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STRATIGRAFIA �1 STRUCTURA FLIŞULUI CRETACIC
DIN BAZINUL SUPERIOR AL VAD MOLDOVA
(CARPAŢII ORIENTALI)

A BS T R A C T

The stratlgrap hy and the structure of the Cretaceous
Flysch of the Moldova Valley (East Carpathlans).
The paper deals with the stratigraphycal and structural
constltutlon of the Cretaceous Plysch Zone. flysch Z one
conslsts of three maln tectonic units ( Ceahlilu nappe, C.urbf
cortloal Plysch nappe and Black Sbales nappe). Bach tectonic
unit b a s lts stratfgraphyc cheractertstlcs.

1. Introducere. Flişul cretacic din bazinul superior al vAii
din va�a
Moldova este o continuar� spre NNV a zonei flişului
Bistriţei, unde are dezvoltarea maximă de 12-15 km lAţime. !n
bazinul superior al văii Moldova flişul cretacic se ingustează foarte
mult, atingind pe unele locuri 200 m, sau, in altele chiar dispare
(intre zona cristalino-mezozoică. pe de o parte, şi umtatea şisturilor
negre, pe de altă parte). Această îngustare în spaţiu a flişului creta
cic, respectiv a celor două unităţi structurale (pinza de Ceahlău şi
pinza flişului curbicortical), � datorează pe de o parte unor cauze
tectonice, iar pe de altă parte, ingustării zonei de sediment are, im
această parte a Carpaţilor.
2. Date Istorice şf stratigrafice. In bazinul superior al v!li
Moldova, la NE de zona cristalino-mezozoică, între localităţile
dova şi Moldovo SulitJ!., flişul cretac.ic Intern (sensu FUipescu).
apare pe suprafeţe reduse. în comparaţie cu sectoarele situate mai
la sud-est. In schimb, este mai bine d�zvoltat flişul extern.

Sa

•)

lnstltutul de Geologie şi Oeoflzlcl, Str. Caransebeş

Nr. 1,

'
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� a,

Bucur

Primele in!onnaţii geologice mai sistematice asupra flişului
din parten de nord a Moldovei şi Bucovinei, aparţin lui K. Paul
(1876) şi V. Uhlig (1 907). Ultimul, admitea structura in pinze de
şariaj a Carpaţilor, după care ,pînzele flişului (beskidică şi subbes
kidică) ar fi înrădăcinate sub zona cristalino-mezozoică şi ar avea
ca autohton miocenul salifer. Această concepţie tectonică, nouă la
acea vreme, a fost ulterior confirmată de majoritatea cercetătorilor
c a rpatin i , cu arrnendlărille cuvenite.
Harta geologică a ţării scara 1 : 500.000, foaia 2 A, (1957)
sintetizînd toate datele disparate cunoscute ptnll la acea vreme,
umple un mare gol �upra flişului cretaclc intem.
Cercetările geologice asupra flişului cretacic din Bucovina
sint reluate după anul 1 950 de echipe de geologi de la fostul M i
nister aJ Industriei Petrolului (E. Gh errnan şi A. Dumitrescu , 1956*;
E. Ghennan şi A. S t oicesc u, 1955* , 1. Moldovan şi C. Lebenson
1 956*). AcestP. materiale au constituit documentaţia de bază la în
tocmirea hărţii geologice la scara 1 : 100.000 a M.I.P., a zonelor de
interes petrolifer (foile Straja-Putna şi Vatra Dornei-Cirlibaba).
Studiul flişului din bazinul superior al văii M old ov ei şi a zonelor
adiacente ,a fost reluat de către cenretători din cadrul Institututlui
de G eolo gie şi Geoflzi c ! (M. Şteflnescu, 1967, 1969; M. Dimian.
1970; M_ Săndulescu, 1 97 3 , 1976; Gr. Alexandrescu 1978), precum
'i a un,w colective mai laqri din cadrul aceluiaş institut, care au
iJltocmLt har� geci>logică a. tArii, scara 1 : 50.000, foile Pojorita,
Ctmpulung etc., dt!t fd. clrul colectiv de redacţie a fi:icut parte şi
autorul prezentei lucrări.
M. Ştefănescu, M. Dlmlan şi M. Săndulescu, in opoziţie
qJ;J; au.�orw lucrării de. faţA, au opinat
pentru o structură mai
CQ�]kată a. fli.şului creta.cic din această parte. Astfel, în cadrul
pinzei d9 !Ceahlău ,autorii znenţionaţi, separă două digitaţii (di
qtta-Ua Ciuc.Cîrlibaba şi dlgltatta Breaza-Bodoc). C omp l ic ar ea ar
titielală � structurii acestei unitAti se datorează faptului că au
torii sus citati nu au cuno scut entităţile litologke ·ale unită ţi i de
Ceahlău, existente in .valea Bsitriţei, entităti care in mod natu
r.al s� prelung�sc pînă in bazinul superior al Moldovei şi de aici
mai departe, pînă la graniţa cu URSS.
Gr. Alexandrescu (1978), în unna cercetărilor efectuaţe
in bazinul superior al văii Moldova. incepind din 1970, ajunge
la. <'Oncluzia că pinza de CeahJău pre�ntă un caracter structural
unitar. la a cărei constituţie participă entităţile care vor fi discu
tat� in cele ce urme9ză.
A. - Pinza de Ceablb. (""""" unitatea ve st-intern� - ptnza
• .

•) Rapoarte geologice anate tn arhiva fostului minister al Industriei

kol\llul

ti a fostulal

Comit� Geologic.

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

Pe

internă superioară ; 1. Băncilă, 1955, 1956

; M. G. Filipes�

1. Dumitr·escu et al., 1962). La constituţia ei

1955 ;
participă stra tel e

de Sinaia, de Bistra şi stratele de Bab şa .
a) Strate de Sinaia (Tithonic? - Neocomi an) . Sint dez
voltate în zona cea mai internă (vestică) a flişului cretacic in-·
tern şi sint d ispuse sub forma unei fişii inguste (100-750 m), ur
mînd marginea nord-estică a zOIIlei cris:taJino-mezozo:iJce (tnlbrie'
Moldova Suliţa şi Sadova).
atit in valea
Stratele de Sinaia sint mai bine deschise,
�e a y r ă , afluent pe s tinga a văii Moldova, cit şi in Valea Mold o 
Intre
vei, amonte de confluenţa cu valea N�agră.
lo calitatea
Breaza şi Moldova Suliţa, des chid erile in stratele de Sinaia sînt
sporadice, ele fiind, in mare parte, acoperrte atît de solul vege
tal, cit şi de aluviunile văilor. Ele sint co ns titui te dintr-o alter
nanţă ritmică, in care se pot d Lstinge serii 1ititice arenitice şi
ruditice, între .acestea existînd toate tr an ziţii le.
Lutitele, reprezintă rodle cele mai comune, fiind di spuse
in str ate de 0,1--0,7 m sau chi-a r mai gro ase, avînd culpri ce
nuşii închise pină la negricioase in funcţie de cantitat�a de materie
organică.
Macritele prezintă aceleaşi caractere litologice ca de altfel
in tot lungul Carpaţilor Orientali, constituind strate decimetri ce
(0,10-0.80 m), avind culori albicioase sau cenuşii, uneori chiar
negricioase ,fiind străbătute de o reţea fină de crăpături şi fi
suri, umplu te cu c al cită .
Arenitele au aceleaşi c-aractere petrografice ca şi in sectorul
situat intre valea Moldovei şi Valea Bistriţei. I ntre areniiele cele
mai fine ( sitite) şi cele mal grosle re , există toate tranziţiile.
Grosimea acestora uneori depă şeş te 1 m.
Ruditele prezintă unele caractere petrografice particula
re, ele apărînd de obicei la baza ritmurilor, uneori atingind gro
simi de 0,5-1,5 m, aşa cum se constată în valea Moldovei, in
amonte de confluenţa cu valea Neagră. Elementele constituiente
al� ruditelor şi arenitelor sînt reprezentate prin fragmente de
roci provenite din şisturile
cri s t alof i liene
(metacuarţite
cu
muscovit, gnaise feldspatice, şisturi clorito-sericltoase, cuarţ etc.),
fragmente provenite din roci sedimentare( dolomite gălbui de
vîrstă triasic i nfer io ar �. arenite cuarţo-feldspatice, mkrite cu
tinti{jidae, calcare p5eudoolitiae,
calcare neojurasice, etc.) şi
fragmente de roci eruptive (bazalte şi bazalte spilitizate, etc.).
In alte locuri, cum ar fi de exemplu pe pîrîul Izvorului
Bobeica sau valea Ostra, rudi tele formează lentile de 40-50 m
grosime (Conglomerate de Bobeica - Isvor).
M. Ştefăn�cu (1969) citează din stratele de Sinaia 'de pe
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valea NP.agr�. o mic� ivlre de "diabazu de culoare cenuşiu-verde,
iar la contactul acesteia cu rocile înconjurătoare a observat uşoare
piritizări. M. Dimian (1970) menţionează la izvoarele văii Bobeica
(bazinul Sucevei) de asemeni "diabazeu şi jaspuri verzi.
Stratele de Sinaia din acest sector fiind intens· tectonizate,
nu am izbutit să stabilim succesiunea lor stratigrafică şi ca atare,
nu am reuşit să separăm in cadrul acestora douA orizonturi aşa
cum a făcut M. Ştefănescu (1969).
Din stratele de Sinaia de la Cîmpulung, precum şi dA! pe
valea Neagră-Breaza, provin exemplare
de Capionella div. sp.,
�Calpionella alpina, C. elliptica, Calpionellites neocomiensis, C.
uncinata), spiculi de spongieri, radiolari calcitizaţi sau piritizaţi
şi frag--� �nte de Lamellaptychus sp. (M. Ilie, 1957 ; M. Ştefănescu,
1969). Aceste elemente paleontologice i-ndică fn ansamblu pentru
stratele de Sinaia berriasianul-neocomianul, vîrstă car� concordA
cu cea atribuită pe baze macropaleontologice stratelor de Sinaia
din regiunea de curbură a Carpaţilor Orientali (D. Patrulius, 1969;
E. Avram, 1970, 1976).
b) Strate de Distra (G. Macovei şi I. A tanaslu , 1926, 1934 r
G. Cernea, 1952; Barremian Apţian inferior). Reprezintă o entitate
Utostrafigrafică cu o grosime tn jur de 180-250 m constituită din
tr-o alternant� de roci lut f tice arenltfce şi ruditlce.
Lutitele din stratele de Bt stra din bazinul superior al vl!iil
Moldova, sint cenuşii sau negricfoase, dispuse în strate de 0,1-0,6
m şi sînt subordonate in raport cu arenitele.
Arenitele sînt rodle predominante, fiind dispuse in strate
cu grrosimi de 0,5-1,5 m. iar" materialul elastic oare participă la
constituţia acestora este reprezentat prin granule de cuarţ şi feM
snati ( p otas ici şl cako -s odk i ) la care se adaug� fragm ente llUce
(metacuarţitP-, gnaise cu microclin ,şisturi clorito-sericitoase, mi
crite şi marno-calcare preexistente), muscovit şi biotit în diferite
stadii de alterare.
Ruditele se individualizează spre partea superioară, for
mfnd lentile de dimensiuni variabile (250-500 m lun!jime şi 30100 m grosime) fiind cunoscute sub numele de conglomerate de
Ardeloaia (Gr. AlexandrPscu. 1976. 1978). Ele sint E-chivalente cu
conglom�ratele de Piatră Sură din bazinul văii Bicazului. La
constituţia conglomeratelor de Ardeloaia participă atît elemente
provenite din serii cristalofiHene (cuarţ, metacuarţite, rnicaşisturi,
gnaise. etc.) c'it şi serii provenite din ro ci sedirn entare ( arenite .
r:alcare micritice : calcare sparitice, calcare pseuodolitke peleta.Je,
calcare cenuşii intrabiosparitice, �te.).
Canglomeratele de Ardeloaia reprezintă, aşa cum s-::t mal
�rlitat, o verig� din lanţul apar i ti ilo r de conglomerate de acelaşi
10
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tip, cunoscute atit ·ln b azinul viUl Bistriţa, dt şi tn bazinul vliH
. MoJdova (Gemenea, Cocoşul, etc.).
Stratele de Bistra din acest sector carpatic nu au furnizat
elemente paleontologice pentru precizarea vîrstei lor, in schimb,
in bazinul văii Bistriţa, din stratele de Bistra (partea su�rioară
şi mediană) provin mai multe resturi de amoniţi, care după carac
terele lor morfologice aparţin următoarelor genuri : Eulytoceras
sp., aff. E. phestus, Phylopaohyceras sp. ex gr. P. infundibulum
s.l., Pseudohaploceras aff. liptoviense, Pseudohaploceras sp., aff.
P. matheroni, Cheloniceras (Cheloniceras) sp. aff. C. (C.) crassum,
Deshayesites sp. ex. gr. D. ? deshayesi, Silesi �s sp. aff. S. vulpes,
Macroscaphytes yvani, Costi discus
recoticostatus (G. Macovei,
1958; Gr. Alexandrescu, 197&). Pe baza acestor elemente paleon
tologice găsite in valea Bistriţei, se poate afirma că stratele de
Distra din Moldova, cuprind cel puţin o parte din Barremian şi
o parte din Apţian (Bedoulian).
c) Strate de Babşa (S. Athanasiu, 1905; emend. Gr. Alexan
drescu, 1967, Apţian). Urmează peste precedentele şi sint alcătu
ite dintr-o aternanţă ritmică, au car actere tipice de fli ş, de lutite
"?i areni te, in proporţii aproximativ egale. Lutitele sint reprezen
tate prin şisturi argiloase cenuşii sau negricioase. uneori cu urme
dirbunoase. dis puse in s tr ::tt e de 10-60 cm g ros i me. Arenitele se
dispun in strate centimetrice (4-8 cm, u n eori mai qroase (10-25
cml. cu mecanoglife de curent la partea inferioară. iar sore oartea
superioară prezintă adesea laminaţie convolută (curbicoritcală').
Materialul lor elastic este reor�'>zentat orin gra n ule de cuart şi
feldspat. la care se adaugă mice (muscovit şi biotit). granaţii (rar)
si

fragmente

litice

(sistnri cloritoase si serici toase . metacuarţite.
s au m R rn o ca1 care pr eexis ten te'.

gnaise cu micro d i n şi micrite

In afară de tipurile de roci enumerate. in stratele de Babş3.

se mai individualizează

şi

marno-calcare

feruginoase sub

de len ti l"'. d�r a căr or grosim� nu dE>păşeşte 5-7 cm.

formă

StratE>le de Babşa sînt bine deschise atît în valea Breaza,
·
dt si in v�lea Moldovei. la Breaza. Mai spre NVl ele apar pe pir!ul

Răchitis. luînd parte la com;tituţia citorva solzi.

�tratele de Babsa din bazinul suoE>rior al văii Moldova,

nu

au oferit pi n ă in prezent elementP paleontologice. in schimb. în
tr-un �<>rtor

m ai

sudic. şi anume in bazinul vilii Saba sa . &fluent

;al văii Bistriţei , din partea bazală a s tratelor de Babşa, s-a r ec ol

tat o asoci aţ ie

ni,

deamoniti şi Jamelibranchiate (Macroscaohytes

Costidiscus recticostatus Deshavesites

sp. aff.

D.

yva

deshayesi,

Toxoceratoides aff. biplex, An c yloc er as sp. ex. A. matheronam,tm,

u
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AconPceras nisoides, Ptychoceras sp., Inoceramus sp.
aff.
I. neoc o m ie nsi s G. Macovei, Gr. Alexandrescu). Aceast� asociatie
riă indicaţii asupra poziţiei Aptianului i nferi or (Bedolian) Po
sibil ch ia r partea superioară a Bedoulianului. Menţion�m că grupul
.

Deshayesites predomină numeric. Recent, I. Mari nescu (1978) din
flişul de Corbu din Mara mureş (valea S ocr.tlăului) a recoltat şi a
determinat cît eva impresiuni de amoniţi, care după �racterele
lor morfologice aparţin genului Deshayesistes cu speciile : De3ha
yesites cf. involutus, Prodeshayesites cf.
germanicus şi Pseudo
deshayesites pseudokiliani. Pe baza acest ora autorul concluzionează
că flişul de Corbu, aparţine Barremfan-Apţianului, avind prln cele
3 specii de amoniţi prezenţa cert� a Bedoulianului, şi totodatA co
relează -•Twl de Corbu şi gresia d e Capilaşu din Maramureş.
Referitor la vîrsta părţii superioare a strate lo rd e Babşa
dintre Valea Bistriţei şi valea Moldovei, nu avem nici un element
paleontologic care ar putea aduce lumină !n acest sens. In valea
Bistriţei ele suportă stratele de Ceahlău-Hăcigosu (Albian) şi
am presupus că strat ele de Babşa ar cuprinde şi Apţianul supe
rior (Gargasian).
In bazinul superior al văii Moldova, pînă fn prezent, nu
s-au identificat strate de Ceahlău, ele fiind probabil erodate, ast
fel că partea superioară a stratelor de Babşa de aici reprezintă
o limită de eroziune.
B.
Pînza fU$ulul curblcortical (
unitatea est-internă
pînza i ntern ă inferioară ; 1. Bănc i lă 1955, 195? ; M.G. Filipescu,
1955 ; I. Dumitrescu et. a l.
1962). L;:J. alcă tuirea acestei unitAţi
st ruc turale iau parte urmi!it oarelP f' ntităţi li to stratigr afi ce : stra
tele de Toroclej, seria curbicorticală str. s., gresia de Cotumba,
stratele cu Auoelllne şi seria cretacioului superior (mame cenuşii,
ne qr ic ioa se şi bariolatt::) .
1969).
a) Strate de Toroclej (J. Gherm�n si M. Şolcanu.
,

-

=

=

,

,

Această enitate litostratiRTafică a fost separată mai întîi în ba
zi nul văii Tarcăului, ne ointul Toroclej, afl:.!ent al văi i Ata. Stra

tele de Toroclej se individualizează la baza ,,flişului curbicorti
cal" şi pr ezintă caractere mixte. în sensul că ele au în parte as
pecte litolngice ale seriei curbicortic�le. sl t u atA în acoperişul lor,
precum şi unele aspectP litologice ale şisturllor negre (
strate
de Audia) din pîn z a sisturilor neqre.
G. Macovei si I. Atanasiu f1926) au semnalat ace ast M enti
tate litologkă. in vale i'l Bkazului. la H amzoaia şi au conside
rat-o la ::O"ea vreme, că ar reore;;:ent;:J. o .. zonă de trecere" din
seri a dezvoltată în vest, rf'snertiv .. odzontul şistos al Apţianului•
şi seria şi stu ril or negre, dezvolt?.tă la exterior.
Stabilirea în coloana strat;grafică a poziţiei acestei entiţăţi litologlce, a intimpinat dificultăţi, datorită pe de o parlle
=

,

12
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earaaterelor sale petrografice ,mixte şi pe de a1tă parte datoritA
saLe . .spaţ1ale, ea găsindu-se la con tactul dmtre pinza fll
Ş1JlUi curbiocortical şi pînza �lSturilor negre. Din această cauză,

p�iţlei
seria

a fost atribuită convenţional uneori pÎilZei flişului curbicor
tical, Iar a lteori pînzei şisturilor negre. Apartcr.enţa sau corectă,
ta pl.IliUl fllşulUi curm.corucat, a Iost usâ in ci1Scuţ1e în anul 1959
ue {;a�re .J. liaerman Ş• M. Solc<tnu (1961:1) Şl a fost considerată
că reprezintă termenul stratigrafic inferior al pînzei flişului
cucbH.:orticaJ,.
___oi
. lntre valea Bistr ţei şi izvoarele văii Suceava, stratele de
Toroclej apar d.tscontinuu, ele f ind local laminate
p lanul de
inca ecare intre
flişului curt>.Lcortical şi
şisturilor
negre.

p

l

pînza

i

i

pe
pînza

__

In b azinu l superior ad. Mol dovei, ele sînt deschi se in pîrîul
Neagra, la oS-� ae Breaz a ŞI în valea Moldovei, la S cie c onfluen ţa

cu ·valea .aarua.
�tratele de Toroc lej sînt constituite dintr-o alternanţă rit
mică. de. se rii lutitice silti tic e şi arenitice , la care se adau.gă. sub·
ordonat intercalaţii de marnocalcare şi rudite mărunte. Lutitele
au grosimt var1a1me (01-� m) Şl culoare cenuşie-verzuie sau n�
gricoasă şi uneori se pot uşor confunda cu lutite le similare din
seria ŞtStuzulor negre am zona Aud i a .
.Aienitele sint dispuse in st r ate ceuti:metrice, mai rar de
cimet ri ce, fiind de tipul protocuarţitelor sau gruwacke şi sub
gra u-wadt e �tice.
Ruditele apar cu totul sporadic şi le-am identificat într-Wl
se ctor mai sudic ( valea �egrileasa), fiind constituite o'in fragmente
·

de

şisturi cristalofiliene (ş1sturi cloritonse cu pennin, metacuar
gnaise cu microclin etc.), fragmente ae roc1 eruptive (bazalte
şi sp1li.t-bazalte), micrite preexistente etc., iar resturile de orga
nisme sînt reprezen t ate
t %t uri întregi sau fragmentare
de
orbîtbline (Orbitolina ex gr. conica).
In afară de rocile menţionate mai sus, in
anumite locuri
s.:.au identificat ( s ecţi uni subţir i) spongolite şi opoce (valea Moldo

ţite,

prin

vei.;' la

Benia şi in valea Bistriţei, la Fîrţigi).

In locurile unde stratele de Toroclej sînt mai bine deschise,

ele comportă şi concreţiuni ·calcaroase

identi�

pinza

( elipsoidale

cu concreţiunile de acelaşi tip din

şisturilor negre.

sau sfer oidal e )
complexul şistos din

Pînă in prezent, stratele

de Toroclej din bazinul văii Mol
iar microfauna re
coltată . din &cestea nu este concludentă . In regi unea cea mai a
pi'Qpiată (bazinul văii Bistriţa), au fost identifi cate in stratele de
dova , nu au oferit resturi de macroorganisme,
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Toroclej două asociaţii de foraminifere aglutinante, care au per-
mis încadrarea a cestora !la intervalul Barremian.-Albian inferior
(Jana Săndulescu, 1967). Prin analogie cu cele din valea Bistriţei,
stratele de Tococlej din bazinul su perior al văii Moldova, ar p utea
reprezema acelaşi inter v al stratigrafic.
b) Seria curbicorticală str. s. = Strate de Palan.c:a (I. Băncilă
1958). Seria curbicorticală se dispune peste stratele de Toroclej
şi suportă gresia de Cotwnba. Intre seria curbicorticală şi gresia
de Cotwnba sînt treceri care se realizează fie prin dispariţia in
terca·laţiilor de pelite (cenuşii sau n egre), in cazul trecerii de la
sLratele de Toroclej, fie prin îmbogă\Jiea in arenite, mai gresie
re, în cazul trecerii spre gresia de Cotwnba.
Seria corbicorticală este alcătuită dintr-un fliş şistos-gre
zos tipic, destul dem onoton, la constituţia căruia participă lu
iite, siltite şi arenite.
Arenitele şi siltitele sint dispuse in s t r ate centimetrice sau
(curbicorticală).
Materialul
decimetr ice, cu teXJtură convolută
�lasic te i ig en care intră in componenta acestora este reprezen
Lat prin granule de cuarţ (40-45%), feldspaţi potasici (microclin)
şi calco-sodici (albi t-oligoclaz)
in prop orţie
de cea, 24-40o;0
muscovit şi biotit (prezentind diferite> stadii de alterare), clori1i
şi fragmen te litice (metacuarţite cu dorit, şisturi sericito-clori
toase, grano-gnaise, fragmente de roci eruptive şi micrite
pre
existente). Alăt uri de detritisul mineral, apare şi unul de na
tură organică reprezentat prin fragmente de briozoare ciclosto
mate, brachiopode, lamelibranchiate, foraminifeore
(Hedberge
llinae, Glo bigerinidae, Textulariidae) şi sp ic uli de spongieri (sec
ţiuni subţiri).

Ţinînd seama de proporţia de cuarţ
şi fel dsp aţi, arenitele
din seria curbicorticală, se pot incadra in clasa grauwacke li t o
feldspatice şi subgrauwacke feldspatice.
Rocile seriei curbicorticale din bazinul superior al văii Mol
dovei au oferit pînă în prezent relativ puţine elemente paleonto
logice. Astfel, M. Şte fă nescu (1969) citează din această serie două
exemplare de amoniţi : Puzosia sp. şi. Stomohamites sp., care in an
samblu ar ind ica albianul. Tot din această serie provin, insă, dintr-o regiune situată mai la sud, citeva exemplare de Puzoisa sp�

şi

fragmente sau valve de inocerani

(l. Băncilă, 1958 ; P. Şoigan,

1971, Gr. Al e xand r escu, 1971). In valea Bicazului, Ion Jana (date
inedite) a găsit o i mp resiune de amonit, care după caracterele sale

sculpturale, aparţine genului Hoplites sau Anahoplites, gen cunos

cut, de asemeni, in Albian.

Studiul micropaleontologic al seriei curbicorticale str.
s.,
din valea Ostra (Ion Jana, date inedite) a pus in evidenţă asocia14
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ţii de

vîrstă albianâ1 însă pe baza acestora nu se poate preciza eUl
dm aloian este pre;,:;ent m sena curoicor ticaJ.ă.
c� Gresia de Cotumbc1 ŞJ. congtomeratete de Leţeşti (l. Băn
cilă, l��Sj. Sena curbicorticală t!Ste urmată de o formaţiune cu
car ac �er 1luxo-turb!<il1.ic pr oxnna.l, cunoscută sub numele de are
::;J.a ae Lotwnoa sau onwntu J. gre.t. u::>-c ongJ.om er atlc (lir. AJ.ex.an..
u.rescu,

.t'.

i:>Oigan, H.ltiJ).

Liresia oe

Cotumba din acest sector carpatic: este consti

tuită dJnt.r-o a!ternan�ă ntmică constltuitâ din lutlte, arewte Şl
r udite. J..uititele se ga s e sc în mod subordonat in. raport cu arenitele,
uma d1 s p use lll ::;�rate ::;uum e t..nce \U,J.-U,ti m),

�enta

CP.nuşti s au cu o

negr1CJ.oasa.

Sit1te1e şi

arelli tel e
constituie elementul
predominant,
în s trate cu gr os1m1 ae 0,1-u,l m, sau ctuar mal
mun, cu vanetăvl 11ne, pllla J.a gros1ere sau microconglomera
tice. Matenalul cla::;t� c-tengeu at
arenn�or es1e rP.-lJrezen��

fimd U! spuse

prm: granu!e ae cuarţ (4U-bb"/o), 1e1u s pa�1 potas1ci şi oalcosodici
\�5-3o1.), muscov1t şi b10�1t (10-15/o), clorlt, grana ţi (1-J"L•) la
care se aGiaugă fragmente 111.1ce (metacuarpte cu siilunanit, şisturi
cwrito-muscovlt1ce, r oci granHo1ue cu re1uspaţ1 p1agioc1az1, pegma
tite, p e rtit, silicolite cu radiolari, micrite, ca1care corallg en e etc .) şi
Oioctaste (fragmente Şl pri sme ae mocera.m1, de lamellbranctuate,
ae eCJ:unout:rme, de for ammaer e, etc.) .
Conglomeratele de Leţeşti smt constituite pred ominan t din
elemente ue roci sea1mentare ( caJ.care cenuş ii Şl a101ci oase şf cal
care recifale de vîrstă tithonic-neocorruană, ca1care d olomitlc:e ae
Vlrstă Lnasică, marno-c alca re Şl arerute de tipul acelora dm ::;tra,
tele de Sinaia sau s tra tele ae Lunea, şi elemente provenite din roci



(şisturi cloritosericitoase, metacuarţite, gnais e etc.).
ln bazinul su per ior al rî ulu1 Molaova ,congwmeratele ae
Leţeşti apar pe valea N e agră, � v al ea Breaza, în să, ele sînt mai
cristalo-filiene

,

bine dezvoltate la sud de valea Molaovei, în văile Ostra şi Negri
leasa.
Referitor la vîrsta gresiei de Cotumba şi a cong lomeratelor
de Leţeşti nu avem pînă in prezent nici o dovadă paleontologică.
In acest caz, trebuie să apelăm iarăşi la poziţia stratigrafică. Ad
miţind vîrsta albioo. inferio ară a seriei curbicorticale (din pat) şi
depozitelor din aco�riş) respectiv
virsta vraconiană superioară (a
a stratelor cu Aucelline, virsta acestor două entităţi litologice ar
reveni albianului mediu cu trecer e la vraconianul inieri,or.
d) Strate cu Aucelline (M. G. Filipescu et al., 1 961). In ba
zinul văii Mold ova, pe valea Ostra, peste gresia de Cotumba s-a
separat un orizont marnos �nuşiu (Gr. Alexandrescu, 1966), care
prin comparaţie cu omologul său din �giunea Teliu-Poiana Flori-

15
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1or a fost considerat că re}jrezintă stratele cu .Aucelline (Gr. A1e»
1971), pe motiv ca rn acest orizont ,pe n.nga amoniţi se
găses c şi lame l lbranchi a e de tipul Aucellinelor.
�1rate1e cu Aucel!me din acest sector sint constituite din
tr-un pat::net de marno-argile siltitice cenuşii, fără
stratificaţie.
Intre Hreaza şi Moldova bul.lţa ,ele apar destul de sporadic, fiind
lammaLe a� cele mai multe ori tectoruc. ln bazinul văii Negr ileasa
Şl U.s�ra această entitate h tostratigraf i că, a f urnizat o asociaţie de
amom�1 şi lamelibranchiate ap&rţmino. ".zonei di spar " cu : Stoli
czkaia sp. aff. notha, Schaphites hugardianu s,
Lechites sp. aff.
L. g auami, .1.V10rtoruceras sp. ex. gr. l.vl. inflatum, Aucellma gryp
naeOldes etc., asoc1 aţ1e care ina1că
V ra coni anul superior (Gr.
Alexandrescu, 1966, 1979 b.).
e) Marne cenuşii, negrtciOase şi bariolate (Cenomanian
Santonian). Această ser ie este constituită d.intr-o alternanţă ritmică
ia care participa atît sv,·.ii de marno-argile siltice, o':lnuşii, nestra
tificate sau slab stratilicate, cît şi serii siltitice sau a.renitice, subţi
ri. Se recunosc de asemeni şi serii de argile vărgate (roşii-cărl
m.iz i i şi verzui), care aoar pe un mic torent din cotul vă ii Moldo
va, ue la Hema, in ava.1 ue confl uen ţa văii Tătarca cu valea Mol
aovei. ln valea .N ea gra, la est de localitatea Breaza, precum şi în
valea. Moldovei, în amonte de confluenţa pîrîului Răchitiş.. cu v a 
lea lvwlaovei, ser1a marnelor cenuşiu-negricioase (cenomanian
santonian) este bine vizibilă, însă, de regulă este strivită şi
!aminata tec tonic pe traseul linie i Lutu Roşu. Vîrsta a fos t acor
dată pe baza asociaţiilor de foraminifere găsite în această serie în
v alea Ostra (Gr. Alexandrescu şi Jana Ion, 1978).
C. - bnza şisturUor negre (1. Băncilă, 1952). Această uni
tate structurală are o mare dezvoltare intre văil� Sucevei şi Moldo
vei, avînd o lăţime de cea lo Km. In valea Moldovei, respec tiv ba
zinul superior al acestei văi, aflorează în special partea internă
(ve!;tică) a acestei unităţi.
La consti tuţia pînzei şisturilor negre iau parte următoarele
entitiiţi l ito st ratigra f ic e : şisturi negre ( - strate de Audia-Şipote),
seria argilelor vărgate şi g resi a de Tomnatec-Prisaca.
a) Şisturile negre (Hauterivian superior-Albian) reprezintă o
serie comprehensivă în care s -au separat 3 comp lexe litologke :
- complexul inferior cu roci sideritice (Hauterivian SU•
pe r i o r -B are mi an) .
Este constituit dinrtr-o
alternanţă ritmicA
(400-700 m) de şisturi argiloase neg re, argilite negre şi arenitt
(cuarţoase sau cuarţo-f�ldspatice). Acestora li se adaugă marno
calcare sideritice şi pelosideritice, care dau nota caracteristi cA
d acestui complex. In cadrul comp lexulu i s-au separat două subandresc u ,

t

l6
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al văii Moldovei.

complexe unul interior cu roci sideritice şi altul superior lutito-peli
to-arenitic :
'ln complexul cu roci sideritice de pe pîrîul Corlăţeni.
la N de Cîmpulung) s-au identificat resturi şi impresiuni de a
moniţi ; Costidiscus sp. aff. C. reticostatus, iar pe pîrîul Zbran
cani, afluent al văii Sadova, Inoceramus sp. ex gr. neocomiensis,
iar de la izvoarele văii Breaza Silesites aff. S. vulpes (Coq). Aceste
forme sînt cunoscute atît în Barremianul cît şi in Apţianul carpa
tic, precum şi în Franţa, URSS (Crime-ia şi Caucaz). In secţiunile
subţiri din arenite se recunosc resturi de gasteropode şi lamel
libranchiate, plăci de crinoide, alge dasicladacee (Cayeuxia mol
davica), melobesiee, spiculi de spongieri, foraminifere (Hedbergella
hauterivita, Hedbergella infracretaceeal, Trocholina apţiensis etc.
(D. Grigorescu şi Gr. Alexandrescu, 1977). Bazaţi pe elementele
paleontologice din alte regiuni, precum şi pe cele cunoscute în a
ace a s tă parte a C arpaţilor, acest complex poate fi atribuit Hau
terivianului superior - Barremianului.
- Complexul şistos cu lidiene
(Apţian-Albian inferior).
Este constituit dintr-o succesiune ritmică (180-250 m) de şisturi
argiloase şi argilite negre, silitite şi arenite (cuarţ-arenite şi proto
cuarţite). Nota caracteristică este imprimată de prezenţa lidienelor,
în strate centimetrice şi mai rar decimetrice şi a concreţiunilor cal
caroase (sferoidale sau elipsoidale) care de regulă prezintă con
centrări de pirită şi marcasită în zonele centrale. Rodle acestui
complex au furnizat cîteva elemente paleontologice, în special,
în Valeu. M o ldo vei, între Cîmpulung şi Vama. Acestea aparţin ur
m5toarelor genuri : Cheloniceras (Prochf' loniceras) sp., Cheloni
ceras seminodosus, Ancyloceras cf. matheronianum (1. Bănc ilrl
şi V. Agheorghesei, 1964 ; L. Ionesi, 1971). Aceste elemente pa
leontologice confirmă virsta stabilită anterior, apţian-albian infe
rioară (M.G. Filipescu et. al., 1952).
- Complexul gresiilor glauconitice silicifiate (albian me
diu - vraconian inferior). Seria şisturilor negre se incheie
cu
un orizont cu caractere tipice de fliş, al gresiilor glauconitice si
licifiate.

Complexul

este consti�t;uit

dintr-o alternantă ritmică

( 150-180 m) constituită atit în serii lutitice, cit şi in serii arenitice
lutitele sîn cenuşi, negre sau verzui, finid dispuse în stra te de 0,10,8 m sau uneori chiar mai mult, iar arenitele sînt dispuse în strate
de 0,20-1,50 m. Local, apar şi brecii sedimentare (Găineşti, Stul
picani) la constituţia cărora participă, in afară de granule de cuarţ
şi feldspaţi, fragmente litice de roci granitoide (granodiorite, mon
zonite, sienogranite, etc.) şi
fragmente de şisturi cristalofilien�
(metacuarţite, gnaise cu microclin etc.).
Studiile recente micropaleontologice şi palinologice, corobo18
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r�te tu datele mactopaleontologice cunoscute, au indicat că com
plexul dparţine albianului şi
vraconianului inferior (E. Anto
nescu et al., 1978).
b) Seria argilelor vărgate (Vraconian SY.perior-Turonian), in
sectorul nordic al Carpaţilor Orientali, în mod constant, peste seria
şisturilor negre, respectiv peste complexul gresiilor glauconitice, se
dispune suita de roci de culoare roşie şi verde, suita cunoscută in li
teratură sub numele de "Orizontul argilelor vărgate". Iniţial, a
ceastă serie a fost înglobată la şisturile negre (K. Paul, S. Atha
nasiu, G. Macovei şi I. Atanasiu, Gh. Cernea, etc.). Ulterior, s-a
constatat că seria argilelor vărgate constituie de fapt un orizont
independent, situat stratigrafic deasupra şisturilor negre, iar ca
vîrstă au fost atribuite, de diferiţi cercetători, cretacicului supe
rior (Vraconian superior-turonian).
Studiile de detaliu asupra seriei argilelor vărgate din pinza
şisturilor negre, au constatat că acesta prezintă unele variaţii la
terale de facies, în unele seotoare, ca de exemplu pe paralela Stîni
şoara-Pipirig, la partea superioară a argilelor vărgate, se individua
lizează (începînd din Turonianul superior) un pachet constituit din
marnocalcare şi marne argiloase, cenuşii şi marno-calcare roşcate,
fa pt ce a făcut peu nii cercetători ( Gr. Alexandrescu, 1 97 1 , să con
sidere acest pachet ca o subdiviziune independentă. In alte sectoa
re, pe lîngă marno-calcare se individualizează incepind tot din
Turonianul superior un pachet, cu gresii muscovitice şi rudite mă
runte (Gr. Alexandrescu şi Jana Săndulescu, 1 973) aşa cum se
constată pe pîrîul Omul Mort la Slătioan-Gemenea. Intre valea
Moldovei şi valea Sucevei, în special de la localitatea Breaza spre
NNW, seria argilelor vărgate, in ansamblu, cîştigă progresiv in
grosime (pîrîul Benia, pîrîul Porcescu şi pîrîul David etc.), ajun
gind la 1 50-200 m. Dealtfel, după datele din literatură, argilele
vărgate (strate de> Ialoveţk), in bazinul Ceremuşului (URSS) ajung
la cea 400 m grosime Kulciţki I.O. , 1 959) .
La fondul predominant argilos al acestei se rii , se adaugă
o
în m d subordonat radio,l arite, jaspuri, arenite muscO'Vi.tice tn
strate subţiri sau arenite hem atitice cu elemente de şisturi verzi
de tip dobrogean şi tufite. Radiolaritele şi jaspurile sînt cantonate
de pre fer in ţă in partea inferioară a seriei argilelor vărgate, iar in
conexiune cu acestea se întîlnesc şi concreţiuni de rodocrozit
(Gr. Alexandrescu şi Jana Săndulescu, 1973), cu aceeaşi poziţie
stratigrafică ca şi concreţiunile de acelaşi tip, citate de Zb. Suj
kowski (1938) in bazinul văii
CeTe>muşului
(URSS). Avind in
vedere extinderea spaţială apreciabilă a concreţiunilor de rodo
crozit (Polonia, URIS S,
România),
situindu-se in aoelaşi nivel
19
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stratigrafic, ele au fost c omp ar ate cu un fosil caracteristicu (C.
1 976).
Seria argiJelor ·vărgate din pinza şisturilor negre din
sentorul nordic al Carpaţilor Orientali (valea Moldovei şi valea
,fiu; :oevei) a oferit pină in prezent asociaţii de foraminifere care
dau tndicaţii asupra prezenţei Vraconianului şi Cenomanianului

V. Papiu et al.,

(Gr. Alexandrescu şi Jana Săndulescu, 1973 : Ion Jana, 1975, 1976).
In partea superioară a seriilor argilelor vărgate, s-au iden
tificdt foraminifere apartinind zonei Uvigerianammina yankoi,
(Jana Ion , 1 975) care dau indicaţii asupra prezenţei Turonianu
lui. Nu este exclusă nici prezenţa Coniacianului, însă, in
acest
sens este nevoie d e date suplimentare.
c) Gresia de Tomnatec - Prisaca (S. Athanasiu, 1913 ; 1.
Băncilă, 1952 ; Senonian (?) - Eocen). Coloana stratigrafică
a
pînzei de Audia, în partea nordică a Carpaţilor Orientali, se încheie
cu o serie detritică cu
caracter
fluxo--turbiditic
cunoscută
sub numele de gresia de Tomnatec (Prisaca). Din datele pe care
le posedăm pînă in prezent, între această gresie şi seria argile
lor vărgate subjacente, se pare că există o lacună stra.tigrafică.
Studiile micropaleontologice de la limita gresiei de Tomnatec
argile vărgate, nu au pus in evidenţă suficiente probe care să a
rate intervalul de timp care lipseşte intre aceste entităţi lito lo
gice.
Această entitate litologică (Gresia de Tomnatec)
a
fost
semnalată de multă vreme de către K. Paul (1876), şi, pe care o
îngloba la
"gresi a carpati că"
(Karpathensanstein).
Ulterior,
această entitate a fost separată, constituind un termen indepen
dent, fiind cunoscută sub următoarele denumiri : gresie de Tom
natec (S. Athanasiu, 191 3) ; gresie de Tarcău sau eocen de tip
Tarcău (G. Macovei, 1927 ; D. Ştefănescu, 1 937 ;
Gh. Cernea,
1952 ; T. Joja, 1952 ; M.G. Filipescu, 1955 ; L. Ionesi, 1963-197 1 ;
Gr. Alexandrescu, 1 964 etc.) ; gresia de Prisaca (I. Băncilă, 1952 ;
1958) ; V. Agheorghesei et al. 1965) ; gresie de Tomnatec-Prisaca
(Gr. Alexandrescu, 1964 ; 1971) sau gresie de Feredeu ( M. Ilie,
1957) .
Gresia de Tomnatec, ocupă suprafeţe mari şi se dispune sub
forma unor fîşii alungite NW-SE sau sub forma unor petice- mena
jate de eroziune.
La constituţia
gresiei de Tomnatec-Prisaca participă serii
lititice, siltitice, arenitice şi ruditice.
Lntitele sînt subordonate in raport cu arenitele şi ruditele.
Ele formează straturi cu grosimi submetrice (0,1-0,8 ml şi au cu
l()are cenuşie sau negricioasă şi uneori verzuie. La dife-rite ni-
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ele

apar lutite vărgate (roşii şi verzi) in alternanţă <CU arenite şi
siltite subţiri (valea Beni a etc. ).
Silitele şi arenitele alcătuiesc strate cu grosimi de 0,1-1,5 m.,
local, chiar mai groase (in special arenitele), prezentind ritmi
citate şi granoclasare evidentă. Materialul elastic care par tici pă'
la constituţia arenitelor din g resi a de Tomnatec este rep re z entat
predominant din elemente de cuarţ şi fel ds paţi, uneori in propor
ţii egale, alteori cuarţul d epă şind cantitativ celelalte elemente
(60-6 5 % ), arenitele căpătînd in acest caz caracterul de arenite
cuarţo-feldspatice. In alte locuri ca ract er u l a rcozi an devin � pre d o
m inant. La cele două elemente p r inc ipa l e ( cuarţ şi feldspaţi) se a
daugă m i cil e (muscovit şi bi ot i t avînd diferi te stadii de alterare),
granaţii (1-3 °/o), şi fragmente litice (metacuarţite cu dorit, sau
rneta cua rţ ite cu muscovit ş i bi o tit , gn ais e cu microclin, gnaise
feldspatice, fragmente de ro ci eruptive bazice - d� ti pul bazalte
lor şi fragmente de marnocalcare şi m i c ri te preexistente). Detritu
sul de natură organică participă intr-o proportie destul de redusA
şi este reprezen t at prin fr agmen t e de lameli branchiate, gastero
porl e , bra c h i oporle, a l ge rn€'lob Psi ec şi rare cochiHi fragmentare ele
foraminifere agl u ti nan t e.
Rurl itele se dezvoltă de obicei spre parte a hazaiA a greslei
de Tomnatec .lar Vn bazinul s u peri o r al văi i Moldova, se fntnnesc
mai ales rurlite mărunte alc�tuinrl lentil e ele d i me n s iuni reduse.
In afară de tipurile d e roci menţionnte mai. sus, la consti
tutia gres iei el� T om n at e <' mai p<lrticipi'i si c al r are micritice albi
c i o as e sau cenuşi i . in strate cl 0 r i me t ri ce (?.0-4 0 cm.), c are macro
scopic se ast=>::1mi'in� cu m a rno - cal c arel e din stratele de Hangu din
pinza de Tardht.
r.rt=>sia el e Tomnatec-Prisaca din acest sect o r carpatic, nu a
oferit al t e e1 Pmente paleontologke. d ec i t unele asociaţii de :f'ora
m i n i fere. insi'\ . <'Rr" nu stnt concludente in ved�r ea preci zării in
t ervalu l u i strati_r:rrafi c. Nu s-a găsit n i ci o indicaţie p al eontol o
�tid\ s i gu ră care si'i ates te exi stenta Senoni anului . Asociatiile cu
noscute ptnă I'n n re zt=>n t (T. B<incili'i şi V. Agheorghtesei, 1 9fl4 ; r,.
Tonesi et ::tl . . Hlfi 7 : .T:ma Ton, date i n ed i te) par să argumen teze inf r-o mi!isură nRre<'Rre prez en ta Paleocenulu i . Din acest pune� de
vedere , probl �m a virstei gresiei ele Tomnatec-Prisaca . ră m t n e des


chis!\ .

