mici care rămîn
-impresionaţi de splendoarea cadrelor naturale, transpuse in diorame, la
elevii care vin la muzeu şi fac lecţii de mineralogie, petrografie,
geologie, geografie şi biologie, pînă la muncitori, cooperatişti, intelec
lualii , care îşi exprimă satisfacţia vizitării expoziţiei noastre permanente.
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Stincile artificiale din diorama "Peştera Toşorog".
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