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CUVINT INAINTE
După prestigioasa realizare a primului volum de "Studii şi cerce
tări", atestată atît de lumea ştiinţifică din ţară cît şi din străinăta te,
Muzeul de Ştiinţe Naturale din Piatra Neamţ, rămîne, prin grija editori/ar
şi colaboratorilor celui de al doilea volum, consecvent preocupării de
a ilustra şi înmănunchia în publicaţia sa investigaţiile' de ordin geologic,
geografic şi biologic. menite să aprofundeze cunoaşterea patrimoniului
natural al acestui teritMiu.
Promovarea a ceen ce este mai actual şi util în ma terie de editură
a impus realizatorilor noi exigenţe, încît, volumul se prezintă de data
aceasta cititorilor în două fascicule, prima de geologie-geografie, cea de
a doua, însumînd s tudiile şi cercetările de biologie.
Unitară sub raportul nivelului ştiinţific al lucrărilor, fascicula de
geologie-geografie înserează în sumarul său, studii şi note de stratigra
fie, paleontologie, geomorfologie, clima tologie şi hidrologie, bazate pe
un vas t ma terial faptic, constituind de talieri raportate la zone restrînsP
sau sinteze pentru teritorii mai largi, cu rezultate de o deosebită im
portanţă teoretică şi mai ales practică.
Fascicula de biologie, mai extinsă ca paginaţie şi cuprinzînd preo
cupări din domeniul bo tanicii şi zoologiei, răspunde aproape în
totulitate dezideratului programatic al revis tei, acela de a face cuno
scute carac teristicele fondului floristic şi faunistic al teritoriului jude
tului în toată complextitatea sa.
Cercetarea geografică şi biologică a peisajului natural, în con
textul noilor schimbări introduse de marile construcţii ale socialismului
este unul din elementele inedite pe care ni-l oferă lucrările celui de al
doilea volum. Din acest punc t de vedere, edificatoare sînt s tudiile refe
ritoare la lacurile de acumulare ale sistemului hidroenergetic de pe
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vulea Bistriţei, care, prin na tura lor pot constitui în mod cert un suport
ştiinţific în fundamentarea măsurilor de valorificare economică com
plexă a acestor mari suprafeţe acvatice .
Prin volumul său informaţional, prin argumentarea solidă a fapte
lor de observaţie şi tinuta elevată a ma terialului ştiinţific, cel de al
doilea număr al revistei Muzeului de Ştiinţe Naturale din Piatra Neamţ,
va interesa, fără îndoială, nu numai pe specialiştii geologi, geografi şi
biologi, ci şi pe toti cei care activează în diferitele domenii apropiate
ca profil.
Cu aceste cîteva consideraţii nu ne rămîne decît să subscriem cu
căldură noului act editorial, menit să se înscrie ca un important eveni
ment în viata cultural-ştiinţifică a Judeţului nostru.
Prof. N. ACRIŞMARIŢEI

secretar al Comitetului Judeţean Neamţ al P.C.R.
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STUDII

ŞI

C E R C ET A R I
STRATIGRAPJF.

VARIAŢIILE DE FACIES ŞI BIOSTRATiGRAFIA
JURASICULUI SUPERIOR DIN MUNŢII HAGHIMAŞ
1. PREDA1.
A BS T R A C T

�

h e b i o s t r a t i g r.aph y o f t h e
The facies variations and
u � p e r J u r a s s i c s t r a t a f r o m t h e H ă g h i m a ş M o u n t a i n s. The
article presents the news data regarding the stratigrar-hy of the Upper Jurassic strata
from the Hăghimaş synclinal.
On the western flank of the synclinal Hăghimaşul Mare and Bicaz Gorges the
Upper Jurassic is reprcsented by sandy-limestones (Callovian), marly-limestone with
Hibolites pressulus (QUENST.), radiolarian cherts, red nodulous limestones with
Sutneria galar (OPPEL) (Oxford) ; gray nodulous limestones with Sutneria platynota
(REIN.), Streblit es tenuilobatus (OPPEL), Aspidoceras acanthicum OPPEL, Hybono
ticeras beckeri (NEUM .) sandstones and marls with Lithacoceras ulmense (OPPEL),
Streblites lithoqraphicus (OPPEL) (Kimeridgian) ; sandstones and marls with Sphae
I'Odus qigas AG. white limcstones and red sandy-limestones with Sphaerodus gigas
AG., Septaliphoria, Cidaris, Nerinaea (Tithon).
On the eastern flank of the synclinal in the basin of the Dămuc Creek the
Upper Jurassic is reresented by : sandstones with argillaceous intercalatins and
brPccia (Callovi;m-Oxfordifln) ; gray nodulous limestones with Sowerbyceras torti
sulcatum (D'ORB.) (K imeridgian) ; red marly-sandstones with Sphaerodus gigas AG ..
marly-limestones and marly with Cqlpionella alpina LORENTZ (Tithon).
The sedimentary formations from the eastern flank of the Hăghimalj synclinal
present the lateral variations of the facies of the other ones from the western flank
of the synclinal.
,

Depozitele neojurasice din Munţii Hăghirnaş sînt bine cunoscute,
atît sub raport litologic cît şi biostratigrafic. L ucrările elaborate de
F. H e r b i c h ( 1 87 8) , M. N e u rn a y r ( 1 87 3) , E. V a da s z ( 1 91 5) ,
E . J e k e l i u s ( 1 922) , 1. A t a n a s i u (1. B ă n c i l ă, 1 952) , 1. B ă n c i l ă
( 1 941 ) , M. P e 1 i n ( 1 967 ) , C. G r a s u ( 1 969) etc. conţin date v alo1 Universitatea Bucureşti, Catedra de geologie
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roase privind geologia depozitelor menţionate. Cu toate acestea, unele
consideraţii de ordin litologic, biostratigrafic şi de repartitie spaţială
le considerăm totuşi necesare, cu atît mai mult cu cit aceste caracte
ristici sînt clare şi numai parţial eviden ţiate de cercetătorii amintiţi.
Pentru tratarea temei propuse în mod inteligibil, î n cele ce
urmează, constituţia lito şi biostratigrafică a jurasicului superior de pe
cele două flancuri ale sinclinalului Hăghimaş flancul vestic ( intern)
şi flancul estic ( extern), va fi expusă începînd cu zonele in care datele
sînt mai numeroase şi mai puţin controversate ( fig. 1 , 2).
1. Jurasicul superior de pe flancul vestic (intern)
Pe flancul vestic al sinclinalului Hăghim aş juraskul superior se
întîlneşte în masivele Fratele-Piatra Unică, Hăghimaşul Mare, Hăghi
maşul Negru şi în împrejurimile L acului Roşu. Aflorimentele se dispun
�ub forma unPi fîşii orientată N-S , carP începe df' la sud de Piatra
Unică şi se continuă fără întrerupere pînă în M untele Lapoş.
Pe flancul vestic al sinclinalului Hăghimaş jurasicul superior este
reprezentat prin toti termenii săi Callovian, Oxfordian, Kimeridgian
şi Tithonic.
Callovianul. S -a acceptat, începînd cu E. V a da s z ( 1 9 1 5), că
acestui etaj îi revin o serie cte calcare grezoase negricioase şi o parte
din j aspurile cu radiolari . Considerăm însă callovianul reprezentat
numai prin calcare grezoase negricioase şi calcare oolitice, feruginoase.
Deşi în aceste depozite nu s-a întîlnit încă o faună caracteristică repau
zînd pe un dogger fosilifer bine încadrat, ele nu pot fi decît dep ozite mai
noi, calloviene;
Oxfordianul. Acestui etaj i-au fost atribuite şisturi argiloase roşii
cu intercalatii de jaspuri cu radiolari. Părerea noastră este că oxfor
dianul din această zonă cuprinde depozite mult mai variate ca facies.
La Piatra Unică, si anume la obîrşia pîrîului Lazăr, sub jaspurile cu
radiolari se găsesc calcare marnoase şi marne cu Hibolites pressu/us
( QUENS TEDT), formă care în Franţa şi în Germania se întîlneşte în
oxfordianul inferior. La Lacul Roşu, pe versantul nordic al Pietrei
Ucigaşului, peste jaspurile cu radiolari repauzează cakare noduloase
roşii, considerate că apartin kimeridgianului inferior. Aceste calcare,
în decursul anilor, ne-au furnizat un bogat material paleontologic.
Menţionăm o parte din formele identificate Rhynchonella gemmel/aroi
NEUM., Nucleata nu �Jeata (S CHLOTH.), Aucella zitteli NEUM., Phyllo
ceras saxonicum NEUM,. Ca/Jiphylloceras manfredi (OPPEL) , Ho/co
phylloceras po/yolcum (BENECKE), H. mediterraneum (NEUM.), Sower
byceras tortisulcatum ( D'ORB.), Lytoceras polyciclum NEUM., Haplo
ceras jungens (NEUM .), H. carachteis ( ZEUS CH.) , G/ochiceras undatum
(OPPEL), Taramel/iceras ho/beini ( OPPEL), T. pugilis (NEOM.), A taxiohttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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ceras metamorphus (NEUM.) , A. polyplocus ( NEUM.), Katroliceras acec
A. binodum OPPEL, A. tenuispinatum FONT., A. sesquinodosum FONT.,
A. polisarcum FONT., A. haynaldi NEUM., A. bispinosum ZI ETEN,
A. ba thori HERBI CH, A. cyclotum OPPEL, A. liparum OPPEL, A. wolfi
NEUM., SNnoceras con tortum NEUM., Simoceras teres NEUM.,
Simocosmoceras nitidulum (NEUM.), Lamellaptychus sparsilamellosus
TRAUTH, L. Jammellosus TRAUTH, Laevaptychus hoplisus rugocincta
taxophora TRAUTH, Laev . la tissimus vermipora TRAUTH, Laev. lato
bliquus TRAUTH eti c.

Formele citate, desigur, nu înregistrează v arietatea genurilor şi
n umărul speciilor formelor fosile existente în calcarele noduloase roşii
de la Lacul Roşu. Menţionăm însă că în aceste cak are a fost înîtlnită
Sutneria galar ( OPPEL) , formă caracteristică pentru oxfordianul supe
rior. In acest caz, o parte din calcarele noduloase roşii de la Lacul
Roşu, dacă nu in totalitate, revin Oxfordianului superior. Este foarte
probabil, ca partea inferioară a calcarelor noduloase roşii de la Piatra
U nică, Hăghimaşul Mare, Ciofronca, Hăg himaşul Negru, considerate ca
aparţinînd în întregime Kimeridgianului, să fie tot de v îrstă oxfordiană.
Kimeridgianul. C a şi Ox fordianul, Kimeridgianul prezintă variaţii
de facies însemnate. La Piatra Unică acest etaj este r eprezentat prin
calcare noduloase roşii cu Saccocoma ; la obîrşia pîrîului Fagul O ltului,
prin calcare noduloase roşii .cu Saccocoma şi Lacunoselle, forme binecunoscute prin lu crările elaborate de C. G r a s u ( 1 964) şi M. P e 1 i n
( 1965) ; la Ciofronca, prin calcare noduloase roşii cu brahiopode şi
amoniţi, faună studiată de F .r. H e r b i c h ( 1 87 8), M. N e u m a Y r
( 1 87 3) , E. J ek e l i u s ( 1 922) şi recent de M. P e l i n ( 1 967 ) . La
nord de Ciofronca, Kimeridgianul schimbă de facies în zona Hă ghima
şului Negru se întîlnesc calcare noduloase roşii-violacee cu Saccocoma,
p entru ca la L acul Roşu, versantul n ordic al Pietrei Ucigaşului ( Ghilcoş),
să întîlnim calcare noduloase cenuşii, cu intercalaţii subţiri de gresi i şi
marne, şi gresii calcaroase cenuşii.
Calcarele noduloase cenuşii , dispuse în strate cu grosimea de
30-40 cm. conţin, de asemenea, o bogată faună de amoniţi, mai puţin
de brahiopode şi l amelibranhia te. Această faună a fost studiată de
Fr. H e r b i c h ( 1 87 8) , M. N e u m a y r ( 1 87 3) , E. J e k e l i u s ( 1 922)
şi recent de 1. P r e d a şi M. P e l i n ( 1 965) . Continuî nd cerce
tările am reuşit să colectăm şi să identificăm numeroase forme fosile,
dintre care menţionăm Pygope janitor PICTET, Nucleata nucleata
( SCHLOTH.), Neaera lorioli NEUM., Phylloceras isotipum BENECKE,
Holcophylloceras polyolcum (BENECKE), Calliphylloceras manfredi
( OPEL), Sowerbyceras tortisulcatum (D'ORB.), Lytoceras polyciclum
NEUM., Haploceras subelimatum FONT, Hemihaploceras nobilis
( NEUM.), Taramelliceras compsa OPPEL, T. s trombecki (OPPEL), T. eryhttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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cina ( GEMMELLARO), T. kochi HERB.I CH, T. aesopica F �NT., Peris
phinctes haliarchus NEUM., P. colubnnus REIN., P. plebeJ.US NE�M.,
P. oxypleurus HERBICH , Aspidoceras binodum OPPEL, A. cucumspmo
sum ( QUENST EDT), A. zeuschne ri ZI TTEL, A. cyclotum OPPEL, A. lol}
gispinum SOW., Lamellap tychus beyrichi O� PEL, Laevaptychus crass1s�
simus HAUPT Belemnites semisulca tus MO NST., Conobelus benecke1
(NEUM.), Rhabdocidaris cylindrica QUENST ., Metaporhinus giimbeli

N EUM.
La fauna ment ionată mai sus adăugăm următoarele forme fosile
de z onă :
- Sutneria platynota REIN.; se întîlneşte in partea i nferioară
a calcarelor noduloase cenuşii şi caracterizează Kimeridgianul inferior ;
- Hybonoticeras beckeri (NEUM.) ; se întîlneşte in partea de
mij loc a calc arelor noduloase cenuşii şi este caracteristic pentru Kime
ridgianu l mediu.
Pe lîngă aceste forme caracteristice amintim pe Streblites tenui
lobatum OPPEL şi Aspidoceras acanthicum OPPEL, ultima formă fosilă
f iind întîlnită la partea superioară a calcarelor noduloase cenuşii.
Gresiile calcaroase cenuşii sînt dispuse în bancuri de 30-4 0 cm
şi au intercalaţii de gresii şi mame grezoase. Spre deosebire de calca
rele noduloase cenuşii, aceste depozite sînt mult mai sărace în faună,
i ar exemplarele c are se întîlnesc sînt de multe ori deformate, sub formă
de frag mente şi cu caracterele specifice în bună parte îndepărtate. Din
acest orizont am reuşit să colectăm formele Ptychophylloceras pty
choicum ( QUENST.), Prote tragonites quadrisulcatum ( D'ORB.), Tysano
lytoceras sutile (OPPEL) şi formele fosile de zonă Lithacoceras ulmense
(OPPEL) , Streblites lithographicus ( OPPEL) şi Aulacos tephanus aii. pseu
domutabilis ( LORI OL) . Aceste specii sînt caracteristice pentru Kime
ridgianul superior şi se întîlnesc într-un pachet de gresii situat la circa
15 m înălţime, faţă de orizontul calcarelor noduloase cenuşii, a căror
grosime este de circa 5 m.
Calcarele noduloase cenuşii şi gresiile cu fauna menţionată pot
fi urmărite cu II'. ici întreruperi - din cauza grohotişurilor care le
acopere pe tot v ersantul nordic al Pietrei Ucigaşului, pînă la i ntrarea
în Cheile Bkazului, unde se afundă şi prin intermediul unei falii .
Sub facies calcaros grezos Kimeridgianul se întîlneşte şi pe ver
santul stîiV g al v ăi i Bicazului, la baza Muntelui Piatra Roşie ( Suhardul
Mic). Aici însă Kimeridgianul este acoperit in cea mai mare parte de
grohotişuri şi din această cauză prezenţa lui este pusă în ev idenţă
numai de către blocuri d e dim ensiuni diferite, amestecate cu blocuri
de calcare tithonice.
La nord de Lacul Roşu-Valea Bicazului Kimeridgianul mai poate
f i observ at în lo c pe pîrîul Lapoş, la intrarea în cheile acestuia, unde
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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este reprezentat numai prin calcare noduloase cenuşii cu amoniţi. De
aseme nea, mai poate fi observat pe Muntele Lapoş, însă numai sub
formă de blocuri de calcare noduloase cenuşii cu amoniţi, remaniate în
conglomeratele cretacice din z ona c ătunului Bîrnadu.
Tithonicul. Etajul tithonic este reprezentat prin calcare de tip
Stramberg, ce constituie elementul caracteristic al acestei zone. Ele
au grosimi variabile 200 m în · Hăghimaşul Negru şi 80-100 m in
P iatra Roşie şi Măgura T iglelor ; ocupă suprafeţe întinse in Hăghi
maşul Mare, Hăghimaşul Negru, P iatra Ucigaşului şi Surducul. La nord
de Bicaz calcarele de S tramberg se reduc în grosime şi, probabil,
schimbă de facies.
In calcarele tithonice, local, se pot deosebi cîteva variaţii litolo
gice şi faunistice, şi anume
- calcare albe sau albk ioase-cenuşii, adesea pseudoolitice, bo
gate în microfaună ( C. G r a s u, 1 969) , cum este cazul calcarelor ce
constituie P iatra Ucigaşului, Surducul, Cheile Bicazului ;
- calcare g rezoase r oşii, bogate î n m acrofaună dată de brahio
pode, lamelibranhiate şi echinide (C. G r a s u, 1 969) , care se dezvoltă
i n P iatra Roşie, Ucigaşul e tc. ;
- calcare marnoase, gălbui sau cenuşii cu Nerinea, întîlnite in
Hă ghimaşul Mare, Hăghimaşul Negru etc.
După cum am arătat, fauna calcarelor de Stramberg a fost studiată
recent de C. G r a s u ( 1 964, 1 969), care menţionează circa 40 de specii
de nevertebrate, în maj oritate lamelibranhiate şi brahiopode.
2. JurasicuJ superior de pe flancul estic (extern)
Jurasicul superior de pe flancul estic al sinclinalului Hăghimaş
este bine dezvoltat în bazinul superior al pîrîului Dămuc - afluentii
de pe partea stîngă -, începînd de la pîrîul P iciorului spre sud. O suc
cesiune completă poate fi urmărită pe pîrîul Arşiţei Almaşului (pîrîul
Mi tului), pîraiele P avaş, Baratos şi Lupului.
Jurasicul superior de la obîrşia pîrîului D ămuc este reprezentat
prin depozite neritico-pelagice, cunoscute sub numele de " Strate cu
Aptychus", care cuprind la partea lor superioară şi Berriasianul. Lito
logic şi stratigrafic, I. T u r c u 1 e t şi C. G r a s u ( 1 968) au separat
în Stratele cu Aptychus două orizonturi : un orizont inferior (Cal lovian
superior-Oxfordian) şi altul superior ( Kimeridgian-Berriasian) , care se
subdivide la rîndul său într-un suborizont bazal (Kimeridgian-Tithonic)
şi un suborizont superior (Berriasian) .
Callovian-Oxiordianul. Oriz ontul inferior al Stratelor cu Aptychus
este constituit din şisturi argiloase, gresii şistoase, calcare grezoase şi
b reccii ; are grosimea de circa 1 00 m în pîrîul Lupului şi se subţiază
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

16

ION PREDA

6

t reptat spre nord, aj ungînd la cîţiva metri grosime în pîrîul Arşiţei.
A cest orizont e ste l ipsit de m acrofaună. Doar 1. B ă n c i 1 ă ( 1 941)
ci tează din mamele de pe v alea S trîm bă, afluent al Trotuşului, Hibolites
hastatus (BLAINVILLE), for mă carac teristică pentru Callovian. Cît pri
veşte microfauna, autorii ment ionati citează ca fiind foarte frec vente
Trocholina a/pina LEUP. şi BIGL. şi 1. elongata LEUP şi BIGL.
Kimeridgian-Tithonic. Orizontul bazal al S tr atelor cu Aptychus
este constituit dintr-o serie calcaroasă care l a 1 zvoarele Dămucului
atinge grosimea de 400 m. Această serie este alcătuită în bază din
marne grezoase micacee, de culoare cenuşie-verzuie, cu intercalaţii
roşii-violacee. S ubordonat apar calc are noduloase cenuşii foarte dure,
dispuse în bancuri centimetrice. Sedimentarea se continuă cu calcare
marnoase cenuşii-verz ui, ce au interc alaţii grezoase, şi calcare mar
n oase fine, peli tice, de acee aşi culoare. Din mamele grezoase,
I. T u r c u 1 e ţ şi C. G r a s u ( 1 968) au recoltat şi identificat nume
roase specii de Lamellaptychus şi Laevaptychus, la care adaugă şi
genurile de amoniţi Phylloceras, Glochiceras, Lytoceras, care se întîl
nesc l n Kimeridgianul flancul ui in tern. In ceea ce ne priveşte, l a for
mele menţionate de autorii citaţi, adăugăm Sphaerodus gigas AG., exis
tent în mamele grezoase roşii, Sowerbyceras tortisulcatum (D'ORB) şi
Glochiceras sp. din calcare l e grezoase cenuşii ce aflorează pe pîrîul
M îţui ui.
In consecinţă, mamele grezoase micacee, cu intercalaţii de calcare
noduloase cenuşii, di n partea bazală a oriz ont ului superior din S tratele
cu Aptychus, aparţin, fără îndoială, Kimerid gianului.
Calcarele marnoase pelitice, după aceiaşi autori : 1. T u r c u 1 e ţ
şi C. G r a s u ( 1 968), c onţin o microfau nă reprezentată pri n ti ntinni
dele Calpionella a/pina L OREN TZ şi C. elliptica CADISCH, precum şi
o macrofaună dată de aptichi. Această faună îndreptăţeşte autorii men
ţionaţi să considere depozitele ce o conţ in de vîrstă tithonică.
3. Cretacicul inferior
Depozitele cretaci c-inferioare din Munţii Hăghimaş îmbracă fa
ciesuri diferite de la un flanc la altul al sinclinalului.
Cretacicul inferior de pe flancul vestic este re prezentat prin
calcare marnoasc cenuşii-ciocolatii, sublitografice, care în Hăghimaşul
Neg ru conţin o macrofaună cu Berriasella cfr. privasensis ( PICTET) şi
Neocomites neocomiensis (D'ORB), caracteristică pentru Barriasianul
mediu şi Valanginian (C. G r a s u, 1 969) . Trecerea gradată a depozi
telor respective spre calcarele de S tramberg şi la cele urgo-barremiene
î ndreptăţesc presupunerea existenţei Neocomianului în întregime.
l n Hăghimaşul Mare şi ch iar în Ucigaşul-S urduc (pe alocuri) , fa
ci esul pelagic al eocretacicului este înlocuit cu calcare recifale, care
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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nu se deosebesc litologic de cele de Stramberg sau urgo-barremiene.
Prezenţa speciei Leviathania Jeviathan ( PICT. şi CAMP.) , caracteristică
pentru Valanginian, este un argument in sprijinul existenţei Neoco
rn ianului, în baza calcarelor urgo-barremiene.
Cretacicul inferior de pe flancul estic incepe, probabil, tot cu
B erriasianul. Suborizontul s uperior al Stratelor cu Aptychus, constituit
din marne cenuşii- albicioase şi calcare marnoase cenuşii, conţine o
faună de aptichi Lamellaptychus morti/leii PICT. şi LOR., L. submor
tilleti TRAUTH, L. theodosia DESH. şi de tintinnide : Calpionella a/pina
LO RENTZ, Tintinopsel/a carpathica (MURG. şi FIL.) care indică pre
:l en ţa Berriasianului (C. G r a s u, 1969) .
Calcarele marnoase berriassiene, spre partea lor superioară încep
să devină grezoase, intercalaţiile de gresii predomină , culoarea se
schimbă spre cenuşiu închis, diaclazele umplute cu calcit apar frecvent,
fă cînd trecerea gradată la Stratele de Sinaia-v alanginian-h auteriv iene.
Această tranziţie de la Stratele cu Aptychus la Stratele de Sinaia este
v izibilă începînd de la pîrîul Arşiţei spre sud. La nord de pi rîul Gusei,
z ona cristalino-m ezoz oică v ine în contact tectonic cu Stratele de Sinaia.
L inia tectonică care le separă reprezintă o fractură adîncă care se con
tinuă ş i la sud însă nu este ev identă ; unele schimbări litologice şi în
poziţia stratelor sînt singurele argumente în acest sens. Este foarte pro
babil ca in anumite zone această linie tectonică să aibă o să ritură mai
m are, în altele mai mică. La această concluzie cond uC' e şi faptul că
la Arşiţa Dandenilor S tratele d e Sinaia au în baza lor, la zi, partea
superioară a Stratelor cu Aptychus-Beuiasianul, iar sub cristalin se află
toată suita inferioară a Stratelor cu Aptychus 1• De la pîrîul Arşiţei
spre nord se poate v orbi de o încălecare clară a zonei cristalino
mezozoice peste zona flişului.
4. Răspîndirea Stratelor cu Aptychus în Muntii Hăghimaş
In stadiul a·ctual de cunoaştere, Stratele cu Aptychus se întîlnesc
pe flancul estic al sinclinalului Hăghimaş numai la sud de pîrîul Picio 
rului. La nord de acesta, î n zona Piatra Liciului, j urasicul superior este
dezv oltat în facies vestic . Aici se întîlnesc calcare de Stramberg repau
zî nd pe depozite grezo ase ce aparţin, probabil Malmului inferior şi
si gur Doggerului şi Liasicului . Mai spre nord, la Bîtca Neagră, apare
numai Liasicul şi Doggerul, Malmul fiind parţial îndepărtat prin ero
ziune şi. acoperit de depozite mai noi, cretac i ce. La sud de Piatra L iciu
lui, Liasicul şi Doggerul nu sînt dov edite paleontologic, iar calcarele
de Stramberg se întîlnesc nuiT' ai ca blocuri prins e in conglomeratele
1

C. G r a s 11, informare verbală.
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cretacice. Ele au f ost rupte din creasta submersă a Pietrei L iciului şi
î ncorporate depozitelor în formare, la mică distanţă de aceasta. Inlo
cuirea Malmului în fa cies vestic cu depozite neritico- pelagit: e-S tratele
cu Aptychus, indică o schimbare, pe alocuri, a condiţiilor de sedimen
t are. De altfel, tentativ a de î nlo cuire a calcare lor de Strarn berg cu
depozite det ritke se face simţită şi pe flancul vestic încă din Kimerid
gi an, deoarece la Lacul Roşu Kimeridgianul şi Tithonicul inferior
conţin puterni• ce in tercalaţii grezoase, pentru ca în masivul Chicera
(1. T u r c u 1 e ţ şi C. G r a s u, 1 969) şi Tithonk ul în întregime să fie
reprezentat prin depozite similare. Aceasta dovedeşte că geosinclinalul
fli şului s-a schiţ at î ncă de l a începutul juras iculul superior.
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DIF. VARIATIONPAZTES TIND Dl:P. BIOST�ATTGRAPHTE DER OBEREN

JURA AUS DEM HA.GHIMAŞ-GEBIRGE
ZUSAMMENFASSUNG

Tn rliP�"'r Arb e i werr1Pn n eu e Dat"T'\ vor!!'f']t>ot. j" Bezuf! :mf die Stratiera ph i e
.jer oberen Jura beider Flanken des HĂohim fl.�-SYnclinals: Die westliche innere
fi'ln" J.re llfă!!'h imasnl MRrP-Hă!!'rirnas,•l Ncr,ru- "Poter See-Ricaz Klamm) und die
iistliche. aul"sere Flanke IOberer Dămnc).
Callovi('n -snndiP.er Kalkstein ; Oxford
H;1P-bimaşul MBre-Hăohimaşul Negru
merP�"li tTP Kalk�teine Tl"it Hibolites 1JTessulus (QUENST.). Jaspis mit Radi olarien, roter
Knollenkalk ; Kimeridge-roter Knollenkalk mit A. acanthicum OPPEL, Lacunosella,
Nucleata etc. ; Tithon-gra� -weisslicher '(-Calkstein und roter mergeliger Kalkstein mit
Nerinaea. Septaliphoria etc.
Roter See-Bicaz Klam : Callovien-sandiger Kalkstein ; Oxford-roter Tonschie
fer, Jaspis mit Radiolaren. roter Knollenkalk mit Sutneria galar (OPl_!IEL) : Kime
ridge-P'rRuer K"oll.,nkalk mit Idocera.� so.. Sutnerin nlatynota (HETN.), Streblites
tenuilobatus (OPPEL), Aspidoceras acanthicum OPPEL. Hubonoticeras beckeri
fNEUM. ). Sandstein und Merge] mit Lithacoceras ulmense (OPPEL) und Streblites
!it hoaraph icus (OPl_!IEL) : Tithon-Sandstein und Merpel mit Sphaerodus aiaas AG. .
Nautilus sp .. grau-weisslicher Kalkstein und roter sandi'ger Kalkstein mit Sphaerodus
ryigas AG , Septaliphoria. Cidaris etc.
Oberer Dămuc: Callovien-Oxford-Sandstai n mit zwieschenlagerungen aus Ton
11nd Brekzien ; Kimeridge-erauer Knollenkalk mit Sowerbyceras tortisulcatum
(D'ORB.); Tithon-roter sandiger Merge! mit Spaerodus ţ:�igas AG.. Kalkmergel und
mergeliger Kalkstein mit Calpionella alpina LORENTZ.
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PLANŞA 1

Fig. 1, 2, - Lacunosella visulica (OPPEL) ; calcare noduloase roşii, p. Fagul Oltului,
Kimeridgian.
Fig. 3, 4, 5. - Rhynchonella malbosi PICT. var. chomeracensis lAC. şi FALL. ;
calcare noduloase roşii, p. Fagul Oltului, Kimeridgian.
Fig. 6, 7, 8. - Lacunosella sellijormis (LEWINSKI) ; calcare noduloase roşU, p. Fagul
Oltului, Kimeridgian.
Fig. 9, 10. - Lacunosella arolica (OPPEL) ; calcare noduloase roşii, p. Fagul Oltului,
Kimeridgian.
F'ig. 11. - Septaliphoria astieriana (D'ORBIGNY) ; calcare albe, Hăghimaşul Negru,
'l'ithonic.
Fig. 12, 13, 14. - Rhynchonella strambergensis REMES ; calcare noduloase roşii,
p. Oii, Kimeridgian.
Fig. 15, 16. - Terebratula immanis ZEUSCHNER ; calcare grezoase roşii, Piatra
Roşie, 'fi1honir.
Fig. 17, 18, 19. - Nucleata nucleata (SCHLOTHEIM) ; calcare noduloase roşii, p. Oii ;
calcare noduloase cenuşii, Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.
Fig. 20, 21. - Lacunosella sparsicosta (OPPEL) ; calcare noduloase roşii, p. Oii ,
Kimeridgian.
Fig. 22. - Terebratula bisuffarcinata SCHLOThEIM ; culcare nocluloase roşii, p. Oii,
ICimeridgian.
Fig. 23. - Neaera lorioli NEUMA YR ; calcare noduloase cenuşi i, Piatra Ucigaşului,
Kimeridgian.

PLANCHE1 1

Fig. 1, 2. - Loeunos;!lla visulica (OPFEL) ; cr.lcaircs noeudeux rouges, r. Fagul Oltt:.
.
lui, Kimmendgien.
F",ii.. 3, 1, G. - Rhynchonella malbosi PICT. var: ch�merac cn�is Ii\C. şi FALL. ; cal
.
caires noeudeux rou;:es, r . Fagul Oltulu1, Klmmendg1en.
Fig. 6, 7, 8. - Lacunosella selliformis (LEWINSKI) ; calcaires noeudeux rouges,
r. Fagul Oltului, Kimmeridgien.
Fig. 9, 10. - Lacunosella arolica (OPPEL) ; calcaires noeudeux rouges, r. Fagul Oltu
lui, Kimmeridgien.
Fig. 11. - Şeptaliphoria astieriana (D'O RBIGNY) ; calcaires blanches, m. Hăghimaşul
Ne�ru, Tithonique.
Fig. 12, 1 3, 14. - Rhynchonella strambergensis REJVIES ; calcaircs noeudeux rouges,
r. Oii, Kimmeridgien.
Fig. 15, 16. - Terebratula immanis ZEUSCHNER ; calcaires greseux rouges, m. Pia
tra Roşie, Tithonique.
Fi,;. 17, 18, 19. - Nucleata nucleata (SCHLOTHEIM) ; calcaires noeudeux rouges,
r. Oii ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridgien.
Fig. 20, 21. - Lar.unosella sparsicosta (OPPEL) ; calcaires noeudeux rouges, r. Oii,
Kiplmeridgien.
Fig. 22. - Terebratula bisuffarr.inata SCHLOTHEIM ; calcaires noeudeux rouges,
r. Oii, Kimmeridgien.
Fig. 23. - Neaera lorioli NEUMAYR ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra Uciga
şului K immeridgien.
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PLANŞA II
Fig.

1.

Fig.

-

Pyhlloceras saxonicum NEUMA YR ;

2.

-

Nautilus franconicus OPEL ; calcare noduloase cenuşii, Piatra Ucigaşului,

Fig.

3.

-

Fig.

4.

-

Fig.

5.

-

gaşului, Oxfordian.

cal care noduloase roşii, Piatra Uci

Kimeridgian.

Phylloceras (Calliphylloceras) zignodianum D'ORBIGNY ; calcare nodu
loase cenuşii, Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.
Phylloceras (Holcophylloceras) polyolcum BENECKE ; calcare noduloase
roşii, Oxfordian ; calcare noduloase cenuşii, Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.
Phylloceras (Calliphylloceras) leptoptychum HERBICH ; calcare noduloase
cenuşii, Piatra Ucigaşului, Kimerdigian.

PLANCHE II
Fig.

1.

-

Phylloceras saxunicum NEUMAYR ; calcaires noeudeux rouges, m. Piatra

Fig.

2.

-

Nautilus franconicus OPPEL : calcaires noeudeux grises, m. Piatra Uciga-

Fig.

3. - Phylloceras (Calliphylloceras) zignodianum

Fig.

4.

Fig.

5.

Ucigaşului, Oxfordien.
şului, Kimmeridgien.

.
D'ORBIGNY ; calcaires noeu
deux rouges, Oxfordien : calcaires noeudeux grises, m. Piatra Ucigaşului,
Kimmeridgien
Phylloceras (Holcophylloceras) polyolcum BENECKE; calcaires noeudeux
rouges, Oxfordien: calcaires noeudeux grises, m. Piatra Ucigaşului, Kim
meridgien .
Phylloceras (Calliphylloceras) leptoptychum HERBICH ; calcaires noeudeux
grises, m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridgien.

-
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PLANŞA l ll
Fi�.

1.

n�. 2.

-

Nautilus strambergensis ZITTE'... ;

-

Phylloceras isotipum BENECKE ;

Kimeridgian.

gres ! i

calc:aroase.

calcare

gaş"lui, Kimcridgian.

no juJoa�c

Piatra Ucigaşului,

cenuşii, Piatra Uci

gresii calca
roase, Kimeridgian:
- Phylloceras sp. ; gresii ca!caroase, Piat:-a Uciga�ului, Kimeridgian.

Fig.

3. - Phylloceras (Ptychophylloceras) ptychoicum QUENSTEDT ;

"ig.

4.

PLANCHE [IT

c

1.

-

Nautilus strambergensis ZITTEL ;

Fig.

2.

-

Phylloceras isotinum BENECKE

Fig.

3. - Phylloceras (Ptychophylloceras) ptychoicum QUENSTEDT

Fig.

Kimmeridgien.

Uci�>aşului. Kimmeridgien.

Kimmeridgien.

4. - Phylloceras sp. ;

;

�res

alca i res

m.

Fi g.

.

Piatra Uci �aşului

calcaires noeudeux r,rises,

m. Piatra

; gres calcaires,

gres calcaires, m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridgien.
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PLANŞA IV

Fig. 1. - Phylloceras (Calliphylloceras) leptoptychum HERBICH ; calcare noduloase
cenuşii, Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.
Fig. 2.
PhyUoceras (Calliphylloceras) zignodianum D'ORBIGNY ; calcare nodu
loase roŞii, p. Oii, Kimeridgian.
Fig. 3. - Lytoceras polycyclum NEUMAYR ; calcare noduloase cenuşH, Piatra Uci
gaşului, Kimeridgian.
Fig. 4.
Lytoceras polycyclum NEUMAYR ; calcare noduloase cenuşii, Piatra Uci
gaşului, Kimeridgian.
Fig. 5. - Phylloceras ptychostoma BENECKE ; calcare noduloase cenuşii, Piatra
Ucigaşului, Kimeridgian.
Fig. 6, 7.
Sowerbyceras tortisulcatum (D'ORBIGNY) ; calcare noduloase roşii,
p. Oii Kimerjdgian ; calcare noduloase roşii, Piatra Ucigaşului, Oxfordian ;
calcare noduloase cenuşii, Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.
-

-

-

,

PLANCHE IV

Fig. 1 .
Fig. 2.
Fig. 3.

Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6,

Phylloceras (Calliphylloceras) leptoptychum HERBICH ; calcaires noeu
deux grises, m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridgien.
Phylloceras (Calliphylloceras) zignodianum D'ORBIGNY ; calcaires noeu
deux rouges, Kimmeridgien.
- Lytoceras polycyclum NEUMAYR ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra
Ucigaşului. Kimmeridgien .
- Lytoceras polycyclum NEUMAY'R ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra
Uci lmşului, Kimmeridgien.
Phylloceras ptychostoma BENECKE ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra
Ucilrai!ului. Kimmeridgien.
7.
Sowerbyceras tortisu7catum ID'OR.BIGNY) ; calcaires noPuden x rouges,
r. Oii, Kimmeridgien ; calcaires noeudeux rouges, m. Piatra Ucigaşului. Ox
fordien ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra Ucigaşului. Kimmeridgien.

-

-

-

-
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PLANŞA V
Fig. I .
Fig.

-

J:o' ig. 3.
Fi g .

1.

-

Lytoceras montam•m OPPEL ; calcare noduloase roşii, Oxfordian.
Lytoceras (Protetragonites) quadrisulcatus D'ORBIGNY ; gresii calcaroase,

[Cimeridgian.
-

.

Phylloceras (Calliphylloceras) 11U1nfredi OPPEL ; calcare noduloase roşii,

Piatra Ucigaşului, Oxfordian ;
i{imeridgian.
-

calcare noduloa::e cenuş:i, Piatra Ucigaşului,

Phylloceras (Calliphylloceras) zignodianum D'ORBIGNY ;

calcare nodu

loase roşi i, Piatra Ucigaşului, Ox�ordian.

PLANCHE V
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.

-

Lytocc:·as montanum GPFEL : calcairf:s noeudeux rou��:es, Oxfordien.
Lytoceras (Protetragoni: es) quadrisulcatus D'ORBIGNY
gres calcaires,

Kimmeridgien.
-

Phylloceras (Calliphylloceras) manfredi OPPEL ; calcaires noeudeux rou

ges, m. Piatra Ucigaşului, Oxfordien ;
Uci.,.aşului, Kimmeridgien.

calcaires noudeux grises, m. Piatra

Phylloceras (Calliphylloceras) zignodianum D'ORBIGNY
deux rouges, m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridgien.

-
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PLANŞA VI
Fig. 1. - Oppelta (Taramelliceras) strombecki OPPEL ; calcare noduloase cenuşii,
Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.
Fig. 2. - Oppelia (Taramelliceras) holbeini OPPEL ; calcare noduloase roşH, Piatra
Ucigaşului, Oxfordian.

PLANCHE VI
Fig. 1. - Oppelia
m. Piatra
Fig. 2. - Oppelia
m. Piatra

(Taramelliceras) strombecki OPPEL :

r.alcaires noeudeux grises.

(Taramelliceras) holbeini OPPEL ;

calcaires noeude•1x rouges,

Ucigaşului, Kimmeridgien.
Ucigaşului, Oxfordien.
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PLANŞA VII

O ppe/ia (Tarameliiceras) kochi HER BICH; Oaloare noduloase r<>Şii. i , m.
Ucigaşului, Oxfordian.
Fig. 2. - Oppelia (Taramelliceras) pugilis NEUMA YR ; culcare noduloase roşii, Pia
F� g . 1 .

-

tra Ucigaşului, Oxfordian.
Oppelia sp. ; calcare noduloase roşii, Piatra Ucigaşului, Oxfordian.
Oppelia (Taramelliceras) aesopica FONTANNES ; calcare noduloase cenuşii,
Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.
Fig. 5. - Oppelia dentata REINECKE ; calcare noduloase roşii, Piatra Ucigaşului,
Oxfordian.
Fig. 6. - PeTisphinctes plebejus NEUMAYR ; calc are noduloase cenw;ii, Piatra Uci
gaşului, Kimeridgian.
Fig. 7.
Amphiastraea basaltiformis ETALON ; calcare recifale albe, Hăghimaşul
Mare, Tithonic,
J:t' ig. 3.
Fi:�. 4.

-

-

-

PLANCHE VII
Fig. 1.
�'ig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.

-

Oppelic (Taramelliceras) kochi HERBICH ; calcaires noeudeux rouges, m.

Ucigaşului, Oxfordien.

Oppelia (Taramelliceras) pugilis NEUMA YR ; calcaires noeudeux rouges.
m. Piatra Ucigaşului, Oxfordien.
Oppelia S J. ; calcaires noeudeux rouges, m. Piatra Ucigaşului. Oxfordien.
Oppelia (Taramelliceras) aesopica FONTANNES ; calcaires noeudeux grises.
m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridgien.
- Oppelia dentata REINECKE ; calcaires noeudeux. m. Piatra Uci:�aş'.llui,
Oxfordien.
Perishinctes plebejus NEUMA YR ; calcairrs noeudeux �rises, m. Piatra
Ucigaşului, Kimmeridgien.
Amphiastraea basaltiformis ETALON ; calcaires recifaux blanches, m. Hă
ghimaşul Mare, Tithonique.

-

-

-

-

-
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PLANŞA

VIII

Fig.

1.

-

Oppelia (Taramelliceras) sp. ; calcare noduloase roşii, Piatra Ucigaşului,

Fig.

2.

-

Oppelia (Taramelliceras) mikoi HERBICH ; calcare noduloase cenuşii, Pia

Oxfordian.

tra Ucigaşului, Kimeridgian.

PLANCHE VIII
Fig.

1.

Fig.

2.

-

Oppelia (Taramelliceras) sp. ; calcaires noeudeux rouges, m. Piatra Uciga

şului, Oxfordien.

-

Oppelia (1'aramelliceras}" mikoi HERBICH ;

m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridgien.

·:alcaires noeudeux grises,
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PLANŞA IX
Fig.

1.

Fig.

2. - Haploceras subelimatum FONTANNES ;

-

calcare noduloase cenuşii,. Piatra

Hybonoticeras beckeri (NEUMA YR) ;

Ucigaşului, Kimeridgian.

calcare noduloase cenuşii, Piatra

Ucigaşului, Kimeridgian.

Fig 3. - Phylloceras (Holcophylloceras) polyolcum BENECKE ;
.

Fig.
Fig.

4.

cenuşii, Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.
- Lithacoceras ulmense (OPPEL) ; gresii
Kimeridgian.

5. - Oppelia (Taramelliceras) compsa OPPEL ;

Ucigaşului, Kimeridgian.

calcare noduloase

calcaroase, Piatra Ucigaşului,
calcare noduloase cenuşii, Piatra

PLANCHE IX
Fig.

1 . - Hybonoticeras beckeri (NE UMAYR) ;

Fig.

2. - Haploceras subelimat um FONTANNES ;

Fig.

3. - Phylloceras (Holcophylloceras) ployolcum BENECKE ;

Ucigaşului, Kimmeridgien.

tra Ucigaşului, Kimmeridgien.

Fig. 4.

Fig.

5.

calcaires noeudeux grises, m. Piatra
calcaires noeudeux grises, m. Pia

calcaires noeudeux
grises, m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridgien.
- Lithacoceras ulmense (OPPEL) ; gres calcaires, m. Piatra Ucigaşului, Kim
:meridgien.
Oppelia (Taramelliceras) compsa OPPEL ; calcaires noeudeux grises, m. Pia
tra Ucigaşului, Kimmeridgien.

-
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tJl.ANŞA X

Fig. 1, 2. - Sutneria platynota REINECKE ; calcare noduloase cenuşii, Piatra Uci
gaşului, Kimeridgian. Fig. 2 mărită de 2X.
Fig. 3, 4 . - Sutneria galar (OPPEL) ; calcare noduloase roşii, Piatra Ucigaşului,
Oxfordian. Fig. 4 mărită de 2 X .
F'ig. 5 . - Oppelia (Streblites) tenuilobatus OPPEL ; calcare noduloase cenuşii, Piatra
Ucigaşului, Kimeridgian.
F'ig. 6. - Aulacostephanus aff. pseudomutabiLis (DE LORIOL) ; gresii calcaroase,
Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.
7. - Belemnites (Conobelus) beneckei NEUMAYR ; gresii calcaroase, Piatra
Ucigaşului, Kimeridgian.
Fi((. 8, 9. - 1:1elemnites semisulcatus MUNSTER ; calcare noduloase cenuşii, Piatra
Ucigaşului, Kimeridgian.
Fig. 10. - Belemnites (Hibolites) pressulus QUENSTEDT ; marne calcaroase, p.
Lazăr (Piatra Unică), Oxfordian.
Fig. 11. - Aspidoceras acanthicum OPPEL ; calcare noduloase roşii, p . Oii, Kime
ridgian ; calcare noduloase cenuşii, Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.
Fig. 12. - Pygope janitor PICTET ; calcare cenuşii, Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.

PLANCHE X
.Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

2. - Sutneria platynota nEINECKE ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra
Ucigaşului, Kimmeridgien. Fig. 2 agrandi 2 X .
3 , 4. - Sutneria galar (OPPEL) ; calcaires noeudeux rouges, m . Piatra Ucigaşului,
Oxfordien. Fig. 4 agrandi 2X.
5. - Oppelia (Streblites) tenuilobatus OPPEL ; calcaires o::-udeux grises, m. Pia
tra Ucigaşului, Kimmeridgien.
6. - Aulacostephanus aff. pseudomutabilis (DE LORIOL) ; gres calcaires, m. Pia
tra Ucigaşului, Kimmeridgien.
7.
Belemnites (Conobelus) beneclcei NEUMAYR ; gres calcaires. m. Piatra
Ucigaşului, Kimmeridgien.
8, 9.
Belemnites semisulcatus MONSTER ; calcnires noeudeux grises, m. Pia
tra Ucigaşului, Kimmeridgien.
10.
Belemnites (Hibolites) pressulus QUENSTEDT ; marnes calcaires, r. Lazăr,
m. Piatra Unică, Kimmeridgien.
11. - Aspidoceras acanthicum OPPEL ; calcaires noeudeux rouges, r. Oii ; cal
caires noeudeux grises, m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridgien.
12. - Pygope janitor PICTET ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra Ucigaşului,
Kimmeridgien.
1,

-

.

-

-
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1

1
.

PLANŞA

XI

Fig. 1 . - Perisphinctes (Subplanites) contiguus CATULLO ; calcarc noduloasc cenuşii,
Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.
Fig. 2. - Perisphinctes (Lithacoceras) geron ZITTEL ; calcare noduloase cenuşii, Pia
tra Roşie (Suhardul Mic), Kimeridgian.
Perisphinctes (Ata:cioceras) metamorphus NE UMA YR ; calcare noduloase
Fig. 3.
roşii, Piatra Ucigaşului, Oxfordian.
-

PLANCHE XI
Fig. 1. - Perisphinctes (Subplanites) contiguus CATULLO ; calcaires noeudeux grises,
m. Piatra Uci,e-aşului, Kimmeridgien.
Fig. 2. - Perisphinctes (Lithacoceras) geron ZITTEL ; calcaires noeudeux grises.
m. Piatra Roşie (Suhardul Mic), Kimmeridgien.
Fig. 3. - Perisphinctes (Ata:cioce1'as) metamorphus NEUMAYR ; calcaires noeudeux
rouges, m, Piatra Ucigaşului, Oxfordien.
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XI

PLANŞA XII
Fig.

1.

Fig.

2.

-

Fig.

3.

-

Fig.
Fig.

4.
5.

Perisphinctes (Lithacoceras) pseudopolyplocoides GEYER ; calcare noduloase

cenuşii, Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.

Perisphinctes (Ort osphinctes) colubrinus REINECKE ; calcare noduloa<>e
cenuşii, Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.
Perisphinctes (Lithacoceras) freybergi GEYER ; calcare noduloase cenuşi�,
Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.
Idoceras sp. ; calcare noduloase cenuşii, Piatra Ucigaşului, Kimeridgian ?.
Perisphinctes sr. ; calcare noduloase gri, Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.

-

-

PLANCHE XII
1.

"Perisphinctes (Lithacoceras) pseudopolyplocoides GEYER ; calca1res noeu
deux grises, m. Piatra Ucigaşului, Kimmerideien.
Fig. 2.
Perisphinctes (Ortosphinctes) colubrinus REINECKE ; calcaires noeudeux
grises, m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridl'!"ien .
Fig. 3.
Perisphinctes (Lithacoceras) freybergi GEYER ; calcaires noeudeux grises,
m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridl'!"ien.
Fig. 4. ldoceras sp. ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridi!ien.
Fig. 5.
Perisphinctes sp. ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra Ucigaşului, Kim
·!lleridgien.

Fig.

-

-

-

-
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PLANŞA XIII
Fig.
Fig.

1.

2.

-

Perisphinctes (Lithacoceras) progeron AMMON ; ca!care noduloase cenuşii,

-

Perisphinctes (Lithacoceras) pseudolictor CHOFFAT ;

Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.

cenuşii, Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.

calcare noduloase

PLANCHE XIII
Fig. 1.

-

PeriJsphinctes (Lithacoceras) progeron AMMON ; calcaires noeudeux grises,

l."ig. 2.

-

Perisphinctes (Lithacoceras) pseudolictor CHOFFAT ; calcaires noeudeux

m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridgien.

grises, m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridgien,
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PLANŞA XIV
Fig.

Perisphinctes oxypleurus HERBICH ; calcare noduloase cenuşii, Piatra
Ucigaşnlni, Kimeridgian.
l!'ig. 2. - Perisphinctes heimi FAVRE ; calcare noduloase roşU, Piatra Ucigaşului(
Ox1'ordian.
Fig. 3, 4. - Simoceras teres NEUMAYR ; calcare noduloase cenuşii, Piatra Ucigaşului,
Kimeridgian.
1.

-

PLANCHE XIV
Fig.

1. - Perisphinctes oxypleurus HERBICH ;

calcaires noeudeux grises, m. Piatra
Ucigaşului, Kimmeridgien.
Fig. 2. - Perisphinctes heimi FAVRE ; calcaires noeudeux rouges, m. Piatra Uciga
şului, Oxfordien.
Fig. 3,. 4. - Simoceras teres NEUMAYR ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra Uciga
şului, Kimmeridgien,
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PLANŞA .XV

Fi g.

l"i,;.
Fig.

1.

- Si1JI.oceras contortum

şului, Oxfordian.

2. - Simoceras explanatus

�;aşului, Kimeridgian.

NE UMA Yfi

;

NEUMAYR ; calcare noduloase cenuşii" Piatra Uci

3. - Oppelia (Taramelliceras) trachynota

tra Ucigaşului, Oxfordian .

Fig.

1. - Perisphinctes

Fig.
Fig.

5.
6.

�"1care noduloase roşu, Piatra Uciga

OPPEL ; calcare noduloase roşii, Pia

(Katroliceras) acer NEUMAYR ; cal care noduloase roşii,
Piatra Ucigaşului, Oxfordian.
- Aspidoceras sp. ; calcare noduloase roşii, Piatra Ucigaşului, Kimeridgian ?.
- Sut neria galar (OPPEL) ; calcare noduloase roşii, Piatra Ucigaşului, Oxfor
dian.

PLANCHE XV

Fig. 1. - Simoceras contortum NEUMAYR ; calcaires noeudeux rouges, m. Piatra
Ucigaşului, Kimmeridg!en.
Fi g. 2. - Simoceras explanatus NEUMA YR ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra
Ucigaşului, Kimmeridgien.
Fig. 3. - Oppelia (Taramelliceras) trachynota OPPEL ; calcaires noeudeux rouges,
m. Piatra Ucigaşului, Oxfordien.
F'iG. 4. - Perisp hinctes (Katroliceras.J acer NEUMAYR ; calcaires noeudeux rouges,
m. Piatra Ucigaşului, Oxfordien.
Fig. 5. - Aspidoceras sp. ; calcaires noeudeux rouges, m. Piatra Ucigaşului, Kim
meridgien ?.
Fig. 6. - Sutneria galar (OPPEL) ; calcai.res noeudeux rouges, Piatra Ucigaşului, Ox
fordian.

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

t . PREDA

-

Jurasicul superior d in Muntii Hăgh i maş

Studii şi cercetwi, voi. 11

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

PLANŞA XVI
Fig.

1.

-

Simoceras teres NEUMA YR ;

şului, Kimeridgian.

calcare noduloase cenuşii, Piatra Uciga

Fig. 2.

-

Pseudosimoceras herbichi (HAUER) ;

Fig.

-

Oppelia (Streblites) lithoqraphica OPPEL ;

3.

Ucigaşului, Kimeridgian.

calcare noduloase cenuşiii. Piatra

gaşului, Kimeridgian.

gresii calcaroase, Piatra Uci

PLANCHE XVI
Fig. 1.

-

Simoceras teres NEUMA YR ; calcaires noeudeux grises, Piatra Ucigaşului,

Fig.

-

Pseudosimoceras herbichi (HAUER) ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra

2.

Fig. 3.

Kimmeridgien.

Ucigaşului, Kimmeridgien.

-

Oppelia (Streblites) lithographica OPPEL ;

gaşului, Kimeridgian.

gres

calcaires,

http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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PLAN$A XVii

Fig. 1, 2. - Aspidoceras zeuschnerî ZITTEL ; caicare noduioase cenuşi i, Pi atra
Ucigaşului, Kimeridgian.
..
Aspidoceras longi�pinum SOWERBY ; calcare noduloase cenuşu, Piatra
Fig. 3.
Ucigaşului, Kimeridgian.
.
.
Fig. 4. - Aspidoceras sp. ; calc.1re noduloase cenuşii, Piatra Ucigaşului, Kimendgia � .
Fig. 5. - Aspidoceras circumsJ.inosum QUENSTEDT ; calcare noduloase cenuşn,
Piatra Ucigaşului, K imeridgian.
Fig. 6. - Aspidoceras tenuispin11tum FONTANNES ; calcare noduloase roşii, Piatra
Ucigaşului, Oxfordian.
Fig. 7. - Aspidoceras polysarcum FONTANNES ; calcare noduloase cenuşii, Piatra
Ucigaşului, Oxfordian.
Fig. 8.
Simocosmoceras niti1lu!um (NEUMAYR) ; cal care noduloase roşii, Piatra
Ucigaşului, Oxfordian.
Fig. 9. - Aspidoceras sesquinotlosum FONTANNES : l!alcare noduloase roşii, Piatra
Ucigaşului, Oxfordian.
Fig. 10. - Asp'Ddoceras bathori HERBICH ; calcare noduloase roşii, Piatra Uciga
şului, Oxfordian.
Fig. 1 1 . - Aspf.doceras sp. ; calcere noduloase cenuşii, Piatra Ucigaşului, Kime
ridgian.
Fig. 12. - Haploceras sp. ; calca11� noduloase roşii, Piatra Ucigaşului, Oxfordian.
Fig. 13. - Haploceras carachtheis ZEUSCHNER ; calcare noduloase roşii, Piatra
Ucigaşului, Oxfordian.
Fig. 14. - Oppelia (Taramelliceras) nobiliSI NE UMAYR ; calcare nodul oase cenuşii,
Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.
Fig. 15. - Oppelia (Taramelliceras) karreri NEUMAYR ; calcare noduloase roşi·i
cenuşii, Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.
Fig. 16.
Aspidoceras sp. ; caloor� noduloase cenuşii, Piatra Ucigaşului, Kime
ridgian.
-

-

-

PLANCHE XVII

Fig. 1, 2. - Aspidoceras zeuschneri ZITTEL : calcaires noeudeux grises, m. Piatra
Ucigaşului, Kimmeridgien.
Fig. 3. - Aspidoceras longispinum SOWERBY ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra
Ucigaşului, Kimmeridgien.
Fig. 4. - Aspidoceras sp. ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra Ucigaşului, Kim
meridgien.
Fig. 5. - Aspidoce·ras circumspinosum QUENSTEDT ; calcaires noeudeux griscs.
m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridgien.
Fig. 6. - Aspidoceras tenuispinatum :FONTANNES :
calcaires noeudeux rouges,
m. Piatra Ucigaşului, Oxfordien.
Fig. 7. - Aspidoceras polysarcum, FONTANNES ; calcaires noeudeux grises, m. Pia,.
tra Ucigaşului, Kimmeridgien.
Fig. 8. - Simocosmoceras nitidulum (NEUMA YR) ; calcaires .noeudeux rouges, m.
Piatra Ucigaşului, Oxfordien.
Fig. 9. - Aspidoceras sesquinodosum .FONTANNES ; calcaires noeudeux rouges,
m. Piatra Ucigaşului, Oxfordien.
Fig. 10.
Aspidoceras bathori HERBICH ; calcaires noeudeux rouges, m. Piatra
Ucigaşului, Oxfordien.
l''ig. 11.
Aspidoceras sp. ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra Ucigaşului, Kim
meridgien.
Fig. 12. - Haploceras sp. ; calcaires noeudeux rouges, m. Piatra Ucigaşului Oxfor
dien.
Fig. 13.
Haploceras carachtei:s ZEUSCHNER ; calcaires noeudeux rouges, m. Pia
tra Ucigaşului, Oxfordien.
Fig. 14.
Oppelia (Taramelliceras) nobilis NEUMA YR ; calcaires noeudeux grises,
m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridgien.
Fig. 15. - Oppelia (Taramelliceras) karrt!ri NEUMAYR ; calcaires noeudeux grises,
m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridgien.
Fig. 16. - Aspidoceras sp. ; calcaires n oeudeux grises , m. Piatra Ucigaşului, Kime
ridgien. http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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XVII

PLANŞA XVIII
Fig.

1.

- Aspidoceras liparum OPPEL ; calcare noduloase roljii, Piatra Ucigaşului,
Oxfordian.
Fig. 2. - Aspidoceras bispinosus ZIETEN ; calcare noduloase roşii,, Piatra Uciga
lŞUlui, Oxfordian.
Fig. 3� 4, 5.
Aspidoceras binodum OPPEL ; calcare noduloase cenulj'ii, Piatra
Ucigaljului, Kimeridgian.
Fig. 6. - Aspidoceras wolfi NEUMAYR ; calcare noduloase roşii, Piatra Uciga
lŞUlui, Oxfordian.
Phylloceras (Calltphyloceras) manfredi OPPEL ; calcare noduloase roşii.
Fig. 7.
Oxfordian, calcare noduloa�e cenuşii, Piatra Ucipaşului, Kimeridgian.
Aspidoceras acanthicum OPPEL - formă tinără ; calcare noduloase cenu!Şii,
Fig. B.
Piatra Ucigaşului, Kimeridgian.
-

-

-

PLANCHE XVIII
Fig.

- Aspidoceras liparum OPPPEL ; calcaires noeudeux rouges, m. Piatra Uci
gaşului, Oxfordien.
Fig. 2. - Aspidoceras bispinosum ZIETEN ; calcaires noeudeux rouges, m. Piatra
Ucigaşului, Oxfordien.
Fig. 3, 4, 5. - Aspidoceras binodum OPPEL ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra
Ucigaşului, Kimmeridgien.
Fig. 6. - Aspidoceras wolfi NEUMAYR ; calcaires noeudeux rouges, m. Piatra Uci
ga!jului, Oxfordien.
Fig. 7. - Phylloceras (Calliphylloceras) manfredi OPPEL ; ·calcaires noeudeux rou
ges, Oxfordien ; calcaires noeudeux grises, m. Piatra Ucigaşului, Kimmerid
gien.
Fig. 8. - Aspidoceras acanthicum OPPEL - forme jeune ; calcaires noeudeux grises,
1.

·

m. Piatra Ucigaşului, Kimmeridgien.
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PLANŞA XIX
Fig. 1.
�ig. 2.

Stinca . ,Piatra Unică" constituită din calcare de Stramberg,
Obîrşia P. Lazăr cu punctul fosilifer în Oxfordian. In ultimul plan se
observă virful Hăghimaşul Mare.
Fig. 3. - Izvorul de la obîrşia P. Hăghimaş (P. Oii), unde apar fosilifere depozitele
kimeridgiene. In dreapta sus, obîrşia P. Ciofronca, de unde şi denumirea
punctului fosilifer.
Fig. 4. - Muntele Ucigaşul (Ghilcoş) constituit din calcare de Stramberg. La baza
lui sint fosilifere depozitele oxfordiene şi kimeridgiene.
-

-

PLANCHE XIX
Fig. 1.
Rocher . , Piatra Unică" forme par des calcaires recifaux de Stramberg.
Fig. 2. - L'origine de ruisseau Lazăr, ou il-y-a le point fossilifere dans l'Oxfordien.
Dans le dernier plan on voit le sommet Hăghimaşul Mare.
Fig. 3. - Source du ruisseau Oii (Hăghimaş) ou il-y-a les depots fossilifer' du Kim
meridgien. A droit, en haut, !'origine du ruisseau Ciofronca, d'ou est em
prunte le nomme de ţoint fossilifP.re.
�ig. 4. - Mont Ucigaşul (Ghilcoş), :forme par des calcaires recifaux de Stramberg.
A la base de celui-ci sont pleines des fossiles les depOts du l'Oxfordien et du
Kimmeridgien.
-
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CITEVA DATE ASUPRA "VULCANISMULUI INIŢIAL"
DIN CUVETA RARAU-BREAZA (BUCOVINA)
ILIE TURCULEŢ t
A BS T R A C T
S o m e d a t a c o n c e r n i n g .,i n i t ia 1 v o 1 c a n i s m"
in
R a r ă u
B r e a z a r e g i o n (E a s t e r n C a r p a t h i a n s). The pa per presents some new
problems concerning the .,initial volcanism" of Eocretaceous ag e the Rarău-Breaza,
region.

Existenţa manifestărilor de "v u 1 c a n i s m i n i ţ ia 1" in regiunea
Rarău-Breaza este cunoscută incă din secolul trecut. Astfel, K. P a u 1
( 1876) şi B. W a l t e r ( 1 876) au menţionat apariţii de roci eruptive
în Dealul Cailor. Acestea erau considerate ca fiind localizate intre
jaspurile de pe flancul cuvetei şi calcarele roşii " de Hallstatt" socotite
.in situ. După determinarea făcută de D o e 1 t e r, autorii respectivi
desemnează roca sub numele de melafir cu putin augit.
Autorii care au urmat au menţionat iviri de lave şi aglomerate ofio
litice în mai multe puncte.
Cercetările pe care le-am efectuat ne-au condus la concluzia
că în această regiune mărturiile vulcanismului iniţial, ofiolitic, sînt
foarte frecvente.
După natura produselor vulcanice intnnite, se pot recunoaşte
curgeri de lave, aglomerate ofiolitice şi brecii diabazice.
Cele mai răspîndite sint curgerile de lave, care de altfel, cuprind
şi cele mai masive iviri. Cel mai important masiv de serpentin,e_ este
cel din partea de nord a cuvetei, anume dintre dealul Pinet (Breaza)
şi Deremoxa (corn. Moldova-Suliţa) (fig. 1 ) . El se intinde pe o distanţă
l Un iversitatC'a " Al . 1. Cuza"-Iaşi, Catedra de geologie,
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de circa 10 km avînd o lărgime de 200-500 m. O puternică dezvoltare
o cunosc erupţiile diabazice în zona dealul Glodu, din raza satului
Benia, pe p. Tătarca, unde ele formează masive întregi, largi de
peste 500 m.

"

1

IIW1Ar

Fig. 1. - Secţiune geologică in M. Timpa (Breaza).
Şisturi cristaline ; triasic : 2- conglomerate caurţitice, 3 - dolomite, 4 - cal
care albe, algolitice ; jurasic : 5 - jasruri ; eocretacic ; wildfliş, 7 diabaze.

-

Fig. 1. - Coupe geologique dans M. Timpa (Breaza).
1 - Schistes cristallins ; Trias 2 - conglomerats quartzitiquc�. 3 - dolo
mies, 4 - calcaires blancs, algolitiques ; Jurassique 5 - Jaspes ; eocre
w ce
G - wildflysch, 7 - diabases.

Mai spre sud, întîlnim i viri de lave diahazirf' în malul albiei
minore a rîului Moldova, la Braniştea (corn. Botuş) , apoi pe pîrîul
Cailor. La izvoarele pîrîului Cailor ( corn. Fundul Moldovei) se pot recu
noaşte mai multe blocuri de lave diabazice, destul de alterate. Dimen,
siunile lor sînt însă destul de mici.
O ivire deosebit de însemnată este aceea din Dealul Cailor, sem
nalată încă de geologii austrieci în secolul trecut. După cum am văzut,
această ivire era considerată ca fiind interstratificată jaspurilor şi cal
carelor de Hallstatt de pe flancul intern al cuvctei ; cum, atît jaspu
rile, cît şi calcarele respective erau socotite ca fiind in situ şi de
vîrstă triasică, s-a tras concluzia că şi diabazele interstratificate au
aceeaşi vîrstă.
Această părere a fost adoptată mai tîrziu şi de către M. S a v u l
( 1 955) , iar în 1 964 de către G r. P o p e s c u şi D. P a t r u l i u s. Aceştia
din urmă autori consideră că în Dealul Cailor ar fi o klippă de diabaze,
pe care stau placate j aspuri triasice cu hematit. De fapt, primul autor
care a considerat diabazele şi jaspurile din Dealul Cailor ca bloc exo
tic a fost M. S a v u l ( 1955) .
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Afirmînd că diabazele şi jaspurile din Dealul Cailor sînt alohtone,
G r. P o p e s c u şi D. P a t r u l i u s ( 1 964) se pare că renunţă la
propriul lor punct de vedere privind succesiunea triasicului in situ din
această regiune ; acest lucru pentru că, pe de o parte, aceşti autori
susţin că au identificat succesiunea triasicului in situ (pag. 78} descrisă
de K. P a u 1 in Dealul Cailor - succesiune ce cuprinde şi diabazele
( melafirele) , iar pe de altă parte, aceiaşi autorL arată că jaspurile şi
diabazele sînt bloc alohton (pag. 1 06) .
Cercetările detaliate efectuate în regiunea resoectivă ne-au con
dus la concluzii cu totul diferite.
Ivirea de lave diabazice din Dealul Cailor constituie un corp rle
dimensiuni destul de marL judecînd comparativ cu alte iviri, des întîl
nite. Acest r.orp este interstratificat depozitelor argiloe�se. din umplu
tura wildflişoidă a ('UvetPi Rarău-Breaza.
După cum precizează şi M. S a v u l ( 1 955) , erupţiile au avut loc
submarin, ca dovadă fiind frumoasele forme de curgere de tip pillow
lava, care se pot recunoaşte cu uşurintă .
Masa de diabaze vine în partea de vest în contact direct cu jaspu
purile de pe flancul cuvetei. pe o anumită portiune ( fig. 2) . Dar
•

/)t'�ilor

Fig. 2.
Secţiune geologică in Dealul Cailor.
1
Şisturi cristaline ; triasic 2
conglomerate caurţitice, 3
dolomite, 4
cal
care "de Hallstatt"
jurasic
5
jaspuri ; cretacic
6
umplutura wiluflişoidii ,
eocretacică, 7
diabaze.
-

-

-

-

-

1

Fig.