3. Date tectonice

Structural, flişul cretacic din bazinul superior al vAii Mol
dova (între Sadova şi Moldova S ul i ţ a) aparţine la 3 unităţi tecto
nice : pinza de Ceahlău, pinza flişului cu rb i corti cal şi pinza şisturi
lor

negre.
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A. Pînza de Ceahlă u. La constituţia acest'!i unităţi structu
rale participă stratele de Sinaia, stratele de Bistra şi stratele de
Babşa.

Stilul

tectonic

al

acestei

unităţi se

caracterizează

prin

cute-fali i , deversate in general spre SW. Stratele de Sinaia sint
mai intens t�tonizate şi structurile formate de ele au caracter
strict local. Intre stratele de Sinaia şi stratele de Bistra există ra
porturi tectonice, contactul
realizindu-se prin intermediul unei
falii inverse. Stratele de Babşa formează şi ele citeva cute se
cundare, dnr cu caracter local.

In afară de faliile longitudinale, pinza de Ceahlău este a
fectată şi de falii transversale orientate SW-NE, care afectează
atit zona cristalino-m'!zozokă , cit şi pinza flişului curbicortical.
Pinza de Ceahlău, ia contact cu pinza flişului curbicortical prin
intermediul liniei Lutul Roşu qi. Băncilă, 1 955).
Avind în vedere ingustarea excesivă a flişului cretactc din

areastă parte a Carpaţilor, precum recutările şi răsturnările spre
S\V a formaţiunilor constituente ale pînzei de Ce ah l ău , este greu
sau aproape impo s ibil de apreciat ampl i tudin e a şariajului pînzei
de Ceahlău peste pînza flişului curbkortial.

Caracterului tectonic uni h.r al pinzei de Ceahlău, ii cor'!s
punde unul stratigrafic uni tar. în mod ron tra r i u , de cum s-a afir
mat anterior (Ştefănescu, 1 96 7 ; Săn dulescu, 1 976).
B. Pînza flişuJui curblcorti c-aJ. Se caracterizează printr-un
stil tectonic de cute normale (sinclinale şi anticlinale) şi cute-falii.

Datorită i ncompetentei sale ,seri a cf'n om : m i an-santnn i ană este mai

in tens tectonizată şi u n eori este stri v i tă sau l a m i n a t ă atît pe traseul

liniei Lutul Roşu. cit şi pe traseul l i n i ilor serundare longitud i nale
(pîrîul N'!agra ,vnl<>a Mol d ovei ]a Breaza şi B<>n ia).

ForlT' atiu nile constituente, ale pinzei fl i c:; u l u i curhic.'0rt i rnl ,
au suferi t deaserneni o a ccen h1 at ă redresare şi răsturnare spre SW,
!"a s� formati u n i l e pin zoei df' O>.a h l :'i 1 1 . fapt c:=�re nn Pf'rm i t e nici in
arPst ra7. n pre c i ere,"' a'l'l.ploarei şaria j uJui peste pinza şi sturilor n e
gre.

din

est.

Tn bazinul văii Lucina.

la est de Munte1 !' Hrobe. M. Şte

fi> n ec:;ru (1 !lfi9) mE'rnti onE'ază a r g i l e n egre şi gres i i s i l i c i o a c:: e verzi, p9
rnre le-a atrib1 1 i t strntelor de i\ndifl si pe care le-a i n t ernretat că

ar noare de Sllb n�n :r,a fl i s u l ui C'1 1 rhi rort i r�l ( - pinza ne TPl e a i en ,

;T1 n n m e n rl a tu " a ?lltnru 1 P i m en•i nni'lt1 , în•r-o ferPastri'l. te�·•onidL ln
t1rm a e x a rn ină ri i acestui aflorirnent şi de c.'\tre noi, am presupus la

acea dată (1 976) că intercalaţiile negrici oflse

de nici, ar aparţine

mai curind stratelor de Toroclej din baz& pinzei flişului cmbicorti
cal. Pînă la elucidarea apartenenţei corecte şi a raporturilor geo-

metrice clare, cu straLele din culcuş şi cele din acoperiş, credem că
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este m a l lo g i c a inte rpr e t a di acestea

ap a r ţ in stratelor de Toroclej .
Menţionăm că pe paralela Moldova Suliţa cele două unităţi
structurale (pînza de Ceahlău şi pînza flişului curbicortical) prezin
tă o îngustare excesivă, prima ajungînd la o lăţime de cea 150-200
m , iar a doua la cea 200 m. Din valea Lucina ,spre NW, după ce
acest� unităţi scapă de această ,,strangulare" , îşi recapătă indi
vidualitatea.
C. Pinza şisturilor negre. La constituţia acesteia parti
cipă şisturile negre (strate de Audia), argile vărgate şi marno
calcare şi gresia de Tomnatec-Prisaca. Stilul tectoni c al acestei
u n i t � ţ i se caracterizează p r in exce l e n t ă pri n cute falii ( solzi) ,
fapt ce a determinat pe unii autori (M.G. Fili pescu, 1 955) să nu
mcască ac·e as t ă unitate " zona de solz i " . A ce ast ă d enum i re nu
est� cea mai fericită, fiindcă în general aproape tot flişul creta
de paleogen se caracteri zează printr-un astfel de stil t ecton i c . In
partea in ternă a acestei unităţi , toate formaţiunile, inclusiv gre
sia de Tomnatec, prezintă o accentuată redresare şi răsturnare
frecventă spre SW, ca de altfel şi în cazul unităţilor precedente.
4. Concluzii.
Flişul cretacic din bazinul superior al vă ii Moldova apar
ţine la 3 unităţi structurale majore : pînza de Ceahlău, pinza fli
şului curbicortical şi pînza şisturilor negre - Cemahora. Fiecare
din aceste unităţi structurale prezintă particularităţi stratigrafi
ce proprii şi se încalecă succesiv una peste alta de la SW către
NE.
Pînza de Ceahlău are un caracter tectonic uni tar, căruia li
corespunde şi unul stratigrafic unitar.
Formaţiunile constituemte ale celor 3 unităţi structurale
prezintă o a cce n t u a tă redresare şi o r ă s tu r na re generalA spre W,
respectiv SW, în c a r e caz este greu sau aproape imposibil de ap r e c i a t val o area a mp l i tud inii ş a r ia j el o r .
.
Virsta formaţiunilor a fost apreciată pe baze stratigrafice
cît şi paleontologice bazate pe asociaţii de amoniţi din imedi ata V'!
cinătate (valea Ostra-Negrileasa sau valea Bistriţei) des coper i te in
acelearşi form aţiuni.

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

B I

B

L I O G R A F I E

AGH IORGHE<:: E I

V., CRTS TOD U LO D., MICŞA L., MARINESCU I. (1965)
- Citeva ob s e rvaţ i i geologice asupra fllşului de Au dia (Cernah or a )
rl i n fln rnvi n ::� . D.D.S. Corn . G Pol . LT ' 1 , B u C' ures tl .
ALEXANDRESCU Gr . (1964) - Observaţiuni geologice In fllşul cretacic dm
reqiunea Găi n e� t i-Stu l p i cani (Carpaţii Orientali) D.d.S. Inst. Geol.,
XLIX, Bucurelj ti.
ALJo� XANDRESCU Gr. (1 966) - St!'la tlgrafia. flişului curblcortlcal din pa l 
l e a nord i că a Moldov e i (Carpaţii Oriental!). Studli ş i cercei. de
Geol. , 1 1 . 2, Bucureşti.
ALEXANDRESCU G r. (1971) - Studiul fllşulul cretacic intern şi extern
d i n trP valpa H i stri r i oarei şi vil•lea Moldovei (Car pa ţ ii Orientali) Rez.
tezei de d oc t orat . Univ. B ucureş t i
ALEXAT\'DRESC'U Gr. (1974 ) - Reprezentanţi ai familiei Aconecera t i d ae
Spa t h , !n fPsul cretaric d i n Moldova ( C arp aţii O r i ent al i) Studii !ii
ct>rrf't. rl " GPol . , 1 9. Bucureşti.
ALEXAN DRESCU Gr. ( 1978) A s up r a con�titutiPi c on n lom eratelor dP Arde

Iaala

(V. Moldovei -

P. Neamţ, IV.
ALEXA N DRESCU Gr.
tele

Carpaţ i i

Oriental!). An. Muz.

de St. Naturale

(1 979 a) - Asupra unor asociaţii de amoniţi din Stra
de Bistra (Carpaţii O r ien ta ! l ) . D.S. J n s t. Geol., !Şi G eofiz. LXV/3,

Bucuresti.

ALEXANDREc::; f: u Gr. ( 1 97q h)
de l a Negrllasa-Ostra
LXVI, 3, Buc u reş ti .

-

A supra unpl asociaţii de amonit! vraconieni

(Ca rpaţ i i Orientali). D.d.S. Inst. Geol. şl

Geof.,

ALEXANDRESCU Gr,, ŞOIGAN P. ( 1 963) - Observatii geologice In bazinul
vă i i Lar,.,ului (valeil B ' striţei,
R .P.R., XIII, 8, Bucureşti.

Carpaţii

O rl ent al l) .

Comunic.

Acad

ALEXANDRESCU Gr., TON JANA (1973) - Asupra vîrst<'i argilelor vă rga t e
d i n p î nza şisturilor nrgre ( A u d i a l d i n valea Mol d ovPi ( C a rpaţii 0rientali). Stu r t şi cercet. de Geol. . XVII. 2. Bucureşt i .

ALEXANDRESCU

Gr.,

d'Ostra ( Napp e

ION JANA

(1978) - Sur le Cr�tac� superieur
Inst. de Geol . şi G�of.

du fyusch curbocortical). D . d .d Sd
LXIII. 4, B ucureş t i .

ANTONESCU E,,
ION JANA, ALEXANDRESCU Gr., (1978) - Noi dnte
b i ostratigraf i ce (palino!oqice şi micropaleontologice) a �up ra şisturilor
negre şi a r qi l el or vărgate d i n Carpaţii Oriental!. D.d.S. Inst. de
Geol. şi G eof . , LXIII, 4, B ucu reş t i .
AHIANASIU s. (1905) - Asupra
Şti i n ţe, An. XIV, Bucureş t i .

stratigrafiei muntelui

Stin i şoara.

Bul. Soc.

ATHANASIU S. (1913) - Cercetări gcologice in bazin u l Moldovei din Bu
covina. A n . Ins.t. Geol., Rom., I I I , Bucureşti.

AVRAM E. (1970) - Prcociziiri asupra v i rstPi depozitelor eocretacice d in ba
z i n u l superior al văii Ti rlu n gul u i . Stud. şi cercei. geol., 15, 1 , Bucu
reş ti.

AVRAM E. (1 976) - Les fo ssi l es du flysch � ocr�t ac des hautes va l �es de la
Doftana et du Tfrl ung (Carpa ţ i i Orientals).
Mem. Inst. d e Geol. at,
Geo ph . ,
XXIV, Bucureşti.
BANC I L Ă I. ( 1 952)
(C impulu ng
BĂNCILA I.

VII,

-

şi

Geolo·•'a rE'g i u n i i Gura Hurn,.,rul u '-VoronPţ-Suha
Ba ia ) . D.d.S. Inst. Geol. Rom., XXXVI, Bucureşti.

(1955) - Paleogenu l
Bucureşti .

zon ei

24

mediane a flişului. Bul. Acad .

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

R.S.R.,

FI Ă l'IJCILA 1. (1 958) - Geologia Carpaţilor Oriental!. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti.
BANCILA 1., AGHIORGHESEI V. (1964) - Observaţiuni noi asupra flişu
lui dintre valea Suha Mare - Valea Moldovei. An. Corn. Geol.,
XXXI II, Bucureşti.
CERNEA G. (1 952) - Zona internă a flişului dintre valea Moldovei şi valea
Bistriţei. An. Corn. Geol . . XX IV , Bucu r eşti.
DIMIAN M. ( 1 970) - Stud i i stratigrafice şi tectonice in regiunea Lucina
Moldova Suliţa-Breaza (Carpa ţ ii Orientali). D.d.S. Inst. Geol., LV,

Bucureşti.
DUMITRESCU
1.,
SANDULESCU
M.,
LAZĂRESCU
V., MIRAUŢĂ
0.,
P AU L I UC S .. GEORGESCU C. (1 9fi2) - Memoire ă la carte tecto-
nlque de la Roumanle. An. Corn . Geol. XXXII, Bucureşti,
FILIPESCU M.G. ( 1 955) - Vederi n oi asu Jra te ctonic i i flişulul Carpaţilor
Orien tali. Rev. Univ. Buc . , 6-7. B u cu re!i ti .
FI LIPESCU M.G., DRAGHTNDA I . , MU T IH AC V. (1952) - Contribu ţ ii Ia
ori7 0T'lta r Pa şi stabilirea virstei sisturilor negre din zona mediană a
flişului Carpaţilor Oriental ! . Comunic. Acad. R.S.R., Il, 9-10, Bucureşti.
FILIPESCU M.G .. A LEXANDRESCU G r . , MUTIHAC V . , SANDULESCU M.,
SANDULESCU J., BR A TU El . . ILIESCU Gh. (1961 ) - Privire gene
rală asuora f l i � ulu i crP t acic clr la Curbura Carpaţilor. Asoc. Geol.
Carpato-Balcanic-ă, ghirl u l excurs i i l or. B-Carp a ţ i i Orientall , Bu cure ş ti.
GHERMAN J., SO LCAN U M. ( 1 969) - Tectonica fiisturilor negre di ntre valea
Bkazulul şi valea Brate�u�ui. Stud. ş i cercet. de geol., Ed. Acad. 1 4 ,
1 , Bucureşti.
GIUGORESCU D., ALEXANDRE�CU Gr. ( 1 977) - Microfaciesurile cu hio
claste din c om p le x ul sideritic al şisturilor neqre (uni t ate a de
Audia Carpaţii Orientali). Stu d . şi Cercet. de Geol., Ed. Acad. 22,
Bu cu r eşt i .
ILI E MIRCEA ( 1 957) - Cerretări qeologice i n regiun"a Rarău-Cimpulungul
Moldovei-Pîrîul Ca i l o r. An. Corn. GPol . , XXX, BucurPşti.

( 1 975) - Vraconien-Turonien de l a Nappe
excurs. XIV Colloq. Europ. M i r ropal . , B u ca re st .

ION

JA�A

Gulde

des

ION

JANA (1976) - Zonps dP foran i m iferes dans l'Alblen-Senonien
C' a rp a tes Orientales. D.S. Jnst. G eol . . LXII, Bucure�ti.

dl's

!ONEST

L. ( 1 9 7 1 ) - Flişu l
R.S.R . . Bu curefi t! .

paleogen

elin

bazinul

d'Audia,

văii Moldovei. Ed.

IONESI L., SĂNDULESCU JANA, CI'RSTOV E. (1967)
nlst'ce asunra gresiei de Prisa c a-Tom natec.
SPcţia II, X I ! I , Iaşi.

An.

Acad.

Date m icrofauSt. Univ. I aşi ,

T. ( 1 952) - Structura geologică a flişulu i marginal din re [f iunea V.
Suha Mică şi Suha Mare. D.d.S. Inst. Gcol. Rom. XXXVI, Bucureşti.
KULC!ŢKI O.I. (1959 ) - MC'Iovoi i paleoghenova fllş iugo rostocinoi ceastl
Vostoclnih Kar .J at. Teza de doctorat U n iv . Lwo w.

JOJA

MACOVEI G. ( 1 927) - Aper�· u geologique sur Ies Carpates Orientales. Assoc.
Geol. Carp. Gu ide des excursions, Bucarest.

MACOVEI G. ( 1 958) - Curs de Geologie Stratigrafică. Ed. Pedagogică, Bucu
r eş ti.

MACOVEI G . , ATANAS I U I. ( 1 926) - Structur a geologică a văii Bi s tr i ţei intre
P i n garaţi şi B's lricoara {Neamţ) . D .d. S . I ns i . Geol. , V I I I , B u c ureşti .
MACOVE1 c;. A 'l' A. N A "> I l J l . (H l:l4) - L'evol u tlon gp oJ ogiq ue de la Roumanie
-- Cr4tace4. An. Inst. Geol Rom ,, XVI., Bucureşti,

MARINESCU I. (1 978) - Asupra virstei flişului de Corbu di� Maramureş
(Carpaţii Orientali). Stud. şi Cercet. de Geol ., 23, 1, Bucureşti.

25

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

PAPIU V.C. ALEXANDR�SCU Gr., VOICU G., IOSOF V., COLTOS El., PO·
PESCU
Pl. (1976) - onsiderations
chimico-mineraloglque sur
certains roches a rhodochro;· i te du Flysch des Carpates Orientales.
D.d.S. Inst. Geol., et Geoph. LXII, 1 , Bucarest.
PATH.U LIUS D. (1 969) - Geologia masivului Bucegi şi a culoarului Dîmbovi
cioara. Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti.
PAUL K. (1 976) - Grundzi.ige der Geologie der Bukowina. Jahr. K.K. Geol.,
R.A. , XXVI, Wien.
SANDULESCU M. (1 973) - Contribuţii la cunoaşterea structurii ge ologice
a sincl!nalului Rarău (sectorul central). D.S. Inst. Geol., LIX, 5,
Bucureşti.
SANDULESCU M. (1976) - Contribuţii la cunoaşterea stratigrafiei şi a p o
ziţiei tectonice a ser ii lor mezozoice d!n bazinul superior ai văii Mol
d ovei (Carpaţii Orientali ) . D.d.S. Inst. Geol., LXIII, 5, Bucureşt.
ŞOIGAN P. (1971) - S tudiul flişului cretacic intern şi extern dintre valea
Bicazului şi valea Ristricioarei (Carpaţii Orierntali). Rez. tezei de
dortorat Univ. I3uc. , Bucureşti.

ŞOIGAN P., ALEXANDRESCU G r. ( 1 976) - Sur la constitution des conglo
merates d<' P i a tra Sură (Vallee du Bicaz - Carpates Orientales). Rev.
Roum. d e Geol . Geoph. et G,ographie, serie de G oi, 20, 2, Bucarest.
ŞTEFANESCU D. ( 1 937) - La zone du flysch carpatique en Bucovine entre
Pălt inoasa et Cîmrpulung de Moldavie. Bull. de la Soc. Roum. de
Geol . , I II, Bucureş t i .

ŞTEFANESCU M. (1 967)

- L e s nappes internes du flysch d a n s l'extremite
nordique des Carpates Orientales. Assoc. Geol., Ca rp. Balq., VIII-Con
gress, Beograde.

ŞTEFĂNESCU M. (1 969 ) - Geologia regiu n i i cuprinse intre pi ri u ! Negru şi
Izv. văii Ciir!ibaba (Carpaţ i i Orientali) D.d.S. LIV /3, Bucu reş t i .
SUJKOWSKI Zb. (1 93R) - Les series dC' Szipot dans les Karpates PolonaisC's
Orientales. Trnv. d e SC'rv. G e o l . de Pologne, VII I , 2, Varsovi<'.
UHLIG V. (1907) - U ber d ' e Tektonik dcr Karpathen. Si tzber. d. Ak. Wiss.
Naturw. C X V l , fi, W iC' n .

LA STRATIGRAPHIE E T LA STRUCTURE DU FLYSCH
C.:Rf:TACE DU BASSIN SUPI:RIEUR DE LA V ALEE DE LA MOLDOVA
(CARPATHES ORIENTALES)

(R

ES U

Mt'

Le flysch cretace du bassin superieur de la vallee de la Moldova
est un p rolongement vers le NNO de la zone du flysch de la vallee de Ia
Bistriţa. Dans cette zone, le flysch cretace se retrecit extremement, pour
a l teindre en certa i n C" s p l aces 200-3CO m de largeur. Cet amincissement dans
l'espace du flysch cre tace, no!amment des deux uni tes structurales (la Nappe
de Ceahlău et la Nappe du flysch curbi cortical) est provoque d'une part par
des phenomenes tectoniques et d e l'autre part par les conditions ini tiales de
sectimentation.
Le flysch cretace du bassin superieur de l a va 11ee de la Moldova
est constitui! de trois unites strueturales : la Nappe de Ceahlău, la Nappe
du flysch curbicortical et la Nappe des s ch is tes nolrs. Chaque unit' struc-

26

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

tu�le presente des parţicularites stratigraphiques, qul seront mentlonno\es
·
dans ce qui suit.
1. La Nappe de Ceahlău est constituee de couches de Sinaia,· couches
de B istra et co11ches de Rahsa.
Les . couches de Sinaia (Neocomien) sont formees de series lutitlgues
arenitiques · et ruditiquE:s. Les rud:tcs appara:ssent d'habitude â la par tie
basale des rytbmes et en certaines places ont une epaisscur de 40-50 m.
Les cou ches de Bistra (Barremien-Aptien inferieuq sont constituees
egalemcnt de lutites, arenites et rudltes. Les dernh�res sont connues sous
le nom de conglomerats d'Ardeloaia (Alexandrescu, 1976) et sont �qu!valents
des conglomerats de Piatra Sură, siutes â l'Ouest du massif Ceahlău (Şoiqan
et . Alexanrlrescu, }976). Les couches de Bistr� (dans un secteur plus mer-i 
dional, la vallee de la Bistr iţa) o n t fciurni une faune d'Ammonites ă : Euly
toceras sp. aff. E. phestus, Phyllopachiceras sp. ex gr. P. infundibulun o; 1 ,
Pseudohaploceras aff. liploviense, Pseudohapl oceras sp. aff. P. matheroni ,
Chelonlceras s p . aff. C. crassum, Deshayesites s p . ex gr. D.? deshayesi, Si!e
siles sp . aff . S. vulpes, Ma rroscaphites yvani, Costidiscus recticostatus (Ma
covei, 1958 ; Alexandrescu, 1 979 h).
Les couches de Babşa (Aptien) sant fa itC's d'une alternance rythmique
a caracteres ty piques d e flysch. On a recol te dans l a vallee de I a Bi5triţa
une faune d'Ammonites ă : DC'sl:a vesites sp. aff. D . ? dr shayesi, Toxoceratoides
aff. biplex, Ancyloceras sp. cx gr. matheron ianum, Aconeceras nisoides,
Ptychoceras sp. (Alexandrescu, 1974).
2 . La Nappe du f!ysch curbicortical est constituee des suivan t•'S
ent ites lithostra tigraphiquPs :
Couches de Toroclej (Barremlen-Albien infcrir>ur). A leur constitution
participent des series Iutitigues, arenitiques et, moins souvent. ruditiques.
Par r nd roits, elles presen tcn t des concrelions calcaires (ell i psoidales ou
spheroidalcs) pareiiiE's ă celles de la ser' e des schistes noirs (Nappe d'Audia).
La serie curbicort i cale str. s . (Alb:en) represente un flysch schisteux
argileux typiq uP. De cette form a t ion provien t un exemplaire de Puzosia
sp. Pt u n autre de Stomoh c n1 1 i t C's sp . (Stefănes<'ll, 1 969).
L<' gres de Cotumba et IC's conglomC'rats d p Leteş t i ( A i bien moyC'n
et VraconiC'n inferieur) trahissent IC's carac! eres d'une fluxoturbid ite proximate.
Couches ă Aurf'Jli nC's (VraconiC'n superieur). Elles sont consti l u ees
de 5erie!> marno-a rgileuses grises, de siltltes et d'arenites. Dans la valle9
Ostra (au Sud de la vallee de Moldova), elles ont fourni de : Stoliczk!lia
sp. aff. S. notha, Scaphites hungardianus, Lechites sp. aff. L. gaud ini, Aucel
I i n a gryphaeoldes et Mortonlceras sp. (Alexandrescu, 1 966, 1 979 b).
Marno-argiles grises e t bariolees (CentJmanien-Santonien). Cette entite
est ecras0e et !aminee sur le trace de Ia lignf' Lutu l Roşu.
3. La Nappe des schistes noirs. A sa consti tu t ion par ticipent les
couches d'Audia (Hauterivien-Aibien), Ia serie des argiles bariolees et le
gres de Tomnatec.
Les couches d' At.Jia sont formees de trois complexes lithologiques :
le com plexe inferieur a roches sideritiques, le complexe schlsteux ă lidiennec;
et le comnlexe des gres qlaucon i t iques s i l i c i fies. Dans le complexe inferieur

(la ,·a!Ieede la Mold ova ) , on a trouve de : Costidiscus r ect l c osta tus , Si!esties

aff.

vu!pes,

l ldi enn e s a

Inoceramus

fournl de

:

sp.

PX

gr.

Cheloniceras

minodosus, A ncyloceras cf.

n<·ocomiens's.

matheronianum et

miensis (B:'incilă et Agheorgh iesei,

Le

(Procheloniceras)

complexe

sp.,

schisteux

Cheloniceras

a

se

I n o�eramus sp. ex gr. neoco

196 1 ; Ionesi, 1971 etc. ) .

Dans Ia serie des argiles bariolees on rencontre des intercalations d e
tuffites, radiolarites e t jaspes, ainsi q u e des concr�tions de rhodocrosite. Ces
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derniE>res sont rencontrees sur une aire assez etendue (Pologne, URSS,
Roumanie), etant situees au meme niveau stratigraphique, cas auquel, en
absence d'autres elements de correlation, on peut les considerer comme
. fossile cara c l eristique".
Le gres de Tomnatec-Prisaca est le dernler terme stratigraphlqu e de
la nappe des schistes noirs et li nous semble qu'entre le gres de Tomnatec
et les argiles bariolees sous-jacentes il y a une Iacune stratigraphique.
Le style tE'r:tonique des trois unites structurales, qui se chevauchent
successlvement l'autre, du SO vers le NE, est caracterise par des plis
normaux et plis-fail les (ecailles). Mises a part Ies failles transversales, orien
tees SO-NE. On constate aussi u n redressement acruse des formations con�ti
uantes et leur renversement vers le SO. Il est difficlle et pre sque lmposslble
d'estimer la valeur de l'ampleur des charriages.
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GRESIA DE MOLDOVIŢA ŞI SEMNIFICAŢIA SA
STRATIGRAFICA (CARPARŢII ORENTALI)
Gr. ALEXANDRESCU, T.

BRUSTUR

A B S T R A C T
Moldovlţa
(H•HI

sandstone

a1lJ1

Ca r ,: athians). The

the

straligraphycal

stgnilicancl!

paper deals wilh lhe pelrography

cal conslilulion ot !he Moldoviţa sandstone and ils stratlgra
phycal slngnltlcance.

1. Introducere
Cercetările efectuate în bazinele văilor Moldova, Moldoviţa
şi Suceviţa, în vederea întocmirii machetelor de hărţi la scara
1 : 50 000, au permis elaborarea unei imagini mai clare asupra dis
pun erii domeniilor faciale din cadrul pinzei de Tarcău.
Datele noi, obţinute cu această ocazie, au condus la separa
rea unui domeniu facial intern desemnat sub numele de facies de
Ciumarn a - Vama, pentru domeniul facial extern păstrînd denumi
rea utilizată anterior de facies de Put n a (T. Joja, 1 953). Am propus
numele de facies de Ciumărna-Vama, doarecE" in bazinul văii
Moldova, faciesul gresiei de Tarcău, bine dezvoltat la sud de valea
Bistriţei, nu apare ca atare. Utilizăm această denumire, nu din dorinţa de a introduce un nou termen in literatura geologică sau de
a polemiza, ci din necesitatea de a sublinia că, in bazinul văii
Moldova, faciesurile eocenului diferă de faciesurile de la sud de
valea B i s triţe i
Lucrarea de faţă îşi propune să reliefeze unele aspecte lito
faciale ale eocenului din bazinele Moldovei şi Moldoviţei, după
cum va reeşi din cele ce urmează.
.
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2. Oate strat1grafice

La alcătuirea pînzei de Tarcău din bazinui văii Moldova
participă depozite a t ri b ui te cretacicului şi paleogenului.
Cretacicul �ste reprezentat prin seria şisturilor negre , stra
te de C îrnu-Şi clău şi strate de Hangu. Şisturile negre apar pe su
prafeţe restrînse, în axele unor cute cu caracter "diapir" , fiind
urm a. le d e stratele de Cîrnu -Şiclă u şi de s tratele de Hangu. A
cc!ilea din urmă ocupă zone mai largi, fiind o continuare a strate
lor de Hang u din zon a Pipirig.
Paleogenul este reprezentat prin paleocen, eoc�n şi oligocen.
tn bazinele văilor M oldov a şi Su cea va în cadrul depoz itelor paleo
�ene se constată pregnante variaţii faciale. In această parte a Car
paţilor Orientali, nu apare faciesul gresiei de Tarcău, aşa cum s-a
su�ţinut ante rior (G. Cernea, H i52, 1955 ; I. Băncilă, 1 958 ; T. Joja
et al· , 1 968 ; L. Io ne si, 1 963, 1 9 7 1 ) şi nici fa c iesul intermediar sau
de Ta zlău (T . Joja, et al., 1968 ; 1. Dumi tres cu et al., 1971).
Din acest motiv · ·ş i datorită partkulafităţilor faciale pe care
le prez in tă pale o genul , am , separat în cadrul pînzei de Tarcău s.l.,
un domeniu facial inte rn (vestic), situat între . pînza şisturilor ne
gre (Audia), la vest ş i linia tectonică Poiana Crucii (T. Joja, 1 955)
la est, fac i e s pe care-I numim fari esul de • C i u mărna-Vama (fig. 1 ) .
domeniul facial
amintită se dezvoltă
L a e s t d e linia tectonică
Putna (T. Joja,
de
facies
de
numele
ex tern (marginal), c un oscu t sub
anumite parti
prezintă
faciale
omenii
d
aceste
intre
d
iecare
F
1 !l 5:1) .
culari tăţi .
Faci esul de C iu m ă rn a-Vama, a s lfel delimitat, se caracterizează pr in d ezvol tarea predomina ntă a două e�tităţi l i tostratigr�
f;ce . stratele de Ciumărn a ş i gresia de Moldov1ţ a. Cele două entl
t�'tţi s tra tig ra fice sint situate între stratele de _?t�aja din culcuş şi
Nota caracteristică a stratelor de
-; tra tele de Plopu, din acoperi ş.
�mmărnd este dală de d �zvolta rea, în cadrul acestora, a gresiilor
de Păltino asa-Scorbura şi neindividualizarea ca · orizont distinct a
cdcarului de Pasi eczna-Doamna.
Faciesul ele C iu mă rna-Ve� ma , din văile Moldovei şi Suceviţe i ,
astfel c.J racterizat , este sinonim in parte atît cu faF ie su l in t e rm edi a r
sat 1 de Ta zl ă u (1. Atanasiu, 1 9 43) cit şi cu faciesul dP '1'azlău-Piep
luri Pu i ca (1. Dumitresc u, 1 fl52 ; 1. Dumitrescu et ai . . 1 971).
Pentru a nu da l o c unor confuzii in înţeleg e re a semmfica
ţiei ce o acordăm faci�sului de Ciumărna-Vama, socotim necesa ră
pre-zentarea sumară a terminolog i ei utilizate de diferiţi autori pen
tru "faciesul intermediar'' .
Astfe l, I. Atanasiu (1 943) prin facies
i n termedi ar sau de
Tazlău, cup ri n dea acea parte a pînzei de Tarcăti in accepţiunea ac-
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avec

Ia repar

tuali (pinza de Tazlău sau intermediară după opinia sa) In care eo
cenul tO e sub s trat ele de Plopu este dezovltat în facies marnos de
tip marginal, cu pa rticipare a a 3 intercalaţii de cea 80 m grosime
fi�care, ue gresie de Tarcău. Acest facies a fost semnalat Şl de I.
Bă.ncilă (l!:l':l:U), însă fără a-l numi oa atare.
I. D umitrescu (1952) pentru aceiaşi zonă facială din cadrul
pinzei de Tarcău, dezvoltată in regmnea dintre Oituz şi Caza, uti
lizează denumirea de facies de P1epturi-Puica.

Noţiunea de facies interm'i!diar, introdusă de I. A tanasiu este

preluată şi utilizată de T. Joja, (1952), dar cu o semn ificaţie tecto
nică diferită, faţă de I. Atanasiu, pentru eocenul din bazinul văii
N eamţului din zona Chiţigăi (Pipirig-Dolia).

V. Agheorghiesei et al. (1 &67), pentru eocenul în facies inter
mediar, introduc termenul de strate de Tazlău, care sînt delimitate
de stratele de Straj a în bază, iar la partea sup�rioară de

stratele de

Plopu. Astfel definite, stratele de Tazlău se caracteriezază prin in
terpunerea a
llll!

3

intercalaţii de gresie de Tarcău de 20-30 m grosi

fi eca re, într-o serie grezo-calcaroasă, care spre bază prezintă

marno-calcare cu silicifieri, gresii albe silcioase de tip Plătinoasa 9i
argile v erzui-cenuşii .

L. lonesi (1967, 1 969, 1 97 1 , 1 9 7 1 a) în regiunea situată la nord
de v alea Moldovei, pentru intervalul eocen, utilizează termenii de
litoiacies de Tazlău şi strate de Tazlău. Prin litofaciesul de Tazlău,

au torul inţelege acea zonă a pînzei de Tarcău, în care aspectul lito

logic al depozilelor e o cen e se schimbă in raport cu li tolaciesul de

I.Joamna situa t mai la ex L�rior. ln cadrul r.ces Lui lHoiacies, L. Ionesi
cuprinde atît stratele de Suceviţa şi s t ra t ele de Tazlău, cît şi s Lra

Lele de Pwpu şi gresia de Lucăceşti. S tratele .d'i! Suceviţa şi strate

le tie Tazlă u sint situate între "sLraLele de Straj a" (sens lonesi) şi

s tratele de Plopu. S lratele de Tazlău, în acceMiunea aceluiaşi autor,
cuprind gresiil<:! micacee de sub stratele de Plopu, respec tiv gresia
de .Moldoviţa a autorilor prezentei lucrări.

In monogralia privitoare la cretacicul şi paleogenul

tl1 �ul Carpaţilor Or.ienlali

(l.

Dumitrescu et al.,

din

1 9 7 1)* se utili

zează atit termenul de facies de Tazlău-Piepturi Puica, cît şi cel
de strate de

Tazlă u . Prin faciesul

de Tazlă u -Piepturi

Puica, s-a

rl efini t acea zonă longitud inală de facies situată intre faciesul d e
*

Arh. lnst.

de Geologie

şi Geoflzlcl, Bucureşti.
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Ciunget, la vest şi faciesul marnos marginal, la est. Trlslturlle
esenţiale ale acestui facies ar fi date de o alternanţă - In eocen
- a unor pachete de gresii de tip Tarcău, cu un fliş cl acaros de
tip marginal. Prin strate de Tazlău, autorii monografiei sus men
ţionate înţeleg (pentru sectorul cuprins intre valea Moldovei şi
valea Năru9ei) acea entitate litostratigrafică situată intre stra
tele de- Straja şi stratele de Plopu. Definit.e astfel, stratele de Tazlău
sint sinonime cu stratele de Tazlău sens V. Agheorghiesei et. al.
(1967).
Din cele relatate stratele de Tazlău (sens L. Ionesi, 1971)
diferă um iJUlLCt ue \- edere al con �inu1.u1ui sLrati�raiic, de strate 
le ue Taz�au uerinite de V. Agheor�niesei et al. (.1.�trl) şi de l. Du
nutre:.cu et al. (l l:l7l).
Din scurta prezentare a istoricului evoluţiei noţiunilor de
facies interm�::aiar (ue Taz1ău) şi de strate de 'l'az.Lau, se poate
a.Llrma că taciesul ue Ciumarna- V ama, am valea Moldovei şi ;ju
.::e v e1, e:;.e sinumm - in pane - cu :iaciesui inte1mediar sau de
1'az1au (1 . Atanas1 u, l l:J'iJ) �1 cu f aciesul de Tazlau-.lhepturi .Puu:a
(1. Uumitrescu, l �b2 ; I. U umitrescu et al., 1 !:17 1).
ln cadrul iaciesului de Liumărna-Vama, astfel definit şi de
limitat, s-au separaL urmMoarele entităţi litostratigrafice : strate
de .Pu ma, strate ae StraJa, strate de Cmmărna, gresia de Moldo
viţa, strate de Plopu, gresia de Lucăceşti lPaJ.eocen-ecocen) şi oli
gocen in facies de Moldoviţa-Fuşaru şi Kliwa.
a) Strate de Putna (T. J oj a, 1 963 ; paleocen)
Urmează in con ti n uita te c..l e sedimentare peste strateli." de
Hangu inferioare, fiind constitui te dintr-o alternanţă ritmică U.e
şisturi argiloase cenuşii, negricioase sau verzui şi grezo-calcare.
Grezo-calcarele sint dispuse în strate decimetrice care, spre bază,
au adesea ritmuri grosiere cu elemente de- şisturi verzi dobrogene.
tStratele de Putna apar sporadic, la partea infe-rioară a sol�
zilor, fiind însă de cele mai multe ori !aminate tectonic.
In zona internă a pînzei de Tarcău, respectiv In bazinele
văilor Moldoviţa şi Suceviţa, calcarele cu Lithothamnium cu ele
mente verzi nu apar, ele fiind laminate tectonic. Sub formă de
blocuri cu dimensiuni cuprinse intre 0,5 şi 3 m3, acestea au fost
întîlnite pe pîrîul Suceviţa, la cea. 40 m amonte de confluenţa cu
pîrîul Rusca (Haşca).
In stratele de Putna s-au identificat asociaţii de foramni
fere mai ales planotonice, care indică paleocenul (T. J oj a et al.,
1 963), cît şi disocylinele citate de L. Ionesi (1971) pe plriul Stoie
neasa (bazinul Humorului).
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b) · stratele de · Straja

(illerdian-eocen · inferior} ocup! su

prafeţe reduse, fiind în cele mai multe cazuri, · ca şi stratele de
- ·Putna, !aminate tectonic. Situate in baza eocenului, stratele de
Straja sint constituite dintr-o alternanţă de şisturi argiloase ce
nuşii, verzi sau roşii, mamo-calcaroase cu silicifieri şi roci silici
oase de tipul radiolaritelor.
c) Strate de Ciumărna (cuisian-luteţian)
Numele de strate de Ciumăma a fost utilizat de Gr. Alexan
drescu (1971-1973)1 pentru a desemna acea entitate litostratigra
fică a fadesului de Ciumă ma-Vama. situată între stratele de
Straja," in culcuş şi gresia de Moldoviţa, in acoperiş. După cum
indică şi numele, acestea sint bine dezvoltate în valea şi locali
tatea cu acelaşi nume - Ciumărna. Grosimea stratelor de Ciu
mărna este de aproximativ 400-500 m (fig. 2).
Litologic, str a te le de Ciumărna sint constituite dintr-o al
ternanţă · ritmică de fliş, la care iau parte serii ruditice, arenitiee
şi lutitice
. . '- " . •;!!:..
Conglomeratele, de regulă, apar la baza ritmurilor grosie
re şi au grosimi de 10-25 cm (uneori mai groase), iar elemen
tele lor constituientte sint reprezentate predominant prin şisturi
verzi · de tip dobrogean, metacuarţite, gnaise feldspatice şi roci
sedimentare.
Arenitele se prezintă sub două tipuri petrografice : gresii
cu ciment calcaros, cenuşii, de tip grauwacke sau subgrauwacke şi
gresii cuarţitice pure, albe sau alb-gălbui, cunoscute sub numele
de gresie de Păltinoasa (I. Băncilă, 1952) sau gresie de Scorbura
(T. Joja, 1 955). Dealtfel, prezenţa acestor gresii în Valea Moldovei,
cit şi variaţiile de facies ale eocenului au fost sesizate de D. Ştefănescu ( 1 937).
Şisturile argiloase se prezintă, de asemenea, sub două as
pecte : a) şisturi argiloase cenuşiu-verzui (0, 1-3 m grosime) care
constituie . împreună cu conglomeratele şi gresiile, fondul litolo
gic al stratelor de Ciumărna şi b) şisturi argiloase roşii şi verzi,
situate aproximaJtiv 1a jumătatea stivei stratelor de Ciumărna. A
cestea formează un pachet gros de cea 20-40 m ; in valea. Ciu
mărna, sub acest pachet de argile roşii, la cea 80 . m grosime stra
tigrafică, mai apare un nivel cu argile roşii de cea 2-3 m grosime.
Argilele roşii şi verzi se pot urmări cu uşurinţă pe ambele
flancuri ale sinclinalului Săcrieş-Ovăzul-Molid-Frasin, cît ş� pe
(il te stru cturi (Stoieneasa etc.), constituind un bun r eper strati. .

Harta geologicA a R.S.R.., scara 1
venesc. Arh. I.G.G., Bucureşti, 1973.
1.

:

50 ooo, foa ia Cimpulung
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{ Scorbura)

grafic. A cestea au fost considerate de unii autori drept strate de
Straja (L. lonesi, 1 967, 1 969, 1 9 7 1 ) .
ln afară d e- tipurile litologice principale enumerate mai sus,
la alcătuirea stratelor de Cimărna mai participă şi marnocalcare

lo. strate centimetrice sau decimetrice, care se situează mai ales
sp re partea superioară a acestor·a. Ele prezintă unele asemănări pe

trografice cu calcarele de Pasieczna din faciesul de Putna. ln do
meniul faciesului Ciumărna-Vama acestea nu se individualizează
ca un orizont distinct (fapt sesizat şi de L. Ionesi), constituind in
acest fel o particularitate a stratelor de Ciumărna, care le deose
beşte, din acest punct de vedere, de stratele de Suceviţa din fa
desul de Putna.
Sub gresia de Moldoviţa se individualizează un nivel, gros
de cîţiva metri, de marno-calcare cu numeroase "trace fossils"
de tipul Chondrites şi ichnospecii de Helminthoidea. Aceste mar
no-calcare nu sînt echivalente cu calcarul de Pasieczna, ele ocu
pind insă aceiaşi p ozi ţie stratigrafică ca şi marno-calcarele cu "fu
coide" din faciesul intermediar din valea Tazlăului (1. Atanasm,
1 943).

!Fosile şi vîrstă. In secţiunile subţiri efectuate pe probele
prelevate din stratele de Ciumărna, de sub nivelul cu argil e văr
gate ("strate- de Straja"
sens Ionesi), am identificat numuliţi
şi discocycline care ara.tă că aceste strate aparţin eocenului infe
rior şi mediu (cuisian-luteţian) şi, în plus, demonstrează că ni
velul cu argile vărgate nu poate fi considerat drept strate de Straja.
-

Din stratele de Ciumărna ele pe pîrîul Stoieneasa, de sub
nivelul cu argile roşii şi verzi, L. Ionesi ( 1 9 6 1 , 1 967, 1 97 1), a identi
ficat o bogată asociaţie de numuliţi, discocycline, assiline şi astero
cycline. Asociaţia determinată şi revizuită de acest autor este re
prezentată prin : Nummulites planulatus, N. praemurchisoni , N.

cf. blocensis, N. cf. spliccensis, N. cf. partschi, disco cyline etc.
Dintre aceste forme, N ummulites planulatus, N. cf. b olcensis şi
N. cf. spileccensis ar indica, după L. Ionesi, vîrsta illerdian (pa
leocen superior). După părerea noastră numuliţii provin din str;}·
tele de Ciumărna şi nici într-un caz din stratele de Izvor (paleo 
cen) . Pe pîraiele Stoieneasa Mare şi Mică, între eocenul in facie
sul stratelor de Ciumărna si stratele de Putna există un contact
anormal, ultimele, împreună cu stratele de Straja, fiind !aminate
tectonic.
Tot din stratele de Ciumărna (stratele de Suceviţa, după
L. Ionesi), de la Frasin, din pachetul situat intre argilele roşii ş i
verzi şi sub gresia de Moldoviţa, L. Ionesi (1 967, H l7 1 ) a identificat un punct fosilifier cu o b ogată asociaţie de numuliţi, assiline,
operculine, discocycline, asterocycline şi 1amelibranchiate. Aso-
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prin dominarea formelor de Nummulit�s
burdigalensis şi N. aquitanicus, care în domeniul mediteraneean
sînt consideraţi ca forme caracteristice pentru cuisianul inferior
şi mediu (L. Ionesi , 1971).
ln ansamblu, stratele de Ciumărna, pe baza
asociaţiilor
de foraminifere mari descoperite şi analizate
minuţios de L.
Ionesi, indică eocenul inferior şi mediu (cuisian-lut�ţianul).
d) Gresia de Moldoviţa (luteţian superior)
Denumirea de gresie de Moldovita a fost propusă şi utili 
zată de Gr. Alexandrescu (197 1 -1 973)2, pen tru a desemna acea
entitatE' litostratigrafidl., situată intre stratele de Ciumărna, din

datia este caracterizată

culcuş şi stratele de Plopu, din acoperiş.
Grosimea qresiei de
Moldoviţa este de cea 400 m in partea vestică ( anticlinalul MicUI.
uşa, anticlinalul A rgel) şi scade treptat către
este ( sincllnalul
Ciumărna-Molid), unde ajung e la cea 1 00 m, pentru a se efila

la exteriorul faciesului de Ciumărna-Vama.
Gresi a de Moldoviţa. d upi'\ cum se observă în schiţa geolo
gică (fig . 1), apare in valea Paltinului, la contactul cu ptnza şls
turilor negre, constituind fhmcul i nvers al unui anticlinal fallat,
prins sub pinza Audia. Mai la es t . apare in anticlinalele Miclăuşa
şi ArgE'l-Vama şi tn sinclinalul ICi u mărn a -Molid .
Litologic. gresia de Moldovita poate fi
c on side rată un
flu x otu rbi dit proximal . 1 :::� con s ti tuţi a căreia participă seri i rudl
tice, mf n i tic€' şi Iutitice. Rodle lutitice sînt reprezentate pr in
ş i sturi a rg i lo as e cen n s i i disnus�> in str at e cu grosimi variabile şi
şisturi argiloase vărgatP (rosii !) i ve rz i : niriul P::�lt inn lu i ) .
Cong l om <> r at e le � i grPs i i l e con stitui e el e me ntul l itologi c nrl n
cipl'll al gres i e i de Mold ovi ta . Conglomeratele anar d e ' regulă la
baza ritmuri]or şi sfnt alcătu it e preponderent din elemente de
şisturi verzi d<> t i p d obrogean. la care se C��d augă el em �nt e de
şi s turi cristal ofiJ i en�> (m�>tacu:::� r tite, gn a i se fPldspatke etc.) �i ele
mente de roci sed i m en t a re (m i cri te , extracl aste cu Pithonella ava
lis etc.). Gros i mea lor nu d epăş�şt e 1 0-50 cm.
Gresiile se dispun in strate m e t r i ce sau su bm etrice, fiind
constituite preponderent din cuarţ şi feldspaţ, la care se adaugă
muscovit. bi ot i t , fragm en te litice (metacu::�rţite, gnaise cu micro
elin, fra gmen te de şisturi verzi de tip dobroge:m, micrite etc .) şi
biochtsat� (frA.�m<>nte de brachopocle. lamelibranchiate, for amin i fe
re, (globigerinide, numuli ţi , cl iscocyr.Hne), bri ozoare, melobesiee
etc .) iar ca mint>rale autigene glauconit (1-8 0fo) şi plrită.
Avtnd in vedere poziţia stratigrafică a gresiei de Moldoviţa
2. Op. cit.

p.

S:.
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din Valea Moldovei, ea poate fi corelată cu una din intercalaţiile
de ,,gresie de Moineşti " (W. Teiss�yre, 1 897) . De
asemenea, ea
este sinonimă, pro parte, cu grPsi a de Tarcău din Valea Bistriţei
şi valea Oi tuzului (I. Băncilă, 1 955 : I. Dumitr�cu. 1952t
Fosile şi vtrstă. In secţiuni subţiri , gresi a de Moldoviţa pre
zintă resturi de organisme (numuliţi, di scocycline, globigerinide şi
alte foratninifere), care. de obicei. se găsesr în episo"del e in care ·
E"l�mentel� de şisturi verzi sînt mai abundente (Pîrîul Palam::tnia,
piriut · Paltinul etc.). Această asociere ar sugera că odată cu · frag
mentele de şisturi verzi au fost aduse şi resturi de organisme.
Gresia de Moldoviţa a oferit numeroase puncte tn care se
găsesc concentrate foraminifere mari (pîrîul Senator, pîrîul Miclău
şa, p'irîul Doabra) . Cel de pe pîrlul Mi ,...l ăusa este cun oscut de
mult timp (S. Anhanasiu, 1 9 1 3 ; D. Ştefănescu, 1937). Din acest
loc L. Ionesi (1 963, 1 971) a �coltat şi determinat o bogată asocia
ţie de numiliţi, assiline, discocycline şi asterocycline. Asociaţia de pe
pîrîul Midău�a se rRraMerizeRză prin Nummuli tes perforatus şi Assi
lina exponens, arătînd în ansamblu, după L. Ionesi, vîrsta eocen
mediu (biarritzian) .
Un alt punct. de asemenea bogat in numuliţi, discocvcline
şi a s t e r o c y c li ne se q ă seş t e pe pîriul Doabra în care, tot L. Io ne si
1 963, 1 97 1 ) , a identificat o a so c i a ţ ie cu predominarea d i sc o c y c li
nelor şi asterocylinelor. După L. lonesi ,
pe· lîngă formele non
apărute (Nummulites distans, N. aff. budensis, N. aff. bouillei, N.
variolarius şi N. aff. gallensis) se constată ră unele forme se:- con
tinuă din cuisian (Nummulites murchinson i , N. atacicus. N. rotula
rius. N. globulus). Dintre aceste forme, numai Nummulites distans
este cunoscut in bazinele clasice ca fiind caracteristic pentru lute
ţian şi mai al� pentru luteţianul inferior.
Asociaţia de pe pîrîul Senator, afluent pe stinga al văi i Pal
tinului (pirtul Păuşa), este constituită d i n numuliţi, discocycline şi
assiline dintre care L. Ionesi (1 963. 1 9 7 1) a determi nat următoare
le forme : Nummulites gallensis. N. uroniensis, N. cf. perforatus.
N. partsch i . N. distans. N. atacicus, Discocvclina roberti, D. scala
.



ris. D. archiaci şi Assilina exponens. După o anali ză minuţioasă a
formelor din această asociaţie, a frecV'e'Tlţei şi a distribuţiei acesto

�?

arc;u� ? arpatic (Polo�i a U.R.S .S.), bazinul Transilvaniei şi
ra
:
Alpn manbm1 etc., L. !onest aJunge la concluz i a că' in acea<>tă aso
ciaţie se găsesc specii caracteristice pentru eocenul mediu (Nummulites �allensis, N. ur?ni :r:sis, N . perforatus. Assilina exponens),
.
Nummuhtes perforatus mdtcmd ch1ar
part�a superioară a eocenu
Iui mediu (respectiv biarritzianul) .

Menţionăm că, asociaţia de pe pîrîul Senator se g ă seşte la
cea

40-50

m grosime stratigrafică sub un pachet de argile verzui
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şi roşcate, care' impreună cu alte · roci asociate ar :indica' nivelul
stratelor de Plopu cu trecere la str·atele d e Podu Secu (priabo
nian).
In concluzie, după fauna de foraminifere mari determinfltă
de L. Ionesi, gresia de Moldoviţa poate fi atribuită unei părţi a
("o
eocenului mediu . _
.
e) Stratele de Plopu (priabonian)
In bazi�ul văii Moldova, stratele de Plopu sint foarte bine
dezvoltate in domeniul faciesului de Ciumărna-Vama.
Litologic, stratele de Plopu sînt constituite din . şisturi argi
loase verzui-cenuşii, verzui şi roşii cu intercalaţii subordonate de
rudite şi arenite. Toate profilele examinate prezintă în baza stra
telor de Plopu un pachet de argile roşii, cE> alternează �u argile
verzi, cu o grosime de 1 0-15 m.
Stratele de Plopu din acest sector carpatic nu au furnizat
pînă in prezent resturi de macrofosile. ln schimb, am identificat
numuliţi, discocycline şi asterocycline în ritmurile grosiere ale
arenitelor, precum şi in secţiunile subţiri din conglomeratele cu
elemente de şisturi verzi de tip dobrogean. Faptul că foraminiferele
mari sînt ·asociate cu elemente de şisturi verzi de tip dobro- .
gean ne face să credem că aceste forme au fost adttse in bazim.tl
de sedimentare odată cu detritusul de şisturi verzi. /Studiul micro
faunei stratelor de Plopu (T. Joja P.t. al., 1 963) a pus in evidenţă
asociaţii de foraminifere aglutinante cu frecvenţa ridicată a for- .
melor de Haplophragmoides div. sp., Cyclammina amplectens, Glo
bigerina pseudoeocaena etc. , forme ce indică eocenul superior .
(priabonian).l
1
f) Gresia de LucăceŞti (priabonian)
Succesiunea eocenului din domeniul faciesului de Ciumăr
na-Vama se încheie cu orizontul gresiei de Lucăceşti care prezin- ·
tă aceleaşi c a ra c tere petrografice şi aceiaşi poziţie Stratigrafldi ca
şi in restul flişului paleogen. In bazinul văii Moldoviţa (piriu!
Lupoaia), gresia de Lucăceşti comportă şi citeva intercalaţii de gre
sii cuarţo-feldspatice, cenuşii, cu multă mică, . fapt ce a detţ?rrni
nat pe L. Ionesi (1 965) să denumească acest aspect particular strate
de Lupoaia.
Oligocenul. Seria oligocenă din cadrul faciesului de Ciu
mărna-Vama prezintă la rindul ei două zone faciale : faciesul de
Moldoviţa-Fusaru şi faciesul de vKliwa. Litofaciesului de Moldovi
ţa, d efinit de- L. Ionesi ( 1 971), ii adăugăm şi termenul de Fusaru,
deoarece se constată că cei doi termeni se referă !a acelaşi conţi
nut Iitostratigrafic. In plus, aşa cum remarcă Şi L. Ionesi (197 1),
între Iitofaciesul de Moldoviţa şi Iitofaciesul de Fusaru nu exist<'\
p
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o trecere ţranşantii ci o trecere gradatii, progresiv�. dupll cum ace
laş i fenomen se InregistreazA intre litofaciesul d"! Moldoviţa-Fu
saru şi facierul bittu minos cu gresie de Kliwa. Din aceste motive
credem mai potrivită utilizarea denumirii de litofacies de Moldo
viţa-Fusaru.

3. Concluzii.

La nord de valea Moldovei nu apare faciesul gresiei de Tar
clu, motiv pentru care �m separat in cadrul pinzei de Tarcău s.l.,
un domeniu facial intern (vestic), situat intre pinza şisturilor ne�
gre ,la v"!st, şi linia tectonică Poiana Crucii , la est, pe care l-am
numit faciesul de Ciumărna-Vama.
Caracteristica faciesului d e Ciumărna-Vama este dată de dez
voltarea a două entităţi litostratigrafice : strate de Ciumăma şi
gresla de Moldoviţa.
Stratele de ICiumărna se caract�rizează prin prezenţa gresiilor
de Păltinoasa-Scorbura şi neindividualizarea orizontulul calcare�
lor de Pasieczna, ceea ce le deosebeşte d i n ae':!st punct de vedere
de stratele de Suceviţa din faciesul de Putna.
Gresi a de Moldovita reprezintă un fluxoturbidtt proxima!
la constituţia căreia p arti c ipă serii ruditice, arenitice şi lutit icc
Stratigrafic, gresi a de Moldoviţa se situează intre stratele de Clu�
măma (cuisi an-luteţian) şi stratele d� Plopu (priaboni:=m).
Atit stratele de Ci umi!irn a, cît 'si gresia ele Moldoviţa au ofe
rit bogate asociaţii de n u mul i t i . d iscocvcl i n l" H!'>!'>iline. a stero�v,.line
etc. care ne-au servit ht încadrarea stratigrafică a lor, in eocenul
inferior şi mediu. Faptul di forminiferele mal sint asociate cu
elemente de şisturi vPrzi fl obrogene. ilr putf'a sugera că od ată cu
aceste "!lemPnte au fost adus� şi o par�e d in aceste organisme.

Definită astfel, gresia d e Moldoviţa este sinonimă - pro
parte - cu gresia de Tarcău din valea Bistriţei şi valea Oituzului
din faclesul gresie! de Tarcău.
P'aciesul de Ciumărna-Vama are o poziţie snati ală exterioa
rA faţă de faciesul gresiei dP Tarcău din valea R; stritei şi prezintă
caractP.re petrografice deosebite de ale faci esului intermed iar din
vAlle B istriţei

şi

Oituzului .
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GRES DE MOLDOVIŢA ET SA SIGNIFICATION STRATIGRAPHIQUE

{CARPATES ORIENTALES)

R E S U M E
Dans la pa rtl e s ept en tri ona )e des . Carpates Orientales . (val l� e de Mol- .
dova) le Pa l e oge n e presente des variations faciales pregnantes. Dans cette ·
parti e des Carpates Orientales le facies du gres de Ta rc ău n'existe pas. Dans
le ca d re de la nappe de Tarcliu s.l., nous- avons separe un domalne facial In
terne ( o cc i de n tal ) situe entre la nappe d e s schiste� noirs, ă la W, el la ligne
t ect on i que de P oi an a Crucii, â l'E, auquE>I nous avons donne l e nom de fa
c i es de Ciumlirna-Vama.
La ca ra c teri s tique du facies de .Ciumărna-Vama est donnee par l e deve
lopp'ement, a câte d autre� f o r m at i on s , d e d e u x en tites lithostratigraphiques
n o tammen t : couches de Ci u m ă rn a et gr e s de M old ovi t a.
Les couches de Ciumărna se c a r ac t e r i s e n t par l e developpement, des
gres de Pliltinoasa-Scorbura e t l'absence de !' h or iz on des calcaires de Pa
sieczua.

Le gres de Moldovita repre�ente un
fluxo-turbidite pr oxl m al â la
onst i lu t i o n a u quel parti c ipent des series ru dit i qu es , arenitiques et lutitiques.
Au p o i nt d e vue stratiqraph ique le qres de Moldovita s e �itue e n t r e les couches
de Ciumăma (cuisien-lutetien) et les couches d e Pl opu (pr i a bon ien ) .
Les couches de Ciumărna auta n t qu e le gres de Moldovita contient des
c

associations de nummuli tes, discocyclines, assilines, asterocycli n es etc. (eoclme
inferieur-eocene moyen) qui fait objet d-etudes m i n uti e uses par L. Ionesi. Du
fait q ue des forami n i f eres de grande taille sont en as s oc i a t i o n aves d e s schistes
verts dobrogeens pouvrait suggerer q u e ces organismes ont ete vehicules eln
meme te mp s que le s sch i s t es v er ts .
Autre des caracteres petrographique, le gr e s de Moldovita presente aussi
une sign i ficali on stratigraphique" propre de secteur des Carpates. En ce sens
elle est synonyme - pro parte - du gres de Tarcău de la vallees de la Bistrita
facies du gres de Tarcău).
et d e l'Oi tuz d u facies m ed ia n (
Le facies de pumă rn a -Vam a ocuppe un p o si ti on spatiale externe par r ap .
port au (ades de Tarcău . de la vall e e de la Bi str it a . Il .prese:ote en m�me temps
des caract�eres p�trographigues d i stincts de ceux du facies intermedlaire (Ta:.:'
lAu) de la vall�es de la Bistriţa et de l'Oituz.
=
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PLANŞA l

Fig.

1.

-

Gresie
Pirlul

de

Moldov ita cu numu liti şi di scocyclinc.
- Valea Moldovi tei (x EJ).

Pa l a m a ni a

Gres de Moldovita a nummu l i tes et di scocyclines.
Ruisseau Palarnania - Valhf!e de la Moldovi!a.

Fig. 2.

-

Gresie de Moldovita cu m muliti şi elemente de şisturi verzi
brogene. Plrtul Săliitruc - Valea Moldovei (x B),

do.

Gres de Moldovita â nummulites et elements vert de type dobro·
gean. Ru isseau Siilătruc - Vall�e de I a Moldova.
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PLANŞA II

Fig. 1. - Gresie de M'oldovi ta · cu numuliti,
Palamania - Valea Moidovilei

discocycline şi

(x

briozoare. Plrlul

.7 ).

Gres de Moldovita a nummulites, discocyclines e t
seal Palaman i a - Vallee de la Moldovita.

bryzoires.

Ruis

f ig. 2. - Gresie de Moldovita cu elemente de şisturi verzi dobrogene şi
numuliti . Valea Mo!dov i tei, ava.! de confluen ta cu J: lrtul Deia
(versantul drept) (x 8).
Gres de Moldovita a nummuli tes e t elements vert de type dobro
gean. Vallee de l a Moldovita.
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PLANŞA l:II

Fig. 1, 2. - Globigerina sp. Gresie de Moldovita. Valea Moldovei-Vam a
( versantul drept) ( x i OO ).
G!obiger i n a sp. Gres de Moldovi ta. Vallee de la Moldova l o calite
Vama.
Fig. 3 .

F i g . -1.

-

-

Nummu lites sp. Gresi P. de Moldov i \ a . Piriu! Pal ama n i a
Mo!dovitei ( x 25).
Nummt l i les sp. Gres de Moldovitu. Ruisseau Pil l amaniil
de l a Moldov i ta.
Discocyclina sp. Gresie de Mo!d ovita. Piriu! Palamania
M'oldovitei (x 25).
Di scocycl i n a sp. Gres de Moldovita. Rui sseau Palaman i a
d e la. Moldovita.

Va l e a
Val! ce
Valea
Va!lee

F : g . 5, 7, .9. - Nummuli tes s p . , I:' i scocycl i n a sp. Gresie de Moldovita. Pi·
riu l Sălătruc - Valea Moldovei ( x 25' ; x 35).
N u m m u l i t e s s p. . II:'iscocyrl i n a
sp. Gres de Mo!dov i ' a . R u i s eau
Sălătruc - Vallee de l a Moldova.
Fig. 6 . - Rntalia �p. Gre�ie de Moldovi ta. Piriu! Pu sra - Vnma ( x .'iO ) .
Rotalia sp. Gres d e Moldovita. Ruisseau Puşca-Vama.
hg. 1:1.

-

Estraclast cu Pi thonella. ovalis. Gresie de Mo!dov i ta.
Piriu\ Ciumărna - Vale a Moldovitei (X 35').
Extraclaste ă Pithonella oval is. Gres de Moldovita .
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UNITe DE VRANCEA ENTRE LA VALLeE DU TAZLAU ET
LA VALLeE DE LA SUCEAVA
PAR
LIVIU IONESI et CONSTANTIN GRASU

A B S T R A C T
Relatlons of Tarcău Unit with Vrancea Unit between
Tazlliu Valley and Suceava Valley (Eastern
Carpathians).
The authors show a new imaqe of the relations between
Tarcliu nappe and Vrancea nappe frnm the externa! flysch
of Eastern Carpathians . So, Vrancea nappe occurs as four
h�lf-wlndows (Bistrita-Rişca, Humor, Sucevita and Putna
Suceava ) separated hy areas where Tarcliu nappe advances
to the contact wlth the Molasse.

L'individualisation des unites de Tarcău et de Vrancea (de
nom in at i o ns preferables a c e ux qui ont en vue Ia position : medio
marginale, marginale, sous-marginale) a P.u comme point du depart
l'interpretation, donnee par Atanasiu (1 939, H l43) a la structure du
Flvsoh externe du bassin de la valee de la Bistriţa, sous forme des
nanoes de charri age, ainsi bien que l'intuition df's demi-fenetres de:!
la BistriţCJ. et de fenetre Dumesnic. Les recherches effectuees ulterieur Pment ont cond u i t a l 'image structu r a l e , materiali see sur Ia carte
n�oloqique de la,i Roumani e , l ' echelle1 1 : 200.000 (les feuilles d e Răd ă
uţi, Sucev a , Piatra Neamţ) . Dans cette conception ]'unite de Tarc ău

(
medio-marginale ou marginale) este charriee vers I'Est sur
l'unite de Vrancea (
externe, marginale ou sous-marginale), · en
la recouvr<mt dans la p] u par t . Dans le secteur mentionne, l'unite
de VrancPa apparait, dans la bord tire du Flvsch
, sous forme des
.
demi-fenetres (Bistrita, Putna) et de lames rabotees (SuceviţaVoivodeasa, Păltinoasa), aussi bien que sous forme d 'une fenetre
. .
(Ijlmesnic) ă l 'i nteri eur de. l'unite d e Tarcău. .
=

=
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Les recherches effectu�es par nous, nous ont condui t, sur la
base de quellques pr�uves lithostratigraphiques et structurales,
â une nouvelle image sur l'extention de l'unite de Vrancea. A insi ,
pour la premiere fois, a ete mis en evidence, dans le bassin de la
valtee de la Moldova, la demi-fenetre d 'Humor (lonesi, 1 96 1 , 1971,
1 977, 1 97&',) mais plus tard, entre les ruisseaux de Nemţişor et de
Suha Mare, la demi-fenetre de Rtşca (lonesi et Grasu, 1 9'76). Ulte
rieurement, Grasu (1980) a demontre que la demi-fen�tre
de
Rişca n'est pas ferme vers le Sud, mais se trouve directement en
liaison avec la demi-fenetre de la Bistrita. Ainsi, entre la vallee
du Tazlău et la vall�e de la Suha Mare appar·a it une seule demi
fen�t�. qui est denomml'>e .. B istri ta -Ri şca " .
Selon notre opinion, dans le secteur d'entre Gura Pu tnei
et Salca, l'unite de Vrancea presente aussi une extension plus
grande, sous forme d 'u n e dr:>mi-fPnetre (pour laquelle nous pro
posons la denomination ne Sucevi ta), dans lacmelle on peut enca
drer aussi la lame rabotee de Suceviţa-Voivodeasa.
Par la n ouvellP i mage s tru c tural �. !'unite de Vr ancea aopa
rait entre Tazlău et Suceava, comme un bande presque continue,
avec quellnuf's interruptions re dui tes (Suha Mare, Soloneţ-Solca
et Gut:a Putnei), determinees par l 'avan cemen t de la nappe de
Tarcău jusqu'au contact a la mollasse pf>ricarpatiaue. Cf's avance
ments mis en evidence quatre demi -f�netres : Bistriţa-Rişca, Hu
mor, Sucevita et Pu tn a-Su ce a va . A 1'01Jest. de la demi-fen�tre de
Bistriţa-Rişc�. d an s le cadre de l'unite de Tarcău, s'ouvre Ia fen�tre
de Dumesnic. En con tinuations, nou c; presentons les particul arites,
aussi bien aue 1 �" 0l0mPntc; r'lm m n n c; rl <> chnrnne drm i-fenetre.
.
La demi-fenetre de Bistrita-Ris('a a et0 intuite et conturee
en Iigne.c; generales. par Atanasiu (19�9.
1 943), u l te ri �urement
etant prccisee et denommen par Bă n c i l ă (195R).
Du point de vue s t rat i gra phi n u e
cette
demLfPnetre est
consti tuee de rieoMs crt'>tarf'>s. u a l c o ("f>n et> , eori'>rtP ...;, oligodmes et
mioc�nes. Le Crrtace com nren d l es <.o1 1chf's ci'A u r:l i :=� et les cOH�"hes
ă lnocerRmus qui presentent iiCi quellques differences litohologi
ques, etRnt dPnommes l�s couches ele Sărata et r"sp�ctivement les
c o u c h e s de Lepşa. D a ns le cadre du Paleocene Eocene on d ist i n 
gue : les couches d 'I zvor (= cou ch es de Runcu). les couches de Straja
( couches de Piatra Usca tă) , Ies couches de J�h e abu l Mare, le calca
ire de Doamna, les couches de Bisericani et le gres d e Lu c ă c e şt i
Les affl eurement s des depots cretacees son t en li aison avec
I'elevation maj eure de Domna-Horaiţa, qu'il parait etre res
ponsable d 'une serie de changements dans les conditions de la se
d imenta tion , concretisees dans un developpement plus grand du
facles ruditique, aussi bien que dans les parti cularites lith olog i ques
=
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couches de Jgheabul Mare (l'equivalent des couches de Suc�
Vlţa et de Măgura, qui se trouvent sur le reste de !'unite).

d�s

L' Oligo-Miocene presente des traits caracterist1ques pour
!' un ite ae V rancea, en se u1stmguant les unaes su1vantes : !es
memlites inf erieu rs, les marnes bnumineuses, les dy soail es inîeri
eurs, le gres de 1\.hwa, les dysoOlles supeneurs, les memliLes superi
curs , les dysodiles terminales et les couches de Liura :;i01mului. Sur
cenaines structures s yn clmales les facies ruditique substituie
presque l'entler inlerva1le, en comman'fant avec 1es marnes O.I.I.U
mineuses jusqu'aux couches ae Gura :;iuimului, inclusivement.
Bn pres en t, il est admis en unanimlLe que le demi-fenetre
de Bi stri �a se ferme graduellement vers le Nord de la vallee du
Cra<..'a u, var l 'avancement de la nappe de ! arcau, de t a-ron qu'elle
disparait sur le ruisseau de Mag!lerniţa (l'affluent du N emţişor).
lJi.tn::; ceLte conceptiun, entre N em\l�or et .Suha Mare, la nappe ae
TaJ<..'ă U vienndra1s d1recLement en contact avec la molJ.asse. N os re
cherches an demontre que les structures sy n clinaux ae Hirca-Le
glun-Ciungi e•t d e Crucea Tomei - Mănâstirea 1.S1hla (J oja, H J:.�2),
ue la boraure de la nappe de Tarcău, ne sont pas unitaires o ans le
secreur a' Agapia - Suna Mare. Ainsi, on a prou ve qui aans le sec
teur du N ora du synclinal oe Crucea Tomei - Mănăstirea Sihla
(denomme par nous le- syncunal de Slătioara - Arşiţa Caprei ),
aussi b1en que le synclinal Blrca - Lenghin - Ciungi (dans un
contour cartographique tout entier modifie) reviennent, a !'unite
de Vrancea, constituant i ci
la demi-fenetre
de Riş ca, qui est
liee du point de vue structural avec le demi-fenetre de Bistriţa vers
le Sud (lonesi et Grasu, 1 9 7 6 ; Grasu, 1 980).
Les elements qui demontrent l'extension de la demi-fenetre
de Bistriţa jusqu'a la vallee d e la Suha Mare, sont autant de na
ture lithostratigraphique, aussi bien que cartograph iques. De la
premiere categorie nous mentionons : la presence du deuxicme ni 
veau de marnes bitumineuses, commu nes aux autres demi-fenetres
(Băncilă, 1 958 ; Ionesi, 1 9 7 1 ) , l'epaisse u r reduite du gres de Kliwa
et sa substitution partielle par des facies ruditiques, la presence
des dysodil�s e t de menilites superieurs a in tercalations de tufs P.t
d'argiles be-nthon i tques, suivis a la partie su perieure par les cou
ches · de Gura Şoimu lui miocenes. Nous mentionnons que dans les
plis de Slătioara-Arşiţa Caprei et ele Leghin - Ciungi, les couches

de

Gura

nilites

Şoimului

manquent,

superieurs apparait

en

echange

un niveau

au-dessous

flyschoide (de

des

me

40-60 m

epaisseur) rencontre aussi dans la demi-fenetre de Slănic - Oituz
(Dumitrescu,

1 952).

Les modifications
Mare

-

Agapia

cartographiques dans la zone de Suha

,respectivement
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synclinal

dP.

Birca - Leghin - Ciungi ă. !'unite de Vrancea et la limitation du
synclinal de Crucea Tomei - Mănăstirea Sihla (Joja, 1952) jusqu'ă.
Nemţişor, ont ete deterrninees par des preuves lithostratigraphiques
aussi bien que par des elements tectoniques . D'arilleurs , oes modifica

tion viennent en .aocord avec l'opinion exprimee par Băncilă (1958,
pg. 298), qui considerait que au Nord de Cracău, ă. la nappe de
- Tarcău sont attaches des facies externes .
C'est le moment a m�ntionner que l'extension de la derni
fenetre de Bist ri ţa , vers le Nord de :Cracău, par l 'indu sion du
s y n clina l de Leghin-Ciungi a l'uni te de Vrancea, a ete intuite, pour
la premiere fois, par Atanasiu (1 943) mais la prese nce d ' Ol igocene
de type ;, externe " , E'ntre Nemţişor et S hu a Mare, etait sig nalee
anterieurement par Băncilă et Agheorghiesei ( 1 964).
En conclusion, la demi- fenetre de
Bistriţa-Rişca est com
p rise entr e Tazlăul Sărat au Sud et Suha Mar e au Nord. L 'a va n
cement de la nappe de Tarcău dans la vallee de la Suha Mare jus

ă la mo llasse , c'est une preuve que, dans ce secteur,
de Bistriţa-Rîşca s 'interrompe, n'etant pas en liai
son, structuralement, avec la demi-fenetre d'Humor,
situee au
Nord.
La fenetre de Dumesnic. Cette fenetre a ete mis en evidence
par Atanasiu (1 939), etant etudiee u lteri eure ment, en detail, par
Joj a (1 952). Les depots eocene-oligocenes, decouverts par l'erosion
des couches a Ino cerames , senoniens, de la nappe de Tarcău, pre
sentent des traits caracteristiques pour l'unite der- Vrancea, engl o
bant tous les termes en commen�ant avec les couches de Bisericani
j usqu'aux dysodiles et menilites superi�urs, qui supportent, dans
le synclinal du Crainicu-Bîtca Stînci lor, les couches de Gura Şoi
mului, miocenes inf(�rieures (Grasu et al., 1 9 76). Ici se praduit, de
meme que sur le reste de !'unite, la substituion du gres de Kliwa
par des conglomerats a galets de schistes verts.
La demi-fenetre d'Humor. L'individu alisation de cette demi
fenetre dans la bordure du Flysch extP.rne, du bassin de la vallee de
la Moldova, entre les ruisseaux de Soloneţ (au Nord ) et de Suha Mare
( au Sud ) , a ete demontree par Ionesi ( 1 96 1 , 1 97 1 , 1 977, 1 979).
Du point de vue st ratigraph ique les depots de la demi-fene
t r e c ompre ndent }' intervalle de Senonien-Miocene infe r i eur . Les
unites l itohologiques separees dans cert intervalle sont, en gene
rale, uniform•:!S sur l'entiere succesion de la dE>mi-fenetre, a I'excep
tion de quelques variations inherentes, similaires â c eux de la
demi-fenetre de Bistriţa-Rîşca, aussi bien que des autres demi-fe
netres. En meme temps, ceux-ci different de dep6ts de la nappe de
Tarcău, quellques-unes etant caracteristiques pour l'unite de Vranqu'au contact

la d em i - fene t re
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tlea, â savqir : les cpuches d 'lzvor (Pal�ocene), les couches de . Mă
gura, . le · calcaire de Doamna, les couches de Bisericani (Eocene),
les dysodiles superieurs, les . menilites .
superieurs, les dysodiles
terminales (Oligocenel et les couches de Gura Şoimului (Miocene
inferieur).
.
.
Les geologues qui ont separe !'unite, de Vrancea, dans le bas
. sin . c;le la . vallee , de la Moldova, comme une lame . etroi te, dans la
front de la nappe de Tarcău (Băncilă et Hristescu, 1963 ; Băncilă
. �t Agh�orghiesei, 1 964 ; Dicea, 1974) ont pris en
consideration,
rudites dans le cadre des
. dans sa delimitation, la presence des
depPts oligocenes. Vraiment, les rudites sont caracteristiques pour
l'unite de Vrancea, mais dans les plis de l'Est ils peuvent substi
tuer, presque entierement, les autre types lithologiques. En meme
temps, il doit avoir en vue que les rudites ont un developpement
lenticulaire, ainsi qu'ils peuvent manquer dans quelque-s portions
du meme synclinal (phenomene rencontre
frequement dans les
demi-fenetres). Dans la demi-fenetre d'Humor, les rudites ont un
grand dEweloppement dans le synclinal de Bogdăneasa (surtout au
.Sud de la Moldova), aussi bien que vers le Sud de Suha Mică (entre
le ruisseau d u Miron et le ruisseau Adînc). Ils sont presents aussi
dans le synclinal de Vîrvata et en proportion reduite dans le syn
clinal de Poiana Făg�t
Isachia, qui sont attaches par les auteurs
m,eţltionnes a la nappe de Tarcău. Dans ces deux synclinaux, sont
individualises tres clairement tous les unites lithologiques, caracte
ristiques pour !'unite de Vrancea , inclusivement la formation de
Gura Şoimului. Selon notre opinion, les rudites ne peuvent pas
etre consideres comme le seul critere pour la separation de la
nap� de Vrancea, mais l'ensernble des dep6is paleogenes et rnio
.

.

.

_,

cenes.

Du point de vue structural les synclinaux et les anticlinaux
. larges affectes de quellques fractures longitudinales, contrastant
evidemment avec les ecailles serrees de la front de la nappe de
Tarcău, ·qu i recouvert transversalement ou en diagonale les ele
ments plicatifs et rupturaux de la demi-fenetre. L'Oligoceme d e la
nappe de Tarcău, qui dans la region de Văleni (Suha Mare) vienne
en contact directement avec la mollasse pericarpatique, est de type
de Moldoviţa (avec des gres curbicorticaux), tandis que l'Oligocene
de la partie de l'ouest de la demi-fenetr e (le synclinal de Poiana
Făget - Isachia) est caracteristique pour la nappe de Vrancea et
supporte, en continuation la formation de Gura Şoimului.
Sur la feuille 5 de Rădăuţi, de la carte geologique de la Rou
manie, l'echelle 1 : 200.000, les synclinaux de Poiana Făget - Isa
chia et de Virvata, de la demi-fenetre, sont prolonges dans l'eoaille
de Pleşa, de la front de la nappe de Tarcău, ce qui conduit certai
nern�nt a une image structurale erronnee. En realite, les synclinaUX!

47

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

i'espe c tifs sont recouvrits par l 'ecaille de Pleşa. Les particulari•
struoturales mentionnees confirment l'individiualite de la demi·
fenetre d'Humor, par rapport a nappe de Tarcău.
La demi-ienetre oe SuceviJa. Entr e les ruisseaux de Soloneţ
et de G ura !Jutnei, apres les d onne es qu'il 'i a jusqu'â present, la
nappe de Tarcău vienue en c on tact directement avec la mollasse ,
a !' e.xception d'une portion comprise entre les ruisseaux de Şo areg
et de v oitmel, ou la nappe a, dans sa f r o nt, la lame de .Suce viţ a
(Voivoueasa). La presence de cette lame a ete intuite par Joja
(1954). U lterieurement, Bănci lă donne a celle-ci une intepret ation
s1mHe:ure. Les recnercnes recentes, enlrepns par M1cu (HIHl) ont
conr1 rme ce point de vue.