2.

-

Schistes cristallins ; Trias
2
conglomerats quartzitiques, 3
mies, 4
calcaires "de Hallstatt"
Jurassique : Jaspes ; cretace 6
fl� sch, 7
diabases.
-

-

-

-

Cou pe geologique dans Dealul Cailor.
-

-

-

dolo
wild

-

jaspurile de pe flanc nu sînt de vîrstă triasică ci j urasică, anume
callovian-oxfordiană, fapt dovedit atît de poziţia lor transgresivă peste
diferiti termeni ai triasicului, cît şi de fauna pe care o c onţin
( 1. S t ă n o i u, 1 967) .
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Pe de altă parte, s-a demonstrat că mc1 calcarele aşa-zise
de Hallstatt, socotite a sta peste diabaze, nu sint în loc ci repre
zintă un bloc exotic prins in masa umpluturii eocretacice a cuvetei
(1. T u r c u l e ţ, 1 967) .
Astfel stind lucrurile cu termenii intre care se considerau inter
stratificate lavele diabazice, rezultă că vechiul punct de vedere asu
pra poziţiei şi vîrstei erupţiilor nu mai are nici un suport concret
de sustinere.
Este interesant de urmărit natura contactului intre diabaze şi
rocile din jur. După cum se ştie, în zona în care diabazele din Dealul
Cailor vin în contact cu jaspurile, au fost depistate zăcăminte de hematit.
Zăcămintele de j aspuri hematitice au constituit în secolul trecut obiec
tul unor mici explorări, ale căror galerii se observă şi astăzi. Este foarte
posibil ca contactul nemijlocit între diabaze şi j aspuri să fi determinat
pe anumite porţiuni caracterul hematitic al acestora din urmă. Altfel,
este dificil de expli cat care este originea acestei mineralizări. avînd
în vedere faptul că jaspurile hematitice se găsesc numai sub diabaze,
fără a se mai cunoaşte asemenea concentraţii de fier, în condiţii nor
male, în jaspuri, în alte părţi ale cuvetei. De altfel, şi 1. A t a n a s i u
( 1 928) semnalează fenomene slabe de contact între corpurile ofiolitice
şi rocile sedimentare vecine, din cuveta Tulgheş-Hăghimaş.
O altă ivire de lave diabazice este aceea de pe pîrîul Praşca
( Fundul Poj orîtei) . Aici, pe malul drept al pîrîului se dezvoltă o lentilă
de diabaze prinsă în masa argilelor negre din umplutura eocretacică a
cuvetei. La capătul din amonte, lentila vine în contact cu un bloc de
calcare bioclastice, liasic-medii. Aceste calcare de aceeaşi natură litolo
gică şi cu aceeaşi faună se pare că au suferit un fenomen de " coacere"
la contactul cu diabazele. Dacă în marea sa parte, klippa de calcar are
o culoare cenuşie şi aspect spatic, la contactul cu calcarul devine roş
\·iolaceu, bo�at în pulbere feruginoasă, hematitică, rezuUat al influenţei
erupţiei ofiolitice.
In sectorul de la sud de Valea Seacă se pot recunoaşte foarte mult,
blocuri de diabaze, de dimensiuni metrice, care însă nu fac corp comun,
cum presupunea T. K r a u t n e r ( 1 929) . Ele nici nu se pot urmări
riguros după anumite aliniamente, fapt ce ar putea indica poziţia lor
secundară. Un corp mai mare se poate observa pe drumul care vine
din Cîmpulung-Est, la circa 3 km de cabana Rarău. El a fost bine
des•chis de lucrările de lărgire a drumului, astfel încît este uşor
de urmărit.
"Vulcanismul iniţial " din regiunea Rarău- Breaza mai este pus in
evidenţă _şi de aglomerate şi brecii diabazice.
Iviri mai importante de aglomerate şi brecii ofiolitice se întîlnesc
pe malul sting al pîriului Valea Seacă, dezvoltindu-se pînă spre dealul
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Runcu, de Ungă Cimpulung. Apoi se mai pot urmări in zona de la Fundul
Sadovei, pînă spre carierele Botuş. Aceste aglomerate şi brecii apar
foarte alterate, adesea scoreacee, fragmentate şi diagenfzate.
Dacă ne referim la vîrsta eruptiilor de diabaze din această regiune,
trebuie să arătăm că opiniile au fost împărţite.
După cum am văzut, K. P a u l ( 1 876) le-a atribuit triasicului ;
T. K r a u t n e r ( 1 929) şi V. C o r v i n-P a p i u ( 1.956) le consideră
apţiene ; M. S a v u l ( 1 955) - triasice, iar I. B ă n c i l ă ( 1 958) ,
G. P o pe s c u şi O. P a t r u l i u s ( 1 964) le acordă unora vîrstă
triasică, altora cretacică.
In ce ne priveşte, considerăm c ă cea mai mare parte a mani
festi:l.rilor magmatice, ofiolitice din cuveta Rarăului sint de vîrstă eocre
tacică, .e le fiind legate de condiţiile specifice de eugeosinclinal insta·
late in Carpaţii Orientali.
Argumentele ce vin în sprijinul acestei vîrste nu sînt n�glijabile.
lnterstratificarea cu depozitele argiloase ale wildflişului din umplutură,
ardezifierea unor argile la contact, prezenta unor xenolite de natură
litologică wildflişoidă in masa diabazelor, sînt tot atîtea dovezi că adi·
vitatea magmatică a fos t contemporană formării umpluturii cuvetei,
adică eocretacică.
Din punct de vedere al vîrstei, doar blocurile mici, dezrădăcinate,
(formate din diabaze), mai pot ridica probleme. Avînd in vedere că
în unele a fost semnalată prezenţa unor intercalaţii calcaroase, cu faună
triasică, s-ar putea ca ele să fie mai vechi decît cretacicul inferior putînd
ajunge pînă în triasic, aşa cum a găsit şi I. A t a n a s i u ( 1 928) in
regiunea Tulgheş-Hăghimaş şi, mai recent, G r. C i o f l i c a şi col.
( 1 965) , în M. Perşani.
In concluzie, "vulcanismul iniţial" din cuveta Rarău-Breaza este
foarte bine pus în evidenţă şi reprezentat prin diferite produse vulca
nice. In cea mai mare parte, activitatea magmatică a avut loc în timpul
eocretacicului, cînd regiunea funcţiona - fără îndoială - ca dome
niu de eugeosinclinal. Corelarea cu situaţia din alte regiuni similare
din Carpaţii Orientali, întăreşte această concluzie.
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QUELQUES DONN2ES SUR LE VOLCANISME INITIAL" Dl! LA CUVETTE
DE RARAU-BREAZA (BUCOVINE)
•

RESUME

Le present travail apporte de nouvelles donnees sur le .,volcanisme initial" de
Cuvette dE' Raa-ău-Breaza (Carpates Orientales Roumaines).
Ce .,volcanisme" se presente sous forme de Iaves, pyroclastites et breches diaba
siqueş, dans les argiles noires des dep6ts wild-flyschoids du remplissage de Ia cuvette.
L'âge de ce volcanisme basaltique est eocretacee.
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CERCETĂRI
STRAT/GRAFIE

PROBLEME GEOLOGICE IN BAZINELE NEOGENE
DIN VESTUL ŞI NORD-VESTUL ROMANIEI
MIRCEA PAUCA 1'
A B S TR A C T

Geological Problems in t h e Neogen Basins of the West
a n d N o r t h-W e s t o f R o m a n i a. The contact region between the Romanian
West Carpathians and the Middle Danube De�ression consists of nummerous tecto
nic blocks, either as sinking basins or as upliftet horsts. The 15 basins consist of
Tortonian, Sarmatian and Pliocen deposits. The succesive sinkings have generaied
deposits of sometimes different ages, thicknesses and lito-palaeo ntological facies,
which pointed to many stratigraphical errors.

Cercetările întreprinse de autor începînd din 1 927 asupra bazi
nelor neogene situate în regiunea de contact dintre Carpaţii Occiden
tali şi depresiunea Dunării mijlocii au permis in ultimele două decenii
realizarea unor generalizări interesante. Asemenea generalizări nu erau
posibile anterior deoarece aceste bazine erau cercetate separat şi nu
făcuseră obiectul unor prospecţiuni complexe - geologice, geofizice,
hidrogeologice, miniere, foraj e, etc. - care să acopere întregul teri
toriu. Urmărite pe suprafeţe mici, unele probleme generale scăpau aten
ţiei cercetătorilor.
lntrucît cea mai mare parte din regiune n-a suferit mişcări plica
tive care, mai de mult, atrăgeau atenţia principală a geologilor şi nici
nu părea să prezinte vreun interes economic deosebit, aceste bazine au
fost ocolite mult timp de maj oritatea cercetătorilor.
Ultimii 25 de ani s-au caracterizat printr-o intensificare excepţio
nală a cercetărilor din partea multor zeci de geologi. Bogăţia datelor cu
caracter mai mult sau mai puţin local, foarte remarcabile, obţinute in
acest timp, impune realizarea unei sinteze în scopul de a consemna
Prof. Dr. Mircea Paucă, str. Dr. Juvara 2 1 , Bucureşti 15,
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rezultatele obţinute şi de a cunoaşte problemele, care au mai rămas
de rezolvat.
Cercetarea geologică trecînd în ultimii ani şi în această regiune
de la stadiul de colectare pe teren a cît mai multe documente la acela
de sintetizare a acestora, cere din partea cercetătorului, în scop de
a ajunge la concluzii valabile, o aprofundare temeinică a numeroase
."D robleme caracteristice unor regiuni vaste.
Cercetările noastre au permis constatarea că fie care dintre cele
15 bazine neogene, care se înşiră pe o distanţă de peste 500 km, posedă,
în afară de multe caractere comune, de asemenea. unele probleme
particulare. Aceste probleme sint consecinta existentei unei evoluţii
întrucîtva independentă a fiecărui bazin ca o consecinţă a trei cauze.
Cea mai importantă cauză constă in structura şi evoluţia diferită a fun
damentului preneogen peste care s-au dezvoltat cele 15 golfuri sau
canale mai mult sau mai putin largi. trimise de mările miocene şi de
lacul pliocen din depresiunea Dunării mij locii spre est în interiorul
Carpaţilor Occidentali şi pînă in depresiunea Transilvaniei. A doua
cauză constă în legăturile temporare diferite prezentate de unele golfuri
între ele sau cu regiunile imediat învecinate, în special cu depresiunea
Transilvaniei. Cea de-a treia cauză este reprezentată prin influenţele
diferite exercitate de uscatul imediat invecinat de pe care rîurile adu
ceau cantităţi de sedimente diferite si c� o compoziţie litologică variată.
Bazinele au prezentat caracterele comune cele mai numeroase în
Tortonianul superior cînd, datorită prăbuşirii depresiunii Dunării
mijlocii, se crease în cadrul marelui complex de bazine al Paratethy
sului legătura dintre mările diri vestul cu cele din estul Europei sub
forma unui curent cald de vaste proporţii, deosebit de favorabil dez
voltării vieţuitoarelor.
Necunoscînd această situaţie,. in loc de a interpreta corect facie
surile litologice şi biostratigrafice, particulare fiecărui bazin şi fiecărei
vîrste, geologii au fost tentaţi să separe subdiviziuni stratigrafice care
se dovedesc că nu posedă importanţa ce li s-a atribuit iniţial.
In timp ce mişcările de vîrstă miocenă medie din faza stiriacă au
jucat un rol deosebit de important în evoluţia arcului carpatic, unde
aveau un caracter plicativ, aceste mişcări au prezentat influenţe hotă
rîtoare în geneza bazinelor neogene, unde posedau un caracter ruptu
ral. Geneza şi evoluţia acestor bazine sînt strîns legate de geneza
întregii depresiuni a Dunării mijlocii, precum şi de a depresiunii
Transilvaniei, ambele fiind acoperite frecvent de aceleaşi mări şi lacuri.
Cercetările noastre au dovedit că amplasarea acestor bazine este
determinată de s•cufundările maxime suferite de unele dintre nume
r0asele blocuri, din care constă regiunea de contact dintre depresiunea
Dunării mijlocii şi Carpaţii Occidentali de-a lungul fie a fracturilor cu
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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caracter crustal, fie a fracturilor majore care mărginesc sau străpung
Carpaţii. Lărgirea progresivă, caracteristică tuturor bazinelor in spre
vest, este consecinţa intervenţiei tot mai frecvente a fracturilor cu
direcţie panonică şi a săriturilor lor tot mai mari.
Foarte numeroasele foraje, de care dispunem astăzi în regiunea
de cîmpie de pe marginea de vest a ţării, precum şi pe suprafeţele bazi
nelor neogene au dovedit în mod neîndoios lipsa etajelor miocene
pretortoniene. Pretutindeni in aceste foraje Neogenul incepe cu Torto
nianul sau cu etaje mai tinere, care acopăr discordant depozite de
vîrstă paleogenă sau mai veche, în mod frecvent chiar cristalinul.
Prezenţa în baza depozitelor tortoniene a unor depozite terestre
de culoare roşie ori a sedimentelor de apă dulce cu cărbuni sînt indicii
că, anterior depunerii sedimentelor care pot fi datate în mod neîndo
ielnic ca reprezentînd Tortonianul superior, regiunea făcea parte, cu
excepţia bazinelor Maramureş, Oaş şi Baia Mare, din domeniul
continental.
Părerile izolate, exprimate de unii geologi asupra existenţei in
cîteva foraj e sau chiar la suprafaţă a unor petice de sedimentar miocen
pretortonian inferior , n-au putut fi confirmate. Aceste păreri işi au
originea în concepţiile admise cu decenii tn urmă cînd bazinele erau
cercetate independen t şi cînd se acorda documentaţiei paleontologice
un cuvînt hotărîtor. La acea dată nu se dispunea de o idee unitară asu
pra evoluţiei regiunilor carpatice şi nici despre conditiile ecologice
speciale care domneau in fiecare bazin.
Şi aici, ca şi în alte regiuni, separările stratigrafice au fost înte
meiate pe două criterii cărora li se acorda o valabilitate absolută
documentaţia paleontologică şi constitutia litologică cu al ei corolar grosimea stratelor. Aceste criterii au stat la baza unei stratigrafii care
d determinat, uneori, confuzii insurmontabile.
Datele de care dispunem astăzi ne obligă să acceptăm documen
taţia paleontologică numai sub rezerva descifrării condiţiilor ecologice
foarte variate de la o regiune la alta în care se dezvoltau vieţuitoarele.
Criteriul litologic poate fi folosit numai in lumina evenimentelor dias
trofice, în spE:'cial a triajului suferit de sedimente pe parcursul unui
transport mai mult :�au mai puţin indelungat.
Astăzi este bine stabilit că unele separaţii de etaj e, făcute cu
decenii în urmă numai pe criterii litologice şi paleontologice superfi
ciale, sînt neîntemeiate şi trebuie revizuite. Ele nu sînt încadrate în
numeroasele faze de mişcări ale scoarţei, singurele care pot lămuri
intensitatea sedimentării, şi nici în schimbările climatice. Aceşti fac
tori au determinat grasimile foarte diferite ale sedimentelor de la o
regiune la alta şi condiţii ecologice variate, deci faune şi flore diferite
în sectoare uneori învecinate ale aceleeaşi mări.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Influenţa climatului se manifestă nu numai prin roci cu caracter
evaporite, c ărbuni, hidrocarburi. etc., dar şi prin
excepţional ca
grasimile diferite ale sedimentelor formate în condiţii de umiditate sau
de ariditate extremă, care au alternat in miocenul mediu.
Fiecare d intre blocurile mari - horsturi sau bazine - constă din
blocuri cu dimensiuni mai mici care au prezentat in Neogen mişcări
radiare independente şi de intensităţi deosebite. Structura de blocuri a
regiunii de contact dintre depresiunea Dunării mijlocii şi Carpaţii
Occidentali şi mişcările radiare suferite de acestea au determinat uneori
situaţia că diferitele sectoare ale aceluiaşi bazin să nn posede în mod
constant toate orizonturile etajelor neogene prezente în regiune. Exis
tenta unor numeroase blocuri mari şi mici a determinat în Sar
maţian şi mai ales în Pliocen, cînd nu exista influenţa egalizatoare
a curenţilor marini, dezvoltarea a numeroase faciesuri litologice şi gro
simi diferite ale sedimentelor din bazine.
Faliile, care pot fi datate cel puţin începînd din timpul mişcărilor
stiriace şi care au suferit aooi sărituri importante în toate fazele de
mişcări ce au urmat, prezintă două direcţii caracteristice : unele, faliile
cu direcţie carpatică, sînt orientate NW -SE pînă la est-vest, iar altele
avînd o direcţie panonică sînt orientate NE-SW pînă la nord-sud. Intre
Mureş şi Dunăre totuşi, direcţia nord-sud a faliilor carpatice este cea
predominantă.
In timp ce faliile din prima categorie au suferit sărituri impor
tante în mişcările de vîrstă miocenă, cele din ultima categorie au
căpătat o importanţă deosebită abia in Pliocenul superior şi în Pleis
tocen. Numeroasele falii maj ore separă blocuri mari, prin a căror scu
fundare au luat naştere bazinele neogene sau prin a căror ridicare s-au
iormat horsturile dintre ele.
Erupţiile neogene urmăresc, in marea lor majoritate, fracturi cu
direcţie carpatică. Ele lipsesc sau posedă un c aracter minor pe fractu
rile cu direcţie panonică, care au început si:i-<;>i intensifice activitatea
în timpul mişcărilor din faza atică tîrzie. In schimb. aceste din urmă
fracturi sînt caracterizate prin prezenţa unor bo�ate debite de ape
termale, dintre care unele apar la zi sub formă de izvoare naturale, în
timp ce maj oritatea a fost constatată in fora.je. Izvoarele cele mai
puternice ( exemplu cele de la Băile FelixJ apar la întretăierea fracturilor.
Marele număr de izvoare calde existente la limita dintre Carpaţii
Occidentali şi cîmpia de vest a ţării ne îndreptăeţşte să vorbim despre
o Linie a Termelor a cărei lungime este de peste 200 km. Ea depăşeşte
cu mult jn importantă oricare altă linie termalii de la noi.
Existenta unor numeroase falii mici este atestată şi de prezenţa
în cîteva puncte a unor mici apariţii de eruptiv, adesea nesemnalate
de geolo !;Ji, poate şi pentru motivul că nu li se putea da vreo explicaţie
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Altele, semnalate în publicaţii, apar pe versantul de vest al munţilor
Meseş, în bazinul Roşiei ( Pădurea Craiului) , etc.
Conceptia structurii în blo·curi a regiunii este singura care permite
să înţelegem geneza şi să urmărim evolutia complicată a bazinelor
neogene din regiunile de vest şi nord-vest ale ţării .
Incepem caracterizarea bazinelor neogene c u bazinul Maramu
reşului, după care vom trece la bazinele situate 3pre sud-vest şi sud,
ajungind astfel pînă în valea Dunării.
1 . Bazinul Maramureşului este incadrat între Cristalinul şi flişul
munţilor Maramureş, unităţi puterni-c ridicate tectoni c în tot timpul
neogenului şi între relieful impunător determinat de erupţiile tîrzii din
masivul Gutîi, erupţii apărute pe un ·sistem complex de fracturi, precum
şi de horstul cristalin al munţilor Rodnei.
Fundamentul preneogen al bazinului este reprezentat prin cutele
carpatice între care bazinul se vîră ca o pană. In timp ce fundamentul
cristalin se află la o adîncime de mii de metri, fundamentul preneogen
se află la o adîncime de numai 1000 m, fapt care ii permite să apară
la zi în interiorul bazinului sub forma a patru insule de paleogen de
diferite mărimi.
Problemele caracteristice acestui bazin sînt legate de diferenţa
mare între ridicarea prezentată de cristalim:l ramei şi de scufundarea
apreciabilă suferită de fundament. Acedstă diferenţă a determinat o
sedimentare intensă în epocile caracterizate prin mişcări orogenice
intense, precum şi prin eroziuni egal de intense.
Acest bazin împreună cu bazinele Oaş şi Baia Mare poseda
depozitele miocene cele mai vechi, formate încă în timpul mişcărilor
din faza stiriacă veche, depozite c ărora în depresiunea Transilvaniei
le corespund strate de Valea Almaşului, de Salva şi de Coruş. Neogenul
începe aici cu stratele de Borşa - alternanţă de gresii şi marno-argile
în facies de Krosno, foarte sărace în fosile, de menilite şi şisturi bitu
minoase cu o grosime de peste 1 000 m - cărora li se atribuie vîrsta
comprehensivă Chattian-Burdigalian.
Presupusa lipsă a depozitelor helveţiene n-a determinat pe nici
un geolog să dea vreo explicare asupra condiţiilor care domneau in
acel timp în bazin, fie că acesta era exondat, fie că din apele ce-l aco
pereau, n-ar fi avut loc depuneri. Lipsa Helveţianului se datoreşte în
l ealitate ab�enţei faciesului predominant marnos căruia i se atribuia
mai de mult această vîrstă.
Sarmaţianul este reprezentat. ca de altfel pr*"tutindeni în regiu
nile din interiorul arcului carpatic, numai prin orizonturile sale inferior
şi mediu. Pliocenul, discordant şi transgresiv, constă numai din j umă
tatea sa inferioară dezvoltată în facies panonic. Sub influenţa blocu
rilor carpatice în continuă rid ican�, sedimentarea a fost deosebit de
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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intensă in tot timpul neogenului astfel că faciesul molasic dă caracterul
dominant al tuturor etajelor. In consecinţă faunele sînt sărace datorită
apelor tulburi care dăunau respiraţiei branhiale şi în general dezvol
tării vieţii.
Posedind un fundament carpatic intens cutat şi fracturat, depozi
tele neogene ale bazinului se prezintă şi ele cu atît mai intens cutate
şi fracturate cu cît sînt de vîrstă mai veche. Vîrsta mişcărilor plicative
cele mai importante este reprezentată prin subfaza stiriacă medie cînd
a avut loc formarea structurii în solzi a deoozitelor tortoniene ante
rioare depunerii evaporitelor şi individualiz a rea lagunei în care s-au
depus acestea.
Regiunea a fost ridicată începînd cu Pliocenul superior cu circa
1 000 m, după cum reiese din prezenţa mamelor cu congerii la această
altitudine in şaua de pe şoseaua care trece pe sub vîrful muntelui
Gutîi din bazinul Băii Mari in acela al Maramureşului . Numeroasele
linii de fractură din interiorul bazinului şi de pe marginile sale sînt
marcate prin prezenţa izvoarelor sărate, carbogazoase, etc.
2. Bazinul Oaşului, în afară de dimensiunile sale minime, se carac
terizează prin adincimea apreciabilă a fundamentului cristalin neatins
de forajele executate încă înainte de 1 9 1 8 pentru prc spectarea cărbu
nelui, prin prezenţa redusă a Sarmaţianului la zi şi prin suprafeţele
importante acoperite de Pliocen pe marginile sale. Dcpozitele acestor
două etaje apar numai pe marginile bazinului datorită faptului că aici
ti.U fost cruţate de eroziune de către acoperişul lor vulcanic. Marea
suprafaţă a<:operită de Pleistocen in regiunea centrală a bazinului îşi
datoreşte existenţa colmatării acestuia survenită după perioa :!o de
eroziune intensă din Pliocenul superior.
Forajele au arătpt existenţa Sarmaţianului şi Tortonianului . Ambele
etaj e constau din argile şi gresii cu intercalaţii groase de cinerite, de
tufite şi din straţe·· subţiri de cărbune, în timp ce Tortonianul posedă
şi argile cu sare. Pliocenul se caracterizează prin predominarea nisi
fJUlui fin adus de curenţi de undeva de departe şi prin prezenţa în nume
roase puncte a lentilelor de lignit. Documentaţia paleontologică este
săracă datorită uneori sedimentării intense, alteori stagnării apelor care
a favorizat depunerea lignitului.
3. Bazinul Băii Mari este delimitat în mod obişnuit la regiunea
cuprinsă între erupţiile munţilor Gutîi, insula cristalină a culmii Vîrful
Codrului, cele ale Ţicăului şi Prelucii, iar spre est prin seria greso
marnoasă a stratelor de Buzaş dezvoltată pe văile Berinţei şi Cavni
cului, serie foarte săracă în fosile, dar atribuită Chattian-Burdigalianului.
Discordanţa între Tortonianul în facies de Leitha, bogat în fosile
de pe marginea de est a bazinului şi stratele de Buzaş în facies flişoid,
care a determinat pe geologi să pună limita de est a bazinului ime diat
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la vest de valea Berinţei, îşi datoreşte existenţa puternicelor mişcări
din subfaza stiriacă mijlocie. Acestea au dislocat sedimentele miocene
mai vechi ca sarea determinînd individualizarea lagunei tortoniene în
limitele ei largi de atunci, în care a avut loc depunerea evaporitelor.
Dacă ţinem seama de faptul că faciesurile litologice şi paleontologice
ale neogenului din micile bazine anexe ale depresiunii Transilvaniei
trebuie înţelese în cadrul paleogeografic al unui bazin care acoperea
suprafeţe i mportante situate la nord-vest de depresiune în actualele ei
limite, atunci putem deplasa limita de est a bazinului pînă la masi
vul andezitic Şatra, întrucît noi atribuim stratelor de Buzaş Tortonia
nului inferior.
Prezenţa horsturilor cristaline de pe marginile bazinului impune
concluzia că acest bazin s-a instalat pe un fundament rigid de cristalin.
Ca şi în cazul blocului cristalin din fundamentul bazinului Oaş, bazinul
Băii Mari reprezintă o aripă mult scufundată şi înaintată a blocului
panonic. Fundamentul cristalin al bazinului se află pe mari suprafeţe
la adîncimi ce depăşesc 2000 m, fapt care a determinat tectonica uni
tară care caracterizează depozitele neogene ale bazinului. Intr-adevăr,
interiorul a·c estuia este lipsit de insule de vîrstă miocenă sau mai
veche, cum este cazul altor bazine neogene.
Tortonianul superior din limitele vechi ale bazinului este bine
dezvoltat pe marginile de sud şi de est unde conţine o faună foarte
bogată caracteristică faciesului de Leitha. El lipseşte pe marginea de
vest, iar pe cea de nord apare de sub eruptiv sub formă de mame cu
Spirialis, depuse in largul mării. Faunele sarmaţiene şi in special cele
pliocene sint sărace, datorită îndcpărtării prin eroziune a depozi
telor litorale.
Adincimea apelor pliocene era în general mare astfel că n-au
existat condiţii favorabile pentru dezvoltarea unor strate de lignit
importante. Strate subţiri sînt cunos·cute de la Tăuţi, unde s-au făcut şi
încercări de exploatare. La Lăpuşel li(gnitul este cunoscut în fîntîni.
Erupţiile pliocene au favorizat dezvoltarea diatomitului care conţine
şi o bogată floră de fanerogame.
Din punct de vedere tectonic constatăm că cele două directii de
fracturi, in special cea panonică, au determinat o scufundare progre
sivă a fundamentului bazinului în spre nord-vest. Scufundarea a deter
minat lipsa pe marginea de est a cristalinului culmii Vîrful Cadrului
a depozitelor tortoniene şi sarmaţiene care acopăr suprafeţe mari în
regiunea de sud-est a be.zinului. Sectorul cu maximum de scufundare
a determinat confluenţa multiplă a rîurilor Lăpuş, Săsar şi Băiţa cu
Someşul. In regiunea situată imediat la est de aici constatăm că sedi
mentele pliocene apar pe marginea de nord a oraşului Baia Mare
puternic strivite la contactul cu masa eruptivă. Raporturile dintre eruphttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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tiv şi sedimentar fac aici impresia că masa eruptivă a fost atrasă înspre
-;ud de o depresiune adîncă.
Alte numeroase falii, care străbat depozitele neogene pînă departe
in interiorul bazinului, dau naştere fie unor izvoare minerale (Cărbunari,
Coaş, Dăneşti, Copalnic, etc.), fie unor " gloduri " - mici suprafeţe în
care apare permanent apa izvoarelor ascendente . caracterizate prin
pericolul scufundării animalelor şi oamenilor imprudenţi.
4. Bazinul Şimleului se caracterizează prin fundamentul său cris
talin situat la o adîncime minimă. care îi permite să apară la zi sub
formă de insule. Forajele 1-au întîlnit pînă la adîncimi de circa
1000 m. Bazinul se dezvoltă între o falie cu direcţie panonică (falia
Parameseş) şi alta cu d: recţie carpatică (falia Plopiş), falii care se
intîlnes·c in unghi drept.
Cercetările geofizice au dovedit că fundamentul bazinului este
străbătut de numeroase falii cu aceleaşi direcţii, falii care îi dau aspec
tul unei table de şah. Alcătuirea fundamentului din roci de mezozonă
şi marea raritate a sedimentelor paleo-mezozoice acoperitoare sînt
indicii că regiunea a trecut in Pretortonian prin etape îndelungate de
ridicare şi de eroziune intensă.
Pe întreaga suprafaţă a bo.zinului s-au mai conservat numai petice
mici de Triasic şi Cretacic superior în facies de Gosau.
Foarte numeroasele blocuri ale fundamentului cristalin sînt situate
la altitudini diferite, astfel că unele (ex. Măgura Şimleului) se ridică
deasupra Neogenului pînă la altitudini de peste 600 m, în timp ce în
altele sînt puternic scufundate permiţînd acumularea unor depozite
neogene groase pînă la 1000 m.
Scufundarea bazinului Şimleului a avut loc in două etape înce
pînd cu mişcările stiriace din subfaza mijlocie. Apele au acoperit ini
ţial numai sectorul de nord-vest al bazinului. Acesta a făcut parte din
marea lagună transilv ană în timpul depunerii evaporitelor reprezentate
aici prin ghips depus peste tuful de Dej bine dezvoltat. Acest sector
se mai caracterizează, prin . existenţa unui aparat vulcanic conservat
parţial la Chilioara, căruia îi atribuim marea cantitate de tuf dacitic
cunoscut în sectorul de est al bazinului.
Sectorul de sud-vest, situat î n contact cu munţii Plopişului, s-a
scufundat abia după depunerea evaporitelor. In consecinţă acestea,
împreună cu tuful de Dej , lipsesc. Apariţia de ghips de la Stirci face
o excepţie pentru motivul că această regiune făcea parte în acel timp
din depresiunea Transilvaniei. In cuprinsul acestui sector Tortonianul
incepe cu depozite roşii, se continuă cu strate de ligni t peste care se
dezvoltă c ale arul de Leitha, foarte bogat în fosile la Tusa, Preuteasa,
Şimleul Sih · aniei, etc.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Deşi Sarmaţianul a fost depus pe toată suprafaţa bazinului, totuşi
datorită fazei de ridicare şi de eroziune din Sarmaţianul superior, depo
zitele sale s-au conservat numai pe suprafeţe minime. [n consecinţă,
Pliocenul se aşează frecvent, atît pe ramă, cît şi în foraje, direct
peste Tortonian sau peste depozite mai vechi.
Fauna pliocenă este şi mai săracă încă. Se cunosc două puncte
fosilifere importante : unul bogat în specii de Conqeria şi de Mela
nopsis la Pericei şi altul la Porţi. In ambele cazuri este vorba de faune
în zăcămînt secundar, reprezentate numai prin exemplare mature care
au putut suporta un transport oarecare. Alt2 puncte fosilifere constau
fie din congerii cu scoica subţire şi mică, dezvoltate în ape stagnante,
fie din fragmente ale unor cochilii mari care au suferit influenţa evi
dentă a unui transport indelungat.
Bazinul Şimleului, împreună cu acela al Begăi, au fost porţile prin
cipale prin care, la sfîrşitul Pliocenului inferior, au rost evacuate apele
şi o parte din sedimentele neogene din Transilvania care suferea o
mişcare de ridicare intensă, în timp ce depresiunea Dunării mijlocii
continua să se scufunde.
Indiferent de etapa în care s-a scufundat. constatăm că bazinul
Şimleului constă din două sectoare, de est şi de vest, cu structuri dife
rite. Sectorul de sud-est, situat între muntii Meseş şi insulele cristaline,
reprezintă continuarea directă spre sud-vest a bazinului Băii Mari. El
constă din depozite tortoniene, sarmaţiene şi mai ales pliocene.
Acestea din urmă posedă o structură caracterizata prin prezenţa a două
domuri cu urme de gaz metan şi prin lentile mici de lignit. Apele
pliocene posedau aici adîncimi relativ mari. Numeroasele falii cu sări·
turi minime, ecouri ale acelora din fundament, sint marcate prin pre
zenţa glodurilor, iar la Crişeni şi printr-un mic vulcan noroios.
5. Bazinul V adu lui, deşi acoperă o suprafaţă mică, pune totuşi
probleme deosebit de interesante. Lipsa de legătură directă dintre bazin
şi depresiunea Transilvaniei reprezintă cauza princinală a particulari
tăţilor pe care le are. Acest bazin cu J directie carnatică. scufundat
în lungul unui sistem de fracturi crustale, se prezintă ca un graben
limitat de două horsturi. In sectorul de est grabenul posedă o lăţime
de numai vreo 9 krn pe o distanţă de vreo 25 km, apoi îşi dublează
deodată lăţimea in sectorul de vest pe o distanţă de alti 25 km, lăr
gindu-se progresiv pe socoteala sectorului de vest al horstului Pădu
rea Craiului.
Limita de nord a bazinului este reprezentată printr-un sistem de
falii foarte apropiat între ele, care poate fi urmărit pe o distanţa recti
linie de vreo 35 km. Forajele au dovedit o scufundare continuă a funda
mentului bazinului în spre nord-vest. De unde in sectorul de est acesta
a fost intilnit la adîncimi de circa 200 m, in sectorul de vest fundahttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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mentul se află la circa 2000 m. Neogenul din sectorul de est constă din
depozite miocene, în timp ce în sectorul de vest apar la zi sedimente
predominant pliocene. Limita între cele două sectoare trece de pe
valea Lugaşului la sud de Crişul Repede prin localităţile Subpiatră
şi Hotare.
O problemă importantă, care se pune în acest bazin, este aceea
a vîrstelor sedimentelor din sectorul de est. După ce pînă acum două
decenii ele erau atribuite sarmaţianului, ulterior ea a fost determinată
pe baze paleobotanice deosebit de bogate ca aparţinînd în cea mai mare
parte pliocenului. Din punct de vedere litologic este vorba de un facies
cu totul străin Pliocenului din bazinele neogene imediat învecinate.
Prezenţa în depozitele cu cărbuni de la Valea Neagră a trunchiurilor
de lemn silicifiate hidrotermal, existenţa stratelor de diatomit la Alej d,
precum şi a travetinului cu Theodoxus sp. pe marginea dealului Şchiop
la nord de Cetatea, î ntăresc concluzia asupra existenţei unui centru de
erupţii miocene în imediată apropiere.
In consecinţă, noi conchidem că materialul cineritic din bazinul
Vadului este în strînsă legătură cu masivul riolitic si tuat la nord de
Borod, masiv a cărui vîrstă nu mai poate fi atribuită ca pînă acum
exclusiv Senonianului. Chiar dacă acolo au existat şi erupţii cretacic
superioare, trebuie să admitem că acestea au continuat şi in Mio
cenul mediu.
Fauna, în genNal săracă, reprezentată prin soecii de Cerithium,
Trochus, etc., dovedeşte caracterul salmastru al apelor din sectorul de
est al Bazinului. De aici concluzia iniţială că depozitele aparţin Sarma
ţianului . Virsta pliocenă a unei mari părţi a sedimentelor din bazin a
fost atribuită ulterior pe baza prezenţei in mare cantitate a unei specii
de Congeria în stratele de lignit, precum şi pe baza speciei Orygoceras
fuchsi KITTL. O ourecare asemănare macroscopică a lignitului de la
Corniţel cu acela de pe marginea de nord-vest a cristalinului munţilor
Plopiş, a întărit această presupunere.
Noi am descoperit la Valea Neagră prezenţa in cantitate imensă,
dar numai într-un singur nivel cu o grosime de citiva centimetri, a
unei specii noi de pteropod
Creseis borodiana
aparţinînd unei
familii de moluşte marine de facies pelagic care, în domeniul Parathe
thys, nu depăşeşte Tortonianul.
Aceste indicii paleontologice atît de disparate pot fi explicate
numai admitind că bazinul Vadului a reprezentat un estuar in care
condiţiile de salinitate variau frecvent şi cu o mare amplitudine.
Caracterul dominant al apelor era cel salmastru, rezultat din amestecul
apelor mării cu acelea ale unui rîu. In epocile caracterizate prin preci
pitaţii abundente ale Tortonianului superior, datorită unui aport deo
sebit de mare de ape dulci de către rîuri, acestea împingeau apele sal-
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mastre spre vest permiţînd dezvoltarea vegetaţiei şi depunerea ligni
tului. In alte epoci, curenţii marini sau furtunile impingeau mase
imense de pteropode spre ţărm, unde apa salmastră le omora. Prezenţa
pteropodelor ne determină să considerăm că a-cestea sînt singurele fosile
din bazin cu valoare stratigrafică şi in consecinţă, noi atribuim depo
zitelor din sectorul de est al bazinului vîrsta Badenian superioară la
limita cu Sarmaţianul.
6. Bazinul Beiuşului prezintă unele caractere particulare ca o con
secinţă a domeniului de pinze cretacice peste care s-a dezvoltat. Acest
bazin este lipsit de erupţii datorită probabil şi grosimii sedimentelor
fundamentului Premiocen care n-a putut fi străbătut de magmă. Distri
buţia geografică a etaj elor neogene permite să constatăm existenţa
celor două etape de prăbuşire, care i-au dat naştere. In timpul mişcă
rilor stiriace tîrzii o primă prăbuşire a dat naştere sectorului de nordvest bine dezvoltat şi situat în legătură nemijlocită cu de9resiunea
Dunării mijlocii. Acest sector este caracterizat prin lipsa tufului de
Dej şi a evaporitelor în timpul depunerii cărora regiunea reprezenta
incă un uscat, precum şi prin prezenta etajelor badenian, sarmaţian
şi pliocen. Local, fundamentul este apropiat de suprafaţă.
Insulele de vîrstă Prepliocenă, care aoar în perimetrul acestui
sector, dovedesc existenţa unor praguri ridicate ale fundamentului situat
în continuarea spre nord a munţilor Codru. Acest prag este flancat la
ves t şi est de cîte o fosă adîncă şi anume una mai mare în vecinătatea
imediată a regiunii de cîmpie şi alta mai mică în apropierea horstului
Pădurea Craiului.
Este cazul să semnalăm prezenta la Tinca, sub un acoperiş relativ
subţire de Pliocen şi Sarmatian, a Tortonianului dezvoltat sub forma
unui horst îngropat, constatat prin prospecţiuni qeofizice şi foraje.
Faliile ce încadrează acest horst au permis ascensiunea spre suprafaţă
a apelor termale şi ale celor carbogazoase. cunoscute de mult timp.
In perioada continentală Prepliocenă ele au facilitat activitatea hidro
termală la nord de Ripa, unde .:mar fragmente de trunchiuri de
arbori silicifiaţi .
Mişcările scoarţei de la începutul fazei atice au avut drept
consecinţă golirea bazinului şi erodarea intensă pe mari suprafeţe
a sedimente lor abia depuse şi neconsolid ate. In consecinţă , consta
tăm că în sectorul de nord-vest depozitele pliocene se aşează
frecvent peste cele tortonian superioare sau chiar triasice. Faunele
sarmaţiene sînt relativ sărace şi numai cele pliocene pot fi compa
rate cu cele tortoniene. Prezenţa în ele a unor specii sarmatiene
şi chiar tortoniene dovedesc că ele se află ln zăcămînt secundar.
In a doua fază de prăbuşire, care a avut loc la sfîrşitul mişcărilor
atice, a luat naştere sectorul cel mai tînăr al bazinului situat l a sud -est
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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de precedentul şi acoperit numai de transgresiunea pliocenă. Funda
mentul acestui sector prezintă o scufundare unitară şi se află la adîn
cime mare, astfel că nici o insulă de roci prepliocene nu apare la z i .
Maximum d e adîncime a acestui sector, care s-a scufundat în tot timpul
Pliocenului inferior, se află în regiunea Beiuşului.
Apele pliocenc ale bazinului acopereau o suprafaţă mai r.:nrc de
cît o arată sedimentele conscrvate. Ele au acoperit m2rgi�ea de sud
vest a munţilor Pădurea Craiului după cum se poate constata în regiu
nile satelor Roşia şi Sohodol, unde Pliocenul acooere o suprafaţă ele
vrea 12 kmp. Pliocenul din această regiune s-a conservat într-un graben
ale cărui fracturi marginale prezintă aceeaşi direcţie NW -SE ca_ şi
fracturile care separă bazinul Beiuşului de rama sa.
7. Bazinul Zarandului reprezintă un graben de mari dimensiuni
format în timpul mişcărilor stiriace tîrzii de-a lungul unui complex de
fracturi cu carader crusta! şi cu direcţie carpatică NW-SE, fracturi care
se continuă spre est prin bazinele Brad şi Băiţa. Depozitele încep cu
Tortonianul superior. Ca şi bazinul Beiuşului el s-a dezvoltat pe supra
faţa unui domeniu de pînze de vîrstă cretacic5, dar se deosebeşte de
acesta, între altele, prin existenta unui număr ele patru aliniamente de
erupţii, precum şi printr-o scufundare uniformă, care n-a permis aparitia
de i nsule ale fundamentului preneogen. Dintre aliniamentele de eruptiv,
două sînt situate pe marginile bazinului , iar două apar în interiorul
acestuia, ambele păstrînd direcţia NW -SE caracteristică şi structurii
munţilor Codru.
Fracturile majore, pe care au apărut cruoţiile. divizează funda
mentul bazinului în trei blocuri situate la adîncimi diferite. Activitatea
hidrotermală a dat naştere şi aici unor depuneri de silex care, în
regiunea Gurahonţ, au prilejuit dezvoltarea unor staţiuni paleolitice.
Fracturile, care au dat naştere bazinului. se manifestă şi în cuprinsul
acestuia sub formă de izvoare termale la Moneasa iar în interiorul bazi
nului, la Vaţa.
Blocul de nord-est al bazinului este cel mai mare şi se dezvoltă
pe marginea masivului Co9ru-Moma pe o lungime de peste 40 km şi
cu o lăţime cuprinsă între şase şi zece km. Este probabil ca fundamen
tul său cristalin să se afle la adîncimi foarte mari după cum reiese din
ridicarea importantă a sectorului de ramă imediat învecinat. NeDţ}enul
constă, la zi, in cea mai mare parte din Pliocen de sub care în regiunile
localităţilor Agriju Mic şi Crocna apare cîte un mic petec de sarmaţian.
De curind a fost descoperită la Comăneşti o faună bogată de mela
nopside şi congerii cu scoica groasă. Dovadă că această faună repre
zintă .o tanatocenoză reiese din lipsa exemplarelor j uvenile, care n-au
putut suferi transportul, din faptul că valvele lamelibrachiatelor sînt
despărţite, precum şi din prezenţa unor exemplare rare de ceriţi. In
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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legătură cu erupţiile de la sud de Beliu sînt c unoscute şi depozite tor
toniene reprezentate prin nisipuri şi pietrişuri cu t· cre cxemolare de
Ostrea şi de Pecten, precum şi depozite sarmaţiene cu diatomitP.
Al treilea sector, şi cel mai mic, se află în regiunea de sud-vest
a bazinului, fiind limitat de munţii Drocea şi de aliniamentul de
erupţii dintre Camna şi Mocrea. Acest sector se caracterizează prin
prezenţa a două petice de tortonian la Minişul de Sus reprezentate
printr-o alternanţă de cinerite cu calcare şi cu mame excepţional de
bogate în fosile, din care au fost determinate circa 1 50 specii de
moluşte, echinoide, etc. Deschiderea de lîngă biserică arată că erupţiile
se produceau intermitent distrugînd, local, întreaga faună, după care,
în intervalele liniştite, fauna se dezvolta din nou. Conglomeratele din
baza complexului fosilifer au fost depuse în momentul scufundflrii bnzi
nului şi nu reprezintă, aşa cum s-a crezut, depozitE' de vîrstă torto
nian inferioară.
8. Bazinul Begăi s-a dezvoltat pe o zonă de rezistenţă slabă care
separă horstul cristalin al munţilor Poiana Ruscă de sinclinalul mezo
zoic al munţilor Metaliferi, ambele caracterizate printr-o evoluţie înde
lungată şi diferită. Problemele stratigrafice şi tectonice, caracteristice
acestor două mari unităţi structurale, diferă mult. In timp ce masivul
Poiana Ruscă a început să se ridice încă din Cretacicul superior, munţii
Metaliferi erau încă în Neogen acoperiţi parţial de ape.
Datorită monotoniei stratigrafice şi uniformităţii litologice a depo
zitelor pliocene care acoperă o suprafaţă maximă, acest bazin n-a
făcut obiectul vreunei lucrări sintetice, astfel că documentaţia de care
d ispunem asupra sa, este încă lacunară. Este cazul totuşi să remarcăm
existenţa în cuprinsul său a trei puncte fosilifere vestite două de
vîrsta tortonian superioară ( Lăpugiu şi Coştei) şi unul de vîrstă pliocen
inferic ară (Rădm ăneşti), asupra cărora paleontologii şi-au îndreptat
privirile de mai bine de 100 de ani.
Lipsa de foraje adînci ne privează de cunoştinţe amănunţite asu
pra fundamentului cristalino-mezozoic. In orice caz acesta pare a fi
suficient de adînc. El posedă probabil un relief prea puţin accidentat,
astfel că nici o insulă de sedimente mai vechi nu întrerupe monoto
nia depozitelor pliocene din plin bazin pentru a ajunge pînă la supra
faţă. La vest de o linie care ar uni Aradul cu Timişoaru Pliocenul atinge
fn foraje grosimi maxime de peste 2500 m.
In sectorul de vest al bazinului predomină direcţia de faliere pano
n i·cii a cărei consecinţă este lărgirea progresivă a bazinului . AstfeL
limita de vest a erupţiilor m iocene coincide cu o linie nord-sud, la
vest de care locul depozitelor mezozoice e luat, la Căpîlnaş, de Pliocen .
Un alt sistem de falii cu direcţie panonică determină dispariţia Creta
cicului inferior al ramei de nord şi înlocuirea lui cu Pliocenul din
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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regiunea de la est de Lipova. Apariţia apelor carbogazoase de aici e
in legătură cu prezenţa acestor falii. Pe marginea de sud a bazinului
constatăm prezenţa faliilor cu direcţia nord-sud mai întîi în regiunea
Tomeşti, unde determină o primă îngustare a masivului cristalin al
Poienei Ruscăi. Cursul superior al văii Fîrdea corespunde unui alt sis
tem de falii cu direcţie panonică în lungul căruia o ramificaţie a bazi
nului pătrunde în interiorul munţilor Poiana Ruscăi.
In timpul mişcărilor din faza atkă, bazinul a fost exondat şi supus
unei puternice eroziuni care a îndepărtat cea mai mare parte a sedi
mentelor sarmaţiene încă neîntărite, din care apare la zi numai un
petic mic în capătul de est al bazinului. In consecinţă, Pliocenul aco
peră aproape întreaga sa suprafaţă cu excepţia terminaţiei sale estice,
unde Pliocenul acoperă un petic de Sarmaţian sau mai adesea Torto
nianul din regiunile Lăpugiu şi Coştei.
Departe în largul bazinului la întretăierea faliilor cu direcţie pano
nică şi carpatică a apărut in Pleistocen masivul bazaltic de la Lucaret.
9. Bazinul Caranscbeşului prin dimensiunile şi problemele strati
grafice şi tectonke ar putea fi considerat ca reprezentînd o anexă a
bazinului Begăi. El constă din două sectoare scufundate în timpul miş
rărilor stiriace tîrzii un sector de nord larg deschis înspre depresiunea
Dunării mijlocii, sector generat de fracturi cu di recţie predominant
panonică şi un sector de sud încadrat de fracturi cu direcţie ·carpatică.
ln timp ce sectorul de nord se caracterizează printr-un fundament
adînc, prin prezenta exclusivă la zi a Pliocenului şi prin lipsa unor
insule ale fundamentului, sectorul de sud posedă fundamentul apropiat
de suprafaţă. In consecinţă, el este caracterizat prin apariţia insulei
de cristalin de la Zorlencior, care suportă petice de Carbonifer şi
Jurasic, şi prin prezenţa Tortonianului. Acesta se remarcă prin cunos
cutele puncte fosilifere Delineşti şi Rugi.
Intre Zorlenţul şi Brebu bazinul trimite o ramificaţie de Pliocen
inspre vest pînă în apropiere de Reşiţa. Pliocenul de aici e străbătut
transversal de vestita vale a Poliţioanei. De aici Jekelius a. descris
din ivirea de Pliocen şi de Sarmaţian de la Soceni acea bogată faună
f;armaţiană şi pliocenă demonstrînd inexistenţa mult trîmbiţatei conti
nuităţi de sedimentare dintre aceste două etaje. Petkul de Aquitanian
pus pe hartă în ba=a Sarmaţianului din valea Poliţioanei este lipsit de
arie� documentaţie şi nu se înca:1rează în evoluţia tectonică şi palea
geografică a regiunii.
1 0. Bazinul Mehadiei. Tot îngustîndu-se spre sud, bazinul Caran
sebE>şului atinge la Armeniş o lăţime sub trei km pentru ca începînd
de la nord de Teregova bazinul Mehadiei să se dezvolte tot mai mult
pînă ajunge la 10 km lăţime. Limita dintre cele două bazine este mar
cată nu numai de culoarul îngust care menţine legătura, dar şi de faptul
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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că acest culoar apare strivit longitudinal sub presiunea masivului crista
lin al Semenicului şi al Cretacicului de pe marginea muntilor Ţarcu.
In consecinţă constatăm în chiar axul c:uloarului că Tortonianul stră
punge Sarmaţianul sub forma unei ::one îngt'ste şi lungi.
Relativ la limita dintre bazinele Carar.�cbeş şi Mehadia mai este
cazul să constatăm că cursul superior al Timişului îşi are originea în
bazinul Mehudiei, pe care îl străbate iniţial spre sud, dar se întoarce
în unghi drept înspre nord. Aici este vorba de o captare a cursului
superior a văii Carnea determinată de mişcările de sens opus suferite
de cele dou ă blocuri ale fundamentclor celor două bazine. In timp
ce fundamentul bazinului Caransebeş a continuat a se scufunda, acela
al bazinului Mehadiei a suferit o mişcare de ridicare împreună cu
intreaga regiune transversată de Dunăre provocînd îndepărtarea sedi
mentelor pliocene depuse sub forma unui canal pe unde avea loc legă
tura dintre depresiunile Dunării mijlocii şi dacică.
Bazinul constă din depozite Tortonian superioare, Sarmaţian infe
rioare şi medii şi din Pliocen inferior. Tortonianul, cu grosimi pînă
la 600 m, constă dintr-un orizont bazal greso-cong!omeratic depus de
torenţi în momentele ce au urmut imediat scufundării b:ocurilor, care
au dat naştere bazinului, d intr-un orizont me:liu marnos-nisipos cu
cărbune, depus în condiţii lagunare şi dintr-un orizont superior marin
bogat în faciesuri, printre care şi calcar de Leitha, foarte bogat în fosile.
Sarmaţianul, depus în continuitate de sedimcntare, posedă o gro
sime de 1 1 00 m şi o faună de peste 60 moluşte salmastre. Ponţianul,
discordant şi transgresiv, posedă o grosime de circa 100 m şi o faună
de 15 specii de moluşte reprezentate prin congerii şi melanopside.
1 1 . Bazinul Bozovici, traversat de rîul Nera, constă numai din
depozite tortonicne, care măsoară grosimi relativ reduse. In consecinţă,
insule mici din cristalinul fundamentu lui apar în apropierea marginei
sale de nord, unde bazinul este separat de ramă prin fracturi cu sărituri
relativ mici. Tortonianul este caracterizat prin variaţia faciesurilor
descrise sub denumiri locale şi prin sărăcia relativă în fosile. Contactul
Tortonianului cu cristalinul ramei de sud-est arc loc prin intermediul
unor falii cu sărituri mari care urmăresc, locaL linia de încălecare a
cristalinului Semenicului.
Tectonic, hărţile indică prezenta numai a unor cute care străbat
bazinul în direcţie nord-est. Totuşi, datorită existenţei unui fundament
rigid şi puţin adînc, e probabil ca sedimentele tortoniene să fie carac
terizate prin prezenţa faliilor. Existenţa acestora n-a putut fi constatată
probabil datorită săriturii lor mici.
1 2. Bazinul Bîrzavei, dezvoltat la vest de horstu rik formate din
şisturile mezo- şi catametamorficc ale Buziaşului şi Doclinului şi din
granodioritul Bocşei, situat între ele, constă la suprafaţă numai din
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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depozite pliocene. Prin regiunea Valeapai, Pliocenul acestui bazin se
află în legătură cu acela din bazinul Caransebcşului.
Depozitele acestui bazin n-au făcut nici ele obiectul unor cerce
tări speciale. Acestea ar fi cu atît mai necesare cu cît, pe baze de
anali:z;e mi-crofaunistice ale probelcr din foraje, a fost exprimată părerea
că în regiunea de cîmpie invecinată ar fi prezen t şi etajul helveţian,
care nu se încadrează în evoluţia paleogeografică a regiunii.
Lipsa la suprafaţă a depozitelor miocene dovedeşte exondarea şi
erodarea intensă în timpul Sarmaţianului superior. Pliocenul apare la zi
pe suprafeţe relativ mici in cursurile văilor Pogăniş şi Birzava, precum şi
în afluentii acestuia din urmă de sub un acoperiş de Cuaternar cu o gro
sime crescîndă spre vest. El este reprezentat prin nisipuri fine, marne
cu intercalaţii de lignit, prin argile şi uneori prin pietriş fin. In forajele
din regiunea de cîmpie el posedă grosimi de peste 1 600 m. De la Tirol
se cunoaşte o bogată faună de moluşte şi peşti de apă dulce. Pliocenul
a acoperit aici şi unele suprafeţe de pe rama sa de est după cum o
dovedeşte prezenţa unor petice scăpate de eroziune din regiunea de
la sud de Baeşa. Este probabil că pe aici apele pliocene erau în legă
tură cu ramificatia bazinului Caransebeş prin regiunea Soceni-Cîlnic.
Mişcările de ridicare suferite de horsturi in Pliocenul superio,r şi
în Pleistocen au determinat erodarea depozitelor litorale şi a faunelor
de congerii şi mel anopside cu talia mare care se dezvoltau in ele.
Apariţia micului petic de bazalt pleistocen de Şemlacul Mare o
atribuim prezenţei în fundamentul preneogen al intretăierii unor falii
cu direcţia nord-sud cu altele est-vest. Această ivire, împreună cu cea
de la Lucareţ, se încadrează in Linia Termelor.
13. Bazinul Caraşului se dezvoltă la vest de sinclinalul mezozoic
Reşiţa-Moldova Nouă şi de cristalinul Oraviţa-Doclin, fiind limitat la
sud de horstul cristalin al Vîrşeţului. Bazinul a luat naştere datorită
scufundării ele-a lungul unui sistem de falii 'Complex, vizibile pe mar
ginile sale. In consecinţă, fundamentul preneogen este neregulat şi
se află la adîncimi diferite. Grosimea Neogenului total izează numai
vreo 600 m datorită scufundării reduse a cristalinului.
Depozitcle constau din Tortonian, Sarmaţian şi Pliocen. Tortonia
nul apare într-un singur punct pe marginea de est a horstului cristalin
la nord de Vărădia, dar forajele au dovedit prezenţa pe mari suprafeţe
in interiorul bazinului, ca şi aceea a Sarmaţianului. El începe prin
conglomerate şi gresii şi se termină cu calcar fosilifer.
Sarmaţianul apare pe suprafeţe relativ mari în legătură cu rama
de est a bazinului, precum şi cu horstul Vîrşeţului sub forma unei
zone aproape ,c ontinui cu o lăţime pînă la doi km. El este reprezentat
prin orizonturile sale ir: ferior şi mediu, compuse din conglomerat şi
nisip fin, uneori fosilifere.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Pliocenul, depus după o lacună de sedimentare şi o fază de ero
ziune, care a îndepărtat adesea o mare parte din sedimentele miocene
anterioare, constă din nisip fin şi din argile cu lentile de cărbuni. La
Forotici, Grădinari, Vărădia, Ticvanul Mare, etc. se cunosc fosile.
Suprafaţa reprezentată astăzi de acest bazin este mult redusă în
comparaţie cu cea acoperită de apele neogene şi în special de cele
pliocene datorită fazei de eroziune din Sarmaţianul superior, indicată
.şi geomorfologic, precum şi celei din Pliocenul superior şi din Cuater
nar. Transgresiunea pliocenă a acoperit o mare suprafaţă a ramei bazi
nului, după cum reiese şi din prezenţa unui mare petic de Plioccn infe
rior conservat pe cursul superior al văii Caraşului. în deprcsiunea
situată între Caraşova, Clocotici şi Gîrlişte.
1 4. Bazinul Şicheviţa s-a instalat pe un sistem de falii care taie
perpendicular atît cutele domeniului getic, cit şi pe acelea ale dome
niului danubian. Incepind mai j os de Drencova această direcţie de
faliere a prilejuit instalarea Dunării în sectorul situat la vest de
munţii Almaşului.
Avînd o suprafaţă minimă, bazinul constă numai din depozite de
vîrstă tortonian superioară, care depăşesc Dunărea în Iugoslavia. Supra
faţa iniţială a bazinului a depăşit cu mult pe cea actuală în special pe
marginea de vest unde apar citeva petice izolate în i nteriorul ramei.
Depozitele sale se dezvoltă sub un facies epkontincntal cu fosile de
apă dulce, cu iviri de lignit, şisturi bituminoase, etc. Dcpozitele cores
pund fazei iniţiale a transgresiunii Tortonianului superior. Transgre
siunea marină n-a atins bazinul.
1 5 . Bazinul Orşovei reprezintă un graben format de-a lun�Jul unor
fracturi orientate NE-SW. Fracturi cu aceeaşi direcţie au determinat
şi amplasarea cursului Dunării între Tişoviţa şi Orşova. Sedimentele
aparţin Tortonianului superior şi, parţial, Sarmaţianului inferior. Torto
nianul, alcătuit din conglomerate, nisipuri, argile cu lignit şi calcar
recifal, este cunoscut printr-o bogată faună marină de ape calde, în timp
ce Sarmaţianul constă din nisipuri regresive, nefosilifere.
Un studiu care datează de peste 60 ani a susţinut prezenţa tuturor
etajelor miocene începînd cu Burdigalianul şi numai în ultimii ani s-a
putut dovedi lipsa etaj elor pretortoniene. Noi apreciem că însăşi Torto
nianul este incomplet, întrucît prezenţa Tortonianului mediu ar trebui
să fie marcată de prezenta evaporitelor.
*

In încheierea expunerii asupra Neogenului din Banat este cazul
să semnalăm prezenţa unui număr de trei mici petice de Tortonian şi
alte trei de Sarmaţian cunoscute pe valea Dunării între Pojejena şi
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Dubova. Ele reprezintă resturi de eroziune din timpul Sarmaţianului
superior şi Pliocenului superior-Cuaternar din depozitele lăsate de mările
miocene şi de canalul pliocen care au acoperit traseul actual al văii
Dunării. Deşi avem numt!roase dovezi paleontologice că apele pliocene
făceau legătura pe valea Dunării între depresiunea Dunării mijlocii şi
bazinul dacic, petice de sedimente pliocene lipsesc datorită erodării
sedimentelor moi de această vîrstă.
Aruncînd o pnviTe de ansamblu asupru regiunii cercetate, putem
reţine cîteva concluzii interesante.
1 . In primul rînd este cazul să constatăm că, cu toate caracterele
comune, cele 1 5 bazine pot fi împărţite în cinci grupe. O primă grupă
bazinele Maramureşului, Oaşului, Băii Mari şi (partial) al Şimleului se
caracterizează prin adîncimea mare a fundamentulu: cristalin, prin pre
zenta în fundament a depozitelor paleogene, prin grosimea mare a depo
zitelor miocene şi prin prezenţa ev aporitelor întrucît ele au făcut parte
din marea lagună a depresiunii Transilvaniei. O o doua grupă, repre
zentată prin bazinele Şimleului, Vadului şi Beiuşului, se caracterizează
prin lipsa evaporitelor şi prin prezenţa numai a depozitelor mai noi
ca evaporitele. Fundamentul c ristalin, putin adînc, apare frecvent la
zi sau in apropiere de suprafaţă. Depozite paleogene şi miocen infe
rioare lipsesc. Cea de-a treia grupă, bazinele Zărand şi Be-ga, sînt
amplasate pe linii de fractură importante şi caracterizate prin erupţii.
Grosimea mare a depozitelor neogene mai tinere ca evaporitele este
consecinţa unui fundament adînc. A patra grupă constli din bazinele
Caransebeş, Mehadia, Şicheviţa şi Orşova. Ele reprezintă grabene dez
voltate in cuprinsul cutelor carpatice. Neogenul începe cu Tortonianul
superior. Pliocenul lipseşte adesea. A cincea grupă constă din bazinele
Bîrzavei şi Caraşului. Ea este caracterizată prin transgresiunea Torto
nianului superior peste mezozoic sau chiar peste cristalin.
2. Lipsa evaporitelor din grupele 2-5 se datoreşte faptului că
depresiunea Dunării mijlocii şi bazinele anexe s-au scufundat abia în
timpul mişcărilor stiriace din subfaza tîrzie, cînd climatul devenise umed.
3. Se constată existenţa clară a cinci faze principale de diastro
fism : stiriacil în Tortonian, moldavică la limita Tortonian-Sarmaţian,
atică în Sarmaţianul superior, rodanică în Pliocenul mediu şi valahă
în Pleistocen. In timpul acestor faze, datorită mişcărilor radiare şi de
sens opus, suferite de numeroasele blocuri, atît eroziunea c1 t şi sedi
mentarea atingeau, local, intensităţi maxi;ne.
4. Problema mult discu tată a situaţiei elin deprcsiunea Dunării mij 
locii, dacă aceasta a fost sau nu exondată in Sarmaţianul superior, este
de cea mai mare importanţă întrucît numeroşi geologi încadrează în
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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această epocă un complex de sedimente dezvoltate sub un facies parti
cular, care posedă o faună de congerii şi melanopside caracteristice.
Existenta unei lacune de sedimentare între Sarmaţianul mediu şi Pliocen
este demonstrată pînă la evidenţă prin lipsa pe mari suprafeţe a depo
zitelor sarmaţiene, astfel că sedimentele pliocene se aşează adesea
direct peste depozitele marine ale tortonianului sau chiar peste cristalin.
5. Sfîrşitul mişcărilor din faza atică se caructerizează prin scufun
darea lentă a uscatului care forma suprafaţa actuală a depresiunii
Dunării mijlocii şi printr-o sedimentare de argile şi mame din baza
etajului pliocen. După exemplul geologilor vienezi, care impart Pioce
nul în opt orizonturi denumite cu literele A-H, unii geologi au încercat
să identifice prezenţa aceloraşi orizonturi şi pe marginea de est a depre
siunii Dunării mijlocii. Astăzi, cînd cunoaştem existenta var� aţiilor lito
logice şi faunistice de la un bazin la altul, înţelegem mai bine că ase
menea variaţii au putut exista şi la distanta de peste 500 km care au
separat ţărmurile de est de cele de vest ale depresiunii Dunării mijlocii.
6. O problemă rămasă încă deschisă este aceea a vîrstei unora
d intre depozitele sectorului de est al bazinului Vadului, unde apare
Orygoceras fuchsi, specie considerată ca indicînd prezenţa Ponţianul!Ji,
respectiv a Panonianulu i. Prezenta acestor etaje în bazin se loveşte
însă de dificultatea lipsei speciilor de congerii şi melanopsid e atît de
frecvente in sedimentele care au urmat după Sarmaţian.
7. In apele Pliocenului inferior puţin adînci şi calde, datorită unor
numeroase izvoare termale venite pe marele număr de falii care
delimitau depresiunea, precum şi insulele din interiorul acesteia sau
horsturile acoperite de ape puţin adînci, se dezvolta acea bogată faună
de congerii şi melanopside, adesea gigantice şi cu o mare variabilitate
morfologică, specifică depresiunii panonice. Caracterele atit de parti
culare ale acestei faune sînt atribuite de noi particularităţilor radio
active ale izvoarelor termale.
8. Tinind seama de dezvoltarea tectonică şi de caracterele faunis
ti·ce ale depresiunii putem separa în Pliocen două etaje bine conturate
Ponţianul depus ca o consecinţă a scufundărilor din ultima fază a
mişcărilor atice şi Levantinul, depus sub influenţa mişcărilor din faza
rod ani că. Alte separaţii stratigrafice reprezintă în reali tate faciesuri
litologice şi ecologice cu caracter local care se încadrează acestor două
mari subdiviziuni.
Sedimen tele încă moi ale Miocenu lui şi Pliocenu lui inferior din
depresiu nea Transilv aniei au fost erodate la începutu l Pliocenu lui supe
rior cu multă uşurinţă şi au fost transport ate la vest de Munţii Apuseni,
unde au fost redepuse dîn� naştere depozitelo r de vîrstă pliocen supe
_
noară.
Fauna de moluşte Şl de mamifere de la Derşida (bazinul Şimleu
lui) a fost atribuită Dacianului.
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9. Depozitele din baza Pliocenului superior, fn care predomină
nisipurile
fine, nu provin din rama imediat învecinată, in special din
.
munţii Meseş, Ţicău şi Preluca, pe atunci încă acoperiţi de ape, ci au
fost aduse de curenţi repezi de la distanţe mari. Ele prezintă o struc
tură torenţiolă şi posedă numeroase lentile mici de argilă sau de mame
remaniate, precum şi fragmente de cochilii. Prezenţa unor minerale
melanocrate în nisipurile Pliocenului superior din bazinele Şimleului şi
Beiuşului indică depunerea lor într-o fază de erupţii.
10. Numeroasele şi intensele mişcări radiare de sens contrar sufe
rite de regiunile carpatice au avut ca efect faptul că, în timp ce depo
zitele Pliocenului inferior din depresiunea Transilvaniei au fost ridicate
in unele regiuni p înă la altitudini de peste 800 m, în largul depresiunii
Dunării mijlocii depozitele de aceeaşi v îrstă se află scufundate pe
suprafeţele restrinse ale unor blocuri la adîncimi de peste 3.000 m sub
nivelul mării. Această diferenţă mare de altitudine s-a insumat în
timpul mişcărilor din fazele rodanică şi valahă.
1 1 . Depozitele din aproape toate bazinele de la limita Carpaţilor
Occidentali cu depresiunea Dunării mijlocii, precum şi din interiorul
acesteia sînt cara·cterizate pe suprafeţe mari prin existenţa a numeroase
nivele cu ape arteziene situate în strate cu nisip relativ fin, izolate
in culcuş şi acoperiş prin strate impermeabile de argile şi mame.
Intrucit sedimentele din regiune nu sînt cutate, ci prezintă numai încli
nări de cîteva grade spre vest, unde stratele de nisip se efilează, cauzil
care determină presiunea arteziană în această regiune a rămas mult
timp neînţeleasă. Astăzi este însă clar că apele din aceste strate, ale
căror adîncimi poate atinge sute de metri, se află sub presiune datorită
altitudinii ridkate - de la depărtări uneori de zeci de km ale depozi
telor grosiere şi afînate de pe marginile bazinelor - unde are loc
infiltrarea apelor de precipitaţie.
Apele carbogazoase intilnite în numeroasele foraje îşi datore::;c
presiunea arteziană marilor cantităţi de C02 degajate de la adîncimi
mari pe linii de fractură şi dizolvate în apele pînzelor freatice.
Remarcăm că forajele, după ce depăşesc depozitele pliocene, nu
m � i �ntîlnesc ape arteziene cu aceste caracteris tici de temperatu ră şi
chtmtsm. Cînd sînt amplasate pe falii sau în apropierea acestora, fora
jele pot întîlni la adîncimi mici ape carbogazo ase '-reci, iar la adîncimi
mari ilpe cu temperatur i care se apropie de 1 00°. Presiunea arteziană
a acestora se datoreşte gazelor sau vaporilor de apă supraîncălzi ţi care
se ridică de la adîncimi foarte mari.
1 2. Limitele prezentate astăzi de sedimentele celor 15 bazine
neogene nu reprezintă limitele mărilor şi Jacurilor de diferite vîrste, ci
sînt limite de eroziune situate uneori departe de ţărmurile acelor ape.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Intr-adevăr, numeroasele petice mici de sedimentar tortonian, sarma
ţian sau pliocen, constatate pe ramă la distanţe mai mici sau mai mari
de marginile bazinelor, dovedesc că apele tuturor etajelor neogene au
acoperit suprafeţe mai mari decît cele conservate astăzi. Actualele
limite ale bazinelor s-au definitivat în cursurile mişcărilor atice, roda
nice şi mai ales valahe datorită, pe de o parte, scufundării blocurilor
din fundamentele bazinelor, iar pe de altă parte ridicării concomitente
ale blocurilor componente ale horsturilor ce alcătuiesc rama. Sedi
mentele, pe atunci încă moi ale etajelor neogene, au fost erodate în
cea mai mare pa,rte de pe suprafeţele horsturilor pe măsură ce aces
tea se ridicau.
13. Se constată că regiunea de contact dintre depresiunea Dunării
mijlocii şi Carpaţii Occidentali a j ucat rolul unei şarniere, care a permis
scufundarea repetată a depresiunii Dunării mijlocii în Tortonianul supe
rior şi în tot timpul Pliocenului şi ridicarea inter-mitentă a Carpaţilor
Occidentali. Această şarnieră a jucat un rol deosebit de important în
Pliocenul superior şi Pleistocen cînd depresiunea Dunării mijlocii a
continuat să se scufunde intens, permitind acumularea sedimentelor
venite de pe suprafeţele unităţilor carpatice in continuă ridicare.
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GEOLOGISCHE FRAGEN IN DEN NEOGENBECKEN VON WESTEN UND
NORD-WESTEN RUMANIENS
Z USAMMENFASSUNG
Die zwischen den rumânischen Westkarpaten und .:ler grossen Mittleren Donau
senke gclegene Gegend besteht aus einer grossen Anzahl SchoUen verschiedenen
Ausmasses, von welchen manche a'ls Horste emporrage·n , wahrend andere a!s Hecken
niedergesunken sind. Die AuffiillWlg der 15 HecKen besteht aus ablageruagen Lortoni
schen, sarmatischen und pliozânen Alters. Sowohl die Horste als aucn dans lirundge
birge .:ler NeogenablagerWlgen bestehen ihrerseits aus whlreichen kleineren Scho1len
die aus verschiedenen Gesteinen des Kr,slallins oder aus Ablagerangen oberpalllozoi
schen un.:! mezozoischen Alters zusammengeseLzt sind. Wahrend des Pa:Ulogens Wld
des untermittleren Miozâns herrschten kontinentale Verhiiltnise. Die Transgression
begann wâhrend des mittleren Tortons (Transsylvanische Unterstufe) von Nord
Osten her, wo sie in vier Becken Evaporiten ablagerte und erfasste sodann das
ganze Gebiet erst im Obertorton (Unterstufe Baden). Das Fehlen der Evaporite im
gesamten Gebiet der Mittleren Donausenke ist eine Folge der Iang annaltenden
Kontinentalverhaltnisse. lnfolge der wiederholten und unabhllngigen Senkungs
bewegungen der einzelnen Schollen wahrend der steirischen, moldavischen, attischen,
rhodanischen und wailachischen Orogenphasen, besteht die neogene Auffilllung der
Becken aus Ablagerungen verschiedenen Alters, Machtigkeit und Fazies, was bisher
zahlreiche stratigraphische Missvertândmsse verusacht hat. Wahrend des Obersar
mats und an der unteren Grenze des Pliozâns wurde die g�nze Gegend stark empor
gehoben und einer intensiven kontinentalen Abtragung unterworfen. Die Frage nach
dem genauen Alter der pliozanen Ablagerungen in pannonischer Fazies wurde durch
die Feststellung der Anwesenheit der beiden Stufen des mittleren Pliozllns, nllmlich
des Ponts und des Daz, geH:ist.
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ABSTRA CT