Les reconnaissances effectuees par nous dans le bassin du
ruisseau de :;>oa rec, auss1 br�n que les donnees fournis par les
travaux du Po.J.omc et Polonic (H I6Î) et du Micu (HIHl) nous on
o e termines a c on s i d e re r que la nappe de Vrancea presente, entre
rUis�eaux de So.l.cu et ae Gura Putne1, un d�veloppement beaucoup
pws grand, sous forme d 'une derrii-fenetre. l.ians cette demi-ienEhre.
a cote <le la lame de Voivodeasa, sant

inclus aussi les ecailles de
�alu! Hau- 1L..: ocuuş et ae �ucev1ţa. Autant la lame, auss1 oien que
ces aeux ecai_lles, sunt constituees par des formations senonienes et
pa.Leugenes, s im i .L-a i res . La seule dirference .cons1ste dans le fait quE:
dans la lame de V oivodeasa, au niveau de l 'Oligocene sont dew elopp<:s
les rudi tes, tandis que dans les 2 ecail les ceux-ci sont reduits (sans
etre a bsen ts) . Le synclinal de l'ecaille de Suce-viţa s'acheve (dans le
bc��:;m ou r u 1 s s eau d� :;>oa r e c ) par le ciysodJles super1eurs, qu1 pre
st·n tent les caracteres typiq u e s (â intercalatians d ' ar g iles , vertes,
ben toni tes, galets cie rocnes ve rtes et meme des agg lomera ti ons ru
ditiques). Au niveau du gres de Kliwa apparaissent i:tUSSl des interca
latwns a gres m ous , friables. Si ce synclmal aurra1.:. une pos iti on plus
1\..�>ite de Vrancea.
a 1 Est, certainement il s err ait ete altache a
Polonic et Po lon i c (1 °67) sig n ale dans la J:..artie Sud du synclinal,
dans le bassin du ruisseau de Salca, la presence d'un niveau a gres
micaces, qu i sant considerees equivalents avec les couches de Gu
t·a
:;>01mului. Sans exclure cette
possibilite, naus croyons qu'il
s'agit plus tot d'un niveau fly schaide, renoontre aussi d ans les
demi-fenetres de Slănk-Oituz et Bistriţa-Rîşca, au-dessaus des
men i lit es super'ieurs. Soit dans un sens, soit en l'autre, le fait re
presente une preuve en outre, qui at teste l'appartenance a la nappe
de- V r a n ce a . Le developpement plus grand des couch es a Inacerames,
dans la base des ecailles de D ealu l Rău-Cociniş et d e Suc evi ţa , ne
peut pas re>presenter une preuve pour l eu r attachement a la nappe de
Tarcău, parce que l'enti�re succesion des depots pale ogenes de type
Vrancea. Micu (1981) separe les dysodiles sup eri eu rs sur une sur-

face restreinte, sur le ruisseau de Rusoa dans l'ecaille de Drăgaşi48
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si tuee eh front de la nappe de 'tarcău. Selon tiotre opi.tti o.n.,

.SU.(Jen\;!urş, ma....s un n1veau uyso
diJi que intercale aans le gres de .Khwa.
·h.u �..am aans ra parue au �ua (entM les ruisseau de Solo
neţ et ue Solca), bien que dans la par ti e au 1'1/ ora (le ruisseau de Gura
Pu mel) la fron t ae la n appe de 'l arcău avance vers l'&t, par l'ecail
le ae .urago9md, et recouvert les ecallies ae Dealul Rau - Coci
n"9 t; L u..: .... u..e v l \4, U\;!luJ.LWilll uans ceL te l�un .1.a ueuu-J:enetre ue
o.:�U..:eVJ.�a.
t'ar son aspect presque normal, le synclinal de l'ecaille de
Sucev1�a, ue �a J:IO.r�J.e J. uue.st. de la derru-rene �re, v1enne en con
traste avec les eca1ues a e la Iront de la nappe ae Tarcau. Ce syn
clmal, par son aspect et sa posi tion, se ressemble beaucoup avec le
5.1llC.lH.LiU ae PoH:�.na .r ·ag et - 1sacn1a ae la aemi -!enetre a'.l:iumor.
La uemi-lenetre de Putna-Suceava. La presence de celle-ci a
ete d ernu n �ree .(Jdr J OJa (H Jo4). Sous le meme aspect est rendu,e
auss1 sur la fewlie 5 Hăuâuţi. Du pomt de vue stratigraphiqu e est
constituee de formations paleogenes, en comman�t avec la partie
termmale des coucnes de Suc�::v1 ţa jusqu'aux .menilites super1eurs,
inc1us1vemem. Les merulites sup�f_J.eurs aftleurent dans le versant
dro l t d� la Suceava, a u contact avec la nappe de Tarcău. Il n'est
pas exclus que dans ootte demi-fenetre soit presente aussi la base de
la iormatwn de Gura Şoimului. Au niveau d'Oligocene sont fre
quents les rudites â galets de roches vertes. Vers le Sud de la Su
ceava, la demi-îeneLrl: se f erme rapidement sur la vallee de Gura
P utn ei , en echange vers le Nord s 'elargie, et se prolong e beaucoup
� les Carpates de l'Ukraine.
Conclusions. Bien que, entre 'les 4 demi-fenetre de l'unite
de Vrancea, il y a quelques differences stratigraphiques (par
l'absence ou la presence de certains termes) les unit� lithologiques
separees d ans le cadre de ceaux-ci, sont semblables comm� fa
ciees. La seul difference notable consiste dans la presence des cou
ches de Jgeabul Mare dans la demi-fenetre de Bistriţa-Rişca. IP.s
par ticulari tes des formations paleogenes et
miocenes inferieurs,
par rapport a ceux de la nappe de Tarcău (inclusivement les ecail
les de sa front), attestent leur appartenan� aux domaines diffe
rents de la sedimentati on .
Les avancements de la ooppe de Tarcău
sur la nappei de
Vran cea jusqu'a mollasse pericarpatique, dans les secteurs de Suha
Mare, de Soloneţ-Solca ei de Gura Pu1nei, s'ont realise par la re
couvrement transversale ou en diagonale, qui a mis en evidP.nce,
cartographiquement, les demi-fenetr es mentionnees. L'arangement
structurale dans les demi-fenetres se caracteris ent par des synoli.c�.:u.x.-�..:1 ne ::.un� .(Ji:ili ues UJ ::.uu"lt!S
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na� et anticlinaux calmes, prP.Sque ilormaies, qui vieiinent eh con.
·traste evideinment avec les ecailles, serres de la front dE." la nappe de
Tareău. Vers le Nord de la vallee de la Suceava, dans les Carpates de
l'Ukraine, l'unite de Vrancea se prolonge en fa�on simUaire.
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UNELE PRECIZARI BIOSTRATIGRAFICE PRIVIND LIMITA

INFERIOARA A DEPOZITELOR BADENIENE DIN SINCUNALUL
DRAJNA (PE VALEA TELEAJEN)
ORBOCEA MARIOARA, MANOLIU EUGENIA,
DUITRESCU DOMNIŢA, MITROI M.1)

A B S T R A C T
Some biostratigraphlcal precisions concerning the lower
boundary of Badenian deposits within Drajna Syncline and aro·
und Teişani Village.
By a attentivc analysis of the macro and microfauna
evolution, some biostratigraphical
precisions have
been
trought concerning the lower Urnit of the Badcnian depo
sits occuring within the Drajna
S ynclinale along Teleajen
Valley.

Lucarea de faţă reprezintă rezultatul unor cercetări litologice
şi faunistice efectuate în formaţiunile
miocene, din
sinclinalul
Drajna, in vederea orizontării cit mai cxactP. a lor şi posibilităţii
stabilirii unor repere biostratigrafice.
Menţionăm că precizările noastre privesc in mod deosebit
limita inferioară a depozitelor badeniene din sinclinalul Drajna, pe
valea Teleajen în apropierea localităţii Teişani.
Avind in vedere recomandările Colocviului Comitetului pen
tru stratigrafia neogenului mediteran�n de la Lyon (1971), propu
nerile privind depozite!� neog�ne din România (Motaş et. al.) pre
zentate la Congresul Internaţional de Geologie de la Sidney (1 976), ca
şi unele posibilităţi de corelare regională, vom utiliza in tratarea
1) Universitatea Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu.
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problemelor atit scara cronostratigrafică a Paratehysului Central
cît şi cea a Tethysului.
In cele ce urmează xw vom referi atît la depozitele părţii
superioare a Miocenului inferior (respectiv Burdigalian partim sensul Lyon, 1 971), cît şi la cele ale părţii inferioare . a Miocenului
mediu (respectiv Badenian inferior
Langhian,
sensu Sidney
=

1976).

1. Burdigalian partim
In cadrul depozitelor burdigaliene pe care le avem in ve
dere se include partea superioară a Helv�ţianului (în accepţiunea
veche a cuvintului), mai precis a orizontului cenuşiu (schlierul ce
nuşiu) din molasa miocenă. Aceste depozite apar bine dezvoltate
în axul sinclinalului Drajna. Studiul şi atribuirea vîrstei acestora
s-a făcut prin compararea lor cu depozite de aceeaşi vîrstă din
alte regiuni cît şi pe baza conţinutului microfaunist,ic.
sînt
depozite
aceste
Htologic,
vedere
de
Din punct
repr�zentate printr-un nivel inferior (mvel cu conglomerate), după
care urmează un nivel mediu (nivel cu tuf şi gips) şi un nivel su
perior (nivelul cu şisturi calcaroase şi gips).
In vederea posibilităţii stabilirii unor repere biostratigrafice
� urmărit şi probat micropaleontologic partea superioară a
depozitelor burdigaliene Ee o grosime de aproximativ 60 de metri
în V. Teleajenului. Aici se observă mai întîi un complex; de roci
predominant pelitice, asemănătoare depozitelor de "schlier" , con
compacte în strate
stituite dintr-o alternanţă de marne cenuşii
pînă la 1 m, mame .cenuşii nisipoase "ii nisipuri marnoase fine, de
culoare gălbuie, slab micacee, cu intercalaţii subordonate de gip
suri albe fibroase şi gresii gipsifere în strate de 0,10-0,40 m. A

cest complex are o grosime de cea. 30 m.
Depozitele burdigaliene se continuă cu un pachet de tufuri
dacitice albe sau verzui, care trec pe alocuri la mame uşor ben
tonitizate. Grosimea acestora este de 20-25 m.
lntimul termen din seria depozitelor burdigaliene este re-

prezentat prin şisturi calcaroase. Acestea sînt roci calcaroase şis
toase de culoare albă cenuşie, car� se desfac in plăci subţiri şi al
ternează cu marne cenuşii, gresii calcaroase ,avind uneori
pe feţe
le de stratificaţie mici cristale de gips. Asociate cu şisturil
e calca

roase au fost observate şi intercalaţii de gipsuri
în strate de 1-10
cm. Şisturile 1calcaroase au grosimi între 1 0-30 m.

Me�ţionăm că în unele locuri şisturile calcaroase
de la par
supenoară a burdigalianului sînt substituite
complet sau a
proape complet printr-un pachet de marne roşii
cărămizii, cu in
tercalaţii subordonate de nisipuri micacee sau tufuri
dacitice albe,
tea
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cenuşii. Aceste mame roşii cărămizii uneori devin foarte compacte
şi au grosimi de 0,80-1 m.
Din punct de vedere paleontologic conţinutul macrofaunistic
al depozitelor burdigaliene este in general sărac. In unele · inter
calaţii de marne mai compacte, la diferite nivele am inilnit puţine
gasteropode mici de tipul hydrobiilor şi valvatelor, unele dintre
ele piritizate.
Din nive�le indicate am colectat probe micropaleon
tologice, conţinutul unora din ele dovedindu-se a fi foarte con
cludent. Astfel, urmărind pe verticală aoeste depozite pînă la nive
lul şisturilor 'calcaroase sau al mamelor roşii cărămizii de la par
tea superioară, in probele 6, 7, am determinat o asociaţie, care
conţine următoarele forme planctonice : Globorotalia (T.) acosta
ensis Blow, Gl. (1'.) siakensis Le Roy, Globigerina apertura Cushman,
G. ciperoensis ottnangensis Rogi. , G. praebulloides Blow, G. trilo
Cassigerinella
trilobus (Reuss),
cularis d'Orb., Globigerinoides
boudecensis Pokorny. Aceste forme sînt reprezentate prin indivizi
de talie mică şi testul subţire ca urmare a unor condiţii bionomice
puţin favorabile.
planctonice,
foraminiferelor
evoluţia
cont de
Ţinillld
ne permitem incadrarea acested asociaţii in zona cu Globigerinoi
des trilobus, mai exact in intervalul cu Globorotalia - siakensis
şi Globigerina ciperoensis ottnangensis.
In probele 12, 13, colectate pentru studiul micropaleontolo
gic din intercalaţiile pelitice din nivelul şisturilor calcaroase d.e la
partea superioară a depozitelor burdigaliene , am pus in evidenţă
următoarea asociaţie microfauni stică : Bathysiphon sp., Textularia
Defrance, Lagena melo
deperdita d'Orb., Nodosaria baccillum
Sphaenoidina bulloides d 'Orb., Cassidulima laevigata d'Orb.), Hasti
gerina sp., Globorotal ia acootaensis, acostaensis Blow, Gl. incompta
(Cifelii). Globigerina apertura Cuschman , GI. ciperoensis ottnangen
sis Rogi, G. parva Bolli, G. praebuloides Blow, Globigerinoides tri
lobus (Reuss), Globoqur�dri n a altispira, altispira (Cusnman and Jar
vis), Cibicides sp., Nonion sp., spiculi de spongi�ri, Cytherea sp.,
Gobius sp. , oogoane de Chara.
In asociaţi a de mai sus unele forme bentonice sint rema
niate. Formele pelagice au un conţinut sărac in indivizi din punct
de vedere calitativ şi cantitativ. Ele păstrează însă a�elaşi aspect
pipernici t ca şi în asociaţia precedentă. Se adaugă in plus unele
forme destul de frecvente de ostracode, otolit.e şi oogoane de
Chara, ceea ce indică îndulcire a substanţială a apelor bazinului
de sedimentare. Prezenţa alături de acestea şi a unor foramini
fere ce suportă o scădere de salinitate pînă la 1 7% (caracter sal·
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mastru polihalin după D. Ager, 1 963) este dovada faptului că in
acest interval de timp salinHatea bazinului nu a scăzut sub a
�astă limită.

2. Badenian inferior

Langhlan

Acesta este reprezentat prin orizontul tufurilor şi al mar
nelor tufacee cu globigerine. In cadrul lui am remarcat următoa
rea succesiune litologică : in bază un pachet lutitic de culoare ro
şie din mame nisipoase şi mame fine plastice, peste care se dis
pune o argilă nisipoasă cu elemente rulate de cuarţ şi mici noduli
de tufit ce totalizează împreună cu pachetul din bază o grosime
de 20 m.
Peste acest nivel pe o grosime de 1 0 m stau argile marnoa"
se cu mici endave de mame tufacee. Spre partea superioară argi
lele au intercalaţii de nisipuri argiloase, cenuşii, micacee slab con
solidate, ceea ce face ca ele să capet� un aspect şistos. Pe feţele
stratelor de argile uneori se observă cristale de gips secundar.
In continuare se dezvoltă strate groase de 0.8-1 ,5 m. de tu
fite albe marnoase, grosiere tn baza nivelului, mame tufacee albe
cu m i crofaună şi mame nisipoase. Acest orizont are o grosime de
40-60 m .
IColecttnd sistematic probe pe verlirală din a,..Pste depozite
am pus în evi d enţă urm? to ar<>l e a s o ci ati i m i crofa uni st ice .
rn nivelul baza} din probele 4, 5, 1 0, 14 am separat ur
mătoarele forme bentonice : Bathvsiphon so, Tex tul a ri a sp. Reti
culnphoragninm VPnczuehmum Cicha and Z a pl . . Latrena sp., Marg1nulina sp. , Robulus sp . . Bolivina antinu::t d 'Orb., Stilnstomel l a sp . ,
Bulimina elongat::t d 'Orb. , Uvi.P"eri na bnn on i ensis nrimit'C>rmis Panp
et Toumovschi, Ba,:tJtina aff. indka (Cushman). C'ibirid-es un g eri a
nus orn r�tm; (C'ush.m:m), Nonion �ranosum fd 'nrb.). Han zaw::�i a sp.
Asoriatia d.-. for::lmi n i fere planr+0nke <>st� rPnr<>zent�tă pri n Gloho
roh>lia a"osh'lem;ls arostl'!Pnc:: i s Rlow Gl fr.) rn <� v?ri rn._h�TP'In aT'ld
F.lli c:or, GJ. sritnl ::� sritul a R.-:ulv f'11ohi f!<>r; .., � ::t'11 nl i a�rtura B olli

G. riO"'rOPn<:is ottn:mgPnsis RorYl G f;:ll"'(lnPnc;ic; 'Rlnw n. offi ,..i n al i s
S11bb . . nlohi �E'ri..,oidPc; rnher n 'Orb . , G_ s; ,..r. " " " n,.. �+ef�n i . G. tri
lobns (R.euss). Pra �>o rbu l i n a glomerosa curva (Blnw), OrbHlin� bilo
b atta (d'Orb .). Globoamtdrina r-lti c;oira (C"ushrnan and .T::�rwis,, G.
dPh iscenc; n <>P ;<:<'e ns (Chapman , Parr and Collins), Cassigerinella

cr-ndeoeusis Pok.

,;

Menţionăm că di ntre formele �ntonic�> in a so ci at i a prezen

tată mai sus se reamrcă predominanţa uvige ri n elo r �i lagenidPlnr. iar

dintre foraminiferele pelagice mHrea dezvoltare a speciei Globige
rinoides si canus şi prezenta moderată a Praeorbulinei glomerosa.
Ţinind seama de evoluţia formaniferelor planctonice, acest
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conţinut corespunde
zonei cu
Globigerinodes sicanus,
carac �
teristică in bazinul Paratethysului Central părţii superioare a Car
patianului. In regiunea noaSitră specia Globigerinoides sicanus
coexistă insă cu Praeorbulina glomerosa.
In probele 8, 9, 1 1 , colectate din nivelul imediat următor,
se detaşează o asociaţie de forminifere in exclusivitate plandto
nice constituite din : Globorotalia (T.) mayeri Cushman an :Ellisor,
Gl. scitula (Brady), Globigerina concinna Reuss, G. praebulloides
Blow, Globigerinoides sicanus De Stefani, G. subacculifer Cita et.
al., G. trilobus (Reuss), Praeorbulina glomerosa citx:ularis (Blow),
P. glomerosa (Blow), P. transitoria (Blow) ,
Biorbulina bilobata
(d'Orb.), Globoquadrina altispira altispira (Chapman and Jarwis),
G. dehiscens (Chapman Parr şi Collins).
Prezenţa in număr mare în asociaţia de mai sus a Praeor
bulinelor ca şi absenţa Orbulin�lor pledează pentru incadrarea a
cestui nivel in Langhian mai exact in zona cu Praeorbulina glo
merosa (Cicha and Senes, 1 968).
Asociaţia de foraminifere planctonice 1, 2, 3, obţinută din
nivelele de mame tufacee ale
ultimului orizont din Badenianu1
inferior, are următorul conţinut : Globorotalia (T.) mayeri Cush
man and Ellisor, Gl. incompta �Cifelli), Gl. siakensis Le Roy, G.
ex. gr. scitula (Brady),
Gl obigerina bulloides
d'Orb., G. prae
bulloides Blow, G. triloculinoides Plummer, Globigerinoides tri
lobus (Reuss), Praeorbulina glomerosa circularis (Blow), P. transl�
toria Blow, Biorbulina bi lobata d ' Orb . , Orbulina suturalls Blow,
Glohon u ad ri n a altispira al tispir<t Cu sh m an and Jarwis, Sphaeroi
dinell opsis subd�hiscens (Blow). !n gf'neral arf'st conţinut
micro
faunistic este apropiat de al zonei cu Praeorbulina gl omerosa. Se
remarci\ d oar faotu1 că pa ralel cu incetarea speciei Pra�orbulina
gl om�rosa f1;i fflcf' apariti a .Orbul ina ::;utur�li s , ia r formele {)e Glo
borot�l i a maveri devin foa rte frervente. Am atribuit asociaţia de
mai sns ?OnPi "11 Orhn] in a sutnr::11is.
("PrreHirile nmtstn- de dPt::11iu au pus tn f'virlenti'\ tn depo
ozitel e b�H�Pni am.1lni i n ferior pen tru prim a dat� tn regiune o asocia
ţie macrofaunistică caM" se reparti znază ]a do1 1 ă nivele mi rropale

ontolngice.

unul

Tn

bază

c-e

cor<>::;nunrle

zonei

cu

Globi�ri

no.ides sicanus, cu fragmente de valve indeterminabile şi altul la

nivelul zonelor cu Praeorbulina şi Orbulina
eX'eiYl plare

mai

Dintre

bine

aces�

suturalis ce conţine

consen·ate.
menţionăm

bivalve :

Ostreinella

neglecta

(Miehelotti), OSitreinella sp., Cuspidocia sp., Nielo sp., Teredo sp., ;
gasteropode

(pteropode) ;

Clio

pedemontana

(Mayer),

Vaginella

austriaca Kittl, Vaginella sp., diferite piese de peşti, marcate ge-
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neric prin prezenţa otolitelor : Myctophum mediteraneus (Koken),
Myctophum sp., Gobius sp.
Studiul macrofaunei colectate ne-a peormjs să facem urmă
toarele observaţii :
Unele m oluşte s-au in tilnit mai ales sub d:ormă d� mulaje,
prezentind chiar uşoare deformări, ceea ce a ingreunat atribuirea
lor unor specii sigure. Acest lucru se datoreşte faptului că ele pre
zintă cochilii extrem de fragile, care rar s� păstrează in întregime.
- Prezenţa in sedimente a unui număr mare de exmplare
de Ostreinella ne-a permis să ,constatăm la acest gen diverc;e sta
dii de dezvoltare.
- Asociaţia de mai sus ne-a dat şi unele indicaţii paleo
ecologice. Prezenţa ei in sedi�nte indică temperaturi ridicate, o
batimetrie scăzută şi o toleranţă de salinitate in jur de 39o/oo (Men
zies 1958. Robba 1&71).
Concluzii
Datele de fată sînt rezultatul unor cercetări lito şi biostrati
grafice efectuate d � noi în formaţiunile de la limita inferioară a
d epozitelor badeniene din sinclinalul Drajna.
Studiul atent al microfaunei din cu prinsul părţii superioa
burdigaliene (schlierul cenuşiu) a permis separa
d�ozitelor
re a
rea în cuprinsul acestora a unei zone micropaleontologice foart�
extinsă pe verticală cu Globiger i noi des trilobus în cad rul căreia
am separat oa reper zona cu Globigerina ciperoensis ott'11angensis
- Globorot;::�l ia siakf'nsis.
Tn cadrul badeni anului inferior (rE-spe ct i v Langhian) studiul
lito si h i ostrat i gr afic ne-a permis separarea d i n punct dP vedPre
micropaleontologic a două zone : la bază zona cu Praeorbulina glo
mE'ros!'l. i qr la partea superioară zona cn OrhuliPa snturalis.
C�rcetările noastre au pu s pPntru nri m a dată in evidenţă
în această regiune o as oc i ati e macrofaunistkă care cuprinde unele
forme indf'x " pentrn Badeni::>n•tl i n feri or. En ·�ste asem ăn ă toare
cn a� o r.iati R de pteropode si h�>teropod<> semna la t ă d e Josefina
Stancu (1976, 1 977) in B ad Pn i am l l inferior din ex t re m i t a t ea vestică
din DenrPshmPa Ge�ică ca şi d i n intreaga arie subcarpatică.
Evidenţi�rea acestor genuri hoJ on el agi ce in s inrlinal ul Draj
na contribui e atit la co mpleh trea inventarului paleontologic al
Bad�=>nianului din cadrul Paratothvsului cît şi la cunoaşterea zone
lor bi o�trati grafice semnifi.cative Rle ac-estuia.
Ne e x prim ă m convingerPa că C€'rrf'Hirqf' ulterioare vor fi
fn măsură c;<i eluci d eze şi altE' problP.me ] Pgate de bi ozonarea a
roestor depozite.
56
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QUELOUF:S PRECISIONS BIOSTRATIGRAPHIOUES CONCERNANT
LA LIMI'rE INFERIEURE DES DEPOTS BADENIENS DU SYNCLI
NAL DE DRAJNA

TeişanJ)

(sur la valtee de Teleajen et les volsinages de

R E S U M E
Les donnees presentees ci-dessus representent le re�ultat d'une etude
detail!ee de l'evolution de la micro-faune de la base du Miocene superieur.
L'anrtlvse qualitative et quantitative des associations de micro-faune
â la limite infer!PUre des deopâts badeniens, a permis la Separation des pJu
�ieureS zones micropaleontologiques.
Pour la premiere fois dans cette region, on a decele une association
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macrofaunlstique, qul contlent certaines .,formes index• pour le Badenien
lnferieur. Elle est semblable â l'association de pteropodes et beteropodes
signalee par Josephlne Stancu (1976, 1977) dans les terrains du Badenien
inferleur â l'extremite ouest du Basin Dacique ainsi que dans l'entiere aire
subcarpatique.
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ASUPRA SARMAŢIANULUI ŞI SUBDIVIZIUNILOR SALE
BICA' IONES[I)
A B S T R A C T
Concemtng the Sarmatlan and lts subdlvlslons. In the

work one presents first of ali, some general considerations
about the Paratethys, and about the Sarmatian and then one
debate upon the subdivisions of this stage and its taunistic
content.

According to the author, the Sarmatian shoud be Kept

s.l. ( Su ess and Barbot de Marny), correspondlng to
the saltlsh deposit!'; between the Badenian and the Meotian,
Conceming the subdivisions of the Sarmatian, the a uthor
plolnts out that besides the three substaqes (Volhlnian, Basa·
rFtbilm, Cherc:nTJI Ft n ) the Burrlovian !';hnnl1 alsn be mentloTled
for the C'ibicides depopsits form the hasis of the Sarmatlan,
whlch have a large spreading in the Paratethys.
In

the

Consideraţii generale asupra Paratethysului. Individualizarea
a avut loc la sfi rş itu l
Oli gocenului şi in cepu tul
Miocenului . ca urmare a intreruperii legături lor cu mările nordice
cit şi cu Marea Tethys, prin edifi carea Dinarizilor şi a Balcanilor ;
('Omn n i carea fl\r1ndu-se temporar prin s tri mt oare a (>gee:mă la E,
prin Bazinul Vienei şi culuarul peri alpin la V. ci t şi (ipotetic) prin
o;trlmtorile transd in aricE- şi transhelenice spre S (fig. 1).
ln cu prinsul Paratethysului s-au separat 3 sau 4 bazin� mari,
in care, in t i m pul Miocenului inferior şi mediu, s al i nitatea s-a m enţi 
nut normală, datorită comunicării cu MRrea T(>thvs. Incepind cu
Miocenul sunerior. respectiv cu s�rmaf:ianul, P aratethysul
este
izolat 5i evo lue azli ca o mare in chi s li , incit apele devin mai intii
salmastre şi apoi d ulci .
Paratethys ului

1} Universitatea .Al.

I. Cuza• laşi. Catedra de

geologie - m/nerQloţţle,
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După Saulea (1967) Paratethysul este subîmpărţi.t in 3 bazt.
ne : 1) pannonic, limitat de Alpii Orientali, Alpii Dinarici şi Car•
paţi ; 2) dacic, situat in faţa Carpaţilor şi delimitat la S de Balcani,
la SE de Dobrogea (care era o peninsulă) şi la E de marginea Masi
vului Ucrainean ; 3) ponto-caspic, care cuprindea teritoriile din ju
rul Mării Negre şi cele din jurul Caucazilor.
Kojumdgieva (1971) foloseşte pentru cele 3 bazine, cu ex
tindere identică, următoarele denumiri : 1 ) vienez-pannonic,
2)
precarpatic şi 3) euxino-caspic.
Pomerol (1 973) menţionează în cadrul Paratethysului 4 ba
zine : 1) pannonic, situat intre Alpi şi Carpaţi ; 2) dacic, cuprins in
tre Carpaţi, Balcani şi Dobrogea (care era o insulă) ; 3) euxinic sau
pontic, limitat la N de Platforma Rusă, la E de Caucazi, ia S d e
Taurizi ş i l a V d e Balcani ; 4 ) aralo-caspic, ce s e intindea pînă l a ac
tuala Mar<:!' Arai, fiind limitat la N de Platforma Rusă şi la S de
catenele Iranului.
Din datele acestor autori reiese că Paratethysul cuprindea
domeniul marin, care acoperea Europa centrală şi orientală, dintre
Alpi şi Marea Arai.
Incă din 1959, Senes (fide Papp şi Senes, 1 974) a propus
subdivizarea Paratethysului in 3 domenii : vestic, central şi oriental,
oe baza instalării diferite a Miocenului, care arată o izolare trep
tată de domeniul mediteranian, fn c�pind de la V
(Depresiunea
prealpină) spre E. In Miocenul inferior şi mediu cit şi in cel su
perior. pînă li\ nivelul R 'l deni a nulu i superior, Paratethvsul orien
tal arP o d<'zvoltarf' ascm i\ n ă toare> cu Prate>thvsul ce>ntral rit �i cu
domeniul m�>di terr m i a n . Izolar�>a Paratethvsului orie nt al de dome
n iul med it errmi::m s-ar fi reali zRt la incE-putul Badenianulu i suoe
ri0r. i:=tr a Paratehysului central ahia in partea terminată a Bad�
niannlui.

nPoarPce cri teriile care s t� u la b az a acestei snbdivi zări nu
d n rf', i'l SllTJT8 f'Xt i n n P r i i rplor 3 rl nmPn i i p v i c; t )'l ni'\
I""Y"i rontrR n i ,.fori i A sHnl nin ".,.." � rirPR unor schem ". (Bndav et al.

sin t;_ sufi r i pn f n <>
J OF; r:; :

rh"onostrat ipr�nh i "'

11nn Nf'l')str::tt o t vnPn

-

E!!V.�"nh ur [!iPn''·

1 071 : 'R::tlr'!i et :=tl . . J !l7m rPif'se ră P<tr;:ltr>thvs nl vPstic- ar runrinde
0Pl"''rP!>iun e:=t. nr<>Rlni n ii (s;:m o parte ci i n 'f'a). Pari\tethvsl ll CPntral
b::�?i n nl n::�nnonic şi bazinul dacic, iar Paratethysul oriental bazinul

euxi no-cac;pic,

n• l ni\ P:mn si �enPs ( 1 07"-' · l i mi h n'llPoqPof!rRfir !!i nintrp 'PR 
r�tf'thvS1ll oriPntal si Par� tPthvsul cf'ntral ar trf'ce. in Bai!Pnien.
d e ;:j_ l U n Q"u l ? rcului extern al Carnaţilor şi al Balcanilor, incit dPpre

siunile precarpatici'i şi prebalcanică anarţin Paratethvsului central,
in Sarmaţian făcînd trecerea intre domeniul pan nonic al Parate
th ysului• central şi · cel euxinic al Parate>thysului oriental.
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bin schema ptezentată cW Papp, Paramonova şi Mari:hescu
(1974) , referitoare la corelarea Sarmaţ1anului s.s. şi s.l., in Parate
thys, r�zultă că bazinul pannonic se încadrează în Paratethysul
cenLral, 1ar bazmul aac1 c Şl bazmul eUXllUC in Paratetnysul onen

tal.

După Marinescu şi Motaş (1974) bazinul euxinic se intindea
pînă în sudul Moldovei şi avant-1osa Carpaţilor Orientali, iar ba

zmul dacic (cuprins intre Carpaţii Meridionali, Balcani
Dobrogean)

tace trecerea

(intracarpatic).

între

bazinul

şi Masivul

euxinic şi cel pannonic

Paramonova (1 974) susţine, de asemenea, că Paratethysul o
ln scn1mb,
riental se intm� pină în faFt CarpaţJ..lor Urientali.

Volkova (1974) încaarează Precarpaţii Ucrainei (la fel ca şi Transcarpa�ii) la Paratethysul central.
.\
Din majorltatea lucrărllor asupra Sarmaţianului, cuprinse
în
şi

volumul "Chronostratigraphie und Neostratotypen (197 4) " , cît
din alte date (Marinescu, 1 978) , rezultă că Parat e thysul

�:entral corespunde Sarmaţwnului s.s (Suess), iar Sarmaţ1anul s. l.
(Barbat de Marny) aparţine Paratethysului oriental. In acest caz,
Paratethysul central cuprinde numai bazinul pannonic, iar Parate•
thysul oriental bazinele dacic şi euxino-caspic.

Relata�a acestor păreri denotă că subîmpărţirea Paratethy
sului în cele 3 domenii : vestic, central şi oriental, nu numai că nu

era necesară, dar complică lucrurile şi creează confuzii. Probabil,
din acest motiv, în lucrările de sinteză, amintite mai sus (Saulea,
1 967 ; Kojumdgieva, 1 9 7 1 ; Pomerol, 1 973) nu este utilizată această
nomenclatură..
După opinia noastră, subdivizarea Paratethysului în cele 3
bazine, (Saulea, 1 967 şi Kojumdgieva, 1 971) sau 4 bazine (Pomerol,
1973) ni se pare mai ad�cvată, de oa rece , pentru fiecare din aceste
bazine, au existat şi etape de evoluţie independentă, datorită în,
treruperilor temporare a legătu11ilor dintre ele, ce se pun în evi
denţă prin anumite particularităţi faunistice.
Dacă avem în vedere evoluţia faunei sarmaţiene, cît şi in
tervalul stratigrafic, pe care se extinde în bazine1� amintite, nici

într-un caz nu putem încadra bazinul dacic (împreună cu cel pan
nonic) la Paratethysul central, deoarece fauna prezintă cele mai
multe similitudini cu cea din bazinul euxino-caspic. De asemenea,
este imposibil de conceput încadrarea depresiunli precarpatice la
Paratethysul central, deoarece Sarmaţianul apare absolut identic

cu o�l din cuprinsul întregului bazin dacic cit şi din bazinul euxinic.
Consideraţii generale asupra Sarmaţianulul. După cum reiese

din literatura publi c ată , pînă în prezent, asupra extinderii strati
grafice şi subdiviziunilor etajului Sarmaţian, se duc tncă discuţii
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t- Hdru Nardvkt; Oc_u-�u/ Al/dnl1c, N.;r
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contradidonii, din cauza interpretării diferite acordaJte in bazinul
pannonic, faţă de bazinele dacic şi euxino-caspic.
Este cunoscut faptul că atit Suess, din Viena, cit şi Barbot de
Marny, din St. Petersburg (Leningrad), au ajuns, oam in acelaş
timp, la concluzia că depozitele salmastre ale Miocenului superior,
dintre Alpi şi Marea Arai, d�crise mai întîi ca "strate cu ceriţi"
sau "Hernalser Tegel" reprezintă un etaj independent, pe care 1-au
denumit Sarmaţian. Suess a descris, pentru prima dată, aceste de
pozite din regiunea Nexing (Bazinul Vienei), iar Barbot de Mamy
din imprejurimile localităţii Şiroki (sudul
Ucrainei). După Papp
(197 4) prioritatea creerii etajului Sarm a ţi an ii revine lui Suesc>
( 1 866), in schim b după Kojumdieva ( 1 97 1 ) Paramonova şi Belokris
1 972), Paramonova (1 974) ar avea prioritate Barbot de Marny. Cu
privire la această dispută, trebuie de menţionat că inswşi Suess
(1 866 - pag. 232) face ob servaţia că denumirea de Sarmaţian i-a fost
sugerată, într-o scrisoare Î111că din 1 865) de către Barbot de Marny.

Acest lucru reiese şi din faptul că denumirea de Sarmaţian derivă
de la vechiul popor al Sarmaţilor, care a trăit in stepele din sud
PStl!LEuropei. Ca atare, Suess nu considera ca tip Sarmaţianul
dl.n Bazinul Vienei, ci cel din sudul Ucrainei, descris de Barbot de
Marny.
Intrucit corespondenţa dintre cei 2 cercetători nu s-a păs
trat, este dificil de stabili.t dreptul moral al priorităţii.
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l n această

situaţie ar trebui consideraţi ambii cercetători autori ai Sarmaţia•

o.ulqi. Din nefericire, intervalul stratig rafic al acestui etaj nu este
identic ; in bazinele dacic şi euxino-caspic avînd o extindere mai
largă, in timp, faţă de bazinul pannonic. Desigur, în acea etapă
nici Suess şi nici Barbot de Marny nu bănuiau extindel""'..a reală.
a acest or depoz1te în cel e 2 arii de sedimentare.

Această dificultate neputînd fi depăşită, Reuniunea grupu
lui de lucru pentru Paratethys, din 1 970, a ajuns la concluzi a de
a se folosi, pentru etajul Sarmaţian, 2 sensuri diferite ,respectiv
de Sarmaţian s.s. (Suess) pentru
Paratethysul central (bazinul
pannonic), care corespunde unui interval mai scurt d"i!! timp (Vol
hinian + Basarabian inferior) şi de Sarmaţian s. l (Barbot de
Marny), pentru Paratethysul oriental (bazinele dacic şi euxino
caspic). Această hotărîre nu reprezintă însă o rezolvare şi contra
vine principiilor stratigrafice.
Motaş şi Marinescu ( 1 9 7 1 , 1 975) şi Marinescu (1&'78) adop
tind conţinutul etajului Sarmaţian s.s. (S uess) , ca fiind separabil
în tot Paratethysul, propun, pentru intervalul Basarabian supe
rior + Cherson i a n + Meoţian, introducerea unui nou etaj pe care

I-au denumit "Malvensian". Referitor la crearea acestui nou etaj, ca

re nu are încă un strato't ip (ceea ce este esenţial pentru o nouă uni
tate cronostratigrafică) , trebuie să av em în vedere că atit Suess cit
şi Barbot de Marny au inclus la Sarmaţian depozitele cu faună sal
mastră ale Miocenului superior, ori prin introduce-rea Malvensianu
lui aceste depozite uniltare, din punct de vedere faunistic, sint sepa
rate la 2 etaje diferite.
Subdivizarea Basarabianului în 2 orizonturi faunistice (sau
biozone), cărora unii autori (Kojumdgieva 1 970 ; Pararnonova 11i
Belokriş, 1972) le-au atribuit, in mod nejustificat, denumiri diferi
te ,nu poat� constitui un argument, care să permită trasarea limi
tei Sarmaţian - Malvensian, deoarece şi în cadrul Volhinianului şi
chiar al Chersonianului s-au �parat 2 orizonturi sau biozone. Nici
prezenţa intercalaţiilor cu faună de apă dulce (în care predomină
congeriile), din cuprinsul Basarabianului superior, nu poate consti
tui un criteriu pentru stabilirea unei limite stratigrafice. După cum
se ştie, faune de apă dulce cu congerii sint cunoscute şi în Volhi
nian, la Soceni (Jekelius, 1 944) şi in Bazinul Vienei (Papp, 1 954).
De asemenea, în Ucraina, Moliavko (1960) S€1mnalează in Volhinian
prezenţa unor intercalaţii de apă dulce cu Unio, Planorbis etc.
Referitor la situaţia de pe Platforma Moldovenească (regiu
nea dintre Siret şi Prut), după cum arată Jeanrenaud (1.963), sub
orizontul calcarului ooHtic de Repedea, in succesiunea argilo-nisi
poasă (in grosime de 50-60 m), ce conţine Mactra macarovici Jean
renaud, s-au pus in evidenţă 3 intercalaţii subţiri (centimetrice şi
d�imetrice) cu faună de apă dulce (In special congerii) a căror
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extihdere n-a putut fi urmărită, deoarece apar la zi numai 12n
cîteva puricte. Avind in vedere · faptul că, in · de.pozitele care ur
mează aeasupra, îşi continuă dezvoltarea majoritatea speciilor de
moluşte, întîlnite in Basarabianul inferior, după cum reiese din

urmarirea unor aflorimente clasice ca : Dealul Hepedea (laşi) şi
Şcneia (Vaslw), nu pul..em concepe separarea aO':!Stor asociaţii la
l etaje diferite ,numai pe baza intercaiaţiilor de apă dulce. In
acelaşi timp, speCiile de congerii, identificate de Jeanrenaud (1 963)
sînt în maJorHate noi Şl nu 1ac parte dm grupul ornllnopsts, care,
după cum arată Marmescu ( 1 97H) "indică echivalenţa intre Basara
bianul superior şi baza "Pannonianului " .
!J e asemenea, la Ill.l Ve!ul depozitelor care conţin intercalaţii
cu cong�rii nu se pun în evidenţă nici un fel de scnimbări litolo
g!Ce, care ar putea fi interpretate ca marcind unele evenimente
paJ.eugeografice importante.
ln sectorul dmtre Siret şi orogenul carpatic, după datele
existente pînă in prezent, in depozitele basarabiene superioare nu
s-au găsi,t intercalaţii cu congeni, iar fauna salmastră es� iden
tică cu cea de pe stinga Siretului. Nici in Basarabianul din Do
brogea de Sud nu sînt semnalate intercalaţii cu cong erii.
;
In Bulgaria de NV, după cum arată Kojumogieva (1 969,
1 974), în unele puncte din pwtea sudică a zonei m termediare, in
depozitele atribuite Basarabianului terminal, se
intilnesc unele
intcrcalaţii cu Cardium tzankovi Kojumd .,
Congeria ne umayrl
Andr.,C. sarmatica Kojumd. etc. Apariţia acest�i faune este expli
cată prin existenţa unor lagune cu salinitate diminuată.
Din relatarea acestor date reiese că interca1aţiile de apă
dulce cu congerii, din Basarabianul superior, au o dezvoltare locală.
Andreescu ( 1 9 72), considerînd că Meoţianul este un etaj
cu un conţinut faunistic, bine precizat de Andrusov (1887, Hi06),
separă numai intervalul Basarabian superior-Chersonian, ca etaj
nou, pentru care propune denumirea de "Vrancian" . Nici această
soluţie nu reprezintă însă o rezolvare, d�oarece este vorba, de a
semenea, de o fragmentare a Sarmaţianului in 2 etaje.
A vînd in vedere că in cronostratigrafie nu este admisă
utilizarea aceleeaşi noţiuni, pentru unităţi cu conţinuturi dife
rite (Sarmaţian s.s. şi Sannaţian s.l.), cit şi faptul că fragmen
tarea în 2 părţi (etaje) a aceleeaşi
unităţi stratigrafice, conce
pută de creatorii ei unitară, apare forţată, ni se pare normal şi
conform cu principiile stratigrafice ca Sarmaţianul să fie păstrat
în s.l. (Suess şi Barbot de Mamy) .
Prin subdivizarea Sarmaţianului s.l. în cele 3 subetaje
(Volhinian, Basarabian, Chersonian),
acceptate de toţi cercetă
torii şi corelarea Sarmaţianului s.s. cu partea sa inferioară, res
ectiv cu inltervalul Volhinian-Basarabian
inferior, după părer�a

p
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noasttă, n-at mai fi necesară crearea unui nou etaj. ln cazul cind
g�u,;.ogu austnec1 curu;HJt::ră că u.epoz1tele salmasq-e. dm domeniul
!JciliUluniL, trebuie să fie- to tuşi inc1use mtr-un "e�aj" inaep�ndent,
s-ar putea introduce o altă uenumire, cum ar fi ae e.Aemplu cea

u.e ".l'. e.ll.i ngian" (care derivă de la localitatf:'a :N exmg cun Bazinul
Vienei). Facem menţiunea că această denumire a fost propu să
an terior de Motaş şi Marinescu ( 1 975), dar cu un sens diferit. Au
t o r i ! sugerează, in cazul cinu. MalVensianul nu p u a c e li acceptat c:a
etaj separabil in intreg Paratethysul, ab and o nare a totală a denumirii
u.e .:>d.l"lll ... �J.dll Şl 1n.o..:u 1rea u pnn "1-. exinglan·' sau "urobet1an"
(ce derivă de la Dr o be t a-Tu rn u .Severin din bazinul aacic, în a
propierea căruia se găseşte o sec�iune completă). Este însă greu
de conceput acceptarea acestei înlocuiri, după util i zare a Sarma
ţianuwl mai bine u.e un secol, la care se mai adaugă larga sa ras
pîndire, d ezv o l tarea completă şi separarea celor 3 subetaje în ca
drul bazinulul euxino-caspic, de undE' provine însăşi denumirea
(elim mărturiseşte chiar Suees).
.

SUBDIVIZIUNILE SARMAŢIANULUI .

Pentr u prima aaLâ s u b u. i v 1 z are a ISarmdţi.anului a fost fă·
cută de S in z o v in 1 8 82 (fide Andrusov, 1 899), pe baza ce rcetăr ilor

efectuate în Ba sarabia, in urma cărora separă 2 orizonturi : 1) o..
rizontul inferior sau strate cu Ervilia şi 2) orizontul superior s au
calcare oolitice cu Mactra pondewsa Ei ch w . ( � M. fabrea.ta d'Orb ..
după K oju mdgi eva , 1 969). In 1 893, Sinzov denumeşte orizontul supe

rior strate cu N u b e cu l ari a şi prezintă fauna caracteristică, pentru
fiecare din cele 2 orizonturi cît şi formele comune . As tfe l , pentru
stratele cu Ervilia se menţionează ca fiind caracteristice : Ervilia
podolica Eichw., Cardium tllicatum Ei chw. , C. protractum Ei chw.

(C lithopodolicum Dub.}, C. latisulcatum Mlinst, Cerithium mi
tra le Eichw. , C. no�osoplicatum Horn. , C. disjunctum Sow., etc.
•.

Din stratele cu � ubecularia (care conţin ci r ca 80 specii) s int
consideratE' caraoteristice un număr m are d e specii, dintre care
amintim : Nubecularia novorossica Karr. e t Sinz., Cardium fittoni
d'Orb., C. loweni Nordm. , C. fischerianum Dong., C. donginki Sinz.,

Modiola denysiana d 'Orb. , Mactra podolica Eichw, Pholas pusilla
Nordm., Trochus woronzovi d ' Orb . , T. blainvillei d ' Orb . , T. omaliusi

d'Orb., etc.

Dintre speciile comune stratelor cu Ervilia şi stratelor cu
Nubecularia se menţionează : Tapes gregarius Partsch. Solen sub
fragilis Eichw. , Cardium obsoletum Eichw., C. irregulare Eichw.,
Modiola navicula Dub., Troch11s pictus Eichw., Nassa dupllcate
sow.
După 1Sin zov , in Basarabia, peste stratele cu Nubecularia,
urmează nisipuri cu concreţiuni dE' gres ii , care conţin exemplare de
Dosinia, atr ibuite Meoţi anulu i .
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O incercare de divizate a Sarmaţianulul din Podolia a fost
făcută de Iwanov (fide Andrus ov , 1899) , in regiunea Kamenka şi
Jagorlyk (malul stîng al Nistrului) . ;In partea inferioară, denu
mită strate cu ceriţi, autorul separă 6 orizonturi, �aracterizate prin
abundenţa ceriţilor şi a exemplarelor de Ervilia podolica. Spre par
tea superioară se semnalează apariţia lui Trochus podolicus Dub.,
numeroase exemplare de Nlactra fabreana d'Orb. şi lipsa specime
nelor de Ervilia. ·
In 1 8 99, Andrusov, pe baza cercetărilor efectuate in sudul
URSS, arată că depozl tele sarmaţiene prezintă o largă extindere.
fund reprezentate prm tac1esuri variate cu anumite particularităţi
faunist1ce. ln acelaş1 t1mp completează asociaţiile menţionate de
autorii anteriori cu alţi rtaxoni. Rezultatele stabilite i-au permis
sa separe aepozitele sarmaţ1ene în J parţi : Sarmaţianul mlenor,
me<11u Şl superior. După Andrusov, .Sarmaţianul inferior cores
punde stratewr cu t.:rvu1a (.::>mzov) şi slralelor cu ceriţi (lwanov),
1ar �armaţ1anul med.lu reprezintă echivalentul stratelor cu .l.'oll ube
cularia. In partea superioară a Sarmaţianului mediu, pe pîrîul
Lapuşna {o::i V de Chişmau) se semnaleaza prezenţa unor mtercala�
ţii de ms1puri, în care, pe lîngă sp�ii salmastre (Mactra podohca,
Donax lucidus, Tapes vitaiianus, Cardium f1ttoni, Solen su btragi
lis, Nassa duplicata, Trochus omaliusi etc. se găsesc şi forme dul
cicole (specii de Congeria, Planorbis, Neritina etc.). După părerea
autorului, o situaţie 1dentică ar fi la Răducăneni (pe dreapta Pru
tUlUI) . .:>armatianw superwr, separat în regmnea L..nerson, este re
prezentat prm strate cu 1\'lactra caspia Smz. , .M. bu1ganca Toula
etc.
....".,. .......
Din urmărirea lis telor de faună,
menţionate de Sinzov�
Iwanov şi Andrusov, rei�se clar că aceşti cercetători au făcut obser
vaţii jusll" asupra valorii stratigrafice a speciilor de moluşte, multe
din aceste o bservaţii rămînînd valabile pînă ·astăzi.
Simionescu (l!JOJ, pg. l LJ;j), p.;ulru ev1tarea oricărui echi
voc cît şi pentru înlăturarea noţiunilor : inferior, mediu şi supe
rior, introduce, pentru cele 3 unităţi ale Sarmaţianului, denumiri
cu baze toponimice, acordîndu-le rang de subetaj�. Astfel, partea
inferioară sau stratele cu Ervilia este denumită "Volhinlanu, prin
faptul că este bine dezvoltată, în Volhinia ; partea mijlocie sau
stratele cu Nubecularia "Basarabian", după provincia Basarabia şi
stratele superioare eu Mac tra caspia "Chersonian", după regiunea

C}lerson.
' Cele relatate arată clar că Sarmaţianul mijlociu a fost de
numit iniţial "Basarabian" (şi nu "Bessarabian", care a fost pre
luat dintr-o lucrare ulterioară, publicată

în

limba franceză), de

numire care �buie păstrată.
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Denumirile introduse de Silnionescu au găsit o lariă r�·
pîndire, oupa cum re1ese dm lul:rarae maJorll.ct�u ge oioguor, a
cvrQlllau-u-se, in general, valoare ae s u bet..aJ e ş1 numa1 1n unele
cazuri rare, fiind considerate orizonturi. To tuşi, umi cercetători
a u contmuat sa mtn�a, ptn lr u l:t:!e J suoei.i:iJt! ale ::sarma�ianu
J.w, uenwnll'iie : ;:,armaţ1an ml e rwr, meu1u 1;>1 superwr (Koiesn.i.
kov, HIJ5 ; B elokrîs, 11:10� ; l.J tkin, l!:l o ;.> ; holiKa, 1 �u:i ; .t�OJ urnu
gi e va, l l:lo�. 1 � / 1 ; V oHwva, 1 � / 4 ; V enguns k1, Hlti8, 1 9 /5 etc .) .
De asemenea, treouie să menţw.rutm ca nni1 geowgi au ata
şat la baza ;:,armapanWui m 1 erw r ŞI d ep ozneie atrJ.DUlle de Las

karev (ll:IOJ) tlugwvianului, cons1a era t uneori suoetaJ, alteori ori
zont. LonţmutUl !auruswc, v a lo ar ea ŞI ,pozi ţi a s u-at1g raiica a Bug

lovianului a fost discutată, pe larg, de uni i autori (Meszaros ş1
:NicorJ.cl, H lti2 ; lones 1 , l l:ltitl ; lVlacaroviCi et al. 1 9ti7, 1�'10 etc.).
Cercetarile efect uat e as upra depozit elor sarmaţiene, din
cuprinsul celOr 3 subetaje (sau 4 aupă urui autori) , au dus la d�
talieri, res pec tiv la se para re a lor în mai mul te Wli. tă ţi, d enumite·
"ori z onturi " , suite şi strate) .
Sarmaţianul inferior. In 1 935, Kolesnikov separă Sarmaţi
anul interior în 2 onzonturi : i nte rw r ŞI s uperior. ln cadrul ori..
zontului
inferwr, autorul u i stinge , în unele r egiuni ,
strate de
Nesv1taev (iacies de mică admcune),strate ae .l::.r
. sakon (facies de
aam c1 me) ŞI strate de Kuj o r (fa c 1 es mtermediar), Iar in alt� re
gmni, pe aceleaşi crner1i , smt separate : stra�eie de B es cnp ag hir ,
ae Daman Şl de Grozny. Pentru orizontul superwr s-au inUIVJ.aua
·

lizat : strate de Aksam (facies de mică adincime), strate de Stav
ropol (f ac1 es de aoîncime) şi s t rat e de GaJ.1ţ1a ( i aci es mtermed1ar).

Dm prezen tarea răspind1ril pe teri toriul U.H.S.S, rezultă că ac':!ste
categorii de strate au, în cea mai mare parte, o dezvoltare locală.
CerceLanle u 1 Lerware ara Lâ ,ca m aJ Ori tatea gt:ologllor
s înt
de acord cu separarea �armaţ1anului inferior, din bazmele ewn
no- ca spi c şi dacic, în 2 unităţi biostratigrafice, denumite de u nit
au tori (G ri şkevici , 1 !:l 5 ti ; Belokr1s, l!:lti2 ;
.Hoşca, 1 9 ti9) init:rwr
Şl superwr, 1ar u e cei ma1 mu1ţ1 Hug1ov1an şi Volhinian (cărora li
s-a acordat rang d� subetaje).

ln urma r ev izu i rii st ra t oti pului lu i Lask arev, Vialov şi Griş
kevici ( 1 965) au sta b il it că denumirea de Buglovian trebuie men
ţinută

numai

pentru

depozitele

din

baza ,stratotipului,

respectiv

pentru stratele cu Venus konkensis media S ok. (care reprezintă
partea terminală a Kossovianului), iar partea superioară a fost a
tribuită Volhi ni anului i nferior.
Acest punct de vedere a fo s t acceptat, de majoritatea geo
log ilor, deşi nu cor<:!spunde principiilor d e nomenclatură crono
stratigrafică. După părerea noastră, str<l . ele cu Ve nus konkensis
media, din bazinul pîrîului Bug lovka, constituie un faci es lateral
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(cu dezvoitare locală) al Kossovianuiui

terminal. Acest lucru rei ese

c1ar am Iap L Ul ca ; pma · in prezt:n�, n-au meu fost 10enu.t1cate

po:.r:ate smu.1.are Şl m rute p w1c t e ale
lieieru.or 1a prezt:nţa sLratelor

ue

.ParaLethysu!ui.
cu V enus konkensis

în ţara
în -rt:glllnea L.n\rm':'ru (.Popa-�lffilan, l!:lti:.i), avem
încă
unele rezerve ,pe c are le vom 01scum aupa efectuarea Wlui stu

noas tră ;

diU

microiawusuc asupra

ce le 2

Ci epl.asă. ri ,

aepoziLelor

respective.

Deocamaată,

in

făc u Le .J.n reglUnea men�·onatâ, n-am reuşit să
iaentificam aceste s .raLe dupa conţmutul lor macrofa unis uc.
Rcstrîngerea s Lrawupuwi lUi Laskarev la stratele cu Venus
Konkensis media a dus . imp licit, la unele modificări în nom encla

tura

suodiVlZLUnilor ;:,armaţ•anului liUerwr. iiSUel, KOJWnugu!va
pentru orizontul
inferior (Buglovian} denumuea

( 1969} propWJ.e

� UJ Orlan (U LHl:GaLa u.e K oJ.esru K u v, H I Jo, penLr u s Lratt:J.e Cie K.ujor)
ŞI pastreaza termenul de V olruman n umai pentru partea s uperwarâ.
Acest p unct d� vedere este menţm u t şi în lucrările ulterioare (Ko

jumdgie v a 1 970, 197 1 , 1974}.

Hjma et al. (l b / ti) separă subetajul Volhinian (= Sarmaţian
orizonturi : KuJorian (în partea inf erwară) şi Zbru
cian (denumire introdusă de Didkovski, 1964) în partea superioa-

inferi or) în 2
ră.

In urma restrîngerii B uglovianului , exclusiv la s tratele cu
Venus konkensis media, introdu ce re a unei noi denumiri, pentru
depozitele din baza S arma ţi anului , era absolut necesară, după cum
arată şi Kojumdgieva ( 1 969, 1 970). Dar, după părerea noastră ar

fi

fost mai normal ca term�nul cronostratlgrafic
de Buglovian
(chiar dacă stratotipul lui Laskarev a suferit unele modificări) să

fie păstrat pentru depozitele din baza Sarmaţianului (care prin conţi 
recunos cute în tot Paratelhysul) decît pen

nutul lor faunistic pot fi

tru un facies (cu dezvoltare locală) al Kossovianului terminal.
Referitor la introducerea denwnirii de Kujorian, considerăm

că nu este suficient de justificată din următoarele motive :
- Lipsa u nui stratotip, care să constitui e reperul pentru
corelările cu alte regiuni.
- Lipsa unor date asupra conţinutului microfaunistic, din
stratele de Kujor, care reprezintă E-lementul caracteristic, pentru
depozitele din baza Sarmaţianului, aproape în tot cuprinsul Para
tethysului.
Probabil din aceste motive Kujorianul n-a f ost acceptat de
majoritatea g eologilor, in prezent, utilizîndu-se, in mod frecvent,
pentru cele 2 orizonturi ale Sarmaţianului
inferior (Grişkevici,

1967 ; AndF-escu şi Papaianopol, 1970 ; Marinescu şi Motaş, 1 974 ;
Andree scu şi Motaş, 1 974, etc.), denumirile de Volhinian inferior
şi Volhinian superior.
In alte regiuni ale bazinului euxino-caspic s-au introdus
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denumiri cu caracter locat Aşa d� exemplu, în Precarpaţii Ucrai
Daşava (Venglinski,
nei,, cele 2 orizonturi corespund suitei de
·
1 962, 1 968, 1 975 ; Volkova, 1 9 74) . In Manghişlak, Utkin (1965) se
pară, in cadrul Sarmaţianului inferior, stratele de Djazgurlin şi
stratele de Kaudin.
Pentru domeniul pannonic s-a acceptat orizontarea făcută,
pentru priiTlB dată, in Bazinul Vi�nei, de către Grill (1943), pe
baza conţinutului în foraminifere (la care ulterior s-au adus com
pletări), şi de către Papp (1S.56), pe baza faunei de moluşte. După·
cum reiese din datele recente, cuprinse in volumul "Chronostra
tigraphie und Neostratotypen (1974) " , Sarmaţianului inferior (Vol
hinian) ii corespund , începînd din bază, următoarele zone mkro
faunistice : 1) zona cu Cibicides badenensis d'Orb . , 2) zona
cu
Parrelina regina d Orb. , 3) zon a cu Elphidlum hauerinum d'Orb.
şi 4) partea inf�rioară a zonei cu Porosononion ( Protelphldlum)
subgranosus Ep-..ger. Pe baza faunei de moluşte, depozitele resoec
tive corespund stratelor cu Mohrensternia si stratelor cu Ervilia.
In Transcarpaţii Ucrainei (care, după cum arată şi Senes
1 974, aparţin, de asemenea, domeniului pannonic) Sarmaţianul
inferior este separat în 2 suite : 1) suita de Dorobratov (introdusA
de Venglinski. 1 9 54) şi suita de Lukov a cărei denumire a fost
introdusă d� Utrobin (fide Grişkevi ci, 1 9!ifi). Această subdivizare
este mentinută şi in lucrările ulterioare (Venglinski, 1962, 1 968�
1 975 : VolkovR , 1 974 etc ) .
Sarmatiam1l m Pdfu. T n funrtie de h cies şi d e conţinuful
fau n ist i c Sarmati a n u l m e d i n . din bazinele 0uxi n o-caspic şi dacic,
a fos t sen�r::J.t de unii autori in 3 ori zonturi : inferior, mediu şi
su pPri or (Macarovici şi .Jeanren and . H l5fl : Chiri a c. H l60 ; Did
kovski Hl64 : Roska. 1 9 11 9 : Relokris. 1 9 112 a : Paramonov8.. 1 97 4) ,
Pentrn relP ::! o ri 7 rm tu ri ale Sarm A ti an u lu i m Pdiu . din sudul 1Tr.!'ai
n ei . ni dknvski ( l !Hi4 ) a or onus
introdu cerea denumirilnr Nnvo
m oskrnri :=m . v�--i h �viFtn si Dn Pnrop�trovi:m, a c ceptate şi de Belo
kris (1 9fifn. R el o k ris si :tl. (H I67).
Alti r�>rretători ron o;; i n<>ril d\ SRrmatianul men i u poate fi
c:�'n::lr�t numai în ? or: 7f)'"' t"ri : in ferior si SllDPrior (Ponnv, Ko
jnm rlf!1"'""' s' "' 1 . . 1 Q � 4 : K n i umdgievn si Ponnv. 1 970 : Ktninmd
�=tiPvR. 1 0 11 9 . H l 7 1 . 1 974 : IliinR si al . . l 9 7fi). Pentru ori7.0nh1l ; '"' _
f<'rinr Pnpnv, T{'o iun"ldrri eva si n l fHi'fi<H. m 1 nr opus intrndul"'f"rPa
n �"'TI " 'TI1r: j ne R ::> 1 1 r Pn b n . i ;:. r 1"'<> :::1 r'J<>
'R <=� <;::lr::lh i R n a fost năstrrtt�
n ..., ,., t,." ()T"l7()l"' tnl o;; u nerinr. Stratotinnl Ran reni ;:> n 1 ll1 1Î a fost n P S
·

·

'

=

,

.

,.. .. :._

rln

T<n;" .,..,., rl rr1 Pv '1

nc:to

si

P"nrm

(1 Q7m

rl i n

VPf"'inlltRte::�

lo�aliH itii.

r'Jp NV (('P ::�n<=�rf:inp h::�7inului nacie), und�
r<>nr<>7<>n h t. nrin ::J znnn l i tof<>r>i ::> l !> al r!'irnr cont i nut în mo

'RR1 1rPn o

(lin

'Rnlq;:.ri R

," ... l ,.. ,.. ,.. .., .:.+ ;; rl i 11 T"n"'c: tri r n c:n1 c: n " n rl n r " ":''·"' n•nrh . 1\;f., ,.. + rr�. n A ll r� s i

R::�illv.

Carn h.i m sarmaticum

B::1.rbot, C. gatucvi Koles. Cryptom ac-
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tra pseudotellina Andr., Gibbula podolica insperata Koles., etc. A
cest orizont a fost at ribuit , mai intii , la Sarmaţianul inferior (Popov,
Kojumdgieva şi al., 1964) şi apoi la Sarmaţianul mediu (Kojumd
gieva, 1 9 69, 1971, 1974 ;Kojumdgieva şi Popov, 1970). D up ă părerea
autorilor Baurenianul corespun de Novomoskovianului (introdus de
Didkovski în 1964), din bazinul euxinic, faţă de care are prioritat�.
deoarece a fost publi cat ceva mai tîrziu (Belokris, 1966). In lucră
rile simpozioanelor grupului de lu cru pentru Paratethys, din 1 977
şi 1978, Kojumdgiev1 şi al. utilizează. pentru orizontul inferior al
Sarmatianului m�;>diu, dc 1 cimireR de Bt=�c:arabian inferior.
llji na şi al. (1976) sopară Sarmaţianul mediu (Basarabianul)
in 2 ori zon turi : Moskovian şi Dnepropetrovian-Vasilevian, pentru

car"' menţionează asoci ati i de moluşte cara cteris ti ce in facies d"!
mică �cHncime cit şi in cel de adi n ci me.

Tn nartel'l nnrd-vestică a ba?inului euxinir, r"'soectiv in Pre
u--rai nei , S arm at i an u l mPriiu este cun os ru t pri n p artea
c:1 1n"'�01'1r� a suitei de Daşava (Vc> l Jtou a . H l74) etc). In unele sec
toarP mai re stri nse ale acestui bazin Sarmatianu1 mPd i u este sub
divizat in unei� u ni t ăţi cu caracter Iorai. Asa d� ·exemplu, in Man
!!hic;lak. Utkin (1 965), separă stratele cu Cryptomactra şi stra t ele
ri" Fsp�"l isRi.
Tn hr�7:n11l mmnonic r1 • mi\ cum rei Pc:�'> rlin 1 1 n "'l"' 1 1 1 "r11ri de
cof""' l arr> (Vn inmr1gipva. 1 971 : Papn si al. . 1 974 : T '"' T' Pc;i s i Graf. 197R)
Sarmatiflnlll m"rliu �>sto rPnr�zentat num a i nrin p3rtf'a sa infe
ri oară cilrr:'ia îi coresounf! din pnnrt de ved Prr> m Rr.rofaunistic
strl'lteJ,. cu M'lrtra ş i zona si'ir::��"ă in mo lu ş te . iar din punct de ve
d �>rF> mi crof�:nmistic pl'lrtPa su�rioară a zonei cu
Porosononion
(= Prot�Jphid1uml snb..-r:mnsus. 1n Transcarpaţi i U('rflinei partea
inferioară a Sarml'lti �nului medi u este cu no s cu tă sub denumirea
de suita de Alrnaş (Vengl irn sk i , 1 962, 1968, 1 975 ; Volkova, 1974 etc.).
Sarmaţianul superior. Aces t subetaj , denumit de Simio

r.a rpa t i i

nescu (1903) Chersonian,

a fost pus in

evidenţă in numeroase,

puncte din bazinele euxino-caspic şi d acic. In partea

sud -est ică

a D epresiun ii Transilvaniei (E d e Satu Nou), Grăf şi al. ( 1 9'73},

semnalează prezo�nţa unei asociaţii bogate cu mactre mici, carac

teris tice Sarmaţianului superior, in
dispuse transgresiv peste Volhinian.

depozite

psefi to-psamitice ,

Pentru prima dată a fost subdivizat de Kolesnikov (1940),
pe baza faunei de moluşte, in 2 orizonturi : inferior (Rootovian)
şi superior (Chersonian) ; subdivizare acceptată ulterior �i de alţi
'10
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cercetători (Belokrîs, 1 962 ; Kojumdgieva, 1 969, 1 970, 1971, 1 974).
După Paramonova, Sarmaţianul superior ( Chersonian) cuprinde
2 orizonturi : inferior şi superior, iar Iljina şi al. (1976) il s epar!
in 3 ori zo nturi : inferior (Rostovian), mijlociu (Kalerlezian) şi su
pci!rior (Mitridatian).
In unele regiuni restrinse, ca de exemplu in Manghi.şlak,
celor 2 orizonturi ale Sarmaţi-anului superior le corespund stra
tele de Bortsain şi s tra t ele de Borlin (Utkin, 1 &'65), iar in Kuban
stratele cu Mactra crassicolls 1Sinz. şi stratele cu Mactra naviculata
Baily (Buriak, 1960).
După alte opinii, in unele regi uni , asociaţia cu moluşte nu
permite subdivizarea Sarmatianului superi or (Macarovi ci , 1 957 ;
Macarovici şi Jeanrenaud, 1 958 , Roşka, 1 969 ; Je a nrenaud , 197 1
etc.).
=

Unele date asupra biozonllrii Sarmaţlanului
In

cadrul ultimelor simpoZ'ioan� (Bratislava

1975 ; KieV'

1 9 77 ; Sofia 1 978) a Grupului de lucru pentru Paratethys (de pe
Ungă Comitetul regional de str�tigrafie a Neogenului Meditera
nean) s-au adus contributii. interec-::�nh:! asupra extinderii strati
grafice a sp ec i ilor de molu.c;te sa rma ţiene ,
in vederea separăril
unor bio zone.
D11oă cum rPznltă. m a i alP". d i n �rhema elahorată in 1 9 77

(Ko.i umdrrteva. P;JrRmonov::t. Rrlokri�. P o:,l<R. Mu�elisvil i ) . care se

r':!feră la bioz onarea d epozitelor sarmaţiene, din bazinele euxino
caspic şi daf'ic, pe baza faunei de lamellibranhiate, cit şi din sche
ma din 1 978 (întocmită de Kojumd giev� et. al.), pr ivi nd subdivi
zarea biostratiRrafică a S arm aţi an u lu i
(pe aceleaşi criterii), din
Bulgar ia dE> NV (bazinul dacic), cele 3 subetaje (Volhinian, Bas3rabian şi Chersoni an) si nt separate in 2 orizonturi : inferior şi su
per i o r , cărora
le corespund anumite
biozone.
Nu
se
dau
însă nici un fel de explicaţii referitoare Ia denumirile utilizatJe
anterior, pentru un':!le ori zontu ri .
Subetaje

Orizonturi
Superior

ZONE

SUBZONE

Zona cu Mactra caspia
şi Mactra balcica

Chersonlan

Subzona cu Mactra
timida (Bulgaria de NV)

Inferior
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Basanbian

Superior

Zona cu Cryptomactra
Cerastoderma fittoni

Inferior

Zona

Superior

Zona cu Cerastoderma plicata plicata şi
C. gleithenbergense

Inferior

Zona cu Cerastoderma

Vol h ini an

cu

pesanseris şi

Cryptomactra pseudotellina

praeplicata praepllcata

Prin elaborarea acestei scheme · s-a făcut un pas inainte in
biozonarea Sarmaţianului, d in bazinele euxino-caspic şi dacic, dar,
din nefericire, nu poate fi considerată valabilă pentru intreaga arie
a acestor bazine şi nici măcar pentru unul din ele. Dificultăţile in
timpinate in încercările de corelare a depozitelor, din diferite re
giuni, sint cauzate d� gama largă de variaţii a faunei sarmatiene, in
timp şi spaţiu, sub influenţa unor factori regionali şi locali foarte
complecşi şi greu de descifrat.
Dacă ne referim la ţara noastră
şi anume la Platforma
Moldovenească (care reprezintă regiunea clasică pentru dezvol
tarea Sarmati anului. din Bazinul dacic). din corelarf>a paleoceno·
zei cu lamell ibrF�nhi�t.� (Atanasiu si MFJcarovici . , 1 9f'i0 : M�caro
vici si Jeanrenaud, 1 958 ; Ion esi , 1 968 ; Jf>anrenaud, H l7 1 ; Ion esi
şi Ciobanu, 1 978) cu schema menţionată mai sus, rem arcă m urmă
toarele :
- Cerastoderma (
s ":'

tntiln es.fe

foarte rF�r

Cardluml prapnJir.ata praPnllrata Hilb,
fn

orizontnl

i n fpr i or al

Volhini anului

(= Bni:?)nvilm s"-ns T ac:k�rPv\ : 'n Sf'hiT"'lh sint frPCVPnte, HH't 1n fa

f'i Psttl nel i tiC CÎt Si fn nivf"lP}P fle f'31 f'aro-�resi i , e"!('�mnl arPl� ne
f"PJ'"Stnder"'la (= rarrl;l,..,, inonfnRfa Cri<'r>l-), l>i
c.
knkupplca
Andr. (- C. ru tlt Pn fr a Hilh.) cF�re m 1 dPnl1 sesc arest 0ri?:ont.
- CPr"!llforlPTYnR (= C'l.,.rfi11m' nl;rl'\tll nli,."t" �irhw. r::�rar
tr>rizP !=! �:'I . prin fro,..v rntFJ si ..l'i c:n�n n i .. p� s� �n r1 ' .f'..,.,a., f!=! "ÎO<:nri ,
r1""n"7Holn ::�triht t i t n ,.,.,; 71"\n h t l " ; C: " n P..i l"lr
n l V(\1'h i n h n 1 11 n i . l !'!l"
('pra�tndf'!"rrl'l (
:t fl"lc:t j ,-1o,.,�i.f'i"qH\.
C�TrJilltl"' P,'1�irl.."nh!>l'O'Pnc;<>
nm" ; d tn ffl ci�>sul argilos a l Sarm atin.nului i nfPr i o r el e p e Platformil.
=

Mol dovenef!scli.

- Cr:vntom..,rfr�t nc:,.nifntnll;""' Anr1r.. ,.. ,.,,.,c:irl"ra.ti'l ,.!'l,.. " ,..f "_
ri s ti ";'\ pentl'"lt ori7nntn1 i n fPri "r al B!'I<:Ar!'lhi ,:, n • Jl•ti m1 P.c:tP sPm
n alată n P Pl a. tfnrm a MolcinvPn P::>C:f'i!i in Sf'h imh. rHn neno?:Helo a
cest1 1 i ori7ont. in f� riPs peliti". �>stP ,..n noc:,..n HI Crvotomq,.tr" DP
sanseri$ Andr., care lipseşte în orizontul SUpPrior. In fat"i �sul Ii-
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toralo-neritic, sincron ·celui cu Cryptomactra pesanseriş; . sint · abun
dente exemplarele de Mactra paHasi şi Tapes gJ:egarius uonderosus.
- Distribuţia lui Cerastoderma (
Cardium) fittoni d'Orb.,

după cum reiese din cercetările efectuate în diferite sectoare, coin
cide cu Basarabianul superior, in care se întîlneşte frecvent.
- In ce priveşte Chersonianul de pe Platforma Moldove
nească, datele existente nu permit biozonarea acestui subetaj ,
fauna neprezentînd diferenţieri pe verticală. In general, alături de
Mactra caspica Eichw, se întîlneşte frecvent Mactra bulgarlca
Tou la , in timp ce Mactra timida Zhizh., este foarte rară, iar l\I.
balcica Mac. n-a fost semnalată pină in prE'Zent.
In Dobrog ea de· Sud. unde Sarmaţianul este r�prezentat prin
intervalul Volhinian superior- Chersonian, după cum arată Maca
rovici (1957). Chiriac {1 960), Ionesi şi lonesi ( 1 971 , 1 9n), se în tîl
nesc asociatii similare cu cele de pe Platforma Moldovenească',
dar se remarcă şi unele particularităţi. Astfel, în Volhinianul su
perior Cardium plicatum pJicatum este rar. în comparaţie cu
Cardium vindobonense care predomină. In Basarabianul inferior
nu este semnalat genul Cr:vntomactra. asociaţia respectivă fiind
dominată de Mactra pallasi. Tn Basarabianul superior este. de ase
mE-nea. abundent Cardium fitton i. In Chersonian se menţioneaz�
prezenta speciei Mactra balcica.
Din această sumară discutie, care SE:' referă la: unele S(�r.
toare restrinse ale ba:zinului dadc, rezultă ci t pe baza cu nos ti n
telor aotuale. este încă d i f i ci l rle r e z ol , · at Pl ahorarea u nei srh !' m e
·

u n i tare

in

bi ozonarea

Sarmati ;mului

din

P::Jratethvs.

A I"'Pc;t

h w ra

reiese şi rlin faptul că . după Con g re su l al VH-le::J al CRMNS de l a
A ten a (1 P79 ), gruoul de lucru pentru Parah:•thvs ş i -a ori entat
tf'rn atir.::J snre stu diile filoqenetke bi oc;tra t i qrafir.f' si pal e f)f> CO l oQi c(�
a molustelnr ne marine şi corelare a acestor stu d i i cu cel e asupra
altor organisme.
ln VenPrea Creerii Unei i m a[!ini C'Ît m a i Clare Si COJ11 Dl�te
asn nra evolutiei faunei de moluştf� sarmaţien f> , din cele � mari
b'l7i n e alP ParAtPthvsului . se i mpu n p int ,.., n sificarea l ucrări lor de
invpntfl.riPre. f n truci t as1mra unor rE'Q'hmi datele exi.stente sint prea
sumare, pentru a permite efectuarea unor stu dii complexe.
Concluzii

nin urmărirea datelor prezentatE:> se desprind ur mătoa rele
1
concluzii :
- RefPritor la Paratethvs, piirerile contradictorii , asupra
extinderii celor 3 domenii : vestic, central şi oriental. arată că
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criteriile care stau la baza acestei împărţiri nu sint suficient de
clare. Din acest motiv este mai adecvată subdivizarea PCIII'8tethy
sului in 3 sau 4 bazine (Saulea, 1967 ; Kojumdgieva, 1971 ; Po
merol, 1973), deoarece pentru fiecare au existat şi etape de evo
luţie independentă (ca urmare a intreruperilor temporare a le
găturilor dintre ele), ce se pun in evidenţă prin anumite parti
cularităţi faunistice.
- Conform principiilor strntigrafice, Sarmaţianul trebuie
păstrat in s.l. (Suess şi Barbot de Marny), corespunzînd depozi
telor salmastre dintre Badenian şi Meoţian. In favoarea acestei
opinii pledează răspîndirea largă şi completă a 1Sarmaţianului in
bazinul euxino-caspic, de unde provine şi denumirea, de la "\l e 
chiui popor al Sarmaţilor (duPă cum mărturiseştE" chiar Suess).
- PPntru depozi>tele salmastre din bazinul pannonic, în ca:ml
cfnd gP.ologii austrieci consideră că trebuie incluse intr-un etaj in
dependent, acesta ar putea fi denumit .Nexingian" . Avind in ve
dere ,generalizarea subetaielor Sarmaţianului, pentru întreg Para
tethvsul, E"Site preferabil ca datarea depozitelor din acest bazin sâ
se refere la subetaje.
- Introducerea unor noi etaje ca : .,Malvensian " (pentru
intervalul Basarabian superior + Chersonian + Meoţian) sau
"Vrancian" pentru intervalul Basarabian superioar + Ch erson i an)
nu este j ustificată deoarece duce la fragmentarea in 2 părţi (etaje)
a acelE"eaşi uni1tăţi cron ostra ti qTafice cu con ţinu t faunistic unitar.
Tn ce priveşte subdivizarea Sarmaţianului. in afara celor
3 subetaje (Volhinian. B ac; a rabian si Chersonian), acceptate de ma ·
joritatea geologilor, considerăm că trebui e mentinut Buglovianul
(cu valoare de subetai), pentru depozitele cu Cibicides si unele
moluşte stenohaline, din baza Sarmaţianului, care au o largă răs
pîndirE", in cadrul Paratelthysului, din Bazinul Vienei şi pînă la
M:=�rea A ral. După piirerea noastră. atribuirea arestui termen cro··
nostratigrafic stratel(")IJ' cu Venus knnken sis media. care re prezi ntă
un faceies (cu dezvoltare locală) al Kossovianului t er m i na l din Vol
hinia, contravine principiilor strart:igrafice.
- Pe baza faunei de m ol uşte subetajele Sarmaţianului au
fost separate in 2 s au 3 unităţi, de>numite ,.orizonturi .. , strate sau
suite. Toate încercările de biozonare, din ultimii ani, n-au ajuns
încă la elaborarea unei scheme uni>tare, ele avind valoare regiona
lă.
,

,

r-
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SUR LE SABMATIEN ET SIS SOUSDIVISIONS
R E S U M E
Dans ce travail on fait d'abord quellques considerations eenerales
la Paratethys et sur le Sarmatien et puis on met en discussion les
sousdi.visions de cet etage et leur contenu faunistique.
En ce qui concerne la Paratethys, les opinions contredictoires,
qu'il y a sur l'extension des 3 domaines : occidental, central jet oriental,
montrent que les criteres de cette sousdivision ne sont assez claires. C'est
pourqoi, la sousdivision de la Paratethys dans 3 ou 4 bassins (Saulea,
1967 ; Kojumdgieva, 1971 ; Pomerol, 1973) il parait plus adequate, parce que
pour chacun de ceux-ci il y a des etapes d'twolution independante (comme
suite des interruptions temporaires des liaisons d entre eux), qui sont mis
en evidence par certaines particularites faunistiques.
Selon l'avis de l'auteur, conformement aux principes stratigraphlques,
le Sarmatien doit etre garde en s.l. (Suess et Barbot de Marny) correspondant
aux depots saumâtres, compns entre le Badenien et le Meotien. En faveur
de cette opinion piaide la distribution large et complete du Sannatien,
dans le Bassin euxinique, aussi bien que la provenance de sa denomination
du vieux peuple des .Sarmates, qui a ve�u dans les steppes du sud-est de
!'Europe (comme temoigne meme Suess).
Pour les depots saumâtres du Bassin pannonique, dans le cas que
les geologues autrichi ens cons:derent qu'il faut inclus dans un etage m
dependant, on propose la denomination de .,Nexingien ".
L'introd.u.c uon de quelques nouveaux etages comme : "Malvensien"
(pour !'intervalle du Basarabien superieur - Chersonien - Meotien) ou
,. Vrancien·• ( pour l'mterva.ll e du Basa,·ao�.en supeneur - Chersomen) n est
pas justifiee, en conduisant ă la fragmentation, en 2 parties (etages), de la
rneme umte chronosLra ugraphique avec un contenu taunislique umtaire.
En ce qui concerne la sousdivi.sion du .Sarmalien, en dehors des 3
sousetages (Volhynien, Basaraoien et Chersonien), acceptes p ar la InaJOrite
des geologues, l'auteur cons1dere qu'il faut mamtenir aussi le Bougiov1en
(ayant va1eur de souse tage) p o ur les dep6ts ă L:ioicides et quelques Mol
lusques stenohalines ( s tt ue s dans la b� du Sarmatien), qui ont une large
distribution dans la Paratethys, en conunencant d u Bassin de Vienne jusqu'â
la Mer d'Aral. L'attribution de ce terme chronostratigraphique aux couches
a V en us konH.ensis media, qui representent un Iacies du Kossov ien ternunal,
de la Volhyni.e, contrevienne aux principes stratigraphiques.
Les sousetages du Sarmatien ont ete separes, par la base des Mol
lusques, en 2 ou 3 entites, denommees : horizons, couches et suites. Mais,
tous les essa:s de biozonation, effectues jusqu'a present, n'ont pas arrive
â l'elaboration d'une schema unitaire.
sur
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CONTRIBUTIONS A LA CONN.AISSANCE D'OSTRACOFAUNE
DU VOLHYNIEN DE HOBROGEA DU SUD
BICA IONBSI et IOAN CHINTAJJAN

A B S T R A C T

The paper brings �ontributlons to the enrich of faunis
tlcal inventary of the Upper Volhynian beds of Southern
Dobt ugea, by the study of Ostracodes fauna, wich are re
presented tu J!l taxa ( Tab. 1, Fif!. 2), wich belong to two
tamilies (Cyprldldae anei. Cytberldae). The most lndividuales
belong to the species Cyprldeis beterostigma. The OstracoJe
ds�emblage is correlated \v tlh the Mollusc a and Foramillli
fera fauna, previously studied (Fig. 1).
The distrlbut10n of the Ostracodes lnto lhe succeslon
of Vo'hvnian d elJo�its does not show esen :i<�l differences at
the level of those two blozones separated on the bases of
Mollusca. Of the ten taxa with dominant frequency, flva
t axa are present in bolh biozones.
In the paper conelations are made with other reglons,
especially with the M�ldavlan Platform, as weU as biostratl
graphycal and palaeoecological consideratlons.

La presence du Volhyn i en dans la Dobrogea du Sud a �te

mis en evidence, sur la bas� d 'une association a Mollusques, par

Ionesi et Ionesi (1973), dans la region de Negureni
- Văleni

-

.

Dobromiru

Les milleurs affleurements se trouvent â Vălen i, sul' le
versant sud de la colline de M us tafa (fig. 1), dans lesquels les
depâts saTinatiens peuvent etre suivis c ontinu sur 40 m d'epais
seur. L'identification desquelques riches niveaux fossil iferes a
permis la separation du Volhynien et du Basarabien, aussi blen
que l'etablissement de la limite d'entre ces sous-etages. Selon
l;association â Mollusques et par sa position, le Volhynien est re-

83

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

�

:

fig.f.

..

=----..

)C ')( 'I( JIC
" " "-"-

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

doatornite•

J

5

Mollosq u es

t

a

r

eolline de Musta(a (Văleni)

t

i

g
Foramini feres

1

Ta pe5 Qregarius ponde"ro5ur.

l

p

a

•

i

Ostra eodes

Elphidium macel lum
Porosononion

-

şubgranosu&

e

Âge
c

.!!! 5
.D Qj
.., .
'"' r-

-

;! �

t:t:l ·-

--

-;;
�

et
marnes

�
u "'

f1actra eichwaldl
C�,.d i u m p!icatum
Cardium pl i cato f i ttoni
E•·v i l ia dişşj�

)

Poroso noni o n
subQranO!!oUS
l: U Poroso no n i o n martl<obi
Uon�•1 bosdaq?�e�i�i
� � "tii l

'

·-- .
-o
J- �
",

,

'"•mrd., .r.;,�'''

1

q uadricinctus
Do•·san1.1m d upl icatum
Card1um vindobonenu
Ervilia dissita

Pi laT ••landi eoidu
. · . ·. · . · . · :>ablet
o • • o
et
TIIJ" ritall• 1ritincta
.
c:.onglomerab
....:.- ·;,;....:. · .

�

C>'>ri'•'• �.tomlrR""

,..

'41

c..

Xeatoleberi& lutra e

X e stoleberis serbiCJI.
Aurila punctata
.

1

:J

rn

Aurila longa

Leptoc.ytltere etllul�

..

1:

Q)

o

·-

c:

f"

Cyp't1deie 111'1e.-ostigma

��

'111 111

.

� �i:

a; �

Q)

·-

�

Qj
c
o

/ iâ
.,

i

J

-� "�"' ' E!ptlrdio-m fnaedfuitl

0:1
r_
u
"'

;:J

1

"O

-;·-� arQi l e >

a�ilt.'S

.-

·-

1·

-:�
· -...:.�

h

'-

1

� --=-=
C. -".�

- =

o

bentqnites

F-'5

1

la

calc.aire

���=-=
��
7�

Volhynien suptit·aeuT efe

Hacfra pallasi

et
arQiles

...:_ ___ ='=:

10

du

e

l ifhost rati Qraphi e

- - -

15

BiostratiQtaphie

Ammonia bec."ri i

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

�

lle10toleb.ria lutrae
Aul'ilt pundatzl ,
llvotvpris bradvi
I l yoclnmu• trasst.Q
·

-

c -,::_

;p.

-'=

-

o
.>
1

.