O n t h e p r e s e n c e o f t h e u p p e r J u r a s i c i n t h e a u l o c h t o
n o u s o f P e r ş a n i M o u n t a i n s (E a s t e r n C a r p a t h i a n s. In this
paper the authors show ussing paleontological data the occurence in Perşani Moun
tains of the uprer Jurassic in the facies of Aptychus Beds. Previously these deposits
were considered as Neocomian.
Problema existentei Malmului în Munţii Perşani .a suferit înde
lung.ct.lte c·ontroverse ; discutiil e au avut ca obiect atît faptul în sine,
cit şi termerrii lito-st:r.atigrafici care se ·a'tribui.au de către unul sau
altul din autori, acestei diviziuni str.atigrafice·
F.
Herbich
( 1 878) a c•onsider.at tithonice unele calrere
albe, similare macroscopk calcarelor de Str.amberg din Hăghimaş ;
acelaşi lucru a făcut apoi H. W a c h n e r ( 1 9 1 8 ) .
In 1 953, M · 1 1 i e atribuie Malmului 0 suită d e roci formată
din conglomerate, calc.are albe, calcare roşii, calcare cor.aligene. de
.Jozite cu mare areal cartografic. Autorul, însă, nu dă faptului nici o
drgument.are paleon.t ologică· De fapt, nici nu putea, întrucît, în cele
mai multe cazuri , cercetările ulteri·oare au dov·edit că depozitele c al
caroase respective aparţin sigur Triasicului sau Urgo-apţianului.
In 1 966, D. P a t r u 1 i u s et al. publică o lucrare în c are
dezbate în detaliu problemele geologice pe care le ridică M· Perşani
şi în special regiunea Comane:i de Sus. In această lucrare autorii su
pun unei analize critice tot ce s-a scris pînă la data respectivă,
elaborînd un tablou geologic-tectonic ese.ntialmente nou pentru re
giunea în discutie .
t

2

universitatea "Al. 1. Cuza"-Iaşi, Catedra de geologie.
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Din această lucr.are reiese că, cel puţin in zona Comana nu
există Malm şi că în totalitatea �or, depozitele apartin mai multor
serii şi anume : seflia paleoautohtonă, seria subp ar.aautohtonă, seflia
alohtonă a pînzei tra111s ilv·a ne şi seria neoautoht·onăIn cele ·ce urmează ne vom referi munali La prima seflie. anume
la cea paleoautohtonă, unde observaţiile noa•stre ne-au condus la
concluzii noi referitoare la existenta Malmului·
In cadrul acestei serii, atît M. 1 1 i e ( 1 953), cît şi D. P a
t r u 1 i u s et al. ( 1 966) au separat la partea supenoara un pachet
de depozite marno-grezoase roşii şi v erzi, pe care I-au atrib�it E? 
1 1 i e aduce chiar argum.en!te p.a leontologice m
M.
cretacicului·
favoarea datării, mentionind o faună de •amoniţi neocomie � i· R�vi
zuirile ulter-i oare ( D. P a t r u l i u s et rai., 1 966) au p recizat msă
r.ă fauna respectivă provine din depozite doggeriene.
D· P a t r u 1 i u s et al. ( 1 966) atribuie suita respectivă Neo
comianului, exclusiv pe motive de asemănări Hto-str•atigrafice, men
ţionînd că aid nu se cunosc macrofosile care să dea indicaţii crono
Sitratigr•a fice precise.
Cercetările pe care le-am efectuat în împrejur-i mile Comanei de
Sus ne-au permis să aducem cîteva contribuţii noi în privinta vîrstei
acestui ·complex aşa-zis neocomian. Am cercetat în detaliu depozitele
" neocomiene" în deschiderile de pe pîraiele Cascadelor, Peşterii,
Stanciului, Cărbunaşa Mare şi Cărbunaşa Mică, toate afluienţi de stin
ga ai Comanei.
După cum au arătat şi autorii anteriori (D. P a t r u 1 i u s et al.,
1 966) depozitele cuprind două complexe : unul inferior, roşu şi altul
supe11ior verde·cenurşiu.
Complexul inferior, roşu, se dispune discordant peste depozitele
doggeriene ; el este format din roci de culoare roşie-violacee, rareori
gălbui-deschisă, reprezentate prin j aspuri roşii, argilite şi siltite în
plachete subţiri, relevînd pe alocuri un caracter slab micaceu. Com
plexul are gwsimi între 30-50 m şi poate fi urmărit foarte bine pe
pîraiele ""'Cascadelor şi Peşterii, unde se dispune clar peste calcarele
şi gresiile cuarţitice ale Doggerului.
Complexul superior marno-grezos, verzui, are o grosime de cea
400 m şi stă concordan t pe cel inferior, roşu. El este format din ur
mătoarele tipuri de roci
mame şi marno-calcare verzui, în strate
centimetrice, pe alo curi decimetrice, prezentînd zone de silicifierî
lentilriforme ; gresii verzui-gălbui, în strate subţiri, cu .frecvente se
paraţii microbrecioase şi slabe fenomene de granoclasare ; ca inter
calaţii apar şisturi argiloase şi argilo-marnoase, verzui-deschise, uşor
denudabile, slab consistente ; grezo-calcare masive, cenuşii-albăstrui,
in bancuri foarte groase şi de o consistenţă aparte, mai ridicată.
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Dominatia culorii acestui complex estP. cea vP.Tzuie, dar se în
tîlnesc relativ-des şi secvenţe ·colorate diferit. Astfel, spre partea in
ferioară a complexului se observă în masa verzui-gălbuie frecvente
benzi colorate în roşu-violaceu, nefăcînd însă, parte din complexul
inferior a[ j aspurilor şi argilelor roşii. Totodată, spre partea superioară
a c omplexului . culoarea evoluează spre o tentă cenuşie-albăstruie,
paralel cu creşterea continutului grezo-cal,caTos al rodlor şi masivi
tatea stratelor.
Complexul superior arată o mare dezvoltare în împrejurimile
Comanei , în special pe pîraiele Cărbunaşa Mică, Cărbunaşa Mare,
pîrtul Standului , etc. Cercetările efectuate ne-au oferH cîteva , da1te
importante asupra vîrstei acestor depozite.
Astfel, din gresiile şi mamele verzui ale complexului superior
de pe pîrîul Cărbunaşa Mare, am determinat o faună formată din

Lamellaptychus, gr. B, Jamellosus (PARK. )
Lamellaptychus, gr . B , Jamellosus solenoide's (RUPP.)
Lamellaptychus, sp.
? Punctaptychus sp .
Perisphinctes sp .
Formele de aptychi sînt de talie mare, ·CU costulaţia masivă, bine
form ată si dezvoltată ; valvele sînt groase şi poartă caracterele tipice
ale formelor de aptychi jurasic superiori. Analizînd valoarea strati
grafică a formelor de aptychi întîlnite, vom constata că ele caracte
rizează Malmul, fiind localizate stratigrafic între Oxfordianul superior
şi Tithonic.
Unii dintre autorii vechi menţionează specia de Lamellaptychus
lamellosus pînă în baza Neocomi anului. Autorii mai noi
(G a s i o 
rowski
1 962) în urma revizuirilor stratigrafice, nu urcă specia
respectivă peste Tithonic. In cazul nostru nu se poate pune o aseme
nea problemă, pentru că lipsesc atît formele de aptychi cu ornamen
tatie recurentă, caracteristice Neocomianului, cît şi fauna specifică
de Tintinidae.
Dimensiu nile mari ale aptychilo r şi lipsa Tintinidaelor tithonice
ar putea fi un argument că nivelul fosilier se află sub Tithonic, un
deva în Kimeridgia n. In acelaşi sens ne conduce şi prezenţa varietăţii
solenoides a speciei L. lamellosus , care nu depăşeşte pe verticala stra
tigrafi că, Tithonicul inferior.
Aşadar, se poate conchide că depozitele complexulu i superior
apartin Jureskului superior în faciesul Stratelor cu Aptychus şi nu
Neocomianu lui. Caracterele lor litologice şi faunistice le fac identice
cu cele ale Stratelor cu Aptychus ce se dezvoltă in rEţJiunea meri
di onală a Hăghimaşulu.i .
,
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Coloana lito-stratigrafică a Malmului din Munţii Perşani.

Collonne litho-stratigraphique du Malm des Monts Perşani.
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In condiţiile tn care orizontul superior, verzui . aparţine Malmu
lui superior şi . stă concordan t peste complexul roşu, inferi or, acesta
din urmă nu poate 1avea, in nici un caz, vtrstă berriasian ă, ci trebuie
să corespund ă orizontului j aspurilor care se dezvoltă in tot lungul
Carpatilor Orientali, tn baza Malmului .
.
Cît priveşte Neocomi anul , dacă este sau nu cupn �s la par� ea
superioară ·a aces-tor strate cu Aptychus, p!oblema răm1? e. des.ch �să.
rnacrofau� I �hc , hps �nd
El nu a putut fi pus tn evidenţă nici
.
dar niCI m.IcrobiO
ian,
neocom
tip
de
,
evaluată
ie
aptychii cu costulaţ
facial, intrucit complexul nu cupr inde obişnuit ele calcare pehtom orfe
.

cu Tintinidae.
ln consecinţă, in Munţii Perşani Malmul nu lipseşte, el dezvol
tindu-se în faciesul detrito-pelagic al Stratelor cu Aptychus, recunos
cut in ultimul timp pentru mai multe reqiuni ale orogenului carpatic
( Riarău, Tulqheş , flancul estic al sincli nalului Hăqh imaş, Codru Moma
1. T u r c u l e ţ, 1 964 ; 1. T u r c u l e t şi C. G r a s u, 1 967, 1 97 1 ) .
Luate în ansamblu, Stratele cu Aptychus din reqiunile am intite
păstrează unele trăsături litofaciale şi stratiqrafice comune, diferen
ţierele fiind mai pregnante numai în ce pri veşte nivelul lor bazal şi
parte;:� superioară.
ln Rarău, orizontul lor inferior, siltitic, argilizat, cu aptychi, sP
dispune peste nivelul bine individualizat al jaspurilor callovian sune·
rior-oxfordiene, încît el poate urca stratigrafic pînă in Kimmeridgia
nul inferior.
ln regiunea Tulqheşulu i, iaspurile callovian-o xfordien e, substi
tuie total argilitele, siltitele si gresiile orizontului inferior, în timp ce
episoadele marnoase, roşii şi verzui ale orizontului superior sînt
întrutntul sim ilare celor din Rarău, Hăqhimaş, Cod ru Mama şi Perşani.
Pe flancul extern al sincli nalului Hăqhimaş ( Dămuc - Trotus ) ,
orizontul inferior al Stratelor cu Aptychus, în afa r�;� siltitelor. araili
telor şi aresiilor, cuprinde şi roci particulare de tipul silicol itelor şi
faspurilor roşii şi brune ; din acest pun.c t de vedere situaţia este ase
mănătoare cu cea din Perşani, unde faspurile (pîrîul Pesterii . Casc a 
delor) n u formează u n orizont distinct ş i omoqen c a în Rarău şi Tul·
qheş , ci cuprind subordonat nivele de argilite si siltit e, p e alocuri
c h i ar qresii. Referindu-ne la Neucomianul Stratelor cu Aptychus, el
lipseste cu siguranţă în zona Tulqheşului, in timp ce in Rarău este
substituit p rin alte faciesuri ( conqlomerate de Muncelu, brecia sub
con!:"l omerati că cu duvalii de la Poj orîta sau partea bazală a forma
tiunii de Wildflysch) .
Nu este exclus ca in Muntii Perşani , ca şi in Rarău, conditiile
de sedimentare a depozitelor de Wildflys·ch să se fi instalat încă
din Neocomian.
-
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Discontinuităţile stratigrafice şi diferenţierile litofaciale care pri
vesc inceputul şi sfîrşitul sedimentării seriei Stratelor cu Aptychus
sint fără îndoială rezultatul mişcărilor de la sfîrşitul Doggerului ( faza
Agassiz) , cît şi a celor de la finele Juraskului superior ( Kimerice noi) .
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SUR

L A PRESENCE DU MALM DANS LE PAL'EOAUTOCHTONE DES MONTS
PERŞANI (CARPATES ORIENTALES)

RESUME

L'existence du Jurassique superieur dans les Monts Perşani a ete beaucoup
controversee. Les anciens auteurs (H. W a c h Ilj e r, 1918 : F. H e r b i c h, 1878)
ou les plus recents (M. I 1 i e, 1953) ont attribue au Jurassique superieur et parti
culierem�nt au TithOill:ique une serie de calcailres qui ulterieurement s'est averee
comme triasique ou urgonienne.
L'etude detaillee de cette region a ete effectuee en 1966 par D. P a t r u 1 i u s
et al., qui ont considere que la Jurassique suptkieur
. correspond dans les Monts
Perşani, il une lacune de sedimentation.
Les m�mes auteurs ont attribue au Neocomien une serie bien developpee dans
Ies alentours de Cornana, formee du'n hoi'Iizon basal rouge (de .10 a 60 m) transgressif
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sur les dep6ts du Dogger suivi d'un autre, Sl.lperieur, calcarenitique, verdâtre (de
�). A la suite des observations des auteurs de cette etude il resulte que l'horizort
calcarenitique separe par D. P a t r u 1 i u s et al. (1966) correspond â un complexe
marno-grcs•eux forme de marnes de rnarno-ca'lcaires, de gres et de greso-calcaires
avec des intercalations de schistes argileux. Vers Ia partie superieure de ce com
plexe on peut observer que le caractere greseux est accentue.
L'horizon basa} rouge est rorme d'argilites de si1tli,tes et des jaspes rouges.
Dans la wne etudiee, l'horizon basal est dispose sur les gres quartizitiques et sur les
calcaires du Dogger (Le ruisseau de Peşterii, Cascadelor). Les recherches effectuees
on�. offc:rt quelques renseignernents importants sur la pOISiition sbratJi,graphique des
dep6ts en cau�e. Dans les gres et les marnes du complexe superieure. au long d\l
ruisseau Cărbunaşa Mare on a identifie quelques especes d' Aptychus comme :
Lamellaptychus lamellosus (PARK.), Lamellaptychus lamellosus solenoides (RUPP.)
et Lamellaptychus aff. rectecost atus (PET.).
L'analyse de cette faune mene â la conclusion que l'horizon superieur appar
tient au fond au Kimmeridgien-Tithonique et aucunement au Neocomien. Dans ce
cus, le niveau basal y des jaspes ne peut appartenir qu',au Ca.l lovien-Oxordi'<m.
En conclusion on peut dire que dans la region des Monts Perşani le Malm
ne manque pas ; il est developpe dans le facies detrito-pelagiquc de:; Couches a
Aptychus comme dans d'autres zones des Carpates (Rarău, Tulgheş, Hăghimaş,
Codru Mama etc.). Lithofacial, l'horizon in ferieur de siltites et d'argilites a jaspes
est similaire a celui des Couches â Aptychus de la region meridional€ de Hllgilima!j.
Ju�qu'a 1-'resent il n'y a pas de preuves qui demontrent que dans les Monts
Perşani les Couches â Aptychus embrassent aussi le Neocomien. De ce point de
vue, la situation est similaire â celle des Monts Rarău et Tulgheş. Pourtant, il n'est
pas impossib�e que dans les Monts Perşani ainsi que dans le fiarău, le Neocomien
soit embrasse dans le niveou inferieur de Ia formation de Wildflysch .
350
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PLANŞA 1
Lamellaptychus lamellosus (PARK.) (X 1,4).
Pîrîul Cărbunaşa Mare ; Strate cu Aptychus (Orizontu l supc:rior)-Kimt'rid
gian-Tithonic.
Le ruisseau de Cărbunaşa Mare (Horizon superieur)-Kimmeridgian-Titho
nique.
Fig. 2.
Lamellaptychus lamellosus solenpides (RUPP.) (X 1,4).
Pirlul Cărbunaşa Mare ; Strate cu Aptychus (Orizontul superior)-Kime
ridgian-Tithonic.
Le ruisseau de Cărbunaşa Mare (Horlzon � upcricu(I-Ki m meridgian-Ti tho
. nique,
Fig. 1.

-

-
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STUDII

ŞI

CERCETĂRI
STRATIGRAFIE

STRATELE CU AP TYCHUS DIN ZONA
MUNTICELU-CRIMINIŞ

(HAGHIMAŞ)
CONSTANTIN GRASU

A B S T R A CT
A p tychus
b e d s f r o m t h e r e g i o n M u n t i c e 1 u-C r i m i n i ş
(H ă g h i m a ş-E a s t e r n C a r p a t hi a n s). The author takes into consideration
the available paleontological data and the proves the upper Jurasic age of eertain
deposits that formerly were assigned to the Trias.

Extinzindu-şi cercetările la nord de Valea Bicazului, in scopul
întregirii imaginii şi detalierii structurii pînzei Hăqhimaşului,
Să n du1 e scu
( 1 969) , identifică în zona Munticelu-Criminiş,
M.
două klippe sedimentare cu particularităţi lito-stratigrafice, care. după
'
autor, nu mai apar în restul sinclinalului .
După descri·ere, klippele respective, apar, una pe dreapta piriu
lui Telec şi alta pe dina estică a Muntelui Criminiş, ambele, încor
porate formaţiunii cretacice de Wildflysch şi sint constituite litologic
din dolomite tril8sice, asociate cu j aspuri şi calcare silicifiate roşii şi
verzi. Se menţionează , de asemenea, că j aspurile şi calcarele silicifiate
trec la dolomite masi'Ve.
Stratigrafic, j aspurile şi calcarele sînt atribuite Ladinianului, atît
pe criteriu geometri·c, stînd peste dolomitele campilian-anisiene, cît şi
pentru faptul că autorul le paralelizează lito şi stratigrafic cu j aspurile
şi cakarele interstratificate, cu Daone/la indica KITTL de sub Piatra
Z'imbrulrui din sinclina lul Rarăului.
Stabilind analogia acestor depozite cu cele din Piatra Zimbrului,
descrise de Gr. P o p e s c u şi D. P ,a ·t r u 1 i u s ( 1 964) , considerind
că nicăieri în sinclinalul Hăghimaşului, dolomitele nu se m ai asocia-
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ză cu j aspuri, autorul ajunge la concluzia că aceste klippe au o po
zitie alohtonă, aria lor de provenienţă situîndu-se la vest de actualul
sinclinal. Klippele respective ar face parte, deci, din seria alohtonă
transilvană.
Atribuind vîrsta ladiniană pentru depozitele de peste dolomite,
se presupune, în acelaşi timp că, situatia din Crim iniş ar da unele
ind icatii asupra caracterului Triasicului mediu al pînzei Hăqhimaşu
lui , diferit de cel al pînzei Perşanilor. In fine, situaţia din Criminiş îi
permite să considere masele de calcare triasice, alohtone, din sincli
nalul Rarăului, împreună cu calcarele j ur•asic superioare (?) sau cre
tacic inferioare de deasupra, ca un echivalent al pînzei Hăghimaşului.
Deşi klippele descrise de M. S ă n d u 1 e s c u pr·etziint ă dimen
s•i uni redus·e, ca dovadă că pînă în prezent nu au făcut obiectul unor
discutii , cu excepţia cartării celei din Criminiş de către
I. A t a
n a s i u ( 1 928) , am ţinut totuşi să le examinăm, pentru faptul că sta
bilirea unei anume stratigrafii, a atras după sine, aşa cum am văzut.
o serie de concluzii de ordin tectonic şi chri ar ·Stratigrafk, extinse nu
numai asupra sinclinalului H ă'ghimaş, ci şi a altor regiuni ( Rarău) .
Cu ocazia unor investigaţii amănunţite, făcute în zona Crim ini
şului, am putut identifica klippa respectivă, făcînd noi observaţii , mai
ales în ce privesc aspectele de ordin litologic şi stratigrafic .
Klippi'l se situenză în zona de obîrşie a pîrîului Ţepeseni, mai
precis pe inrterfluviul dintre pîrîul Tele.c s i Tepeşeni , care fa.c e legă
tura cl intre Muntele Criminis ( 1 373 m) şi Preluca Zvîncenilor ( Fiq. 1 ) .
Ea a fost, de altfel cartată d e I . A t a n a s i u , încă din 1 928, figu
rind-o în ha rta sa ce însoţeşte lucrarea asupra regiunii Tulgheş, sub
forma un ei lame de .doJ.omite, asociate cu 1·a'spuri, acestea din urmă
v.tribt�ite însă nu Triasicului ci Callovian-Oxfordianului .
Se prezintă sub forma unei fîşii de dolomite, � ălbui, cenusi i , a
sociate însă, spre surprinderea noastră, nu cu j aspuri ; ce s-a consi
derat drept j aspuri cu cal·care silici fiate nu reprezintă altceva decît
o succesiune de şisturi , ·calcare şi gresii, care după cum vom vedea,
revin Jur �sicului superior.
Litoloqic, se pot recunoaşte aici şisturi roşii şi cenuşii -verzu i ,
ultimele trecînd treptat la mame verzui , nisipoase. Şisturile roşii sînt
micacee şi cuprind ca intercalaţii, gresii fine, roşietice, micacee sau
chi-ar calc-are roşii, uşor rubanate sau cu pete verzui şi di.:tclaze fine.
Mai pot fi observate calcare verzui, d iaclazate sau cenusii-ver
zui in bancuri decimetrice. Calcarele şi gresiile formează strate de
5-1 0-20 cm grosime ; totul este bine stratificat. Complexul respec
tiv apare foarte frămîntat şi după observatiile noastre urmează banda
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de dolomite spre partea ei de est. Succesiunea definită poate fi luată
la prima vedere drept j aspuri pe motivul nuanţelor roşii şi verzui
a rodlor .
Intr-adevăr, greS'iHe roşii seamănă cu unele roci ce apar î n suc
cesiunea j aspurilor, atunci cînd caracterul lor detritic este mai pro
nunţat ; este oa:wl gresiilor f.ine, r oşietice sau verzui din j.aspurile de
la Piatra Uni·că, ce se pot observa chiar in poteca de sub cabană. Dar
nu numai gresiile amintite, ci şi şisturile roşii aduc întrucîtva cu cele
elin jaspurile de la Lacul Roşu.
Cît priveş'te analogi,a litologkă cru cuocesiunea din Bi·at:ra Zim
brului, succesiune pe care am avut ocazia s-o cunoaştem la faţa lo
cului , trebuie să .consemnăm că asemănarea nu rămîne dedt pentru
calcarele verzui, dar care şi ele în Piatra Zimbrului sînt mult mai
fin granulare şi cu zone de silicifiere clare, ceea ce nu se observă la
Oriminiş .
Asemănarea deci, cu jaspurile, ne apare, dar, numai la o exami
nare cu totul superfidală. Analizate îmideaproape, se constată însă că,
în toate tipurile de roci descrise, abundă fragmentele sau exemplare
le int·regi de Aptychus din genul Lamellaptychus, Laevaptychus iar
în calcarele verzui, dure, diaclazate, se pot observa, mai rar, chiar
belemniţi.
Numeroase fragmente şi mai rar exemplare întregi de Lamel·
laptychus şi Laevaptychtis, .abundă în gmhotişul care insoţe'Şte de.s 
chiderea ; destul de frecvent .acestea .apar bine p·reparate in mod na
tural pe suprafata calcarelor sau a gresiilor. De menţionat că prin
lovire numai mamele nisipoase verzui pot oferi fragmente sau exem
plare întregi, deterrni nabile.
Din fauna oferită de aceste depozit-e, am determina·t :
Lamellaptychus sparsilamellosus ( GUEMB.)
Lamellaptychus lamellosus ( PARK.)
Lamellaptychus ci. rectecostatus ( PET.)
Laevaptychus sp.
BeJemnites sp.
Sîntem, după cum se vede, în faţa unei klippe, constituită din
dolomite triasice, care suportă transgresiv Stratele cu Aptychus. In
secţiuni subţiri, cakarele verzui au o structură Of1irp.tocristalină cu
diadaze foarte fine, umplute cu caldtă secundară ; se observă cuart
in granule fine, ,destul de frecv,ent. Destul de des a:par zone cru radio
lari, parţial calcitizaţi.
Calcarel e roşii au de .asemenea o ·struc tură criptocristalină, cuart
mai puţin frecvent, alături de fine paiete de sericit ; diaclazele la fel

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

CONSTANTIN
62
------

GRASU

4

------

fine, cu calcită secundară, ceva mai larg cri stalizată. Radiolarii sînt
mult mai rari şi complet calcitizaţi ; apar plaj e slab limonitizate. In
ambele categorii de calcare lipsesc tintinidele.
Incercînd o paralelizare a acestor strate cu Aptychus cu depo
zite similare d1n regiunile apropiate (Trotll!Ş -- D ămuc, Chicer.a) sau
mai . îndepărtate ( Rarău) se poate consemna faptul că ele aici au une
le trăsătwi litologice particulare. Din acest punct de vedere ele pre
zintă asemănări numai cu Stratele cu Aptychus de la Chicera (Tul
gheş), descrJ,se de 1. T u r c u 1 e ţ şi C. G r a s u ( 1 969) , şi anume,
la Chicera ca şi aici complexul are intercalaţii de gresii roşietice
precum şi şisturi argiloase roşii sau verzui. De adăugat cal·car.ele ro
şii violacee cu pete verzui, care sînt comune Stratelor cu Aptychus,
numai că în klippa de la Criminiş nu mai au aspectul pelitomorf. In
general vorbind, faţă de celelalte regiuni, in succesiunea de l a Cr�
miniş lipsesc marno-calcarele şi calcarele marnoase sublitografice care
sînt atît de specifice Suborizontului bazal.
In aprecierea datării stratigrafice a acestor depozite trebuie ţinut
cont de faptul că, după cît se pare, avem de-a face cu o klippă a că
rei poziţie ş i dimensiuni .actuale este rezultatul unor i ntense fenome
ne tectonice şi a unei îndelungate eroziuni.
Din cîte am putut observa, din suocesiune lipseşte nivelul cal
carelor pelitomorfe cu tintinide, care ar putea proba prezenţa Titho
nkului ; faptul se corelează şi cu frecventa mai mare a fr�mentelor
de Laevaptychus, ceea ce ne face să credem că ele revin Kimeridgia
l!ului, ca un echivaient numai a nivelului inferior a Suborizontului
baz a! al Stratelor cu Aptychus (sensu,/ C. G r a s u, 1 969) .
Şi sub raport tectonic si1tuaţia comportă cîteva discuţii. După
1. A t a n a s i u ( 1 928), aşa cum reiese din profilele care însoţesc
lucrarea asupra regiunii Tulgheş, dolomitele şi jaspurile, aşa cum au
fost considerate aceste depozite, prezintă o legătură nemijloc1tă :m
imediata adîncime cu dolomitele flancului extern din Preluca Zvîncenilor, intre ele interpunîndu-se între două falii, depozitele cretac.ice.
După M. S ă n d u l e s c u ( 1 969) klippa din Cr-i miniş repre
zintă depozite alohtone aparţinînd seriei transilvane, desprinse din
fruntea pînzei Hăghimaşului în timpul înaintării ei şi încorporate în
formaţiunea de Wildflysch a seriei bucovinice.
După cum am văzut, cu unele particularităţi litologke, care sînt
absolut normale, ele reprezintă fără nici o îndoială Stratele cu Aptychus,
constituind alături de cele din Chicera, pîrîul Rupturilor şi Bît·ca Pre
lucii, resturi ale Malmului de tip detrito-pelagic al zonei Tulgheş,
comun regiunilor Trotuş-Dămuc, Rarău, Codru-Moma, Trascău, etc.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

5

STRATELE CU

APTYCHUS

DIN MUNTELE CRIMINIŞ

63

In condiţia ei de klippă ar reprezenta Strate cu Aptychus smulse
împreună cu substratul lor triasic din succesiunea in situ şi incorporate
depozitelor cretacice.
Considerăm că ar putea fi luat în discuţie şi modul de a vedea
a lui I. A t a n a s i u, pentru faptul că o legătură cu succesiunea
triasică a flancului extern nu este exclusă, din moment ce între klippa
din Criminiş şi dolomitele din Preluca Zvîncenilor, depozitele creta
cice interpuse nu au decît o lăţime de aproximativ 200 de m.
Intr-o atare interpretare, în zona Munticelu-Criminiş al,ll avea
singurul p.unct din sinclinalul Hăghimaş în care Ma1mul în faciesul
Strate1or cu Aptychus, bucovinic, după M. S ă n d u 1 e s c u, se apropie
la o distanţă minimă faţă de Malmu1 cu calcare de Stramberg, care
revine după acelaşi autor seriei alohtone, transilvane.
Distanţa între Stratele cu Aptychus de la Criminiş şi masa calca
roasă a Muntice1u1ui, care trebuie atribuită după argumente pa1eon
tologice sigure, Tithonicu1ui (R. C i o c î r d e 1 şi D. P a t r u 1 i u s,
1 960) şi Urgo-barremianu1ui ( I . P r e d a şi M. P e l i n, 1 964), nelip
sind probabil nid Neocomianu1 (C. G r a s u, 1 97 1 ) , atinge aproxi
mativ 1 ,5 km.
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APTYCHUS-SCHICHTEN IN DER MUNTICELU-CRIMINIŞ ZONE
(HAGHIMAŞ-OSTKARPATHEN)

ZUSAMMENFASSUNG
In der Criminiş Gebirgzone in den Wildflyschformationen, 1. A t a n a s i u
und naher M. S ă n d u 1 e s c u (1969) haben eine Klippe aus triasischen
Dolomiten, mit Sandstein, rote und griine Schiefer. rote verhunden und gri.inliche
Kalke und sandige Merge! identifiziert.
Die Succesion der Sch:chte die auf den Dolomiten lageren, waren von
1. A t a n a s i u als Callovian-Oxfordian Jasp� und von M. S ă n d u 1 c s c u als
Jaspis und Kalke an den Ladinian gehorend, betrachtet.
Man beweist doch das diese Sedimenten in Wirklichkeit Schichten mit Aptychus
vorstcllcn, der Verfasser identifizierte mit unter Lamellaptychus sparsilamellosus
(GUEMD.), Lammellaptychus lamellosus (PARK.), Lamellaptychus cf. rectecostatus
(PET.), Laevaptychus sp., Belemnites sp.
Cronostratigraphisch, diese Schichten gehoren <:: n die KimmeridgestufC'. Lito
logisch, diese Schichten haben spezifische Eigenheiten, beir:1 Angesicht der gleichar
tigen Sedimenten in den Ostkarpathen ; die einzigen Ahnlichkeiten sind mit der
Succesion von Chicera (Tulgheş).
( 1 !!28)
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Schiţa geologlcă a zonei Muntlcelu-Crlmlnlş (Hăghlmaş) cu localizarea kllppel
de Strate cu Aptychus.
1. Şisturi cristaline, 2. Conglomerate, gresii, dolomite-Triasic, 3. Gresii calcaroase,
marne-Dogger, 4. Calcare-Tithonic + Neocomian+ Urgonian, 5. Wildflysch-Apţian
1.

-

Albian ; a. Megrab eccii (breccii calcaroase),
Cenomanian, 7. Strate de Sinaia-Neocomian,
rimentul de Strate cu Aptychus, 1 1 . Falie,
Fig. 1.

6.
8.

Conglomerate de Dîrnadu-Vraconian
Cuaternar, 9, Eruţ.tiv bazic, 10. Aflo
12. Pînză probabilă L.C.-Linia centrală.

Esqulsse geologlque de la zone Muntlcelu-Crlmlnlş (Hlighlmaş).
Schistes cristallins, 2. Conglomerats, gres, dolomies-Trias, 3. Gres, marnes
Dogger, 4. Calcaires-Tithonique + Neocomien + Urgonien, 5. Wildflysch-Aptien

-

1.

Albien ; a. Megabreches (breches calcaires), 6. Conglomerats de Birnadu
Vraconien-Cenomanien, 7. Couches de Sinaia-Neocomien, 8. Quaternaire,
9. Eruptiv basiques, 10. Couches â. Aptychus, 1 1 . Faille, 12. ? Nappe L.C.
Ligne centrale.
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PLANŞA 1
Fig. 1. - Lamellaptychus cf. rectecostatus (l'ET. ) . X . l . 4 .
Strate cu Aptychus ; Couches a A ptychus-K imeri d gian,
Muntele Criminiş (Hăghimaş) ; Le mont de C r i m i ni ş (Hăghima�).
Fig. 2-5
Lamellaptychus sparsilamellosus (GUEM n . ) , X, 1 ,
Strate c u Aptychus ; Couches a Aptychus- K i meridgian,
Muntele Criminiş (Hăghimaş) ; Le mont de Criminiş ( Hăg himaş) .
Fig. 3. - Belemnites sp., X, 1 , 1 ,
.
Strate cu Aptychus ; Couches a Aptychus-Ki meridgian,
Muntele Criminiş (Hăghimaş) ; Le mont de Criminiş ( Hăgh i maş)
Fig_ 4.
Lamellaptychus lamellosus (PARK.), X, 1, 1.
Strate cu Aptychus ; Couches il A ptychus-K imeri d gian
Muntele Criminiş (Hăghimaş) ; Le mont de Cr i mini ş (Hăghimaş).
Fig. 6 - Laevaptych us sp., X, 1,
Strate cu Aptychus ; Couches il Aptychus-Kimeridgian,
Muntele Criminiş (H4ghimaş) ; Le mont de Criminiş (Hăghimaş).
-
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CITEVA PRECIZARI IN LEGATURA CU STRATIGRAFIA
ŞI POZIŢIA STRUCTURALA A STRATELOR
CU APTYCHUS DIN SINCLINALUL HAGHIMAŞ
CONSTANTIN GRASU, ILIE TURCULEŢ

ABSTRACT
S t r a t i g r a p h y a n d t 'c c t o n i c o f t h e A p t y c h u s B e d s f r o m
h e H ă g h i m a ş s y n c 1 i n e. In this paper, the authors discuss the d isputed
age o fthe Aplychus Beds as Wle'll as their tectonic position. The authors conclude
that thf're are some arguments l.hat prove their Upp'cJr Jurassic-Neocomian age.
From a tecrtonical ]JOint of view aii the data prove that these Beds belong to
CTystalline- mesozoic zone and not to the Flysch zone.
t

Complexul sedimentar cunoscut sub numele de Strate cu Aptychus
a fost descris pentru prima dată în Carpaţii Orientali de că1:re K. P a u 1
( 1 876) şi F r. H e r b i c h ( 1 878) , primul în Rarău, cel de-al doilea
în regiunea Hăghimaşului. Decenii în şir, ele nu au fost tratate ca
entitate de sine stătătoare, din punct de vedere stratigrafic, fiind atri
buite, de cele mai multe ori, Eocretacicului.
Incepind cu anul 1964, lucrările lui 1. T u r c u 1 e t ( 1 964, 1 97 1 ) şi
1. T u r c u l e t ş i C . G r a s u ( 1 965, 1 967, 1 968, 1 969, 1 972) au reluat
în discuţie chestiunea Stratelor cu Aptychus din Rarău şi Hăghimaş,
c lemonstrîndu-se pe baze paleontologi ce, nu numai vîrsta j urasic supe
rioară, dar şi. caracterul lor de entitate stratigrafică de sine stătătoare ;
în acelaşi timp s-a pus în evidenţă prezenta aces:tui facies al Neojura
sicului şi în alte zone ale• Carpaţilor.
Concomitent, tot mai multi autori şi-au îndreptat atenţia asupra
o.cestui complex sedimentar, încît s-a aj uns astăzi la adoptare·a unor
poziţii cît se poate de variate şi de multe ori contradictorii, atît sub
raport stratigrafic, c ît şi structural.
Această situaţie ne-a determinat să reluăm problema în cauză,
s-o r.e vedem în funcţie de toate datel•e de care se dispune la ora actuală ;
faptul se impune cu a•t ît mai mult cu cît unii autori încearcă nu numai
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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s.l revizuiască datarea stratigrafică, dar să pună chiar, din nou, sub
semnul întrebării poziţia de prim ordin pe care-I au Stratele cu Aptychus
in cadrul s·t ructural al regiunii Hăghimaşului, în particular, şi, a Carpa
ţilor în general.
Revizuirile menţionate se referă în special la regiunea Hăghima
şului, unde, pe Ungă acumularea unui volum mai mare de date de ordin
paleontologic, intervine şi o complexitate structurală deosebită.
Orizontul inferior. Se dispune în sinclinalul H ăghimaş, transgresiv
şi discordant peste dolomitele şi cristalinul flancului extern (zona Trotuş
Dămuc). A fost separat de c ătre 1. B ă n c i 1 ă ( 1 941 ) şi descris litologic
de O. P a t r u l i u s,
L. C o n t e s c u ş i A. B u t a c ( 1 962) sub
numele de "orizontul silitelor, argilitelor şi gresiilor brune negricioase" .
Pe lîngă termenii litologici amintiţi, foarte mulţi autori semnalează
ca roci comune acestei serii negre, silicolite brune cu radiolari, şi mai
rar j aspuri roşii (D. P a t r u 1 i u s e t. a 1. 1 969 ; M · S ă n d u 1 e s c u,
1 969 ; C . D i n u, 1 97 1 ) . Cu aceleaşi trăsături, orizontul inferior se
dezvoltă şi în sincilnalul Rarăului (1. T u r c u l e ţ, 1 964, 1 97 1 ) .
Presupunerea vîrstei j uraske a fost făcută pentru prima dată de
c atre D. M · P r e d a şi 1. A t a n a s i u ( 1 925) . Pe baza unui frag
ment de Belemnites hastatus ( BLAINV.) . I. B ă n e i 1 ă ( 1 941 ) le rapor
tează Doggerului. După N. O n c e s c u ( 1 965) prezenţa acestei forme
ar putea fi un argument în favoarea vîrstei calloviene.
Considerîndu-1 drept termen bazal al Stratelor de Sinaia.
D. p a t r u 1 i u s et al· ( 1 962) il atribuie Berriasianului, identificînd
în varietăţile de calcare oolitice, speciile de Trocholina alpina şi Tro
cholina elongata LEUP et BIGL. Aceeaşi părere este împărtăşită şi de
�'1. S ă n d u 1 e s c u ( 1 964) .
In 1965, I. T u r c u 1 e ţ ş i C. G r a s u, le separă ca orizont
inferior al Stratelor cu Aptychus, datîndu-le ca oxfordian superior-kime
ridgian inferioare, atit pe criteriu geometric ( suportînd Suborizontul
bazal cu Laevaptychus-Kimeridgian-Tithonic), cit şi prin corelarea lui
cu orizontul inferior al Stratelor cu Aptychus din sinclinalul Rarăului,
de unde s-a citat o faună cu Aptychus ( 1 . T u r c u 1 e ţ, 1 964) .
D. P a t r u l i u s, D · J i p a şi M. Ş t e f ă n e s c u ( 1 965) , luînd
în considerare datele paleontologice furnizate de I. T u r c u 1 e ţ ( 1 964)
din Rarău, încadrează ansamblul Stratelor cu Aptychus în intervalul
Oxfordian-Tithonic. introducind şi termenul de Strate de Lunea.
Ulterior, M. S ă n d u l e s ·c u ( 1 968, 1 969) atribuie acest orizont
Callovian-Oxfordianului, aducînd în sprijinul acestei idei atît prezenţa
formei de Belemnites hastatus. cît şi existenţa j aspurilor intercalate.
Aceleiaşi idei ne-am raliat şi noi ( C. G r a s u, 1 969), menţionînd in
plus faptul că in regiunea Trotuşului, orizontul inferior stă sub Subori
zontul ba21al, care în zona Tulgheşului urmează nivelul de jaspuri
callovian-oxfordiene.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

PRECIZARI

ASUPRA

STRATELOR

CU APTYCHUS

67

Asemenea datare a fost sugerată de fapt de 1. B ă n c i 1 ă ( 1 94 1 )
care n u a exclus posibilitatea c a această serie neagră s ă reprezinte un
echivalent heteropic al jaspurilor callovian-oxfordiene din restul sin
clinalului ; după acest autor, dispariţia jaspurilor în regiunea meridio
nală a Hăghimaşului s-ar datora ridicării fundului marin şi substituirii
lor printr-o sedimentare detritică (1· B ă n c i 1 ă, 1 94 1 , pag. 73) .
In 1 969, D. P a t r u 1 i u s et al. revin asupra ch�stiunii, înca
drînd orizontul inferior ( Strate de Lunea inferioare) în Tithonic-Berria
sian, idee foarte apropiată de cea anterioară (D. P a t r u 1 i u s
et al 1 962) .
Destul de recent, C. D i n u ( 1 97 1 ) semnalează în orizontul infe
rior din bazinul Trotuşului (valea Intunecoasă, dealul Frumos) nume
roase forme de Bositra buchi (ROMER). alături de Silberlingia sanctaeanae ( SMITH) şi Witchelia sp. Autorul conchide în acest fel pentru
vîrsta bathovian-calloviană a orizontului, idee la care s-a raliat şi
M. S ă n d u l e s c u ( 1 972) .
După părerea noastră încadrarea stratigrafică a orizontului infe
ri or, mai comportă încă discuţii. Prezenţa formei de Bositra buchi nu
credem că trebuie să constituie în m od obligatoriu argumentul coborîrii
acestor depozite în Bathonian ; o faună asemănă·toare a fost descrisă de
1. S t ă n o i u ( 1 967) şi din jaspurile din Rarău şi, cu toate acestea,
nu s-a încercat o schimbare a datării lor callovian-oxfordiene. In acelaşi
sens trebuie menţionat faptul că, recent, în Rarău , J . T u r c u 1 e ţ ( 1 972)*
a identificat în blocuri olistolitice, forme de Bositra buchi, în asociaţie
cu genuri de amoniţi callovieni. Este semnificativă, in acelaşi timp,
observaţia lui C. D i n u, care menţionează că Silberlingia sanctae-anae,
aflată în asociaţie cu Bositra, nu se citează decît în Callovianul inferior.
Se conturează, în acest fel, unele indicii pentru instalarea în
partea centrală şi nordică a Carpaţilor Orientali, a faciesului cu Bositra
abia în Callovian.
Admiţînd vîrsta bathoniană, trebuie să avem în vedere faptul că,
pe flancul extern al sinclinalului Hăghimaş se mai păstrează cîteva
petece de gresii baj ociene ( Piatra Pînţăreni, Bîtca Neagră, pîrîul
Mitului), întrutotul asemănătoare celor de pe flancul intern şi care
ar trebui, normal, să constituie termenul subj acent al orizontului infe
rior ; ca prim termen al Doggerului, Baj ocianul lipseşte în zona de dezvoltare a orizontului siltitic, argilitic, ceea ce pune la îndoială prezenta
Dathonianului în aceste depozite. Fap,tul, se acordă şi cu observaţia
mai generală, după care, jaspurile şi probabil şi echivalentul lor ( orizon
tul inferior) sînt transgresive, dispunîndu-se peste Doggerul afedat de
Prezenţa Callovianului inferior cu Bositra buchi
1 I. 'l' u r c u 1 e ţ (1972)
materialul exotic asociat wildflysch-ului eocretacic din cuveta Rarău.
Ses. şt. a Univ. ,,Al. 1. Cuza"-Iaşi.
(Roem) în

-
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fază evidentă de eroziune (1. B ă n c i l ă, 1 958 ; V. M u t i h a c,
1 969 ; 1. S t ă n o i u, 1 967 ; D. P a t r u l i u s, 1 960) .
Prezenţa silicolitelor î n orizontul siltHic, argilitic din Hăghimaş,
cît şi dispoziţia concordantă a aceluiaşi orizont peste j aspurile din
Rarău, sînt fapte de observaţie care demonstrează că în timpul Callovian-Oxfordianului, alternanţa de condiţii care au determinat acumu
larea unor asemenea sedimente s-a produs la o scară mult mai mare.
Nu este lipsit de importanţă să amintim că asociaţia siltite-argilite
jaspuri se dezvoltă şi in Munţii Perşani D. P a t r u 1 i u s et al., 1 966) .
După cîte am putut observa, în Munţii Perşani, pe valea Comanei
(p. Cascadelor, p. Peşterii), pachetul acesta se dispune peste calcare 5i
gresii cuarţitice, care după fauna studiată de D. P a t r u 1 i u s et al.
( 1966) revin Bathonianului şi Callovi,anului mediu. El trebuie a:t ribuit
în mod normal Callovian-Oxfordianului, fiind deja dovedit că nivelul
marno-grezos ( flişul calcarenitic verzui - D. P a t r u l i u s et al.,
J 966). care îi urmează în continuitate de sedimentare, reprezintă de
fapt nu Neocomianul, ci depozite în faciesul Stratelor cu Aptychus de
vîrstă kimeridgian-tithonică ( I . T u r c u 1 e t şi C. G r a s u, 1 972).
Concluzionînd, putem spune că entitatea litologkă în cauză, este
cu mult mai frecventă în Carpaţii Orientali şi se leagă prin trăsăturile
sale mai mult de condiţiile de sedimentare din timpul Jurasicului supe
rior decît de cele care se cunosc în Dogger. Cît priveşte fauna citată,
ea rămîne un argument în plus că vîrsta tithonic-berri.a siană presupusă
�i menţinută încă de unii autori, nu mai poate fi luată în consideraţie.
Orizontul superior. In lucrările anterioare am distins în cadrul
acestui orizont al Stratelor cu Aptychus un Suborizont bazal şi un
altul superior.
Suborizontul bazal corespunde nivelului de mame nisipoase.
marno-calcare şi calcare marnoase verzui şi roşii-violacee, pătate, care
în accepţiunea lui I. B ă n c i l ă ( 1 958) reprezintă Stratele de Pojorîta
Lunca, iar pentru D . P a t r u l i u s e•t al. ( 1 969) Stratele cu Aptychtts
s. str. După C. D i n u şi V M a t e i ( 1 972) acest pachet stă în baza
Stratelor de Lunea s. str., denumindu-l orizontul bazal al acestora.
Vîrsta Suborizontului bazal ( Strate cu Aptychus s. str.) . precum şi
poziţia sa geometrică în cadrul complexului sediment.ar cu care este
asociat, sînt puse la ora actuaJă într-o manieră care dă o mare com
plexitate situaţiei.
Astfel, D. P a t r u l i u !i et al. ( 1 969) îi acordă vîrsta tithonic
berriasiană şi presupune că, ar avea o poziţie anormală faţă de termenii
a.partinînd Neocomianului ( Suborizontul superior) . S-au distins în acest
fel mai multe pachete de Strate cu Aptychus s. str., inferior, interme
diar, mediu şi superior, din care numai cel inferior ar fi, după unele
indicatii, în concepţia autorilor, in situ, restul afectînd trăsăturile unor
depozite resedimentate (alohtone) .
o
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Pa·c hetul acesta inferior se dispune între p. Antaluk şi pîrîul Banu
lui. peste orizontul siltitic-argilitic ; el corespunde de fapt cu depo
zitele din care 1. T u r c u l e t şi C. G r a s u ( 1 965) au citat specia
de Laevaptychus Jatissimus TRAUTH.
In acest prim pache·t se semnalează cîteva specii de ap'tychi, care
după autori ar indica Berriasianul. Este important să precizăm că.
LameJlaptychus beyrichi ( OPP.), citat, dacă are coastele cu inflexiune
generală normală laterală (ignl), ceea ce nu se cons·emnează, ·a tunci este
caracteristic pentru intervalul Kimeridgian-Tithonic, nedepăşind limita
inferioară a Berriasianului ( G a s i o r o w s k i, 1 962) .
Se mentionează apoi, prezenţa unei forme identificată cu Lamel
laptychus mortilleti ( PICT. & LOR.), specificîndu-se însă că. "are o
puternică convexitarte carenală, dar fără depresiune laterală distinctă"
(pag . 84) . Existenţa depresiunii laterale este un element definitoriu
pentru specia mortilleti. Dacă acest element lipseşte din diagnoză, în
seamnă că avem toate motivel e să credem că este vorba de altă specie ;
ca poate fi submortilleti şi atunci datarea neapăJ;at berriasiană nu
se mai impune.
O asociaţie de faună cu Aptychus citează aceiaşi autori şi în
pachetul intermediar, dezvoltat pe valea Raţei, valea Intunecoasă şi
Rana Mică. In ultimul punct fauna citată cuprinde Lamellaptychus
beyrichi ( OPP.), în exemplare de talie mică, Lamellaptychus aii. s tu
deri (OOST.) şi Lamellaptychus mortilleti ( PICT. & LOR.).
In privinţa determinării formelor de Lamellaptychus beyrichi se
pare că autorii n-au luat în considerare relaţiile morfometrice ( Pl. 1 ,
fig. 5 ) ; s e ştie că pentru a fi determinabile, exemplarele acestei specii
trebuie să atingă lăţimea minimă de 8 mm, altfel, putînd fi vorba de
Lamellaptychus rectecostatus.
Cît priveşte specia de Lamellaptychus mortilleti, de asemenea, se

observă că nu s-a dispus de toate trăsăturile şi în special de zona
e�tern-terminală, pentru a decide ferm dacă este vorba de mortilleti
sau submortille ti.
La aceste îndoieli privind prezenţa Berriasianului în Stratele cu
Ap tychus s. str. trebuie să adăugăm faptul că in multe din punctele
enumerate mai sus (v. Intunecoasă, v. Raţei, Antaluk, Rana Mică) , cît
şi în altele ( Colţul Mare, p. Lupului, Brateşului, Mitului, Pîrîul lui Ilie)
rocile acestui nivel cuprind faunele de Laevaptychus citate de noi
aruterior (1. T u r c u l e ţ şi C. G r a s u. 1 965, 1 968), in asociaţie cu
specii numeroase de Punctaptychus.
Aşa cum am menţionat şi altădată, speciile de Laesvaptychus nu
depăşesc stratigrafic Tithonicul inferior, iar punctaptychii rămîn şi ei
caracteristici pentru Kimeridgian-Tithonic.
Destul de recent, C. D i n u şi V. M a t e i ( 1 972) :;înt de părere
că stratele cu Aptychus s. str., respectiv Suborizontul bazal in accephttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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ţiunea noastră, ar cuprinde numai Tithonicul superior. Argumentarea
lor se bazează pe o faună de amoniţi recoltată de pe pîrîul lui Ilie
(Biucavaş) şi din drumul în serpentină care traversează Culmea Fagului
spre bazinul Dămucului.
Pe marginea acestei asociaţii de faună sînt necesare citeva dis
cuţii, care, după cum vom vedea, lasă o oarecare îndoială asupra
datării exclusiv tithonic superioare o depozitelor în cauză. Prima din
tre acestea ar fi faptul că Berriasella praecox SCHN. este o formă
tithonic inferioară şi nicidecum superioară. Insăşi lucrarea lui
P. D o n z e şi R. E n a y ( 1 96 1 ) la care se referă C. D i n u şi
V. M a t e i reprezintă prin titlul ei o monografie asupra cephalopo
delor tithonic inferioare de la Croix de Saint-Concors.
G. M a z e n o t a citat o serie de exemplare de Berriase/Ia
praecox din Tithonicul superior de la Chomerac, dar P. D o n z e şi
R. E n a y arată că aproape nici una elin aceste forme nu se rapor
tează la Berriase/la praecox. Aceiaşi autori precizează că formele
ti pice de Berriasella praecox din Europa provind din Stratele de Neu
burq, a căror poziţie stratigrafică strict determinată se situează spre
partea superioară a Tithonicului inferior ( sens A r k e 1 1) .
De altfel, între forma tip de Berriasella praecox şi cea figurată
de C. D i n u şi V. M a t e i sînt deosebiri deloc neglijabile. Aşa. de
exemplu, la forma din bazinul Trotuşului coastele sînt mult mai
dese şi numeroase, aplecate mult spre înainte, caractere ce lip
sesc la forma tip.
Dar nici celelalte specii menţionate nu dau mai multă siqurantă
in datarea propusă de autori. Astfel, P tychophylloceras feddeni WAAG.
a fost descrisă pînă în prezent numai din Callovian. Simoceras (Nebro
dites) broilii SCHN. nu poate arăta o vîrstă tithonic superioară,
deoarece însăşi raţiunea instituirii subgenului Nebrodites a fost
separarea formelor de Simoceras din Tithonic de cele oxfordian
superioar e-kimerid giene.
�im.ocer.a tid� e-Je costula,te cu constricţii, din Oxfordian superior.
kimend
<;Jian mferwr au fost separ,3te ca subgen d ist i n c t sub nu meb dP
Nebrod1tes. Or, dacă avem de a face cu Nebrodites broilii, atunci forma
desigur nu poate indica Tithonicul superior, ci Kimeridgianul.
Amestecul acc>sta de specii de amoniţi din Callovian, Kimeridqian,
Tithonic şi Berriasian. pe care-I menţionează autorii, ridică două alter
ori determinările mai comportă încă discutii. ori
native şi anume
fauna eSit,e recoltată de la diferite nivele, indicînd o vîrstă nu tithonic
superioară, ci neojurasică, în general.
Menţionăm că unul din punctele fosilifere amintite de C. D i n u
si V. M a t e i şi anume cel din firul văii ( Pîrîul lui Ilie) a fost men
ţionat de noi mai de mult, însă amoniţii recoltaţi, dat fiind starea lor
de conservare , nu au fost determinati decît generic ( Phylloceras sp. ,
Glochiceras sp., Simoceras) . De retinut faptul c ă , î n asociaţia c u amahttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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niţii recoltati din punctul sus-amintit, au fost identificate şi forme
de Lamellaptychus şi chiar Laevaptychus ( Laevaptychus latobliquus
TRAUTH, Lamellaptychus beyrichi OPP., Lamellaptychus beyrichi OPP.
var. fractocosta TRAUTH, Lamellaptychus gillieroni TRAUTH
1. T u r c u 1 e ţ şi C. G r a s u, 1 968) şi care nu lasă nici o îndoială
asupra datării kimeridgian-tithonice.
Dacă C. D i n u şi V. M at e i ar fi determinat alături de amo
niţii citaţi şi speciile de Aptychus recoltate. s-ar fi putut trage nişte
concluzii stratigrafice cu mult mai convingătoare. In orice caz, această
asociere a amoniţilor cu aptychii, adaugă argumente dintre cele mai
clare asupra inconsistenţei ideii, după care fauna de aptychi din
aceste depozite şi in special cea de Laevaptychus ar fi remaniată
(M. S ă n d u l e s c u, 1972) .
Echivalarea stratigrafică a Suborizontului bazal cu Stratele cu
acanthicum şi calcarele de Stramberg .a fost presupusă, de altfel, cu
mult mai inainte (G. M a c o v e i, 1 927 ; 1. B ă n c i l ă, 1 94 1 ) , astăzi,
tot mai numeroase argumente de ordin paleontologic ( 1 . T u r c u 1 e ţ
şi C. G r a s u, 1 969 ; 1. P r e d a. 1 972) şi mai ales regional (el e
reprezentind Malmul multor regiuni carpatice), venind i n sprij inul ace
leiaşi idei.
Suborizontul superior separat de noi şi mai ales in ultima sa
accepţiune ( C. G r a s u, 1 970, 1 07 1 ) este echivalent cu depozitele
ritmice şi pararitmice in sensul lui D. P a t r u 1 i u s, E l e n a 'şi
1 1 e a n a P o p e s c u ( 1 969) . In această idee el cuprinde orizontul
flişului grezo-calcaro s şi calcarenitic. După aceşti autori vîrsta celor
doi termeni ar fi tithonic-valanginiană şi respectiv hauteriviană, intre
ei existînd şi o uşoară discordanţă.
Aceleaşi depozite au fost atribuite fie exclusiv Berriasianului
(1. T u r c u 1 e ţ şi C. G r a s u, 1 968) fie Neocomianului in întregul
său (M. S ă n d u l e s c u, 1 968 ;
C. G r a s u, 1 970, 1 971 ) . După
fauna cunoscută pînă in prezent se poate spune că nici unul
din ·t ermenii pe care-i inglobăm Suborizontului superior nu co
boară sub nivelul Berriasianului, revenind exclusiv, Neocomianului
(1. T u r c u 1 e t şi C. G r a s u, 1 968 ; D. P a t r u 1 i u s et al., 1 969 ;
C. G r a s u, 197 1 ) .
Căutînd să rezumăm putem spune că, detalierea la care s-a ajuns
in cazul Stratelor cu Aptychus şi anume separarea a numeroase nivele,
discontinui sub raport stratigrafic şi geometric, scapă după părerea
noastră din vedere faptul că ele reprezintă pentru multe regiuni car
patice Neojurasicul şi uneori chiar Eocretacicul (Codru Moma, Trascău,
Perşani, Tulgheş, Rarău) .
Faciesurile p e care le îmbracă diferiţii termeni, precum şi rapor
turile lor tectonice, nu trebuie să impieteze prea mult asupra tratării
complexului ca o singură serie, întrucît vîrstele arată o succesiune stra-
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tigrafică, care a existat, cel puţin în condiţiile primare, de sedimentare.
Discordanţele admise şi pe care le menţionează diferiţii autori
pot fi datorate atît unei dizarmonii, rezuHatul prastkităţii întregului
cmsarnblu de depozite, dt şi unor dislocaţii tectonice. Cît privesc apari
r�a şi accentuarea trăsăturilor flişoide se observă că ele au loc cu
cît ne urcăm în scara stratigrafică ; orizontul inferior şi Suborizontul
hazal "lînt lipsite total de asemenea trăsături, in timp ce la nivelul
Ncocomianului ( Suborizontul superior) se merge de la un prefliş (flişul
cakaros) pînă la caracterele pregnante de fliş ( flişul grezos, calcaros
şi. calcarenitic, comparabile Stratelor de Sinaia) .
Luînd în discuţie poziţia structurală a Strart elor cu Aptychus din
regiunea meridională a Hăghimaşului, trebuie să consemnăm încercarea
d in ultimu' timp (C. D i n u, V. M a t e i, 1 972) de a le ataşa unităţii
de Ceahlău şi a lega sedimentarea lor de o cordilieră reprezentată
astăzi de nucleul cristalino-dolomitic al anticlinalului Lunea, prelungit
spre nord cu Creasta Dămucului.
O asemenea interpretare face însă abstracţie de o serie de reali
tăţi existente la scară regională şi care arată că sedimentarea de tipul
Stratelor cu Aptychus este legată de zonele central-carpatice . Prezenţa
Neojurasicului şi Eocretacicului ( Strate cu Aptychus s.l.) într-un ase
semenea facies în alte zone cristalino-mezozoice este astăzi un fapt
dovedit şi confirmat de numeroşi cercetători, încît, orice revizuire este
necesar să se facă într-o strînsă corelare cu regiunile amintite (Perşani ,
Tulgheş, Rarău) .
A taşarea acestei formaţiuni zonei de fliş, bineînţeles într-un alt
conte,_.t str1atigrafic, este de fapt o idee mai veche şi, care după cum se
ştie, a intirziat cu mult descifrarea adevăratului tablou paleogeografic
şi stmctural al sinclinalului Hăghimaş.
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OUELQUES P�CISIONS CONCERNANT LA STRATIGRAPHIE ET LA POSffiON

STRUCTURALE DES COUCHES A. APTYCHUS 'DANS LE SYNCLINAL HAGHIMAŞ
(CARPATES

ORIENTALES)

RESUME
Le tnavail met 'an discution les opinions controversees concernant l'âge des
Couches .iJ Aptychus ains i que leur position structurale. Au dernier temps le com
plexe resrecti.f a ete divise par quelques-uns des auteurs dans plusieurs n ivea.ux
d·1scordants oct avec un âge different (l'horizon inferieur-Bathonien superieur-Callo
vien infMeur ou Tithonique-Berriasien ; l 'horizon suroerieur, dans des Couches â
AptychU;S s. str. d'âge Tithonique..Berriasien ou Tithonique superieur et Couches de
Lunea superieures et l'horizon du flysch greseux et oolcarenitique-Necomien).
Les auteurs apportent des arguments pour �e traitement de ces depOts comme
une seri\> unique, representant le Malm et Neocmien de l'autochtone bucovinienne
et ayant cornme subdivision deux horizons :· un horizon inferieur.Oallovien-Oxfor
dien et un arutre superieur avec deus niveaux, l'un Kirnmeridgien-Tithonique (h�
sous-hor·izon basal) et l'autre, Neocomien (le sous-horizon superieur).
En ce q ui concerne la position structurale de ces Couches. toutes l'Cs donnees
d'ordre looaJ et regional dlemontrent qu'elles restent en 1 iaison avec la zone crista
lino-mesozoique des Carpates Orientales.
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CONSIDERAŢII STRATIGRAFICE ASUPRA SILICOLITELOR
DE LA TOŞOROG (SINCLINALUL HAGHIMAŞ )
CONSTANTIN

G RASU

ABSTRACT
S t r a t i !J •r a p h i c a 1 c o n s i d '2 r a l �o n s o n t h e j a s p e s f r o m
T o ş o r o g z o n e (H ă g h i m a ş s y n c l i n e). The authors spedfies th Callov ian.
Oxfordian agP of somP jaspes that previous'ly were conside!1ed to be of CreUF
ceous age.

Este cunoscut faptul că în zona sinclinalului marginal extern al
Carpatilor Orientali se cuprind în suita mezozoicului destul de frecvent
roci de natură silicioasă, radiolari tkă, cel mai adesea desemnate sub
numele de jaspuri.
Prezenta în condiţiii variate sub raportul termenilor strati
grafici care le încadrează a dus în ultima vreme la concluzia sepa
rării jaspurilor în 3 categorii
j aspuri triasice, jaspuri jurasic
superioare, dispuse peste Dogger şi jaspuri eocretacice, stînd în legătură
cu forn1atiunea de wildflysch ( V. C. P a p i u, I. B ă n c i l ă, 1 962 ;
M. S ă n d u l e s c u, 1 972) .
Asemenea constatare se referă în principal la compartimentul nor
dic şi de mijloc al sinclinalului marginal (Rarău-Hăghimaş) .
Silicolitele eocretacice sînt descrise mai ales din sinclinalul Hăghi
maşului, de la Toşorog, Dămuc şi Trotuş şi din punct de vedere genetic,
sînt puse în conexiune cu eruptivul bazic asociat sedimentarului de tip
w ildflysch. Unul din profilele pe baza căruia s-a argumentat existenta
jaspurilor de vîrstă eocretacică este descris de V. C. P a p i u şi
I. B ă n c i l ă ( 1 962) la Toşorog.
El se află pe pîrîul Stînii, la circa 300 m amonte de confluenta
acestuia cu pîrîul Toşorog. In versantul stîng la acestei văi se menţio
nează o deschidere clară de circa 5 m, de piroclastite diabazice (aglo
merate şi tufuri), cuprinzînd două intercalaţii de jaspuri şi argilite roşii,
brune, precum şi un nivel la partea superioară de concreţiuni siderihttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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tice de formă elipsoidală sau sferică. Jaspurile au culoarea brună,
roşie, cu treceri spre verde-cenuşiu şi chiar negru.
De reţinut din observaţiile autorilor, că jaspurile prezintă un grad
avansat de silicifiere secundară, hidrotermală, ceea ce face ca de multe
ori să se şteargâ structura primară a rocii. Din punct de vedere geo
metric, din profilul amintit se deduce faptul că rocile descrise se inter
-calează în masa conglomeratelor cretacice de umplutură.
Sitl!aţia descrisă se află de fapt la vest de dolomitele triasice
din Piatra Porcului, unde încă din 1 928, 1. A t a n a s i u a cartat o
bandă îngust'ă. de jaspuri callovian- oxfordiene . La nord şi sud, banda
de dolornite se îngustează , iar jaspurile dispar, incit formaţiune a trans-

,0;;;/r� Pnrrulttt
10 72 /7?

E

11

L....:---

Fig. 1 .

2
--------··

-

Profil �ologic În Valea Stînii (Toşorog).

2. Con glom•erate, gresii-Seisian 3. Dolomite-CampiHan-Anisian
4. Gresii, caloare, marne nisipoase-Doggcr 5. Şisturi argiloase roşii, jaspuri, roci
eruptli.ve baz-ice-Oallovian-Oxfordian 6. Conglomerarte-Cretacic.

1. Şisturi arurtaline

Fig . 1.

Coupe geologique a Valea Stînii (ToJOoog).

2. Conglomerats, gres-Seisioen 3. Dolomies-Campilien-Anisien
4. Gres 08il.�ires, � rnes sab'lon neux - Dogger 5 . Schistes argileux rouges, jaspes,
_
roches erupt1ves basiques-CaUovlen-Oxfordien
6. ConglomeMts-Cretace,
1. Schistes cristalHns

-
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gres1va a cretacicului este suportată fie de dolomite, fie de cristalin.
Urmărind cu atenţie profilul de la dolomitele din Piatra Porcului
spre vest, se constată că. între acestea şi deschiderea menţionată se
mai interpune pe dţiva zeci de metri, încă un pachet de roci pe care
autorii nu-l menţionează.
Este vorba de gresii cenuşii, micacee, diaclazate, situate imediat
peste dolomite, urmate spre partea superioară, adică sub nivelul d e
tufuri şi aglomerate cu intercalatii de jaspuri, de calcare cenuşii
verzui, foarte dure, noduloase, asociate cu marne nisipoase, micacee,
cenuşii sau negricioase.
Din cîte se poate 1constata aceste depozite sînt întrutotul asemă
nătoare cu cele care mai la sud, în zona Lacului Roşu sînt atribui te
Doggerului (Bajocian) . Ele reprezintă aceleaşi gresii doggeriene, care
imediat la nord, în pîrîul Bursucăriei şi în mai multe puncte din mun
tele Chicera se dispun peste dolomitele triasicc şi suportă j aspurile
callovian-oxfordiene, ·care stau în baza Malmului de tip pelagic ( Strate
cu Aptychus). Pe pîrîul Bursucăriei, qresii similare conţin belemniţi şi
lamellibranchiate, care, deşi nu se pot determina specific, amintesc prin
alura lor genurile Astarte şi Gervilleia. Ultimele, prin valvele destul de
alungite se apropie de speciile de Gervilleia descrise mai frecvent
în Baj ocian.
La vest de Piatra Porcului ( Valea Stînii) gresiile menţionate şi
mai ales calcarele şi mamele nisipoase, oferă aceleaşi forme de belem
niţi şi lamellibranchiate. Fără nici o îndoială ele revin Dogerului,
urmate fiind de şisturi argiloase roşii peste care se observă succe
siunea de jaspuri şi eruptivul menţionat. Argilcle roşii de peste Dogge
rul din Piatra Porcului ţin fără îndoială de succesiunea jaspurilor, pen
tru că , asemenea roci apar şi în zona Lacului Roşu, în conexiune cu
radiolarite, stînd imediat peste gresile baj ociene.
In concluzie, asociaţia j aspuri-roci eruptive bazke, descrisă aici
ca dezvoltîndu-se în plină succesiune a cretacicului conglomeratic
( wiidflysch) , urmează de fapt unui pachet de roci doggeriene, ceea ce
poate constitui un argument în favoarea vîrstei callovian-oxfordiene
a silicolitelor.
Pentru o atare interpretare pledează şi o serie de fapte de obser
vaţie din ul1t imul timp, în urma cărora parte din silicolitele cretac1ce
s-au dovedit a fi de vîrstă jurasică ; este cazul silicolitelor din Munţii
Perşani ( 1. T u r c u 1 e ţ, C. G r a s u, 1 972) şi de cele asociate orizon
tului siltitic-argilitic din partea meridională a sinclinalului Hăghimaş
(C. D i n u, 1 97 1 ) .
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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RESUME
On a conSiid ere que les j aspes associes aux roch'es eruptives developrees dans
la z o n e de Toşorog se situen.t dans la succesion des dep Ots cn\taces de type wildflysch,
ayant don.c leur âge.
Apres de minutieu�es observations, on a prouve que la, succesion jaspes-roches
erupt iV'es repose en fai t sur des roches appartenant du Dogger, si luation similaire
il c el le d� environs de Lacul Roşu . Par consequent, on suppose, que les jaspes
cn questio n ne da tent ras dr>puis le crP.tace ; ils paurra:ient revenir au Callov i en 
Oxfordien, comme on co n sid er e toutes les roches �ant la meme posHion geometrique
du reste du syn cl i nal de Hăghimaş.
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2.

ABST R A CT
O n t h e H ·i p p a r i o n
f ,a u n 'a o ! t h e
Meotian and
P o n ,t i a n
o f R o m a n i a. Thls fauna is in fact to be found in Romania beginning from
the Upper Sarmatian and until the end of the Pliocene. It is characterized by :
Hipparion sebastopolitanum BORRIS., Aceratherium incissivum KAUP, Capreolus sp.,
Ictitherium hipparion.um GERVAIS, Hipparion moldavicum GROMOVA, Hipp.
gromovae GABUNIA, Hipp. tudorovense GABUNIA, Gazella deperdita GAUDRY,
Trogoceras laskevitschi BORRIS.
From the Pontian, Hipparion stavropolense MACAROVICI is known, a from
that reaches the upper part of the Upper Pliocene. It is remarked that Hipparion
gracile KAUP is missing from the Romanian Pliocene. The determination of this
form, claimes by previons authors, do not correspond to reality.

De cette faune de la Roumanie nous nous referions seulement aux
cspeces de Hipparion. Le motif en est le fait que presque tous les
restes fossiles de Hipparion decrits, provenant du Miocene superieur
(
Sarmatien moyen et superieur) et du Plioceme de la Roumanie, ont
ete attribues (jusqu'en 1 964) par differents auteurs (1. S i m i o n e s c o
1 902, R. S e v a s t o s 1 9 1 5, V i r g i n i a B a r b u 1 959, A l. B e r a
1 959, N. M a c a r o v i c i 1 938) a une seule espece, celle de Hipparion
=

gracile KAUP.

En examinant plus attentivement le materiei dej a decrit, nous
sommes arives a la conclusion que ce n'est pas Hipparion gracile pro*
2

Cet artlicl'a ,a ete envoye d' abord 8IU V-e me Congres Iruternational du Neogene
Mediterraneen (Lyon, 5-10 sept. 1971).
Universite .,Al. 1. Cuza", Laboratoire de geologie, Jassy.
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prernent dit qui se rencontre en Rournanie, mais autres especes du genre
Hipparion, ce qui a etE� indique egalement par V e r a G r o m o v a ( 1 952)
qui mentionne que cette espece ne se rencontre pas dans les dep6ts
du Pliocene du Sud e t du Sud-Ouest de l'Union Sovietique. D'apres
M a r i a M o t l l ( 1 954) de Graz ( Autriche) , chez Hipparion gracile les
rnolaires superieures sant caracterisees par un protocâne oval ayant les
bords plisses, de m�me que par un plissement menu de l'email des
deux fossettes.
Si, maintenant, on considere dans l'ordre stratigraphique les
especes de Hipparion que nous avans etablit ( depuis 1964) pour le
Mio-Pliocene de la Roumanie, il faut mentionner d'abord H. sebasto
politanum BORISSEAK provenant des depâts du Sarmatien superieur
de la colline de Păun (Jassy) , De cette espece s'est conserve un
crâne entier englobe dans la masse d'un gres tres dur, a cause de
quoi le crâne n'a pu pas �tre degage de la roche ou il etait pres.
Aussi , on n'en a pu separer que les maxillaires superieurs avec leur
dentition entiere ( P2-M:1) . Mais en m�me temps fut separe aussi le
moulage de l'encephale entier et tres bien conserve, - veritable
"piece unique" de ce genre pour l'Europe (N. M a c a r o v i c i et
N a t a l i a P a g h i d a, 1 964) .
Un moulage incomplet de l'encephale de H. sebastopolitanum
BO�I S. est connu du Sarmatien superieur de la Valea Sării du district
de Vrancea ( V i r g i n i a B a r b u et G r . A l e x a n d r e s c u, 1 959) .
Nous avans determine l'espece de ce moulage endocrânien (en 1 967)
d'apres la presence des premolaires P2 et P3 du maxillaire superieur
droit qui a un plissement grand de l'email des 2 fosettes et un proto
c6ne oval.
A ce que nous avans indique jusqu'ici, nous devons ajouter aussi
un radius gauche de H. sebastopolitanum BORIS., connu des depâts,
consideres comme sarmatiens, du bassin de Comăneşti-Bacău (la vallee
de Plopilor) .
En suivant l'ordre stratigraphique, nous devons prendre en con
siderations les molaires de Hipparion, trouvees, dans les depâts meo
tiens de la region moldave situee entre le Siret et le Prut, attri
buees, par les auteurs cites anterieurement ( 1. S i m i o n e s c o 1 902,
R. Se v a s t o s 1 9 1 5, 1 922, N. M a c a r o v i c i 1 938) a H. gra
ci/e KAUP.) .
Telles sant les 2 premolaire s ( P2-P3) signalees par 1 . S i m i 0 n e s c 0
( 1902) dans les argiles verdâtres meotiennes d'un forage de 20 m de
profondeur a Zorleni-Bîrl ad. Les dimensions , la forme du protocâne et
le plissement de !'email des 2 fossettes des ces premolaires furent pour
nous des motifs serieux pour attribuer ce!les-ci a HippC�.rion molda
vicum GROMOVA.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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A la meme espece (H. moldavicum GROMOVA) il fallut attribuer
aussi le maxillaire superieur droit, decrit par R. S e v a s t o s
( 1 9 1 5-1922) et provenant des depâts meotiens de la vallee de Tutova,
du profil de Fundu Văii-Plopana (Bacău) . La dentition qui s'est conservee
de ce maxillaire est formee par P2, P3, p<t et Mt, completee par
1
un P" dext.
Sant connues encore quelques molaires de la mandibule qui peu
vent f!tre attribuees a H. moldavicum GROMOVA. Telles sant une
P" et une M2 des depâts meotiens de Giurcani (au S de la viile de
Huşi), qui furent attribuees anterieurement a H. gracile KAUP.
(N. M a c a r o v i c i, 1 938) .
Quelques restes de H. moldavicum GROMOVA sant connus du
village Hurdugi, situe dans la vallee de l'Elan (au Nord de Giurcani)
de m�me que du ravin Rîpa Roşcanilor ( au Nord-Ouest de la ville
de Bîrlad) .
Du Meotien aussi, sant connus certains os metatarsiens de Hippa
rion provenant du village Stuhulet ( S de Huşi) que nous avans attri
bues a H. gromovae GABUNTA ; en tenant compte de la forme et
des dimensions de ces pieces de squelette.
En Roumanie, comme dans le Sud de l'Union Sovietique, sont
connues aussi les restes des especes de Hipparion provenant du P iocene
moyen ( Pontien s. str.) . Telles sont les molaires de Hipparion provenant
de la localite Trenu-Prahova (conservees dans la Collection Mrazec du
Comite Geologique, Bucarest) et celles du Pontien a lignite de
Berevoeşti-Muscel, attribuees par A I. B e r a ( 1 959) a H. graei le
KAUP. Nous avans attribuees les molaires de Trenu-Prahova et celles
ele Berevoeşti-Musccl a une espece nouvelle, a H. stavropo/ensis MAC.,
etant donne qu'elles sant tres proches des molaires de Stavropol
( Caucaz N) que G a b u n i a ( 1 959) les decrit en les attribuant a
Hipparion sp.
On peut attribuer a l'espece de H. s tavropo/ensis MAC. aussi
certains molaires trouvees dans les depOts du Pliocene superieur de
Bereşti (de la Moldavie meridionale) , attribuees anterieurement a
li . gracile SIMIONESCU ( 1 930, 1 932) (
H. malustensis RAD. et SAMS
1 967) . A la meme espece il faut attribuer un metatarsien provenant des
couches inferieures (Pliocene superieur) du Basin de Baraolt ( Iaraşi
Cariera Nouă) (C. R ă d u 1 e s c u et K o v a c s, 1 968) et determine
comme appartenant a H. malustensis R AD. et SAMS.
A H. s tavropolensis MAC. no �s avans attribues aussi les restes
d e Hipparion quc nous avans decrits du Pliocene superieur de Derşida
Sălaj (N. M a c a r o v i c i et J u r c s a k, 1 968) .
De la "Faune de Măluşteni-Bereşti" , provenant du village Măluş
t�ni du Sud de la Moldavie, sant connues aussi des molaires remaniees
=
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GROMOVA et de H. tudorovensis GABUNIA, ce
qui indique que ces especes etaient assez repandues au Pliocene en
Moldavie entre Siret et le Prut. Cette large extension est confirmee
aussi par le fait que pareilles molaires remaniees sont connues aussi
dans la terrase inferieure de la riviere de Bîrlad-a Rateş--Tecuci , de
m�me que dans les depâts pleistocenes inferieurs de la vallee Mălina,
au Nord de Barboşi-Galaţi.
De Bereşti de la Moldavie meridionale sont connues des molaires
tres caracteristiques que V i r g i n i a B a r b u ( 1 959) a attribuees a
Hypsohipparion sp., qui pourtant pourrait etre denomme Hypsohippa
rion ( ?Equus) simionescui RAD. et SAMS. 1 967) . Ce genre a certaine
ment vecu au Pliocene superieur de l'Afrique (peut-etre, aussi de
l'Europe) et derive tres probablement de Hipparion n'ayant rien de
cornmun avec Equus.
A ce qu'il paraît, la periode de l'existence du genre Hipparion a
cornmence en Europe au Miocene superieur (probablement au Sarma
tien moyen) et a dure jusqu' a la fin du Pliocene superieur ( donc,
approximativement 8-1 0 millions d'ans). D'apres les donnees sures
quant a l'âge que nous possedons j usqu'a present, il paraît qu'aucune
espece de Hipparion n'existait plus au Pleistocene en Europe.
Ce genre s'es t repandu tres rapidement au Miocene superieur tant
cn Arnerique qu'en Eurasie et Afrique, donc en s'adaptant au climats
et milieux varies. D 'ici a resulte le nombre important d'speces qui le
represente. Pour Eurasie sant j usqu'a present decrites, notamment datant
au Pliocene, approximativement 40 especes. Existent pourtant encore
d'autres qui sont seulement signalees et insuffisamment connues, meme
en Europe orientale et centrale ( G r o m o v a 1 952, G a b u n i a 1 959).
Apres l'institutuon de l'espece Hipparion (Hippotherion) gracile par
K a u p ( 1 835) du Miocene superieur de l'Eppelsheim (Hesse-Allemagne),
differents auteurs qui ont trouve des restes fossiles de Hipparion en
Europe, les ont attribues - generalement a la legere - a Hipparion
gracile. En realite ils n'ont pas appartenu touj ours a cette espece.
(Ainsi ont procede aussi les auteurs roumains).
De cette maniere sant attribues a H. gracile KAUP. differents os
et molaires de Hipparion provenant de Kil<;iik<;ekmec e (Ouest de
l'Istambul) et de Sanakale des Dardanelles. Viennent ensuite les restes
de Ripparion attribues a la meme espece et provenant de Salonique
(Grece) , de Veles (Macedonie) , de Kalimanzi et Kromidovo (Bulgarie).
Plus loin, il faut citer aussi certains restes provenant de l'Ile de Samos,
de la Maragha ( lran) , de la region de Kayseri ( de l'Anatolie centrale
Turqie) , de Baltavar (Hongrie) etc. Tous ces restes devraient etre
revises et compares a ceux qui se trouvent a Darmstadt et furent attri
bues par Kaup a Hipparion gracile.
de H. moldavicum
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En merne temps, â l'occasion de cette revision, on pourrait fixer
le cadre de l'espece H. gracile KAUP, laquelle a vecu, â ce qu'il paraît,
cn realite en Europe centrale et occidentale et, peut-etre, moins dans
le Sud-Est de ce continent ou dans l'Ouest de l'Asie.
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ASUPRA FAUNEI CU HIPPARION DIN MEOŢIANUL ŞI PONŢIANUL ROMANIEI

REZUMAT
A ceast�
superior, ca o

faună este răspîndită in România de fapt incepind din Sarmaţianul
continuare a celei de acelaŞi fel, din Sarmatianul mediu din Crimeca
de la Sevastopol (U.R.S.S.).
Fauna cea mai veche cu Hipparion� este cunoscută pentru România din Sarma
ţianul superior de la Păun-Iaş..i, Comăneşti-Bacău şi Valea Sărei-Vrancea unde
c onţin e Hipparion sebastopolitanum BORISSIAK, Aceratherium incissivum KAUP,
Capreol"Us sp., 1 ctitherium incissivum GERVAIS. Această faună se continuă in
Meoţian, fiind foarte numeroasă ins� în Meoţianul din R.S.S. Moldovenească (la
Cirnislia, Taraclia, Cioburciu, Tudora). In România este cunoscută numai din
Meoţianul din sudul Moldovei (ca o Frelungire a celei din U.R.S.S.) de la
Zorleni-Bîrlad, Giurcani, Hurdugi (Vaslui), Plopana (Bacău) şi Reghiu-Vrancea,
fiind săracă este formată n,umai din Hipparion moldavicum GROMOVA, H. gro
movae GABUNIA, A ceratherium incissivum KAUP., Gaze lla deperdita GAUDRY,
Tragoceras leskewitschi BORISS.
ln Ponţian ·această faună e�>te foarte rar întîlnită. dar genul Hipparion per
sistt\ , fiind reprezentat prin H. stavropolensis MAC..ţROVICI în Ponţian:ul de la
Berevoeşti-P�mînteni-Muscel, de la Trenu-Prahova Şi de la Derşida-Sălaj.
Resturi de Hippario� se găsesc insă remaniate şi in funa de la Măluşteni
( H. tudorovense GABUNIA) din sudul Moldovei, care-i ca vîrstă de la finele Plioce
nului. In aceeaşi faună (la Bereşti) persistă Hipparion stavropolensis MAC., alături
de un reprezentanţ nou, Hypsohipparton (? Equus) simionescui RAD. et. SAMS.).
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L a m el ! ! a p t y c h u s b e y r i c h i p s e u d o u n d o c o s t a a n e w f o r m
o f A r t y c h u s f r o m t h e M a 1 m o f R a r ă u-B r e a z a r e g i o n The paper
presents a new subspecies of Aptychus in the Malm of Rarău-Breaza region
(Eastern Carpathians) wich by evolutive point of view is p!aced between Lamellap
tychus beyrirh i (OPP.) f. typ an � Lamellaptychus beyrichi undocosta (TRAUTH).

Depoziteie jurasic-superioare, cunoscute sub numele de strate cu

Aptychus s-au dovedit, pînă in prezent, a avea o faună de aptychi deo

sebit de bogată.
Au fost determinate zeci de spe-cii şi subspecii de aptychi, printre
care şi multe forme noi ( I. T u r c u l e ţ, 1 964 ; 1 966 ; 1 . T u r c u l e ţ
şi C. G r a s u, 1 965, 1 967, 1 968, 1 97 1 ) . Fauna de aptychi din aceste
depozite este totuşi departe de a fi epuizată ; an de an, noi forme vin
să îmbogăţească inventarul faunistk al Jurasicului superior, completind
tabloul cronostratigrafic şi bionomic al formatiunilor respective.
In cele ce urmează, vom prezenta o nouă subspecie de Aptychus
întîlnită in depozitele Malmului din cuveta Rarău-Breaza (Bucovina) .
Genul LAMELLAPTYCHUS T r a u t h, 1 927
Grupa A
Lamellaptychus beyrichi pseudoundocosta n.ssp.
Pl. 1, fig. 1---2.
t:

UniversHatca

,. Al,

I. Cuza"-Iaşi, Catedrn de geologie.
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Holotypus : pl. 1 , fig. 1-2 (col. T.I., 1 75, Str.A.R.) .
Derivatio nominis după numele formei Lame/laptychus beyrichi

undocosta

pe care o precede evolutiv.

Locus typicus Valea Seacă, Cîmpulung Mold., jud. Suceava.
S tra tum typicum : stratele cu Aptychus ( mame cenuşii), Kimerid

gian

superior-Tithonic inferior.

Dimensiuni S = 24 mm ; 1 = 28 mm ; 1 = 14 mm.
Diagn oza. Valve de dimensiuni destul de mari, de formă alungit

tri unghi ulară, cu aripa internă slab înălţată deasupra apexului.
Se caracterizează prin ornamentaţia de tip A, formată din coaste
! amela re, subtiri, numeroase, separate de şanţuri mai largi decît coastele.
Costulatia prezintă cîteva elemente inedite, mai ales în privinţa
t ras eului coastelor în lungul valvei. Astfel, coastele pornesc de pc
marg inea internă şi formează o primă inflexiune generală laterală, al
c A rei ax trece prin apex şi peste jumătatea marginii laterale. Această
inflexiune are caracter normal, cu aspect clar beirychiform. Mai spre
marg inea externă a valvei, coastele formează o nouă inflexiune de
data aceasta tot generală, dar cu aspect diferit la coaste de diferite
vîrste ontogenetice. Coastele mai tinere ontogenetic sufăr o inflexiunc
ap roape retroversă, asemănătoare întrucîtva cu aceea de la Lame/lapty
chus beyrichi undocosta TRAUTH. Treptat, pe m ăsura creşterii valvei,
retroversiunea inflexiunii scade pînă se reduce la o inflexiune normală.
De la această ultimă inflcxiune, coastele cad direct pe marginea
externă a valvei, fiind paralele între ele. Aici ele sînt mai dese spre mar
ginea simfizală şi tot mai rare spre cea laterală.
Valva prezintă o convexitate normală, fiind lipsită de depresiuni
latero-externe sau încovoieri simfizal-terminale.
Raporturi şi diferenţe. Forma noastră are o poziţie evidentă între
Lamellap tychus beyrichi (OPP.) f. typ şi Lamellaptychus bcyrichi unda
costa TRAUTH.
Cu Lamellaptychus beyrichi (OPP.) se aseamănă prin dimensiuni
şi inflexiunea generală, normală, laterală a coastelor ; se deosebeşte
însă prin prezenţa celei de-a doua inflexiuni generale, subretroverse.
Cu Lame/laptychus beyrichi undocosta TRAUTH se aseamănă prin
con turul val vei şi prin prezenta celor două inflexiuni ale coastelor, dar
se deosebeşte net prin
1 . Caracterul normal şi nu retrovers al inflexiunii generale laterale.
2. Caracterul subretrovers al inflexiunii generale externe.
3. Coastele mult mai fine şi mai numeroase.
4. Aspectul slab-divergent al ultimelor coaste ce se termină pe
marginea laterală a valvei.
S-ar mai putea apropia de Lamellaptychus beyrichi fractocosta
TRAUTH, dar se deosebeşte evident de această subspecie prin prezenta
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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inflexiunii normale, laterale şi prin slaba retroversiune a inflexiunii
]enerale, externe.
Caracterul ornamentaţiei ca şi vîrsta depozitelor din care pro
vine forma noastră, indică poziţia ei între Lamel/aptychus beyrichi
( OPP.) f. typ. şi Lamel/aptychus beyrichi TRAUTH. Momentul acestei
subspecii în scara evoluţiei arată complicarea ornamentaţiei speciei
t..amellaptychus beyrichi (OPP.) cu încă o inflexiune generală, cu carac
t:er subretrovers, dar într-un stadiu premengător subspeciei undocosta
- cinci ambele inflexiuni sînt evident retroverse.
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LAMELLAPTYCHUS BEYRICHI PSElUDOUNDOCOSTA
UNE NOUVELLE PORME D'APTYCHUS DU MALM DE LA CUVETTE RARAU-BREAZA
(CARPATES ORIENTALES ROUMAINESI

RESUME

L'ouvrage presente une nouvelle sous-espece d'Aptychus du Malm de la
region de Rarău (Carpates Orientales Roumaines).
Diagnose : Valve de dimens10ns moyennes, de forme sous-triangulaire. La
forme est caracterisee par l'ornementation de type A. Les c6tes ţ.artent du bord
interne de la valve et se terminent sur le bord intern et symphisal.
Comme element caracteristique. les cOtes presentent 2 inflexions : une
normale, generale, laterale (beyrichoide) et une autre inflexion generale, moyenne
externe, sous-retroverse vers l'apex.
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PLANŞA I
Fig. 1.
Fig. 2.

Lamellaptychus beyrichi pseudoundocosta n. sp.,
Mold. (Rarău) (faţa externă, x 1,3).
Idem, (văzut dinspre partea simfizală, X 1).

-

Valea

-
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A BSTRA CT
O n t he prcse nce of th
ta ceou s dcp os i ts fr om Ea s t

c

e

Genus
r n

Tr ich i tes

C a r p a t h i a n s.

i n t h e e o c r e
The author describes

the finding for thc first time some remai n s of the genus Trichites (Lamelli branchiata)
in the eocretaceous :leposits :from' Roumania.

Imbogăţirea inventarului paleontologic al formaţiunilor geologice
din ţara noastră reprezintă un aport util şi binevenit la cunoaşterea şi
detalierea condiţiilor geologic e şi paleobiologice, considerate la un
moment dat ; fiecare formă nouă vine să completeze tabloul stratl
grafic local şi de ansamblu, constituind un argument concret pentru
consideraţiile şi interpretările în consecinţă.
In această idee, ne-am propus să semnalăm, in Nota dP faţă,
prezenţa unui nou gen de lamellibranchiate pentru Eocretacicul din
Carpaţii Orientali şi poate chiar din ţara noastră. Este vorba de genul
Trichites.

Deşi separat încă din anul 1 676 de către P 1 o t t & L h w y d,
Jenul Trichites s-a încetăţenit în literatura cronopaleontologică abia
prin lucrările lui J. L. D e f r a n c e ( 1 828) .
Primele specii au fost descrise din depozitele jurasic-superioare.
Cu toate că genul este cunoscut de peste 3 secole, numărul speciilor
descrise este abia în j ur de 10. Cele mai multe dintre formele alăturate
ilcestui gen au fost întîlnite în formaţiunile neojurasice. Astfel, în
Munţii Caucaz, Platforma Rusă, Asia Centrală, etc. reprezentanţii acestui
gen aparţin în exclusivitate Malmului.
l

Un iversitatea ., A l, I. Cuza "-Iaşi, Catedra dr geologiC".
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[n Europa vestică, genul Trichites a fost descris atit din Jurasicul
s u p e ri o r, cît şi din Cretacicul inferior.

Formele cretacice sint foarte rare, pînă astăzi cunoscîndu-se abia
Dintre ele putem enumera pe Trichites picteti CAMPICHE
des�risă din depozitele valanginiene de la Sainte-Croix, de către
Pi c t e t, P. J. et C a m p i ·c h e, G. ( 1 868- 1 87 1 ) şi Trichites marcouri
menţionată de către P. C h o f f a t ( 1 886) în Hauterivianul inferior
din Portugalia.
Din cite cunoaştem, pînă în prezent acest ;gen nu a mai fost sem
nal a t la noi in ţară, nici în Jurasicul superior şi nici in Eocretacic.
In cadrul unor cercetări efectuate în regiunea Rarăului, am reuşit
să colec Uim cîteva fregmente de valve, care, fără îndoială, aparţin
acestui gen. Apartenenţa fragmentelor respective se recunoaşte cu uşu
rinţă , ele prezentînd stratul prismatic deosebit de gros, caracteristic
g en u lui Trichites.
Pe unele fragmente, grosimea acestui strat este de 2 cm, dar pe
a l tele ea ajunge la peste 3,5 cm. Prismele dispuse perpendicular pe
feţele valvei, au culoare închisă, neagră-brună în spărtură proaspătă şi
�evin deschise, albicioase prin alteratie.
Pe suprafeţele alterate se poate observa dispoziţia concentrică a
zonelor de creştere a prismelor, sub forma unor benzi longitudinale,
colora te unele mai închis, altele mai deschis : grosimea acestor zone
concentrice variază între 0,2 şi 1 mm. Prismele aciculare, fine, arată
dezvoltarea caracteristică acestui gen.
Faţa internă a valvelor este netedă : cea externă - observabilă
limitat - lasă să se vadă o ornamentaţie cu coaste ondulate, subgra
nul ate, dispuse neregulat. Din acest punct de vedere, forma noastră
s-ar apropia mai mult de •cea descrisă de P i c t e t et C a m p i c h e,
2-3 specii .

adică Trichites picteti.

Fragmentele de care dispunem au fost recoltate din masa argilelor
·
cenuşii-negricioase, din umplutura cuvetei Rarău-Breaza, anume de pe
malul stîng al Moldovei, avale de cariera Peciştea, localitatea Pojorîta,
j u d . Suceava.
A1Jgilele sînt foarte frămîntate şi conţin nenumărate blocuri exo
tice, îmbrăcînd aspectul tipic al depozitelor de wildflysch.
Vîrsta depozitelor ce contin resturile de Trichites din împrejuri
mile Pojorîtei este eocretacică, anume hauteriviană. Acest fapt este
dovedit de prezenţa în masa argilelor a unor specii cu valoare strati
grafică incontestabilă, cum sînt
Ho/cophylloceras el. calipso (ORB.) .
Duvalia dilatata (BLAINV.}.
Duvalia binervia ( DUVAL} .
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Sedimentarea deosebit de agitată a depozitelor de wildflysch este
desigur răspunzătoare de fragmentarea valvelor mari dar casabile ale
formelor de Trichites.
In concluzie, Nota de faţă aduce ca element nou semnalarea pre
zenţei genului Trichites în depozitele eocretacice din ţara noastră, gen
cu reprezentanţi destul de rari, cunoscuţi pînă în prezent aporape numai
din Cretacicul inferior al Europei vestice.
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SUR LA PR�SENCE DU GENRE TRICHITES DANS LES D�POTS EOCR�TAC�S
DE LA R�GION DE RARAU ( CARPATHES ORIENTALES ROUMAINES)
R f: S U M �

Le present travail apporte d� nouvelles donnees sur l'existence du genre
(Lamellibranches) dans les der6ts eocretaces, wild-flyschoids du remplis
sage de la cuvette de Rarău-Breaza (Bucovine).
Ce genre a ete identifie pour la premiere fois en, cette· region et en Roumanie.
Il se presente comme fragments des valves, caracterisees par la couche prisma
tique, specifique.
Trichites
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Trichites 1p. (aff. T. pfcteti

Fig . 1-2. - !J'richitea ap. (aff. T.
( )( 1),

CAMPICHI!:), Neocomian, PoJortta-RarAu.

picteti CAMPICHE), N�ocoalien, Pojorlta-RarAu.
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CERCETĂRi
PALEONTOLOGIE

METODELE DE CERCETARE A PEŞTILOR FOSILI
M. CIOBANU

I)

ABSTRACT
M e t h o d s o f R e s e a r c h i n g o f t h e F o s s i l F i s h c s. In thc papcr,
the a u t h o r syn.the.t·izer thc e x·perience acqui rcd in this field. Some r ules of work a.re given
a nd the auth ors i•nsists on t he mct.hods used i n t he actLvity of dctcr minatio.n and desor�p
tion of thc fossil fishes. Thc a u t h o r shons thc way in which this study must bc d o ne and
thc i.mp ortancc of thc snr.u•ctu.rc of extiSkele.to n a.nd cndoskele,ton a n.d thc i.mportance of
meristic a.nd plasti.c charactcrs.

Datorită particularităţilor morfologice şi anatomice a peştilor în
general şi a peştilor fosili în special, cercetările paleoihtiologi'ce impun
metode specifice. Analiza acestor metode constituie baza cercetărilor
actuale şi viitoare.
Metodele de cercetare în acest domeniu au două aspecte : primul
se referă la observarea directă pe teren, la descoperirea materialului
şi culegerea datelor, al doilea priveşte activitatea în laborator, de pre
lucrare, determinare şi descrierea materialului.
Luînd în considerare faptul că peştii fosili se găsesc foarte rar,
de cele mai multe ori în stare fragmentară şi foarte prost conservaţi,
că rocile care îi conţin sînt deseori slab diferentiate, cu structuri com
plicate, studiul lor prezintă o deosebită dificultate, care impune o serie
de măsuri şi metode.
Experienţa dobîndită în acest domeniu permite stabilirea cîtorva
reguli de lucru specifilce, prin care erorile pot fi reduse, iar observaţiile
culese pot facilita tragerea unor concluzii logice, omogene şi cuprin
zătoar� Dintre acestea remarcăm, o preocupar e permanentă, prelungită
şi metodică în cer·cetarea terenului la metru pătra•t, pe o suprafaţă cît
mai mare, o stăruinţă specialii pentru descoperirea de zone sau nivele
fosilifere şi căutarea cu perseverenţă a exemplarelor corespunzătoare
întregi de peşti fosili, dublată de o analiză minuţioasă şi riguros ştiin
ţifică a materialului.
1 ) Muzeul de Ş h i n te Nat urale, str.

V.

I. Lenin nr. 2G, P i a t r a Neam ! , j u d , Neamt
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Pe lîngă aceste cerinţe, considerăm noi, indispensabile, trebuie,
să se urmărească, a se obţine date, care să evidenţieze
- localizarea riguroasă a aflorimentelor fosilifere nu numai în
p rofil vertical dar chiar şi în teren, fapt ce uşurează corelarea între
diferitele aflorimente, precum şi posibilitatea altor cercetători de a con
tinua studiul acestor aflorimeillte ;
- recoltarea fosilelor se va face numai după ce s-a observat,
s tabilit şi notat realita!tea terenului privind succesiunea reală a sedi
mentelor, folosindu-se orizonturi reper, poziţia hieroglifelor, particu
larităţile de stratificaţie
tex,tură, constituţia mineralogică a rocilor,
culoare, mod de alterare, grosime, granulometria sed imentelor, conti
nuitatea de sedimentare etc. Desigur că numai această examinare atentă
macroscopică şi în special microscopică a rocilor în secţiuni subţiri,
permite o descriere cît mai bună a lor, necesară stabilirii condiţiilor
petrogenetice şi a faciesurilor caracteristice ;
- o atenţie deosebită se va da descrierii suprafeţelor de strat şi
calculului numărului de fosile pc unitatea de suprafaţă a stratului notîn
predominante, accidentale,
du-se frecvenţa formelor caracteristice
rare, exemplare izolate, exemplare unice, apartenenţa lor sistematică
etc. Se vor face observaţii asupra raporturilor dintre ele, urmărindu-se
poziţia şi orientarea fosilelor în strat după punctele cardinale precum
şi localizarea lor într-o anumită parte a stratului ;
- se va urmări gradul de conservare a fosilelor cu notarca pro
centuală a scheletelor întregi, nedeformate, schelete întregi deformate,
uşor sau puternic întc ovoiate, cranii izolate, trunchiuri fără cap, dinţi,
solzi etc., precum şi observaţii asupra mărimii, grosimii sau fragili
tăţii scheletelor.
Toate aceste date vor fadlita studiul paleoecologic privind con
diţiile de viaţă favorabile sau nefavorabile, caraoterul şi direcţia de
mişcare a apei, caracteristicile compoziţiei faunei etc., ce vor duce la
<oncluzii cuprinzătoare.
După ce materialul colectat este adus în ldborator se trece la pre
lucrarea lui astfel în primul rînd se face sortarea materialului după
gradul de conservare, exemplare întregi, drepte cu impresiuni sau fără
impresiuni bine conservate, exemplare deformate bine conservate,
trunchiuri fără cap, fragmenrte de trunchiuri, cranii izolate, dinţi, solzi
etc. Toate exemplarele se inventariază dîndu-li-se un număr de ordine
şi un simbol ; noi am preferat ca acest simbol să cuprindă termenul
prescurtat a locului unde au fost deSicoperite. Exemplu 273 Cz. (Cozla),
1 73 Pt. ( Pietricica) , 95 Cg. (Cernegura) .
Studiile reduse asupra peştilor fosili ca şi lipsa unor monografii
moderne atît pe plan naţional cît şi mondial, îngreuiază acţiunea de
determinare, care trebuie făcută pe baza unor studii comparative minu
ţi oase u morfologiei, a structurii osteologice, a caracterelor meristice
şi plastice, a faunei actuale şi faunei fosile, secondată de o analiză
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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a răspîndirii geografice actuale a speciilor în raport cu cele fosile des
coperite, a analizei legăturii faunei fosile cu alte faune asemănătoare
descoperite şi în raport cu orizonturile de corelare.
Cu ajutorul acestui material comparativ, a lucrarilor de specia
litate apărute, a tratatelor şi atlaselor, bazîndu-ne pe caracterele mor
fologice externe, osteologice, meristice şi plastice, în special la formele
fosile întregi şi bine conserva,te, se pot, cu multă atenţie şi prudenţă,
determina exemplar<'le fosile deStcoperHe.
In acţiunea de determinare şi descriere a speciilor, noi am între
prins un studiu amănuntit şi complex al exemplarelor de peşti fosili
a�upra formei lor, asupra structurii exoscheletului şi endos·c heletului,
asupra caracterelor meristice şi plastice, ţinînd seama de faptul că
toate aceste cara•otere ale speciilor s-au format şi se formează şi în
prezent, ca rezultat al interacţiunii organismului cu mediul, deoarece
raporturile dintre organism şi diferitele elemente ale mediului său,
abiotic sau biotic, se află într-un sistem de relaţii, unitar, indisolubil.
Or, tocmai de această interdependenţă trebuie să se ţină seama mai
ales în cercetările paleobiologice şi paleoecologice.
Caracterele morfologke ale speciilor oglingdesc adaptarea la anu
mite elemente ale mediului, care le asigură conservarea şi dezvoHarea
în condiţiile concrete de trai, la care s-au adaptat în procesul apariţiei
şi dezvoltării lor.
Modificările ce au loc în cadrul speciei cu excepţia modificărilor
de1 vîrstă şi sex au un caracter local ( adică sînt localizate în anumite
biotipuri sau în anumite zone geografice din arealul lor) . In limitelP
nrealului speciei amplitudinea variabilităţii ca şi celelalte proprietăţi
morfo-fizio-ecologice specifice asigură unitatea dintre specii şi mediu.
Această variabilitate de grup este o adaptare a speciei, care
nsinură, sau o mai mare diversitate a biotopurilor ocupate, exem
plificată prin apariţia în cadrul multor specii de peşti pe lîngă formele
�cu corpul fusiform şi a unor forme deosebite, sau o răspîndire geo
grafică mai largă.
Peştii ca şi celelalte organisme ocupă anumite biotopuri proprii
lor. De specificul locului de trai, litoral, pelagic sau abisal, depinde
într-o mare măsură forma şi alte caractere de structură a corpului.
Forma corpului la marea maj oritate a peştilor este mai mult sau
mai puţin tipică, cu corpul aerodinamic în formă de fus, fusiformă,
pisciformă sau torpilă şi corespunde unei admirabile şi rapide mişcări
în apă. Ea s-a format prin adaptarea la diferite moduri şi viteze de
deplasare în apă, de învingere a rezistenţei mişcărilor apei (curenţi,
valuri) etc., a diferenţelor de presiune, temperatură, salinitate etc.,
corpul fiind mai gros şi mai înalt în pa11tea mijlocie şi îngust spre
cele două extremităţi. Această formă tipică s-a modificat în urma
adaptarii la diferite condiţii de viaţă specifice, litoral, pelagic sau
abisal în diferite feluri şi a dus la aparitia următoarelor tipuri ( fig. 1 )
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Fig. 1 . - Diferite tipuri de formă

a

corpului la

pqti.

.3 . t i p u l scrpcntiniiorm 4. t ip ul teniii o r m 5. t i p u l
1 . t i p u l iusifo r m 2. tipul s�itifo r m
6. t i p u l g l o 
(Pieuronectes)
t u rtit l a t eral S a . tipul comp r i mat asi m c t r : c 1 a ;1 d i s c J o r m
b i f o r m 7. tipul pla t.
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1 . Tipul iusiform sau torpilă este corpul unor peşti pelagici, care
1ş1 duc viaţa în grosimea stratului de apă, în general în largul mării.
Principalele familii care au reprezentanţi pelagici sînt clupeidele, scom
beridele, engraulidele, gadide1e, carangidele, belonidele . Ei au o serie
de caractere morfologice comune, determinate de convergenţă ; pe
lîngă corpul perfect fusiform, a u caudala puternic scobită şi ventralele
dezvoltate .
2. Tipul sagitiform este apropiat de forma fusiformă, are corpul
foarte alungit, înălţimea aproape uniformă, capul ascuţit şi înotătoarele
nepereche deplasate posterior. Este caracteristic peştilor pelagici din
familiile belonide, exocide etc.
3. Tipul serpentiform, prezintă corpul foarte alungit, circular,
avînd înălţimea şi grosimea aproape uniformă. Este caracteristic peş
tilor neritici-bentonici din familiile ofidiide, cobitide, congride şi intr-o
oarecare măsură trahinide şi uranoscopide, precum şi a unor peşti
abisali ( batibentonici) din familiile ofidiide, macruride, brotulide etc.
4. Tipul teniiform prezintă corpul foarte alungit şi turtit lateral ;
sînt inotători slabi . Ca exemplu este familia trachiteride.
5. Tipul tur tit lateral prezintă o variabilitate maximă datorită
condiţiilor de trai variate ale acestor peşti, care trăiesc fie în imediata
apropiere a litoralului, deasupra platformei continentale, fără să se
depărteze prea mult de larg, fie direct pe fund pînă la adîncimi de 200
m . Corpul lor relativ înalt şi comprimat lateral, este uneori îngreuiat
datorită deformaţiei osoase ; ei sînt în general slabi înotători şi duc o
viaţa sedentară. Familile serranide, scienide, sparide, scorpenide, trinlide, gadide etc., prezintă aceste particularităţi. Unii peşti au forma
cnmprimat-asimetrică sau disciformă, la care pe lîngă turtirea corpului
se produce în plus şi asimetria prin emigrarea ambilor ochi pe aceeaşi
latură a capului, care este specifică ordinului Pleuronectiforrnes.
6. Tipul globiform este caracteristic unor forme batipelagice, care
au corpul masiv şi globulos, aproape sferic specific unor cylopteride.
7. Tipul pla t sau globiform au corpul turtit dorso-ventral specific
diferitelor batoidee.
Toate aceste tipuri ale formei corpului la peşti sînt legate fireşte
reciproc prin forme de tranziţie şi modificări corespunzătoare fn restul
structurii corpului.
Corpul peştilor constă din patru părţi (fig. 2) capul, trunchiul,
coada şi înotătoarele. Limita dintre cap şi trunchi este marcată dorsal
de limita dintre craniu şi coloana vertebrală iar lateral de extremi
tatea posterioară a aparatului opercular. Drept limită între trunchi
şi coadă se consideră marginea anterioară a înotătoarei anale.
Capul.
Forma capului este foarte variabilă, datorită mai ales
aspectului diferit pe care îl are gura şi maxilarele. Se pot observa
ochii, orificiul bucal şi aparatul opercular.
-

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

96

M I HAI CIOBANU

a. -

Fig.
cap ;

2.

h. -

-

o

a.

-

Impărtirea corpului la peşti.
- coadă ;
d. ;

trunchi

b
s uperioară

;

Fig.

3.

înotătoa re.

d

c
-

b. - termi nată

Pozilia gurii la peşti.
;

c.

-

su b terminală

;

d.

i·nfc r ioa ră.

Ochii sînt situaţi frecvent pe laturile capului ; la unii peşti, cu
capul turtit dorso-ventral, ochii sînt situaţi pe faţa dorsală a capului,
iar la ordinul Pleuronectiformes ei sînt dispuşi asimetric, pe aceeaşi
faţă. Partea capului situată înaintea ochilor se numeşte spatiul preor
hitar sau bot, iar cea din urma ochilor spaţiul postorbitar, partea
dorsală a capului situată între cei doi ochi se numeşte spaţiul
in terorbitar.
Orificiul bucal variază ca formă, poziţie şi mărime ; la majori
ritatea peştilor el are o poziţie terminală, fiind situat la extremitatea
anterioară a celor două fălci egale în lungime (fig. 3b) . Cînd falca
superioară depăşeşte doar cu puţin pe cea inferioară gura se numeşte
subterminală ( fig. 3c), care poate fi rotunjită, în formă de potcoavă,
semilună sau transversală dreaptă ; cînd falca superioară depăşeşte cu
mult pe cea inferioară gura are o poziţie net ventrală şi se numeşte
inferioară (fig. 3d), iar cînd falca mferioară depăşeşte pe cea supe
rioară, deschiderea gurii devine dorsală şi ea se numeşte superioară
(fig. 3a) , putînd fi oblică de j os în sus, ca la clupeide. Intre gura
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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terminală şi cea superioară există tranziţii. Poziţia şi mărimea gurii
depinde de felul de viaţă al animalului. Gura inferioară se întîlneşte
la peştii bentonici, care iau hrana de pe fundul apei şi îndeosebi la
speciile bentonice vegetariene sau microzoofage. Gura inferioară o au
însă şi unele specii pelagice din familia engraulide etc. Gura superioară
se întîlneşte la peştii pelagici şi batipelagici. La unele specii şi gru
puri de peşti gura şi fălcile au o conformaţie aparte ; la singnatide
fălcile formează un tub la capătul •căreia este situată gura ; la Xiphias
falca superioară este prelungită sub forma unui rostru ascuţit, iar la
unele specii de Belone ambele fălci contribuie la formarea rostrului.
Multe specii de peşti au un număr variabil de mustăţi, situate in veci
nătatea gurii, la punctul de unire a celor două fălci (Gobio), sau in
partea anterioară a fălcii inferioare ( Gadide) .
Aparatul opercular este situat pe laturile capului, in urma ochilor
şi acoperă cavitatea brahială. El este alcătuit din un număr de patru
piese osoase : preoper·c ularul, oper·cularul, interopercularul şi suboper
cularul articulate intre ele. Marginea inferioară a aparatului opercular
se numeşte membrană branhială şi este întărită de un număr de
baghete osoase ( radiile branhiostege), al căror număr este constant
în cadrul speciei sau a unităţilor taxonomice superioare.
Trunchiul,
La trunchi se observă, partea dorsală, părţile late
rale şi partea ventrală sau abdomenul. La maj oritatea peştilor trun
chiul este acoperit de solzi, la unii corpul este nud, iar la alţii solzii
s-au transformat total sau partial în �lăci osoase. Marginea ventrală
a abdomenului la unii peşti (Clupeide) formează o muchie ascuţită
numită "carenă " . La unii peşti carena se intinde pînă la insertia analei,
la alţii se află numai între ventrală şi anală. Unele specii de peşti
prezintă şi o •carenă dorsală situată, fie inainte, fie în urma inotătoarei dorsale, Carena poate fi a·c operită de solzi îndoiţi la mij loc,
neacoperită de solzi, sau solzii care mărginesc carena, se alipesc strîns,
ceea ce face ca ansamblul carenei să aibă aspectul unui "ferăstrău".
La maj oritatea peştilor, in lungul corpului, se află un organ sen
zorial, care percepe mişcarea apei ( linia laterală), formată dintr-un
canal dispus sub piele, din care pleacă diverticule terminate la exte
rior printr-un orificiu, care in ansamblu se observă sub forma unui
şir de orificii. In general linia laterală se întinde in linie dreaptă de la
colţul superior al operculului pînă la extremitatea cozii. La unele
familii linia laterală este sinuoasă, unii peşti au două linii laterale,
alţii sînt lipsiţi de ea (gobiidele), sau prezintă linia laterală incom
pletă, ea fiind doar prezentă numai în partea anterioară.
Coada peştilor este înconjurată de înotătoarea caudală şi raportul
dintre coloana vertebrală şi această înotătoare prezintă variaţii, ce
au importanţă deosebită sistematică. După forma şi poziţia faţă de
coloana vertebrală se disting următoarele tipuri de caudală : caudala
-
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protocercă sau primtiv dificercă în care coloana vertebrală trece prin
mijlocul înotătoarei caudale, divizînd-o în două j umătăţi egale. Acest
tip se întîlneşte şi la unii peşti fosili (Pleuracanthus), iar la teleosteeni
numai în stadiul embrionar ( fig. 4) 1 caudala heterocercă în care co-

Fig. 4.
Tipuri de Înotătoare caudale la peJtii osoJi.
A. - p r otocercă ; B. - heterocer.că ; C. - h o m oce.rd ; D . - izocercă ; E. - g·efiroce.rcă.
-

Ioana vertebrală se îndreaptă în sus şi împarte astfel coada în doi
lobi, unul superior mai mare, ce cuprinde capătul coloanei vertebrale
şi altul inferior mai mic, tip de caudală caracteristică rechinilor şi
acipenseridelor. După caracter1:11 acţiunii ei această coadă este epiba
tică şi uşurează mişcarea în j os a peştilor ( fig 4b) 1 caudala homocercă
izobatică derivă din cea heterocercă prin scurtarea porţiunii terminale
a coloanei vertebrale, ale cărei vertebre se unesc într-o piesă unică
(urostilul) îndreptată în sus, iar coloana vertebrală nu mai pătrunde
in lobii înotătoarei, care se prezintă la exterior egali şi simetriei (fig.
4c) . Caudalele de acest tip pot fi profund sau uşor divizate în doi
lobi, trunchiate sau rotunj ite. Acest tip se întîlneşte la maj oritatea
teleosteenilor ; caudala izocercă, simetrică, este o variantă a celei
homocerce, caracterizată prin aceea c ă pe faţa dorsală şi pe cea ven
trală a urostilului se inserează un număr egal de radii (fig. 4d) . Acest
tip se întîlneşte la gadide ; caudala gefirocercă, perfect simetrică, ia
naştere prin dispariţia caudalei primare, care este înlocuită de prelun
girile înotătoarelor dorsale şi anale ( fig. 4c). Acest tip se întîlneşte la
anguilide, molide, fierasferide etc.
lnotătoarele ( aripioarele) sînt anexe locomotoare ale peştilor, for
mate din piese scheletice ( radiile) , care se sprijină pe piese scheletice
interne. Inotătoarele se împart în, înotătoare perechi şi înotătoare
neperechi. Cele perechi (pare) sînt prezentate prin înotătoarele pecto
rale (P) , omoloage membrelor anterioare sau superioare de la celelalte
vertebrate şi prin înotătoarele ventrale ( V) omoloage membrelor poste
rioare sau inferioare. Structura, mărimea şi aşezarea înotătoarelor este
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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foarte variată în raport cu adaptările la diferite condiţii de viaţă deo
sebite ale unor peşti. Poziţia înotătoarelor pectorale este constantă,
fiind situate imediat în urma aparatului opercular, deoarece prin inter
mediul centurii scapulare, ele se articulează la craniu. In unele cazuri
pectoralele pot lipsi (anghiliforme, sinbranhide, gimnotide) sau pot lua
o dezvoltare foarte mare (Exocoetus, Cypselurus) . Inotătoarele ventrale
( abdominale) au o poziţie variabilă, deoarece nu se articulează de co
loana vertebrală, ele fiind prinse numai în musculatura ventrală a cor
pului. La peştii primitivi ventralele sînt situate spre mijlocul corpului,
mult în urma pectoralelor, avînd astfel o poziţie abdominală ( ex. Clu
peide, Ciprinide etc.) . La maj oritatea perciformelor şi grupurilor deri
vate ventralele sînt deplasate pe partea anterioară, situate puţin în
urma pectoralelor sau sub înotătoarea pectorală, avînd astfel o pozi
ţie tofla cică. La gadiforme, pleuronectiforme, blenniide, trachinide, ven
tralele au poziţie jugulară, fiind situate înaintea pectoralelor. La ophiide
ventralele au o poziţie mentală, fiind situate în partea ventrală a fălcii
inferioare. La o serie de ordine şi familii ventralele lipsesc ( ex. anghi
liforme, singnatide, gimnotide etc.) . La mulţi peşti, la baza ventralelor
există un apendice axilar format din unul sau mai mulţi solzi modi
ficaţi ( ex. unele mugilide) . Inotătoarele neperechi (impare), sînt situate
în planul de simetrie a corpului şi au o pozitie verticală, reprezentate
prin : dorsală , situată în partea dorsală a corpului, anală, situată în
partea ventrală şi caudală situată la extremitatea posterioară a cozii,
Dorsala (O) poate fi fragmentată în două părţi (percide), mai rar în
trei părţi (gadide) sau poate lipsi. Ordinele primitive de peşti au în
general o singură dorsală, pe cînd mugiliformele, perciformele şi gru
pele derivate au de cele mai multe ori două dorsale ; prima cu radii
simple spinoase, a doua cu radii ramificate şi moi. La multe exemplare
de peşti fosili dorsalele par contopite, dar observate cu atenţie se
poate recunoaşte limita dintre ele. Unii reprezentanţi ai familiilor qadide
şi clinide au cîte trei dorsale. La un număr mare de familii. din diverse
ordine, în urma dorsalei există o înotătoare scurtă lipsită de radii pro
priu-zise, îngroşată, numită adipoasă (Gonostomide), care p oate fi ob
servată, ca o urmă, la unele forme bine conservate. Anaia (A) este în
general unică, dar unele qadide au două. La o serie de reprezentanţi
ai subord inului Scombroidei ultimele radii ale dorsalei şi analei s-au
detaşat de restul înotătoarelor dînd nişte înotătoare mărunte, indepen
dente, numite pinule.
Deoarece forma şi alcătuirea înotătoarelor prezintă un rol deosebit
în sistematică pentru determinarea diverselor specii de peşti, în diag
·noza şi descrierea formelor se va avea în vedere următoarele : se
va indica numărul radiilor şi a formei lor ; vom distinge radii simple
şi n.earticulate ( fig. 5) care în general se prezintă sub formă subţire,
ascuţită la vîrf, sau sub formă de ţepi-spi ni, numindu-se radii spinoase,
care pot fi netezi sau zimţuiţi, atît pe marginea lor posterioară cît şi
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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anterioară ( fig . 5) ; se disting apoi radii ramificate formate din arti
cole succesive, ramifidndu-se de la bază spre vîrf de mai multe
ori (fig. 5) .

i

a

a.b.c.

--

b

Fig.

d

5. - Forme de radii la pe�ti.

radi1 si mple şi nearciculatc ;

e

d.e. - radii articulate şi ramificue.

In descrierea materialului se va indica numele inoUitoarelor şi
a radiilor sub formă de iniţiale (D, respectiv D l , 02, 03 ; A sau A l ,
A2 ; C ; P ; V ) . Radiile simple, fie articulate, fie nearticulate s e vor
nota cu numere romane, iar cele ramificate cu numere arabe, astfel :
de ex. formula : D III 8-9 ( 1 0) ; A III ( 9-) 1 0-1 1 ( 1 2) ; C 1 9 ; P 1 5 :
V 8, înseamnă că în înotătoarea dorsală ( D) sînt 3 radii simple nera
mificate, urmate de 8 sau 9, rar 10, radii ramificate ; in anală ( A)
sînt 3 radii simple şi 10-1 1 , rar 9 sau 12, radii ramificate etc. In
prezentarea materialului se va tine seama şi de radiile suplimentare,
cum este de exemplu prima radie a dorsalei, sau a analei la diferite
familii de peşti.
In urma adaptărilor deosebite ale unor p eşti inotătoarele lor s-au
transformat. Astfel, raptatia determină alungirea corpului şi a înotă
toarelor impare, care adesea se contopesc şi se observă dispariţia frecventă a ventralelor, uneori şi a pectoralelor ( anghiliforme, gimnotide
etc.). La unele (gobiide) ventralele se unesc intre ele formînd o ven
tuză, care permite peştelui să se prindă de substrat. La unele specii a
genului Echeneis dorsala se transformă intr-un disc, care permite ani
malului să se fixeze de diverse obiecte mobile sau imobile. Radiile,
la unele specii de peşti, mai servesc drept arme de apărare şi atac,
iar la unele specii de blenniide radiile foarte alungite ale ventralei
servesc drept organe tactile, înlocuind mustătile.
Tegumentul peştilor constă, ca la toate vertebratele, dintr-o epi
rlermă de origine ectodermică şi o dermă de origine mezodermkă.
Dintre formatiunile epidermice şi dermice, la peştii fosili se pot observa
organele luminoase ( fotoforii) şi solzii. Organele luminoase ( fotoforii)
sint glande ale epidermei, care s-au înfundat tn dermă. Aceste organe
se întîlnesc in general la peştii abisali sau batipelagici, ce trăiesc la
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mare adincime, din grupe foarte depărtate între ele (stomiatide, scope
Jide, cera tide etc.) . Se poate deduce că aici avem un fenomen de
convergenţă al caracterelor, care explkă apariţia aceloraşi particula
ri tăţi la forme foarte depărtate sistematic, determinate de ·condiţiile
identice de viaţă ce domnesc La adîncimi de peste 600 m . Dispoziţia
şi numărul fotoforilor variază foarte mult de la specie la specie, fiind
ele o deosebită importanţă în determinare. In prezentarea şi descrierea
fotoforilor se folosesc anumite norme, termeni şi prescurtări ale aces
tora, respectate în lucrarea noastră. Dăm mai j os un desen ce se
referă la cele arătate mai sus, însoţit de o legendă explicativă ( după
P a r r şi T a n i n g), puţin modificată ( fig. 6) .

Fig.

6.

- Dispozitia Ji termenii prescurtali ai organelor luminoase la Myctophidae (După
P a r r şi T a n i n g, putin mod ifi<:a-te).

orga.ne dorsonasale ; Vn - orga-ne ventronasal-e. ; So - organe suborbi tale ;
o rgane branc histegale ; Op - organe op erc u l a re ; PLO - organe suprapec.torale ;
\'0 - organe ven.trale ; VLO - organe sup ra ve n t ral e ; SAO - o.rgane s upraa na le ;
:\Oa - organe a nteroanal� ; AOp - organe posteroanale ; POl - organe posterolaterale ;
Prc - organe precaudale ; LSc - organe �upracaudale.
Dn
Br

-

-

Solzii sînt osificări dermke foarte caracteristice peştilor şi for
mează aşa-numitul schelet extern sau exoschelet. Marea majoritate
a peştilor fosili descoperiţi prezintă solzi osoşi, cicloizi sau ctenoizi.
Solzii cicloizi se observă sub forma unor plăcute osoase variate, sub
tiri, cu striuri concentrice şi radiare, iar marginea posterioară netedă
cu un contur regulat. Reprezentanţii ordinelor primitive de teleosteeni
(Clupeiformes, Anghiliformes etc.) au cu rare excepţii solzi cicloizi.
Solzii ctenoizi au marginea posterioară zimţuită, prevăzută cu ţepi 1
sînt caracteristici ordinelor evoluate de peşti ( Perciformes, Pleuronecti
formes etc.) (fig. 7). Solzii cresc prin adăugarea la periferia lor de
striuri concentrice (sclerite), avînd între ele distanţe variabile, care pot
indica vîrsta peştilor ( fig. 7) . Aceste striuri concentrice se pot observa
la lupa-binocular sub formă de zone mai întunecate, neintrerupte.
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s olz cicl o id

;

Fig. 7.

R

_

C'
Forme de solzi osoşi.

solz ctenoid ;
-

C

-

solz cu inele de creşte re.

Scheletul intern.
Apariţia şi dezvoltarea scheletului intern arc
un rol deosebit în evoluţia peştilor. In cazul cînd scheletul se piistreazii
bine în stare fosilă oferă cercetătorului posibilitatea aplicării metodei
paleontologice în restabilirea mersului dezvoltării filogenetice a peş
tilor. Faptul că scheletul intern are o strînsă legătură cu toate orga
nele corpului ne permite să aplicăm, în lămurirea diverselor probleme
ale filogeniei, metoda comparativ anatomică. Evoluţia s·cheletului evidenţiază deosebit de clar evolutiu udaptativă a ordinelor, familiilor,
genurilor etc., ne conduce la stabilirea înrudirii şi derivării lor, servind
în acelaşi timp drept un minunat material pentru teoria evolutionistă.
Scheletul la teleosteeni oferă o mare variabilitate şi constii din
următoarele părţi scheletul axial şi scheletul apendicular. Sistematica
acestui grup se bazează în mare parte pe conformaţia acestor compo
nente ale scheletului. Scheletul axial cuprinde ·craniul, coloana ver
tebrală şi coastele. Scheletul upendicular cuprinde scheletul inotă
toarelor impare şi scheletul îr:oti'\toarelor pare cu centurile lor.
Scheletul craniului. ( Fig. 8) . Craniul se compune din două părţi
diferi te ca origine, dar intim conexate astfel craniul neural (craniul
axial, ·cutia craniană) sau neurocraniu şi craniu viscere! ( splanhnocraniu) . Nurocraniul este situat în continuarea coloanei vertebrale şi se
prezintă sub forma unei cutii piramidale, care adăpost·eşte creierul şi o
parte din organele de simţ. Forma lui este în parte determinată de
forma creierului şi a principalelor organe de �.imţ. Ca structură pre
zintă două tipuri
craniu platibazic, cu baza lată, cu orbitele depiir
tate, cavitatea craniană şi creierul ajun gînd pînă în parte anterioară
a craniului. Acest tip se întîlneşte la maj oritatea !=fadiformelor, gala
xiforrnelor etc. La majoritatea teleosteenilor craniul este însă de tip
tropibazic, cu baza îngustă, orbitele dezvoltate şi apropiate, ce for
mează un sept interorbitar iar cavitatea craniană şi creierul şe întind
numai p înă la p artea p osterioară � �cestui sept,
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.Pmx.

Fig.

8.

_ Scheletul capului la Pinulothunnus cernegurae nov. gen. nov. sp.

oc J . - occipitalul lateral ; Soc. - supraoccipital ; as. - alisfenoid ;
parasienoid ; ep. - epiotic ; pte. - pterotic ; sfe. - sfenotic ; p. - parietal ;
f. - frontul ; et.l. - ctmoide laterale ; rt. - postempora1.
Scheletul visceral : pmx. - premaxilar ; mx. - maxilar ; pa. - palatin ; ent. entopterigoid ; ect. - ectopterigoid ; met. - metapterigoid ; qu. - pătrat ; ar.
pro. - prl'opercular ; op. - orercular ; so. - suboprculnr ; io. - interopercular.
articulur ; d. - c ental ; hm. - hiomandibular.
ps.

l\'cHrocraniul
-

-

Splahnocraniul (craniul visceral), reprezintă scheletul regiunii an
terioare tubului digestiv, format dintr-un număr de arcuri viscerale,
dintre care cele anterioare se modifică în organe de prehensiune a
hranei, iar cele posterioare susţin apartul respirator ( branhiile) .
Deoarece craniul peştilor este foarte complex şi alcătuit din oase
numeroase, ce prezintă o m are variabilitate şi importanţă sistematică
pentru facilitarea observării şi analizei amănunţite, se va proceda la
descrierea lor după cele patru regiuni clasice ale craniului neural, care
începînd din partea posterioară sînt
occipitală, otică, orbitotempo
r�lă şi etmoidală,
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occipitală, ce înconjoară orificiul occipital sau foramen
alcătuită din patru oase un occipital bazilar ( bazioc
cipital), care are aspectul unei vertebre opistocelice, două occipitale
la terale ( exooccipitale) şi un occipital superior, supraoccipitalul, pre
văzut în general cu o carenă dorsală impară. La peştii fosili nu se
poate observa bazioccipitalul. In regiunea occipitală a craniului intră
de obicei şi primele trei vertebre.
Regiunea o tică ( parietală, auditivă) este formată din următoarele
oase baziesfenoid, alisfenoidele, parietalele şi oasele otice : prooticul,
epioticul, intercalarul, pteroticul şi sfenoticul. Bazisfenoidul, aşezat ime
di at înaintea bazei occipitalului, este acoperit de parasfenoid şi nu se
observă la peştii fosili ; alisfenoidele ( pleurosfenoidele) alcătuiesc
marginea posterioară a orbitei ; parietalele alcătuiesc bolta cutiei cra
niene. La maj oritatea grupelor de teleosteeni ele sînt împinse lateral
către frontale, care ajung în contact cu supraoccipitalul. Prooticul situat
ventral nu se observă la peştii fosili, adăposteşte cea mai mare parte
a urechii interne. Epioticul (numit impropriu exoccipital) este situat
dorsal în contact cu occipitalele laterale şi supraoccipitalul, de care se
ar ti culează centura scapulară. Intercalarul ( numit impropriu opistotic),
eli :;pus ventral şi posterior, este in general redus ; la unele grupe de
peşti tinde să dispară (ciprinide), la gadide atinge o mare dezvoltare,
ia r la unele familii se contopeşte cu pteroticul. Pteroticul (denumit im
propriu scvamozal) este dispus dorsal şi lateral intre epiotic, parietal,
frontal şi sfenotic. Sfenoticul (denumit impropriu postfrontal) se leagă
de pterotic, iar de ambele se artkulează hiomandibularul.
Regiunea orbitotemporală ( frontală, oculară) este formată din
orbitosfenoide dezvoltate în j urul orificiului otic, separate la speciile
cu spatiul interorbitar larg, contopite la maj oritatea teleosteenilor, dînd
septul interorbitar. Frontalele, care formează cea mai mare parte a
bolţii craniene, ajung la grupele superioare de teleosteeni în contact cu
occipitalul superior. In j urul orbitei se află un număr variabil de forme
diferite de oase circumorbitare ( infraorbitalia) care formează un inel
incomplet în jurul ochiului. Dintre a-cestea se observă unul mai dez
voltat în partea anterioară, numit autorbitarul. I nfraorbitalele sînt si
tuate sub ochi, iar cel mai anterior dintre ele este numit lacrima!.
Pc·� torbitarele sînt si tuate în urma ochiului, dintre care cel mai supe
rior este numit uneori dermosfenotic sau postfrontal. Parasfenoidul deli
mitează această regiune şi se întinde de la bazioccipital pînă la prc
vomer.
Regiunea etmoidală (nazală, olfactivă) este formată din o pereche
de etmoide laterale numite impropiu şi prefrontale ; preetmoide care
se observă la un număr redus de familii, în special la ciprinide şi eso
cide ; m ezetmoidul care formează partea anterioară a bolţii craniului,
bi..e dezvoltat la ciprinide, unde este numit impropriu, nazal ; rhinosfern

Regiunea
a gnurn , este
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noidul se observă numai la caracide, care sînt o pereche de nazale
reduse, ce lipsesc la majoritatea teleosteenilor ; un număr redus de
rostrale foarte mici, observate la un număr foarte restrîns de familii.
Prevomeru/ (numit impropriu vomer) , situat în partea anterioară
a parasfenoidului, este format din o porţiune îngustă manubriu şi o
porţiune lată, capul vomerului, singurul care poartă dinţi.
Splanhnocraniul (craniul visceral) este scheletul regiunii ante
rioare (bucofaringiene) a tubului digestiv, ce se dezvoltă independent
de neurocraniu şi prezintă o structură metamerkă. Este alcătuit din
tr-un număr de 6-7 perechi de arcuri şi anume arcul mandibular
care formează fălcile ; el cuprinde două regiuni una superioară carti
lajul p alato-pMrat, care formează falca superioară, la care se ataşează
un şir de oase secundare, cum sînt oasele palatine, oasele pterigoi
diene (ecto, endo sau menso şi metapterigoidiene) , pătratul, un os
premaxilar şi maxilar, uneori supra şi submaxilare şi una inferioară
mandibulară (Mandibula), la care se alătură dentarul, angularul şi arti
cularul. Arcul hioidian este reprezentat prin hiomandibular, ce se arti
culează ·cu un capăt de regiunea occipitală a craniului, iar cu celălalt
cu osul pătrat prin intermediul unui simpletic mic si cu arcul hioid
prin interhial (stilohial) foarte mic. Arcul hioid este format din patru
segmente : stilohial, ceratohii:ll, hipohial şi bazihial ; bazihialul dă o
prelungire anterioară entoglosul.
Arcurile branhiale sînt în �Jeneral în număr de cinci ; primele
patru cuprind cîte pa1tru piese ca·re sînt de sus în jos
faringo-epi
cerato şi hipobranhialul ; la partea inferioară a arcurilor există o a cin
cea piesă impară, bazibrahialul. Epi şi ceratobrahialele poartă radii
branhiale de care se fixează lamelele branhiale respiratorii. Al cincilea
arc branhial constă numai din ceratobranhial ; acest arc nu poartă
branhii . Arcurile branhiale sînt acoperite de aparatul opercular, format
în partea
din patru oase, ce stau în legătură cu osul hioid astfel
anterioară preopercularul, după acesta urmează operculul în partea
posterioară a acestuia şi cea inferioară a opercularului se află suboper
cularul, care la unele familii poate lipsi (siluride). De regulă, preoper
cularul şi opercularul sînt mult mai dezvoltate decît interopercularul
şi subopercuLarul ( fig . 9) .
Coloana vertebrală este reprezentată prin vertebrc osoase, holos
pondile, amficelice. O vertebră completă la teleosteeni este alcătuită
din următoarele părţi corpul sau centrul vertebrei aproximativ cir
cular în secţiune şi cu ambele feţe concave ; arcul neural cu apofiza
spinoasă superioară (spinul neural) ; arcul hemal cu apofiza hemală
(spinul hemal) ; procesele de articulaţie sau zig-apofizele ; parapofi
zele, apofizele laterale sau bazapofizele situate în partea ventrală a
corpului vertebrei ( fig. 1 0).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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regiunea toracică a corpului parapofizele diverg iar pe ele
coastele. In regiunea caudală parapofizele se transformă in
apofi:ze hemale. La m aj oritatea teleostenilor vertebrele au cite două
perechi de zigapofi:ze prin care se articulează cu vertebrele vecine ;
o pereche de prezigapofize în partea anterioară a vertebrei şi o pereche
de postzi gapofize în posterioară ( fig. 10) .
In

se î n serează

�- op
Fig. 9. - Apara tul opercular (Plnulol hunnus cernegurae nov. gen. n.ov. sp.) .
p r . op. - p reo·pe r-cular ul ; op. - op�rc ularul ; i.op. - i n.teropcr·cular ; s.op. - s ub ope.rcul a r .

prez .

cv.