11 c::
'a CII

a! ·;:

presente par

r et

e

sa partie superieu e
terminale. Les d pâts volhy
niens reposimt transgressivement sur des formations cr acees,
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ne use , ayan t 1 4 m d'epaisseur, qui s'cheve par un banc de calcaire
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lum achell i qu e . Des affleurements a epa i sseurs

p

lus rMuites ap
paraissent en d'autres endroits : Dobromir, Negureni et Lespezi.
L'association a Mollusques comprende 41 taxons. Leurs
distribution� a permis la separation
2 biozones (fig. 1) : la .
biozone â C e r it he s vers la ba se de la succession ( 1 m d'epaisseur)
et la bi Gzon e a Mactra eichwaldi et Cardiaces (13 m d 'epaisseur) .
La · li m i te a \·ec le B a sara bi en est marquee par la dispa r i tion
des taxons caracteristiques pour le Volhynien (Mactra eichwaldi
Lask., Ervllla dlssita Eichw., Cardium plicatum Eichw., Potami
des disjunctus quadricinctus (Sieber) etc. et l'apparition des exem
plaires de Mactra pallasi Baily et de Tapes gregarlus ponderosus
d'Orb.
tnterieurement, Ionesi (1 974) a
aussi la faune de
Foraminiferes de d epâts volhyniens, �n metant en evi dence 20
taxons, pa'l"'lli lesquel pr�ominent : Elphldium macellum (Fichtel

de

etudie

8 5 (j �j
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et Mall) , Porosononion subgranosus (Egger), P. martkobi (Bogd.)
et Nonlon bogdanowiczl Volosh.
En 1 977. T�tărim et al. 1 977 confirment la presence d u
Volhyni en dans l a Dobrogea du Sud , mais en m�me temps mon
trent que sur le versanţ sud de l a colline de Mustafa, approxim a
tivement dans la partie moyenne des depâts volhyni ens superieurs,

on peut separer un troisiAme niveau fossillifere, dans lequel pre
d om inent les Gasteropodes de oet i te taille (Hydrobia, Pseudoamnl
cola, Acteocina), les otholites (Gobius, Hymenocephalus) et certains
Foraminiff�res (Eiphidium, Nonion). Not�s tenons a preciser QUI!> nous
avons rencontre de petits Gasteropodes dans uns les echantillons,
reooltes pour l 'a n alys e de la microfaune, et que ceux-ci sont nom

breux su rtout dans la biozone a Cerithes, si tu ee dans Ia base du
Volhyni.cm superi eur. Le materiei determine par nous consiste de
14 taxon s , qui faira I'objet d 'une C!Utre1 travail.
JOTtesi et Vele (1 9Rl) on t>�fectue l'"'tude biometrique et
statis'tique d e Ia population â O''rithPs d u Volhvnien de la Do
broJ;!PR du Sud. Les result;:lts C'ht"'Tlus mon t rent le degre dP va
ri abi l i tf> des 3 SOUS-!"�')�"S : P!'lt:-mirlrs rlis�UT'I('tll s dlslunctus f�w).
P. dlsiunctns quad ricinctus (Si ebe:r) et P. d l siu nctu s quinfluecinctus
n. ssp.
Le prPSPnt trav::til ap'Xlrt� de notlVf'lles d onnl>oc:; â l '�tn de
faunistioue du Volhvn i o:m sun<'>rieur rlP DnhrcxtPa du Sud, oar l'in
VPP t "' iTI?' df-' I'ostr;:,r-nfaune. :o � T"""l ; 1 O �chantill nns analvs l'> s . des
afflPP�ements de V;'il Pn i . 8 ('()""! • ; ,.. T' n an t n <> norr,h�o n x Oc:+'"fl"OOPS,
rPnr�>se, , t f>s Pn m a i ,.,ritf> o�r dec: v::11 vr>c: i " nl�>s r1 r,.. i • �s r:-t l!�nrh<>s,
arful tPs et ;,,v.&nil"'!' (flvec 1 -3 s t .'l dPc: do rli>vr:>1 npnf'l""1 " ""' t). bi·en con
SPJ"V0Ps. et oh t c; r::trem.,.nt des ,.." .,.::ln"�""'" ...".,."..,,.,.".c: Dans �,.. r+;:tins
cas, nous avnn s on s.;p;:,!".S aut:>nt nP� f,..,.,.m..,., f"tn�"'llos nuP m as
C'ules (llvocvori� br?rlv. Cvnrii!Pfs l, 1'tp ..",folt;rr.,.., ." "t,. ).
T .';�c:c:;(')niatinn

i r'l Pn t i fi f. ".

Ps t

r<>�rAc:ort tf."" ..," ,.

�Cl

t::1vrmc:

(t�-

hlf>l'lll 1'. nui flnn::t :-f i Pn n o n t a di'HX f;�rn i l l ps . Cvn�'rl'rl""' r:>t r,vthl'!ri

rfl'le.

T lE' n o'!""' h1"f' of ]r> nou rren t ;:, p-e rl oc: Nf".., r oc: n o

"'"C:

ri P1 1 "!1" f�n") i l l p c;

nPn,rPn tl f>•ro s1 1 lvi-; d ::�.n c; 1 "' fi<11 1 r"' ?. . Leo;; T'l 1 1 s n n'11 hret1X ind ividtts
appartiPnnent r� u qenre Clnrldel s represent e par un seul taxon
(Cyprideis heterostlrrma\. P�rmi ] ps autres taxons on r"'nf'ontre
freau�ment les suivants : Lentncythere cellula, Xestol Pberis Ju
tr�"'· X. serh1ca. Aurlh punrtata. 1\. lnnga, llyoryprls bradyi, Dyo
dromu s pyramidatus. T. ,...a ssns. StPnocypris cf. elejl.!ans.
La poursuite de la di stributi on des Ostracodes d ans la suc
cessi on des d ep ots volhyniens su pe r ieu rs nous rnontre que la ma
jorite (32 taxons) est cant onnee dans la biozone ă Cerilhes, tandis
que dans la biozone â Mactra eichwaldi et Cardiaces ont �te iden-
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tifies seulement 18 ta:x:ons. Entre ces 2 biozones n'il y a pas des
differences ess entieUes. Parmi ceux 10 taxons â frequen� domi
nante, 5 sont presents dans les deu:xi biozones, inclusivement Cypri
dels heterostigma, qui est represente par le pl us grand nombre
d 'individus. Il doit â mentionner que les taxons : llyodromus py
ramidatus, 1. crassus et Stenocyprls cf. elegans, qui pr eferent les
eauX! douces sont localises seulement dans le biozone â Cerithes du
secteur de Negureni. Cette chose nous fait i croire qu'il s'agit
d'une situation locale.
Conslderations blostratigraphiques. Ainsi comme nous avons
montre, l'association respective provienne d-un intervalle rCduit du
Volhynien superieur, qui totalise seulement 14 m d'epaisseur.
Pour avoir une image claire sur l'evolution des Ostracodes sarma
tiens de Dobrogea du Sud, il est necessaire a connâitre au:>si le
contenu de depâts bassarabiens et chersoniens . Jusqu'â present,
l'ostracofaune d� ces foi"mat i o n s est peu connue. :t.es seules refe
rences appartiennent au Hanganu et Grigorescu (1981), qui signa
lent 6 especes dans le Basarabi'en aux environs des localites de
Credinţa, Ciobăni ţa et Cotu Văii.

Pour faire des prf:'-cisions sur la valeur biostratigraphique de

l'ostracofaune sannatienne

s'imp osen t

aussi des correlations avec

d'autres reg i ons de la Paratethys, qui, pour l'instant, sont diffici
les .par les motifs suivants :
- Les

donnl!es

existantes

sant tres sommaires,

dans

la

plupart des travaux et an t mentionnees a m o :ns que 2-3 �p eces ,

sans faire des r6fercnces sur la frequence et la distribution stratl

graphique.

- L'ince:rtitude dec; detenninations (1� cas �h ean t les taxons

ne sant figures), ayant en vue que les Ostraoodes relevent une
serie rle difficultes dans la MtE'TI'!lin ation a cause cu leur spectre
large d'adaptation 211�

ratu!'e, profondet•r etc,
,,variantes

ecologiaues"

concilion s differentes de salinite, temJ)'!

en se cree!3nt auelqu efois les soi-disantes

(Carbonel .

1 9'69) q u i ont quellques dil

ferences morphologioues, mais insuffisantes pour �re consider�es

de nouvelles fonnes. A ceux -c i on ajoute aussi "les variantes geo

graph i q ues " , li� de l'extention et de la p os i tion d� b assins ,
en fonction desquelles les paramHres ecologiques sont differents,
en pouvant infiuencer la morphologie de la carapace.

Par les motifs exposes, l'utilisation des Ostracodes comme

indicateurs biostratigraphiques, il doit avoir ă la base des etudes

d�tailles de nombreux taxons avec un grand nombre d' ind lvidus,
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provenuc; de regwns difîerente.... . Dans !'etape actuatle des con
naissanc�s, ks plus completes donnc'·es, sur l'ostracofaune sarma
tienne de notre pays, les offrcnt la Plateforme Moldave; ou l'oevo
lution de celle-ci a C te su.ivie , en correlati on avec la faune de Moi..
lusques et de Foramin iferes, en c'Jmmenc;ant du Badenien jusqu'au
C):lersonien ,(Ione sl , Chintăuan, 1 974, 1 975, 1 978, 1 980 ; Trelea et
al.: 1 970}.
Si nous cor.1parons 1 'assccla tion a Ostra::bdes, identifiee dans
le Volhynien supcrieur de Dobrogea du Sud avec c�lle signalee
dans le Sa rmatien de la · Plateforme Moldave, nous remarquons que
parmi c� ux 39 taxom: (tableau 1) 24 sont communs avec le Volhy
n i e n de la Pla tforme- Iv1oldave. Parm.i les espcces frequentes, dans
les deux rr�gicns, n o u s mentionnon,:; : Leptocythcre cellula et Xes
tolcberis lutrae.
Il y a aussi que!; ques d iffr�r�n,..e s. Ainsi , Leptocythere ml
ronovi, qui a un� fr(·q uence d ominante ct constante d ans le Volhy
nien de la Pla tforme Moldave, en commenc;ant de la base jusqu'ă
l a pal'tie term inale, est ren con trc rarement dans le Volhynien su
P''riC'ur ele Dobrog·ea oeiu Sucl. Ici. comme nous avans montre ·abonde
Cypridels heterostigma qui a pp a r ai t sporadiquement dans le Vol
hyn ien sup2rieur de la Pl a t form e Moldave.
L'ostracofmme du Volhynien su p''ri eur de Dobrogea du Sud
pr0sPn tC' aussi certains rapprochements avE'c celle mentionnee par
..::h intăuan et Ni corici ( 1 9 711} dans l'int�rvalle Volhynien inferieur
- Basarabien inferietl r du Bass i n de Ş:mleu. Pa·nn i ceux 9 taxons,
signal6s par d es m:t eurs, 5 son t communs, mais l'un d 'entre ceux-ri
(Xcstolebcris lutraP) a fr6quence n ot a bl � dans les deux reg ions.
Si nous nous r6f(' r o n �: <1. 1 1 Sarmatien inferieur de Soceni
(Bassi n d e Caransebeş), d ont Olteanu (1 97 4) signale 2Q taxons,
nous rematquons qul:' sc-ulPment 5 ont cte recontrcs dans le Volhy
nicn superieur de Dobrogea du Sud.
D'apr,s les donm�cs relatces. il s'ensuit que l'etude des
Ostre ,.. o des sarmati·ens est, comme nous avons montre autrefois,
dans 1� stnde cl 'inven tairC'. L'arcumt�l <1 H on des donnees completes
offrirn, · â c ou p stlr, la possibilite d'etablissement d e la valeur stra
tigraphique des1UelqU0s taxons, C]UÎ parmettent la :>eparations
des sous-etages du Sarmatien, lorsque les Mollusques et les Fo
rai,Ill i niferes sont lal:lsente;;.
Su r la base de la frequence de certains taxons s'ont ·fait
aussi . des essais d e biozonation, m ais leur poursuite · montre que
ceux-ci ont un caractere reg ' :;nal, li miU' ; fait qul condui t aux
dific:uJt6s dans 1� cas des corr�lations. Ainsi, Stnnceva (19'76) s e
pare, au nord-est ele la Bulgar'e; au niveau du Volhynien Ia
bio.zone a . . Euxinocythere (- Leptocythcre) turpe,
mais
lonest
·
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Pl atf orme Mbldave,
la '
'Ia Dobrogea du $ud, q ui
,
au me1ne bâssiri (pacique) et se trouve darts le : �oisi
nage du secteur auquel se' • r(Jl'ere St ah ce va . n-on pe ut ' 'ţ>as i den ti
ficr la meme biozonc ; l'espece Leptocythere turpe et an t ren
con t re rarement. En cchange predominent les exem plai res de
c� rchi'tltău�n •(1918V 'onf : : s epar� . sur . la
{
bi�otie · 8. r Leptocythere D'l:ţ�oriovi. Dans

·

<�pifilrtletit

Cyprides helcrostigma .

.,

'

·

Ccrtainement, il doit avoir en vue le fait que dans la Do·

brogca de Su:1, il ş'�it d'un intervalle a pe tit e epaisseur (14 m)
elA· la ,pq.r-tie ţermţ11aJe du · Vlohynien., P ourtant, ·sur la Plateforme
�'! o lcli-i v � (regi o n 'J•e'n tre S i � et et Moldova ) , Ionesi et Chintăuan
( 1 978, 1 980) qui ont 1suivi l'ostraoofaune du Volhyriiei\ ' stfplkleur,
aussi bien que c e l le du B asara bien inferieur, mcmtrent que Lepto
cythcrc rniro no vi apparait frcquement j usqu'a la limite avec ' le
B a s a ra bi e n et manque dans les depâts basarabiens inferieurs. En
meme teJI1ps, Leptocytbere turpe a eta rencontrc seulement dans le
B�sar<!bien inferieur..
·

·

·

·

Conslderations palcoecologlques. L'etat bOn de conserva
tion ties valves et des carapaces, aussi bien qu� la presence des·
quelques exemplaires j uveniles (av€c 1-3 stades du de velo ppemen t) ,
montrent que la population a Ostracodes, i d e n t ifi ee' dans le Volhy
nien de Dobrogea du Sud n'a pas sou ffe r t des 'modifications apres
la morte

Pm· l'analyse de la compos i ti on generique et specifique de
cette population. on d e t a rh e les suivantes c o n cl u s i o n s :
- IP-s t nx o n s determ int''s peuvent ctre e nc a d r e s dans une
associution 1ittorale a profondeur compris entre 1 0-50 m. Des in-

dica:tions sur l es pro fonde urs r(•duites nous offe re nt , surtout, les
genres : Lcptoryth�re, Aur!la, Loxoconcha, Xcstoleberis et Hemi
cythcre, qui en . Actuel pref('rent des euUX a petites profondeurs,

c

ri cl1 s �n vcg�tation a lque a ire (en parlicul icr des Laminaires), avec

le fond vas�ux, sablonneux ou coch i l i ft'> re. Ces genres occupent un

lieu dominant dans l'association du Volhynien c:uperieur, de Do

brogea du Sud, e t an t representes

- Fn

par 32 e s pt?�es (82%).

('f: r; t: ' c o n cerne la salini te, la plupart des taxons in·

diquent un biotope saumatre, mcsohalyne, â l'exception des gen

Cypridopsls, Ilyodromus et Stenocypris, qui pre feren t Ies
eaux douces, en ce re ncon t r a n t raremenl! dans des e a ux s aumâ tres .
- Dans l ' ass oci a ti on identifice on trouve aussi quellques
esperes avec une large capacite d 'adaptati o n aux cond itio ns diffe
ren t es de salinitc. Parmi ceux-ci nous enumerons : Aurila clcatrl
cosa, cicatricosa A, cicatricosa lauzea, A. longa, signall�es dans qures :
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de salinite norma
X. globosatesta,
Leptocytbere Iitica, Loxoconcha eicwaldi) sont connues aussl dans
les depots adoucis (Pannonien et Pontien).
ellques regions de B adenien, donc en eonditons
le, tandis que les a utre s (Xestoleberls serbica,
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PLANCHE 1

Fig. 1 .

-

Ilyocypris bradyi Sars ; v a lve gauche ; vue laterale externe (x 64).

Fig.

2.

Fig.

3.

Fig.

4. - llyodromus pyramidatus Krstif valve droite ;
(X 50 ) .

Fig .

5.

Fig. G.
Fig.

-

-

-

-

Stenocypris d.
externe ( x 50).
Stenocypris
(x 50).

llyodromus
(x 50).
Xes toleberis

elegan�

va teris

cra�sus

( M'ehes ) ;

Krsti� ;

val ve

Krst i l! ;

valve
gauch e ;

val ve

lutrae Schneider ;

gaurhe ;

valve

vue

droite ;

late -ale

l a t erale
externe

vue laterale externe
vue

droi te ;

vue

l a terale

vue

laterale

externe
externe

externe ( x 40).

7. - Cyprideis
externe

(x

heterostigma.

Fig.

8. - Leptocythere parallela
terne (x 90).

Fig.

9.

-

(Ret ss ) ;

valve

droite ;

vue

lateral�

50).

Leptocythere mironovi
externe ( x 80>.

( Mehes ) ;

valve

(Schneider ) ;

Fig. 10. - Leptocythere litica (Livental } ;
( x 75).

gauche ;

valve

valve droite ;

vue

gauche ;

laterale
vue

ex

l a terale

vue laterale externe
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PLANCHE II
F ig .

Fig.

fig.

1 . - Leptoc:ythere
(x 70).

(Mehe�) ;

valve

2. - Loxoconcha rhombovalis Pokorny ;
externe (x fiO).

droitc ;

vue

valve

laterale

gauche' ;

vue

externe

laterale

3. - Leptocythere pentagonalis Carbonnel ; valve droitc ; vue laterale
externe

Fig.

n aca

(x

fiO).

4. - Lepocythere cellula ( L i venta l ) ;
terne

valve

gauch e ;

v ue

laterale

ex

( x 70).

Ei.

- Leptocy there turpe S t anccva

Fig.

!i.

Leptocylhere praebo�queti
laterale externe (x 70> .

Fig.

7. - Auri la cicatricosa cic at r i c o s a ( Reu s s ) ; val ve ga u c he ; vue lat er a l e
externe ( x 60).

Fig.

F ig .

Fig.

;

val ve

droite ;

(x 70).

8. - Auril a ci �atri cosa
externe (x 50).

lauzea

laterale

ex te r n e

tracs�ac ( S t anccva ) ; valve droite ;

Carbonnel ; val ve ga.uche ;

�- - Aurila longa ( Ruggieri ) ; valve ga u ch e ; v u e

Fig. 1 0. - Auri l a punctata
(x 50).

vr c

(Munster ) ;

valve

droit e ;

la t eral e
vue

vr e

externe

l at e ra l e

vue

laterale

(X 70).
externe

Fig. I l . - Aurila k o l e �nik o v i (Schneider ) ; valve d r o i te ; vue laterale externe
(x 50).

Fi�. 1 2. - Aurila laevi s

( S ch ne i d er ) ; valve gauche; vue

laterale externe (x 70).
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PLANCHE III
F i g.

1.

Auri:a

(x

bal :� t o n i ca.

( Zalti n y i ) ;

F:g.

2.

Fig.

3. - Loxoconcha diadem a t a
terne (x 70).

F i :J .

·1 . -- Loxo:oncha dobrotici
t er n e ( x 60).

--

valve

60).

Loxoconcha rhombovalis
exter n e (x 70).

Pokorny ;

Ruggier i ;
S t a n ceva ;

g<n che ;
val ve

val ve
val ve

vue

gauche ;

l' X ·

gauche ;

vue

l a·!!�� ale

ex-

6. - Loxoconcha eichwaldi
terne (x 70).

F- i g .

7. - Loxoconcha. miHleri (Mehes ) ;
( x 90).

Fig.

8. - Loxoconcha
( x 90> .

Fig.

9. - Loxoconcha aff. elliptica Brady ; v al'.'e gauche ;
terne

(x

aff.

60).

Mehe� ;

valve

Livental ;

granifera

droite ;

val ve

vue

gauche ;

v al ve gauche ;

( Reuss ) ;

laiE!rale

lat erale

Fig.

porosa

rne:

vue

:1.

Loxoconcha
(X 80).

vhe

eXtl

droite ;

Fig.

-

later ale

val ve

laterale

vue

externe

laterale

ex

vue l aterale externe

g a L che ;
vue

vue

la terale

laterale

ex

Fig. 1 0. - Hemicythere triangula.ris posttriangularis Carbonnel ; vaJve gauche;
vue l aterale externe (x 60).
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PLANCHE IV

Fig. 1 .

-

Xestoleberis
90) .

serbira

(X

Krs t i � ;

Fi]. 2.

-

Xestoleberis
(x 70).

pavlovici

F i ;:J . 3.

-

Xesto!eberis
( ( x 60).

sp.

f i g . 4.

-

Xes\olet eris globosales ta
terne (x 60).

23

Krslil: ;
Krstic! ;

valve

gauchc ;

val ve gauche ;
valve

Kr stil! ;

droi t e ;

valve

vuc

lah�rah!

externe

vue

laterale

externe

laterale

externe

vue

droite ;

vue

la terale

ex

Fig. 6. - Xesloleberis lulrac Schneider ; valve droile ; vue laterale externe
(x 80).
Fig. 6. - Xestolebr i s
(x 70).
r : J . 7.

-

l u trae

Schneider ;

Xestoleberis elongata
terne (x 70)

val ve

Schneider ;

droite ;

valve

vue

droile ;

laterale
vue
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CONTRmUŢII ASUPRA LITOSTRATIGRAFIEI
ŞI BIOSTRATIGRAFIEI FORMAŢIUNII DE GURA ŞOIMULUI
DIN SEMIFEREASTRA BISTRIŢA
LIVIU IONESI1) şi LAURENŢIU BOGATUl)

A B S T R A C T

Lltho-an d blostratlgrapblc con trlbutlons on tbe Gura
Şolmulul Formation of the Bistrita baU - wlndow. The Gura
Şolrnului formiltion succedes to the terminal dissodylic schists
and marks the hei i nning of an aerobian lutitic - arenltlc se
dimentntinn wi th F\ysch characteristics. This Flvsch includes
conglomerates, with a lentknlilr development, and ollstoliths
of bi tumtn :m o; ro�ks. The microfanne, besides numerous re
mania'ed species. co!'t'lins some 11u\ochtonous forme as : GJo.
blg e dnold es prlmordlus, G. lrllobus, G. subquadratus, G.
sl.canus, Globorotalla obesa etc., they verify Lower Burdiga
llan aţre.

Denumi r<>a de strate ele Gura Şoimului, a fost introdusi\ de
către Stoica (1 953) pentru a defini depozitele cu aspect dP Mioce'î,
in grosime de 1 30-140 m, care succed disod ilele şi menilitele su
pt>rioare. Tn ar-ceoţia autorului , aceste depozite, alcătuite din mame
renuşii alternind cu gresn curbicortlcale şi suportînd intercalaţii
de conglomerate cu galeţi de roci verzi , gresit cuartoase şi menili�.
se interpun intre Oligocen şi Miocen. Stratotipul formatiunii de
Gura Şoimului, stabilit de Stoica. se găseste pe valea Tazlăul Mare
in amonte de confluenţa cu P. Şoim, unde depozitele respective
constituiP. umplutura sindinalulni Şoim. In perimetrul investigat de
noi . int re p. Tazlăul Mare şi p. Nechit, formaţiunea de Gura Şoimu
lui apa� bine deschisă şi in sinclinalul Geamănu şi anume pe TazIJ p ZJ

Universitatea

,.Ar.

1. Cuza• - laşl, Catedra de geologie - mlneralogfe.
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lăul Mare. în amonte şi ava l de confluenţa cu p. Geamănu, şi pe
p. N echit, in amonte de confluenţa cu p. Sihla. Sinclinalele Gea
tnă n u :;; i !,)o1m se încadrează în semifereastra B1striţa a unităţii
Vrancea.
Formaţiunea de Gura Şoimului reprezintă un reper lito
s t rat igarfic deosebit de important, cu semnificaţie sedimentolo
gică, b ios t rat i g r a fi că şi structurală. Prin litologia sa marchează
încheierea sedi mentări i bitumolitice (declanşată după depunerea
mamelor cu globigerine şi a gresiei de Lucăceşti) şi începutul unei
scdimentări aerobe lutito - arenitice, cu caracteristici de fliş şi a
.
porturi de rudite şi olistoli te. Identificarea unei asoci aţii de fora
mi ni fere , cu taxoni c aracteristici, permite datarea formaţiunii de
Gura Şoi mului Miocenului inferior. Structural, est� specifică şi
proprie ariei u ni tă ţii Vran cea.

Litologie
In prezentarea litologică ne vom referi, în primul rînd, la
stratotip, resp :ciiv la aflorimentul de la confluenţa p. Şoim cu
p. Tazlăul Mare. De ase m e n e a , vom arăta şi variaţiile existente in
cele două sincilnale (Şoi m şi Geamănu).
Pe Tazlăul Mare, în amonte de confluenţa cu p. Şoim, for
maţiunea de Gura Şoimului s u ccede disodilel� term inale. Humă
(l 971) es te de părer2 că fo rmaţi unea de Gura Şoimului, uneori, stă
concordant peste menilitele superioare i ar uneori repauzează trans
r;resiv
peste d iferi ţi term en i ai Oligocenului, inclusiv disodilele
mfer i o a re. In cele d ou ă si nclinale cercetate de noi, după cum am
;iri1 � at, formaţiunea el� Gura Şoimului succede disodilele terminale.
ren tru " r,'leva continu ita tea cu rocile b i tumol i t i ce descrierea o
vom face începînd cu partea terminală a acestora.
Menilitele superioare
logic�

D.:�i

au

o gros ime m i că (cea 10 m) constituie o unitate lito
un foarte bun rep er litostratigrafic. Primii

ca rac! eri s i i ră.

patru m etr i

sint alcătuiţi din menilite centimetrice sau decimetrice
separa t e prin }amine disodilice, ceea ce le imprimă un caracter
compact. Jn rest, menilitele alternează cu disodile centimetrice
sau c hi a r decimetrice.

Dlsodilele terminale
Peste menilitele super ;c are urmează din nou disodile, fin
stratificate, in grosime de 14 :-.1 . Suportă citeva intercalaţii centi
metrice de gres ii cuarţoase i r r · a partea superioară şi cîteva strate
centimetrice de menilite. Acc.r:t pachet de disodile, in general pro
nun ţat bitumi noase şi cu stratiJicaţie foarte fină, întîlnit cu o gro
sim� .similară şi în semifer.estrele Risca (lonesJ şi Grasu__ 1�76� şi
92
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Humor (Io:rieSi," 1977; 1 979), incheie sedimen tarea b:.tumoli tici\. Pre
zenţa lor in s em iferes t rel e menţi onate dt ş i in s em i fe r C' astr a Slănio

- Oituz denotă că nu reprezintă un a � i d E' n t locnl C'i este efectul
· unei sedimentări u n i fo rm e pe toată aria un i t ăţii Vr a n cf' a. La n i 
velul acestei un ităţi li t ol ogice pot e x i sta şi pertu rb? ri d ator i tă a
- porturilor de material ruditic, ca re pot ciur� lA sllbo;; t itu iri corn
. nlete: Aceste substituiri nu schimbă în să c a ra ct e ru l ge or h i m i c, de tip

P.uxinic. al mediului de sedimentare.

Formatiunea de Gura Soimu!ni

.

·

Urmează in- · continuare p este d i soclile l e t ermi n al e ŞI msu
me az ă o grosime de l l O m. Litologic, este formntă d intr�o alternanţă de lutite şi arenite , intre care . se intercaleaLă ru d i t e , cu
d ezvo ltare lenticulară şi, incidental, olistolite de roci oligocene.
Cara:cterul
lenticular . al
ruditelor
şi
incidental
al
olistoli
telor - reiese
din
urmarirea
aflorimentelor,
atît
din semi
fereastra Bistriţa cît şi din semiferestrele Rişca şi Humor. În

cuprinsul stratot!pul ui ca urmare a pre z e n ţe i materialului rudi
tic şi o li st ro s t romi c se p o t separa m3i multe unităţi l i t olcJgi ce , care
au insă caracter local. Grosimea acestor u n i tă t i prezintă va riaţii chiar
şi pe " (: el e două flancuri ale s i ndinal u l u i Ş o i m , cauzate · d� dez
vol tarea neuniformă a ru d itelor şi olistolitelor. Jn co n t inu a re vom
prezenta, mai i ntii , succesiunea de pe fl ancul esti c al sinclinalului
Şoim şi in con tin u are variaţiile de pe flancul vestic şi din s i ncl i
nalul Geamănu.

- Fliş ritmic marno-grezos. P;1rten inferiom·:::t a s trat ot i 
pului, i n gros i me de 4 6 m, este alcătuită d i n t r- o alternanţă ritmi...
că · de marne cenuşii - verzi şi de gres iL In jumă1 atea su perioară
(2 1 m) m1:1melP d�vin reva mai tari şi prezi n t "\ concreţiuni gre
;mase. Gr�'' : 1�· in gen ".raJ . sint su b ti ri , in stra t�� """n tiT'J'letr:r� (rar

ajun9 pînă la 0 , 5 m) au bobul fin sau mediu, textură curbicorti-

- cală · şi h i erogl i fe pe talpă . La .strate}f> c eva mai grcnse s ort area
grad ată este ev identii. şi incepe prin s e cvP nţe microronglomeratice
ce trec în gresi i grosi ere şi apoi fin f!. C:uloar."a gr".sii lo r est� ce
nuşiu · - vPrzuie ; nuflnta verzu i e fi ind imprimgtă de prezenţa
glatteoni t.ului. Flişul ritmic m arn o - grf':>:os nu este u nifo rm pe
toată grosimf'fl. ci p rezintă v aria ţ i i , funcţie d� raportul
d i n t rfJ
mame şi gres i i .
A stfel. în pri mii 1 1 m d o m i n ă marn".le !"enn s i i -verzui intre
-":'!�"" �T'::tr strate f' �n t i m� t ri c e de ��sii
cu�rtoase glauconiti c�. ce
r> usi i-v".rnti. cu tr>xtură rurhi<"'0rt! r8l � si hiProglifP pe talni!i.
Pe u rmă t ori i 3 1 m gresiile se indesesc şi alterneaz ă ritmic
cu ma me cenuşii-verzui. Gresiile, in strate centimetrice, au sor
tare gntdatâ textură curblcortirală la · partea su per:ioar:l �i hiero·

·
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glife pe talpă . Frecvent, prezintă
calcit.

ti di�

fine

umplute
_

ca

___ ...�
_

P e ultimii 5 m gresiile devin dominante faţă de mame şi
concomitent cre.şte şi grosimea unor strate. La stratele de grosimi
mai mar1 sor tarea graaată es te evidentă şi începe cu secvenţ,e
microconglOmeratice, ce trec în gresii grosiere şi apoi fine. Sec
venţele m1croconglo�ratice sînt formate din fragmente de roci
verz1 , cuart1te, merullte, marne bitummoase şi disodile prinse in
iru- un liant argilos.
Prin aspectele fizice ale gresiilor (sortare gradată, textură
curb.icon1Ca1a, rueroglne pe talpa) şi alternanţă ritmică
binară
(marne-greij!l) umtatea marno-grezoasă
prezintă
caracterisuci.
clare de illş. ln acelaşi timp, litolo gia depozitelor denotă o schim·
uar�:: raulc a!a a seuunernar.u, a trt a tnedlUlUl geochimic care a di�
vemt ox1aant (dupa cum o arată marnele) cit şi a naturii are...
nlle!Or (care d ll era ae aremtele intercalate în disodilele s uperioa·
re). Aceste scn1moări, generale şi profunde, au fost pro ba bil, de
Lti"Hl!lla L� ue amor.:>area rru�cari!Or s u r1 c e , răspunzătoare, in iinal,
u� marele �anaj al pmzei de Tarcău.
- Paracongtomerate polbmctice. P este flişul ritmic marno
grezos urmeaza, pe o grosime a� 1 8 m, conglomera te cu matrice
s1.i.tito-ms1poasă. Galeţn, ae mărimi variabile, sînt formaţi din roci
verzi (şisturi verz1), cuarţue, calcare şi gresi i eocene, meru l it e, diso·
dlle Şl marne bnuminoase oligocene. De asemenea, există şi galeţi
de argile !ji marne, a că ror vîrstc", este greu de precizat. Cimentarea
�::.te slaba. Predominarea matricei şi nalura variată a galeţilor,
denotă că se încadrează in categoria paraconglomeratelor po.l.rmlcti 
ce (pollgenetice). Dezvoltarea lenticutară a co�!Omeratelor reiese
din t aptul că, în acelaşi sinclinal, grosimea lor vanază pe long i tudi 
nala p mă la dispariţie. De asemenea variază şi numarul de .i..n ter
calaţli.

- Olistostromă cu roci o ligoc ene . In continuare, pe o gro
s1me de 20 m, urmează bitumolite ohgocen�, reprezentate prin di
sodile, argile disodilice şi menilite. ln detaliu in versantul stîng,
pl'im1i ti m, sint fo rm aţi dm d1sodil� şi argile disodil ice ce su
portă intercalaţii de gresii cuarţoase şi conglomerate. In disod.ile
şi argilele disodilice sint preeznţi galeţi dispersaţi de roci verzi, cum
se mtîlnesc frecvent în disodilele superioare. In acest nivel apar
şi o serie de diaclaze transversale faţă de planele de stratificaţ1e,
cît şi o microcută de scurgere . Următorii 1 0 m sînt alcătuiţi din di
sodile casant�, brun-negricioase ce suportă 2-3 intercalaţii lenti
liforme de microconglomerate. Disodilele sînt puternic frămintate, prezentînd plante luciate (oglinzi de fricţiune). Partea supe 
rioară (4-5 m) este formată din gresii cuarţoase, dure, masive
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asociate cu menilite, disodile şi marne cenuşii. ln versantul drept
al piriului menilitele au grosime mult mai mare.
In sedimentogeneza formaţiunii
de Gura Şoimului rocile
bitumolitice (disodile, menilite) cît şi conglomeratele cu galeţi de
roci verzi asociate cu ele, nu sint autohtone ci elemente străine,
incorporate prin fenomene de alunecare submarină. Ele reprezintă
un accident care pe-rturbează local formaţiunea de Gura Şoimului.
In cazul cind au grosimi mai mari, cum este situaţia de faţă, pot
da impresia falsă că aparţin sedimentologic formaţiunii de Gura
Şoimului. In cadrul unui mediu geochimic oxigenat, revenirea e
pisodică la mediul euxinic, pe arii limitate, este imposibilă. As
pectul frămîntat, planele luciate, fisurile,
micocutele şi planele
sinuoase de separaţie cu rocile din pat şi acoperiş, sint o conse
cin ţ ă a alunecării submarine.
Alunecările submarine, în urma cărora au rezultat olisto
litele la fel ca şi schimbarea mediului geochimic, este o consecin
ţă a amorsării mişcărilor stirice care au provocat perturbări In
rnorfologia hazinului de sedimentare.
-- Paraconglomerate polimictice. Olistostroma de roci oligo
cene este acoperită de un banc de 4 m de conJlomerate şi micro
conglomcrate, similar cu cele> din pa,tul eL Sînt, de asemenea,
slab cimentate şi matricea este predominantă faţă dr- galeţi. Inter
calarea rocilor bituminoase oligocene între conglomerate este o
dovadă î n plus :1 provenienţei lor prin procese de alunecare sub
marină.
- Marne şl calcare argiloase. Peste paraconglorneratele
polimictice urmează un pachet de ma!"ne şi calcare argiloase, tari,
cenuşii-albicioase. în s trate centimetrice, ce însumează o grosime
de cea li :m. Unele strate au textură
litată. La distanţe varia
bile se intercalează şi cîteva strate cc:>ntime trke de gresii litic�,
cu textur� curbicorticală şi hi e r o gl ife pe talpă a c ă r o r prezenţă
denotă caracteristici de fliş, însă mai puţin pregnant.

- Paraconglomerate şi parabrecii polimictice. In sinclina
lul Şoim, pe Tazlăul Mare, succesiunea formaţiunii de Gura Şoi
mului se încheie prin conglomerate şi br2cii în gresim..' de' cea.
5-6 m. Spre deosebire de prc-:edentele prezintă un aspect haotic,
cu anclave mari de gresii şi marne.

După cum am enunţat la inceput, există unele diferenţe
chiar pe cele două flancuri ale> sinclinalului Şoim. Astfel, în fhn
cul vestic olistostroma de roci oligocene însumează numai 8 m
grosime.

bruscă

In

nu

cazul

poate fi

unei

sedimentări

autohtone

explicată . Cauza este

această

reducere

caracterul lenticular al

olistostromei. O altă particularitate a flancului vestic o constituie
prezenţa in partea superioară a flişului ritmic (la

8
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m sub con-

.s�o.r;y erCJ.t� L a uq�i .olist�lţt de , menilite prins . intr-:-o se�venţă con
.
glom era ti că şi g �� oqsă, în gros im<! de. 3 m. Ollstqlitul are o lun
gime �- ,U-;--1 0 :ffi' şi o gros�me maxim� qe 2,5 m. 1:Ienţionăm că in
flai;J.cul . v�s.ţic s� pot obse rva foarte clar particularităţile stratelor
de . gresH (s.Jrlar�a grJdată, textura . curb i oo r ti ca lă , hieroglife) din
· flişql ritmic .
ln concluzie, din prezen tarea
succesiunii.
stratotipului
r.:ise că fo rm aţ: un e il de Gura Ş oim u lu i este alcătuită d intr-o al
tcrnapţă ritmică d e marne şi gresii, care intrunesc caracteristici
de fliş. Acest fEş este însă pc rt urb at de maler!al ruditic (conglo
merale . mkrcr·cnqlomera t�. b J>e ci i) cît şi de prezenţa u nor olisto
lite de roc;i bi tuminoa se oligocene, rezultate prin procese de alu·

necări

submarine.