Fig. 1 O . - A 'cătuirea vertebrei l a peşti ..

co rpul vertebrei ; ap.n. - a p ofiza neu rală ; ap.h. - apofiza hemală ;
ziga•pofizc ; postz. - postzigapofiză ; bz. - bazapofizele ; c. - coaste.
-
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In coloana vertebrală se disting două regiuni : toracică, în care
parapofizele diverg şi pe ele se înserează coaste şi caudală în care
parapofizele devenite apofize hemale se unesc, formînd arcul hemal,
terminat cu apofiza spinoasă inferioară ; coastele lipsesc în regiunea
caudală. Prima vertebră, numită axis, este în general redusă şi cu
apofizele abia indicate. Se poate observa la limita dintre regiunile
toracică şi caudală o tranziţie între cele două tipuri de vertebre para
pofizele se alungesc, tinzînd spre forma de apofize hemală, iar coastele
se scurtează mult. Ultimele vertebre ale coloanei veroobrale sînt modi
ficate şi reduse terminîndu-se cu un urostil.
In general numărul de vertebre este direct proporţional cu sali
nitatea şi invers proporţional cu temperatura, depinzînd şi de ritmul
de creştere. La maj oritatea grupelor de peşti, indeosebi la grupele infe
rioare, numărul vertebrelor variază în ·cadrul speciei, dar între anu
mite limite. Numărul vertebrelor este astfel un criteriu sistematic de
cea mai mare importanţă şi în cadrul multor grupuri (de exemplu (an
ghiliforme, clupeide etc.) este necesar să se calculeze valoarea mediei
vertebrale şi a fluctuaţiei sale. Acţiunea factorilor externi influenţează
numărul vertebrelor dar numai într-o perioadă restrînsă a vieţii em
brionare . In cursul filogeniei numărul vertebrelor a descrescut, excep
ţie făcînd peştii alungiţi (anghi/iformele), la care numărul vertebre
lor a crescut.
Coastele sînt piese osoase în formă de baghetă, a căror extremi
tate dorsală se articulează de vertebre ; ele sînt dezvoltate îndeosebi
în regiunea toracică, dar uneori există însă şi coaste caudale mai
mult sau mai puţin contopite cu apofizele hemale. Există două feluri
de coaste : ventrale (pleurale sau inferioare) şi dorsale superioare ;
primel e se articulează cu parapofizele, iar cele dorsale cu corpul ver
tebrei. La unele grupe de peşti se pot observa un număr de oscioare
fine în formă de y ( epipleurale), omologa te de unii autori cu coastele
superioare. Pc lîngă acestea mai există şi un mare nurrăr de osicule
fine izolate, numite metaximi oste.
Scheletul apendicular. - Inotătoarele la peşti, fi•e că este vorba
de cele impare (dorsală, caudală, anală), fie de cele pare (pectorale,
ventrale), sînt susţinute prin elemente scheletice. Acest schelet este
alcătuit dintr-o porţiune proximală, care corespunde centurilor, sta
bilind legătura între coloana vertebrală şi cealaltă regiune ( distală)
adică înotătoarea propriu-zisă.
Scheletul înotătoare/ar i mpa re - Radiile dorsalei şi analei se
sprijină pe piese scheletice osoase numite pterigofore sau radiale (radii
interne) ; pterigoforele dorsalei se numesc interneuralii sau interspi
nale, cele ale analei interhemale ; acestea se sprij ină pe apofizele
neurale, respectiv p e cele hemale ale v·e rtebrelor şi alternează cu
aceste apofize, sau uneori se concresc cu ele. La un număr redus
de familii (gadide, pleuronec tide, singnatide etc.) are loc o concentrare
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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a înotătoarelor, astfel încît în spaţiul dintre două apofize neurale sau
lloemale există cîte 2-6 pterigofore. Un pterigofor este alcătuit din
trei părţi (fig. 1 1 ) axonostul bazal ce corespunde endoscheletului nu
mit şi radial ( interneural sau interhemal) ; bazeostul scurt şi incomplet
osificat şi epibazeostul rotunjit pe care se articulează radia externă a
înotătoarei. Scheletul c audalei constă tot din pterigofore, care se spri
jină pe arcurile neurale şi în special pe cele hemale ale ultimelor
,. ertebre. La caudalele protocerce, pterigoforele caudalei sînt identice
cu cele ale dorsalei şi analei, sprijinindu-se pe apofizele neurale şi
h emale. La caudalele heterocer·ce pterigoforele din lobul dorsal al
caudalei şi din partea anterioară a lobului ventral rămîn distincte, pe
c înd cele din partea posterioară a lobului ventral sînt contopite cu
apofiz,ele hemale. Caudalele homoce11ce prezintă ultimele vertebre mo
dificte, contopite, formînd urostilul ; apofizelee hemale ale acestei ver
tebre sînt lăţite şi se unesc cu pterigoforele dînd hipuralele pe care
se sprijină radiile caudalei. Numărul hipuralelor variază la gadide,
ciprinide etc., unde ele se contopesc într-o singură piesă ; dorsal, se
observă cîteva pterigofore, libere la marea maj oritate a peştilor, numite
epurale şi uroneurale. Radiile caudalei se sprijină p e hipurale şi prea
puţine pe epurale, iar cîteva radii caudale se pot sprijini şi pe apofi
zele neurale şi hemale ale ultimelor vertebre ale coloanei vertebrale
precum şi pe urostil (fig. 1 2) .
Numărul şi structura radiilor înotătoar•elor impare şi pare pre
zintă o deosebită impor.tanţă în acţiunea de determi111a re a speciilor
de peşti fosili.
Scheletul înotătoarelor perechi este alcătuit din două părţi : sche
letul propriu-zis al înotătoarei format din radii şi centuri (centura
scapulară şi centura pelviană). In seria peştilor, cele două centuri nu
sînt dezvoltate in mod egal ; centura scapulară este mai dezvoltată ca
cea pelviană, care este rudimentară, putind uneori chiar lipsi. La
teleosteeni înotătoarele pectorale sînt susţinute de centura scapulară
formată dintr-un complex de piese scheletice, situat în planul vertical
al corpului, în urma craniului şi a regiunii branhiale. Centura scapu
lară este formată din următoarele oase : scapulum ( hip,ercoracoid) situat
ventral şi puţin anterior . La clupeide şi ciprinide există şi un mezoco
racoj d situat între hiper şi hipocoracoid. Toate acestea pot purta pe
marginea distală pterigofore( radiofore) ce susţin radiile înotătoarei.
La unele familii de peşti se mai poate observa o prelungire posterioară
hipocoracoidului, metacoracoidului. Un alt os mare este cleitrul situat
anterior faţă de" scapulum şi coracoid, care mărgineşte partea poste
rioară a cavităţii. brahiale ; în partea superioară se continuă cu supra
cleitrum (hipercleitum) şi de cele mai multe ori există un posttemporal
( suprascapular), bifurcat la vîrf deasupra hipercleitrului, care se arti
culează cu craniul, respectiv cu epioticul şi intercalarul. In caz de
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Scheletul înotătoarei caudale la Clupeidae.

A h - zpnfizc h � malc ;
Un - u r oncu ra!c ; 1 - 7 .

A n - 2 p ofizc neurale ;
Ph - plă,ci h i p u rale.

U.

-

u r ostil ;

lipsă a postemporalului, centura scapulară se articulează de craniu prin
h ipercleitru ( ex. anghiliforme), sau în caz că lipseşte şi hipercleitru,
se articulează prin cleitru ( ex. siluride).
Centura pelviană e foarte simplă, reprezentată prin două plăci
osoase ce formează o simfiză ( ossa pubis), de care se prind direct
radiile înotătoarei ventrale. La teleosteeni, la care înotătoarele ventrale
au poziţie toracică sau jugulară, centura pelviană ajunge in contact
cu cea scapulară (fi g. 1 2) .
Una din trăsăturile cele mai importante ale orientării moderne
a paleontologiei este introducerea metodei statistice şi biometrice in
cercetare. Azi, studiul fosilelor, caracterele lor morfologice externe şi
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Fig. 1 3.

-

Centura scapulară şi centura pelviană la Pinulolhunnus

cernegurae

nov. gen. n ov. sp.
p t. - postem.p oral ; h r.cl . - h ipe rclei·tru ; hr.co. - h i.pe rcoracoid (scapul u m ) ; hp.co.
h i p o c o racoid (coraco:il ) ; p.cl. - pos tcleitru ; rd. - rad.iofore ; os.p. - ossa pubis ;
el. ··- cleitru.

interne, sînt analizate amănunţit cu metode biometrice. Esenta metodei
constă în confruntarea datelor obţinute prin numărători şi măsurători
a caracterelor plastice ( somatice) şi meristice, prin o analiză multila
terală a caracterelor grupate pe anumite părţi ale corpului , a compa
raţiei rezultatelor în funcţie de ansamblul caracterelor analizate, de
num ărul observ aţiilor, de relaţiile cantitative şi calitative, de variaţia
acestora, pentru a contura anumite caractere şi trage concluzi i asupra
celor mai specifice particularităţi ale speciei.
In metodele de cercetare a peştilor fosili, pe lîngă caracterele
osteologice ale craniului, ale înotătoarei caudale, ale ·complexului
hemaxanal, evidenţiate de unii autori, c a
M o n o d ( 1 967, B l o t
( 1 968) şi alţii, se ia în considerare caracterele morfologice 1 . - cahttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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ractere meristice, ce se află prin numărători, privind numărul verte
hrelor, numărul radiilor şi axonosturilor din înotătoare etc. si 2. - ca
ractere plastice sau somatice, care se referă la anumite măsurători,
privind lungimea totală a corpului, lungimea corpului fără înotătoarea
caudală, înălţimea maximă şi minimă a corpului etc.
Caracterele plastice se obţin măsurînd diverse părţi ale corpului
şi raportînd între ele dimensiunile obţinute. Cel mai simplu exemplu
este raportul dintre înălţimea şi lungimea corpului 1 acest raport �
este un factor important în determinarea specilor. Rezultatele mă
surătorilor plastice se exprimă de obicei printr-un raport centesimal.
Acest raport se obţine multiplicînd valorile cele mai mici cu 1 00,
iar rezultatul obţinut se împarte prin valorile mari, de exemplu, presupunem că lungimea corpului unui peşte fosil este de 8 cm, iar
lungimea capului de 1 ,8 cm 1 raportul centesimal se va calcula astfel
( 1 ,8 X 1 00) 8 = 22,5 % şi se exprimă prin cuvintele " lungimea capului
reprezintă 22,5 din lungimea corpului " .
Ţinînd seama d e faptul c ă orice dimensiune a corpului constituie
in fond un caracter sistematic, putînd servi la determinarea peştilor
fosili, noi le-am acordat în lucrarea noastră i mportanţă, în măsura in
care ele au putut fi bine observate în raport cu starea lor de conservare.
In studiul şi descrierea diferitelor forn'le am folosit următoarea
metodă după denumirea speciei şi a sinonimelor, dacă acestea există
urmează formula de bază a datelor caracterelor meristice asupra spe
ciei studiate 1 numărul vertebrelor coloanei vertebrale în care se in
clude şi urostilul, indiferent de forma şi alcătuirea lui, fiind socotită
ca o vertebră.
In afară de numărul total al vertebrelor, în paranteză se arată
numdrul de vertebre separat pentru partea anterioară a corpului, par
Lea abdominală şi partea caudală. Acedstă numerotare se face pentru
partea anterioară a corpului de la prima vertebră pînă la verticala care
!rece prin prima radie a înotătoarei ventrale.
Pentru peştii a căror înotătoare ventrale au o poziţie toracică,
jugulară sau mentală numărătoarea se face de la prima vertebră, pînă
la verticala care trece prin prima radie a dorsalci, iar unde există două
dorsale pînă la prima radie a înotătoarei anale.
Pentru partea abdominală numerotarea se face de la prima radie
a înotătoare i ventrale, pînil la ultima radie a înotătoarei anale 1 acolo
unde poziţia ventralei nu este abdominală, numărătoarea se face de
la prima radie a înotătoarei anale.
Pentru partea caudală numărătoarea se face de la ultima radie
a î notătoarei anale pină la urc stil.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Urmeaz ă formula înotătoarelor dorsale (D), anale (A), pectorale ( P)
ventrale (V), care constă din indicarea numărului radiilor şi axo
nosturilor · c e corespund fiecărei înotătoare, a căror numărătoare se face
la l upa binoculară, din faţă spre spate.
La speciile care posedă două înotătoare dorsale sau anale se vor
însemna printr-o cifră romană 1 D, II D (prima dorsală, a doua dor
sală) , iar numărul radiilor şi axonosturilor se va stabili pentru fiecare
inotătoare separat.
Deoarece la ordinul Perciformes inotătoarea dorsală este forma tă
din o parte spinoasă şi una moale, net distincte ; radiile spinoase se
vor nota cu cifre romane şi radiile moi cu cifre arabe, adăugîndu-se
numărul ax onosturilor în cifre arabe, astfel 1 D = X/8, ceea ce înseamnă
că prima d()rsală are zece radii spinoase susţinute de 8 axonosturi ,
sau Il D = l + l 2( 1 4)/1 2( 1 4) ceea ce înseamn ă că a doua dorsală începe
prin o radie spinoasă, urmată de 1 2 ( sau mai rar 1 4) radii moi, arti
culate de 1 2 (sau mai rar 14) axonosturi. Acelaşi lucru se va face şi
pentru înotă.toarele ventrale şi anale ce prezintă ţepi şi radii moi.
Exemplu : A = III + 1 6/1 8, adică anal a începe cu 3 radii spinoase, ur
mate de 16 radii moi, susţinute de 18 axonosturi . Inotătoarele supli
mentare ce se găsesc la unele specii de peşti fosili (pinulele) se vor
insemna cu cifre arabe.
Formula înotătoarei caudale in general este cea utilizată de
A G A S S 1 Z şi care se poate exemplifica astfel : 5(6) -1-8/7-1-6/5, ceea
ce înseamnă că inotătoarea caudală prezintă in lobul superior 5 sau 6
radii laterale, urmate de o radie mare articulată şi 8 radii moi, iar
lobul inferior al caudaltei prezintă 7 r�adii moi urmate de o radie mare
articu l·ată şi 5 sau 6 radii laterale.
!Pe l îngă aceste formule cu caracter general des uzitate în stu
diile paleoihtiologice unii autori, ca S m i t h şi B a i 1 e y ( 1 961 ) reco
lllandă o formulă pentru inotătoarea dorsală a peştilor, concretizată
astfel 0-0-0·3 (Pset topsis subarcua tus), ceea ce înseamnă că la această
specie înaintea înotătoarei dorsale, între primul axonos t şi marginea
posterioară a crestei sagitale se află trei axonosturi auxiliare ( lipsiţi
de radii) sau axonostes incrmes ; iar primele trei radii ale înotătoarei
se articulează, de primul axonost.
B 1 o t ( 1 969) u tilizează următoarea formulă pentru scheletul intern
al înotătoarelor dorsale, anale şi caudale în raport cu coloana verte
brală . Formula la specia Mene rhombea se prezintă astfel (vezi p. 1 1 5)
Această formulă se interpretează în felul următor pe această
l inie orizontală se figurează coloana vertebrală de la stînga la dreapta
şi
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cu vertebrele abdominale împreună cu neuroapofizele lor şi vertebrele
caudale cu apofizele lor neurale şi hemale, prima vertebră caudală este
marcată de o linie mai groasă şi corespunde la ceea ce autorul numeşte
complexul hemaxanal ; în partea finală se scrie cu cifre arabe verte
brele care formează scheletul caudalei (3) .
Intre spaţiile interapofizare cifrele arabe corespund axonosturilor
dorsale şi anale, iar cifrele romane încercuite corespund axonosturilor
auxiliare ale dorsalei ; deci se găsesc trei axonosturi auxiliare unul
situat înaintea primului neuracant şi două între primul şi al doilea,
apoi primele axonosturi ale dorsalei sînt situate fiecare în un spaţiu
interapofizar şi aşa mai departe.
Pentru înotătoarea anală se observă că înaintea primei hemapofizc
se află patru axonosturi, iar trei vertebre caudale formează schele
tul caudal.
K r y z a n o v s k i ( 1 927) utilizează în studiul peştilor un raport
cantitativ dintre numărul axonosturilor înotătoarelor dorsale şi anale
şi numărul vertebrelor ce corespund acestor înotătoare, cunoscut sub
� în care
numele de " coeflcient�l de concentraţie4', care se scrie C
C reperzintă •coeficientul de concentratie ; A, indică numărul axonos
turilor din înotătoure şi V, indică numărul vertebrelor ce corespund
înotiltoarei respective.
Dacă coeficientul de concentra ţie este egal cu 1 , caz întîlnit foarte
rar, înotătoarea se numeşte monomeră, caracterizîndu-se prin o alter
nanţă regulată a apofizclor spinoase şi axonosturi ; iar cînd coeficien
tul este mai mare de 1 , atunci înotătoarea este numită polimeră, iar
alternanta dintre apofizele spinoase şi axonosturi nu este regulată.
In studiul materialului nostru am reluat un oarecare număr de
măsură·t ori privind caracterele plastice ( somatice) utilizate şi de autorii :
C. A r a m b o u r g ( 1 967, J. B l o t ( 1 969) , P. S. D a n i l t s h e n k o
( 1 960) , A n n a J e r z m a n s k a ( 1 960) , considerate de noi importante
şi care sînt de fapt cele mai des folosite în cercetările paleoihtiologice
(fig. 1 4) . Aceste dimensiuni sînt
1 . - Lungi•m ea to tală a corpului care se ia în linie dreaptă, de la
vîrful batului pînă la linia care uneşte vîrfurile înotătoarei caudale.
Cînd caudala este asimetrică lungimea s e ia pînă la vîrful lobului celui
mai lung.
2. - Lungimea corpului sau lungimea f.ă:ră . caudală, se măsoară
ele la vîrful batului pînă la terminarea coloanei vertebrale, inclu
si\:' urostilul.
=
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Schema măsurătorilor la pe$tli fosili,

1 . Lu:ng; me.a t otală a C O I'J' rr l n i 2. Lungi mea c o rp ul u i 3. I n ăl�i m ea maxi.mă a corpului
-1. Inăltimea mini mă a co rp ul ui 5. Lu ngi m ea pedun<:ulului caudal 6. Lung!.m ea c a p ul u i
7. Inălţi mea capul ui 8. Lu ngime a maxila.r ul ui i nfer.i-or 9. D is ta n �a p r e orb i t a ră 10. Lu ng i m ea
maxila rului infed•or 1 1. Distanţa p os to rbi ta ră 1 2 . D :a.mf.'trul o riz ontal al ochi ului 1 3. Dis
ta.nţa prcdo rsală 1 4. Dista nţa preanală 1 5. D i s tanţa preve n tr ală 1 6. D istanţa pe.:toral
ven t rală 1 7 D ista nta ventral-anală 1 8. Lungimea bazei în otătoarei d ors ale ; 19. Lungi mea
bazei înotăt oarei d o rsale 19. Lung.imea baze.i înotătoarei anale 20. Lu n gi m ea bazei î n otă
toarei v ent ra l e 2 1 . L ungimea baze.i înotătoarei pec r.o r a le 22. L u ngimea ÎnotăJwa.rei caudalc
23. L u n g i mea rad i il o r din în otătoarea dorsală 24. L u ng i me a radi i-l or din în o-tătoa rea
anală 2? L ungimea radiilor din î n o tătoa rea ve.nt rală 26. L u n gimea radiilor din înotătoarea
pe.ct o rală 27. N u măru l ve.rtebrelor din pa r.tea anterioară a corpului 28. Numărul verte
brel or din parrtea abdo mirnală a co-rpul u i 29. Numărul v erte b rel o r din pa r tea caudală a
co rp ul u i 1 - R. N rlmiruJ rad i i l o r din înotăt-earea d o rsală 1 -9. Numărul radiilor din
înotătoa.rea a nală.
-

3.
lnălţimea maximă a corpului se măsoară in regiunea cea
mai înaltă a corpului 1 în general acest punct e situat la inserţia primei
radii a înotătoarei dorsale sau în faţa ei.
4.
lnălţimea minimă a corpului sau înălţimea pedunculului cau
dal se măsoară în locul unde corpul are înălţimea cea mai redusă 1
care se află, în general, puţin înainte de baza caudalei. .
5.
Lungimea pedunculului caudal se măsoară de la ultima radie
a înotătoarei anale pînă la sfîrşitul coloanei vertebrale.
6.
Lungimea capului se măsoară de la virful batului pînă la
marginea posterioară a aparatului opercular.
-

-

-

-
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7. - Ină/ţimea capului se măsoară pe verticala unirii craniului
cu coloana vertebrală.
8. Lungimea maxilarului superior se măsoară între cele două ex
tremităţi a lui.
9. - Lungimea batului ( spaţiul preorbitar) se măsoară de la vîr
ful batului pînă la marginea anterioară a ochiului.
1 0. - Lunglmea maxilarului inferior se măsoară de la vîrful ba
tului pînă la osul pătrat.
1 1 . - Spaţiul postorbitar se măsoară de la verticala marginii
posterioare a ochiului pînă la marginea aparatului opercular.
1 2. - Diametru/ orizon tal al ochiului se măsoară între cele două
i'
extremităţi a cavităţii orbitare.
13. - Distanţa predorsală, preanală, preven trală se măsoar� in
linie dreaptă de la vîrful batului pînă la marginea anterioară a primei
radii a înotătoarei respective.
1 4. - Distanta pectoral-ventrală se măsoară în linie dreaptă, dis
tanţa dintre marginea anterioară a pectoralei şi cea a ventralei.
1 5. - Distanta ventral-anală se măsoară în linie dreaprt ă, distanţa
dintre marginea anterioară a ventralei şi a analei.
1 6. - Lungimea bazei înotă toare/ar dorsale, anale, pectora/e şi
ventra/e se măsoară distanţa în linie dreaptă dintre marginea anterioară
a primei radii şi mar9inea posterioară a ultimei radii a înotătoarei
respective.
1 7.
Lungimea celor mai mari radii a înotătoare/ar dorsale. anale,
pectora/e şi ventra/e se măsoară în linie dreaptă de la marginea ante
rioară a primei radii pînă la vîrful celei mai lungi radii. Aceste
dimensiuni exprimă de fapt înălţimea înotătoarelor respective.
Figura 14 indică modul acestor măsurători, a caracterelor morfome
trice la peştii fosili.
1 8. - Lungimea Jobilor înotătoarei cauda/e se măsoară de la mar
ginea posterioară a ultimei vertebre caudale pînă la extremitatea fie
cărui lob.
1 9. - Lungimea şi înălţimea solzilor se măsoară atunci c înd ei
pot fi bine observaţi şi se pretează a fi măsuraţi exact.
Pe lîngă aceste măsurători J. B 1 o t ( 1 968) consideră de o deo
sebită importanţă în determinarea speciilor de peşti fosili şi urmă
toarele caractere plastice
- Lungimea complexului hemaxanal, care se măsoară în linie
dreaptă pe direcţia primului axonost anal, de la marginea ventrală a
primei vertebre anale pînă la marginea ventrală a corpului ce cores
punde articulaţiei primului axonost anal de radia înotătoarei anale.
- Lungimea primei neuroapofize anale, care se măsoară pe linia
ce uneşte marginea dorsală a primei vertebre anale de profilul dor
sai al corpului.
-
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- Lungimea coloanei vertebrale cuprinsă între prima vertebră
anală şi marginea posterioară a plăcilor hipurale.
Interpretarea acestor caracteristici morfometrice trebuie făcută în
raport cu altele. Drept lungime de bază, la care se raportează toate
se i a lungimea corpului fără înotătoarea caudală. Unii autori raportează
dimensiunile la lungimea tot1ală a corpului, care are însă dezavan11ajul
că nu se p oate măsura prc.::� e�act deoarece la marea majoritate a peş
tilor' fosili vîrfurile caudale sînt rupte. B l o t consideră că una dintre
ce�a mai sigură lungime de bază, la care se pot naporta toate caracte
risticile morfometrice. este lungimea coltoanei vertebrale, ce corespunde
complexului hemaxanal, ·oare se măsoară în linie dreaptă. de la prima
'\�ertebră anală pînă la margirlea posterioară a plăcilor hipurale.
Dimensiunile capului se raportează în mod obişnuit la lungimea
capului, i ar diametru! ochiului se raportează cîteodată şi la spatiul pre
şi :postorbi tar.
Raportarea unei dimensiuni la alta se poate face fie sub forma
unui raport folosind zecimale (de ex·e mplu, capul este cuprins în lungi mea corpului de 4,24 ori) , fie sub formă de procente . Noi am folosit
procentele, care considerăm că s·e pretează mai bine la calculele ante
rioare ( d e exemplu capul reprezintă 22,5 0/o din lungimea corpului).
Rap o rturil e pot fi oricînd transformate în procente şi invers.
Cercetările ş tiinţifice actuale sînt cercetări de eşantioane, care
pornind de la un grup limitat de observaţii tind să stabiliească reguli
sau legi cu aplicare generală.
Metodele stati sti ce matematice şi biometrice au început să fie
folosite sistematic în munca de fiecare zi a paleontologului pentrucă
reprezintă un auxiliar indispensabil în orice ştiinţă de observaţie şi
!; i stematid\. O particularitate a acestei direcţii este că ea nu cere celui
ce o a pl i c ă decît cunoaşterea unor procedee matematice relativ simple,
fiind astfel la îndemîna oricui.
Studiul modern al variabilHătii - caracteristica fundamentală a
vieţi i deci şi a paleobiologiei -, este strîns legat de in troducerea din
ce în ce mai largă a metodelor matematice în paleontologie .
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A BS T RA CT
'

N e w D a t a C o n c e r n i n ?. t h e G e o l o g i c a l a n d Li e o m o r p h o1 o g i c a 1 E v o 1 u t i o n o f t h e T a r c ă u R i v e r B a s i n. The accumulation
,:>f the Cretaceous and Paleogenic deposits develooed in thc basin of the Tarcău
:Eastern Carpthians) was influenccd by the relief. geological constitution and by
weather conditions of the surrouding continental areas. In thc development of the
relief an important part was acted by the captation phenomena ar.d by tectonic and
petrographic characteristic fcatures of the rcgion.

Regiunea la care ne referim se i ntegrează, din punct de vedere
structuraL în Unitate de Audia şi Unitate de Tarcău din cadrul Flişului
extern al Carpatilor Orientali şi c oi ncide in cea mai mare parte cu
bazinul de recepţie al rîului Tarcău
Primul studiu geologic, care se referă direct la această regiune,
aparţine lui S. A t h a n a s i u ( 1 908) , a utor care a dat o descriere
petrografică generală a depozitelor din regiune şi a separat pentru
prima dată ,. Grezul de Tarcău" atribuindu-i o vîrstă eocen inferioară.
Totodată, S. A t h a n a s i u semnalează prezenţa, în această regiune,
a şisturilor disodilice şi menilitice oligocene.
Contribuţii însemnate la cunoaşterea tectonicii, stratigrafiei şi
caracterelor petrografice ale depozitelor cretacice şi paleogene din
Flişul extern al Carpaţilor Orientali au fost aduse de G. M a c o v e i
( 1 927), M. G. F i l i p e s c u ( 1 936, 1 967) , 1. A t h a n a s i u ( 1 943) ,
1. D u m i t r e s c u ( 1 952, 1 962) , N. G r i 'g o r a ş ( 1 955) t 1. P ă t r u t
( 1 955) , T. J o j a ( 1 952) t 1. B ă n c i l ă ( 1 955, 1 958) .
1

Universitatea Ilucure!jti , Catedra de geologie.
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In ultimii ani L. I o n e s i ( 1 957, 1 963, 1 97 1 ) , N. G r i g o r a ş şi
colabc>ratorii ( 1 963, 1 964, 1 966, 1 970) şi G. B o m b i ţ ă ( 1 961 ) au adus
contribuţii de ordin biostratigrafic la precizarea vîrstei depozitelor
paleoqene din zona Flişului.
D a t e s t r a t i g r a f i c e. In regiunea cercetată apar depozite
cretacic e aparţinînd Unităţii de Audia şi depozite paleogene aparţinînd
Unităţii de Tarcău.
Unitatea de Audia se dezvoltă in partea de vest a regiunii între
obîrşia V Bolovănişului şi cea a V. Tărruţei, venind în contact tectonic
cu Unitatea de Tarcău. In constituţia Unităţii de Audia intră seria Şistu
rilor N e gre, intens frămîntată, reprezentată in zona cercetată, prin
complexul şistos şi c el al gresiilor glauconitice.
Complexul şistos deschis pe o grosime de circa 60 m este alcătuit
din argil ite foi oase negre, cu intercala ţii subordonate de gres ii feru
ginoase , mame şistoase negri ci oase şi marnocalcare sideritice.
C�mplexul gresiilor glauconitice este constituit din gresii silicioase
compa·cte de culoare cenuşie, în strate de 20-1 50 cm cu intercalaţii
decirnetric e de şisturi argiloase negre.
Ca v îrstă, după cum a arătat M. G. f i 1 i p e s c u şi colab. ( 1 952) ,
c o mplexu l şistos corespunde Apţianului şi Albianului inferior, iar cel
al gresi ilor glauconitice - Albianul superior.
Unitatea de Tarcău, dezvoltată în cea mai mare parte a regiunii,
este constituită din depozit eocene şi oliqocene.
Eocenul este dezvoltat în faciesul tipic al G resiei de Tarcău. El
apare în constituţia zonelor axiale ale anticlinalelor fiind bine deschis
prin văi transversale cum sînt V. Bolovănişului . V. Tărcuţei, V. Goş
manul ui. In succesiunea depozitelor eocene se distinge un orizont infe
ri or cunoscut sub numele de orizontul gresiei de Tarcău şi un orizont
superior descris sub denumirea de strate de Podu-Secu, în zonele cele
mai interne şi sub numele de strate de Plopu în zonele externe ale
Unităţii de Tarcău.
Orizontul gresiei de Tarcău ( 1 200-1 500 m) este constituit în cea
mai ma re parte din bancuri masive de gresii micacee qrosiere (4-10 m) ,
c u intercalaţii subordonate (0,1-0,3 m) de marne şistoase cenuşii. In
partea inferioară a a cestui orizont se intercalează un pachet de circa
20 m de gres ii subţiri ( 5-1 O cm) alternînd cu argile şistoase nisipoase
roşii şi verzi. La partea superioară a orizontului. pe o qrosime de circa
250 m, se remarcă o alternanţă aproape regulată a unor pachete predo
minant grezoase cu pachete predominant marnoase-argiloase, a căror
grosime variază între 20 şi 40 m .
Stratele de Podu-Secu (circa 260 m) sînt constituite din marne
verzui şi roşietice, nisipoase, cu intercalaţii de gresii micacee fine şi
marno-calcare cenuşii gălbui.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Pe baza conţinutului de foraminifere (L. 1 o n e s i, 1 957,
N. G r i g o r a ş şi colab., 1 966) orizontul qresiei de Tar·c ău a fost
atribuit Paleocenului şi Eocenului inferior şi med!u, iar Stratele de
Podu-Secu au fost atribuite eocenului superior.
L. 1 o n e s i ( 1 957) a separat la partea superioară a depozitelor
eocene un pachet de nresii şi microconglomerate cu intercalaţii de
mame şi marnocalcare caracteristice Eocenului superior, pe care l-a
denumit Strate de Ardeluţa.
In toată succesiunea depozitelor eocene, la partea inferioară a
stratelor grezoase, se observă urme de curenţi reprezentate prin meca
noglife de tip " flute-casts " ( turboglife) şi laminaţii oblice de curenţi.
Orientarea acestor elemente texturale indică o dirij are predominantă
spre nord a curenţilor în cadrul bazinului eocen ( S. P a u l i u c 1 962) .
Oligocenul este dezvoltat în umplutura sinclinalelor şi este bine'
deschis, în special, între gura V. Cichiva şi V. Răchitişului. In succe
siunea depozitelor oligocene se disting două orizonturi orizontul infe
rior şistos-bituminos şi orizontul superior sau al gresie � de Fusaru.
Orizontul şistos-bituminos are în bază un pachet de marno-c�-al'e
bituminoase-feruginoase cu intercalaţii de menilite ( circa 30 m ) , peste
care se dezvoltă un pachet ( circa 1 50 m) constituit în special din
şisturi argiloase nisipoase disodiliforme, de culoare negricioasă în stare
proaspătă şi ruginie sau albicioasă în stare alterată. Şisturile disodili
forme se disting de disodilele tipice din zonele mai externe prin caracterul mai qrosier, prin lipsa separaţiei în foi subţiri şi, în general, prin
tr-un conţinut mai redus de silice şi de substanţe bituminoase. Ca inter
calaţii ele cuprind strate sau lentile de marno-calcare feruqinoase cu
grosimi de 5-20 cm precum şi gresii micacee cu separatii î n plăci
centimetrice.
Orizontul gresiei de Fusaru se dispune concordant peste şisturile
disodiliforme. Nota caracteristică a acestui orizont o constituie gresiile
micacee grosiere în strate de 1 la 5 m, care prezintă asemănări cu gresia
de Tarcău dar se disting de aceasta prin faptul că sînt mai friabile
şi mai feruginoase, dar mai ales prin prezenţa intercalaţiilor de argile
negricioase, local bituminoase şi a marnocalcarelor sideritice. In partea
inferioară intercalaţiile peliticc sînt mai abundente ajungînd chiar să
predomine asupra gresiilor. Partea superioară a orizontului este consti
tuită dintr-o alternanţă de pachete predominant grezoase ( 30-40 m )
şi pachete predominant argiloase ( 1 0-1 5 m).
D a t e t e c t o n i c e. In partea de vest a regiunii cercetate
seria Şisturilor Negre intens frăm întată vine în contact tectonic cu
depozitele paleogene ale Unităţii de Tarcău, amplitudinea vizibilă a
încălecării nedepăşind 0,5 km,
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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4.

Unitatea de Tarcău, în cadrul regiunii de care ne ocupăm, prezintă
1n ansamblu o structură de sinclinorium. De la vest spre est se disting
următoarele elemente structurale principale
1. A n t i c 1 i n a 1 u 1
M ă i r u ş-T ă r h ă u ş
are o direcţie
NNW-SSE. In zona axială a acestui anticlinal se dezvoltă orizontul Gre
s i ei de Tarcău, care prezintă înclinări de 70-80°, uneori ajungînd şi in
p o ziţie verticală. Flancul vestic este încălecat de Unitatea Şisturilor
Negre iar cel vestic încalecă local sinclinalul Văii Tarcău.
2. S i n c 1 i n 1 u 1 V ă i i T a r c ă u se se intinde in tot lungul
Văii Tarcău, continuîndu-se spre sud în Valea Camuga. Axul acestui
sinclinal se menţine de la obîrşia Tarcăului şi pînă la localitatea Brateş,
llaralel cu firul Văii Tarci:lu, la 300-1500 m vest de acesta. In zona
axială a sinclinalului stratele sint orizontale, local slab ondulate, iar
pe m ăsură ce ne depărtăm spre vest sau spre est, inclinările cresc trep
tat. In umplutura sinclinalului se dezvoltă depozite oltgocene.
3. A n t i c 1 i n a 1 u 1 C i c h i v a-R ă c h i t i ş are în zona axială
gresii masive de Tarcău cu înclinări de 70--80°, iar pe flancuri depo·
zitele marnci-grezoase ale Eocenului superior şi ale Oligocenului inferior
4. S in c 1 i n a 1 u 1
A r ş i ţ a-B a 1 i n t are în zona axială depo
zite oligoc ene, care prezintă înclinări de 40-70°. Axul acestui sinclinal
coincide cu albia V. Tarcău pe primii 5 km de la vărsare, pentru a trece
apoi la est de cursul mi jlociu şi cel superior al Tarcăului.
5. A n t i c 1 i n a 1 u 1 G o ş m a n-M u r g o c i se întinde in lungul
culmii cu acelaşi nume, care delimitează spre est bazinul rîului Tarcău.
In zona axială a acestui anticlinal se dezvoltă gresii masive de Tarcău,
care prezintă local unele ondulaţii secundare.
E v o l u ţ i a g e o l o g i c ă ş i g e o m o r f o l o g i c ă a r e g i u n i i.
In timpul Cretacicului inferior regiunea a fost acoperită de apele unei
mări interne puţin adînci, in care s-au acumulat depozitele seriei dE>
şisturi negre. Principala sursă de material sedimentat a fost, în acest
timp, domeniul Platformei Moldoveneşti , care prezenta un relief de
cîmpie joasă constituită, în special, din depozite argilitice şi carbo·
natate de vîrstă siluriană. Un rol subordonat ca sursă de material teri
gen I-au juca t şi unele cordiliere. care constituiau insule în cadrul
bazinului. Materialul de origine carpatică nu ajungea pînă în domeniul
de sedimentare al şisturilor negre, fiind reţinut în fosa puternic adin
cită a flişului intern.
In cr �tacicul superio � şi în Paleocen marea s-a extins mult spre
est acopennd platforma dm faţă. In domeniul carpatic s-au manifestat
mişcări de ridicare, care au determinat o accentuare a reliefului zonelor
exondate. In aceste condiţii, în zona gresiei de Tarcău s-au acumulat
sedimente teritgene de origine carpatică precum şi sedimente pelagice
carbonatate, care au format Stratele de Cîrnu-Siclău şi de Hangu.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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- Elemente structurale principale şi fenomenele de captare din bazinul Tarcliulul
(date geologice simrlificate după Harta geologică a României se. 1 :200.000 a Insti
tutului Geologic) : 1 - Unitatea de Audia (seria Şisturilor Negre) ; 2 - Unitatea
de Tarcău (a - Eocen, b - O!igocen) ; 3 - Unitatea de Tazlău (Cretacic+ Paleogen) :
l - anticlinal : 5 - sinclinal ; 6 - linie de fractură ; 7 - zonă de captare.
Fig. 1.
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Odată cu începutul Eocenului, ca urmare a mişcărilor de ridicaw
legate da faza laramică, care s-au manifestat în zona axială a Carpaţilor
Orientali, condiţiile de sedimentare ·din zona gresiei de Tarcău s-au
modificat simţitor. Creşterea energiei reliefului carpatic a determinat o
creştere a aportului de material detritic din spre vest. Zona de m aximti
adîncime a bazinului flişului era situată la est de zona de acumulare u
gresiei de Tarcău şi anume în zona de întrepătrundere a faciesului de
Tarcău cu cel marginal (zona de Tazlău). Ţinînd însă seama că zonn
gresiei de Tarcău se caracterizeaza prin grosi mile maxime ale depozi 
telor eocene, trebuie să admitem că această zonă a suferit o scufun ..
dare intensă, care a fost compensată de o acumulare rapidă a sedi··
mentelor. Ca urmare a miş::ărilor oscilatorii ritmice linia ţărmului ves
tic al bazinului se apropia şi se depărta determinînd, în regiunea d1!
care ne ocupăm, o alternanţă ritmică a sedimentelor psamitice şi aleuro ·
pelitice. Un rol important în uniformizarea lito-faciesurilor şi în redistri
buirea materialului terigen 1-au avut curenţii marini, în special curenţii
litorali cu o orientare generală de la sud spre nord.
In Eocenul superior se constată o reducere a aportului de mate ·
rial detritic grosier în bazin, fapt care se explică printr- ., reducere il
energiei reliefului ( un început de peneplanare) în regilll :le central
carpatice şi printr-o reducere generală a precipitaţiilor.
La începutul Oligocenului bazinul marin care acoperea zona fli
şului, ca urmare a unor mişcări tectonice, a fost parţial izolat de ocea · ·
nul planetar prin praguri submarine, fapt care a determinat instalareu
unui regim de sedimentare de tip euxinic. In acelaşi timp în domeniilP
continentale învecinate, în condiţiile unui climat de tip subtropical a
avut loc o intensă dezvoltare a învelişului vegetal. In aceste condiţii
în domeniul continental au predomi nat procesele de alteraţie chimic�i
şi biochimică asupra alteraţiei fizice, iar apele curgătoare transportau
în bazin mari cantităţi de săruri, silice şi minerale argiloase. Abundenta
sărurilor minerale a favorizat o intensă dezvoltare a vieţuitoarelor
marine şi, respectiv, o acumulare intensă de material organic, care a
suferit un proces de bituminizare în condiţiile reducătoare ale apelor
de fund.Ac est proces a fost mai intens în zona centrală a bazinulu1
oligocen. In zona gresiei de Tarctiu situată în apropierea ţărmului vestic
al bazinului oligocen procesele de bituminizare au fost mai reduse, iar
aportul de material detritc mai intens, fapt ce se reflectă în caracterul
mai grosier şi mai puţin bituminos al şisturilor disodiliforme.
In partea superioară a Oligocenului, ca urmare a activizării mişcă
rilor de ridicare din zona central carpatică, în zona gresiei de Tarcău
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se accentuează aportul de nisipuri micacee, care a condus la formarea
gresiilor de tip Fusaru.
La sfîrşitul Oligocenului în zona gresiei de Tarcău s-au mani
festat mişcări de cutare şi de ridicare, în urma cărora regiunea a fost
exondată. Regiunea a mai fost afectată apoi de mişcările tectonice
din To:-tonian şi cele de la începutul Sarmaţianului mediu.
Odată cu exondarea regiunea a fost supusă acţiunii modelatoare
a agenţilor exogeni. Această acţiune a fost condiţionată pe de o parte
de ritmul mişcărilor de ridicare, iar pe de altă parte de structura tecto
nică şi de proprietăţile fizica-mecanice ale rocilor.
Intr-o primă fază de modelare, în cursul Sarmaţianului şi Plioce
nului inferior, în regiune s-a format o suprafaţă de nivelare uşor încli
nată spre est. Existenţa acestei suprafeţe de nivelare aflată azi la alti
tudinea de 1000-1200 m a fost remarcată pentru prima dată de
I. S î r c u ( 1961 ), care a denumit-o suprafaţa Mestecăniş. Pe această
suprafaţă, în cursul Pliocenului s-a format o reţea de văi transversale.
mai mult sau mai puţin paralele, cu obîrşia în zona central carpatică.
La sfîrşitul Pliocenului, odată cu ridicarea intensă a regiunii, a
avut loc şi o adîncire relativ rapidă a Văii Bistriţei. Ca urmare a
a acestui fapt V. Tarcăului, avînd un nivel de bază relativ coborit şi
curgînd în zona axială a unui sinclinal umplut cu depozite oljjgocene
puţin rezistente la eroziune, şi-a extins treptat bazinul spre sud prin
eroziune regresivă, captînd astfel cursul superior al unora din vechile
rîuri transversale. La aceasta a contribuit, probabil, şi manifestarea unor
slabe mişcări de cutare, care au determinat o ridicare mai intensă a
zonei anticlinale Goşman-Murgoci. Continuarea cutărilor în Pliocen,
în cadrul zonei gresiei de Tar·cău, este pusă în evidenţă de structura
cutată a depozitelor sarmato-pliocene din bazinul Comăneşti.
Urmele vechilor fenomene de captare sînt puse în evidenţă de
aspectul actual al reţelei hidrografice a regiunii. Examinînd orientarea
principalilor afluenţi din cursul superior şi mijlociu al V. Tarcău se
constată că fiecărui afluent de pe stinga îi corespunde un afluent orien
tat în prelungirea primului. Astfel, în prelungirea spre est a V. Tărcuţa
se găseşte V Goşmanului, care la rîndul său, îşi găseşte continuarea
în cursul superior al V. Tazlăului ; V. Bolovănişului se continuă spre
est cu V. Cichivei şi apoi cu V. Iapa ; V. Brateşului şi V. Ata se con
tinuă spre est cu V. Paşcului şi mai departe cu V. Calu (fig. 1 ).
Procesele de morfogeneză care s-au dezvoltat în cursul Cuaterna
rului concomitent cu ridicarea treptată a regiunii au fost puternic in
fluenţate de caracterele tectonice şi petrografice ale formaţiunilor.
Astfel, faptul că în sîmburii anticlinalclor apar gresiile masive de
Tarcău, mai rezistente la acţiunea agenţilor externi . iar în umplutura
sinclinalelor apar roci argilo-grezoase olr!gocene, mai puţin rezistente,
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

a făcut ca zonele axiale ale anticlinalelor principale Mairuş-Tărhăuş
şi Goşman-Murgoci să fie mai puţin erodate şi să constituie culmile
principale din regiune. Antidinalul Chichiva-Răchitiş, avînd o lăţime
mai mică, a influenţat în măsură mai redusă dezvoltarea reliefului.
V. Tarcăului s-a dezvoltat iniţial în axul sinclinalului V. Tarcăului. La
sud de bazinul Tarcăului, în lungul aceluiaşi sinclinal s-a format
V. Camuga, afluent al Trotuşului.
Este de remarcat, în acelaşi timp, faptul că zonele de de�voltare
a gresiilor masive de Tarcău, pe lîngă aceea că prezintă în general
altitudini mai mari, se caracterizează printr-un relief mai accidentat
cu pante mai abrupte, în timp .ce pe zonele de dezvoltare a depozitelor
marno-grezoase ale eocenului superior ca şi pe zonele de apariţie ale
şisturilor argiloase s-a dezvoltat un relief cu altitudini mai reduse, cu
pante mai line şi cu frecvente alunecări de teren.
O caracteristică generală a reliefului regiunii, care reflectă predo
minarea mişcărilor de ridicare intense din ultima etapă o constituie
predominarea netă a formelor de eroziune asupra celor de acumulare.
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NOUVELLES DONN:f:ES SUR L':f:VOLUTIO N G:f:OLOGIQUE ET
GeOMORPHOLOGIQUE DU BASSIN DE LA RIVI:f:RE TARCAU
R t:: S U M E

Dans le bassin de la vallee de Tarcău sont developpes des dep6ts attribues
par
gres
gres
de Tarcău (Eocene inferieur et moyen), les Couches de Padu-Secu et d' Ardeluţa
( E occne superieur) , l'horizon schisleus-bitumineux (Oligocene inferieur) et l'horizon
du gres de Fusaru (Oligocene superieur).
Dans la region on connait trois zones anticlinales ayant dans le noyau des
derotş eocenes et deux zones sinclinales comblees par des dep6ts oligocenes
plus friables.
En ce qui concerne l'evolution geologique de. la region, pendant le Cretacee
Ji nferieur an remarque un apport dominant du materiei terrigene provenant de la
Plateforme Moldave. A partir du Cretacee superieur la principale source de materiei
terrigene a ete le domain carpathique. La nature du materiei sedimentaire apporte
dans le bassin etait determinee d'une part la constitution petrographique et le
relief du domain source et. d'autrc rart, par les conditions climatiques et le degree
de developpement de la couverture vegetale.
Apres l 'exondation, pendant une premiere etape (Pliocene) de morphogenese,
dans la region ont apparu des vallees transversales qui coullaient de l'ouest ă !'est.
Pendant la dPuxieme etape (Quaternaire) la vallee lon,gitudinale du Tarcău, par
erosion regressive a eapte la partie superieure des anciennes vallees transversales.
Cretacee inferieur et au Paleogene. Le Cretacee inferieur est represente
un complexe schisteux (Aptien superieur-Albien inferieur) et un complexe des
;;iliceux: il glauconie (Albien superieur). Le Paleogene comprende l'horison du
.m
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CERCETARI GEOMORFOLOGICE IN BAZINELE MONTANE
ALE RIURILOR : CUEJDIU, CRACAU ŞI OZANA
IONIŢA ICHJM 1
ABSTRACT

Geomorphological studies u pon basins of rivers
C u e j d i u, C r a c ă u a n d O z a n a. 1 n their mountains zone, the valleys of
the rivers : Cuejdiu, Cracău and Ozana are predominantly transversal and present
alternations of narrow sectors and wide ones, with depressionary character (fig. 1),
where the alluvial terraces are evident. There are eight terraces, the highest at 6 0 m
above river thalveg.

1. I n t r o d u c e r e
Studiată îndeosebi sub aspect geologic, regiunea montană drenată
de rîurile Cuejdiu, Cracău şi Ozana a fost mai puţin studiată din
punct de vedere geomorfologic. Cele mai importante referiri de acest
ordin le găsim în lucrările de geologie, dintre care cităm pe cele ela
borate de T. J o j a ( 1 955 ; 1 959) . Acesta, într-o hartă geologică a
regiunii dintre Cracăul Negru şi Cracăul Alb, redă şi trei nivele de
terasă (t. 1 -4 m ; t. 6-1 0 m ; t. 1 5-20 m) pentru cele două rîuri, dar
în text nu face nici o menţiune. Acelaşi autor, în cea de-a doua
lucrare, pune în discuţie originea unei înşeuări dintre Horaiţa supe
rioară şi Almaş.
O serie de aprecieri geomorfologice s-au făcut şi cu ocazia unor
cercetări geografice asupra regiunii subcarpatice (M. D a v i d, 1 93 1 ;
C. M a r t i n i u ,c , 1 955 ; 1. D o n i s ă, 1 968a ; 1 968b ; etc.), ele avînd
în vedere probleme de evoluţie a văilor.
Din anul 1 966, această regiune devine obiectul cercetărilor noastre
de geomorfologie. Unele rezultate sînt prezentate în lucrări elaborate
1

Staţiunea

de cercetări, geologice, geografice şi biologice .,Stejarul -Pingăraţi.
"
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( I . I c h i m, 1 970a ; 1 970b) iar altele sint prezentate în lucrări
care au în vedere întreaga regiune a munţilor flişului dintre văile
Moldova şi Bistriţa ( I . I c h i m, 1 970a ; 1 97 1 b ; 1 97 1 c) .
ln acest articol, ne vom rezuma l a analiza formelor elementare de
relief fluviatil din cele trei bazine, în care scop prezentăm o hartă
de d etaliu (se. 1 : 25.000) cu formele elementare (fig. 1 ) .
Referindu-ne l a terase, precizăm că p e hartă, c u o singură excep
ţie, arn inclus numai pe acelea care pot fi dovedite pe bază de alu
villni. Aşa-zişii umeri de versant , atît de frecvenţi în toti munţii Stîni
şoara, vor constitui obiectul unei lucrări viitoare.

s p e cial

2.

Consideratii

generale

Regiunea montană drenată de rîurile : Cuej diu, Cracău şi Ozana,
reprezintă partea sud-estică a munţilor Stînişoara.
Altitudinea maximă a reliefului se găseşte în bazinul superior al
Ozanei, 1n culmea Bivolul-Hălăuca ( 1 528 m), care constituie cumpăna
de ape spre bazinele Farcaşa şi Sabasa. In general, însă, înălţimile
ac estei regiuni rar depăşesc 1 000- 1 . 1 00 m.
Din punct de vedere geologi•c, in perimetrul celor trei bazine
hidrografke, sînt reprezentate toate unităţile tectono-structurale ale
flişului Carpatilor Orientali. Cea mai mare suprafaţă revine, însă,
Pînzei de Tarcău şi Pînzei d0 Doamna.
Sub aspect litologic, se poate constata că o notă de dominare
o dau roci le moi, de tipul mamelor, marno-argilelor şi marno-calcarelor.
Aceasta, tie că este vorba de Pînza de Tarcău, în cadrul căreia Stratele
de Hangu ocupă cea mai mare suprafaţă, fie că este vorba de Pînza
de Doamna, unde Stratele de Bisericani şi alte faci Psuri moi, cunosc
o mare · dezvoltare, comparativ ·cu rocile mai dure. Apariţiile de roci
dure, mai rezistente la acţiunea agenţilor de modelare, sînt mai însem
nate în bazinul superior al Doliei, unde orizontul ogrezo-conglomeratic
din Stratele de Ceahlău a impus masivitatea culmii Hălăuca-Bivolul ;
de asemenea, menţionăm ivirile de gresii de Kliwa din muntele
C:: h iţigaia, etc.
Toate cele trei văi se inscriu, în mare, ca văi transversale, iar
diversele unităţi litologice în care sînt sculptate, se reflectă în alter
nanţa unor sectoare înguste pînă la aspect de defileu, cu sectoare mai
largi, care au înfăţişarea unor depresiuni, unele dintre ele bine con
turate. Astfel, în cursul superior al Cuejdiului, zona de confluenţă cu
pîrîul Argintăria, valea are trăsături morfologice ale unui defileu. La
fel este valea Cuejdelului, înainte de confluenta cu Cuejdiu, precum şi
valea Ţiganca, afluent pe stînga Cuejdiului, care la traversarea com
plexului Stratelor de Audia se îng1,1stează, iar versanţii sînt abrupţi,
cu înălţimi relative de peste 60-80 m ( în surplomb) .
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Mult mai evidente sînt sectoarele în care văile sînt largi, pînă
la aspectul unor veritabile depresiuni. Aşa sînt depresiunile : Dolia,
Pipirig, precum şi lărgirea Piţiligeni-Stînca, de pe valea Ozanei ; depre
siunile : Mitocul lui Băla n şi Magazia, de pe valea Cracăului şi mica
depresiune Ţiganca, de pe Cuejdiu, etc.
In general, se poate aprecia că litologia s-a impus în relieful
văilor cu mai multă pregnantă decît structura.
In ce priveşte evoluţia şi morfologia formelor elementare de relief
fluviatil se remarcă o interesantă diferenţiere de la o vale la alta. De
aceea analiza pe care o vom face asupra acestor forme va fi separată
pentru fiecare dintre cele trei văi.
3. Va 1 e a

Cuejdiu1ui

Albia minoră. ln cursul superior, p înă la confluenţa cu pîrîul
Cerbul, albia minoră a Cuejdiului are maluri cu înălţimea sub 1 m,
tăiate în rocă în loc sau în deluvii. In talveg sînt bine reprezentate
aluviunile şi proluviunile. Mai in aval, şi în special pînă la primirea
pîrîului Draniţa, albia este adîncită în roca în loc (maluri cu înălţimi
de 8-1 2 m), are meandre încătuşate, care se înscriu în arcuri de cerc
pînă la 270°, prezintă numeroase praguri, unele, aşa cum este cel
din aval de confluenţa cu pîrîul Argintăriei, ajung pînă la 2-3 m
înălţime. De asemenea , în talveg se întîlnesc numeroase bl ocuri şi
stînci de mai mulţi mc. După confluenţa cu pîrîul Draniţei apar şi
maluri tăiate în aluviuni. In legătură cu acestea se remarcă, însă, două
aspecte primul, că înălţimea lor depăşeşte foarte rar 1 m ; al doilea,
că porţiunile de albie cu ambele maluri tăiate în aluviuni sînt foarte
scurte, aspecte rezultate, cel puţin în parte, prin fenomene de accentuată
meandrare a rîului. Situaţia prezentată se menţine pînă la confluenţa
cu Cuej diul, aval de care ., tapisa rea " talvegului cu aluviuni se înscrie
ca o caracteristică, iar pragurile şi repezişurilor sînt mai rare şi cu
înălţimi sub 0,50 m. Tipul de maluri care domină este cel mixt ( tăiate
in roca în loc şi aluviuni) .
Albia ma joră. Socotim albie majoră cea mai joasă treaptă de
terasă ( i nundabilă) detaşată în cursul evoluţiei unei văi.
In sectorul montan al Cuejdiului, albia majoră are o extindere
neînsemnată şi, de cele mai multe ori, prezenţa ei se reduce la supra
feţe mici, prinse în bucle de meandre. Rareori această treaptă depă
şeşte 1 00-1 50 m lungime şi 20-30 m lărgime. Interesant ni se pare
faptul că deşi este cea mai nouă treaptă ( mai mică de 1 m) ea apare
şi ca nivel sculptat în roca în loc. In ce priveşte calibru! materialului
aluvionar, se remarcă dominarea elementelor grosiere.
Terasa de 2-4 m capătă o extindere mai mare în zona satului
Cuejdiu şi Gîrcina, unde o întîlnim şi ca treaptă aluvionară. In cursul
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prezenţa ei este semnificativă şi o remarcăm în unele bucle
de mean d re. Este interesant faptul ·că pe sectoare scurte ale rîului,
un eori sub 100-- 1 50 m lungime, găsim această terasă sculptată in roca
in loc , dar şi numai în aluviuni, sau ca terasă mixtă. Dat fiind că
superior,

rîul este mic, că pe asemenea distanţe practic nu se pot pune în evi
de nţă mişcări neotectonice diferenţiate, că nu poate fi vorba nici de o
schimbare a regimului incărcăturilor, explicaţia trebuie căutată în nere
g u l ari tăţile talvegului rîului, pe de o parte, şi in meandrarea accen
tuată. a albiei minore, pe de altă parte.
Terasa de 5--7 m poate fi semnalată începînd din aval de con
fluenţa c u pîrîul Argintăria, unde este mascată de depozite deluviale.
Diutr-o deschidere la zi se poate observa că la alcătuirea ei participă
roca în l oc şi circa 1 m aluviuni. De aici şi pînă la intrarea in mica
depresiune de la Ţiganca, această terasă apare fragmentar, şi în gene
r a l ca terasă mixtă, cu excepţia zonei de confluenţă a Cuejdiului,
unde este aluvionară. La Ţiganca ea ocupă circa 2/3 din fundul acestei
de pre siuni, iar caracterul de terasă mixtă este foarte bine evidenţiat
datorită degradării frunţii. Se remarcă o slabă participare a aluviunilor
la alcătuirea terasei, în medie sub 2 m grosime. Mai in aval, a·c eastă
treaptă are o suprafaţă mai mare, la confluenţa cu Runcul, apoi la intra
rea rîului pe teritoriul satului Gîrcina. Aici este alcătuită in intregime
din prundişuri şi bolovănişuri. Pe afluentii Cuejdiului întîlnim această
terasă astfel : pe Cuejdel, pe Runcul, în ambele cazuri ea avind carac
terul de terasă mixtă ( aluviunile au grosimi sub 2 m).
Terasa d e 9-1 2 m are o extindere ceva mai uniformă, în lungul
rîulu i In cursul superior se păstrează mai bine decît nivelul de 5-7 m .
Are cara,cter mixt (grosimea aluviunilor este cuprinsă înare 1 ,5-3 m)
ia r in mica depresiune de la Tiganca apare şi ca terasă in rocă, sau
grosimea aluviunilor se reduce la circa 0,50 m. De aici şi pînă la
i eşirea din zona montană, ea apare in tot lungul rîului, cînd pe un
mal, cînd pe celălalt, constatîndu-se o oarecare creştere a aluviunilor,
încît la G ircina este în întregime din aluviuni.
Terasa de 1 5-20 m o întîlnim ca terasă mixtă (grosimea aluviu
nilor este cuprinsă între 3-5 m) pe stînga Cuejdiului, intre pîrîul
Draniţei şi pîrul Glodul. Apare apoi, in depresiunea Ţiganca, unde se
i n terp ătru nde cu conul de dejecţie al pîrîului cu acelaşi nume. De la
confluenţă, spre aval, pînă la ieşirea din zona montană treapta de
1 5-20 m o întîlnim alternativ, cînd pe un mal, cind pe celălalt, iar
grosimea acumulativului creşte spre aval. Astfel, in dreptul bisericii
Cuej diu, grosimea acumulativului ajunge la 1 0-- 1 2 m, ca la ieşirea din
zona m o nta n ă terasa să fie in intregime din aluviuni.
Terasa de 22-25 m o găsim în sectorul de vale numit Mătieş, dar
.
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pe o suprafaţă destul le mică pentru a putea fi reprezentată pe hartă.
Mai apare în aval de confluenţa cu Runcu, de asemenea, ca terasă
mixtă (grosimea aluviunilor este cuprinsă între 5-6 m) .
Terasa de 35 şi terasa de 60 m. Ambele apar la ieşirea rîului din
regiunea muntoasă, pe dreapta Cuejdiului, iar caracterizarea lor ţine
de regiunea subcarpatică.
Va1ea

C r a c ă u lu i

Albia minoră. Date fiind unele caracteristici distincte între cele
două rîuri care formează Cracăul ( Cracăul Negru şi Cracăul Alb) carac
terizarea albiilor o vom face separat.
In cazul Cracăului Negru, se observă, în cursul superior, o albie
minoră puţin adîncă, cu maluri sculptate în proluvii şi deluvii. Acest
din urmă fao t este o consecinţă a intensităţii deosebite pe care au
cunoscut-o procesele de mişcare în masă, în anumite etape de evoluţie
a versanţilor (I. 1 c h i m, 1 970a) . Apoi (zona satului Cracăul Negru)
malurile sînt sculptate în roca in loc, iar meandrarea se înscrie ca o
caracteristică pînă la confluenţa cu pîrîu[ Tisa. In amonte de a primi
pîrîul Gardul, semnalăm prezenţa marmitelor şi a unor praguri mai
înalte, pînă la peste 1 m. De asemenea, trebuie reţinut că malul drept
este mai instabil din cauza frecventelor alunecări de teren, care şi
astăzi se produc pe mari suprafeţe şi a căror efect se resimte şi în
morfologia albiilor minore. Iată un exemplu elocvent în amonte de
vărsarea pîrîului Balşului o alunecare de teren de mari proporţii pro
dusă pe versantul drept, nu numai că a îngustat simţitor albia, dar
a supraînălţat malul opus cu circa 1 ,5-2 m, alunecarea fiind de tipul
celor· "ascunse " (mişcarea mai rapidă a deluviului a avut loc în bază,
încît malul s-a înălţat păstrîndu-şi, în mare, configuraţia dinainte de
producerea alunecării).
In cazul Cracăului Alb, ca si pe Cracăul Unit (aval de Magazia) ,
albiile minore sînt tăiate în aluviuni, a u adîncimi mici, î n general sub
1 m, iar malurile sculptate în roca în loc apar în mod cu totul sporadic.
Ca o notă caracteristi·că, în sectoarele la care ne referim , menţionăm
despletirea accentuată a albiilor. In legătură cu aceasta, se observă un
aspect interesant. Sectoarele de despletire alternează cu sectoare de
albie unitară. Fenomenul îşi găseşte explicatia, cel puţin în parte, în
schimbările de facies din albia rîului. Sectoarele de despletire cores
pund, în mare, unui facies mai grosier. Ele pot fi considerate conuri de
dejecţie de albie. Acest fenomen ne oferă, între altele, o explicaţie a
lipsei sortării materialului în profilul transversal al albiilor.
Albiile majore. Pe Cracăul Negru albia majoră are o situaţie
similară cu cea de pe Cuejdiu. Ea ocupă suprafeţe mici, situate de
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rElgulă in bucle de meandre. In schimb, pe Cracăul Alb şi pe Cracău
se pă strează pe suprafeţe mai mari. Este o treaptă in plin proces de
acumulare. Lipsa unui orizont de solificare, sărăcia covorului vegetal
şi colmatarea avansată a unor braţe părăsite, ne îndreptăţeşte intr-o
oarec are măsură să afirmăm acest lucru. Nu lipseşte însă nici fenome
nul de eroziune, de detaşare a treptei ( simultan ·cu acumularea), dar
este subordonat ca pondere în procesul complex al formării albiilor.
Ca un fenomen interesant al acţiunii eroziunii în detaşarea albiilor
majore menţionăm formarea, în timpul marilor viituri, reniilor de ero
în timpul apelor mari, albiile maj ore
ziune. Procesul are loc astfel
d in buclele de meandre sînt în parte erodate, eroziunea făcîndu-se pe
un plan înclinat spre axul rîului. La retragerea apelor mari acest plan
înclinat ar putea fi luat drept renie normală. Am observat însă, in
timpul viiturilor din primăvara anului 1 97 1 , cum in procesul de ero
ziune laterală a rîului, s-au format renii de eroziune, chiar pe seama
distrugerii terasei de 2 m .
Terasa d e 1 - 2 m . In amonte de Magazia, in albia Cracăului Alb,
se detaşează o treaptă aluvionară cuprinsă între 1-2 m. Este alcătuită
din prundişuri şi bolovănişuri şi apare sub formă de scruntare. Inte
resant este faptul că, la Mitocul lui Bălan şi pe valea Bouleţului, în
această treaptă găsim un orizont de sol îngropat.
Terasa de 2-4 m are o dezvolt�re considerabilă, pe valea Cra
căului Alb, în aval de satul Mitocul lui Bălan, unde ajunge la o lăr
gime de circa 300 m. In amonte de Mitoc o găsim fragmentar şi pe
suprafeţe mici. In zona de confluenţă a Cracăului Alb cu Cracăul
Negru, această terasă capătă cea mai mare dezvoltare, iar partea infe
rioară a prundişurilor coboară cu circa 2-3 m sub linia actualului tal
veg, deşi malul rîului este tăiat în roca în loc. Aici terasa apare detaşată
în acelaşi complex de prundişuri, in care au fost sculptate terasele
de 6-1 2 m ( fig. 1).
Pe Cracăul Alb şi in aval de Magazia, caracterul terasei este pre
ponderent acumulativ.
Privitor la raportul dintre depozitele de terasă şi cele de versant,
precizăm două situatii interesante. La vest de satul Magazia, podul
terasei este parazitat de qroase deluvii de alunecare, de asemenea,
depozite deluviale găsim îngropate în această terasă, la Mitocul lui
Bălan, pe valea Chitele.
Terasa de 5-6. Spre deosebire de treptele analizate anterior,
aceasta apare pe ambii afluenţi ai Cracăului, dar mai bine reprezentată
este -pe Cracăul Negru, unde este o treaptă mixtă. La MatJazia terasa
este în intregime aluvionară. Mai semnalăm această treaptă, dar pe
suprafeţe destul de mici, în amonte de satul Mitocul lui Bălan.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Terasa de 9-12 m. Această treaptă este foarte bine conservată
pe Cracăul Negru, unde ii revine cea mai mare suprafaţă, in raport cu
celelalte terase. Lăţimea ei atinge pînă la peste 250 m, iar altitudinea
relativă se menţine aproape •constant la 10 m. Spre confluenţa cu
Cracăul Alb, exceptînd zona de confluenţă a văilor Bouleţul Mare şi
Bouleţul Mic, aproape că lipseşte, dar la confluenta celor două pîraie
este in intregime din prundişuri şi bolovănisuri. In aval de vărsarea
pîrîul Izvurul Alb in Cracăul Alb, această treaptă capătă o mare extin
dere, in special în zona satului Magazia.
Ca o caracteristică importantă a terasei de 9-1 2 m, in cazul
ambelor văi, precizăm fragmentarea podului ei de numeroase brate
părăsite, ceea ce indică o accentuată divagare a rîurilor, inainte de
detaşarea treptei.
Comparativ cu terasele analizate anterior, constatăm că la alcă
tuirea litologică, nisipurile participă in procent mai mare. Ele se consti
tuie adesea in lentile omogene care ajung la 0,80-1 m grosime. De
asemenea, la partea superioară apare un orizont nisipo-lutos, cu grosime pînă la 1 ,5 m, fapt ce reiese din numeroasele deschideri naturale.
Prezenta acestui material lutos se datoreşte în cea mai mare parte,
aportului lateral, prin procese de versant.
Terasa de 1 6-20 m apare fie ca terasă mixtă, pe Cracăul Negru,
unde aluvionarul ajunge la circa 1 2 m grosime, fie ca terasă aluvionară,
pe Cracăul Alb, la Mitocul lui Bălan, unde ocupă şi cea mai mare
suprafaţă. Aici ea se dedublează incit apare şi o treaptă de 1 4 m, de
asemenea, aluvionară. Existenţa unui complex aluvionar cu grosime de
peste 18 m, ne arată că inainte de detaşarea. acestei trepte a avut loc
o importantă fază de acumulare, fenomen semnalat pe valea Bistriţei
de I. O o n i s ă ( 1 968) şi pe alte văi din munţii flişului (I. I c h i m,
1 971 a, 1 97 1 b).
Terasa de 22-25 m, lipseşte pe Cracăul Alb, dar este bine repre
zentată pe Cracăul Negru. Mai în avel apare la confluenţa Cracăului
cu pîrîul Purcăroaia. Ca alcătuire litologică, se poate aprecia că este
o terasă mixtă.
Terasa de 35 m este o terasă mixtă, la care ·g rosimea aluviona
rului ( prundişuri) ajunge la 1 2-1 5 m. Se poate observa că in partea
superioară a acumulativului bolovănişurile dau nota dominantă, in
plus aportul proceselor de versant ( eroziune difuză) la acumularea depo
zitelor în care a fost sculptată, este insemnat.
Terasa de 45 m. Pe Cracăul superior, in amonte de confluenţa cu
pîrîul Balş-Gardul, apare o treaptă în rocă, pe care, datorită extinderii
ei, o includem in terase fluviatile.
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Valea

R

Ozanei

A lbiCI minoră. In bazinul montan al Ozanei situaţia albiilor minore
este următoarea. Pe Platon, în cea mai mare parte, albia minoră este
t ă i at ă în. roca î n loc, are maluri cu înălţimi pînă la 5-7 m, prezintă
numeroase praguri şi stînci Î'1 talveg. In aval de confluenta cu pîrîul
Millăeţ , prunduirea talvegului devine o caracteristică, fără a putea
er:torn p a anumite praguri. Pe Ozana propriu-zisă, există un scurt sector
de albie minoră ( Ozana superioară) îngustă şi adîncă, cu praguri, apoi
se li:irq eşte mult, iar înălţimea malurilor este, de regulă, sub 1 m. Ele
sînt tăi ate în aluviuni şi numai pe mici porţiuni unde, rîul atinge baza
versa11tului , malurile sînt tăiate în roca în loc. Ca şi în cazul Cracăului
se re m arc ă o p ut ern i c ă despletire a albiei minore şi a·ceeaşi alternantă
de sectoare despletite cu sectoare de albie unitară. Schimbărilor de
fa cies din albia rîului le corespund evidente ruperi de pantă, pînă

la

8-10 % .

aval de Pipirig baza prundişurilor în care este adincită albia
minoră, coboară mult sub actuala linie a talveqului fenomen demonstrat
şi pri11 pierderile de apă, prin infiltraţie. O si tuatie asemănătoare întîl
nim p e un afluent al Ozanei şi anume pe valea Secui.
-Albia majoră. ln bazinul Ozanei albia majoră are o mare dezvol
tare, Incepind din z ona satului Boboeşti, apoi suprafaţa ocupată de
ea se m i:ireşte pe măsură ce rîul se apropie de ieşirea din regiu
nea rn u n to a să
Principalele caracteristici ale albiei majore sînt următoarele al.că·
tuirea predominant bolovănoasă ; fragmentarea tn n 1 1 mP.rot1c;� c;crun
ta re instabilitatea accentuată a limitelor ei , datorită colmatării unor
brate părăsite. Se constată în special. dominarea fenomenelor de aluvio
nare şi nu există o diferenţiere netă între faciesul de albie minoră şi cel
de albie majoră
Terasa de 1 -2 m. Mai puţin reprezentativă pe valea Ploton, unde
a p are ca terasă mixtă, ocupă suprafeţe mari pe Ozana, între Boboeşti
PHiligeni, şi mai ales in aval de satul Stînca, unde ajunge la o lăţime
de pe s te 400-450 m. In general este o treaptă aluvionară şi ca un
fapt pe care l-am întîlnit şi pe Cracău, este prezenţa unui orizont de
sol Ingropat.
Dintre afluentii Ozanei, care si-au construit această treaptă men
ţionăm, în primul rînd, Dumesnicul, apoi rîul Secui. In terasa Dumes
nicului găsim depozite deluviale arqiloase.
Terasa de 2-4 m. Cu excepţia văii Platon, în bazinul superior
al Ozanei , acest nivel de terasă nu este reprezentativ. In schimb în
aval de Piţi l i qeni şi mai ales pe teritoriul satului Stînca, ocupă o
mare suprafaţi!i. Spre deosebire de bazinul superior, aici este o
treapti!i aluvionară.
In

.

,

.
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Terasa de 4-6 m. Apare pe toată lungimea Ozanei şi pe afluentul
ei principal, Platon, unde ca şi celelalte trepte, este alcătuită din roca
în loc şi aluviuni. In rest se menţine ca o terasă acumulativă şi în
afară de prundişuri şi bolovănişuri, se mai întîlnesc lentile de nisipuri
şi chiar luturi nisipoase aşa cum se poate vedea la Piţiligeni, fără a
se generaliza pentru întregul pod de terasă. Mai remarcăm în această
treaptă şi prezenţa unor deluvii îngropate (la Tărăţeni) . Ca altitudine
rela t ivă, se poate face menţiunea că există o constantă şi anume, ea
se menţine la înălţimea de 6 m.
Terasa de 9-1 0 m. Ca o caracteristică a acestei trepte, remar·căm
în primul rînd altitudinea ei relativă, aproape constantă în întregul
hazin, indiferent dacă apare ca terasă mixtă sau acumulativă ; in al
rloile·a rnîd, faptul că este, în dese cazvri, parazitată de deluvii de alu
necare, mai ales în zona satului Dolheşti .
Ca răspîndire, se poate ohserva ră ea apare pe mari suprafete
î n amonte de Pioiri,q, atît pe Ozana cît si pe fl fi w=>nt"l ei principal,
PlotonuL în cel de-al doilea caz, caracterul ei mixt fiind bine reliefat.
In aval de Pipiria. an'astă terasă aproapf' că lipseste.
Terasa de 1 5-20 m. Ca şi pe precedf'nta o g��im numai în amonte
rle Pipirig şi se menţine la altitudini de 1 5-1 6 m. Pe Ozana, altitudinea
ei creşte spre amant şi ajunoe la 20 m, în Depresiunea Oolia. Aici ea
Are maximum de extindere si este puternic coluvionată. Grosimea prun
rlişurilor, după două sondaje efectuate cu ocazia săpării unor puţuri, se
poate apreci a că ajunqe la 1 0-12 m.
Terasa d e 22-25 m. La confluenţa Ozanei cu Plotonul există un
umăr d e versant, în care sînt circa 2-4 m prundişuri . Ele corespun rl
terasei d e 2 5 m, terasă p e care o mai găsim p e valea Plotonului, dflr
la a cărei alcătuire prundişurile şi bolovănişurilc deţin o grosime de
circa 1 2-13 m.
Această terasă aoare şi pe unii afluenţi ai Ozanei, cel mai bine
fiind reprezentată p e Nemţişor.
Terasa de 30-40 m. Pe Ozana, în special în mica depresiune a
Doliei, foarte bine reprezentată este terasa de 35-40 m, la alcătuirea
Pi participînd şi un orizont de aluviuni (prundişuri si bolovănişuri) .
Deşi, în parte parazitată de un alacis roluvial această terasă este bine
rPnrf'zentată la con fluenta cu pîrîul Mînz'ltul si mai în aval de vărsan'a
pî rîului Izvoa re şi ln Pitiliaeni , de nrC'astă dată are aspectul unui g1.a cis,
dar poate fi reconstituită pe baza depozitelor de prundişuri.
în amonte de confluenta
Pe Platon, în două locuri şi anume
ru Pătru Vodă şi în aval de ·confluenţa cu Mihăeţul, găsim o treaptă
de 30 şi respectiv de 40 m.
C O N C L U Z I I

Cercetarea formelor elementare de relief fluviatil din bazinele
montane ale : Cuejdiului, Cracăului şi Ozanei ne condu-c la o serie de
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conc luzii care ne ajută să ne
acestor văi.
Albi ile minore apar tin

10

formăm şi o imagine de ansamblu asupra
la două tipuri principale, cu răspîndire

lungul un u i rîu şi de la o vale la alta. Astfel, albiile adîncite
în roca în loc sînt o caracteristică a rîurilor : Cuejdiu, Cracăul Negru
şi Ploton, iar albiil e adîncite în aluviuni sint o caracteristică a Cracăului
inegală ]n

,

Alb

şi a

Ozanei, malurile avînd înălţime sub 1 m.

Meandrarea este o caracteristică a albiilor adincite in roca in loc
şi Cuejdiul e ste un exemplu elocvent in acest sens, pe cind despletirea
al b ii lor rămîne caracteristică albiilor tăiate in aluviuni, ea reflectind
prezenta unor conuri de albie.
Albi ile maj o r e sînt slab reprezentate pe Cuej diu şi Cracăul Negru,
ca şi pe Platon, dar ocupă suprafeţe însemnate pe Cracăul Alb şi Ozana.
In u rm a ap el or mari, in caturile de meandre, eroziunea laterală
duce la apa r i ţ ia reniilor de eroziune.

TerasCJ de 1 -2 m este nesemnificativă, ca răspindire, pe Cuejdiu ,
Cracă u l Negru şi chiar pe Platon, in schimb, pe Cracăul Alb şi Ozanii,
<"a şi "J)e unii afluenti ai acestora, P.a ocupă suprafete însemnate. In
acea stă te r a să semnalăm prezenţa, e drept discontinuă, a unui orizont
de sol î n g ropat
TeJasa de 2-4 m apare pe toate văile. Astfel, pe Cuejdiu şi
Cracăul Negru, partial pe Platon, ca terasă mixtă, dar şi ca terasă alu
vionară, prezenta celor două tipuri alternind pe distante mici, fapt pe
nP.reqularităţile profilului longitudinal.
care n punem in legătură cu
w î n cătuşarea meandrelor. Pe Cracăul Alb şi Ozana apare ca terasă
acumulati v ă şi ocupă suprafeţe mult mai mari, iar baza prundişurilor
coboa r ă în unele cazuri sub actuala linie de talveg. Incepind cu această
terasă, găsim depozite deluviale îngropate in aluvionarul teraselor.
Terasa de 5-7 m PP. CuP.jdiu superior P.StP. mixtă, ca in cursul
inferior să o întîlnim in întregime din aluviuni. Si in această terasă, la
Tărăteni, găsim deluvii îngropate. Pe Cracăul Alb şi Ozana are carac
ter acurnulativ.
Terasa de 8--72 m are o dezvoltare generală pe toate văile. dar
�e d ife rentiază după parti ciparea aluvinnilor la alcătuirea ei . Astfel pe
C'ueidiu, Cracăul N eg ru şi în parte pe Ploton, ra şi în situati n. ten=tsel or
11.nali7ate anterior, en. arP un rn.rader mixt, iar D f' celelalte văi fiTe
raracter de terasă acumulativă. In plus se con stată, în ce nriveşte alti
tudinea, o relativă constantă p f' Cradinl Nearu ( 1 0 m ) , de asemenea,
se observă
ră P.Xistă o rliferentiN� după rum urmeazi!i DP. Ozana,
"'Jtit11dinile sînt între 8-1 0 m, pP. Craci'h1 10 m , iar pe C'ue1diu ajunge
la 1 2 m . Este o terasă intens parazitată de depozite deluviale.
Te-rasa de 1 5-20 m are o dezvoltare ineqală şi o întîlnim ca terasă
mixtă in tot lungul Cuejdiului . pe Cracăul Nearu si partial pe Platon,
dar în toate cazurile se constată. o sporire a qrosimii aluvionarului spre
aval. Pe Cracăul Alb, pe Ozana acest nivel de terasă este în între
gime a cumulativ.
.
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Dintre terasele mai înalte de 1 5-20 m, în bazinele montane ale
rîurilor : Cuejdiu, Cracău şi Ozana, găsim următoarele trepte : terasa
de 22-25 m, cu o dezvoltare ceva mai generală, dar mai bine pe
Cracăul Negru, terasa de 30-40 şi terasa de 50-60 m.
Această repartitie a formelor elementare, privită sub raportul parti
cipării aluviunilor la alcătuirea treptelor de terasă, ca şi al caracterului
albiilor minore, ne sugerează ideea unor mişcări neotectonice pozitive
diferenţiate, in partea internă a regiunii pe o direcţie sud-nord. Pe de
altă parte, luînd în seamă grosimea aluviunilor teraselor mixte, care
creşte spre aval, situaţia prezentată poate fi interpretată ca reflectînd
o acumulare sub forma conurilor de dejecţie în albia rîului. Asemenea
situaţii au loc şi în condiţiile actuale. Desele neregularităţi ale albiilor
minore şi evoluţia teraselor sub 20 m in condiţiile unei accentuate
meandrări, ridică rezerve şi pentru astfel de explicaţii.
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OBSEllVArJONS Gl!OMORPHOLOGIQUES CONCERNANT LES BASSINS DE LA ZONE

1\fONTAGNEUSE DES RIVIf:RS CUEJDIU CRACAU ET OZANA
RESUME

Les bassins de la zone montagneuse des riviers Cuejdiu, Cracău et Ozana
represente le ce,te sud-est des monts de Stlnişoara. Ils se sont developees sur des
structures de flysch oi1 les roches tendres sont predominantes. L'altitude du relief
se rnaintient en moyenne au-dessous de 1200-1000 m.
Les tra i s vallees s'inscrivent, en grand, comme
caracterisees par l'alternance des sectuers etroits avec
!'aspect de depressions.

des vallees transversales,
des secteuers plus large il

En ce qui con cerne la morphologie et l'evolution des formes
re l i ef, on re m a rque une interesante differenciation d'une vallee A

elementaires de
l'autre et meme

la meme vallee, comme on, peut le voir dans la fig. 1.
Le� lits mi neurs apparliennent il deux types principaux, inegalement repartis
le Ion� d 'une riviere, ou d'une riviere a l'autre. Les lits mineurs creuses dans la
roche in situ sont. rar exemple, un trait caracteristique pour les riviers : Cuejdiu,
Crac�u Negru et Pluton, tandis que les creuses dans les alluvions caracterisent
Crac�ul Alb et Ozana. Dans le premier cas, les lits se caracterisent par un grand
nonnbre de meandres, et dans le second, ţ..ar une ramification accentuee, qui reflete
la presence des cone de dejection dans le lit et des pen.tes plus accusees â cause
des c hangernents de facies.
Les lits majeurs sont faiblement representes sur les riviers de Cuejdiu,
Crac�ul Negru et Pluton, occupant en echarge de grandes superficies sur Cracăul
Negru et O:zana.
A la s u ite dPs crues dans les coudes des meandres l'erosion laterale a pour
resul tat l'apparition des renies d'erosion,
La terrassse de 1- 2 m est peu repandue dans les valiees de Cuejdiu, Cracăul
Negru et meme de Pluton, mais elle couvre de grandes superficies dans les vallees
de C rac ăul Alb et Ozana, ainsi que de certains .de leurs affluents.
La terrasse de 2-4 m apparait dans toutes les valles. Sur Cuejdiu, Cracăul
Negru et part i elleme n t sur Pluton, on la trouve comme terrasse mixte mais aussi
comrne terrasse alluvionnaire. Les deux types alternent sur de tres petites distances,
fait qui se ratach e a l 'existence des irregularites du profil longitudinal et des
meandres approfondies. Sur Cracăul Alb et Ozana cette terrasse apparait comme
une terrasse d'acumulation sur des etendues beaucoup plus grandes ; la ba�e des
graviers Sf' trouve dans certains, cas ou dessous de la ligne actuelle du thalweg.
La terra:se de 5-7 m apparait sur les cours suptkieur du Cuejdiu comme
terrasse rnixte et sur le cours inferieur comme terrasse alluvionn.aire. On Y trouve
des dep6ts dtHuviaux enfoncis.
Quant â la terrase de B-12 m, elle est en general developpee dans toutes les
vallees, differant pourtant comme structure lithologiques. Ainsi, dans les vallees
de Cuej d iu, Cracăul Negru f't, partiellement, de Pluton elle a un caractere mixte
comrne les autres dont on a deja parle, tandis que dans les autres vallees elle est
forrnee exclusivement recouverte de depOts deluvio-colluviaux.
La terrasse de 15-20 rn est inegalement representee. On la rencontre comme
terra11se mixte tout le long de Cuejdiu, dans la vallee de Cracăul Negru et de
Pluton et comme terrasse alluvionnaire dans celles de Cracăul Alb et Ozana. Dans
le cas de terrasses mixtes, on observe l'epaissisement des alluvions le long du
profil de la riviere, en aval.
dans
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Parmi les terrasses plus hautes de ces bassins on mentionne celle de 22-25 m,
mieux representee dans la vallee de Cracăul Negru, des terasses de 30-40 m et
de 50-60 m.
En ce qui concerne la participation des alluvions il la formation des terrasses
mixtes, il font remarquer que leur epaisseur est plus grande vers la partie exterieure
de la zone montagneuse ce qui pouvait etre en liaison avec l'influence de certains
mouvements neotectoniques differencies, mais aussi avec l'accumulation des depOts
sous la forme des c6nes de dejections dans le lits des rivieres.
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Fig. 1.

- Terasele

rîurilor : Cuejdlu, Cracău

Ozana.

1. Albie minoră
a) tăiată în roca
loc ; b) tăiată în aluviuni ; c) tăiată
în roca 'in loc şi aluviun,i ; 2.
în talveg ; 3. abrupturi de eroziune
laterală ; 4. vale el ementară cu
gul in roca in loc : a) simetrică ;
b) asimetrică ; 5. v a l e cu talvegul
în deluvii şi proluvii : a) cu profil
în ,.V" ; b) cu profi l asimetric ; c)
sub formă de ,. leagăn" ; 6. vale
ni : a) nedegradată ; b) degradată ;
in chei ; 7. :fru n te de terasă in
loc şi aluviuni)
a) nedegradată ;
8. fru n te de terasă mixtă (în roc<:1
b) d egr a d ată ; 9. Terasă sub 1 m ;
T. 1-2 m ; 1 1 . T. 2-4 m ; 1 2. T .
5...:.... 7 m ; 13. T 8-12 m ; 1 4 . T. 15-2 m ; 15. T. 22-25 m ; 16. T . 30-40 m ;
glacis coluvio-J:.roluvial.
17. T. 60m ; 1B. con, d e dejecţie ; 1
loc ; 21. a l uviun i (prundişuri şi boloI I . Projile geomorfologice : 20. roca
23. deluvii de alunecare ; 24. depozite
vănişuri) ; 22. grohotişuri îngropate
lutoase ; 25. soiuri îngropate.

Fig. l.

- Terrasses des rlvlers :

Cracău et Ozana dans la zone montagaeuse.
1. lit mineur ; a) creuse
roche in situ ; b) creuse en alluvion ; c) en
roche in situ et alluvions;; · 2. seuils ; 3. escarpe a cause de l'erosion laterale ;
4. vallee elementaire av� le thalweg creuse en roche in situ a) simetrique ;
b) asimetrique ; 5. valle� avec le thalweg creuse en dtHuvia et proluvions :
a) avec le profil en forait v· ; b) asimetrique ; c) en berceau ; 6. gorges ;
7. bordure de terrasse al.llvionaire : a) nondegrade ; b) degrade ; 8. bordure
de terrasse mixte : a) nondegrade ; b) degrade ; 9. Terrasse au-desous de'
1 m ; 10. T. 1-2 m ; ti. T. 2-4 m ; 12. T, 5-7 m ; 1 3. T. 8-12 m ;
14. T. 1 6-20 m ; 1 5. T. �2-25 m ; 16. T. 30---40 m ; 17. T. 60 m ; 18. cOne
de dejection ; 19. glacis �luvio-proluviaux ;
I I . Profils geomorphologÎques : 20. roche en place ; 21. alluvions ; 22. ebou
lis cache ; 23. deluvia de g l i ssement ; 24. glaise ; 25. sol cache.
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CERCETARt
GEOMORFOLOGIE

SEMNIFICAŢIA MORFOGENETICA ŞI MORFOCRONOLOGICA
A DEPOZITELOR DE VERSANT DIN TERASELE FLUVIATILE
ŞI CONURILE DE DEJECŢIE DIN MUNŢII STINIŞOARA
ABSTRACT

IONIŢA ICHIM 1

Morph ogenetic and morphocrhono1ogica1 sign ificance
o f s 1 o p e de p o s i t s f r o m t h e f 1 u v i a 1 t e r r a c e s a n d a 1 1 u v i a 1
f a n s f r o m S t 1: n i ş o a r a M o u n t a i n s. The studies carried upon the s1ope
deposits from the fluvia1 terraces and alluvia1 fans, make evident a period of peri
glacial mode!ling during the Riss, two periods of perig1acia1 modelling during the
Wiirm, corresponding to two stadia1s, a period when land sliding were dominant
(during the interglacial period Riss-Wiirm), and also, an intensive action of land
phaenomener during two periods of Holocen (f,ig. 2, 3, 4).

Caracterizate ca depozite care se află într-un continuu pro�s de
remaniere, depozitele de versant ne oferă foarte rar prilejul unor datări
precise asupra vîrstei şi etapelor morfogenetice ale versanţilor. O astfel
de datare devine dificilă şi din lipsă de dovezi paleontologice. In aseme
nea împrejurări, pentru etapizarea morfogenetică a evoluţiei versanţilor,
soluţia cea mai acceptabilă o constituie analiza raporturilor existente
între depozitele de versant şi cele ale teraselor fluviatile sau ale conu
rilor de dejecţie.
In cercetările de teren pe care le-am efectuat in munţii Stinişoara
o atenţie deosebită am acordat observaţiilor de detaliu a profilelor deschi
derilor naturale unde se observă intrepătrunderi intre cele două cate
gorii de depozite. Atsfel de situaţii sînt numeroase (fig. 1), dar cel mai
bine conservate sînt întrepătrunderile dintre depozite}� de versant şi cele
ale teraselor cu altitudini relative sub 20 m, precum şi intrepătrunderile
dintre depozitele de versant şi cele ale conurilor de dejecţie care se
racordează acestor terase.
1

Staţiunea de cercetări, geologice, geografice şi biologice .,Stejarul "-Ping!raţi.

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

144

lONIŢA !CHIM

----'----'-'--

2

_

.!!

.�

Ql

;;

=

-;:..

�

-

1:1

1

....;

c.
�

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

c.
�
�

DEPOZITELE DE

VERSANT

DIN TERASELE FLUVIATILE

�1 45

--------·-----------------------

In cercetările noastre am avut ca bază de plecare două aspecte
a) considerarea complexului de terase sub 20 rn altitudinea relativă ca
fiind de vîrstă Wiirm, potrivit datărilor existente pînă acum ; b) semni
ficaţia paleogeomorfologică a unor categorii de depozite.
In ceea ce priveşte primul aspect, justificăm folosirea expresiei
"complex de terase" prin aceea că am constatat mai multe situaţii simi
lare cu cea semnalată in valea Bistriţei de 1. D o n i s ă (1968), unde
terasele sub 20 m apar sculptate în acelaşi complex de prundişuri. Aşa
este situaţia pe Ostra, pe Suha Bucovineană, pe Negrileasa, pe Sabasa,
pe Ozana, etc. In aceste cazuri reducerea grosimii aluviunilor, pe unele
văi sau în cadrul uneia şi aceleiaşi văi, are cauze locale.
In ceea ce priveşte al doilea aspect, se cunoaşte că depozitele de
solifluxiune şi depozitele de triaj termic, ca şi grohotişurile, prezente în
regiunea noastră, trădează condiţii de morfogeneză periglaciară, lucru
pe care l-am arătat şi cu altă ocazie (1. 1 c h i m, 1971a, 1971b)) ; pe
de altă parte, depozitele coluviale, soiurile fosile, etc. arată condiţii de
climă interperiglaciară. In sfîrşit, deluviile de alunecare şi coluviile cu
multe fragmente colţuroase arată condiţii de aşa-zise optime climatice,
climat temperat cu mare grad de umiditate.
Analiza profilelor caracteristice pentru fiecare nivel de terasă şi conu
rile de dejecţie corespunzătoare acestor terase, arată situaţii interesante.
In terasa de 15--20 m, ca şi în conurile de dejecţie corespunzătoare
acestui nivel, semnalăm două etaje de solifluxiune, aşa cum se poate
vedea pe văile : Cucalea, Negrileasa, Secăturile, Săbăşiţa, Suha Mare, etc.
(fig. 2). Nivelul de solifluxiune din partea superioară a teraselor ajunge
pî[l.ă la aproape 2 m faţă de suprafaţa podului teraselor, iar nivelul infe
rior coboară pînă la aproape 14--15 m. De asemenea, mai observăm că.
uneori, caz concret profilul de pe Negrileasa, depozitele de solifluxiune
suportă depozite de triaj termic, sau stau pe at:estea. Ambele tipuri de
depozite exprimă condiţii de morfogeneză periglaciară, dar de nuanţă
diferită. Sînt multe exemple cînd acest nivel de terasă este parazitat de
deluvii de alunecare, de mai mulţi metri grosime.
In terasa de 8--12 m constatăm un singur etaj de solifluxiune a
cărui grosime este variabilă. In legătură cu aceasta, arătăm că deşi gro
simea depozitelor de solifluxiune poate exprima de foarte multe ori
situaţii strict locale (amploarea solifluxiunii, distanţa pe care ea a avan
sat pe podul teraselor, etc.) se pare că situaţia de fapt reflectă anumite
condiţii morfoclimatice. De exemplu, in profilul de pe pîrîul Arşiţa Suha,
depozitele de solifluxiune au grosime mai mare, or la altitudinea la care
se află profilul (circa 1000 m) fenomenele periglaciare pleistocene au
cunoscut o intensitate deosebită (1 1 c h i m, 1971a).
In terasa de 5-7 m există un singur etaj de depozite de soliflu
xiune. Ca şi în cazurile prezentate anterior, acestea sînt asociate cu
depozite de triaj termic, dar numai în partea superioară. Mai obserhttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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văm că podul acestor terase este destul de frecvent parazitat de deluvii
de alWlecare.
Cu terasele de 5-7 m se încheie seria teraselor în care sînt îngro
pate depozitele de triaj termic şi cele de solifluxiune. Se poate face, însă,
aprecierea că în complexul de terase de 5-20 m şi în conurile de dejecţie
corespunzătoare acestora, exită două etaje de solifluxiune. Uneori, aşa
cum se poate vedea în conul de dejecţie al pîrîului Secăturile (fig. 3)
c ele două etaj e se contopesc intr-unul singur, dar fenomenul are o cauză
morfodinamică şi nu modifică ideea de bază a existenţei celor două etaje
de solifluxiune. Cu alte cuvinte, se pot separa în WO.rmianul din această
,·egiune două etape periglaciare corespunzătoare la două stadiale. Se pune,

însă , intreb area : cum poate fi do vedit interstadialul pentru că lipsesc
soiurile fosile şi turbăriile din terasele la care ne refer i m . A m gă s it ,
însă, elemente de ordin morfologic care atestă prezenţa unui interstadiaL
Este vorba de prezenţa albiilor îngropate în terasele de 6-12 m, aşa
Largu, Preluca-Farcaşa, Suha Bucovi
cum se poate constata pe văile
neană, etc. Este probabil că acest interstadial corespunde Paudorfului
determinat pe baza polinice şi analize cu radio-carbon în turbăria de la
Avrig (E. Po p, et, al., 1971). Facem această afirmaţie bazîndu-ne şi pe
faptul că turba de la Porumbacu de Sus, considerată Paudorf {E. P o p,
et, al., 1971b) este prinsă în pru�dişuri fluviatile.
Astfel de elemente ne permit să afirmăm, cu unele rezerve impuse
de lipsa şi a altor argumente, că acumularea depozitelor care participă
la alcătuirea teraselor de 5-20 m s-a făcut în două etape principale, cores
punzătoare la două stadiale.
Dacă pentru terasele de 5-20 m, elementele prezentate sînt mai
numeroase, ele lipsesc sau sînt foarte rare pentru terasele mai inalte.
Totuşi vom exemplifica pentru terasa de 35-40 m şi 40-50 m consi
derate de vîrstă Riss în valea Bistriţei (1. D o n i s ă, 1 968) . Astfel, pe
valea Bistriţei, la Hangu, în terasa de 35-40 m apare un etaj de soli
fluxiune, la fel în apropiere de oraşul Piatra Neamţ. De asemenea, pe
aceeaşi vale, dar la confluenţa cu Pîrîul Rotarul, sub luturile corespun
zătoare terasei de 40-50 m, luturi considerate de I. D o n i s ă (1968) de
vîrstă WO.rm, am găsit deluvii de alunecare cu grosimi de mai mulţi
metri . Aceste elemente ar putea constitui un indicator cu privire la păs
trarea consecinţelor unei etape de modelare periglaciară in Riss şi a
unei etape de amplă acţiune a alunecărilor de teren în interglaciarul
Riss-Wurm.
Revenind la terasele cele mai joase (fig. 2), holocene, sub 4 m
alti
t udin e relativă, remarcăm următoar ele : în primul rînd lipsa struc
tu r il o r solifluidale şi a celor periglacia re în general ; în al doilea
rind, prezenţa frecventă a depozitelo r de alunecare , ca şi îngropare a

aces tor terase sub groase depozite deluviale ; in al treilea rînd, prezenţa
_
unu1 sol îngropat, e drept cu mare discontinuitate ; în al patrulea rînd,
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(i

prezenţa unor albii îngropate. Aceste elemente ne permit să presupunem
existenţa a două faze de dominare a acţiunii alunecărilor in modelarea
versanţilor.
In concluzi � credem că �ituaţia raporturilor dintre principalele depo.
_
Zite de versant ŞI cele fluviatil-proluviale
se poate generaliza ca in fig. 4,
din care rezultă că

:!·
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Fig. 4. - RP.IaUI între principalele depozite de versant şi depozltele

fluvlalll-prolu
v!ale din munţii Stînlşoara (1. Ichlm, 9 1 1 7c) - situaţie generarllzaUi.

1 . depozite loessoide ; 2. pietrişuri ; 3. depozite de solifluxiune şli de�ozite
de triaj termic ; 4. deluvii de alunecare ; 5. depozite coluviale ; 6. suprafaţă
de eroziune ; 7. suprafaţă de acumulare ; 8. roca in loc ; 9. sol ingropat.

Fi g . 4. - Relatlons entre les prlnc lpaux depOts de versant et Ies depOts fluvlal-prolu

vlaux, dans les monts Stinlşoara.

1. depOts loessique ; 2. graviers ; 3. depots de solifluxion et de triage
termique ; 4. surface d'accumulation ; 5. deluvia de glissement ; 6. depOts
colluviaux ; 7. surface d'erosion ; 8. roche en place ; 9. sol cache.

- in morfogeneza versanţilor acestei regiuni, in timpul Rissianului
şi Wiirmianului, dintre procesele de mişcare in masă, solifluxiunile au
avut un rol deosebit, iar in interglaciarul Riss-Wiirm, rolul de bază a
revenit alunecărilor de teren, in ambele cazuri baza versanţilor cunos
cînd o suprainălţare prin acumulare ;
- in Wiirmian se disting două etape principale de dominare a soli
fluxiunilor, deci două stadiale, iar in Holocen, două etape de dominare a
alunecărilor de teren, acestea fiind corespunzătoare, foarte probabH, celor
d0uă optime climatice (Atlantic şi Subatlantic) ;
simultan cu etapele de maximă amploare a proceselor de soli-·-
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fluxiune sau de alunecări, au avut loc şi cele mai importante acumu
lări aluvial-proluviale, intre aceste etape dominanta dind-o fenomenul
de adîncire a albiilor.
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flysch, au quater

SIGNIPICATION MORPliOG2Nt!TIQUE ET MORPHOCHRONOLOGIQUE DES D2POTS
DE VERSANT DES TERRASSES PLUVIALES ET DES CONES DE D2J1!CTIONS
DES MONTS DE STlNIŞOARA

RESUME

Dans les rPcherches geomorpholoj!iques faites dans les montagnes a flysch
compris entre les vallees des rivii�res Moldova et Bistriţa, montagnes ne depassant
J:,oas en moyenne 1000-1200 m (altitude maximum, le sommet de Bivolul , 1528 m)
nous avons trouve de nombreux profils ou l'on observe des interpimetrations des
dep6ts de versant et alluvio-proluviaux. De leur etude il resulte que :
- durant le Rissien on peut reconstituer une periode de modelage perigla
ciaire (fig. 4) ;
- dans l'interglaclaire Riss-Wiirm on constate l'existence des conditions parti
culierement favorables aux glissements de terrains ;
- au cours de Wilrmien on peut remarquer deux etapes de modelage peri
glaciaire, corespondant aux dcux stades ou les solifluxions ont eu le maxi
mum d'intensitP. ;
- apres la derniere etape du Pleistocene on peut constater que les glissements
de terrains ont Pll un râie important dans le modelage des versants durand deux
etapes correspondant probablement au:x: deux peri()des d'optimum climatique (Atlan
tique et Sous-Atlantique),
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GEOMORFOLOGIE

FENOMENE DE CAPTARE INTRE

BAZINELE
�1,

HIDROGRAFICE ALE BISTRIŢEI ŞI TAZLAULUI
C. BRANDUŞ 1

. . r:-, .... . .

ABSTRACT

T h c p h e n o m e n a o f c o 1 1 e c t i o n b e t w e e n t h e c a t.c h m e n t
o f t h e B i s t r i t z a a n d t h e T a z 1 ă u. The phenomena of collection between
the catchment of the Bistritza and that of the Tazlău took place in the favour of
the catchment of the Bistritza and they are represented by :
- the continuous displacement to the west of the watershed at the confines
between the two areas to the detriment of the catchment of the Tazlău ;
- hy animminent collection due to the Dragova brook, atributary of the
Bistritza, the springs of which have reached the terrace of the Tazlău, having a
relative altitude of 40 m ;
- hy the collection brought abont by the Nechitu river, a tributary of the
Bistritza rohich hac; picked up the upper course of the rivulet Racila, a tributary
of the Tazlău,

Bistriţa, în sectorul ei subcarpatic, are o direcţie aproximativ para
lelă cu aceea a Tazlăului, iar talvegul său este mai coborît cu aproximativ
200 m decît cel al Tazlăului, la aceeaşi latitudine. Această situaţie a deter
minat o serie de fenomene de captare ce s-au desfăşurat în favoarea bazi
nului hidrografic al Bistriţei şi in detrimentul celui al Tazlăului, prin
intermediul unor afluenţi de pe dreapta Bistriţei cum sînt : Nechitu,
Dragova, Valea lui Ion etc. Fenomenele respective se manifestă prin
- deplasarea continuă spre vest (spre Tazlău) a cumpenei de ape dintre
cele două bazine hidrografice şi coborîrea treptată a altitudinii sale abso
lute, - printr-o captare iminentă şi - o captare efectuată.
Deplasarea spre vest a curnpenei de ape ( fig. 1 ) este eviden
HaUi de faptul că unii afluenţi ai Bistriţei, ca piriul Valea lui Ion,
t

In.stitutul pedagogic, Bacău.
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2

pîrîul Dragova, au străpuns şi distrus parţial interfluviul sculptura! ce
separa bazinele hidrografice ale Bistriţei şi Tazlăului, ajungînd cu izvoa
rele lor pînă la nivelul teraselor de pe stînga Tazlăului. De la loca
litatea Grigoreni spre nord (este în afara cadrului hărţii) interfluviul
sculptura! ce separă cele două bazine hidrografice se îngustează treptat,
terminîndu-se în dreptul localităţii Balcani prin cîteva fragmente izolate.
ca de exemplu, dl. Piscul Caselor şi dl. Runcului. De aci spre nord.
cumpăna de ape se suprapune cu terasele superioare şi medii ale Tazlău
lu şi coboară ca altitudine absolută, mai ales în sectorul cuprins intre
dl . Grozeştilor şi dl. Scaunele, unde capătă aspect de înşeuare joasă.
Captarea iminentă este localizată în această zonă de înşeuare joasli
şi se datoreşte pîrîului Dragova care, printr-un torent al său, a ajuns cu
izvoarele pînă la nivelul orizontului de pietrişuri din baza terasei de
40 m a Tazlăului şi chiar sub acest nivel de terasă, imediat la nord
de dl. Grozeştilor, unde a coborît la 30-32 m altitudine relativă faţă
de Tazlău .
Fenomele de captare culminează cu o captare efectuată datorată
pîrîului Nechitu, afluent al Bistriţei, care a captat cursul superior al
pîrîu l 1 1 i Ra cil a, afluent pe stinga al Tazlăului (fig. 1 ) .
Atît captarea iminentă a pîrîului Dragova cît şi captarea efectuată
a Nechitului asupra Racilei. au mai fost menţionate şi cu altă ocazie.
(C. B r â n d u ş. I. P e t r e u s şi A 1. U n g u r e a n u. 1965) 2 , fără
a C'Onstitui însă un scop în sine în lucrarea respectivă.
Captarea cursului superior al Racilei de către Nechitu s-a efeduat
in zona de contact dintre unitatea Flişului marginal şi unitatea Mioce
nului subcarpatic 3, zonă care reprezintă şi un contact morfologic. acela
dintre culmile muntoase cele mai estice ale M-ţilor Goşmanu şi dealurilP
subcarpatice ale depresiunii Cracău-Bistrita.
Pentru a demonstra realitatea acestei captări aducem următoarele
argumente
- obîrşia pîrîului Racila are aspectul unei înşeuări largi, in baza
căreia se află pietrişuri de origine fluvială şi reprezintă o şea de cap
tare evidentă ;
- pîrîul Nechitu, în amont de locul captării, deci, în sectorul montan, are fragmente de terasă înaltă, de 140 m altitudine relativă, care se
racordează ca altitudine absolută cu şeaua de captare (pe izohipsa de
500 m), dar în ave! de locul captării, deci în sectorul subcarpatic. Nechitu
nu are terase mai inalte de 35-40 m altitudine relativă ;
2
3

Contribuţii la studiul geomorfoloPic al văii Tazlăului Mare, comunicată la
sC'siun"'fl ştiint!:fică a Univ. ,.Al. 1. Cuza" Iasi d i n oct. 1 965 şi publicată in
L•1cr. Statiunii St. ..S te iaru " Pingăraţi, voi. IV, 1971.
1-l'arta geologică a R.S. România, se. 1 :200.000, foaia Piatra Neamţ, Comit. Geol.
Buc., 1961.
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Fig. 2. - Diagrama rezultată din analiza orientării fetelor cele mal plane a pletrlşurllor
din punctul "N" de pe harta geomorfologlcă.
1.
2.

direc�iile de orientare ale> feţelor cele mai plane ale pietrişurilor ;
direcţia aproximativă a paleorîului ce a sedimentat pietrişurilc res
pective.
Fig.

2.

-

-

-

Le dlagramme resulte de l'analys e de l'orlenhtlon d es faces les plus planes

des graYiers du point "N" , marque sur la carte.

1 . - direction d'orientation des faces les plus planes des graviers ; 2.

tion approxirnative de I'ancicnnc riv iere qui

a

Jepose ces graviers.

-

direc

- Racila, care reprezintă pîrîul decapitat, are, pînă la confluenţa
sa cu Tazlăul, o vale largă, puternic coluvionată şi o albie minoră abia
schiţată, meandrată, cu un debit lichid foarte redus. Această îmbătrinire
prematură a văii se datoreşte în bună măsură scăderii debitului de apă
a pîrîului în urma captării, în �cnsul că procesele de transport în masă
de pe versanţi au depăşit capacitatea de transport a pîrîului ;
- dl. Fluturele şi dl. Scaunele de pe stînga văii Racila, care con
stituie şi cumpăna de ape dintre bazinul hidrografic al Tazlăului şi cel
al Bistriţei, reprezintă terase de 45 m altitudine relativă şi respectiv de
50-60 m altitudine relativă şi 70 m altit�dine relativă a pîrîului Racila,
terase care în mod sigur nu s-au putut forma în condiţiile unui pîrîu cu
o lungime aşa redusă şi cu o albie minoră ca aceea a Racilei de astăzi ;
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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- pietrişurile care stau in baza terasei de 140 m altitudine relativă
a Nechitului sint asemănătoare ca morfologie şi ca structură petrografică
cu cele din terasele Racilei amintite mai sus şi cu cele din şeaua de
captare. In toate cazurile, pietrişurile sînt mici şi mijlocii, bine rulate,
dar şi cu elemente slab rulate şi nerulate, cu o grosime considerabilă.
uneori de peste 10 m, ca în baza şeii de captare sau în dl. Scaunele şi
au o structură petrografică variată, cu elemente provenite din unitatea
Flişului (gresii de Kliwa, gresii de Tarcău, gresii silicioase glauconitice,
microconglomerate cu elemente verzi, menilite şi rare elemente de
cuarţit alb şi de !listuri verzi). Menţionăm că lipsesc din aceste pietrişuri
elementele cristaline şi cele vulcanice, deci fragmentele de terasă din
dl. Fluturele şi dl. Scaunele nu pot fi in nici un caz ale Bistriţei� ci ale
unui riu ce venea din unitatea Flişului, respectiv ale vechiului pîrtu
al Racilei ;
- pînă în dreptul !leii de captare, Nechitul are o direcţie care
corespunde cu aceea a Racilei, de la NV către SE, dar de aici in aval
direcţia lui se schimbă către est, formind un cot ce poate fi considerat
de captare ;
- în amont de cotul de captare, valea Nechitului este îngustă, cu
aspect de defileu. Acest aspect poate fi pus pe seama adîncirii sale rapide,
după producerea captării, pentru a se pune în acord cu noul nivel de
bază, cel al pîrîului captator, deci este un defileu de captare.
Apreciem că fenomenul de captare dintre pîrîul Nechitu şi pîrîul
Racila a avut loc în perioada de timp cînd Nechitu a depus material
acumlativ al terasei de 35-40 m. Astfel, ne putem explica grosimea mare
a orizontului de pietri!luri din baza terasei de 35-40 m a Nechitului şi
marea sa extindere în suprafaţă, în sensul că terasa respectivă a fost
creată în mare parte pe seama depozitelor acumulative din baza teraselor
şi albiei majore ale vechiului curs al Racilei.
Se poate trage concluzia că actuala vale a Racilei şi sectorul mon
tan al Nechitului, dinainte de captare, au constituit de fapt reţeaua
hidrografică principală a Tazlăului, iar ceea ce este astăzi sectorul mon
tan al Tazlăului reprezenta înainte de captare un afluent al paleo
Tazlăului, aşa cum sînt astăzi pîrîul Zlătioara !li pîrîul Frumoasa, din aval
de satul Tazlău.

N. G e a m ă n u şi c o 1 a b. (1962), intr-un raport geol. al C.S.G. de "Prospec
ţiuni hidrogeologice in zona Tazlău-Podoleni-Buhuşi " , menţionează că inter
fluviul Tazlău-Bistriţa reprezintă terasa superioară, de 260-290 m alt. reiat
a Biştriţei.
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LES PU2NO�NES DES CAPTAGE ENTRE LES BASSINE HYDROGRAPHIQUES
DE LA BISTRITZA ET DU T AZLĂU
RESUME

Ces phenomtmes sont plus evidents dans le cours superieur du Tazlău (la
region de la commune de Tazlău).
Ces phenomenes sont dus nu fait que les deux rivieres coulent a des altitudes
differentes (ă la meme latitude, le thalweg de la Bistritza est de 200 m plus bas que
celui du Tazlău).
Ces phenomenes de captage sont representes par 1) un deplacement conti
nue! de la ligne de faite vers l'ouest, au detriment du hassin hydrographiquc du
Tazl4u ; 2) un captage imminent ; 3) un captage effectue.
La cartage imminent est du au ruissPau de Dragova, aff:uent de la Bistritzn
qui, par un de ses torrents a pousse ses sources jusqu'au niveu de l'horizon ă gra
viers fluviaux de la base de la terrase a 40 m altitude relative du Tazlău.
Le captage effeotue est du a la riviere de Nekilu, afflm nt de Ia Bistritza, qui
carte le cours superieur du ruis�P.au de Racila, affluent du Tnzlău· a gauche.
On argumente l'existence de ce captage par les elcmrnts suivants
- la region de la sourt.-e du Racila, a graviers fluviaux da·- s sa base, represente
une gelle de captage ;
- l'existence d'un niveau de terrasse a 140 m altitude relative ă droite de
la vallee du Nekitu. Il se trouve en amont de l'endroit de captage et se racc-orde,
comme altitude, a la selle de captage ;
- le manquP. dP.s niveaux de terra�s:- superieurs a 35-40 m alt. rel. dans
la vallee du Nekitu, en aval de l'endroit de captage ;
- le detour forme par le Nekitu devant la source du ruisseau de Racila est
un detour de captage ;
· - le ruisseau de Racila a actuellement une large vallee, avec beaucour de
colluvions, il hautes terrasses, jusqu'a 70 m alt. rel., mais il un lit mineur a peine
esquisse et a debit reduit.
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-aleHarta
geomorfologică a fenomenelor de captare dintre bazinel e hidrografice
Bistriţei şi Tazlăulul.
- Interfluvii sculpturale de !'roziune şi denudaţie 2. - versanţi afec
taţi de procese geomorfologice actuale
diferite stadii de evoluţie ;
1.

in

;

3, 4, 5 şi - 6. - terase ale pirîului Nechitu , de 8 m, 20 m, 40 m şi respectiv
140 m alt. reiat. ; 7. - terasele pîrîului Racila de 45 m, 50-60 m şi 70 m
alt. reiat. ; 8. - albia majoră de 2-3 m alt. reiat. a Tazlăului şi Racilei ;
9, 10, 11, 12 şli 13. - terasele Tazlăului, de 8-10 m, 20 m, 35 m, 95 m şi
respectiv de 120 m alt. reiat. ; 14. - şeaua de raptare ; 15. - sectorul de
riu captator ; 16. - sectorul de riu captat ; 17. - sectorul de rîu decapitat ;
18. - cotul de captare ; 19. - limita dintre bazinul hidrografic al Bistriţei
şi al Tazlăului dinainte de captare ; 20. - limita actuală dintre cele două
bazine hidrografice ; 21. - a) şosele şi b) limită de localităţi ; 22. - curbe
de nivel caract�>ristice ; 23. - cote topografice ; 24. - punct de analiză
a direcţiei de orientare a pietrişurilor fluviale ; 25. - sector de albie adin
cită ; 26. - a) reţea hidrografică rermanentă şi b) nepermanentă ; 27. limită dintre unitatea Flişului marginal şi unitatea Miocenului subcarpatic.

Fig. 1 . - La

carte geomorphologique des phenomenes de captage entre les deux
basslns.
l. - I nterfluvPs sculpturaux d'erosion et de denudation ; 2.
versants

-

soumis a de processus geomorphologiques d'intensites diverses ; 3, 4, 5, 6. terrasses du ruisseau de Nekitu a 8, 20, 40 et respectivement 140 m alt. rei.
7. - terrassps du ruisseau de Racila, a 45 m, 50-60 m et 70 m alt. re! . :
O. - le !it majeur a 2-3 m alt. rei. du Tazlău et de la Racila ; 9, 10, 1 1 ,
1 2 , 1 3 . - les terrasses d u Tazlău, a 8-10 m, 2 0 m, 3 5 m , 9 5 m et respecti
vement 120 m alt. rei. ; 14.
Ia selle de captage ; 15. - le secteur de
riviere qui eapte ; 16. - sPcteur de riviere captee ; 17. - Le secteur de
riviere decapitee ; 18. - le mear:dre de caţ'tage ; 19. - la limite entre les
deux hassins avant lP captage ; 20. - la limite actuelle entre les deux
bassins hydrographiques ; 21. - a) des routes ; b) limite de localites ;
22.
courbes de niveau caracteristiques ; 23. - cotes topographiques ;
24. - point d'analyse de la direction d'orientation des graviers fluviaux ;
25. - sect�>ur de dPfile de captage ; 26. - a) reseau hydrographique per
manent ; b) resea1.1 hydrographique non permanent ; 27. - limite entre
I'unite du Flhttp://www.cimec.ro
ys c h m:Hginal et l'un.ite
d u miocene sO'Ilsc-arpathique.
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Climatic
consi derations
I n the work are analysed the
in th e town Piatra Neamţ.

N e a m ţ.

On acconL
1961, t h e values

c o n c e r n li n g
the
town
P i atra
pri ncipal climato' ogical elements registered

of Lhe modification of the observation programm.? fro m
of the period 1896-1960 and 1961-1970 are ex hibited in

the year
parallels.

Oraşul Piatra Neamţ este aşezat, din punct de vedere fizica-geo
grafic, la extremitatea estică a Carpaţilor Orientali, in zona de contact
eu regiunea subcarpatică. Suprafaţa urbană se extinde, in principal, pe
lunea şi terasele Bistriţei, fiind dominată de măgurile Cernegura (850 m.),
Cozla (649 m.) şi Pietricica ( 527 m.) . La vest oraşul este deschis spre regiu
nea montană prin valea Bistriţei, care, pe o lungime de cea 20 km (pînă la
defileul din Straja) are aspectul unui veritabil bazin depresionar. Prin
valea Cuiejdiului, la nord şi de asemenea, prin valea Bistriţei, la est
şi sud-est, se trece in vasta depresiune subcarpatică Cracău-Bistriţa.
Dezvoltarea industrială din ultimul timp a oraşului Piatra Neamţ
cît şi noile probleme edilitare apărute ca, extinderea suprafeţei locuite,
combaterea poluării atmosferice, creşterea traficului rutier, a reţelei
de transport şi de energie electrică, impun studierea amănunţită a
particularităţilor locale ale climatului. Datele care pot sta la baza unei
1) St aţi u n e a de cercetări .Stejarul• -

2)

Profesor -

Pînglirati.

Pi.atra Neamt
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caracterizări climatologice provin din înregistrările staţiei meteorologice
înfiinţată la Piatra Neamţ în anul 1 896. Numeroasele întreruperi ale
programului de observaţii şi frecventele schimbări ale amplasamentului
staţiei, în decursul timpului, nu au permis acumularea unui şir omogen
de date, creind dificultăţi pentru analiza climatologică. Nwnai in ulti
mele două decenii, staţia a funcţionat în două locuri diferite : pină in
anul 1 960, la poala măgurii Cozla iar din anul 1 960 în poziţia actuală,
mai reprezentativă, la cea 2 km spre sud de măgura Pietricica (pe
terasa de 8-12 m. a rîului Bistriţa, la atitudinea absolută de 309 m.).
Inainte de anul 1961, observaţiile climatologice se efectuau de
trei ori pe zi (la orele 8, 14 şi 20), iar după acest an de patru ori
pe zi (la orele 1, 7, 13 şi 19), astfel că, la majoritatea elementelor
climatologice, valorile medii ale celor două perioade, cu program diferit,
n u se pot compara. ( Cercetările climatologice comparative cît şi cele
statistice au demonstrat că mediile rezultate din patru observ aţii zilnice
cl iferd. puţin de mediile zilnice reale calculate pentru 24 de ore) .
In lucrarea de faţă materialul statistic analizat aparţine in prin
cipal perioadei 1961-1970 cînd observaţiile la staţia meteorologică
Piatra Neamţ au fost mai complete şi riguroase. In paralel sînt prezen
tate şi datele anterioare calculate de I.M.H. pînă în anul 1955 şi inserate
în volumul II din ,. Clima R.S.R. - Date climatologice " .
DURATA DE STRALUCIRE A SOARELUI

Ca urmare a poziţiei geografice (46°56' lat. N şi 26"21' long. E) ,
durata posibilă anuală de strălucire a soarelui la Piatra Neamţ este
de 4.470 h, oscilînd între 267 h în luna decembrie şi 479 h în luna
iu lie (fig. 1 ) . In perioada 1 963--1 970 ( pentru care există date helio
grafice) durata efectivă anuală de strălucire a soarelui a fost de 1 .960 h,
c u maximum în luna iulie (257 h 4') şi minimum în luna dec embri e
(63 h). Cel mai mare număr mediu zilnic de ore cu soare s-a produs în
luna iulie(8 h 6') iar cel mai mic în luna decembrie 3 h 7'). Fracţia de
insolaţie a fost maximă în luna august (57 % din durata posibilă) şi
minimă în luma decembrie (24 % din durata posibilă). ( Fig. 2) .
Datorită nebulozităţii convective care se dezvoltă in timpul zilei,
în intervalul cald al anului, deasupra munţilor , strălucirea soarelui ajun
ge la cea mai mare durată în lunile aprilie- a ugust , între orele 9,301 1 ,30. în intervalul noiembrie-martie, orele de producere a duratei
maxime se apropie cel mai mult de momentul amiezii reale (fig. 3).
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Lu variation annuelle de la fraction d'insolation (a), de la duee moyenne
journaliere des heurs ă d'eelat du soleil (b) et des jours au soleil et sans
�o!cil (c) a Piatra Neamţ. Periode 1963-1 070.
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Variaţia anuală a orelor din zi cînd durata medie de strălucire a soarelui
atinge valoarea maximă la Piatra Neamţ. Perioada 1963-1970.

La variation annuelle des heurs du jour lorsque la dun!e moyenne de
l'eclat du soleil atteingt la valeur maxima a Pi atra Neamţ. Periode 1963-1970.

NEBULOZITATEA

Media anuală a nebulozităţii a fost de 6,4 în perioada 1 961--1 970 şi
de 5,8 in perioada 1 896--1955.
Cele mai ridicate valori ale nebulozităţii se înregistrează in inter
valul noiembrie-martie. La sfîrşitul anotimpului de vară şi inceputul
anotimpului de toamnă, odată cu intensificarea regimului anticiclonic,
s e proouc valorile minime lunare ale nebulozităţii ( tig. 4) . Numărul cel
mai mare de zile cu cer senin (neb. 0--2) din luna octombrie coincide
cu maximum anual al presiunii atmosferice. Frecvenţa zilelor noroase
(neb. 3-7) creşte spre intervalul cald al anului, concomitent cu ampli
ficarea proceselor termo-convective, fiind cea mai mare în lunile mai
şi i uni e . Evoluţia anuală a zilelor acoperite (neb. 8--1 0) este asemănă
toare cu cea a nebulozităţii în ansamblu ( fig. 5) . In perioada 1 961-1970,
numărul mediu anual al zilelor senine a fost de 1 36, al zilelor noroase
de 197 şi al zilelor acoperite de 1 32. Formele de nori cele mai răspîn
dite care apar la Piatra Neamţ, aparţin plafonului inferior (43 % ) ur
mate de cele ale plafonului mijlociu (31 % ). Norii plafonului superior
sînt înregistraţi în procentul cel mai scăzut (13 % ). Un regim anual bine
conturat îl prezintă formele de natură convectivă ale plafonului inferior
(Cu şi Cb) a căror frecvenţă creşte treptat dinspre anotimpul de iarnă
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Fig. 4. - La variation annuelle de l a nebulosite

a

Piatra Neamţ. Periode 1961-1970.

spre cel de vară, după care se micşorează din nou, treptat. Asemănătoare
este şi evoluţia norilor Ac, de plafon mijlociu, care rezultă de obicei
din extinderea norilor Cu şi Cb. Norii Ns şi As sînt cei mai numeroşi
în intervalul rece al anului, cu maximum în luna februarie, evidenţiind
astfel provenienţa lor advectivă (fig. 6).
TEMPERATURA AERULUI

Temperatura medie anuală a aerului la Piatra Neamţ a fost 8,7°
in perioada 1961-1970, cu 0,3° mai mare decît cea calculată pentru pe
rioada 1 896-1955.
Regimul anual al temperaturii aerului este comun zonelor cu alti
tudine joasă din ţara noastră, valorile medii şi absolute cele mai scă
zute fiind înregistrate în luna ianuarie, iar cele mai ridicate în luna
iulie (fig. 7).
Temperatura medie a lunii ianuarie a fost de -5,0° pentru peri
oada 196 1-1970 şi de -3,3° pentru perioada 1 896-1955. Temperatura
medie a lunii iulie este de 19,6° pentru ambele perioade1• Valorile tem
peraturilor absolute, maximă şi minimă, produse la Piatra Neamţ sînt
37,8° (luna iulie) şi respectiv -28,6° (luna ianuarie). In medie, iernile
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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sînt blînde şi nu depăşesc categoria de reci. Verile se înscriu în rîndul
celor călduroase, uneori chiar foarte călduroase.
Zilele cu ger se manifestă în intervalul noiembrie-martie iar cele de

iarnă în intervalul octombrie-aprilie. II1lgheţurile, cu excepţia lunilor de
vară, sînt prezente în toate celelalte luni, avînd frecvenţă maximă în luna

ianuarie. Existenţa îngheţurilor tîrzii de primăvară (din lunile aprilie
şi mai) ridică probleme mai deosebite pentru pomicultură. Dezgheţurile
au loc în intervalul rece al anului, depăşind 50 % din zile în lunile fe
bruarie şi martie. Zilele de vară se produc din luna martie pînă în luna
octombrie iar zilele tropicale din luna mai pînă in luna septembrie,
ajungînd la numărul maxim în luna iulie (tabel 1).
Suma temperaturilor medii zilnice
� 10°, în jur de 2.800° în in
tervalul aprilie-septembrie, indică prezenţa condiţiilor prielnice pentru
cultivarea soiurilor timpurii de viţă de vie care,
tîlnite sporadic pe frunţile teraselor insorite.

într-adevăr,

sînt în

Trecerea temperaturii medii zilnice prin oo, ce caracterizează ince
putul şi sfîrşitul iernii are loc în prima decadă a lunilor decembrie şi
martie. Trecerea temperaturii medii zilnice prin valoarea de 5°, care
primăvara corespunde începutului

vegetaţiei

active

a

plantelor

iar

toamna, terminării vegetaţiei culturilor de toamnă, se produce in ultima
decadă a lunii martie şi în prima sau a doua decadă a lunii noiembrie.

1 0°, de care este
legat în ceputul vegetaţiei arborescente, are loc la sfîrşitul de·c adei a

Trecerea temperaturii medii zilnice prin valoarea de
treia a lunii aprilie (tabel II).

Valorile medii lunare sînt deduse dintr-o suită variată de valori
zilnice,

curba

anuală

exprimînd

regimul

temperaturii

aerului

sub

o

formă aplatizată. De exemplu, pentru perioada 1961-1970, cele mai
frecvente au fost temperaturile medii zilnice de 16° şi 17°, temperaturile

22°, temperaturile minime de 14o şi amplitudinile termice
cuprinse între 7° şi 9°. ( Pe anotimpuri aceste valori sînt date în tabelul I I I ) .
Din figura 8 s e remarcă faptul c ă cele mai ridicate temperaturi
me dii , maxime şi minime din anotimpul de iarnă, se i ntercalează cu cele
mai coborîte temperaturi ale anotimpului de vară. In anotimpurile de tran
maxime de

ziţie,

frecvenţa diferitelor valori

ale

temperaturilor medji,

maxime

şi

minime este asemănătoare, conturîndu-se o uşoară deplasare spre valori
mai mari în anotimpul de toamnă.
1

MeruUoni!im ci!i metoda de

196 1 (·formula.

Koppen)

obţinere

a mecHi'lor de temperaturl!. i na itnt e

dl!. rezulta te a.·propiate

de metoda

(media decliuisi!i din paU'u observaţii ).
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- Mediile lunare şi extreme ale temperaturii aerului la Piatra Neamţ
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1.
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4.
Temperatura minimă medie lunară.
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- Les moyennes mensuelle et extremes de la temperature de l'air
Neamţ.
1. La temperature maxima absolue.
2. La temperature maxima moyenne mensuelle.
3. La temperature mo;renne mensuelle.
4. La temperature minime moyenne mensuelle.
5. La temperature minime absolue.
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Comparativ cu localităţile din porţiunea imediat superioară a
van Bistriţa (Pîngăraţi, Ceahlău) se constată că în lunile de iarnă tem
peraturile medii diferă puţin fiind, în unii ani mai coborîte chiar la
Piatra Neamţ unde gradul de adăpostire este mai mic, suprafeţele ac
vatke dezgheţate mai reduse şi persistenta inversiunilor şi
a invaziilor de aer rece, crescută, favorizată de relieful depresionar sub
carpatic.
UMEZEALA AERULUI ŞI CEAŢA

Regimul anual al umezelii relative, la Piatra Neamţ se aseamănă,
ansamblu, cu cel întîlnit în zonele cu altitudine j oasă, păstrînd tendinţa
de a fi invers cu regimul temperaturii anului. Cea mai mică valoare
medie lunară se realizează în luna aprilie cînd uscăciunea provocată de
deplasarea ascendentă, intensă, a vaporilor de apă (gradientul de tem
peratură vertical, lunar, se înscrie printre cei mai ridicaţi din timpul
anului) este accentuată de cantitatea redusă de precipitaţii.
La Pia,tra Neamţ, mediile lunare ale umezelii relative din inter
valul mai-august, diferă puţin de valoarea minimă din iuna aprilie, spre
deosebirf' df' valorile mai mari înregistrate la stati ile meteorologic e
( Pînqăraţi, şi Ceahlău Sat) din porţiunea imediat s uperioară a văii
Bistriţa, evidenţiind astfel ariditatea mărită , caracteristică regiunii
în

s u b c f' rn i'l t i �P.

Maximum mediu lunar al umezelii relative s-a realizat in perioada
1961-1970, în l�.ma decembrie cînd, după cum am menţionat. gradul
de acoperire a cerului a fost cel mai ridicat iar dur<=�ta de strălucire a
soarelui a fost cea mai redusă din timpul anului (fig. 9).
Zilele cu umezeală relativii < 30 % . deci cu o uscăciune pronun
ţ'ată sînt cele mai numeroase în anotimpul de primăvară, cu maximum
in luna aprilie. In anotimpul de iarnă numărul lor este minim.
Zilele cu umezeală relativă � 50 % sint cele mai frecvente în
intervalul cald al anului. In lunile mai-iulie procentul lor se micşo
rează ca rezultat al intensificării evaporaţiei şi evaootranspiraţiei şi a
dE>zvoltflrii nebulozităţii şi precipitaţiilor de natură termo-convectivă
(fig. 1 0) .
Zilele cu umezeală relativă >-. 80 % (la ora 1 3) sau "zilele umede",
scad ca număr dinspre anotimpul de iarnă (maximum in luna decem
brie) spre cel de vară (minimum in luna august). In anotimpul de iarnă
oe măsură ce urcăm în interiorul văii, pînă in zona lacului de acumulare
Izvorul Muntelui-Bicaz, numărul "zilelor umede" se micşorează treptat,
fenomen datorat atit proceselor de fonizare mai intense ctt şi prezenţei
suprafeţelor lacustre, artificiale, din valea montană care se menţin frec
vent neacoperite total de gheaţă,
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Fig. 9. - Variaţia anuală a umezelii relative la Piatra Neamţ.
Fig. 9. - La variation annuelle de l'humidite relative

a

Piatra Neamţ.

Umezeala absolută (tensiunea vaporilor) variază, în cursul anului,
asemănător cu temperatura aerului, cea mai mare valoare medie lunară
producîndu-se în luna iulie iar cea mai mică în luna ianuarie (fig. 1 1).
Deficitul de umiditate, ca şi umezeala absolută, evoluează în ace
laşi sens ca şi temperatura aerului (fig. 12). Maxima absolută a defici
tului de saturaţie înregistrată în perioc-da 1961-1970 a fost de 42,3 mb.
în luna iulie, valoare apropiată de c:ea care exprimă seceta atmosferică
( > 50 mb.). Valori mari ale deficitului maxim de saturaţie ( > 35 mb.)
s-au întîlnit şi în lunile august şi septembrie.
Ceata se formează datorită condensării vaporilor de apă deasupra
suprafeţei solului . In timpul ei vizibilitatea orizontală nu depăşeşte un
km. In perioada 1 961-1970 cele mai multe zile cu ceaţă s-au produs
in anotimpul de iarnă (25,2) , după care au urml!t în ordine, ano
timpurile de toamnă (10.2 zile cu ceaţă), de primăvară (5,7 zile cu cea
ţă) şi de vară (0,2 zile cu ceaţă) (tabelul IV). Maxim um de ore cu cea
ţă se realizeazăîntimpul nopţii şi dimineţii, iar minimum în timpul după
amiezii. Ca tip predomină ceţurile advective. Ceţurile sînt însoţite de
acalmii sau vînturi slabe cu direcţia dinspre sud-est, fiind cele mai frec
vente la temperaturile cuprinse între -5° şi + 5°
IP. timpul răcirilor radiative intense din noptile senine. in denre
siunea Cracău-Bistriţa iau naştere i nversiuni puternice însoţitede obicei
de mase inerte de aer rece, numite şi "lacuri de iler rece", fenomen
specific depresiunilor de la gurile văilor montane. "Lacurile de aer rece"
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

FLORIN MIHAILESCU,

1 70

zi/1

,..