·

·

ln sincl inalul Geamănu, �; i tu at mai la vest,
formaţiunea
de Gura Şoimului apare deschis<i pe Tazlăul Mare, în aval de con
. fluenţi'l-· cu Gs-amănu şi p. Nechit, in am on te de coQ.fluenţa cu p.
Sihla. F�lţă de stratoti p apar u nele difel'enţe, dE:ltermţnate de aportul neun i f orm d� material md iti c şi olistolitic. .
t •
Astfel, în s e c ţ i u ne a d� pe Tazlăul Mar�. formaţiunea de
Gura Şo i mulu i (care are a ;ci o grosime de c e a 1 70 m) incepe, de
asemenea. printr-un flLş rl tr!lic m arno-grez os (56 m) dar in cu
prinsul căruia '; : gihes� şi cî t :-:V'l. i nte rca la ţi i de m i cro cong lom e 
rn te, in bancuri de 0 , 2 -0 , 5 m. Urmează pa raconglome ra t e poli
mictice, pos i b : J s i ;:ni lare cu · r.ele d i n s ' nclinalul Ş oi m , dacft avem
in vc>dere pozi tia geome1 riră, im<1 a căror grosim':! est0 m a i m ic;"
( 1 0 m). Congl omeratele> s u po rtă un pachet de marne şi arg i l e ce
nuşi i-verzui (4 m). l i ps i te de intercalaţ.ii grezoasf', urm:1te de
o
al t e rn an ţEi ritmică de m e� rne, grcsii şi m i croconglom::.rate (10 m),
apo i paraconglom.-ra te polimictice {4 m) şi din nm1 . marne şi gre�
sii (5 m). Nu este exclus ('a paraconglomeratele să f i e echivalente
cu c�le ca re in sincl i n · , : u l Ş o i m sur.c�.d olis� ::J stroma rle roci oiigo
cene. După u n in terval necl·"sr'1 ; s (era 50 m) mmează din no u , o
al t ern a nţă ritmică de marne şi gresii curbicorticale, intre care se
in tercalează rîteva ba nc u r i de microconglomera te cît şi un olisiu
l i t , stratiform - lenticular, el e m e n i l i l c. Pe ultimii 5 m marnele
devin tari , c<�snnte.
Pe p. Neeh i t form::tţi unea de Gura Şoimului insumează o
g ros ime de r�a 1 50 m şi este bine desch isă, ru ex�pţia unui in
t" rva l (c ::.-a
25 m) din partea i n fe ri o ară Este formată, ap roape pe
toată p,ros im e a , dintr- :1 al t ·"' rn"n til rit·m i că de marne şi gresii , cu
evi d �>n t f' caracteri s t i ci d� flis. s i m i l i ar cu cel din si n"linalul Şoim.
A rPst f1 i� p<;te prrturbat ele 2 b<:�nr·url de pC�racon'!lomera�e. unul
,.., ." ?, m si al tu l d0 2 0 m grosime. PestP. brmcul de 20 m urmea:t;i'i.,
la fel ca şi pe Tazli'lul aMre, un pachet de marne cenuşii-verzui, tn
gro�im� de 4 m.
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Ş

bin prezentarea litologică a formaţiunii de Gura oimului
din sinclinalul Geamănu (arlorimentele de pe T'azlăul Mare şj
Nechit) reiese foarte clar că pe fondul flişului ritmic marno-gre
zos rudirtele au o distribuţiE> neuniformă iar olistolitele cu bitumo
lite oligocene un caracter cu totul incidental.
Conţinutul microfaunistic şi semnificaţia sa

Datele paleontologice asupra formaţiunii de Gura Şoimului
sint puţine.
Stoica ( 1 953) menţionează numuliţi (nedeterminaţi) şi alte fo
ramimfer e prezentate numai generic (Marginulina, Robulus, Tex
tu.aana, ::,ipnonodosaria) la care mai auauga lragmente de characc:P.
şi de gasteropoue. Pentru datare, autorul nu se bazează pe acest
sumar inventar paleontologic ci ia în considerare numai aspectele
litologice. Astiel, prezenţa menilitelor il uetdmină să atribuie de ·
pozitele Ohgocenului superior.
Bratu (l!:Jti7) analizînd conţinutul microfaunistic al forma
ţiunii de Gura Şoimului, intre TroLUş şi Bistriţa, pune in eviden
ţă o asociaţie de foraminifere cu specii de : GJobigerina praebuloi·

des, G. alf. bulloides, G. officinalis, G. venezuelana, G. pseudoedita,
G. concinna, Globigerinoides trilobus, Catapsydrix dis&imilis etc.,

pe baza careia le atnbuie vîrsrt.a Oligocen superior.
Corobea. Cornea şi Gheorghian (1 975) descriu din zona de
luroasă, in apropierea 1ocalităţ1i Bălţa teşti, în depozite conside
rate drept formi'l.ţiunea de Gura Şoimului o asociaţie cu : Glo
bigerinOJdes primordius, G. of. tnlobus, Globigerina ciperoensis
etc. pe baza t:ăreia le atribuie Egerianului terminal (zona N4 Blow) .
Menţionam însă că pe 1oaia 35 d (Crăcăoani), din harta geologică
a H.om ân iei Se. 1 : 50.000, editată de Institutul Geologio in 1976,
depozitele resp<>ctiv e sînt raportate formaţiunii cu sare şi nu forma
ţiunii Je Gura Şo.imului.
Humă ( 19 7 1 ) în cercetările efectuate intre valea Bistriţa
şi p. Iapa a deter mi na t in formaţiunea de Gura Şoimului o asocia
ţie cu : Globigerina disimilis, G. praebulloides, CJlobigerinoides tri
lobus, Globoquadrina dehiscens, Sirhonia embriata, pe baza căreia
cît şi prin luarea in c onsiderare a taxonilor menţionaţi de Bratu
( 1967) atribuie formaţiunea de Gura Şoim ului Acvitanianului.
lonesi şi Gheţa (1 978) atribuie formaţiunea de Gura Şoimulu.i
lui, din semifereastra Humorului (unde este c<mservată numai par "'
tea infecioară a ei) Ac\ itanianului terminal - Burdigalianului in
ferior, pe baza unei asociaţii de foraminifere (Globigerina cipe�

roensis ciperoensis, G. praebuHoldes Jeroyi, GJobigerinoides trilo
bus, G. primordius etc.) şi de nannoplancton (Helicopontosphaera
kamtneri, H. ampliaperta, Sphenolithus belemnos, Dictyococcites
abisectus etc.).
Dicea şi Dicea (1 980) analizind Nannoplanctonul din forma�
97
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ţi\mea de Gura Şoimului de pe Tazlăul Mare şi p. Puf).l-Slănic, au
ajuns la concluzia că aceasta revine Burdigalianului inferior (zona
NN2 cu Discoaster druggi).
Din cele relatate rezultă că formaţiunea de Gura Şoimului
este atribuită fie Oligocenului superior (Stoica, Bratu) fie Miocenu
lui inferior (Humă ; lonesi şi Gheţa ; Dicea şi Dicea).
In studiul de faţă ne-am propus să analizăm conţinutul mi
cropaleontologic al formaţiunii de Gur a Şoimului din regiunea ln
care se găseşte ::.tratotipul ei· In primul rind, am efectuat o analiză
am�nU11ţită a stratotipului din sinclinalul Şoim, probînd întreg
materialul pelitic dintre stratele de gresii. Spre surprinderea noastră
probele au fo�·i. :;ierile. In această situaţie am trecut la analiza for
maţiunii de Gura Şoimului din sinclinalul Geamănu, in care re
zultatele au fost pozitive şi semnificative. Astfel, in mamele şi
argilele cenuşii - verzui ( 4 m} care succed peste paraconglomera
tele poJimicti(:e ( l O m} am pus in evidenţă un continut microfau
nistic foarte bogtJ.t, alcătuit, in principal, din foraminifere. pe lingi!.
caiE: se mai găsesc dinţi de peşti şi fragmente de ostracode. Fora
miniferele sint reprezentate prin specii aglutinante şi calcaroase
btmtonice şi planctomce (Tabelul 1 } .
După valoarea stratigrafică taxonii i i putem grupa in 3 c a 
tegorii : taxoni remamaţi ; taxoni cu spectru larg de evolutie şi
taxoni cu evoluţie restrînsă la Miocenul inferior sau care îşi incep
e\·ol uţia in Mioc:en.
l"axonii Iemaniaţi sint numeroşi. Astfel, există specii rema
niatc din Cretacic
(Rotalipora appenninka, GJobotruncana arcd,

G. thabnani, G. cf. gansseri, 1-1eterohellx globulosa, H. planata G.
pulchra, J{amulina novaculeta, Nicinella cf. berggiensi) cit şi din
Paleogen (Giobigerina triloculinoides, G. compresa G. eocaenica,
G. trivialls, G. u.mpliapertura, Globorotalia pschadae, Nonion plan
turn, Ci bic i dcs westi). Desigur in stdbilirea vîrstei formaţiunii de

Gura Şoi'll u JUi aceşti taxoni nu oferă indicaţii, dar pot provoca
unc!e erori ( cei paleogeni} in cazul cînd nu s-au pus in eviden �ă
şi taxoni m: oceni· In categoria faunei remaniate trebuie indu�i şi
nurnulitii semnala ţi de Stoica ( 1 953).
Nici speciile cu spectru larg de evoluţie, din Cretacic sau
Paleogen pînă in Neogen, cum sint : Glomospira charoides, Den
droprya excelsa, Globigerina praebulloides, G. inflata, nu oferă in
dicatii stra ligrafice de oarece nu poate fie exclusă posibilitatea re
manierii lor. In aceasUi categorie pot fi incluse şi speciile care işi
încep evoluţia in Paleogen şi se sting in Miocen, cum sint :

Globigerina trl partita, G. ciperoensis ciperoensis, G. tapurensis,
Globigerinita (Catapsydrax) dissimilis. Este foarte greu de predzat

dacă toţi aceşti taxoni sau unii din ei sînt contemporani cu depune
rea formaţiunii de Gura Şoimului (Miocen inferior) sau au prove-
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hit p rin remaniere. Nici una din p osibi lit ăţi nu poate fi excl�
in10ît numai pe liaza lor nu poate fi stabilită vîrsta.
A tre1a ca tegorie este deosebit de i mportantă întrucît ·ilj.i
încep evoluţia în Mwcenul inferior. ln această ca�orie am inclus
speciile : Globigerinoides primordius, G. trllobus, G. immat1U'us,
G. subquadratus, G. sicanus ( - bisphericus), Globoquadrina de,biscens, G. lartneul, Globorotalia obesa. Semnificativă este prezenţa
· genului Globigerinoides.
Astfel, Globlgermoides primordius este considerat un reper
p ractic în stabilirea bazei Miocenului. (Al V-lea oCngres al Neoge
nului mediteranean, Lyon, 1 9 7 1 ) . Anglada et al. ( 1 973 au făcut insă
· prec1zarea că această �pec� a aparut ceva mai timpuriu, in UJ.1..
gocen.ul superior. In ce ,priveşte extinderea strabgrafică, după
· .tllow (1 9ti 7 ) şi Bizon, Hlzon (lll 12) GJobigerinoides primordius nu
· ar depăşi Acvitanianul, în schimb după Cicha et al. (1974)
s-�
ridica pî nă în Eggenburgian iar după N i c ora (1971) şi
Gelaf.i,
J"icora (1 974) pina în Hurdigalian (s ubzon a 3 a - N 6 Blow). Extin

·

·

' derea pe un interval stratigrafic re:;trîns, din Oligocenul superio r
(apariţta) pină în Burd1gal1an şi ra�pindirea pe o arie geografică

· fc>aTte mare, îi conferă caracter de specie

caracteristică peo.�
Miocenul inferior (BJow, 1 9ti7 ; Chicha �t al., 1974 ; Bizon, Bizon,
1972 ; Gelati, Nicora, 1974 ; Bal di - Beke et al., 1 978).
Globigerinoides trilobus, faţă de G. primordius, ap are ceva
mai tîrziu, începînd cu Budigalianul, fiind însă o speci e cu o lon
gevitate stratigrafică foarte mare, persistînd pînă în Cuat ernar.
După Demarcq et .al. (1 974) apariţia ei marchează începutul Bur�
d ig ali anulu i s trato ti pic .
Globigerinoides immaturus şi G. subquadratus după Blow
·(t9€9) işi fac apariţia începînd cu Acvitanianul, respectiv zo�
'N 4 (G. immaturus) şi zo na N 5 (G. subquadratus). Globigerinoides
immaturus, la fel ca şi G. trilobus, are o longevitate mare, per
sistînd pînă in actual, în schimb Glob ig erlnoi.des subqadratus se
sting� in Miocenul medi u (zona N 1 3).
·

Globi!Jerlnoides sicanus ( - bisphaericus) are o semnificaţie

·stratigrafică mai p reci să. Blow (H i69) tixeuză momentul apariţiei
acestei specii în Burdlgalianul superior (zona N 8), in <!Ump
oe
An glada (1971), Nicora (1971), Bizon, Bizon (1972), Demarcq et al.
(1974), Cicha et al. (1 974) consideră că a apărut după Burdigalian.

·Ref�ritor la această problemă, deosebit de interesante sînt datele
furnizate de Popescu (1975). A utorul menţionează pe Globigeri
noides sicarius începînd din partea su�rioară a formaţiunii · de
Goştila (partea infer i oară a zonei cu Globigerinoides
trllobus),
care revine Acvitanianului şi bazei Burdigalianului. Avind in ve
·det-e prezenţa lui timpurie, cît şi starea proastă de conservare,
autorul . nu exclu d e . posibilitatea ca exemplarele respective să a-
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parţină unui taxon nou, descris de Bronnimann şi Reslng ca Glo
bigerlhoides sicanus praesicanus. In form aţiunea de Gura Şoimu
lui am intilnit numai citeva �xemplare, de talie mică, care cores
pund diagnozei lui Globigerinoides sicanus.
Alţi taxoni cu valoare stratigrafică pentru form aţiunea de
Gura Şoimului sint Globoqudrina dehiscens şi GI. larmeul care,
de asemenea, işi incep evoluţia in Miocenul inferior cit şi Glo
borotalia obesa, ce are frecvenţă mare in Miocen, dar care după
Blow ( 1 9 69) apare in zona NP 20 (N 2), adică Ol i g o c enul superi o r ,
Prezenţa taxonilor grupaţi in .c ateg o ria treia denotă evi
dent virsta Miocen inferioară pentru d epo zi tele in care se găsesc.
Chiar dacă există şi ex empla re de Globiy.erin oides slcanus credem
di vîrsta acestor d e p o z i te nu depăşeşte Bu rd i qali a nul inferior. In
semifereastra Humomlui lonesi şi Ghefa (1 978) atribuie
partea
i nferi oară a formaţi u n i i de Gura Ş oimul u i , pe baza une i asociaţii
de forami ni fere şi n annoplancton . Acvitanianului terminal - Bur
digali anului inferior. Avind in vedere că in sinclinalul Geamănu
asociaţia cu GJobll!erinflidP� sicanus provine dintr-un
nivel su
perior (70 m de l i mi ta cu cH sodilele terminalf') este n o rm al ('3 de
no zit el e respective să rPvini\ ex ecl u si v Burdigalianului inferior.
In ce nriveste limita d i n tre M i o r. P n si Ol i ll o�en a('easta se pl asea 
z1t probabil sub limita l i to l oqi di a formati unii dA Gura So i mului ,
in cu prin sul disodilelor terminate sau chiar a menili telor superioare.
Tabelul T

FORAMINIFERELE DIN FORMAŢnJNEA DE GURA ŞOIMULUI

Globff!t'!rinoides p rim orrli u!'l Blow et Banner
GlobigerinoidPs trilobns (Reuss)
GlobfP.:<>rlnnidPs immntn1'11!'1 Le Roy
GlobiqeTionidP.s sub quadra tus Bronn.
Glohi gerinoides slcanus Todd
Globigerina inflata d'Orb.
Globil!erlna venezUf'!]ana Hedb.
Globigerina tapurensis Blow et Banner
Globi�rerina ciperoPnsls BolJt

Globlgerina tripartltl\ Koch
Glnhhterina praehul l oi r'fes Blow

Glohigerlna

ampJiapentura Bolii

Globi�terina trivialls Subb.
Globl�terina compressa Plummer
Glob1f!P.rina eocaena Gtimbel
GlohfvP.rina eocaenica Terau P-m
Globlgerina triloculinoldes Plummer
Globoquadrina deshiscens (Chap., Parr, Coli.)
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Globoquadrina larmeui Akers
Catapsydrax dissimilis (Cush, et Bermundez)
Globorotalia obesa (Bolii)
Globotruncana arca (Cush.)
Globotruncana cf. gansserl Bolii
Globotruncana thalmani
Rotalipora appennintca (Renz)
Heterohellx globulosa (Ehrenb.)
Heterohelix pulchra (Brotzen)
Heterohelix planata (Cush.)
Ramulina novaculeata BullDird
Tlci.nella cf. berggiensis (Gandolfi)
Melonis pompilioldes (Fichtel et Moll)
Nonion planatum Cush.
Nonion mlcrum Cole
Pullenia reussi Cusch. et Todd
Cibicldes westi Howe
Cibicides precursorius Schwager
Cibicldes boueanus d'Orb.
Eponides blnominatus Subb.
Eponides lunatus Brotzen
Eponides dutP.mplei d'Orb.
Epon\des probatus Krashen.
Gyroldfn, sotdanli d'Orb
Bolivlna dilatata Reuss
I .enticulina inorm:ta d'Orb.
Lnr.1·r..a clavatl!\ d'Or'l.
J ,�> l"e:-t ' v•;lf.!nris WHJ! .. mson
Norlosaria cylinn ri�a (Atth)
GYomnsnlra chnroid.., Jones et Parker
0f>n-1ronhrya excP)s"t (Grzyb)
TexfuJaria calix (Grzyb.)

1

B J B L T O G R A F J F.
ALVTNf:'f'l T� .T . Al'�n'!'Pl<'.FF P . , ANGLATJA R. Pt al . 1 1 9 .'3) - A ,.,t oc•Os tie
l a limite o)igo-rnioc/!ne : T�SUltateS orel i m 'nn oTPS d'llT'!P TP(''h<>.-�hP
rollPrtlvP sur lec; f'!lse",el"'ts <t"l<�!l ...ornPbeoll (S3 int - Geo•lrs- il P-Ma
rPmn�
T.,..n iles, Aqul•�in<> m�rid it)'1ale). Pr�"P"'I"P r'e r.lnl-o;�"rinoides
da..,c: '."s f;:nme!'l dt> l'Olirrorhne suoeriPur. C.R. .�nmm. RG.F.
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CONTRIBUTIONS A LA LITHOSTRATIGRAPHIE ET A LA
BIOSTRATIGRAPHIE DE LA FORMATION DE GURA ŞOIMULUI
DE LA DEMI-F:ENETRE DE BISTRIŢA
R 'E S U M t
La formation de Gura Şo i m u lu i romprP.nd Ies depOts qui. dans !'u n i te
de Vran• ea du Flysch ex t erne k arpatique, st!ccedent I es dy� odi l e c: terml·
'� '''" �. Ces d•'•pol s ('lll i nnt 1 30 - 1 ro m d'f>pals�eur) son t f0rmec: d ' n r- e al•er
·
nance de co uches minces, centimetriques de marnes g ri s â t res et des gres q uartzeux.
gluuconitiques, a texture curvicorticale et aux hieroglyphes. Pa.r leurs asperts
ph ysiqu eo; et par l'alternance r yt h miqu e, les gres pr c , en t en t des rarartcrl,ti
ques de FI;ysch. Parml les couches de gres s'intercalent des conglo meera ts,
il ie'reloppml'-nt lentirulaire, et l n � i d entellement des olist · ll t e s de roches
bl h • mi nPu ses o l i a oree n e. Par la Jith olooie, la formation d,.. Gur'! Soimnl111
marques le. ch ngement du milieu geo,..himique, par le passage d 'un m ilieu,
euxmiquP (pendant I ' O iig ocen e) 11 un m i l i en oxygene. Le stra t o t yp e de la
f or m a t i on se trouve dl!lls la de mi- fen et re de Bistri'a.
Dans la partie mediane de Ia formation de Gura Ş oi mulu i du syncllnill
GeLmănu, nous avons mis en evidence une mi crofau ne, oii saur les nom
breu�es e!'pece� remanlees du Creta re et du Palenq �nP.. on en t r ouv e aw;si
df's e�pcces
autorhtone!'; telles : Globlgerlnolcles prlrnordius, G. trllobus, G.
tmmalurus,. G. subquadratus, G. slcanus ( co G. bhpheerlcusl, Globoquadrina
dehtscens, G. larm eu l, G'oborotall a obesa. La valeur biostratiqraphigne de
ces especes d-note l'age Burdigalien inferieur. La partie inferieur de la
tor ma tlon de Gura Şoi mului revient a l'Aquitanien et â la base du Bu r
d igali en (lonesl, Gheta, 1978).
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IDEI NOI ASUPRA STRATIGRAFIEI ŞI PALEOGEOGRAFIEI

,.BADENIANULUI" DIN PARATETHYSUL CENTRAL.
PREZENTARE SINTETICA
Gheorghe V oicu
A B S T R A C T
New Ideas Concemlng the Strattgrephy and the Pa
leogeography of the .,Badentan• of the Central Peratethy�.
Slynthetic Presentation. The paper deals wlth deJ:OSit3
within .the Moldo-East-European
PlaUorm in the east and
the Vienna Basin included, in the west. The1 e were se ·
parated two sedimentary dom.alns - Eastern a.nd Western
- generated by two Indo-Pacific transgressions. To the
first domain, with a completely developed Middle Mio
cene, there belong the Carpath ian Foredeeap, the Transyl
vania Ba.�in and the
Orliştie Basin. To the "'�cnnd dnm'lin.
wich containes only post-evaporitic deposlts, there belong
the area between the Orăştie Ba�in in the east and lhe
Vienna Basin includP.d, in the west. There are made some
proposltlons concerning stratotypes and there is discussed
the wlidity of the Badenlan, the Moravian and Wielici<�n
terrns.

Qbţinei"ea lin ut'limul t'imp a unor date noi microbiostrati
�rafice, conduce la concluzia că în bazinele intramontane Ca
ransebeş, Mehadia şi Bozovici, din sectorul apusean al Carpa
tilor meridionali, contrar interpretării admise pînă în prezent,
P.adenianul este reprezentat numai prin partea superioară. Ple
cînd de la această constatare, pe baza noilor date microbiostrati
grafice, personale, coroborate cu observaţiii lito-faciesale, am
;.>rocedat la o revizuire a Badenianului atît spre est în bazinele
Hdtegului, Orăştiei, Transilvaniei, tn avanfosa carpatică română
105:
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şi ucrainiană, cit şi spre vest in depresiunea pannonică pe teri
toriul Ungariei şi Austriei, inclusiv bazinul Vienei. Astfel aria
cercetată este cuprinsă intre platforma moldo-est-europeană la
est şi Muntii Alpi la vest.
CONSIDERAŢII LITO-BIOSTRATI GRAFICE
Urmărind evoluţia stratigrafică şi paleogeografi.eă a Bade
ni anului, în aria cercetată am separat două domenii de sedimen
tare, unul oriental care cuprinde avanfosa c arpatică ucrainiana
şi română, bazinul Transilvaniei şi bazinul Orăştiei şi al doilea,
occidental, la vest de bazinul Orăştiei, care incepe cu bazinul
Haţeg şi se intinde pînă in bazinul Vinei inclusiv. In domeniul
Tortonian, este complet
oriental Badenianul, denumit anterior,
c..i ezvoltat stratigrafic, incepind cu orizontul tufurilor şi mame
lor cu globigerine, urmat de orizonturile : evaporitelor, şisturi
lor cu radiolari şi orizontul mamelor cu Spirialis şi Velapertina.
Vîrsta relativă a acestor depozite nu pune in prezent probleme.
In domeniul occidental pe aria dintre bazinul Orăştiei şi bazinul
Vienei inclusiv, Badenianul este reprezentat numai prin echiva
lentul şisturilor cu radiolari şi a1 mamelor cu Spirialis şi Ve
l u.pertina. Din punct de vedere litologic in domeniul occidental
Dadenianul, cu caractere diferite faţă de domeniul oriental, este
caracterizat de asocierea : strate de cărbuni, calcare organogene
de tip Leitha şi tufuri, componente situate la diferite nivele stra
tigrafice. Asocierea acestora a pt1tut fi urmărită din bazinul
Hat eg p�"lă cel putin in bazinul Vienei . Această asociere, mai
puţin stratele de cărbuni - condiţiile limnobiotice de formare a
vegetaţiei nefiind îndeplinite - a fost urmărită şi in Badenianul
superior din domeniul oriental l'ltît in bazinele Orăştiei, Tran
silvaniei, cit şi in avanfosa carpatică. Calcarele de Leitha sint
cunoc;cute in bazinul Orăştiei şi pe bordura vestică a ba-.:inu lui
Transibaniei. Echivalentul lor superior, calcarele de Clentiu
se intilnesc in avanfosă intre Valea Buzăului şi Valea Bistriţei.
·rufurile de asemenea sînt cunoscute, in general ca intercalaţii
subtiri, dar se intilnesc şi intercalatii groase. A5tfel pe Valea
C )ltului, se cunosc m a i JTulte interci'ilatii de t.ufuri groase pin�
la 30 m, atribuite in 1 950 pentru întîia oară de Gr. Popescu
"Tortonianul ui" superior.
Depozitelor din domeniul occidental le-am atribuit virsta
badenian sup('rioarii. Iniţial am stabilit această vîrstă pe baza
asociaţiei micropaleontologice a marnelor cu Spirialis şl a for
melor de Spiratella, pentru depozitele din bazinele Caransebeş,
Mehadia şi Bozovici, considerate anterior ca reprezentind Hel-
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veţianul, Tortonianul inferior şi Tortonianul superior. Menţio
năm că · asociaţia mamelor cu Spirialis şi formele de Spiratella
constituie un cert diagnostic de vîrstă pentru Badenianul supe
rior din bazinul Transilvaniei şi avanfosa carpatică. In Badenfanul
tiin bazinele Caransebeş, Mehadia ş i Bozovici această asociatie
se situează stratigrafic sub, intra şi supraiacent e intervalului cu
strate de cărbuni. Ulterior, prin corelare micropaleont ologică-U
tofaciesală, am extins vîrsta badenian superioară şi asupra de
pozitelor · considerate ca helvetian superioare-tor tonian inferi
oare din bazinul Bahna (Marinescu, 1 96?) şi din bazinul Haţeg
( Gh . Iliescu et al., 1 97 1 ) .
Un studiu de corelaţie lito-biostratigrafic asupra depozi··
telor Badenianului din aceste cinci bazine ca şi din bazinul Si 
cheviţa, şi acesta de virstă badenian superioară ( Stancu, 1 97 1 ) ,
ne-a condus la stabilirea următoarelor caracteristici comune
1
Prezenţa asociaţiei micropaleontologice a mamelor cu Spi
ralis şi a formelor de Spiratella. eMnţionăm că această asocia
tie corespunde zonei cu Bulimina-Bolivina din bazinul Vienc� .
De asemenea menţionăm că taxonii de Spiratella au o valoare
diagnostică certă pentru Badenicmul superior de pe întreg Pa
rate thysul Oriental şi Central, începînd de la Marea Caspiră
din Bacu pînă în bazinul Vienei. 2
Prezenţa abundentă pîni:l
!a explozii a Globigeriniri'elor şi Lagenidel or la diferite nivele
alf Badenianului superior. Deoarece prezenţa acestora se con" i 
d eră o caracteristică a Badenianului inferior - a orizontului tu 
fur ilor şi mamelor cu zlobigerine - trebu i e să admitem dl e l �
apartin întregii perioade d e timp ii Baden! anului ş i c u fiern.r0
transgresiune ele au fost răspîndite pe âriile invadate : d<'ci
ele nu ap<ntin exclusiv Bac:leni&nului inferior. � - Prezenţa forme
lor de HeterosteqiM, Amphistegina şi Spiroplectammina cari
nata, de ac;e<>nea la diferite nivele. 4 - Prezenţa, în general, a
lPmaşcleJ or de Ostrea, Cerithium, Polyme�od a, Turritel la, Cor
bt, la Ptr . , tot la diferite nivel e. 5 - Caracterul in general uniform
a 1 conţinutului macro şi micropalP-ontologic pe care îl prezintă
ch:mozitele din culcuşul şi acoperişul intervalului c•· strate dt�
c<'!rbuni. 6
Asocierea stratelor de cărbuni, a tufurFor diidtice
şi a calcarelor organogene de tip Leftha, ultimile fiind situate
atît sub cit şi deasupra intervalului cu strate de dirbuni.
Am urmărit aceste caracteristici lito-biostratigrafice în
d r•presiunea pannonică pe tPritoriul Ungariei şi Austriei, inclu 
.;; fv bazinul Vi�nei. S -a observat că aceste caracteristici - m ai
putin aceea aferentă m acrofaunei, care n - a fost urmărită spre
v<'!st decit pînă în regiunea Mecsek - se identifică pe intrea�Ja
arie cercetată, inclusiv bazinul Vienei. Rezultă că depozitele con·
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siderate în Ungaria ca Tortonian inferioare (Koreczne-Laki, 1 968),

iar tn bazinul Stiriei (Kollman, 1977) ca tortonian inferioare şi torto
nian medii, au virsta badenian superioară. ln ce priVE"Şte bazinul
Vienei, pe baza aceloraşi caracteristici, inclusiv criteriul lito-faciesal
continuu prezent din bazinul Haţeg pină în b az inul Vienei, atri
buim depozitelor considerate de Papp et al. (1978) ca badenian in
ferioare (Moravian) şi badenian medii (Wielician) tot virsta badenian
superioară. Această vîrstă este susţinută şi de importanta observa
ţie tratigrafică şi paleogeografică a geologilor din industria petro
lului, unguri şi români (Ichm et al., 1967, !chim in verbis), după
care în depresiunea pannonică nu se intilnesc decit depozite for
mate ulterior orizontului cu evoporite. Acest fapt explică şi lipsa
evaporitelor din depresiunea pannonică, inclusiv bazinul Vienei.
Concluzia la care ajungem, că in bazinul Vienei este pre.
zentă numai part�:>a superioară a Badenianului, ar putea fi sur
prinzătoare, chiar deconcertantă, cind ştim că aici, la Baden-Sooss,
s-a stabilit stratotypul pentru întregul Badenian. Dacă ţinem sea
ma însă că lipsa Badenianului inferior şi mediu incepe să se re-

marce indi din sectorul aousean al Carpatilor M�rid ionali şi se
menţine astfel pe tot cupri nsul deort:>Siunii pann on i ce , P�'" consi
derente de interoretare paleogeografică aoare logic ca această si
tuaţie sii se întîlnea scă �i în ba7inul Vienei .
Pe temei ul cel or ar!i t ate nutj.>m conchidP r'I P<"i . că fată de
avan fo sa carpatkă si bazinele Tra nsi lv aniei si Odişti ei un d e Ba
d eni ; m u l <;e prP.zintă cu 0 d�>zv0lt ar e comnletii. in tPritnrii le d�
l a vest, r es nect i v în �edornl a m t <;P;:tn al C ::tr na t.i l o r Meridionali,
OE'UrPsiuli"'a pan r (m i cii inchtsiv bazinul .Sti r i ei si ba?:inul Vienei,
s-a deuus num;:ti B ad P nia r m l sunerior. ln ti. m n ul Badenianului in
fr:>rior

şi

m ediu, r e s p e ctiv în M11r'lvian şi Wielir.ian.

erau emerse

ca nrmare

a mişcă rilor stirice. Ca

trebuie să constatăm că aceste două

mori

cu rent

si o fi ci al in

sub eta j e

ace ste teritorii
o pri m ă co;1<;ecinţ ă

adm i se in pr�:>zent in

ba z i n n l Vienei, devi11 "nomina nuda " , sint

lipsite de crmtirmt in acest bazin.

însăşi a termenului de Ba
fn cuprinsul Parat�:>thvsului,

De aici decurge reconsiderarea

denian.

respP:?tiv valabilitate'l

lui

c ită vreme el nu mai defineste decît partea sup e ri o a ră din ceea

c e se considera

ca ·reprezentînd întregul. EstP. evid�>nt c1 acest
mai poate fi folosit pPntru avanfosa carpatică şi perl
t ru bazinele Transilvan iei şi Orăştiei. unde n-ar avea corespon
dent decit in orizontul marnelor cu S pi r i ali s şi Velarfortina. Pe
de altă parte se ştie că partea su ner io ară a Badenianului este de
tE-rmen nu

numită

Kosovian.

Pe

temeiul

interpretării

n.Oastre
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stratigrafice,

. ar urina c a dei:mmirea d e Kosovian sA revină intr�gii serii se•
d imentare din bazinul Vienei denumită în prezent Badenian. Dar
asupra acestor probleme vom reveni.

·
·

CONSIDERAŢII PALEOGEOGRAFICE
Repartiţia menţionată a depozitelor - complete în dome
niul oriental şi injumătăţite pe aria dintre Hateg şi bazinul Vie
nei - ne îndreptăţesc să conchidem aşezarea tra'lSgresivă, m etape,
a Badenianului, de la est spre vest şi totodată originea indo-pa
cifică a apelor care au ocupat în Badenian Paratethysul Cen
tral. Menţoinăm că aceste idei au fost prezentate de Prof. M.
Pau;:� în 1 976 în studiul său intitulat " Strat1grafia Miocenului
marin pe b�ză de criterii noi".
Unei origini atlantice a apelor din Paratethysul Central,
considerată anterior ca atare, i se opune şi lipsa t..lobigerinide
l or din bazinul Vienei. O invazie a tlanti că , prin Mediterana, ar fi
implicat prezenţa acestora într-o densitate aproximativ egală cu
a locului ce obîrşie. Ori, se constată că în bazinul Vienei, apro
!Jiat de Atlanic, după Papp et al. ( 1 Y78, pag. 1 4:3 şi 1 48), Globi-)
gerinidele practic lipsesc deşi, planctonice fiind, ar fi fost uşor
transportate de curenti. ln acelaşi sens pledează şi . unele cerce
tdri actuale privind prezenta unor specii animale în apele Medi 
lcranei. Asttel prof. Ariani de la Universitatea din Napoli ne-a
c.omunicdt de curînd că a identificat în Mediterana specii d e
uiamysis ( crustaceu d i n fam. Mysidae) care nu se intilnesc î n
oceanul Atlantic, a căror obîrşie este indo-pacifică şi c. are au
(: Olonizat întîi Paratethysul şi apoi Mediterana.
Pe de altă parte prof. Băcescu ( 1 962) remarcă prezenta
comună în Marea Neagră şi Marea Adriatică a mai multor specii
marine (Sirella, Diamysis, Acipenser, Huso, Cobitis, Sabaneyevia,
J aer a, Eurydice etc.) care după părerea noastră au fost luaic de
apele oceanice din regiunea pontică odată cu înaintarea lor spr0
vest şi duse în Adriatica.
IJLvazia apelor indo-pacifice a avut loc in două transgre
siuni. Primei transgresiuni îi apartin depozitele Badenianului in
ferior din domeniul oriental de sedimentare ; este etapa Bade
nianului inferior, care se încheie cu depunerea orizontului eva
poritic ciin avanfosa carpatică - inclusiv formaţiunea de Tiras
ruseasca -, din bazinul Transilvaniei inclusiv bazinele Mara
mureşului şi Orăştiei. Celei de a doua transgresiuni, produsă
după depunerea orizontului evaporitic în domeniul oriental, îi
atribuim depozitele badenian superioare, din domeniile ori:ental
şi occidental de sedimentare ; .este etapa Badenianului superior.
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Existenta celor două transgresluni, respectiv, a celor douA
cicluri de sedimentare, indreptăţesc divizarea anterioară a Ba
denianului in două subetaje : inferior şi superior, cu amenda
mentul că orizontul evaporitic aparţine Badenianului inferior al
cărui ciclu de sedimentare îl incheie şi nu Badenianul superior
- aşa cum s-a susţinut şi se susţine astăzi. Divizarea Badenianului
în cele 3 subetaje : Moravian, Wielician şi Kosovian apare ne
fundamentală. :
Intr-o încercare de reconstituire a căilor de pătrundere
spre vest a apelor indo-pacifice, considerăm că in prima trans
gresiune apele intră în regiunea carpatică, venind din sud-est,
pe culuoarul dintre Balcani şi masivul Dobrogei. Apele acestei
transgresiuni, după ce umplu complet avanfosa carpatică meri
dională şi orientală traversează Carpaţii pe la curbură intrind
în depresiunea Transilvaniei. Din aceasta, pe la nord-vest, apele
pătrund în ci'epresiunea Maramureşuluf iar pe la sud-vest intră
în depresiunea Orăştiei.
Cea de a doua transgresiune vine tot din sud-est, dar la
paralela sudică a masivului Dobrogei, apele oceanice se impart
in două ramuri. Prima ramură urmează calea primei transgresiuni,
apoi depăşind cadrul morfologic al depresiuni Transilvaniei se
îndreaptă spre vest, spre depresiunea pannonică, pe următoa
rele trei trasee : la nord pe valea Someşului, la sud P-e valea
Mureşului şi al treilea traseu prin depresiunile intramontane ale
Carpaţilor Meridionali.
Apele ce înaintează pe valea Someşului ocolesc pe la
nord Masivul cristalin Pannonic şi se îndreaptă spre bazinul
Vienei apoi spre Bavaria de Jos unde se formează în acelaşi t1mp
al Badenianului superior, cărbunii bruni de molasă.
Apele ce folosesc traseul văii Mureşului, după ce işl tri
mit un braţ în depresiunea Brad-Săcărîmb înaintează spre ariile:
Mecsek, sud-vestul Munţilor Centrali Transdanubieni, aria Eisen
stad-Landsee, bazinul Vienei, bazinul Stiriei şi spre regiunea nor
dică a Mării Adriatice.
Apele ce folosesc depresiunile intramontane ale Carpa
tilor Meridionali veninnd din depresiunea Transilvaniei trec
prin depresiunea Orăştiei şi depăşind pragul de Cristalin de la'
sud-est de Haţeg pătrund în depresiunea acestuia. De aici apele
se îndreaptă în două direcţii opuse : una spre depresiunea Petro
şani şi a doua utilizînd culoarul Bistra, intră în depresiunea Ca
ransebeş din care un braţ se îndreaptă spre depresiunea panno�
nică, iar al doilea braţ coboară şi umple depresiunile : Meha
dia, Bozovici, Sicheviţa, Bahna precum şi depre.siunile Dolji-Mi
lanovac şi Colubara de pe teritoriul Iugoslaviei.
Cea de a doua ramură a celei de a doua transgresiuni du1 10
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pă ce oco l�şte pe la nord masivul Dobrogea, se tndreaptă spre
est acopem1,� uscatul platformei mol do-est-europene unde se
depun depoz1tele . badenian superioare de pe aceastli arie, in·.
clusiv clirbunii karaganieni din bazinul rusesc Donbas.
In ce priveŞte' transpresiunea a doua - etapa Badenianu
lui super io� - observăm că ea are cea mai mare amploare de
.
.
păşmd hm1ta vestică a Badenianului inferior din bazinul Q.,
răştiei cu peste 1 000 km ajungînd, la vest de bazinul Vienei,
cel putin pînă în Bavaria de Jos.
După ce am tratat stratigrafia şi paleogeografia celor două
domenii de sedimentare, oriental şi occidental, este necesar si:i
abordăm �i relaţia dintre ele. Problema a putut fi clarificată prin
corelarea litc-biostratigrafică a depozitelor post evaporitice din
bazinul Orăştiei, aparţinînd domeniului orie11tal, cu depozitele
echivalente din bazinul Haţeg învecinat ce aparţine domeniului
occide::-. :al. Aceste două bazine se corelează pe baza următoa
relor câracteristici comune : asociatiil micropaleontologică a
mamelor cu Spirialis, calcarele de Leitha inferioare şi superioa
re, tufurile dacitice şi lumaşelele de Ostree. P.ezultă că interva
lul cu cărbuni din bazinul Haţeg, încadrat G.e calcarele de Leitha
inferioare şi superioare este, în bazinul Orăştiei, echivalentul
lito-biostratigrafic al intervalului nisipos-argilorr.arnos, incadrat
de aceleaşi calcare de Leitha inferioare şi superioare şi suportînd
aceleaşi lumaşele cu Ostree.
DIN ANALIZA PALEOECOLOGICĂ A BAZINULUI VIE
NEI, reţinem doar observaţia că acest bazin cu excepţia zonei
săracă în
cu Lagenide, prezintă o m acrofaună săracă la foarte
raport cu ariile de la est, inclusiv bazinul Transilvaniei şi avan
fosa carpatică, cu microfaună foarte bogată. De aici situaţia pa
radoxală de a raporta microf;:.una bogată a acestor arii la mi
microfauna săracă a b azinului Vienei.
PROPUNERI
Noua interpretare a Badenian ului din cuprinsu l Par B:tet
hysului Central, este evide nt că �'! po �te ră�ine fără cons �cmţe
h
în ce priveşt e nomen clatura stab1ht ă ŞI folosi� ă .in preze �t m
arel
urmato
nar
preh
cem
f
sens
acest
In
ică.
:r�u
.e
�
teratura geolcg
moti
pentr
an,
�
propuneri : 1 . inlocu irea termenulUJ. de Badem
Mwcenul
vele arătat e, cu termenul de Munte nian, în Munte nia
mediu fiind complet dezvoltat şi cu numeroase profile de su
prafaţă. 2. Inlocuirea termenilor de Moravian şi Wielician, de
veniţi "nomina nuda" pentru bazinul Vienei, bazinul Stiriei şi
restul depresiuni i pannonice , cu termenul cunoscut în literatură
de Transilvănian, optim dezvoltat în Bazinul Transilvaniei. Ter
meni Moravian şi Welician pot să rămînă ca orfzonturi ale subeta111
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Jului Transi1vanîan : Moraviantd -p-Emtrt:i orizontul tufurilor şl mar
nelar- cu globiyerine, iar Wielicianul pentru orizontul evaporitic.
J. · Reconsiderarea stratotipurilot şi fadesostratotipurilor stabili
te pentru Paratethysul Central (Papp et at., 1 978), din motivele
care au determinat propunerile de inlocuire de la punctele 1 şi
2, cît şi pentru corelările necorespunzătoate ca urmare a hiatu-·
surilor stratigrafice constatate. 4. Inlocuirea celor cinci profile
tie snnde, care au servit ca stratotipuri şi taciesostratotipuri, cu
profile de la suprafaţa terenului pentru motive bine cunoscute
de ordin principial şi practic.
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iNvENTARUL REV1ZWr AL FORMELOR FOSILE
MEZOZOICE, NOI PENTRU ŞTIINŢA, DESCRISE DIN ROMANIA
1. Turculeţ

Pămîntul românesc prezintă o zestre de comori naturale
inestimabile. Una dintre valenţele geologice ale acestor comori o
constituie conţ�nutul paleontolog1c al .aiverselor forma�i.uni s trati
grafice, conţinut care pe alocuri este excepţional de bogat.
Lerc� Larl!� pawonwwg.�.ce eiecLUate m riecursul w.mpului au
scos in evidenţă corelaţ1i...e şi condiţia de integrare a evoluţiei
ViE.ţii pe arealul actualului teritoriu al ţării noastre, in ansamolul
acestei părţ1 a conL.�.nenLu ui eurcp.:an şi al pămîntului, in general;
în acelaşi t1mp m.;ă, ele au aratat că, în regiunile noastre, pro
cesul infm1t-comp1ex al evo.l.uţiei a condus şi la apariţia unor vie
ţui toare care, în mare parte, rămîn specifice acestor regiuni . In
această categori� se înscnu o ser1e cte forme descrise pentru prima
dată dm Romani a fie ca genuri şi subgenuri, c1t şi ca specii noi.
Unele dmtre ele au fost ulterior rect:.noscute şi in alte regiuni,
altele in:::ă nu.
Indiferent de arealul lor de răspîndire, aceste forme rămîn
ca puncte de referinţă in aportul teritoriului românesc la funda
mentarea pa!eontologiei mondiale şi, din acest punct de vedere,
ele reprezintă indiscutabile valori ştiinţifice. Din acest motiv am
considerat util să incep elaborarea unui inve:u,ar al formelor noi
descrise din România, din formaţi unile mezozoice. Un inv':!ntar
..

complet pentru toate grupele de vieţuitoare şi subdiviziunile stra

tigrafice cere o mun(:ă uriaşă şi, :; nici un caz, nu poate f1 rodul
muncii unui singur om ; imposibilităţile ţin atît de volumul mare
de muncă şi documentare, cît şi de sfera pregătirii de specialitate.
Lucrarea de faţă nu se vrea decit o primă şi modestă cărămidă la
edificiul acestui inventar.
Mergînd pe filiera pl":!!eupărilor noastre din domeniul pa
le ontologiei am început lu crarea cu prezentarea inventarului for
melor nci de faune triasice descrise din ţara noastră.
Oricit de restrînsă ar fi sfera sa, un asemenea inventar n u
poate fi niciodată declarat nid complet şi nici intangibil c a taxo''

,
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nomie. Foarte multe forme au fost descrise dernult, din secolui
trecut şi inceputul acestui secol ; taxonomia şi sistematica pa
leontologică au evoluat, suf.�ind modificări adesea fundamentale.
In aceste condiţii, inventarierea acestor forme nu se reduce la în
tocmirea unei liste a ceea ce există in literatură, ci presupune şi
dificila muncă de revizuire a denwnirilor, de aducere la zi a taxo
nomiei, fapt ce incumbă o muncă deosebit de grea, meticuloasă şi
cu rezultate nu lipsite de riscuri·
Depai'I� de a avea pretenţia că am intocmit un inventar
exhaustiv al faunelor tr1astice, noi, din ţara noastră, socotim că
pasul poate avea mai mult valoarea unui punct de plecare care să
determine şi pe alţi specialişti pa leontologi să înt reprindă ceva ase
mănător în domeniul lor de preocupare ; numai printr-o contribuţie
colectivă şi largă se va putea trece efectiv la elaborarea unui in
ventar complet.
Elaborarea acestui inventar considerăm că este justificată
d� raţiuni indubitabile şi anume :
1 . Pune la îndemîna tuturor specialiştilor din ţară şi străi
nătate> un instrument de lucru indispensabil în mu n ca de cerc!e
tare paleontologică şi, în special, în aprecierea valenţelor naţionale
în oadrul i=�aleontologiei mondiale.
2. Oferă o bază ştiinţifică sintetică şi docu.nentară celor ce
urmăresc ocrotirea ·şi .conservarea comorilor naturii, atrăgind
atenţia asupra punctelor de pol ar izare a unor populaţii m ai dense
de forme fosile noi pentru ştiinţă.
3. Răspund<:!, măcar parţial, unui dezideN' � mondial in acest
domeniu ; astfel, in foarte ,multe ţări (Franţa, Anglia, Germania,
Austria etc.) au fost întocmite numeroru;e inventare şi cataloage
ce cuprind formele no1 c î t şi cele descrise din alte zone şi care se
păstrea ză in diferite colecţii
Din motive de economie a spaţiului tipografic noi ne re
zumăm numai la speciile noi pentru ştiinţă, pe care le prez�ntăm
in ordine sistematică dar pe g r upe ma�i şi nu pe familii ; introdu
cerea denumirii familiilor aproape ar dubla spaţiul necesar.
Notă : 1. Formele prevăzute cu asterisc ( + ) nu au o prezen
tare paleontologică şi o figuraţie corespunzătoare.
2. La formele cu numele generic (subgeneric) modificat
(r eviz ui t) numele autorului speciei şi d a t ele de i<lrmtificare sînt puse
in paranteze, dîndu-se alăturat şi numele iniţial.
3. La speciile propuse sau trecute in sinonimia altora
CUIIlOSCUte, se menţionează între parenrteze taxonul considerat şi
autorul revi zuirii
4. Taxonii generici neintîlniţi in materialele de revi
zuire au fost conservaţi ca atare, dar puşi intre ghilimele.
·

.

·

·
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1. COELENTERATE TRIASICE
1. H 1 d r

Sponglomorpha dendroidea
Braşov.

o z o a

Ki.ihn,

1 936,

r e
p.

1 2 5,

pl. 1, fig.