1
,.. ,
1
1
... ...
1
...... _ ,J
1
1
'
'
'
'
1
1
'
1

10

5
.

O 1

ION CREŢU

___

.

,//_. .. . ,\.. .. . .

'

'

'
,

'

\

\
\
\
\
\
\

\
\
\
\
\
\
\
\. _

-.. . .
,_ . ·;······... . ....,, '

1/ III IV V VI VII VII IX X XI XII
r �

r �

-- r a:

JO %
50 %
8fJ %

Fig. 10. - Variaţia anuală a zilelor cu diferite valori medii
la Piatra Neamţ. Perioada 1961-1970.

ale umezelii relative

Fig. _ 1 0. - La variation annuelle des jours a des diverses valeurs
l'humidite relative a Piatra Neamţ. Periode 1961-1970.

moyennes

de

se pot "umple cu ceaţa de radiaţie care se termină deseori brusc în zona
oraşului, la limita văii montane, sub forma unui "zid" ce conturează
de fapt masa de aer rece, inertă, din depresiune. (M i h ă i 1 e s c u, 1 970).
PRECIPITAŢII LE ATMOSFERICE

Cantităţile anuale de precipitaţii căzute la Piatra Neamţ sînt re
lativ reduse (649,0 mm în perioada 1 896-19 1 5 ; 1 92 1-1955 şi 576,4 mm
în perioada 1 961-1970) ca de altfel pe tot fundul văii Bistriţa aflată
în zonă de adăpost aerodinamic faţă de masele de aer umede de origine
oceanică, dominant vestice. Mersul anual al precipitaţiilor la Piatra
i\ieamţ aparţine tipului continental cu cele mai mari cantităţi că.zute
1n anotimpul de vară..
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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La variation annuelle de l'humidite absolue
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Piatra Neamţ.

Luna cu cantităţi maxime de precipitaţii a fost iulie (98,0 mm)
pentru perioada 1 961-1970 şi iunie ( 1 1 4,9 mm) pentru perioada 1 896
1 9 1 5 ; 1 921-1955. Cantităţile cele mai mici de precipitaţii s-au inregistrat în luna ianuarie ( 22,6 mm) în perioada 1 896-1 9 1 5 ; 1 921-1 955
şi in luna februarie (22, 1 mm) în perioada 1 961-1970. ( fig. 1 3) .
La sfîşitul anotimpului de primăvară şi începutul anotimpului de
vară se produc cele mai multe zile c u precipitaţii. Toamna în l ima octombrie, se înregistrează cele mai puţine zile cu precipitaţii din timpul
anului ca urmare a predominării regimului anticiclonic.
Precipitaţiile abundente ( :> 20 mm) cad de obicei in intervalul
cald al anului cu maximum de frecvenţă in lunile iunie şi iulie. O
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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mh

10

Fig.

12. - Variaţia anuală

a

Perioada 1961-1970.
deficitului de saturaţie la Piatra Neamţ.

Fig. 12. - La variation annuelle de def.ant de saturation
1961-1970.

a

Piatra Neamţ. Periode

uşoară creştere a acestora se manifestă în luna noiembrie ca urmare
activizării ciclonilor deasupra Mării Negre ( fig. 1 4 ) . La Piatra Neamţ,
cea mai mare cantitate de precipitaţii căzute într-un an a fost de
1 1 65 mm ( în anul 1 9 1 2) iar cea mai mare cantitate căzută într-o lună
a fost de 434,7 mm ( septembrie 1 9 1 2) . Cantitatea maximă înregistr_ptă
în 24 de ore a fost de 84 mm ( 8 iunie 1 901 ) .
I n perioada 1 961-1 970, precipitaţiile sub formă d e zăpadă au
c i; z u l în intervalul octombrie-aprilie într-un număr mediu de 47 de
zile, cu maximum în luna februarie ( 1 1 ,3 zile) ( fiq. 1 5) . Numărul mediu
anual al zilelor cu strat de zăpadă a fost de 46,9 în perioada 1 9611 970 şi de 64,2 în perioada 1 926-1 955. Inălţimea stratului de zăpadă
a fost maximă, în decada a treia a lunii ianuarie, ( depăşind 1 O cm) , în
perioada 1 96 1 - 1 970 şi în prima şi a doua decadă a lunii februarie
în perioada 1926-1 955 ( ( fig. 1 6) .

a

PRESIUNEA ATMOSPERICA ŞI VINTUL

Mersul anual al presiunii atmosferice, cu valorile lunare cele
mai man m intervalul rece al anului, se înscrie în tipul continental.
Cea m a i ridicată presiune medie lunară se produce în luna octombrie
( în nerioada 1 896--1 955 maximum lunar al presiunii atmosferice s-a
produs şi în luna noiembrie). Un maximum secundar al presiunii athttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Variaţia anuală a precipitaţJilor la Piatra Neamţ.
La variation annuelle des precipitations

a

Piatra Neamţ.

mosferice, se realizează în luna ianuarie, legat de extinderea anti
uclonului continental Presiunea minimă lunară s-a înregistrat în luna.
aprilie, în perioada 1 961-1970 şi în luna iulie în perioada 1 8961 955 (fig. 1 7). Media anuală a presiunii atmosferice a fost de 978,9 m.b.
în perioada 1 96 1 - 1 970 şi de 976,5 m.b. în perioada 1 896-1 955.
Regimul vîntului la Piatra Neamţ este deosebit de complex şi
variat fiind puternic influenţat de condiţiile orografice. Curenţii de
aer sînt canalizaţi pe văi, îndeosebi pe valea Bistritei. Vînturile a
căror direcţie este aceeaşi cu orientarea văii sînt dominante, cele
perpendiculare pe axa longitudinală a văii au frecvenţa minimă. Da
torită reliefului, regimul vîntului poate fi complet deosebit chiar în
puncte situate la distanţe relativ apropiate. Un astfel de exemplu îl
oferă razele vînturilor alcătuite separat pentru cele două decenii
( 1 951 - 1 960 şi 1 961-1970) în care statia meteorologică Piatra Neamţ
a funcţionat în condiţii diferite de relief ( fig. 1 8) . In perioada 1 9 5 1 i 960, raza anuală a vînturilor a fost conformă c u orientarea văii Cuej di
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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numărului de zile cu rrecipitaţii la Piatra Neamţ.
Perioada 1961-1970.

- La variation annuelle du nombre des jours
Neamţ. Periode 1961-1970.

â

J:-recipitations

a

Piatra

în sectorul de confluenţă cu valea Bistriţei. Vînturile dinspre vest şi
nord-est au fost cele mai frecvente. Aca:lmiile s-au înregistrat într-un
procent însemnat ca urmare a gradului ridicat de adăpostire al staţiei.
In perioada 1 96 1 - 1 970 , roza anuală a vînturilor reflectă carac�
teruf circulaţiei aerului pe valea Bistriţei. Direcţiile v înturilor domi
nante dinspre nord-vest şi sud-est, sînt corespunzătoare orientării cu
loarului văii Bistriţa în sectorul de amplasare al staţiei. Micşorarea
frecvenţei acalmiilor cît şi creşterea vitezelor medii pe direcţii indică
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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La variation annuelle du nombre des jours a la ţ'luie et
Piatra Neamţ. Periode 1961-1970.

a

la neige

a

o dinamică mai accentuată a curenţilor de aer. Regimul vîntului la
Piatra Neamţ este în mare măsură determinat de circulaţia periodică
locală (vînturi de munte-vale) fenomen de altfel specific "gurilor"
marilor văi montane. Rozele anuale, pe oie de observaţii climatolo
gice, conturează schimbarea diurnă a sectorului de dominare a vîn
tului : noaptea din amontele văii, ziua din aval. Regimul circulaţiei
periodice locale, ('a şi regimul vîntului în an.;amblu este de asE-menea
complex. Astfel în perioada 1 951-1960 predominarea vînturilor ves
tice dimineaţa (la ora 8) şi seara ( la ora 20) evidenţiază ramificarea
curenţilor locali descendenţi ( vînturi de munte) din valea Bistriţei
prin culoarul Cuejdiului sub formă de vînturi de nord-est şi est.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Variaţia anuală

a

presiunii atmosferice la Piatra Neamţ.

La variation an nuelle de la presion atmospherique

il

Piatra Neamţ.

Alternanţa zilnică a curenţilor de aer, proprie circulaţiei peri
odice locale, este mai clar exprimată în graficele cu frecvenţa vîntu
rilor în perioada 1 961-1970 ( fig. 1 9). Frecvenţa cea mai mare revine
vînturilor de nord-vest urmate de cele de sud-est. Vînturile de nord
vest care reprezintă în principal circulaţia locală descendentă (vîn
turile de munte, nocturne şi matinale) se intensifică treptat dinspre
intervalul rece spre cel cald al anului, ajungînd la frecvenţa maximă
în lunile anotimpului de vară. Vînturile de sud-est caracteristice pen
tru circulaţia locală ascendentă (vînturile de vale din timpul zile�)
sînt de asemenea cele mai frecvente în intervalul cald al anului. In
lunile mai-iulie procentul acestor vînturi se micşorează datorită pre
cipitaţiilor convective în timpul cărora se formează o l'irculaţie des
cendentă în lungul văii inferioare montane a Bistriţei.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Legată de insolaţie, durata de dominare a vînturilor de sud-est
creşte în timpul zilei dinspre intervalul rece spre cel cald al anului
fiind în medie de
- 3 ore în anotimpul de iarnă (între orele 1 4-16)
- 9 ore în anotimpul de primăvară ( între orele 1 1-19)
- 8 ore în anotimpul de vară ( între orele 1 1-18)
- 7 ore în anotimpul de toamnă ( între orele 12-18).
In restul timpului predomină vînturile de nord-vest.
Preponderenta direcţiilor de nord-vest în regimul vîntului se
datoreşte şi circulaţiei generale, dominant vestic ă ( în altitudine) care
la intensităţi mari întăreşte circulatia de la sol, prin canalizare, în
deosebi în culoarele expuse pe partea vestică a orizontului.
Circulaţia periodică locală (vînturile de munte-vale) este cea
mai pronunţată spre sfîrşitul anotimpului de vară şi începutul ano
timpului de toamnă. In luna august se înregistrează numărul maxirn
de zile (22) iar în luna decembrie numărul minim de zile (9) c u cir 
culaţie periodică locală.

o

Fig. 20.
Fig.

20.

-

-

La

1

Variaţia anuală a vitezei medii a vintului
Perioada 1961-1970.

lu

Piatra Neamţ.

variation annuelle de la vitesse moyenne du vent
Periode l 06 l-1970.
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Cunoaşterea
regimului
curenţilor
locali
prezintă
un
deosebit interes pentru activitatea practică făcînd posibilă o estimare
mai precisă a dinamicii şi arealului de dispersie a noxelor emise de
obiectivele industriale,
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eo
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c=:::J 0 - 1 mjs
Fig.
Fig.

21.
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C:::0 2 - 5 mjs � 6 - to m/S � !l-t5 mjs
IIIllliill 16 -20 mjJ - > 2 1 mjs

- Frecvenţa lunară a vîntului cu viteze diferite la Piatra Neamţ.
Perioada 1961-1970.

La frequence mensuelle du vent a diverses vitesses
Periode 1961-1970.
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Frecvenţa anuală a vintului de diferite viteze pe ore de observaţii la
Piatra Neamţ. Perioada l !J 6 1 - 1 970.

- La frequence annuelle du vent
tion

â

â diverses vitcsscs par heures d'observa
Piatra Neamţ. Periode 1961- 1 970.

Mediile lunare ale vitezei vîntului cresc treptat spre intervalul
cald al anului odată cu accentuarea convecţiei şi a turbulenţei, ajun
gînd la valorile cele mai mari în lunile mai şi iunie ( fig. 20) . O evo
luţie similară o prezintă şi vţtezele vîntului cuprinsă între 6-1 0
mjscr. ş i între 2-5 mjs. (care, însă atinJg frecvenţa maximă î n luna
iulie) . Frecvenţa acalmiilor şi a v înturilor slabe (0-1 m;s) se
micşorează dinspre anotimpul de iarnă spre cel de vară. Vînturile
tari ( .>- 1 5 mjs) se manifestă într-un procent mai însemnat ( .>- 1 % ) în
intervalul noiembrie-martie (fig. 2 1 ) .
Dintre ·caracteristicile regimului vîntului l a Piatra Neamţ, se
remarcă intensităţile mari, uneori de 1 2-16 mjs ( după girueta Wild)
la care ajunge dimineaţa, în zilele senine, componenţa desccndentă
( vîntul de munte) a circulaţiei periodice locale. Fenomenul se dato
reşte particularităţilor locale de acumulare şi scur�ere a aerului răcit în
condi ţiile existenţei lacurilor de baraj din valea montană a Bir.;
triţei, fii nd reflectat în regimul diurn al vitezei vîntului prin faptul
că, la pra 7, vitezele de 6-1 0 mjs şi 1 1- 1 5 mjs, prezintă frecvenţa
cea mai mare dintimpul zilei ( fig. 22) .
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

TABELUL

Caracteristici ale temperaturll aerului la Piatra Neamt

Caracteristlques de la temperature de l'air ă Piatra Neamt
Zile

Perioada
Luna

cu ger
10°)
( t. min.
de iarnă
)
('l. max. oo

cu îngheţ
( t. min
cu

00 )

dezghet

tropicale
( t . max.

30 ° )

( L.

ma1(.

25 ° )

-

-

9,9

3,2

10,9

4,4

0,1
-

-

-

-

25,6

22,0

6.0

0,3

-

-

24,4

1 9,6
1 7, 1

3,5

-

1 ,7

-

1 2, 1

1 5 .0

1 96 1 - 1 970
! 899- 1 9 1 5 ;
1 923--1 930 ;
1 938- 1943 ;
1 945- 1 955 i

1 6, 7

29.5
30,0
1 1 ,2

1 6,9

1899- 1 9 1 5 i
1 923--- 1 930 i
1931\--1 943 i
1 945-1 955 i

1 96 1 - 1 970
1 96 1 - 1 970

! 899- 1 9 1 5 i
1923-1930 i
1 938-H l4.�
1 945- 1 955 f
1 96 1 - 1 970

de vară

1,9

1 96 1 - 1 970

1 899- 1 9 1 5 i
1 923-1930 i
1 938-1 943 i
1 945- - 1 955 i

1 96 1 - 1 970

-

-

6,1

-

-

0, 1

-

-

-

-

-

-

0.8

2,3
2, i

0,6

-

-

0,4

6, 1

22,6

-

0,1

2,5

1 0,4

41,2

-

-

1 ,6

1 1 ,8

45,4

0,0

4,4

1 5. 3

26,6

1 29,7

0, 1
-

1,1

9,7

2G.4

1 1 4,8

0.6

65

54,0

0,0

-

15,8

-

9,0

5,8

5,8

1 ,2

2,9

2,7

0.5

-

0,0

-

-

0,1

1 ,2

6,4

14,1

1 9,5

1 9,6

7,7

1,2

0.0

-

-

0, 1

1 ,5

4,4

12,1

1 7. 3

1 5,9

72

0.8

-
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TABELUL I l
Inceputul Ş i durata medie i n zile a intervalului cu medii zilnice
:> oo, :> so :> 10o, :> 15° la Piatra Neamţ
,

Le commen c:ment et la duree moyetme en jours du intervalle a des moyen nes
journalieres a Piatra Neamţ

Perioada

Incepot

oo

Sfirş lt

Durata

Inceput

5'

Sfir Şlt

Durata

In cepu!

1 0°

Sfirşi t

Durata

Ince
put

1 50

Sfirşlt

Dural a

1 96 1 - 1 970

2 III

6 XII

280

28 III

1 5 XI

233

18 IV

16 X

1 82

18 V

16 IX

1 22

1 896-1 955

4 II I

5 XI I

277

29 III

4 XI

221

22 IV

10 X

1 72

22 V

1 4 IX

l lG
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TABELUL III
Cele mal frecvente temperaturl medii, maxime, minime şi amplltudtnl
în perioada 1961-1970, la Piatra Neamţ
Les plus frequentes temperatures moyennes, maxima, mlnlmes et amplltudes
dans la pertode 1 96 1 - 1 970 a Piatra Neam\
Temperatura

Anotimpul

-- - 1 °

medie
m a xi m a

primiivara

lama
i

20

-

' -2 0

so

60

.amplitu d i n e

! 30

! 90

1 ,4 0

'22 '

2 4°

1 9°

114 0

1 4°

1 2°

70

RO

-

mi·nima

toamna

vara

1 0°

TABELUL IV
Numărul mediu lunar şi anual al zilelor

cu

ceatii Ia P "atra Neamţ

Le nombre moyen mensuel el annuel des Jans au bronlllerd a Piatra Neamţ

F

Luna

M

A

A

M

s

o

N

D.

zile

8,0

6,7

4 ,7

1 .0

o

o

o

0,2

0,6

2, 9
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6,7

Amplitu
dinii

�

----------------------------

1 0,5

4 1 ,3
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ION CREŢU

C O N C L U Z I I

- Particularităţ ile climatice ale oraşului Piatra Neamţ sint de
terminate în principal de poziţia sa la conta·ctul dintre regiunea car
patică şi cea subcarpatic ă.
- Deşi iernile sînt în general blînde, persistenta inva
ziilor
de
aer
rece
şi
a
inversiunilor
în
regiunea
�ubcarpatică în acest anotimp, imprimă o notă de riguro
zitate climatului prin creşterea umezelii aerului, a frecvenţei inghe
ţurilor, a numărului de zile cu ceaţă etc, în comparaţie cu porţiunea
imediat superioară a văii montane a Bistritei.
- Nebulozitatea convectivă ·care se dezvoltă in anotimpul de
vară deasupra regiunii montane influenţează reuimul strălucirii soa
relui mărind decalajul dintre momentul duratei maxime zilnice de
strălucire a soarelui şi cel al amiezii reale.
- Valorile maxime ale deficitului de saturaţie şi, tn ansam
blu, regimul umezelii aerului, din lunile de vară, conturează i nflu
enţa aridă a regiunii subcarpatice.
- Regimul precipitaţiilor cu cantităti maxime căzute în inter
valul cald al anului aparţine tioului rontinental.
- Regimul vîntului este puternic influenţat de condiţiile ora
grafice care favorizea7ă formarea unei circulaţii periodice locale
pronunţate în valea inferioară montană a Bistriţei.
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CONSID:ERATIONS CLIMATIQUES CONCERNANT LA VILLE PIATRA NEAMT
RESUME

Dans le travail on nnalyse l'eclat du soleil. la nehulosite, la temperature de
l'uir, l'humidite de l'air les rrecipitatoins atmospherique3, la pressio:1 atmospherique
el le vent, enregistres dans la ville Piatra Neamţ.
Pnr suite de la modifi cation du programme des observations de l'annec 1961.
les valeurs des periode 1896-1960 et 1961- 1970 sont presentees parallelement..
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On fait des considerations sur les particularites climatiques de la viile Piatra
Nt•nmţ, an se relevant le râie de la zone subkarpatique dans l'accentuation des inver
sions thermiques et de l'humidite de ['alir dans l'intervalle f.roid de 'l'anne, et dans
l'i ntensification de l'aridite dans la saison de l'etP.
On se fait remarquer aussi les caracteristiques qui sont introduis par le . relief
montagneux dans le regime annuel de l'eclat du soleil et dans la circulation locale
de l'air.
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ABSTRACT

Some d a ta conc er n i n g t h e evaporation o n the Izvorul
M u n t e 1 u i-B i c a z w a t e r r e s e r v o i r : In this paper there is presented
the evaporation regime of water surface of Izvorul M un telui -Bicaz reservoir and
lhe loss of electric power due to this phaenomenen.
A special stress is laid on the influence of local conditons upon the water
evaporation and it is emphasized the fact that, during a year, this presents two
different periods the first characterized by a small evaporalion , occu ring to lo July
and the second, coveriry the second falf of a year.
A special evidence is made for the local modi fioution of t h e climate and tlw
uparition of a different microclimate in adjacent zones of the reservoir.

Studierea evaporaţiei de pe suprafaţa lacului Izvorul Muntelui Bicaz a început din anul 1963 şi a avut un dublu scop 1 - acumu
larea unor date privitoare la evaporaţia de pe suprafaţa lacurilor mari
::ntuate in zone muntoase, aspect mai puţin cercetat în ţara noastră
2 - evaluarea cantităţii de apă scoasă din circuitul economic şi a pier
derilor cauzate pe această cale producţiei de energie electrică.
Măsurătorile asupra evaporaţiei s-au efectuat paralel pe lac şi
pe sol folosindu-se evaporimetre de tip G.G.I. 3000. Instalaţiile pentru
Jnclsurătorl au funcţionat pînă la sfîrşitul anului 1 967, în zona de la
Baraj , iar din 1968, în zona Izvorul Alb, care are o poziţie mai repre
zentativă pentru lac.
Caracterizarea principalilor factori care determină evaporaţia apei
aparţin, după cum se ştie, la două categorii distincte. Prima categorie
cuprinde factorii externi mediului acvatic, respectiv condiţiile meteo
rologice de deasupra apei, iar cea de-a doua categorie cuprinde caracte
risticile proprii unităţilor acvatice. Elementele meteorologice reflectă in
1

2

Sectorul de Hidrologie-Meteorologi'.�. Iaşi.
Staţia Hidrologică, Piatra Neamţ.

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

190

DIONISIE

DRAGHINDA,

V ALERIAN

CIAGLIC

2

evoluţia lor influenţa factorilor geografici locali, in cazul de faţă aşe
zarea lacului în fundul unei văi largi, înconjurată de culmi muntoase
cu altitudini mijlocii şi mici.
Analizînd evoluţia principalelor elemente meteorologice care in
fluenţează procesul de evaporaţie se constată o mare neuniformitate
pentru perioade mici de timp (zilnic şi decada!). Faptul apare atit pe
grulicele din fig. 1 -2 şi 3, cît şi din datele înscrise în tabela 1. Astfel,
regimul termic al atmosferei se caracterizează prin variaţii mari de tem
peratură de la o zi la alta şi de la decadă la decadă, precum şi intre
zi şi noapte. Amplitudinea medie a variaţiei diurne oscilează in jurul
a 9°, iar amplitudinea maximă poate depăşi 17". Temperaturile cele mai
ridicate se înregistrează în intervalul iulie-august, cind valorile medii
lunare oscilează în jurul a 1 8°, iar valorile minime in lunile ianuarie
februarie, cind mediile lunare coboară la -12"C. Se înregistrează foarte
frecvent şi inversiuni puternice de temperatură însoţite de ceţuri dense.
O evoluţie la fel de neuniformă prezintă şi regimul precipitaţii
lor. Cele I!1 i:! 1 a bun d ent e precipitaţii cad în intervalul mai-iulie iar
pentru perioada de observaţii s-a menţinut in jurul a 600 mmfan, deci
o cantitate relativ redusă pentru zona muntoasă. A făcut excepţie anul
1969, cind s-au inregistrat 7 15 mm. Cantitatea oarecum redusă a pre
cipitaţiilor se explică pe de o parte prin aşezarea lacului in partea estică
a masivului Ceahlău, deci într-o poziţie care favorizează apariţia feno
menului de "umbrii de precipitaţie", iar pe de altă parte prin faptul
că in intervalul 1963-1 968 s-au inregistrat frecvent şi perioade sărace
în precipitaţii.
Orientarea culmilor muntoase influenţează şi dinamica maselor de
aer din stratul inferior al atmosferei împunîndu-le o circulaţie foarte
activă, in special în lungul văii principale.
Poziţia culmii Ceahlăului perpendiculară pe direcţia circulaţiei
generale crează condiţii optime de Mnizare a maselor de aer care îl
escaladează dinspre vest, aşa incit ajung deasupra lacului cu un deficit
de umiditate mărit.
In general vînturile au o frecvenţă mare, dar o intensitate mică,
circa 800Jo din cazurile observate avind viteza sub 2 mjs. O importanţă
deosebită o prezintă vîntul de munte-vale, care antrenează mase de aer
cu caractere diferite , în funcţie de direcţia din care se deplasează. Cer
cetările recente au arătat că vîntul de munte-vale se evidenţiază îndeo
sebi în zilele de calm atmosferic (zile senine) fiind însă în legătură
strînsă şi cu inversiunile de temperatură. Ele se caracterizează prin
frecvenţă şi viteze relativ mari, în medie între 5-8 mfs. Pot atinge
însă şi viteze de 12-1 3 mjs şi uneori mai mari. (M i h ă i l e s c u 1969).
Acelaşi regim zilnic neregulat îl prezintă şi umiditatea relativă
a aerului şi în consecinţă şi deficitul de umiditate. In general umiditatea
relativă se menţine în jurul a 800fo , iar deficitul de umiditate mediu
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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lunar oscilează între 0,8 şi l,O Ofo în intervalul decembrie-februarie şi
între 5--60fo în intervalul mai-septembrie. Media lunară maximă a fost
7,6, în august 1963.
Lungimea mare a lacului şi orientarea diferită a văii influenţează
de asemenea evoluţia elementelor meteorologice. Astfel, observaţiile de
teren şi datele obţinute la staţiile meteorologice din jurul lacului arată
că precipitaţiile au nu numai variaţii în timp, ci şi de la o zonă la
alta1. S-au înregistrat situaţii cînd la aceeaşi oră, pe unele porţiuni de
lac ploua, iar pe altele nu. De asemenea, frecvenţa şi intensitatea vîn
tului variază mult în lungul lacului. la aceeaşi oră de observaţie, în
funcţie de direcţia şi lărgimea văii, permiţînd diferenţierea unor zone
cu dinamică atmosferică foarte activă şi a unor zone în care aceasta
este mai slabă. Desigur toate aceste variaţii semnalate în evoluţia ele
mentelor meteorologice amintite fac ca procesul de evaporaţie să nu se
desfăşoare uniform pe toată suprafaţa lacului micşorînd astfel precizia
calculelor estimative asupra evaporaţiei.
In ceea ce priveşte variaţiile lunare şi sezoniere ale elementelor
meteorologice amintite. acestea sînt mult mai uniforme. Ele prezintă
o creştere treptată a valorilor din sezonul rece spre cel cald urmată de
o scădere continuă din sezonul cald spre cel rece.
O importanţă deosebită pentru procesul de evaporaţie prezintă
caracteristicile morfometrice ale lacului. Acesta are o formă alungită şi
sinuoasă cu zone mai largi expuse la insolaţie şi vînt. Lungimea de
peste 30 km (pe firul văii) şi lăţimea mare (pînă la 2 km) face ca lacul
5ă e x p u n ă o suprafaţă de a proape 3.200 ha influenţei directe a ' elemen
telor meteorologice. In acelaşi timp, volumul de aproape 1 .250.000 m3,
,i ud i1K 1 mca mare, permit acumularea şi păstrarea timp mai indelungat
a unei cantităţi mari de energie calorică. Astfel, pentru luna octombrie
1967 a fost calculat un conţinut de căldură de 13. 753,6 K.cal. (47.450
caljm2). (G î ş t e s c u, C i a g l i c 1 970).
Alimentarea lacului cu apă se face în principal prin zona cu adîn
cime mică de la coada lacului, iar consumul şi evacuarea apei prin zona
cu adîncime maximă de la baraj, dintr-un orizont situat la aproximativ
40 m sub nivelul maxim al apei. Din această cauză, cît şi datorită ca
ra c te risti cilor morfobatimetrice apar primăvara şi toamna, zone în care
te;uperatura este diferită, iar fenomenele de îngheţ au durată şi intensi
tate mai mare la coada lacului. ( C i a g l i c 1 962-1 964-1 968).
Nivelul apei înregistrează de asemenea, variaţii mari anuale, de
ordinul zecilor de metri, fapt care face ca atît suprafaţa lacului cit şi
ceilalţi indici morfometrici să se modifice mult. (C i a g 1 i c 1 970).
-

1

In p erioada 1 963-1 969 au funcţionat p e maliu� lacului trei statii meteorologice :
Ceah1ău-sa1 pe mailUI drept, Rugineşti şj Tunel intrare, pe malul sting.
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REGIMUL EVAPORAŢIEI

Evaporaţia zilnică. Datele obţinute în perioada 1 963-1969 arată,
aşa cum se observă pe grafice, acelaşi mers neuniform şi aproape para
lel cu cel al principalelor elemente meteorologice, subliniind astfel de
pendenţa evaporaţiei faţă de condiţiile climatice. Stratul evaporat zilnic
oscilează între 0,1 şi 4-5 mmjzi. Valoarea maximă înregistrată a atins
7,6 mm în ziua de 6 august 1 964. In ceea ce priveşte evoluţia evapora
ţiei zilnice în timpul anului, se observă în mod firesc, o creştere trep
tată a valorilor zilnice pe măsură ce se înaintează spre sezonul cald şi
o scădere mai lentă spre sezonul rece. Cele mai mari valori ale evapo
raţiei zilnice se înregistrează în mod frecvent în intervalul iunie-sep
tembrie şi oscilează în jurul a 4-5 mmjzi. Cele mai mici valori ale
evaporaţiei zilnice se produc în intervalul ianuarie-februarie şi sînt cu
prinse între 0,1-1,0 mmjzi. Valori scăzute ale evaporaţiei apar destul
de frecvent şi în sezonul cald al anului, în timpul perioadelor cu ploi
de durată sau cu temperaturi scăzute. Dacă se analizează numai mersul
zilnic, rezultatele obţinute în timpul măsurătorilor dau valori corespunzătoare in raport cu elementele meteorologice, cu excepţia zilelor în
care precipitaţiile sînt mari. La variaţia în timp a valorilor zilnice a
evaporaţiei şi a elementelor hidrometeorologice concordanţa este însă
slabă. Faptul apare evident dacă se încearcă corelarea stratului evaporat
zilnic cu deficitul de umiditate de la staţia meteorologică Ceahlău-sat.
In acest caz punctele obţinute prezintă o împrăştiere foarte mare, arătind pentru aceeaşi valoare a deficitului de umiditate valori deosebite
la evaporaţie. Această împrăştiere reprezintă efectul diversificării mari
a acţiunii aceluiaşi element meteorologic. Astfel, mase de aer avînd ace
laşi deficit de umiditate produc în timpul trecerii peste lac o evaporaţie
diferita în funcţie de ano ti mp primăvara mai mică, vara şi toamna mai
mare. La fel vîntul are efecte diferite la aceeaşi viteză de deplasare, in
funcţie de direcţia pe care se deplasează şi de caracterul masei de aer
pe care o antrenează, masele de aer foenizate producînd o evaporaţie
mai puternică.
Evaporaţia lunară şi sezonieră. Pentru a suplini lipsa de date di
recte din intervalul decembrie-martie, cînd nu s-au făcut măsurători,
s-a procedat la calcularea evaporaţiei decadale şi lunare pe cale anali
tică. In acest scop s-a folosit o relaţie de tipul E f (d), şi anume
E = a.dk, considerată în ultimele lucrări de specialitate apărute la noi
ca fiind cea mai adecvată pentru teritoriul ţării noastre. (Stoenescu V
şi alţii 1963). In relaţia de mai sus E = evaporaţia, d - deficitul de umi
ditate a aerului, a = parametru cu valoare locală, iar k - parametru cu
valoare regională.
Folosindu-se valorile din măsurătorile directe ale evaporaţiei şi
valorile corespunzătoare ale deficitului de umiditate de la staţia meteo,

=
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Fig. 1. - Variaţia zilnică a evaporaţlel şi a principalelor elemente hldrometeorologtce
Ia suprafata lacului Izvorul Muntelui în luna mai 1 969 : E. rnrn - evlaporatie ; P. rnrn
- precipitaţii ; T° C - ternrper.a tura aerului şi a apei ; d (rnb) - det:cite de urni<litate ( d l şi d aer ) ; W m /s - viteza vîntului.

Fig. 1. - Variation journallere de I'evaporat:on et des prlncipaux e!ements hydro

meteorologlques a Ia surfac e du lac Izvorul Muntelui au mols de mal 1969 :

E. rnrn - evarporation ;
et de l'eau ; d ( rnb )
du vent.

=

P. rnrn
precipitations ; T° C - tEliTlp-rature du l'air
deficit d'hurn:dite ( dl. et d'air) ; W. m js - vitesse
=
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rologică Ceahlău-sat s-a obţinut o relaţie a cărei expresie analitică este
de forma arătată. Valoarea parametrilor a şi k s-au determinat pentru
fiecare an în parte prin metodele s·tatisticii matematice. Spre deosebire
de corelaţiile intre valorile zilnice, încercările de corelare a valorilor
medii decadale şi lunare au dat rezultate satisfăcătoare.
Dacă analizăm repartiţia punctelor E = f (d), valori medii lunare
multianuale pe grafice se constată o dispunere a lor in două grupe care
au permis trasarea a două curbe de corelaţie. Aceasta demonstrează că
există două perioade de timp in care evaporaţia de pe suprafaţa lacului
are intensităţi deosebite. Prima perioadă ţine aproximativ pînă in de
cada 1 a lunii iulie şi se caracterizează pentru toţi anii printr-o curbă
de corelaţie unică a cărei expresie analitică este E = 0,74.d0·72• Cea de
a II-a perioadă incepe cu decada a doua a lunii iulie şi ţine pînă la
sfîrşitul anului. Ultima perioadă se caracterizează printr-o evaporaţie
mai intensă la aceleaşi valori diferite de la an la an din care cauză in
fiecare an curba de corelaţie este deosebită. Expresia analitică a curbei
de corelaţie pentru perioada a doua pe intreaga durată de observaţie
este E = 1,64.d0•37 • (Fig. 4).
Aceeaşi situaţie se constată dacă se analizează repartiţia punctelor
E = f (t), valori medii lunare multianuale. (fig. 5).
Din acest punct de vedere situaţia apare diferită de aceea semna
lată pe lacurile Găldăruşani şi Amara Slobozia, la care evaporaţia cea
mai intensă se produce in prima perioadă a anului. ( S t o e n e s c u et al.
1963).
Cauza principală care generează această situaţie este evident iner
ţia calorică mare a apei, ceea ce face ca incepind încă din luna mai
temperatura medie a apei să fie superioară faţă
de aceea a
aerului. (fig. 6).
Aceste diferenţe termice produc şi o intensificare a circulaţiei lo
cale, masele de aer mai reci de pe versanţi fiind antrenate spre lac. Dea
supra lacului ele suportă o uşoară încălzire din care cauză îşi măresc
deficitul de umiditate şi în consecinţă absorb o cantitate mai mare de
apă de pe suprafaţa lacului. Dinamica atmosferică foarte activă, in spe
cial vîntul de munte-vale, de care am amintit, contribuie la mărirea
evaporaţiei prin inlocuirea continuă a stratului de aer de deasupra la
cului.
Datele reprezentate grafic în fig. 3 arată de asemenea, strinsa le
gătură care există între evaporaţie şi elementele meteorologice din zonă.
Se observă astfel, creşterile stratului de apă evaporată decada! in funcţie de variaţiile de acelaşi sens ale temperaturii aerului şi implicit ale
deficitului de umiditate. Apare foarte clar şi efectul perioadelor plo
ioase manifestat printr-o scădere a evaporaţiei ca rezultat al acţiunii
precipitaţiilor asupra deficitului de umiditate şi temperaturii aeruluj .
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Fig. 2.

- Varlallon journallere de l'evaporatlon el des prlnclpaux e!ămenls hydiO

meteorologlques a la surface du lac Izvorul Muntelui au mols d'aout 1 969 ;

et de l'eau ;

E. mm - evaporaUon ;
d (mb)
du vent.

=

P. mrn
precipita tion ; T° C - temperalture du !'aii'
deficit d'hurn:dite (dl et d'air ) ; W. m /s - vitesse
=

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

1 96

DIONISIE DRAGHINDA,

VALERIAN

CIAGLIC

8

(fig. 3). In mersul lunar al evaporaţiei nu mai apar însă acele creşteri
şi descreşteri ale valorii stratului de apă evaporat care se observă în
evolutia zilnică şi decadală. Evaporaţia lunară are un mers regulat cu
creştere continuă a valorilor pînă în luna august după care urmează
o scădere mai lentă pînă în februarie, cînd se înregistrează valorile mi
nime. In cazul anilor în care lacul este acoperit cu pod de gheaţă, eva
poraţia este nulă. Cea mai mică valoare înregistrată in anii fără pod
de ghiaţă a fost în luna februarie 1965, cînd stratul evaporat a fost de
numai 6,1 mm. (Fig. 3).
Există de asemenea, o variaţie evidentă a stratului de apă eva
porat şi în decursul anilor ; cea mai puternică evaporaţie a fost înre
gistrată în anul 1967, an în care stratul evaporat a atins 824,9 mm. Va
loarea ridicată a stratului evaporat in anul 1 967 se datoreşte faptului
ca în cea de a doua jumătate a anului respectiv au existat şi perioade
secetoase. Situaţii asemănătoare s-au semnalat şi în 1966 şi 1968. Cea
mai mică evaporaţie s-a produs în anul 1969, cînd stratul evaporat a
avut 557,7 mm. Reducerea evaporaţiei din anul respectiv s-a datorat
ploilor puternice din intervalul aprilie-august, fapt care se observă bine
pe graficul din fig. 7. (fig. 7).
Pe acelaşi grafic se observă că în cazul lacului Izvorul Muntelui
- Bicaz, în majoritatea anilor consideraţi, stratul de apă evaporat a
depăşit ca mărime precipitaţiile în medie cu peste 1 30 mmjan. Sub acest
aspect bilanţul evaporaţie - precipitaţii este negativ.
Din datele obţinute rezultă că media multianuală a stratului eva
porat pentru perioada 1 963 - 1969 este de 729,3 mmfan, ceea ce nu
concordă cu rezultatele unor studii anterioare, în care valoarea stratu
lui evaporat pentru zona lacului este cuprinsă între 550-600 mmfan,
deci o valoare apreciabil mai mică. Neconcordanţa apare şi în ceea ce
priveşte cantitatea precipitaţiilor căzute în zonă. In perioada cercetată
stratul precipitaţiilor căzute anual a fost constant sub 700 mmfan, cu
excepţia anului 1969, în timp ce pe harta precipitaţiilor întocmită de
I.M.C., zona lacului este cuprinsă între izohietele de 700-800 mmfan.
Pentru valorile mari obţinute de noi pledează condiţiile loaale
de care am amintit : existenţa unei zone de "umbră de precipitaţii",
prezenţa fenomenului de fOhn şi dinamica atmosferică intensă care în
locuieşte în continuu stratul de aer de deasupra lacului cu un strat de
aer mai puţin saturat adus de deasupra uscatului, contribuind astfel la
mărirea evaporaţiei.
In acelaşi timp valorile mari obţinute de noi se pot explica şi prin
perioada scurtă de observaţii care s-a luat în considerare şi care s-ar
putea să nu fie reprezentativă, deoarece în perioada 1 963-1968 s-au
inregistrat şi intervale de timp sărace în precipitaţii, fapt ce a favorizat
evaporaţia. In acest sens menţionăm că datele anului 1969 luate sepahttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Variaţia evaporaţiei şi a principalelor elemente hidromeleorologlce pe lacul
3.
Izvorul Muntelui in perioada 1 963-- 1 969 (valori medii decadale) : E. mm - evaporaţia ;

Fig.

Hm

-

-

Fig. 3.

nivelul

apei

în lac ; P. rnm - precipi taţii ; T" C
d [mb) - deficitul de umiditate.

-

temperatur•a aerului ;

Variation de l'evap o ratlon et des prlnclpaux e1emen ts hydrome!eorologlque�
le lac Izvorul Muntelui durant la perlode 1963-- 1969 (valeurs moyennes par
prf>
niveau de l' eau du lac ; P. rnrn
decades) : E·. rnm - evaporation ; Hm

-

=

l'air ; d ( rnb ) - diHicit d'hum:dite.
P C - temperatur e /de
http://www.cimec.ro
http://www.neamt.ro/cmj

cipitations ;

=

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

EVAPORA TIA PE LACUL DE ACUMULARE BICAZ

197

rat corespund valoric cu cele determinate de- unii din cercetătorii pre
cedenţi. (S t o e n e s c u şi al. 1 963) .
PIERDERILE DE ENERGIE ELECTRICA CAUZATE DE EVAPORAŢIE

Cedarea unui volum de apă prin evaporaţie produce Ul} deficit e
chivalent producţiei de energie electrică. Aceasta prezintă în mod firesc
o variaţie zilnică şi anuală foarte asemănătoare cu aceea a evaporaţiei,
atît maximele cît şi minimele producîndu-se concomitent.
In determinarea volumului total de apă evaporat de pe lac un rol
important revine variaţiei mari pe care o prezintă suprafaţa lacului in
timp datorită variaţiilor de nivel ale apei. Astfel, la nivele maxime su
prafaţa lacului poate atinge 3.200 ha., 'in timp ce la nivele minime (ia
nuarie, februarie) suprafaţa de apă liberă poate să scadă pină la LOOO
ha. şi chiar mai puţin ca urmare a faptului că o mare parte a lacului
este acoperită de gheaţă. Faptul că lacul are nivelul cel mai ridicat şi
deci şi suprafaţa cea mai mare in perioada cu evaporaţia cea mai in
tensă face ca volumul pierderilor prin evaporaţie să crească mult in
acest interval de timp. Volumul de apă pierdut lunar prin evaporaţie
a variat între 23.000 m:• în martie 1 964, cînd podul de gheaţă nu a aco
perit întreaga suprafaţă a lacului, şi 3 . 1 50.000 m� in iulie 1 968.

'·-----·-- ·-----�------- ---·-·-------�
·----

Fig.

4.
CorelaUa intre evaporaUe şi deficitul de umiditate inregistrat la Staţia me
evapor.aţie ;
teorologică Ceahlău-sat (valori medii lunare multlanuale) : E. mm

Fig. 4.

-

-

d % - deficitul de um�dH•a;te.

Correlatlon entre l'evaporatlon et IP. dtWclt d'humldile enreglstre a la Sta
tlon. Meteorologiqu e Ceahlău-sat (valeurs moyennes mensuelles multlannuelles) :

-

E. mm

=

evaporation

;

d % - dtl!lficiţ d'humidite,
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CorelaUa Intre evaporaţie şt temperatura aerului InregistraU l a Staţia me
teorologică Ceahlău-sat (valori medii lunare multlanuale) : E. mm
evarporaţie ;
-

-

T° C

Fig.

5.

-

temperatura aerului.

Co rrelation entre l'evaporation el la temperature de l'air enregislree a la
StaUon Meteorologique Ceahlău-sat (valeurs moyennes mensuelles muJt.l
annuelles) : E. rnrn - ev.apora•tion ; T° C
ternrperature de l'a:ir.

-

=

Determinarea pierderilor de energie electrică cauzate de evapo
raţie s-a făcut luîndu-se in calcul ; volumul de apă evaporat lunar, că
derea medie lunară şi randamentul hidrocentralei de la Stejarul, la care
s-au aplicat corecţiile pentru pierderile de energie prin tunel şi con
ductele de fontă. Rezultatele obţinute sînt înscrise in tabela centraliza
toare nr. Il. (Tabel II) .
Din datele analizate rezultă că stratul de apă evaporat în perioada
l .I.l963-3l .XII.1 969 atinge grosimea de 5 1 1 2,9 mm. Volumul de apă
pierdut corespunzător acestui strat este de 1 34.343.000 m3, iar echiva
lentul energiei pierdute de 38 .671 .000 Kwh. Energia medie anuală pier
dută este de 5.523.800 Kwh, iar maxima de 7.148.000 Kwh în 1 967.
Admiţînd timpul de funcţionare mediu al unei termocentrale de
5.000 orejan rezultă puterea centralei P � � 2 3: 8 �- 1000 Kwh.
_
T
5.000
Considerînd un consum de combustibil mediu anual de 0,360 kg
c.c.jKwh, rezultă Q
5.523.800 X 0,360 - 2.000.000 Kg.c.c. /an, adică
consumul a 2.000 tone combustibil convenţional pe an.
-

-

-

ALTE EFECTE ALE EVAPORAŢIEI

Volumul mare de apă cedat de lac în procesul de evaporaţie
zează in afară de pierderi în producţia de energie electrică şi o
de schimbări in mediul înconjurător sau chiar în mediul acvatic.
mai importantă dintre aceste schimbări este aceea a climatului
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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manifestată prin apariţia şi dezvoltarea unui microclimat deosebit în
zonele din imediata vecinătate a lacului. Astfel, înregistrările staţiilor
meteorologice din zonă arată că în imediata vecinătate a lacului ampli
tudinea variaţiei termice este mai mică, atît temperaturile maxime, cît
şi cele minime avînd valori mai mici în imediata vecinătate a lacului.
(Tabel I). De asemenea, volumul mare al evapora ţ iei a cauzat o creş
tere a umidităţii relative din zonă, care se menţine în jurul a 800fo , deci
o influenţă negativă, deoarece umiditatea relativă depăşeşte valoarea
optimă. Desigur, influenţa evaporaţiei asupra climatului local apare mai
pregnant în perioadele în care se înregistează valorile maxime. Modi-

20
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, e e

1
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e e
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l e e1 e , 1e e 1 ee1 e 11 ee 1 ee 1 e 1 1 1111el

Fig. 6. - Var talfa temperaturll apel la suprafaţa lacului Izvorul Muntelui şi a tempe
raturll aerului Ia Statia meteorologică Ceahlău-sat în anul 1969 (valori medii decadale).

Fig. 6. - Varlatlon d e la temperatu re de I'eau a Ia surface du l ac Izvorul Mun telui
et de . l a temp e rature de l'alr a la Statlon MtH.eo rologlque Ceahliiu-sa.t en 1969
(valeu rs moyennes par decades ) : apl! - I'e-au ; aer - J',adr.
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ficările microclimatice se resimt însă numai într-o zonă îngustă din
jurul lacului. Limita superioară a zonei influenţate se situează la ni
velul înşeuărilor dintre culmile înconjurătoare. Faptul se observă foarte
bine în timpul inversiunilor de temperatură, dar mai ales toamna, cînd
ceaţa de evaporare antrenată de masele de aer care circulă în lungul
v .J i i formeaza un nor continuu la nivelul înşeuărilor. La sfîrşitul lunii
noiembrie şi începutul lunii decembrie, după dispariţia norului rămîne
pe versant, la nivelul lui, o brumă groasă, iar pădurea este acoperită
cu chiciură care persistă de la o zi la alta. Deasupra acestui nivel şi
dedesubtul lui atît pădurea cît şi versantul nu sînt acoperiţi de brumă
in zonele umbrite bruma persistă de la o zi la alta, încît după cîteva
zile atinge 2-3 cm grosime şi capătă aspect de zăpadă.
Apariţia brumei la un anumit nivel evidenţiază două situaţii deo
sebite
T(JC

10

E/P
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Fig. 7. - Variaţia anuală a evaporaUel de pe suprafa ta lacului Izvorul Munte!ul şi a
temperaturll aerului şi a preclpltatlllor la Statia meteorologică Ceahlău-sat : E. /P. m m
- evapora Ua Şi preripHatiile ; P C - ternpera•tur.a aerului.
r;g. 7.

- Varlatlon annuelle de l'evaporatlon a la surlac e du l ac Izvoru l Muntelui
et de la temperature de l'a'r et des preclpllaUons a la Statlon Mereorologlque
Ceahlău-sat : E. JP. mm
evaporation et precipHations ; P C - tempera-tun•
=

de l'air.
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TABELUL

NR.

1

Temperaturile medii decadale ale aerului ioregir.trale în anul 1967 la staţiile meteorologice Ceahlău-sat, Ruglneştl,
Tunel intrare şi temperatnrlle medii decadale ale apei din lacul Izvorul Muntelui.
Temperatures moyennes par decades de I'air enregislr�es en 1967 aux Sta�ions Meteorologiques de ceabliiu-sat, Rugineştl,
Tunnel-entn!e et Ies temperatures moyennes par decades de l'eau
du lac Izvorul Muntelui.
Februarie

Ianuari e

Luna
1

Decada

Ceahlău-Sat
Rugineşti
Tunel intrare
Temperatura
a pe: în lac

3

2

-4,4
-4,6
-4,2

-7,3
-7 ,4

5,0

!2,7

2

1

1 .9

2, 1

1 ,6

1

Aprilie
1

3

2

1 .5
1,2
1 ,1

2,3
2,6
2,4

2,7
2,7
2,5

2.0

2.6

2,7

-7,5
-6,4

-0,9
-1,6

-1,7
-2,4

Martie
3

Mai
3

2

Iunie

1

2

3

1

2

3,0
2,6

5,4
5, 1
5,2

9,2
8,6
9,0

7, 3
7,2
7, 3

1 2,7
1 3,2
1 2,9

1 4,5
1 4, 8
1 4, 0

12,8
12,8
1 2, 6

1 3, 4
13,4
1 2,9

1 3 ,3
1 3, 8

1 3, 1

17 8
W,5
1 i,9

3,0

3,9

8,2

8,6

1 4,0

1 6, 5

1 6,5

1 7,0

17,8

2 1 ,3

3, 1

3

Temperaturile medii d.ecadale ale aerului înregistrate in anul 1967 la staţiile meteorologice Ceahlău-sat, Rugineşti,
Tunel intrare şi temperaturile medii decadale ale apei din lacul Izvorul Muntelui.
Temperatures moyennes par decades de I'air enregistrees en 1967 aux Sia�ions illeleorologiques de Ceahlău-sat, Rugineştl,
Tunnel-entr�e e t Ies temperatures moyennes par decades de l'eau du lac Izvorul Muntelui.

Decada

Ceahlău-sat
Rugineşti
Tunel intrare
Tempera tura
apei în lac

August

Iulie

Luna
1
1 6,7

2

3

1

2
1 1J, 4

17,1
1 6,5

1 8,7
1 8,4
1 8, 1

1 7,4
1 7,5
17,2

18,4
1 8,7

1 1,2

1 8,5

1 1),9

20,9

20,5

22,0

2 1 ,9

2 1 .9

Octombri e

Septembrie
3

1 i,O

-----·

1

1 4,5
1 4,4

1 4, 6
15,1
1 4,8

20.5

JCI, 1

1

2

3

1

10,8

1 1 ,0
1 1 ,2
1 1 .2

7,4
8,2
8,2

9,3
9,8
1 0,3

6,0
6,0
6,3

-1,8
-1 , 3
- 1 ,8

1 '1
2,0
1 ,7

1 6,6

1 6, 1

1 4, 4

1 3,5

1 1 ,5

1 0, 1

8,3

3

1

1 3, 3

1 3, 5
1 :, 7
13 9

1 0,7
1 1 ,2

1 8.0

1 3, 4
13,3
1 8. 7

,

Decembrie

Noiembrie
3

2

2
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2

3

-5,3 -0, 1
-4,4
0,4
1 ,0
-5,0
6,5

6,3

TABELUL NR.

2

calculul .pierderilor de energie eleclricli datorate evaporaţiei de pe suprafata laculUi Izvorul Muntelui.
Calcul des pertes d'energie electrtques dues a l'evaporaUon a la surface

Anul

1963

Lunile

Elemen!e de calcul

TI

Volum evaporat 103 m.c.
Căderea netă medie, C.H.E.m
Energi-e pierdută prin
evaporaţje lJ - 0,86

1 964

Volum evaporat 103 m.c
Căderea netă medie, C.H.E.m
Energi-e pierdută prin
evaporatie lJ - 0,86

1 965

Volum evaporat 103 m.c
Căderea netă medie, C.H.E.m
Energi-e pierdută prin
evaporatie lJ -0,86

1 966

Volum evaporat 103 m.c
Căderea nelă medie, C.H.E.m
Energie pierdută prin
evaporatie lJ -0,86

1 967

du lac Izvorul Muntelui.

Volum evaporat l Q:i m.c
Căderea netă medie, C.H.E.m
Energi.e pierdută prin
evaporatie lJ -0,86

1 968

Volum evaporat 10:1 m.c
Căderea netă medie, C.H.E.m
Energi-e pierdut11 prin
evaporatie lJ -0,86

1 969

Volum _ e vaporat 10� m.c
Căderea netă medie, C.H.E.m
Energie pierdută prin
evaoor� tiP lJ - 0.86

1 1 1 ,3

220,0

57.0:0

îngheţat

505,0
1 1 8,8
1 4 1 .000
475,0
1 1 4,3
127.000
704,0
1 23,7
204.000

1 19,4

562,0

1 57.000
448,0
122, 1
128.000

III
îngheţat

-

-

-

-

23,0
103, 1

29,0
1 08,0
7.000

Total

-

82, 1
1 1 6,0
22.000
734,0
1 1 2,4
1 93.000
590,0
1 22,2
1 69.000

1 15,8

507,0

1 37.000
1 33,0
120,7
37.000

6.000
204,0
1 1 3,4
54.000
890,0
1 1 2,7
237.000
990,0
121,1
281 .000

1 1 3,0

845,0

223.000

1 1 4,4

7 1 ,0

1 9.000

JV
104,1 1

602,5

1 47.000
1 .000,0
1 08,6
255.000
985,0
1 1 5,4
266.000
1 .533,0
1 1 5,0
4 1 4.000
1 .500,0
124,5

438.000

2.1 20,0
1 1 9,2

592.000
866,0
1 1 5,0
233.000
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V

1 :/U:i,O
1 14,4

456.000
1 .528,0
1 1 3,9
407.000
1 .800,2
1 1 5,3
486.000
2.01 0,0
121, 1
571 .000
1 .866,0
1 29,0
564.000
2.420,0
123,8
703.000
2.250,0
1 22,0

643.000

VI
1 .925,0
1 1 8, 1
534.000
2.380,0
1 1 7,4
655.000
2.080,0
1 22,0
594.000
1 .940,0
1 23,6
561 .000
2.060,0
1 29,9
627.000
2.610,0
1 23,9
756.000

129,2

1 .890,0

572.000

VII
1 19, 1

2.440,0

684.000
2.790,0
1 1 8, 7
775.000
2.560,0
129,6
778.000

124,9

2.560,0

748.000
3 . 1 50,0
131.1
970.000
2.600,0
12 1 , 1
737.000

131,4

2.050,0

630.000

TABELUL NR.
Calculul Jlienlerilor de energie electrtcli datorate evaporaţlel de pe suprafaţa
Calcul de5 pertes d'energle electriqnes dues a l'evaporatlon a la suriaae

Anul

1 963

(continuare)

lacului Izvorul Muntelui.

du lac Izvorul Muntelui.

Total

Lunile
Elemente de calcul

"III

Volum evaporat 10:1 m.c.
Căderea netă medie, C.H.E.m
Energie pierdută prin
evaporatie "1) -0,86

1 964

Volum evaporat 1 0:1 m.c
Căderea netă medie, C.H.E.m
Energi e pierdută prin
evaporatie "1) - 0,86

1 965

Volum evaporat 103 m.c
Căderea netă med ie, C.H.E.m
Energie pierdută prin
evaporatie "1) -0,86

1 966

Volum evaporat 1 0:1 m.c
Căderea netă med:e, C.H.E.m
Energi e pierdută .p rin
evaporatie "1) -0,86

1 967

2

Volum evaporat 1 0:1 m.c
Căderea netă medie, C.H.E.m
Energi e pierdută prin
eva.pora1i·e · "1)' - 0,86

1 968

Volum evaporat 1 0:1 m.c
Căderea -netă medie, C.H.E.m
Energie pierdută prin
evaporatie "1) -0,86

1 969

Volum evaporat 10:1 m.c
Căderea netă med:e, C.H.E.m
Energi e pierdută prin
pvannntie 11 - 0.811

2.810,0
1 1 6,7
758.000
3.080,0
1 2 1 ,2
87G.OOO
2.760,0
1 30,9
846.000
2.640.0
1 27, 1
786.000
3 . 1 00,0
1 3 1 ,0
954.000
2.380,0
1 20,2
672.000
2. 1 50,0
1 30,8

l'.t;R O"Il

IX
1 .220,5
1 1 2,8
581 .000
2.570,0
1 2 1 ,7
732.000
2.480,0
129,9
754.000
2.370,0
1 27,7
709.000
3.010,0
1 29,9
9 1 5.000
2.300,0
1 24, 1
670.000
1 .7 1 0,0
1 30,0
520.000

X

1 .652,0
1 1 1 ,5
432.000
2.320,0
1 2 1 ,7
661 .000
1 .990,0
127, 1
593.000
2.320,0
126,3
686.000
2,740,0
1 28,2
824.000
2.280,0
126,3
675.000
1 .635,0
1 27,4
487.000
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XI
1 .630,0
1 1 0,5
422.000
1 .824,0
1 22,8
524.000
1 . 528,0
1 1 9,7
427.000
1 . 700,0
125,3
499.000
2.240,0
126,2
663.000
1 .350,0
1 26,2
399.000
1 .600,0
1 23,6
460.000

an

XII

1 6.\!04,5

8 1 7,0
1 09,04
209.000

4.280.000
1 8.829,0

1 .285,0
1 22,0
376.000

5.250.000
1 8. 1 24, 1

1 . 150,0
1 1 6,7
3 1 4.000

5.275.000
20.857,0

1 .685,0
1 24,7
491 .000

6.022.000

1 .870,0
123,0
539.000

23.820

7. 1 48.000

1 . 120,0
124,43
326.000

2 1 .940,0

6.047.000

675,0

1 5.470,0

1 2 1 ,4

1 92.000

.1
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1 . In timpul producerii inversiunilor termice temperatura aerului nu
mai înregistrează cele mai scăzute valori pe fundul văii, ca înainte de
apariţia lacului, ci la nivelul la care se formează norul din care se de
pune bruma şi chiciura. Sub acest nivel deşi umiditatea relativă este
mare totuşi nu se depune bruma deoarece apariţia norului împiedică
pierderea de căldură prin radiaţie sub nivelul lui.
- 2. Deficitul de umiditate al aerului este mai mic în zonele de dea
supra nivelului inşeuărilor, astfel că scăderea temperaturii aerului nu
duce la căderea brumei, ceea ce arată că influenţa lacului nu depăşeşte
acest nivel.
In ceea ce priveşte influenţa evaporaţiei asupra mediului acvatic
insaş1, menţionăm micşorarea conţinutului de căldură şi o uşoară creş
tere a mineralizării pe măsură ce intensitatea evaporaţiei creşte.
C O N C L U Z I I :

Din datele analizate se desprind următoarele concluzi i :
1 . - Intensitatea evaporaţiei zilnice este foarte neuniformă din
caure cauză valoarea stratului evaporat diferă substanţial in perioade
scurte de timp (zilnic şi d ecadal) . In cee,a ce priveşte evoluţia evapo
raţiei în perioade mai indelungate (lunar sau anotimpual) . se eviden
ţiază creşterea normală a stratului evaporat din anotimpul rece spre
cel cald, şi scăderea treptată a evaporatiei din anotimpul cald spre
cel rece.
2. - Factorii locali j oacă un rol important in determinarea inten
sităţii evaporaţiei în diferite perioade ale anului . O consecinţă a acestui
fapt este apariţia celor două perioade distincte in evoluţi1a evaporaţiei
în timpul unui an.
3. - Volumul mare de apă transferată atmosferei prin cvaporaţie
produce uşoare modificări climatului local manifestate printr-o atenuare
a v�a riaţiilor temperaturii aerul ui şi prin creşterea umidităţii relative
în zona din imediata vecinătate a lacului.
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QUELQUES

OBSERVATIONS

SUR LE LAC DE RETENUE

CONCERNANT

L'EVAPORATION

IZVORUL MUNTELUI - BICAZ

RESUME
Les donnees qui nous ont aides ă caracteriser le processus d ' evaroration a
la surface du lac et a calculer les pertes d'eau, respectivement celles d'energie elec.
trique, ont ete obtenues par des mesurages directes effectues a un radeau evapori
metrique sur le lac.
A partir de ces observations, nous sommes arrives aux conclusions suivantes

- L'evaporation a la surface de l'eau est fortement influencee ' par les condi.
tions physiques-geographiques locales, qui i mpriment un certain regime aux prin
cipaux elements hydrometeorologiques, favorisent la fohnisation des masses d'air et
l'existence d'une zone "d'ombre de precipitations" dans le secteur de vallee ou est
situe le lac .

- Dans le processus d' evaţ-oration on distingue une evolution j ournaliere et
une evolution saisoniere.
L'evolution journaliere se caracterise par son irregularite determinee par des
augmentations et des diminutions brusques, d'un j our a l'autre. La couche d'eau
evaporee chaque jour varie entre 0,1 et 7,6 mm par j our, ce qui equivaut a une
perte d'eau allant de quelques mill iers de m3 par jour â 17 0 . 000 m3 par jour.

L'evolution saisoniere est aussi bien evidente . Il y a un m'nimum d ' e vapora
tion dans !'intervalle janvier-mars, ensuite une augmentation brusque au mois
d'avril, suive d'une longue periode d' evaporation plus intense entre mai-octobre. et
puis la diminution progressive de l'evaporation. Les valeurs moyennes mensuelles
minimum oscillent autour de la valeur de 1,00 mm tandis que les valeurs moyennes
mensuelles maximum depassent 3,00 mm. Le volume maximum d'eau evaporee dilns
un mois peut atteindre et meme depasser 3'.000.000 m3.

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

206

DIONISIE DRAGHINDA,

VALERIAN CJAGLLC

18

Dans le processus saisonnier de l'evaporation on observe deux periodes di!l
tinctes. La premiere periode, caracterisee par une evaporation iJlus reduite dure ă
peu pres jusqu'il la fin de la premiere decade du mois de �uillet. La seconde periode
ou l'evaporation est �lus intense occupe !'intervalle qui va du 10 juillet jusqu'il la
fin du mois de decembre. Dans le premiere periode, les moyennes mensuelles de
l'evaporation ont ete tl:"es ressemblantes pour toute la iJeriode etudiee de sorte qu'on
a pu tracer une courbe unique pour tout les ans, dont l'expression analytique est
de forme E - 0,74.d•,n.
Dans le seconde periode les valeurs varient beaucoup d'un an il l'autre ; c'est
pourquoi nous avans trace des courbes separees pour chaque annee.
- Evidemment, les · pertes d'energie suivent le cours de l'evaporation et
vont de quelques dizainECs de milliers de kw.h. par mois (dans les mois de la saison
froide) il pres d'un million de kw.h. par mois, dans la saison chaude.
- Une autre conclusion est celle que grâce au grand volume d'eau evaporee,
se sont produites d'importantes modifications microclimatiques dans la zone situee
a proximite du lac. Ces modifications se manifestent surtout par des variations
attenuees de la temperature de l'air et par une augmentation de l'humidite relative.
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STUDII

$1 CERCETARl
HIDROLOGIE

REGIMUL TERMIC ŞI DE lNGHE'f AL LACURILOR MICI
DE BARAJ DIN VALEA BISTRI'fEI
VIRGIL APOPEI 1
ABSTRACT

T h e t h e r m a 1 a n d i c e- p h a e n o m e n a r e g i m e o f t h e s m a 1 1
d u m r e s e r v o i r s o n B i s t r i t z a V a 1 1 e y (E a s t e r n C e r p a t h i a n s).
On the basis of the data obtained by hydrological observations and measurements
madc al ten days periods from 1966, December to 1 97 1 , March it is characterized
the _thermal regime of water and ice phaenomena of the seven small reservoirs of
!Jistritza valley There is emphasized the great influence of the large reservoir
Izvorul Muntelui-Bicaz upon the downstream ones, as a result of the type of their
watcr supply and of the mouvement of water masses into the hydroelectr� system
of ilistritza river In this sense, it may be observed a disturbance of the natural
patterns of developement and evolution of therm�J r'egime and ice-paenomena into
the studied lakes which follows the altitude. i.e. Hat vertical zonation which normally
was to be observed also at the small dam reservoirs of Bistritza valley.

Este ştiut faptul că regimul termic şi de îngheţ al apei din lacuri
c.:;te re z ultatul unui complex de factori, care acţionează simultan asupra
maselor de apă acumulate în chiuvetele lacustre. Este condiţionat in pri
mul rind de afluxul şi pierderea de căldură în timp şi de distribuţia
acesteia în masa de apă ; de asemenea, starea termică a lacurilor este
stFîns legată de poziţia geografică a acestora şi a bazinelor lor (deci şi a
condiţiilor climatice in timp influenţate de această poziţie), de dinamica
maselor de apă cauzată atit de acţiunea factorilor meteorologiei cit şi ai
scurgerii, de caracteristicile morfometrice ale chiuvetelor, de proprietă
ţile fizica-chimice ale apei, de influenţa activităţii umane, etc.
In cazul lacurilor mici de baraj din valea Bistriţei, rolul hotărîtor
asupra regimului termic şi de îngheţ îl au factorii care se referă în
1

Staţiunea de cercetl:lri biologice, geologice şi geografice , ,Stejarul" -Pingăraţi,
judeţul Neamţ.
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principal la modul de alimentare şi dinamica maselor de apă, cit şi pozi
ţia geografică, mai ales asupra lacurilor situate în avale de localita te a
Buhuşi. In acest sens se va observa o perturbare în legităţile naturale
privind dezvoltarea şi evoluţia regimului termic şi de îngheţ al lacurilor
amintite, care ţine seama de poziţia altitudinală, deci de acea zonalitate
pe verticală, care, normal ar fi trebuit să apară şi în cazul lacurilor mici
de baraj din valea Bistriţei.
Lacurile la al căror regim termic şi de îngheţ ne referim sint
situate pe cursul mijlociu şi inferior al rîului Bistriţa, în avalc de marele
lac Izvorul Muntelui-Bicaz, pe o lungime de aproape 75 km intre locali
tăţile Stejaru şi Bacău, in unităţi fizica-geografice distincte regiunea
carpatică, regiunea subcarpatică şi regiunea podişului moldovenesc (fig. 1).

�-------------- ----

F'ir;. 1.
Poziţia geografică a lacurilor mtct de baraj din valea Bistriţei.
Position geografique des petits lacs de barrage de la vallee de la Bistritza.
-

Astfel, in regiunea muntoasă carpatică cuprinsă in sectorul Stejaru
Piatra Neamţ, sînt situate lacurile Pîngăraţi, Vaduri şi Bîtca Doamnei .
la limita externă a regiunii subcarpatice se află lacul Racova ; iar pe
rama vestică a podişului moldovenesc sînt amplasate lacurile Girleni.
Lilieci şi Şerbăneşti. Aceste lacuri au suprafeţe cuprinse intre 120 ha şi
�120 ha, �dîncimi rriaxime între 6,5 m şi 1 5 rn şi volume de 4 pînă la
10 milioane m3•
Folosirea lacurilor din sistemul hidroenergetic "Bistriţa aval" 2 nu
2

Sistemul hidroenergetic " Bistriţa aval" este format din cascada celor 12 hidra
centrale din avale de Stejaru, din care şapte au acumulări proprii de apă (!acu
riie la care ne referim).
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Fi.;. 2. - Variaţia tcmperaturii med i i lunare a aerului (perioada 1967-1970).

Variations des temperatures moyenncs de l'air (periode 1967-1970).

numai în scopul principal pentru care au fost ele create - producerea
de energie electrică - ci şi în piscicultură, irigaţii, ca sursă de apă
industrială, la navigaţie, la amenajări de baze sportive, pentru agrement.
etc., impune cunoaşterea amplitudinii şi sensului variaţiei temperaturii
apei atît pe orizontală cît şi în adîncime, de asemenea, cunoaşterea evo
luţiei diferite a fenomenelor de iarnă pe suprafaţa lacurilor amintite.
Diferenţele mici de altitudine dintre lacuri, continuitatea sectoa
relor respective ale văii Bistriţei, distanţa relativ mică pe care se desfă
şoară ele, etc., nu permit să se surprindă contraste între valorile medii
ale elementelor climatice.
Analizînd mersul temperaturii aerului, a precipitaţiilor şi a vîntului
(elemente meteorologice principale care influenţează evoluţia regimului
termic ca şi producerea şi dezvoltarea fenomenelor de iarnă pe lacuri)
de la staţiile meteorologice Pîngăraţi, Piatra Neamţ şi Bacău, situate
pe cuprinsul văii Bistriţei în zona studiată, se observă că ele au valori
relativ apropiate pentru perioada 1967-1970.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Astfel, variaţia temperaturii medii lunare a aerului de la cele trei
staţii meteorologice a fost apropiată, atît valorile maxime cît şi cele
minime producîndu-se în acelaşi interval (fig. 2). Apar unele deosebiri
care constau în aceea că amplitudinile cele mai mici ale temperaturii
aerului s-au înregistrat la staţia meteorologică Pîngăraţi, iar cele mai
mari la staţia meteorologică Bacău, ca urmare a existenţei unei uşoare
zonalităţi altitudinale a zonei cercetate.
Comparînd valorile minime şi maxime aboslute înregistrate la sta
ţiile meteorologice amintite (-19,9° şi respectiv + 35,5° la Pîngăraţi şi
-24,9° respectiv + 36,1 o la Bacău, deci cu o diferenţă între amplitudinile
absolute de 5,6°), se conturează şi în acest fel uşoara influenţă a altitu
dinii relefului. Valorile temperaturii aerului înregistrate la staţia meteo
rologică Piatra Neamţ se încadrează între acelea ale staţiilor meteoro
logice Pîngăraţi şi Bacău (amplitudinea absolută a fost cu 2,9° mai mare
ca la Pîngăraţi şi cu 2,7° mai mică ca la Bacău), ca urmare a poziţiei
sale geografice, la contactul dintre regiunea muntoasă şi cea subcarpatică
a văii Bistriţei.
In ceea ce priveşte mersul precipitaţiilor, se poate afirma că el
este asemănător pe cuprinsul văii Bistriţei din sectoarele analizate.
aceasta pe baza d a telor înregistrate la cele ti·ei staţii meteorolo
gice din zonă.
Se poate totuşi remarca şi în cazul repartiţiei precipitaţiilor aceA
slabă zonalitate altitudinală. Cantităţile cele mai abundente se înregis
trează în regiunea muntoasă, unde în fiecare an de observaţii şi măsu
rători precipitaţiile au depăşit cu aproximativ 1 00-180 mm stratul căzut
la limita din aval a zonei studiate. Menţionăm că în anul 1 970, ca urmare
a p lo ilor bogate şi de durată căzute mai ales în regiunea muntoasă în
perioada de prim ăvară a făcut ca la Pîngărati să se înregistreze c u
peste 180 mm precipitaţii mai mult ca la Bacău.
,

TABELUL I

Prectpltalllle anuale (mm) înregistrate la statllle meteorologice
Pingăraţl, P."atra Neamţ şi Bacău
Anul

Pîngărati

1 9G7
1 968
1 969
1 970

556,7
630,8
8 1 0,0
804,0

Piatr-a Neamt
522 , 1
535,8
729 , 9
709,4

-------

Bacău
424,3
500,7
739,0
62 1 .7

Cele mai mari cantităţi d€' precipitaţii s-au înregistrat în intervalul
aprilie-august (reprezentînd între 55-650fo din cantitatea anuală), la
ele contribuind atît ploile de durată din timpul primăverii, cît şi aversele
de vară. Cantităţi minime de precipitaţii s-au înregistrat în intervalul
octombrie-februarie.
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Vintul, reprezintă, de asemenea, un alt element meteorologic impor
tant, cu repercusiuni mari asupra evoluţiei regimului termic şi de îngheţ.
Analizînd razele vînturilor întocmite pentru staţiile meteorologice
Pingăraţi, Piatra Neamţ şi Bacău, se poate constata că regimul vintului
este determinat atit de orografie (orientarea generală a văii), cit şi de
·sensul circulaţiei atmosferice generale din altitudine, dominant vestică.
influenta orografiei se evidenţiază prin efectul de canalizare pe care o
are aceasta asupra maselor de aer, formindu-se aşa-numitele "roze ora
grafice" ale vîntului conforme cu orientarea reliefului. Aşa, spre exem
plu, la statia meteorologică Pîngăraţi, vînturile dominante sint cele din
vest şi sud-vest, urmate de cele din nord-est şi est, ca urmare a orien
tării văii Bistriţei în acest sector pe direcţia vest-sud-vest - est-nurd-est.
La staţia meteorologică Piatra Neamţ, ca urmare a orientării văii de la
nord-vest spre sud-est, vînturile cele mai frecvente au fost din directia
nord-vest, urmate de cele dinspre sud-est. La staţia meteorologică Bacău
valea Bistriţei resimte influenţa puternică a circulaţiei maselor de aer
canalizate pe culoarul larg al Siretului, din care cauză vînturile cele mai
frecvente au fost alei cele din nord şi sud. (fig. 3).
Influenţa circulaţiei generale a maselor de aer se manifestă prin
mărirea vitezei vintului din direcţia vest şi componentele ei adiacente
(nord-vest şi sud-vest).
Viteza medie maximă a vintului pe direcţii dominante nu a depăşit
4,1 mjs la staţia meteorologică Pingăraţi, a fost de 5,6 mjs la staţia meteo
rologică Piatra Neamţ şi de 5,5 m/s la staţia meteorologică Bacău.
In sectorul montan inferior al văii Bistriţei, circulaţia locală de
tip munte-vale este deosebit de pronunţată, ea avind un rol esenţial in
formarea regimului vîntului (M i h ă i l e s c u 1. F., 1968). Un efect
al circulaţiei de munte-vale îl reprezintă şi diminuarea frecvenţei acal
miilor. De exemplu, la staţiile meteorologice Pingăraţi şi Piatra Neamţ
ele reprezintă numai 2 1 ,1 0fo şi respectiv 22, 40fo din numărul total de
zile al periordei analizate, faţă de 37 ,2 0fo cît reprezintă la staţia meteo
rologică Bacău.
REGIMUL TERMIC AL APEI

Ca urmare a existenţei diferenţierilor mici in cadrul principalelor
elemente meteorologice din zona în care sint amplasate lacurile mici
de baraj, ar trebui să apară o uşoară zonalitate verticală în regimul
termic şi de îngheţ al apei acestora.
Din datele obţinute cu ocazia observaţiilor şi măsurătorilor hidra
logice efectuate decada! asupra celor şapte lacuri din aval de Stejaru
in perioada decembrie 1966-martie 1971, se evidenţiază deosebiri esen
ţiale în regimul termic şi de îngheţ al apei, în funcţie de poziţia pe
care o are lacul în lungul văii, atît în ceea ce priveşte evoluţia lor, cît
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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mai ales asupra valorii amplitudinei absolute a variaţiei temperaturii
apei şi a grosimii podului de gheaţă (acolo unde se poate realiza) din
timpului anului.
Cauzele esenţiale a acestor mari anomalii în regimul termic şi de
îngheţ se pot pune pe seama modului de alimentare cu apă a lacurilor
respective, a dinamicii şi circulaţiei apei în lungul văii prin sistemul
canalelor hidroenergetice, de asemenea, datorită morfologiei caracteris
tice a chiuvetelor lacustre cu adîncimi medii variabile, dar mici, cît şi
poziţiei lor diferite pe cuprinsul văii Bistriţei.
Alimentarea principală cu apă a lacurilor mici de baraj se face în
cea mai mare parte a anului dintr-un orizont de adîncime al lacului
Izvorul Muntelui-Bicaz (20-40 m în funcţie de nivelul acestuia), care,
datorită adîncimii mari la care se află, suferă în mai mică măsură influen
ţele climatice ale zonei . Din această cauză temperatura orizontului res
pectiv variază în limite destul de mici, avînd amplitudinea anuală în
jur de 6°, iar temperatura medie cu puţin peste 6°
Aceste anomalii nu pot fi de origine climatică, deoarece după cum
s-a văzut, mersul principalelor elemente meteorologice care determină
evoluţia în timp a regimului termic şi de îngheţ este asemănător în
.intreaga zonă în care sînt amplasate lacurile. De asemenea, anomaliile nu
pot fi puse nici pe seama unei alimentări subterane bogate, deoarece
prin poziţia lor faţă de zona încorjurătoare, lacurile au pierderi de apă
prin infiltraţii (1. I c h i m, 1 968 ; V. A p o p e i, 1970a).
Variaţia anuală a temperaturii apei pe orizontală. In sistemul lacu
rilor mici de baraj din valea Bistriţei se observă o mare neomogenitate
in distribuţia temperaturii apei pe orizontală, atît în cadrul fiecărei uni
tăţi lacustre, cît mai ales în lungul zonei studiate
La neomogenitatea răspîndirii temperaturii apei pe orizontală con
tribuie : afluenta apei dirij ată prin sistemul canalelor hidroenergetice şi
vechiul curs al rîului Bistriţa, cu temperatură deosebită faţă de cea a lacu
lui, mo rfologia variată a chiuvetelor lacustre, care indirect duce la o în
călzi re sau răcire diferenţiată a lacului în funcţie d!e adîncime şi anotimp,
Ptc. Această variaţie a temperaturii apei pe orizontală nu se limitează nu
mai la stratul de la suprafaţă, ci se răspîndeşte şi în straturile din adîncime.
Analizînd figurile 4, 5 şi 6, cu izotermele stratului superficial de
apă şi cu profile termice transversale şi longitudinale prin lacurile Pîngă
raţi şi Bîtca Doamnei, atît pentru perioada caldă a anului cît şi pentru
cea rece, se observă clar influenţa factorilor care duc la neomogenitatea
distribuţiei temperaturilor pe orizontală în cadrul aceleiaşi unităţi lacustre.
Astfel, vara se detaşează evident zonele centrale ale lacurilor cu adîn
cimi mai mari, în care temperaturile sînt mai scăzute cu 2-3° faţă de
zonele din apropierea ţărmului, puternic încălzite şi cu adîncimi reduse.
Iarna fenomenul se produce invers, temperaturile mai ridicate se întîlnesc
fn zonele c;entrale ale lacurilor. Acest fapt apare evident rnai ales la
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Izotermele stratului superficial de apă şi profile termice prin lacul
Pingăraţli vara.

Isothermes de la c o u c r e superficielle d'eau et profils t hermiques a tra v ers le Iar
Pîn '!.ăratzi pendant l'ete .
.

lacul Pîngăraţi, primul din sistem care ia contact cu apele mai calde
aduse iarna din lacul Izvorul Muntelui-Bicaz şi care urmăresc vechiul
curs al rîului Bistriţa, înfigîndu-se ca o pană în apele din ce în ce mai
reci dinspre maluri (fig. 6). Situaţiile amintite sînt caracteristice pentru
zilele senine şi lipsite de vînt, care după cum se ştie ar duce la omoge
nizarea pe verticală a straturilor de apă.
In ceea ce priveşte repartiţia temperaturii stratului superificial de
apă în lungul zonei studiate, se observă diferenţieri de la un lac la
u.ltul, care se accentuează ( în sens crescînd sau descrescînd în funcţie
de anotimpul rece sau cald) pe măsura îndepărtării acestuia <;te hidrocenţrala de la Stejaru.
·
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Fiij. 5. -Izotermele stratului superficial de apă şi profile termice prin lacul
Bîtca Doamnei vara.

Isothermes de la couche superficielle d'eau et profils thermique >i travers le lac
Bîtca D oamnei rendant l'ete.

Urmărind evoluţia temperaturii stratului superficial de apă şi cea a
aerului din zona celor şapte lacuri mici de baraj, se constată un para
lelism evident în mersul lor, cu acel decalaj normal care are loc în pro
ducerea maximelor şi minimelor dintre temperatura medie a apei şi cea
a aerului, impus de diferenţa dintre căldura specifică a celor două medii.
Valorile maxime ale temperaturii aerului s-au înregistrat in luna iulie
sau la începutul lunii august, în timp ce la apă ele se produc în jumă
tatea a doua a lunii august şi uneori chiar la începutul lunii septembrie.
Valorile minime �le temperaturii aer1,1h,1i s-a1,1 înregistrat de obicei in
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Izotermele stratului superficial de apă şi profil termic transversal prin
lacul Pîngiiraţi iar•� a.

Isothermes de la couche superficielle d'eau et profil thermique transversal il travcrs
le lac Pîngăratzi pendant l'h ivcr.

lunile ianuarie sau februarie, iar valorile minime ale temperattlrii s"tra
tului superficial de apă s-au înregistrat tot în aceste luni, dar cu un
decalaj de aproximativ 10-15 zile.
La fel de evidentă este legătura dintre temperatura apei şi preci
pitaţii, care produc de cele mai multe ori modificări destul de mari.
Ploile abundente fac să se înregistreze scăderi ale temperaturii stratului
superficial de aţă pînă b. 3-4° Aşa s-a întîmplat în luna iulie 1969,
cînd datorită ploilor abundente (peste 160 mm), temperatura stratului
c;uperficial de apă a fost mai scăzută cu cîteva grade faţă de temperatura
care ar fi trebuit să existe la suprafaţa lacurilor.
Caracteristic pentru lacurile mici de baraj d i n valea Bistriţei este
creşterea amplitudinii anuale a variatiei temperaturii stratului superfi
cial de apă spre limita sa din aval. Astfel, la lacul Pîngăraţi amplitu
dine a medie lunară multianuală a fost de 1 2,7°, la lacul Bîtca Doamnei
a fost de 14,9°, la lacul Racova a fost de 18,4°, atingînd maximul la lacul
Şerbăneşti, de 20,2°
In anotimpul de vară temperatura stratului superficial de apă creşte
din amonte spre aval (de la lacul Pîngăraţi la lacul Şerbăneşti), în timp
ce in anotimpul de jarnă qescreşte in acelaşi sens, valorile maxime
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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inregistrîndu-se la lacurile din sectorul muntos Piatra Neamţ-Stejaru.
fapt arătat şi de diferenţele existente între amplitudinile temperaturii
medi lunare a stratului superficial de apă al fiecărui lac (fig . 7).
Iarna pe lacurile din amonte de Piatra Neamţ se observă tempe
raturi ridicate ale stratului superficial de apă pentru luna decembrie,
cînd ar trebui să apară primele fenomene de îngheţ.
Cauza acestor anomalii o constituie alimentarea cu apă din lacul
Izvorul Muntelui-Bicaz, care în funcţie de anotimp are temperaturi mai
ridicate sau mai coborîte, modificînd astfel regimul termic şi de îngheţ
al lacurilor de baraj amintite. Acest fa�t apare foarte evident pentn1
lacurile Pîngăraţi, Vaduri şi Bîtca Doamnei, dispuse unul în continuare�'
celuilalt, pe o d istantă mică ( 1 !i km). Astfel, apa nu are posibilitatea
să -şi modifice prea mult temperatura de la un lac la celălalt şi datoriU1
stn tionării ei timp relativ scurt în chiuvetele larustre. condiţionaUi
de funcţionarea sistemului hidroenerqetic al Bistri tei. Se observă totusi
o uşoară diferentiere a temperaturii stratului superficial de apă, dacă
<: e
compară lacurile extreme ale ac �stui sector (Pînqărati şi Bîtca
Doam nei ) . Aşa, spre exemol u . la data de 1 februarie 1 969 temperatura
stratului supP.rficial de apă fi fost de 2,5° la lacul Pînqărati şi de 1 ,9"
la lacul Bîtc0 Doamnei, Ia clata de 1 august 1 969 ea a fost de 1 2,6" şi
respectiv 1 3 , 1 °, etc.
In avale de Piatra Neamţ, ca urmare a circulatiei apei prin siste
mul canalelor hidroeneraetice pe o distanţă de peste 60 km, a staţio
nării ei periodice in ·chiuvetele lacustre ale acestui sector, apa are
a. stfel posibilitatea si'i-şi modifice mult temperatura sub influenţa con
diţiilor climatice, in sensul accentuării maximelor şi minimelor. La
acastea se mai adaugă şi aportul reţelei hidroqrafice din zonă, care deşi
are debite mici, contribuie totuşi la modifice�rea parţială a temperaturii
apei lacurilor. Aşa se poate explica faptul că diferenta dintre tempe
ratura maximă şi minimă a stratului suoerficial de apă a lacurilor Pînqă
raţi şi Şerbănesti (primul şi ultimul din sistem) in perioada decembrie
1 966-martie 1 971 a fost de 1 4,6" în anotimpul de vară (1 septembrie
1 967) şi de 2,7" in anotimpul de iarnă ( 1 1 februarie 1 969).
Valori termice apropiate ale stratului superficial de apă pe cele
şapte lacuri se intilnesc pentru perioade scurte de timp, de obicei în a
doua decadă a lunii martie, fiind cuprinse între 0,6° şi 0,8", de aseme
nea şi în a doua decadă a lunii noiembrie, cind înregistrează diferenţe
de numai 0,5°-1 , 1 " ( tabelul II).
Variatia anuald a temperaturii apei în ad1ncime. Datorită adinci
rnilor reduse ale Iacurilor mici de baraj din valea Bistritei (maximele
cuprinse între 6,5 m şi 1 5 m) . se observă o asemănare destul de mare
între evoluţia temperaturii stmtu1ui superficiAl de apă şi cea a orizon
tu.rilor din profunzime, ca u rmare a unei posibilităţi uşoare de omoqe
nizare a întregului volum de apă. Transportul de ctUdură 1n adincime
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Variations des tcmperatures moyennes au cours d'un mois de la couche superficielle
d'eau des petits lacs de barrage de la vallee de Bistritza par saison, pendant
l'annee 1967
s0

realizează atît prin amestec convectiv (pe baza diferenţei de densi
tate a orizonturilor de apăL cît şi turbulent ( ca urmare a mişcării masei
de apă sub influenţa factorilor dinamici).
Convecţia acţionează numai atunci cînd temperatura apei lacu
rilor este sub 4°, ea avînd rolul de a uniformiza întreaga masă de apă
la temperatura densităţii maxime. Se pune foarte bine în evidenţă la
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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TABELUL

II

Vilriaţia temperaturll stratului superllclal de apli ("C) cu valori termice apropiate
Data
I l III 1 9C 8
l i XI 1 968

L a•cul
Pîngăra•ti
2,4
1 0,2

B.

La•cul
Doamnei
2,4
1 0,6

La·cul
Ra;cova
2,3
1 0 ,7

La·cul
Gîrlani
3,0
9,7

Li!Jcul
LHieci
2 ,2
9,6

Lacu l
Şerl;!ăneşti
2,3
9,6

realizarea stării homotermice de primăvară în cadrul lacurilor mici de
baraj . In cazul lipsei unui amestec, căldura se acumulează în · straturile
superioare, apărînd astfel o uşoară stratificare termkă, in fază incipientă.
Amestecul turbulent este cauzat de acţiunea factorilor dinamici.
Un rol esenţial îl au vînturile, iar legat de acestea - valurile, care
în cazul lacurilor menţionate, cu adîncimi reduse, pot efectua un ames
tec complet al apelor, pînă la fund. De asemenea, la omogenizarea tem
peraturii lacurilor un rol important îl are şi turbionarea totală a apei
prin hidrocentrale. Astfel, lacurile pot fi golite intr-un interval de
1 5--20 ore, în functie de volumele acestora şi de puterea instalată a
hidrocentralelor respective, dacă nu ar funcţiona concomitent.
Analizînd curbele de variaţie a temperaturilor pe verticală a masei
de apă a lacurilor ( fig. 8) , se observă că în cea mai mare parte a anului
au un caracter aproape homoterm la cele mai diferite temperaturi, ca
urmare a unei dinamici active, care se resi.mte atit la suprafaţă cit şi
în interiorul chiuvetelor lacustre.
Caracteristic şi pentru orizonturile de adîncime ale lacurilor mici
din sistemul hidroenergetic al Bistriţei, este creşterea amplitudinii medii
anuale cu cît lacurile sînt situate mai în avale de h i drocentrala de la
StP.jaw, în strînsă legătură cu evolutia temperaturii stratului super
ficial de apă. Astfel, amplitudinea maximă multianul'l l ă ln lacul Pînaărati
a fost de 1 0,3", la lacul Bîtca Doamnei a fost de 1 1 ,2°, atin0înd valoarea
cea mai mare ( 1 9,9") �a lacul Serbăneşti.
An'i i

o
...
Ol
1
...
•.!.J
Cf>
-

TABELUL III
Variaţia temperaturll medii lunare a apel ("C) in perioada 1 967-1970
Luna

IT
ITI
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Lacul
Pînqăr•ati
1.6
2,5

2,8

5 ,3

7,4
8,8
9,9
1 1 ,7
1 1 .4
9,9
9,7
6,6

Lacul

B. Do.aJITI:nei
2,7
2,0
3,0
6,3
9,5
1 0,8
1 1 ,9
1 .1,3
1 3,2
1 0,3
9, 1
5,5

Lacul
R acova
1 ,4
1 .7
3,5
8,1
1 3,0
1 4 .4
1 5, 5
1 5.5
1 5, 1
1 1 ,6
9,1
4,6

La·cul
Gîr!-P.ni

Lacul
I .ilif>d

1 ,4
1 .8
3,6
8,3
1 3,2
1 5 .0
1 6,2
1 6 ,5
1 5, 8
1 1 .4
9,1
4,4
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0.9
1 ,1
3,3
8.4
1 4.2
1 6. 1
1 7, 3
1 7,6
1 6,8
1 1 ,2
8,9
3,4

L·1 CU1
Ş?Tbăneşti

1 .0

0.7

3, 3
8,6
1 4.8
1 6 ,6
1 8,0
1 8,3
1 8,0
1 2,5
9,0
3,0
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m ceea ce priveşte numărul decadelor cu temperaturi peste 1 0°,
se o bservă că in cazul lacuriior anallzai.e au v awn loarte auerite pe
o zonă restrînsa ca intinoere. Asttel, la lacurile : Pîngăraţi, V aduri şi
tlitca Doamnei, numarul medm ai decadelor a fost cuprins intre 10 şi
1 5 , iar pentru lacurue H.acova, liîrleni, Lilieci şi Şerbăneşti a fost de
aproape 20. Se veae şi pe această cale influenţa alimentării cu apă din
orizonturi de adincime ale lacului Izvorul Muntelui-Bicaz, care SE'
resimte foarte puternic asupra primelor trei lacuri ale sistemului hidra
energetic al Bistriţei.
Pentru lacul Pingăraţi apariţia cea mai timpurie a temperaturii de
1 0� se produce in ultima decadă a !unii aprilie ( 1967, 1968), iar c ea
mai tîrzie în prima decadă a lunii mai ( 1 !Jtil:l, 1 970J . Dispariţia cea mai
timpurie a temperaturii de l OU se proauce în a doua decadă a lunii
octombrie ( 1970), iar cea mai tîrzie în cea de-a doua decadă a lunii
noiembrie ( 1 967) .
Cunoaşterea acestui fapt are importanţă deosebită mai ales in
agricultura, putîndu-se astfel delimita timpul cît apa lacurilor respec
tive se poate folosi pentru irigaţii.

Repartiţia temperaturii apei în timpul anului

După cum s-a văzut, factorii de bază care duc la răspîndirea apei
în adincime şi a moduicării ei in timp (tluxul de temperatură şi coeti
cientul de turbulenţă) au un mers anual bine evidenţiat, din care cauza
s-au putut separa mai multe perioade, ca caracteristici esenţiale în
repartiţia temperaturii apei şi a fenomenelor de îngheţ în cursul anului.
1 . Perioada de primăvară. Pe lacurile mici de baraj din valea
Bistriţei această perioadă are un mers diferit. Pe lacurile din amonte de
Piatra Neamţ, unde îngheţul este foarte slab dezvoltat, perioada de
primăvară începe prin ridicarea temperaturii apei, de la 2-3°, cît are
Pîngăraţi, Vaduri şi
ea la sfîrşitul lunii februarie. Astfel, lacurile
Bîtca Doamnei sînt foarte aproape de realizarea stării d e homotermie.
avînd gradienţi termici foarte mici.
Pentru lacurile din avale de Buhuşi ( Racovr1, Gîrleni, Lilieci şi
Şerbăneşti) , datorită existenţei podului de gheaţă timp mai îndelungat,
perioada de primăvară începe încă înaintea topirii acestuia, temperatura
apei lor crescînd repede de la 1 -2° pînă la temperatura densităţii
maxime, ca urmare a stabilităţii reduse a apei pe verticală.
Durata perioadei de primăvară pentru aceste lacuri cu adîncime
mică este scurtă, ea se termină concomitent cu creşterea gradienţilor
verticali ai temperaturii, care duc la diferentieri între stratul superficial
de apă şi cele din adîncime.
2. Perioada de vară. Incepe odată cu schitarea stratificaţiei ter
mice directe prin descreşterea temperaturii în adîncime, deci prin pre
zenţa gradienţilor termici negativi .
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Datorită adîncimilo r mici ale lacurilor analizate, nu se poate vorbi
despre o stratificaţie termică cu cele trei orizonturi ( epi, meta şi hipo
limnion), care să fie caracteristi ce pentru acestea.
Ca durată, perioada de vară este cea mai lungă, ţinînd de la
mijlocul lunii martie pînă la începutul lunil septembrie, cînd se reali
zează şi cele mai ridicate temperaturi ale apei.
ln cursul perioadei amintite se poate observa o alternanţă a stra
tificaţiei termice directe fără orizonturi termice bine conturate, cu stări
de homotermie aproape perfectă la cele mai diferite temperaturi, în
funcţie de condiţiile meteorologice.
Stratificaţia termică dacă se observă este întotdeauna slab expri
mată, apărînd numai în condiţiile unei linişti atmosferice, caracteri
zată prin mare instabilitate, distrugîndu-se foarte uşor la apariţia şi in
tensificarea vîntului. Este totuşi ceva mai pronunţată in luna august
şi uneori la inceputul lunii septembrie, cînd diferenţa ce caracteri
zează straHficaţia termică are valori de 3° pînă la so pentru lacurile
Racova, Gîrleni, Lilieci şi Şerbăneşti şi numai de 2° pînă la 3° pentru
lacurile Pîngăraţi, Vaduri şi Bîtca Doamnei. ln restul perioadei de vară
datori ta amestecării active şi neîntrerupte, căldura înmagazinată în
stratul de suprafaţă este transportată şi în stratele de adîncime, încît
curba repartizării temperaturii arată gradienţi verticali mici, iar întreaga
masei de apă are un caracter aproape homoterm. Acest fapt duce la
ideea că în cazul lacurilor mici de baraj din valea Bistriţei, . intreaga
grosime a masei de apă corespunde numai orizontului epilimnion, ori
zontul superior al lacurilor adînci.
3. Perioada de toamnă, Se caracterizează prin încetarea încălzirii
maselor de apă, ca urmare a fluxului radiativ din ce în ce mai slab
şi prin cedarea de căldură de la suprafaţa lacurilor în mediul încon
jurâtor, provocată de o intensă circulaţie convecti vo-eoliană, deci de o
sporire a valorilor coeficienţilor turbulenţi, care duc la o deplasare
activă a fluxului de c ăldură din adîncime spre suprafaţă. Din această
cauză se produce foarte uşor omogenizarea maselor de apă la tempe
raturi din ce în ce mai scăzute, în aşa fel, încît la începutul lunii
decembrie pe lacurile Racova, Gîrleni, Lilieci şi Şerbăneşti se ajunge la
temperatura densităţii maxime , realizîndu-se pentru scurt timp homo
termia de toamnă.
Pe lacurile Pîngăraţi, Vaduri şi Bîtca Doamnei, ca urmare a
alimentării lor cu apă mai caldă din lacul Izvorul Muntelui-Bicaz, care
nu are posibilitatea să se răcească prea mult în sectorul respectiv, homo
termia de toamnă la temperatura de 4 ° apare abia la sfîrşitul lunii
decembrie-inceputul lunii ianuarie, cînd gradientul vertical al tempe
raturii este egal cu O.
Această perioadă a răci rii de toamnă (ca Of' altfel şi celelalte
perioade din timpul anului) este strîns legată de caracteristicile morfo
metrice ale chiuvetelor şi în special de cantitatea de căldură acumulată
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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in timpul verii, fapt care contribuie la deplasarea anuală a homotermiei
de toamnă în timp.
Durata şi intensitatea amestecului din perioada de toamnă (ca şi
la cea de primăvară) este foarte importantă pentru viaţa lacurilor, deoa
rece şi stratele de apă din adîncime se îmbogăţesc în oxDJ'en, ca urmare
a temperaturilor mai coborîte, care uşurează astfel solvirea mai intensă
a oxigenului.
4. Perioada de iarnă. Incepe la lacurile din sectorul Stejaru-Piatra
Neamţ prin schiţarea unei stratificatii termice inverse, foarte uşor de
omogenizat sub acţiunea factorilor dinamici, în special a celor atmos
ferid. Diferenţele de temperatură ale acestei stratificaţii sînt mici ( sub
1 °} , din care cauză apa lacurilor apare şi în această perioadă cu
aspect homoterm, dar la temperaturi scăzute ( media lunară a tempera
turii apei nu a coborît sub :l0) . Gradienţii verticali ai temperaturii în
această perioadă sînt pozitivi, dar au valori mici.
Pentru lacurile din sectorul Buhuşi-Bac ău, perioada de iarnă
începe odată cu aparitia podului de gheaţă. Acesta se poate forma aici
datorită aportului de ape cu temperaturi mai scăzute, apropiate mult de
temP.eratura la care se produc fenomenele de îngheţ.
Podul de gheaţă se poate forma în acest sector fie într-o perioadă
de acalmie, în strînsă legătură cu temperaturile negative accentuate
ale aerului, fie în condiţiile amestecului eulian, care face ca întreaga
masă de apă să-şi piardă rezerva de căldură, îngheţul producîndu-se la
temperaturi foarte j oase ale acesteia. Aşa s-a întîmplat în iernile 1 968
şi 1970, cînd în luna ianuarie temperatura medie a apei a fost de 0,6°,
iar în unele zile a avut chiar valori de 0,3° ( 1 1 ianuarie 1 968 la lacul
Şerbăneşti ) .
I n cazul lacurilor mici d e baraj din valea Bistriţei, chiar ş i la
acelea acoperite cu pod de gheaţă o perioadă mai îndelungată de timp,
nu se evidenţiază acea fază de încălzire care apare către sfîrşitul iernii
la lacurile puţin adînci, pe baza schimbului de căldură cu fundul lacu
rilor. Acest fapt se datorează circulatiei intense a apei prin chiuvetele
lacustre, care nu permite stagnarea ei timp mai îndelungat şi acumu
larea de căldură cedată de către fund. Tot din această cauză nici stra
tihcaţia termică inversă nu este convingătoare, stratele de apă căutînd
să-şi uniformizeze temperatura pînă la aparitia unei aproximative ega
lităţi termice.
VARIATIA ANUALA A CONŢINUTULUI DE CALDURA

Continutul de căldură al lacurilor reprezintă o parte componentă
a bilanţului lor caloric şi este rezultatul unui complex de factori,
care contribuie la procesul de acumulare şi cedare a energiei calo
rice de către masa de apă. Reflectă starea termică a apei la un
moment dat sau pentru un interval mai lung de timp, in strinsă legăhttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Fig. 9. - Variaţia lunară a conţinutului de căldură in anul 1967.

Variation du contenu en chaleur dans l'an nee 1967.
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tură cu factorii climatici din zona respectivă şi cu particularităţile
morfologice ale chiuvetelor lacustre.
Este ştiut faptul că rezerva de ·căldură din lacuri este direct pro
porţională cu temperatura apei lor ( deci puternic influenţată de fac
torii determinanţi ai regimului termic şi de îngheţ) şi cu volumul de
apă acumulat.
Din această cauză conţinutul de căldură al lacurilor mici de
baraj din valea Bistriţei a fost calculat pentru unitatea de volum
- m3 apă - ( P. G â ş t e s c u, e t a 1., 1 968), ceea ce permite posi
bilitatea comparării lacurilor cu volume de apă variabile.
Din graficul de variaţie a conţinutului lunar de căldură al lacu
rilor analizate (fig. 9), se pot separa două perioade caracteristice
a) perioada acumulării de energie calorică de către masa de apă,
care duce la ridicarea treptată a continutului de căldură din lacuri,
fiind cuprisă în intervalul lunilor martie-septembrie ; b) perioada
cedării de energie calorică de către masa de apă, care are ca urmare
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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o pierdere accentuată a conţinutului de c ăldură, fiind bine dezvoltată
în intervalul lunilor octombrie-februarie.
Continutul cel mai mare de căldură pe unitatea de volum se
înregistrează în lacuri în lunile
iunie, iuli e, august şi septembrie.
Astfel, 1n acest interval de timp valoarea maximă acumulată de lacul
Pîngăraţi a depăşit cu peste 2500 Kcal/m3 valoarea medie a anului
1 967, la lacul Bîtca Doamnei cu peste 6500 Kcal/m3, iar la lacul
Şerbăneşti cu 9500 Kcal/m3, reprezentînd intre 45 % şi 55 % din canti
tatea anuală.
Strins legat de temperatura apei se observă şi in cadrul conti
nutului de căldură variaţii importante în lungul zonei studiate, în
sensul unor cantităţi din ce în ce m ai crescute din amonte spre avale
(de la lacul Pîngăraţi la lacul Şerbăneşti) în perioada acumulării ener
Uiei cawnce şi dm ce în ce mai scăzute m pcnoada ceoani energiei
calorice de către masa de apă a lacurilor. Astfel, in luna august 1 967,
în timp ce lacul Pîngăraţi avea un conţinut de căldură de l O .ouu
Kcal/m", lacurile Bîtca Doamnei şi Şerbăneşti au avut 1 4.700 Kcaljm'
şi respectiv :.!0.300 Kcal;mj, faţa de luna Jebruarie a aceluiaşi an,
cmd lacul .Pîngă.raţi avea un conţinut de c ăldura de 2tslJU K.calimJ, 1ar
lacurue tlîtca Doamnei şi :;>erbăneşti au avut doar 1 �00 Kca!lmJ ş1
respectiv �00 Kca.l/m3•
Conţinutul mic de căldură al lacului Pîngăraţi din perioada caldă
a anului este pus pe seama alimentării d1recte cu apă din lacul Izvorul
Muntelui-Hicaz, al cărui orizont de apă are un conţinut de căldură de
aproximativ 1 0.000 KcallmJ (P. G â ş t e s c u şi V. C i a g 1 i c, 1 970).
Acelaşi fapt se remarcă şi dacă se compară media anuală a conţi
nutului de căldură din lacul Pîngăraţi cu cea a orizontului de alimen
tare din lacul Izvorul Muntelui-l:Sicaz, care în anul 1 967 au fost foarte
apropiate (la lacul , Izvorul Muntelui-Bicaz, - 6800 Kcal/mJ, iar la
lacul Pîngăraţi - 7000 Kcal/m3) .
Pentru lacurile din sectorul Buhuşi-Bacău conţinutul de căldură
reflectă într-o măsură tot mai mare - influenţele climatice ale zonei, şi
atenuarea în acelaşi sens a influenţei lacului de la Bicaz.
Din punct de vedere , termic, lacurile mici de baraj din valea
Bistriţei aparţin la tipul lacurilor dimictice (G. E. H u t c h i n s o n,
1 957) , caracterizate printr-o circulaţie liberă de două ori pe .a n (pri
măvara şi toamna), cu o uşoară stratificare inversă iarna şi cu o stra
tificare directă mai accentuată vara.
REGIMUL DE INGHEŢ AL APEI

Regimul de îngheţ al apei lacurilor prezentate în această lucrare,
este strîns legat de rezerva lor de căldură şi de intensitatea cedării
acesteia de c ătre masa de apă, cauzată de circulaţia eoliană, de starea
termică a atmosferei şi bineînţeles de dinamica apelor creată şi prin
funcţionarea sistemului hidroenergetic al Bistriţei. De asprimea sau
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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EvoluWa fenomenelor de îngheţ în perioada 1966-1970.

Evolution de phenomcne de gel dans la periode 1967-1970.

blîndeţea iernilor respective este .strîns legată evoluţia anuală a regi
mului de îngheţ, care duce astfel la apariţia pe suprafaţa lacurilor a
fenomenelor de iarnă ( gheaţă la mal, pod de gheaţă parţial sau total,
etc.), pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp.
In funcţie de intensitatea răcirii apei, deci de condiţiile meteo
rolclgice din perioada de formare a gheţii, intervalul de timp de la
primele fenomene de iarnă şi producerea podului de gheaţă variază
mult atît de la un lac la altul, cît şi pe acelaşi lac, în anii cu condiţii
climatice diferite.
Nu se poate vorbi în cazul lacurilor amintite de o zonalitate lati
tudinală a îngheţului, datorită arealuiui mic a zonei pe care se des
făşoară ele ( circa 1/2 grad). Mai evidentă ar trebui să apară zonali
tatea verticală a îngheţului, ca urmare a amplasării lor în unităţi
fizica-geografice diferite. Acest lucru apare clar pe ., Harta R.P.R. cu
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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numărul zilelor cu pod de gheaţă pe lacuri" (P. G â ş t e s c u, 1 963),
astfel că pentru lacurile cu· regim hidric natural, sectoarele de vale
cuprinse între Stejaru - Piatra Neamţ şi Piatra Neamţ - Bacău, sînt
delimitate de izocronele de 145-1 10, respectiv 1 1 0-75 zile cu pod
de gheaţă.
Analizînd tabelul IV, în care sînt trecute rezultatele observa �iilor
şi măsurătorilor asupra fenomenelor de iarnă de pe lacurile miCI de
baraj din valea Bistriţei î n perioada decembrie 1 966-martie 197 1 , se
poate constata că îngheţul pe lacurile respective a fost puternic deran
jat atît ca evoluţie cît şi ca dezvoltare.
Pîngăraţi, Vaduri şi B îtca Doamnei îngheţul
Astfel pe lacurile
a fost foarte slab dezvoltat. ln cele cinci ierni pod de gheaţă total nu
s-a produs deClt intr-un singur an ( 1 966-1�bl), pentru un interval
scun (de numai 3-5 zile). Mai trecvente sînt tenomenele de gheaţă
la ma1 şi pod de g11eaţă parţial. Acestea apar în zonele limştite ale
lacurilor, ferite de mfluenţa apelor mai calde aduse de canalele hidra
energetice, în dreptul golfurilor cu adîncimi reduse şi a malurilor, care
lipsite de o dinamică activă, au posibilitatea să atingă mai repede tem
peraturi scăzute, la care apar primele fenomene de îngheţ.
Deşi condiţii climahce lavorabile producerii podului de gheaţă
există (s-au înregistrat perioade de timp destul de lungi, de b pînă
la 8 zile, cu temperatun medii zilnice de -5°, -7°), totuşi podul de
gheaţă nu s-a realizat pe aceste lacuri, ca urmare a aportului zilnic de
ape mai calde din lacul Izvorul Muntelui-Bicaz . Circulaţia acestor ape
cu temperaturi ridicate ( + 2°, + 3°) prin chiuvetele lacustre împiedică
producerea fenomenelor de îngheţ la suprafaţa lacurilor. Chiar atunci
cînd reuşesc să se producă, în timp foarte scurt sînt înlăturate, la
acestea contribuind şi oscilaţiile zilnice ale nivelului. care crapă şi fără
miţează podul de gheaţă, uşurînd astfel posibilitatea dispariţiei lui.
Primele fenomene de iarnă pe lacurile amintite apar în jurul datei
de 25 decembrie, cînd se formează gheata la mal şi în zonele cu adîn
cimi reduse.
Un caz cu totul aparte îl reprezintă zona de la coada lacului
Plngăraţi, unde primele fenomene de îngheţ apar la începutul ·Celei de-a
doua decade a lunii decembrie, ca urmare a faptului că lacul se dez
\'Oltă între fostele maluri ale rîului Bistriţa, cu. adîncimi mici, alimen
tat cu ape aduse de pîraele Bicaz, Tarcău, Stejaru şi Oanţu, ce au
temperaturi scăzute. Apele canalului hidroenergetic debuşează lateral în
lacul Pîngăraţi, formînd o bară naturală, care împiedică înaintarea
apelor mai reci aduse de afluenţi, favorizînd astfel apariţia gheţii mult
mai devreme aid, la date apropiate de acelea care s-ar produce pe
rîuri, în condiţii naturale (1. U j v a r i, 1 959) . Din aceeaşi cauză şi
dezgheţul se produce aici cu mult mai tîrziu ca pe restul lacului.
Pod de gheaţă total sau aproape pe întreaga suprafaţă a lacurilor
Plngăraţi , Vaduri şi Bîtca Doamnei se produce greu, în intervalul cuhttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj

TABELUL IV

Date caracteristice asupra fenomenelor de Îngheţ pe lacurile mici de baraj din valea
Bistriţei (Perioada decembrie 1 '.166-martie 1 '.171)
Data apa.riţJ.iei fellJOmentelor
d e ia r·nă

Ani cu
pod de

L1cul

gheaţă

Pîngăraţi
Vaduri

B. Doamnei
Rac ova
Gîden.i
L ilieci

Şerbăneşti

Cea mai

ti mpurie

1
1
2
5
5
5
5

30 XII
28 XII
27 XII
18 XIII
17 XII
17 XII
1 7 XII

Cea mai

tîrzie

Data

Medie

2 11
2 II
2 11
30 Xll
30 XII
28 XII
28 XII

Cea mai

Cea mai

tîrzie

ti mpurie

t ii

17 I

18 I
19 I
24 XII
23 XII
23 XII
23 XII

Data d ispariţiei podului
de gheată

apariţiei podului
de g heată

1 3 11
1 3 11
1 3 11
8I
8I
8I
8I

31 I
14 I
29 XII
29 XII
21 XII
21 XII

Cea ma i ';
ti mpurie

Medie
6 11
7 II
29 I
41
4I
30 XII
30 XII

Cea mai
drzie

Medi.e

20 Il
20 Il
23 II

3 11
HI
17 I
1 11
5 11
5 II
6 II

l l iii

9 III

11 III

l l iii

TABELUL IV (continuare)

Date caracteristice asupra fenomenelor de Îngheţ pe lacurile mici de baraj din valea
Bistriţei (Perioada decembrie 1'.166-marrie 1971)

Lao ul

Pîngăraţi
Vadur.i

R acova

B. Doa mnei

Gî·rleni

Lilieci
Şerbă.neşti

Ani cu

pod de
gheaţă
1
1
2
5
5
5
5

Durata podului
de g heată
Med.ie
5
5
10

60

64
70
69

Max.imă

2

3
8
<t7
50
53
56

Da ta

elibe.rării lacului
de gheată

Cea mai

Cea mai

23 Il
23 II
4 III
3 III
2 III
2 III
2 III

8
11
20
23
23
23
23

ti mpur ie

tirzie

III
III
III
III
III
III
III

Medie
2 III
3 III
1 2 III
H III
1 3 III
1 3 III
1 3 III
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D u.rata t o taJă
a feno menelor
de iarnă

Ma �i mă
68
74
84
96
97
97
97

Med.ie
50
54
61
71

71
71

71

Grosimea

podului

de gheaţă

(cm)
5
5
8
32
34
35
38

B II
8 II
4 11
20 Il
21 Il
23 Il
24 II
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prins între 10 ianuarie şi 1 5 februarie, doar pentru cîteva zile. Lacurile
se Pliberează total de gheaţă la începutul lunii martie.
Dezvoltarea în grosime a podului de gheaţă pe aceste lacuri este
redusă, atingînd în faza maximă de îngheţ doar 5-8 cm. Pe baza
sumelor temperaturilor negative lunare medii ale aerului din perioada
amintită, podul de gheaţă ar trebui să atingă grosimi cuprinse între
25 şi 35 cm, fapt •care nu se poate realiza.
Pe lacurile : Racova, Gîrleni, Lilieci şi Şerbăneşti, îngheţul a avut
cu totul altă evoluţie şi dezvoltare în perioada analizată. Aici, datoriti'i
staţionării apei timp mai îndelungat în chiuvetele lacustre, datorită,
de asemenea, distantei mari pe care o străbate apa, ea are posibilitatea
să-şi răcească mult temperatura, pînă în apropierea punctului de îngheţ.
Din această cauză amploarea fenomenelor ele iarnă este mult mai mare
pe aceste lacuri, condiţiile climatice au posibilitatea să-şi pună mai pu
ternic amprenta asupra lor.
Primele fenomene de înaheţ apar la mijlocul l unii deccmhri<>, cînd
se formează un strat subţire de qheaţă, care treptat creşte atît în qro
sime cît şi în sunrafaţă. La sfirsitul Junii rlecembrie nodul de qheaţă
se instalează pP. întreaqa suprafatii a lacurilor, zone libere cu apă mai
rămînînrl doar în aproniNea barajelor ne unde se fare evacui'trea ape
lor, sau în dreptul canalelor hidroenerqetice, care le alimentează.
Durata mentinNii nodului dP gheaţă în timpul anului este varia
hi.lă pentru fiecare Iar în parte. rle asemnN'a si de In o iarl'lă lfl F�ltr� .
în functie de asprimea sau blînrletPn ei. D i n nreastă r:aU7:i:i nodnl d e
nh eaţă n u are o con tinuitate perfectă de la formarea s i pînă la disna
ritir� sr� . C'"!rarteri sti r. pentru a ceste lacuri este nrezenţa temporar�'� a
pnd11rilor ele qheaVi în timpul iPrnii . c a r e se nrodure cu 11rmare a adîn 
r imii lnr red11se. ". rezervei m i ri rl<> rJ!>lduri'l pP rare o înrnnqflzine<�zl'l.
în n r <>s t interval si mai flles rlrttnri ti'i i nNţi ei tNrn i ce rnnri a anei l or
D11rat"' medjp il podul u i r)p aheat.ă pe aceste l fi ClHÎ a fost cnnrinsă
între 45-55 zilf'. rînd arosimer� în faza maximă de înqhPt a fost de
�0-40 cm. corelîndu-sP. nProximativ cu suma temperaturilor negative
lunare meclii ale aerului din această zonă.
Podul de aheaţă astfel format este sunus apoi atît deformaţiilor
mecanice, cauzate de acţiunea vîntului, de dinamica internă a apei, de
oscilaţiile nivelului, care împreună duc la apariţia de crăpături varia
bile ca mărime, la tensionarea şi apoi ruperea acestuia. Astfel, iau
naştere sloiuri de qheaţă, care sînt deplasate spre zonele din avale
ale lacurilor, unde fie că se topesc, sau sub influenţa unor temperaturi
negative mai accentuate se pot suda, formînd un nou pod de gheaţă.
Dezgheţul pe lacurile acestui sector, ca şi curăţirea lor de gheaţă
se produce în cea mai mare parte pe seama afluxului de căldură de
la atmosferă, cît şi pe seama celui adus de apele canalelor hidroener
getice, care face ca gheata să se topească pe loc într-o timp foarte
scurt (două, trei zile) . Acest fapt se produce în medie la mij locul lunii
martie, cînd pe suprafaţa lacurilor amintite mai plutesc doar mici slohttp://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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iuri de gheaţă, purtate de vînt spre maluri, unde se topesc repede.
Pe baza datelor prezentate rezultă că. din punct de vedere al dez
voltării şi duratei fenomenelor de iarnă, se pot separa două sectoare
cu caracteristici aparte ale regimului de îngheţ un sector superior,
care cuprinde lacurile P'nguraţi, Vaduri şi Bîtca Doamnei ; şi altul
inferior, unde sînt situate lacurile Racova, Gîrleni, Lilieci şi Şerbăneşti.
Lacurile primului sector sînt puternic influenţate de lacul Izvorul
Muntelui-Bicaz, din care cauză îngheţul este slab dezvoltat, faţă de
lacurile celui de-al doilea sector, în care condiţiile climatice din zonă
îşi pun amprenta, îngheţul fiind aici mai puternic dezvoltat.
In ceea ce priveşte structura podulUI_ de gheaţă care se realizeaza
pe lacurile mici de baraj din valea Bistriţei, ea aparţine la următoarele
tipuri a) gheata drstalină, formată în timpul unei stări de relativă
linişte, cu un grad mare de transparenţă ; b) oheaţă din zăpa? ă şi ap� ,
c) qheaţă stra.tific ? tă, caractenzat� p nn
m aspect grăunţos, opacă ;
_
cîteva straturi suprapuse, de grosime variabilă ŞI cu o geneză d1fentă.
.

�

C O N C L U Z I I

Di ? analiz � datelor p�ez � ntate asu�ra �e � imului termic şi de îngheţ
_
a lacunlor m1c1
de baraJ d in valea Bistnţei, se pot desprinde unele
particularităţi caracteristice acestora
1 . Influenţarea regimului termic şi· de îngheţ al lacurilor respe c
tive ca urmare a alimentării lor cu apă în principal dintr-un orizont
de profunzime al lacului Izvorul Muntelui-Bicaz. Această influenţă este
mai puternică asupra lacurilor Pîngăraţi, Vaduri şi Bîtca Doamnei,
atenuîndu-se din ce în ce mai mult la lacurile Racova, Gîrleni, Lilieci
şi Şerbăneşti, din care cauză în acelaşi sens apare o dezvoltare diferită
a regimului termic şi ele îngheţ.
2. Imposibilitatea condiţiilor climatice din zona studiată de a se
impune cu aceeaşi intensitate asupra masei de apă a lacurilor din
întregul sistem hidroenergetic " Bistriţa aval ", condiţionînd astfel apa
riţia unor anomalii în regimul termic şi de îngh eţ.
3. Mentinerea unor temperaturi mai ridicate ale apei în anotimpul
rece al anului şi a unor temperaturi mai cohorîte ale apei în anotimpul
cald pentru lacurile de baraj din sectorul Stej aru-Piatra Neamţ, deter
minînd astfel amplitudini anuale alf� temperaturii apei cu valori mai
mici faţă de cele ale lacurilor din sectorul Buhuşi-Bacău.
4. Lipsa fazelor de stratificare termică evidentă, ca urmare a adîn
cimilor reduse ale acestor lacuri, de aseemnea, datorită instabilităţii
masei de apă în chiuvetele lacustre, ca urmare a vehiculării ei prin
si stemul canalelor hidroenergetice.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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5. Prezenţa stărilor de homotermie la cele mai diferite tempc
raturi, deci cu posibilitatea de a se produce în orice anotimp al anu
lui, strîns legate de : circulaţia eoliană foarte activă pe cuprinsul văii
Bistriţei şi de dinamica internă a maselor de apă, care de cele mai multe
ori le amestecă pe întreaga lor grosime.
6. O strînsă legătură între evoluţia regimului termic al apei cu
cea a dezvoltării fenomenelor de îngheţ de la suprafaţa lacurilor, din
care cauză apar deosebiri esenţiale pe o zonă redusă ca întindere.
7. Evidenţierea a două sectoare cu îngheţ deosebite în ceea ce
priveşte atît dezvoltarea în grosime cît şi în suprafaţă a fenomenelor
de îngheţ.
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LE Rl:GIME THERMIQUE ET LE Rl:GIME DE GEL DES PETITS LACS DE BARRAGE
DE LA V Alll: DE BISTRITZA

R E S U M l:
Le reg1me thermique et de gel des petits lacs de barrage de la vallee de
Bistritza est etroitement conditionne par le mo:le d'alimentation et par la dynamique
des masses d'eau crees en vertu de l'existence du systeme hydro-energetique de la
Bistritza. A cause de cela les facteurs climatiques ne peuvent pas s'imposer avec la
meme intensite sur les sept lacs de barrage. On observe d'ailleurs une perturbation
dans les lois naturelles concernant le developpement du regime thermique et de
.!! e l, specialement sur les lacs du secteur Stejaru-Piatra Neamţ (comme les lacs
Pingăratzi, Vaduri et Bitca Doamnei), consequence de l'al imentation en eau, la plus
part de l'annee d'un hori .... u�. de profondeur du lac Izvorul Muntelui-Ricaz. Due ă
unc grande prnfnndeur de l'horizon resp•ectif (20-30 m en fonction des variations
du niveau du lac Izvornl Muutelui-Bicaz), celui-ci subit dans une plus petite mesure
les influences climatiques de la zone, sa temperature oscilant dans des limites assez
restreintes, ayant une valeur moyenne de 6°,
Le regimc thcrmique et de gel des lacs analyses se caracterise par les parti
cularites suivantes :
1. La maintien des tem·�erut11res plus elevees de l'eau dans la saison froide de
l '; m nee et des temperatures plus basses dans la saisnn chaudP. pour les lacs Pîngă
ratzi. Vaduri et Bîtca Doamnei. detcrm;nant ainsi des ampl,itudes annuelles de la
temperature il valeurs mol ndres face a celles des lacs Racova, Girlen i , Lilieci et
Şerbăneşti.
2. Un manque des phases de strati fication thermiClue evi"lente avec des hori
zons bien contoures, romme s•.I ite des profondeurs reduites de ces lacs. et aussi
rlue a l'instabilitP de l 'eau dans les cuves lacustre�. Cf!usee oar le fonctionement
journalier du sisteme hydro-energetique dans I•a vallee de la Biostritza.
3. PrP�ence d' etats rl'homothermie aux temperatures les plus differente�. donc
la possi bil ite de se produire dans n'i mporte ouelle �aisnn de l'annee, M roitemP-nt
lies a la circulation eolienne tres active sur l'entendu"' de la vallee de la Ristritza
et fJ une dynamique interne des masses d'eau, qui le plus souvent les melange
entierement.
4. Vari,ations importantes du contel1ill de chaleur le lon r: de la zone etudiee,
rl.an" le sens de quantites rlf' nins en plus aur:mentPes d'amonte v<>rs !'aval ldu lac
Pîn"ăratzi vers le 1ac Serbi!n�sti) rl n ns l a reriode d'accumul at.i on d' e·n·,�rgie calorique
Pt de plu� en plUS baisseeS danS )a perio1e d'Un Cedement d'energie Calorique par
la masse d'eau de ces lacs.
5. Une etroite liaison entre l'evolution dn re"ime thf'rm ' Q llf' de l 'eau et Cf>l l P
du developpement des rhenomenes· de g e l de l a mrface des l ac<>. ă cause dE' n n o i
apparaissent des difff>rencf's essentieJIPs Sl'r u n f' zone restrPinte rnmme etf'nd11"
6. Perturbation des oh l'>nomenes du gel. qui a comme suite la mil"E' e n evidanC'�
rl e rleux !'Pcteurs avec gel, differenc i es autant en ce qui concerne le develo;Jpemnet
grosscur que en surface.
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PEŞTERA

"MUNTICELU"
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ABSTRACT
T h e ·C a v e "M u n t i c e l u". The authors dcscribe a new c�ve ,,Mu.n.dcelu"
discove.red i.n the karst complex of the Bica.z-Gorge. Though o f small d i mens i ons the
cavc is ve.ry interesting imposi•ng itlSe.lf th rou g the rbche; and the va·rity o:f kai"IS•t. ele1me.n ts
and C!Spe·ciai.Iy th l'ough the. prese.n<:e of anemoJ.i,te which havc a special a�>pe ct unknown i n
oth c r pa r ts of t h c cou.ntry.
,

Printre regiunile carstice din ţara noastră se numără şi zona
Hăghimaşului în aloe cărei masive calcaroasf' sînt săpate Cheile Bica
zului şi Şugăului unele din cele mai deosebite şi măreţe fenomene ale
naturii, de o frumusete rar întîlnită, df' mult intrate în patrimoniul
ştiinţific şi turistic al ţării, îndrăgite şi admirate de toţi vizitatorii .
S e ştie că pe seama calcarelor mezozoice, îndeosebi jurasice şi
cretacice, s-au putut forma cele ma i frumoase peşteri din ţara noastră.
Hc iau naştere prin acţiunea apei, care pătrunzînd prin crăpăturile
litosferei, dizolvă, roade şi clădeşte permanent adevărate palate arhi
tectonice subterane, folosind proprietatea pe care o are calcarul de
a fi dizolvat de apa încărcată cu acid carbonic.
In ultimii ani au fost descoperite în această re'g iune carstică
multe peşteri, ele însă fiind de dimensiuni reduse şi cu puţine elemente
spectaculoase, nu au atras atenţia în mod deosebit nici specialiştilor
şi nici turiştilor.
Pînă în prezent în munţii Hăghimaş sînt menţionate 12 peşteri ;
de T. O r g h i d a n ( 1 965) 7 peşteri
peştera Jghiabul cu gaura
(Toşorog), peştera de pe muntele Cupaş, peştera de pe muntele Licaş,
peştera Laptelui de piatră, p·eştera Şura Glodului şi două peşteri de
Suhard şi de 1. B o j o i ( 1 97 1 ) 5 peşteri peştera Seacă ( în partea
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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superioară a văii Seci), peştera Neagră (pe dina sudică a Hăghima
şului Regru), peştern l Jc ignşului (la partP.a superioară a versantului
sudic al muntelui Ucigaşul), peştera Iavard (cu deschiderea în cheile
Iavard) şi peştera Tele ( în muntele Telecul Mare) ; autorul arată că
cele mai importante peşt•eri sînt Jghiabul cu gaură şi Şugău (situatil
la vest de Hăghimaş în munceii Voşlăbenilor) .
In primele zile ale lunii aprilie 1 973, în zidul calcaros al masi 
vului Munticelui, format în vre mea Jurasicului superior (Tithonic) şi
Cretacicului (Berriasian -Barremian) , aflat pe stînga văii Bicazului , a
fost descoperită întîmplător de către patru pionieri de la şcoala generală
Bicaz-Chei Aurel Pantir, Nicu Pop, Toader Ghenci şi Simion Dandu,
în punctul numit Piatra Glodului, la o altitudine de 1 .036 m, o nouă
peşteră "Munticelu", o mică bijuterie a lumii subterane.
Această surprinzătoare descoperire carstică, deosebit de intere
santă şi spectaculoasă din punct de vedere cristalografic, demonstrează
c a masivul calcaros al Munticelului ascunde încă multe secrete, ce
aşteaptă să-i fie descoperite şi explicate .
I!l:. ansamblu, peştera Munticelu reprezintă o mică lume carstică ,
îu care pe lîngă toată gama de procese carstice, ce le are cu formele
ei cele mai tipice (stalnctitc, stalagmire, d raperi i, coloane etc.), con
�;tituie unicat în tara noastră prin prezenta acelor stala ctite tubulare,
transparente, devia te de la axul lor gravitaţional, numite "anemolite " ,
cu un .aspect c u totul ş i c u totul specific, nemaiîntîlnit î n altă
P" rte a lării.
Cu aHe cuvinte această peşteră , desi de dimensiuni reduse, poate
fi considerată cea mai frumoasă şi mai interesantă din ţara noastră,
din punct de vedere ştiinţific, prin multitudinea formelor de cristalizare
şl concretizare deosebit de bogate, variate, excentrice şi rare.
Peştera .,Munticelu" c'ite situată pe versantul răsăritean al ab
ruptului calcaros al masivului Munticelu, la aproximativ 2 km spre
nord de şoseaua naţior"ală ce ducE' spre Cheile Bicazului, putîndu-sc
ajunge la ea urcînd pieptiş o potecă timp de .15 minute.
Intrarea în peşteră se face în urma amenaj ărilor executat-e. prin o
arcadă ovală de doi metri înălţime şi peste un metru lăţime, săpată în
calcare albe-cenuşii, ce se lăr;geşte pe măsură ce înaintează. La intrare
se observă cîteva coloane stalagmi,t ice impunătoare, duble sau triple, ce
imparte intrarea in două coridoare deosebit d'e spectaculoase. Forma .
tlunile staladitice şi stalagmiticc, de forme bizare, împodobesc de
altfel fiecare colţişor, prin care trebuie să te strecori cu mare atenţif!
pentru a nu le distruge. Se ajunge în o sală înaltă de 5-6 m, cu
lâturile de 45-50 m, unul din locu rile cele mai frumoase ale peşterii,
pc care noi o numim "Sala Minunilor11• Intr-adevăr, aici feeria formel01
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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dili lumea întunericului subpămîntean formează un peisaj subteran, dăl
tuit în piatră, de o bogăţie neobişnu ită, ce înaripează imaginaţia ori
cărui vizitator .
A'� eastă sală impunăto are, caracteri zată prin prăbuşiri masive din
tavan ŞI un Q rad foa rte ridicat de stalagmi tizare, adăposte şte cea m(!.i
.
boga! a_ colectie carshcă
(stalactit e, anemolit e, stalagmi te, coloane sta
lagmite d � tip lumînări , scurgeri parietal•e, draperii , văluri, gou ; s-url
.
cu margtm
festona t·e ), şi altele extrem de interesa nte şi frumoas e (fig. 1 ,
,
2, 3, 4, 5, 6, 7).
Sala este ascer.dentă, ornată de stalactite, stala:g mite, bogate per
dele şi draperii, care acoperă peretii. In partea superioară se observa
formaţiuni stalactitice sub formă de ploaie de ţurţuri şi formaţiuni sta
l agmitice masive, ceea ce îi dă o deosebită strălucire.
La capătul a cP.stei sii 1 i se află o qalerie de 1 5-20 m lungime,
cu dărămături put·ernic stal·a gmitizate şi deosebit de ornată 1 se pare,
a.şa cum au arătat şi speologii I. P o v a r ă şi G. D i a c o n u că
aic i este vorba de o continuare a peşterii , galerie pe care noi o numin1
" Galeria Sperantei 11• Aici se simte un curent de aer, fapt care ne indicii
c ă peştera "Munticelu" n-ar fi altceva decît partea terminală a unei
ga lerii subterane mult mai mari, formată probabil de pîrîul Şugăulu t .
Cercetările viitoare vor arăta i n c e măsură avem sau n u dreptate.
In partea stîngă se află două gal·crii secundare, de circa 1 5-20 m
lungime 1 prima continuă spre est şi are aspectul unei catacombc,
foarte puternic ornată de formaţiuni stalactitice. In ea s-au descoperit
resturi fosile ale ursului de cavernă. A doua galerie se află spre sud
ţ-i constituie o parte a peşterii de o frumuseţe deosebită. Aici se află
un bazin cu apă, numit de noi "Lacul Stal.acti telor" , deoarece în aceasta
scundă galeri•e se află un număr mare de formaţiuni stalactitice perlate,
c :e mărimi şi forme neobişnuite, oferind o imagine splendidă (fig. 8) .
Impresionanta bogă�ic a acestor forme, miraculoase şi bizare, de
adevărate " ludus llla turae " , constituie admirabile bijuterii, creaţii ale
naturii , neatinse de mîna omului, rezultatele din jocul gravitaţiei, ade
•:iunii şi capilarităţii aceste forţe ce acţionează asupra apei, prin care
natura îşi demonstrazii toată iscusinţa şi fantezia, cu care în timp d'P
zeci, sute şi mii de ani îşi construieşte somptuoase palate subterane,
co.ră:t îndu-şi inegalabila sa calitate de arhitect.
Cu toate că în peştera "Munticelu" se cunoaş te numai o singură
deschidere, ce constitu i e o puterni că răsuflătoare, aerul rece ce iese din
peşteră, considerăm că provine probabil din reţeaua activă a apei d·e o
camdată inaccesibilă. Umiditatea aerului ne este încă necunoscută şi
remarcăm că prezenţa mai multor oameni prea mult timp duce la pro
ducerea unei ceţi, din ce în ce mai dense. Cercetările ulterioare vor
elucida problemele acestei pe<;>teri de tip dinamic.
http://www.cimec.ro / http://www.neamt.ro/cmj
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Peştera noefiind încă cercetată din punct de vedere paleontologic
şi biospeologic sesizăm că s-au găsit resturi scheletice de Ursus spll
laeus ( ursul peşterilor), cranii, maxilare, vertebre şi bazine incomplete
prinse în planşeul stalagmitic, ceea ce arată că acest animal a populat
la începutul cuaternarului meleagurile nemţene.
Din fauna actuală s-au observat cîteva exemplare de lilieci apar
ţinînd genului Rhinolophus, acreste mamifere zburătoare, insectivore �i
nocturne, folositoare nu numai pentru distrugerea insectelor dăunătoare
cît şi prin produsul digestiei care se acumulează în peşteri formînd
chiropteritul, un îngrăşămînt foarte căutat pentru agricultură.
In concluzie peştera munticelu este morfologic, hidrografic, speo
genetic şi biospeologic legată de complexul ·carstic al Hăghimaşului
şi demonstrează că şi în această zonă relieful endocrastic este bogat
şi reprezentativ, oferind cercretătorilor noi consideraţii deosebit de
interesante.
Deşi nu este mare, peştera Munticelu este deosebit de intere
santă, întrunind într-un spaţiu relativ restrîns o gamă de elemente
variate, care prin bogăţia lor constituie un adevărat muzeu cristalo
gr:a fic, o mică nestemată, cu una din cele mai minunate colecţii ale
naturii, care vine să se adaug·e la multe altele cu care na tura a înzes
trat din plin Cheile Bicazului.
Nădăjduim să o vedem în curînd amenajată pentru a putea fi
păstrată şi transmisă nealterată generaţiilor, ea fiind unul din cele mai
valoroase monumente ale naturii din judeţul Neamţ.
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RESUME

La grotte ,Jhlun.ticellll " est situec sur le versant d'es·t de )'abru p t calcaire du
m o n t Munti•celu f or· m e dans le Ju raJSsiquc (Tithonique) e.t creta.cec (Berriasien-Barremie n),
mont si-tue 8 gau.che de la vallee de Bbcaz.
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En ensemble la grotte M lllnt:.celu represen.te un petit monde carstique, ou sa.uf
toute .]a gamme de proces cai"IStique avec ses fo.rmes les pLus typiques (stala.c·tites, stalag
mites, d raperies, co!.onn:s, et.c.), const•Dtue un exemplaires u n i que da;n.s notre pays par
la presen.ce de ces stalactites tubul.aires, tran51pa ren.ts, dev:ees de leur axe grav.hati•on.nelJe,
n ommees "anemohtes" d'un aspect tOUt iJ. fait specifique, int.rouvab)es dans d'a.ut.res grot
tes d u pays.
Par la r.i.chesse �t la variete des fo !'mes elle constituie un V·r ai musee cr·istalogra
phique, un petit dia.mant, une des plus merveil•l•euses collections de la nature qui vient
s'ajo11ter a beaucoup d'autres, dant la na�ure a date plai.ne.ment les Go rges de. Bkaz.
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Culegerea de "Studii şi Cercetări• a Muzeului de Ştiin,ţe Naturale
Pia;tra Nea mţ, publică lucrări cu caracter fundamental şi apli.catiw din dome
niul stratig ra.fiei, pal•eontologie!, ge.ogra.fiei, bota nicii, zoologiei şi muzeografiei
a căror conţin u t p.rezintă indicaţii importante în cun oaşterea teritoriului şi
na.turii j udetului Neamţ şi a altor zone din Moldova, precum şi U·n.ele pro
bleme genera.Ie de sinteză, de u n deosebit interes ştiinţific.
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