11,

Ladiniano�Camian,

2. A n t h o z o a r e
"Prasopora" vinassai Simion�cu. 1 926, p. 1 08-1 08, fig. text 8-1 1 ,
Mezotriastic, Agighiol-Dobrogea.
"Hexastrea" magna Ki.ihn, 1 936, p. 1 1 0 , p} . 1, fig. 8a-b , Ladinian
Carnian, Braşov·
Margarophyllia multisepta Ki.ihn, 1 936, p. 1 1 2, pl. 1, fig. 2a-b, La
d inian-Carnian, Braşov.
"Cassianastraea" rudssima Kiihn, 1 936, p. 1 1 5, pl. 1, fig. 4, Ladin.Carn., Braş'Ov.
"Cassianastraea "? transsylvanica Kiihn, 1 936, p. 1 1 6, pl. 1. fig. 3,
i d e m.
Astraeomorpha robusta Kiihn, 1 936, P· 1 1 7 , pl. 1, fig. 5, 1 b i d.
Myriophyllia jekeliusl Ki.ihn, 1 936, p. l l tJ, pl. 1, fig. 6, i b i d.
·

II. MOLUŞTE TRIASICE
Genuri n oi

:

a. Gasteropode :
Pseudoschizogonium Kutassy, 1937, p. 29, Carnian, M. Morna- Apu
seni ;
Fraelittorind Kulassy, 1 937, p. 6 1 , Carnian, M. Moma-Apuseni ;
Apicarla Kutassy, 1937, p. 7 1 , Carnian, M. Moma-Apuseni ;
Transylvanella Kutassy, 1 937, p. 33, Camian, M. Mom�Apuseni.
b. Amoniţi
Eremites Mojsiso v ics 1 893, p. 704, Ladinian Carnian , P. Cailor
Rarău ;
Romanites Krittl, 1 908, p. 500, Lacl inian-Carnian, Agighiol-Dobrogea;
Dobrogeites Kittl, 1 908, p. 522, Anlisian, Stinca Mare (Deşli Caira) Dobrogea ;
lstreites Simionescu , 1 9 1 3, p. 318, Camian, Agighiol-Dobrogea ;
Pseudocarnites Simionescu, 1 9 1 3, p. 335, Camian, Agighiol-Dobro
gea ;
Paradacltes Kutassy , 1 928, p. 323, Camian, M. Morna-Apuseni,
,

Jovites Mojsisovics

-

, 1 893, p. 49, Carnian,

p. Kovacs-Hăghimaş.
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Subgenuri noi 1
a.

Lamelllbranchiate

Moussonella Turculeţ, 1972, p. 1 1 6, Mezotriasic, Rarău (la
Daonella )
Grabella Turcu�ţ. 1972, p. 1 17, Mezotriasic, Rarău (la
Daonella )
Arzelella Turculeţ, 1 972, p. 1 1 7, Mezotriasic, Rarău (la
Daonella)
Lommelella Turculeţ, 1 972, p. 1 19, Mezotriasic, Rarău (la gen
Daonella)
Pichlerella Turculeţ, 1 972, p. 1 20, Mezotriasic, Rarău (la
Daonella)
b. Amoniţi :
Anisarcestes KitU, 1908, p. 507, Camian, Agighiol (la
Arcestes)

gen

1

gen ;
gen ;
1

gen 1

gen. :

Specii noi
1. Gasteropode triasice

Pleurotomaria barzavae Jekelius, 19'36, p. 83� pl. VII, fig. 2, Ladia.
Cam., Braşov
Pleurotomarla krautneri Jekelius, 1936, p. 83, pl. VII, fig. 3, Lad.
Cam., Braşov
Pleurotomaria racadaui Jekelius , 1 936, p. 84, pl. VII, fig. 6, Lad .
Carn., Braşov
Pleurotomaria costulata Kutassy, 1937, p. 28, pl. I, fig. 5-6, Carnian,
M. Moma-Coleşti
Pleurotomarla (Eymarella) mrazeki Jekel iu s , 1 936, p. 84, pl. VII,
fig. 4. Ladlnian-Carnian, Braşov (sub : Pleurotomaria( Echetus)
mrazekl Jekelius)
Pleurotomaria (Eymarella) mrazekl acuta Jekelius, 1936, p. 84, pL
VII, fig. 5, Ladinian-Carnian, Braşov
Stuorella convexa transylvanica Kutassy, 1 937, p. �2, pl. I, fig.
1 7-19, Camian, Coleşti-M. Moma, Apuseni
Stuorella convexa rozlosniki Kutassy, 1937, p. 32, pl. L, fig. 20··24,
idem.
Stuorella pappi Kutassy, 1 937, p. 33, pl. I, fig. 25-27, ibid.
Stuorella pappl turrlculata Kutassy, 1 937, p. 33, pl. 1, fig. 2 8-2 g, ibid.
Kokenella chlathrata Kutassy, 1937, p. 27, pl. 1, fig. 1-2, Carnian,
Chicerat-Moma
Kokenella globerias Kittl, 1908, p. 51 8 , pl. III, fig . 7, Anisian, Agi
gh i ol.
Transylvanella acmaelformis Kutassy, 1937, p. 34, pl. 1, fig. 30-34,
Carnian, Col.eşti, M. Moma
116
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Pseudoschizogonium turriculatum Kutassy, 1 937, p. 30, pl. I, fig. 7-1 1 ,
idem .
Schlzogonium e levatum turriculatum Kutassy, 1937, p. 31, pl. I, f-ig.
16, Leuridiasa, M. Moma
Worthenla romana Jekelius, 1936, p. 86, pl. VII, fig. 3, Ladinian
Carnian, Braşov.
Worthenla margaritifera Kutassy, 1 936, p. 38, pl. I, fig. 50-54 Car
nian, 1Col�
Worthenla ornata Kuta&iy, 1 937, p. 38, pl. I, fig. 50-5 1 , Carnian, Co
leşti-M . Moma
Worthenia subgranulata bicostata Kutassy, 1 937, p. 39 ,pl. t, fig.
Cannian, Coleşti-M. Moma-Apus�ni
Wortbenia lemnotropiformis Kutassy, 1 937, p. 40, pl. I, fig. 57-60.
Vorthenia transsylvanica Kutassy, 1 9 37 , p. 4 1 , pl, pl. I, fig. 6 1-63,
Carnian 5 3-55� idem
Temnotropis ornata Kutassy, 1 937, p. 35, pi. I. fig. 35-38, Camian.
Coleş.'ti, Moma
Euomphalu s carpathicus Jekelius, 1 936, p. 88, pl. VII, fig. 19, Lad.
Carnian, Braşov
Euomphalus trladicus Jekelius, 1 9 3 6 , p. 88, pl. VII, fig. 2 1 , idem
Phymatlfer llneatus Kctassy, l 037, p. 43, pl. I, fig. 72-76, Carnian,
Coleşti-M. Moma ; ( sub : Euomphalus I lneatus Kutassy)
Brochidlum coronense Jekelius, 1936, p. 88, pl. VII , fig. 1 6-18, Lad.
Carn., Braşov
Echlnocirrus applanatus Kutassy , 1937, p. 45, pl. I, fig. 77-81 , Co
leşti-Moma ; (sub : CoelocE'ntrus applan atus Kutassy)
Patella coronensis Jekelius, 1 936, p. 95, pl. VII, fig. 15, Ladin.-Car
nian, Braşov
Patella ra cadaul Jekelius, 1936, p. 96, pl. VIII, fig. 1 6 , idem
Ventrlcarla cincta Kutassy, p. 63, pl. II, fig. 59, Carnian, Coleşti,
M.

Moma.-Apuseni

Ventricaria turrtta Kutassy, 1 937, p. 65, pl. II, fig. 60-6 1 , idem
Paraturbo kittli Kutassy, 1 937, p. 58, pl. Il, fig. 30-38, ibid.

Dicosmos applanatus (Kutassy, 1 937, p. 47, pl. I, fig. 84-86, ibid. sub :
Natlcopsis (Dicosmos) applanatus Kut assy)
Neritopsis macoveii Jekelius, 1 936, p. 93, pl. VIII, fig. 1 5, Lad.-Carn.,
Braşov
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Nerltopsis armata obllqua Kutassy, 1 937, p. 50, pl. Il, fig. 8-1 1 , Car

nian,

Coleşti

M.

Mama-Apuseni

Neritopsls chlathrata Kutassy, 1 937, p. 5 1 , pl. Il, fig. 12-13, idem
Neritopsis Inversa Kutassy, 1 937, p. 5 1 , pl. Il, fig. 1 4-16, ibid .
Seisla spinosa Kuttassy, 1 937, pl. 53, pl. II, fig. 1 8-23, ibid.
Fosasriopsis pâlfy Kutassy, 1 928, b, p. 324, (Delphinulopsis plilfy

Kutassy, 1 937, p. 49, pl . Il, fig. 5-7, Coleşti, M. Moma, Carnian)
Astraea simionescui Jekelius, 1936, p. 89, pl. VII, fig . 22-23, Lad
nian-Carnian, Braşov ; sub : Astralium simionescul Jekelius
Tectus coronensls (Jekelius, 1 9'36, p. 90, pl. VII, p. 28-30, Lad.-Car
nian, Braşov ; sub : Trochus coronensis Jekelius)
Tectu� racadaul (Jekelius, 1 936, p. 9 1 , pl. VII, fig. 33, Ladn.-Carn.,
Bz;aşov ; sub : Trochus racadaui Jekelius)
Discotectus (Dimorphotectus) granulatus (Kutassy, 1 937, p. 43, pl. I,
fig. 82-83, M. Chicera, M. Mama-Apuseni ; sub : Dlmorphotectus gra
nulatus Kutassy)
Chellotoma gigas (Kutassy, 1 37, p. 28, pl. I, fig. 3-4 , Carn i an, Chi
cera-Moma ; sub : Murchisonla (Cheilotoma) gigas Kutassy)
Splrochrysalls coronensis Jekelius, 1 936, p. 1 00, pl. VIII, fig. 29,
Lad.-Camian, Braşov
Telleria coronensis Jekelius, 1 936, p. 1 00, pl. VIII, fig. 30, idA!m
Trypanostylus carpathicus Jekelius, 1 936, p. 1 0 1 , pl. VIII, fig. 3 1,
ibid.
Trypanostylus laevigatus Jekelius, 1 936, p. 1 01 . pl. VIII, fig. 32, ibid.
Coe]ostyllna (GradlelJa) fedaiana subsulcata Kutassy, 1 937, p. 67 ,
pl. II, fig. 65-66, Citrnian, Coie!'iti-M. Moma
Coe]ostyJina (PseudochrysaJis) trlcincta Kutassy, 1 9'37, p. 68, pl. II,
fi(!'. 68-70 Carnian, ColPşti-M. Moma (M. Apuseni)
Trypanosty lus duplicntus Kutassy. 1 937. p. fl9. fig. text 6, idem
Protorcula decorata· Kurtassy, 1 937. p. 70, pl. II, fig. 7 1 -73, ibid.
Euthyst:vlus coronensis Jekelius, 1 936, p. 98, pl. VIII, fi. 25, Lad.
Carn. Braşov
Praellttorina trladlca Kutassy, 1 937, p. 6 1 , pl. II, fig. 51 -53, Car
nian, M. Moma
Purpuroidea carpathica Jekelius, 1 936, p. 97, pl. VIII, fig. 1 8 , Lad.
Cam. Braşov
Anguhria muJtinodosa Kutassy, 1937, p. 58, pl. II, fig. 39'-41 , Call"
n

ian,

Co[eşti-M.

Mama

AnguJaria plicata rarlcostata Kutassy, 1 937, p. 59. pl. II, fig. 44-45,
idem

Purnurina cerithiformis binodosa Kutassy, 1 937, p. 59, pl. II, fi�.
46-47. ibid .

Aplcaria binodosa Kutassy, 1 937,
M. Moma

p. 72, pl. Il, fig. 79-81 ,
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Carnian,

Turritella alutae Jekelius, 1 936; p. 97, pl. VIH, fig. 20, Lad in-Car
nian, Braşov
Promathlda barzavae J ekelius, 1 936, p. 102, pl. VIII, fig. 37, idem
Promathida costulata J ekelius, 1936, p. 74, pl. II, fig. 86-87, ibid.
Polinlces dacicus Jekelius, 1 9 36 , p. 92, pl. VIII, fig. 1 , Ladnian-Car
nian, Br�ov, sub : Naticella dacica Jekelius)
Galeropsls depressus Kutassy, 1 9 3 7 , p. 57, pl. II, fig. 33-35, Carnian,
Coleşti-Moma

Leda daclca
Bra şov

2. Lamelllbranchiate triaslce

Jekelius, 1 936, p. 75, pl. VI, fig. 1 5, Ladnian-Carnian,

Leda (Palaeoneilo) transylvanica Kutassy, 1928 a, p. 2 1 9 , Norian,
M. ,Codru
Daonella (Pichlerella) pauli Ki ttl, 1 9 1 2 , p. 82, fig. text 1 5- 1 6 , P.
Cailor-Rarău, Ladnian-Carnian (sub : Daonella paull (Kittl)
Daonella (LOmmclE.>lla) haglghiolensis Kittl, 1 908, p. 483, pl . I,
fig. 6-7, Lad ni an, Agighiol. sub : Daonella hagighiolensis Kittl
Daonella (Lommelella) anastasiui Kittl, 1 908, p. 484, pl. I, fig. B, i dem
Daonella (Moussonella) n .f. Kittl. 1 9 1 2 , p. 36, Anisian, Sasca-Banat,
(sub : Daonella n.f. cf. moussoni Mer, Kittl)
Halobia striatissima Kittl, 1 9 1 2, p. 1 40, pl. VI, fig. 1 9- 20, Carn.i an ,

�ia-Mezi ad

Halobia szontaghi Kittl, 1 9 1 2 , p. 1 4 1 , pl. VI, f ig. 1 8 , Camian , Roşia
Meziad

Ralobia bukowinensis Kitti, 1 9'1 2 ,

p.

1 03, fig. text. 20-22, Lad in . 

Carnian, Izvorul Malulu i , Pîrîul Cai lor-Rarău.

Halobla ocevjana Kittl , 1 9 1 2, p. 1912, p. 1 58-1 59, fig. text. 36, Izvorul
Malului. Radiu

Conocardium corommsls (Jekelius, 1 9 36 , p. 79, pl. VI, fig. 23 , Ladin.
Camian, Bra şov ; sub : Cardita coronensls Jekelius)
Gervilleia bucovinensis Turculeţ, 1 97 1 , p. 1 03, pl. XVI, fig. 1 -4,
Campilian ,

Valea

Seacă-Rarău

Amphljanlra corcnensis (Jekelius, J !1-36, p. 71 pl . VI, fig. 4, Lad.
Carni!m, Braşov ; sub : Pecten eoronensis Jekelius)
Antljanira alutensls (Jekelius , 1 936, p. 7 2 , pl. VI, fig. 5, idem ; sub :
Pecten alutensis JekeU.us).
"Pecten" alhertt Jekelius, 1 9 36 , p. 7 2, pl. VI, fig. 6, ibid.
Omithopecten wlssmanni rarecostata (Simionescu, 1 9 10, p. 513, fig.
text, 22. Langobar xHan-Co.rdevolian, Popina ; sub : Avlculopecten
wlssmannl rarccostata S im i onescu)
Pecten (Antijanira) globosa Kutassy, 1 9'28 a, p. 223 , Ladn ian ,
�·

Bihor

Gervilleia (Angustella) costata Kutassy, 1928 a, p. 222, Rhaetia n,
M. Codru
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+ Lima rarecostata Kutassy, 1 928 a, p. 2 1 9, Nor ian, M. Codru
+ Llma podeki Jekel ius, 1 936, p. 74, pl. VI, fig. 1 0, Ladnian-Car
nian, BraşoV'
Enantiostreon triadlcum Jekelius, 1936, p. 74, pl. VI, fig. 1 3, idem
+ Modiola alata Kutassy, 1 928 a, p. 222, Rhaetian, M. Cadrului
+ Llthodomus hungaricus Kutassy, 1 928 a, p. 2 1 9, Norian, Vf. Faţa..
M. iCodrului

+Mysldia bittneri Kutassy, 1928 a, p. 219, Nori an, M. Codrului
+ Myoconca waagenl Kutassy, 1 9'2 8 a, Raetian, M. C odrului
+ Myoconca gastrochena rhaetlca Kutassy, 1 928 a. p. 224, Rhaetian,
Bihor

+ Myoconca recta norica Kutassy, 1 9 2 8 a, p. 219, Norian,

M. Co

drului

Mysidioptera kittJi lata Simionescu, 1 91 0 a, Anisian, p. 481, text
fig.

2 1 , Stinca Mare (Deşli-Caira) Dobrogea'

+Mysldloptera dacica Schr2ter, 1 9 1 5, P. 2 1 1 , Antsian, Sasca-Banat
+M:vstd!o!'te,.a hungarica Kutassy, J !:l2 8 a , p. 222, Rhaetian, M.

Corlrul•1i
-:"t'J' voqhc.:f!l 'eutsehl JekeEuR, 1 936, p. 7t:i, pl. VI, fig. 1 8 , Ladin.
C-arn ian, Braşov
Mynph..,ri� predat JPlreli us, 1 � � 6 . p. 77, pl. VI. fig . 24, i dem
+ I.�·r.nf!us p:!Ifyl F'•1t::�ssv. H l2 n ::t. p. 2?0. Nor ; fl n . M. Cadrului
1 fl" R � n. 22n Nori an . M. Conrului
-L !.q·"�m; s7o�!"!!,hf Ku +"c:!';v

+ Ly.,odus roz!msn:kt Kci t P sc;v H l28 a. P. 220. idem
+ J.vrodn s huani l{ttt.F�ssv. ] O ? R q_ p . 2?.() ibi d
+ L ycodus p•�thoi Kuta ssy, 1 928 a , p. 220, ibid.

-l-

M:vf'nhor1opsls raricostatcs Knt�ssy. 192R

lui, p. 2 1 9

a , Nori:m, M

Codru

+ c;:r:� Mh t,.l ., rllr�t Kntao:: c;y, l fi ? A � n . ? H l N!1r�::�.n 1\1:. Codrt•lnt
+ �,.haffJ. �Ht1la cnshf�t Kutass v. J 9 ?R , N"r: ? n . n <J l 9'. M Cr>drtJlui
-l-

�,..,.. �ffh�Ptlia m�>Hing1 gJohosa

K11+!l<:�v.

1 ??11

::� .

R,_aeti an,

M.

r�.,.uht1
('""l"rlio.... ,.,.,."l, , �O"I"Ollensis JPkf'}iliS, ] 9 "" n P l . n� m. fig 25-27. Lad.
r� ..... .

Braşov

Hnmornv" (.-\ .. romya� min u h K11tassy. 1 92� n n. 2 1 9. Nor: an, Vf.
"F'�t<>.-M f'r.drttlui
+ C;�rdft::t tr::�nsylv�ntr.Jt Ku+ assy , 1 928 a, p. 323. c�rnian. M Mama
-l-

Apuseni.

3 N " utUoMee trhtsice
O•tho"el'as i:r�rrescens Kittl 1 928, p. 488, pl . J, fig. 1 0 , Ladnian,
A �righ i ol
Plruoronf\utllus (TrRrh'?'•mfi"us) mir.uens (;Kitt!J., 1 9fl f:l . p. 489.
pl. I, fig. 11 ;

sub : Nautilus (Trachyr.�tutilus) minuens Kittl)
1 20
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Styrlonautilus sauperi rumanus Sim ionescu , 1913, p. 285, pl. I,
fig. 3, fig. text. 9'- 10, Mezotri as, Agighiol-Dobrogea
Mojsvaroceras danubiensis (Simi onescu , 1 9 1 3 , p. 74, fig. text . 1 0,
1 3-14, Werfenian , sub : Nautilus (Mojsvaroceras) danubiensls Simi
onescu, Dobrogea

Nautllus nov. f. i nd . Mojsisovics, 1882, p. 282, pl. 91, fig. 4, P. Cai
Rarău , (Ladinian-Camian, (
Syrlngonautilus zinae Air. apud Di
�ne r , 1915, p. 338, 356)
4. Ammonoidee triasice
Sageceras walteri Mojsisovics, 1 882, p. 1 87, pl. 53, fig. 9, 1 1-13,
Lad i n . -Carn ., Piriu! Cailor, Rarău
Danubites celtitoldes Kittl, 1 908, p. 520, pl. III, fig. 9, Anisian,
Stinca Mare (Deşli Caira) Dobrogea .
Hungarites danubii Kittl, 1 908, p. 520, pl. III, fig. 1 1-1 2, Anisian,
=

Agighiol

+ Balatonites sascanus Bockh, 1 888, p. 294, Anisian, Sasca-Bana:t
+ Balatonites semseyi Bockh, 1 888, p. 294, Anisian, Sasca-Banat
+ Meekoceras bo..khi Schreter, 1 9 1 5, p. 2 1 1 , AnisiaJJl , S asca-Banat
+ Meekoceras isterensis Sch ret e r , 1 9 1 5, p. 2 1 1 , Anisian, Sasca
Banat
+ Ceratites

isterensls Schreter, 1 9 1 5, p. 2 1 1 , Anis i an , Sasca-Banat
Pseudocamltes arthaberi (S i mi o nescu , 1 9 1 3, p. 335, tex t-fig. 65-66,
Neotrias, Agighiol ; sub : Carnites (Pseudocarnites) arthaberi Sim. )
Dobrogeites tirolitiformis Kittl, 1908, p. 522, pl. III, fig. 12-13,
Anisian, Stinca Mare (
Deşli - Cai ra) D o b r o g ea
Trachyceras (Protrachyceras) rudolphl Mojsisovics, 1882, p. 1 1 1 ,
pl. 34, fig. 5, P ! rîul Cailor-�atău, Ladin.-Carnian (sub : Trachyceras
rudolphl Moj s
Trach}ceras (Protrachyceras) rudolphi euxinus K i ttl , 1908, p. 494,
pl. 1, fig. 20, Lacinian, Agighiol ;
sub : Protrachyceras rudolphi
euxinus Kittl
Trachyceras (Protrachyceras) sirenitoides (Kittl, 1908, p. 495, pl. TI ,
fig. 1 , Ladn i an , Agighiol ; sub : Protrachyceras slrenitoides Kittl)
Trachyceras (Protrachyceras) dobrogiacum (Simionescu, 1 9 1 3, p. 296,
pl. III, fig. 1 0, Ladnian, Agighiol ; sub : T rachyceras dobrogiacum
=

Sim.)

Trachyceras (Protrachyceras) dleneri (S im i onescu , 1913, p. 297, pl.
III, fig. 5, fig. text. 20, Ladnian, Agighiol ; sub : Trachyceras die
nerl S im .)
+ Trachyceras (Protrachyceras) szontaghi (Kutassy, 1928 a, p. 224,
Neotrias, M. Bihor ; sub : Protrachyceras szontaghi Kutassy)
Trachyceras (Protrachyceras) furcatum evolutum (Kittl, p. 493,
pl. I . fig. 1 7-18, Ladnian, Agighiol ; sub : Clionites (
Protrachy
ceras) evolutus Kittl)
Cllonites dobrogensls Kittl, 1 908, p. 491 , pl. 1, fig. 12-14, Lad-
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nian, Agighiol,
p. 303)

( - Cllonites torquati

Mo j s

.

după Simionescu, 1 913,

Clionites catharinae bucovinensls Simionescu, 1913, p. 302, pl. IX,
6, Carn ian Agigh iol
Clionltes m.razeki Kittl, 1908, p. 493, pl I, fig. 16, Ladnian, Agi
ghiol ( - ? Cllonites chatarinae bucovinensls după Simionescu, 1 91 3,
fig.

.

.

p. 302)

Anolcites promontis (Kittl, 19'0 8, p. 492, pl. 1, fig. 1 5 , Ladnian, Agi
ghiol ; sub : Clionites promontis Kittl)
Anolcltes furcosus dobrogiacus Sim i onescu , 1913, p. 299, pl. !11,
fig. 7, An isi an , Agighiol
Dlttmarites redllchl (Kirttl, 1908, p. 498, text. fig. 5, Ladnian, Agi
ghiol ; sub : Arpadites (Dittmarltes) redlichi Kittl) ( � ? Askleploceras
loczyi Diener, după Simionescu, 1 91 3 , p. 404)
Eremltes orientale (Mojsisovics, 188?1 p. 192, pl. 31, fig. 5, Carnian,
P. Cailor-Rarău ; sub : Trachyceras orientale Mojsisovics)
Celtites neumayrtc planus Simionescu, 1913, p. 304, pl I, fig. 4,
.

Mewtrias, (Agighiol
Jovites dacus Mojsisovics, 1893, p. 49, pl. 84, fig.

1-3, P. Kovaci
Bă'lan, Norian.
Lobites euxlnus (Kittl, 19'0 8, p. 497, pl. II, fig. 5-6, La'dnian ?, Agi
ghiol ; sub : Jovites euxlnus Kirt't1)
+ Juvavites costatus Kutassy, 1928 a, p. 224, Neotri as, M. Bihor.
Arcestes (Anisarcestes) kittli Simionescu , 1 91 3 , p. 3 1 0, pl. V, fig 4, ?
.

Carnian,

Agighiol.
Arcestes (Anisarcestes) mrazP-ki Si mio nes cu , 1913, p. 3 1 1 , pl. IV,
fig. fi ; pl . VII, fig. 2 ; pl . IX. fig.
Agighiol

7 ; fig.

text.

31-32, ? Camian,

Arcestes (Pararcestes) trl labi at us Khtl, 1 908, p. 509, fig. text. 1 1 -13,
i\rcest('s (Pararcestes) trilabiatus discoides Kittl, 1 908, p . 509, fig.
text.

14-15

Agighiol

Arcestes (Pararcestes) crassus

Kittl,

Agighiol

Arcestes petrosensls

Ki ttl , 1908,

Agighiol

1908,

p.

510,

pl.

I:ni, f i g . 4,

p. 510, pl. III, fig. 5, N�otrias,

Arcestes (Proarcestes) reyerl Mojsisovics , 1 882, p. 160, pl. 45, fig.

1 0, Carnian, Pîrîul Cailor-Rarău
Joannites ştefăncscui Kittl, 1908, p. 504 , pl. III, fig. 3, Camian ,
Agighio[
Joannites alimoănesthmoi Ki ttl , 1 908, p. 504 , textfig. 8, Camian,
Agighiol (
Joannltes ştefănescui Kittl, după Simionescu, 1 9 1 3,
9

'-

-

p. 3 1 5-316
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lstreltes ptycbitifonnis (Simionescu, 1913, p. 318, pl. IX, fig. 3-4;
fig. ·text. 39-42 ; sub Joannites (lstreites ) ptycbltlfomis Simi
onescu)
Romanites simionescul Kittl, 1908, p. 500-502, pl. II, fig. 7-8, fig.
text. 7, Carnian, Agighiol
Romanites ? primus Kittl, 1908, p. 528, pl. I!II, fig. 19, Anisian ?,
Stinca Mare (Deşl-Caira) Dobrogea
Cladiscites primith•us K.ittl, 1 908, p. 503, pl. III, fig. 2, Carnian,
Agighiol
Hypocladiscites pascui (Kittl, 1 908, p. 502, pl. II, fig. 9', Carnian,
Agighiol ; sub : Procladiscites pascui Kittl)
+ Megaphyllites dieneri Kut8JSSy , 1 928b, �· 323, Camian, M.
Mama-Apusen i
Megapbyllites angustus Kittl, 1908, p. 522, pl. III, fig. 14-15, Agi.
ghiol, ?
Megaphyllites u.mbonatus Kittl, 1908, p. 523, pl. III, fig. 16-17, ?
Mezotrias, Stinoa Mare (Deşli-Caira) Dobrogea
Ptychites ştefănescul Simianescu, 1 9 1 0a, p. 477, pl. I, fig. 1 1 ,
text. fig. 1 5, Anisian, Stînca Mare (Deş.li-Caira) Dobrogea
+ Placltes umbonatus Kutassy, 1 928b, p. 323, Carnian, M. Mama-Apuseni
+ Placites superbus Kutassy, 1928b, p. 323, Carnian, M. MomaApUJSeni
+ Placites hunga ricus Kutassy, 1928b, p. 323, Carnian, M. MomaApuseni
+ Paraplacites nopcsai Kutassy, 1 928b, p. 323, Marni·a n , M. Moma
Japonltes dobrogiacus Simionescu, 1910af p. 477, pl. I, fig. 1, 9'- 1 0;
fig. text 16-1 7 ; Arnisian, Stinca Mare (Deşli-Caira) Dobrogea
+ Nannites 16czyi Kutassy, 1928a, p. 2 1 8, Ladinian, M. Codrului
Leiophyllites gymnitiformi s Kittl, 1 908, p. 524, fig. text 16-17,
Anisian, Agighiol ; sub : Mouophyllites gymnltiformis Kittl
LeiophyiJites transversus (Kit bl, 1908, p. 524, pl. fiii, fig. 18, Ani
sian, Stinca Mar� (Deşli-Caira) ; sub : Monophyllites transversus
Kittl)
Monophyllites aonis Mojsisovics, 1 882, p. 208, pl. 78, fig. 3-5, Car
nian, Pîrîul Cailor-Rarău
5. Belemniţi trlasicl

Atractites paliformis Kittl, 1908, p. 488, pl. I, fig. 9, Ladinian,
Agighiol
Dictyoconites kongazensis Kittl, 1 908, p. 518, pl. III, fig. 8, Ani·
sian, Ag.i.ghiol
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inferior şi mediu. Faptul că formaniferele mai stnt asociate cu
Dlscina pascui KitU, 1 9 0 8, p. 479', pl. 1, fig. 1 . Lad inian, Agi

ghiol-Dobrogea

m. BRACHIOPODE TRIASICE
1.

RhynohoneUde

Holc<>;ohynchla barzavae (Jekelius, 1 936, p. 56, pl. 1m, fig . 21-23,
Ladinian-Camian, Braşov ; sub : Rhynchonella barzavae Jekelius)
Norella ? eupentagona (Kittl, 1 9 0 8, p. 481 , pl. 1, fig . 5, Ladinian ,
Agighiol ; sub :Rynchonella eupentagona Kittl)
Austriellula herblchl (Jeke1 ius , 1936, p. 58, pl . HI, fig. 31, Ladi
nian-Carnian, Braşov ; sub : Rhynchonella {Austriella) berblchi
Jekelius)
Austriellula parva (Jekelius, 1 936, p. 58, pl. III, fig. 30, Ladinlan
Carnian, Braşov ; sub : Rhynchonelh (Austuriella) parva Jekelius)
Caucasrhynchia daclca (J�kelius, 1 936, p. 53, pl. III, fig. 8, Ladi
n ian.:carnian, Bra şov ; sub : Rhynchonella dacica Jekelius)
Caucasorhynchia dadea pauclcostata (Jekelius , 1936, p. 53, pl.
,
Ladinian-Carnian, Braşov ; sub : Rhynchonella dacica paucicostata
Jekelius)

Caucasllrhynchla dacka ( Jek elius, 1 936, p. 53, pl. III, fig. 8, Ladi
L " djn1,n n -Cn·rnian, Braşov ; sub : Rhvncbonella racadaut Jeke1 i 11c;)
Caucasorhynchia alutae (Jekelins, 1 936, p. 54, pl. III, fig. 9, Ladi
n i ;m-Camian, Braşov ;

sub :

Cauca�orhynchia curmaturi

24-?5, La d i nian - C a rni a n ,
Jekelius)

Rhynchon�lla alutaP- Jekelius)

(Jekel ius.

Braşov ;

1 9'36, p. 57, pl. ITI, fig.
Rhynchonella curmaturl

sub :

Cauca� 1rhynr.hia transsyivanlc.R (JPke l i n s . 1 936. p. 57. pl. Ill. fig.
J .ad!nian -Carni an , Bras·ov ; sub : Rhyn�honella transsylvanica
Jekelius)
Cau,.asorhynchia mPschendorff'ri qekel ius . 1 93fi. p. 57, pl . III. fig.
27-29. Ladi n ian-Ca�iaP, Braşov ; sur : Rhynrhon"lla rneschendor
fel'l JPk��ius)
Robinsnm'!lla b .. a!"ovl<>e (Jekf'lh.1 � . 1 9:-l6. o. 52. n1. III, fier. 5. La
rlini ;m..JC;:�rnirn. B ra sov : sub : Rhvnchoneiia brasoviae Jekelius)
Rohi n sml Pll a coronae (Jekelius. 1 936. p. 52, pl . III . fig. 6-7, Ladi
n hm-C'Rrni::m . B:·aşov : suh : RhynLhonella brnsovine JPkelius)
Robinson ..JJ� orinPntalls (Pe t ers . 1 867. p. 1 62 , fig. tPxt l 2 a-d. Me
?otri asi r Insnl.a Popin a : sub : �hyncltoneJia o ri e nt a. II s Peters)
Trigonirhvnch�>Ua cynodon m1da (Jekel ius, 1 936. p. 55, pl. III,
fig. 1 1 - J 3. Ladinian-Carnian, Braşov ; sub : RhynchoneJia cynodon
26,

flHrlll Jpkel;l ' S)
TrigonirhyndtP.lJa cyf'o�on trinJf,.?t� (JPkelitu�. 1 936. p. 55, pl. TII,
fig. 1 8 , L::�d;n i·a P-Carni.an, Braşov ; sub : Rhynchonella cynodon

tripllcata Jekelius)

124·

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

2. Splrlferlcfe

Neoretzia carpathica (Jekelius, Hl;;so, p. 64, pl IV, fig. 23, Ladi
ruan.-carman, Hrqov ; suo : be1.z1a c�:trpaunca J e.lie.u.u.s)
� ""r"I.Zia scd.llel'! (J e�enus, 11:1Jo, p. ti'i, pl. l. V, 1J8. "''*• Ladinian
Larman, .l:iraşov ; sub : .keL:tla scau.er1 Jt!Keuus)
.t.u.racune.ua 1asciata (J eKeJ.IU:>, l.I:IJo, p. ou, p1. 1 v , fig. 10, Ladinia.D.
Larman,

.l:ira�uv ;

suo : :Spa..gera l�:tscuta.a .J eKellW:i)
(J ekeHu.s, .1.1:1Jo1 p. o:.:: , pl. 1 V , IJ8. 12-15, La
dlllian-L-arnian, Hrqov ; suo : �pu�.ge•·a corunde .J e��uus)
.a:.wac Llll�.l.la llla U.n'e.U (J eK.ellus, J.::.luO, p. o .L , pl. 1 V , .Li�. .Ll, Lad.i
ill iillA..-arman, J:SraliOV ; suo : .,p1n�c.ra wacovt:ll .J eKeJ..J. u»)
Auum<actmt:ua carp a l.lnca (j e�eJ.lUS, ll:/Jo, p. o�, p!. ,1. V, fig. 16,
Laum1an- Larm an, .tsraşov ; suo : l3.1Jll'1gt:.ra c<arpi:lunca .J eK.ellU:>)
AllOllli:ICtlutaJa Wihtrtca J.at.a (;::, m uonel:>cu, 11:1 J. u, p. OU;)1 11g. LeXI. 1 a-c,
Lauuuan-L.-arruan, J.n:; uJ.a .Pop.na ; suo : .liH.)'Ucuune..�.ut u....canca .laLa
.:>,J.iUlJ.One.sc u)
Uio.r.ll:i LeJ.ua �.· omana (J ekelius, p. 63, pl. IV, f.ig. 18, Lad iruan-Car
man, HrB.iOV ; sub : ;:,p1ngera rumilna J t!K.euus)
Ulul'IStt a romaruca (::>antonescu , 1 � 1 u , p. bUtl, ug. text. 1 1-12, La
aiman-L.arnian, ln..:; uJ.a .PopJ.na-J.Jobrogea ; .suo : ·.ter�uratUJ.a ruma
.c.w-acun�;;.l.ia coronae

••

mea

:::;.unionescu)

remacune11a lasciataeformis (J ekelius, 11:!36, p. 6 1 , pl. IV, fig.
8-�. Lad1ruan-1Carman, Braşov ; s u b : ::,t-:,r•gera las..:iata�tunnis J e
kebus)
.t-c.hactinella at ha nas iui (Jekelius, 1!::1 36, p. 6 1 , pl. 1 V, flg. 4-7, La
aiman-Carm.an, Braşov ; suo : Sp1rigcra athana.!.tUi J ekeuus)
Komnckma ar thilbtri (::ilmlOnescu, H l l U , p. !JUO, fig. text 1 , Ladi
nian-Carnian, Lnsula P.opina
Konincklna productifornns Kittl, 1 908, p. 479, pl. I, fig. 2-3, La
dinian, Agi�hiol
Konmkella l.rauthi J eke lius, 1 936, p. 64, pl. IV, fig. 2 3 - 2 7 , Ladi·
nian-Carnian, Br�ov ; sub : Spint e r ina slmionescui Jekelius)
Mentzelia megarhyncha dobrogiaca (.Simionescu, 1 9 10, p. 510, fig.
text 2a-c, Ladini,an-Carnian, insula Popina ; sub :
Spiriierina
(Mentzelia) meg a rhyncha dobroglaca S'irn:iJonesou)
Mentzelia '! simionescui (Jekelius, 1 936, p. 59, pl. IV, fig. 2, Ladi
niliill-Carni-an, Braşov ; sub : Waldheim.ia trladica Jekelius)
Mentzelia ? prlmorialls (KittJ, 1908, p. 479, pl. 1, fig. 4, Ladinian,
Ellvella ? şefănescui (Jekel ius, 1 936, p. 59, pl. IV. fig. 3, Ladi
nian-Oarnian, Braşov ; sub : Spiriferina ştefănescui Jekelius)

3. Terebratullde

Camerothyris b arzavae

(Jekelius,

Ladinian-Carnian, Braşov ;

1 936,

p.

67,

pl. V, fig.

1 1-12,

sub : Waldhelmi a alutae Jekelius)
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Camerothyris alutae (Jekeliw;, 19361 p. 67, pl. V, fig. 13-14, Ladi
Spirit:erina prtmoria1is Ki ttl)
Camerothyrls piai (Jekelius, 1936, p. 68, pl. V, fig. 18-19', Ladi
nian-Carnian, Braşov ; sub : Wald.heimia piai Jekelius)
Camerothyris triad.ica (Jekelius, 1 936, p. 67, pl. V, fig. 17, Ladi
nian-Carnian, Braşov 1 sub : Waldheimia triadica Jekelius)
(.;amerotnyris wacb.neri (Jekelius, 1 936, p. 67 • pl. V, fig. 15-16, La
dinian-Carnian, Braşov ; sub : Waldheimia wachneri Jekelius)
Woroboviella ? ktihnl (Jekelius, 1936, p. 69, pl. V, fig. 22-23, La
dinian-Camian, Br.aşov ; sub : Waldheimia kilhni Jekelius)
Pseudorugitella daclca (Jekelius, 1936, p. 66, pl. V, fig. 3-5, Ladi·
nian-Carnian, Braşov ; sub : Waldheimla dacica J ekelius)
Pseud.orugitella preda! (J�kelius, 1 936, p. 66, pl. V, fig. 6-7, Ladi
nian-Oamian, Braşov ; sub : Waldheimia predat Jekelius)
Agighiol ; sub :

IV. ECHINODEKME TKIASICE
1. Crinolzi

Encrinus coronensis Jekelius,
Carnian,

Braşov

1 9 36 , p. 4 1 ,

pl.

II,

fig.

1 5, Ladin.

Encr.inus carpathicus Jekelius, 1 936, p. 4 2 , pl. ill , fig. 16-17, idem
Isocrinus racadaui Jekeliu�, 1 936, p. 42, pl. Il, fig. 19", ibid.
2. Echinlde

Mlocidaris curmaturl Jekelius,
Carn.,

1 936, p. 43,

pl.

Braşov

I I, fig. 2 1 - 22 ,

Lad.

Miocidarls barzavae Jekelius, 1 936, p. 43, pl. IJ, fig. 24-26, ibid.
'friadocldarls coronensls Jekelius, 1 936, p. 44, pl. II, f1g. 2 0, ibid .
.,Kadiolus " adametzi Jekelius, 1 936, p. 49, pl. II, fig. 50- 5 1 , ibid.
"Kadiolus " alutensis Jekelius, 1 936, p. 49, pl. I\l, fig. 46, ibid.
"Kadiolus" antipal Jekelius, 1936, p. 50, pl. II, fig. 48, Ladin.-Cam.,
BraşoVl

"Kadlolus" herblchi Jekelius,
,.Radlolus" racadaui Jekelius,

1 936, p. 50, pl . II, fig. 45, idem
1 936, p. 49, pl. II, fig. 47, ibid.
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CONTRIBUŢII LA STUDIUL IHTIOFAUNEI OLIGOCENE DIN
SEMIFEREASTRA HUMORULUI
M. CIOBANU. ZAHARIA C.

Fauna ihtiologică prezentată în această lucrare a fost iden
ti.Jfkiată în d�zLtele oligocene dlin si1ndinalul Vîrv,ata.. Acest
sinclinal, situat in semifereastra Humorului (Ionesi 1 97 1 , 1 979),
se desfăşoară pe stînga văii Humorului, sub forma unei cute
largi, aproape normală, in care succesiunea începe pe flancuri
cu stratele de Bisericani de vîrstă Priabonian şi se incheie in ax
cu stratele de Gura Şoimului de vîrstă Miocen inferior (lonesi şi
Ghet.a, 1 977).

Sinclinalul Vîrvata este foarte bine deschis, in special pe
flancul vestic, de pîraele Ţiganca, Dulce şi Văcăreni, atluenti pe
stînga a văi Humorului.
In cuprinsul depozitelor oligocene se pot separa entitătile
devenite clasice pentru unitatea Vrancea : menilitele inferioare,
mamele bituminoase, disodilele inferioare, gresia de Kliwa, diso
dilele superioare, menilitele superioare şi aisodilele terminale.
Fauna ihtiologică provine din disodilele inferioare (p. Dulce)
şi mai ales din disodilele superioare (p. Văcăreni).
A t h ana s iu ( 1 9 1 0) a fost primul geolog care, a semnalat
prezenţa pejŞHlor fos1li (soJzJ. de peşti) in di,!,ooilele din baZ�inul
văii Moldovei în punctul denumit in prezent " Piatra Pinului".
Pau că ( 1 934) în disodilele de la Piatra Pinului, a determi
nat patru specii : Clup ea Jongimana Heckel, Alosa sculptata Weil
ler, Serranus budensis Heckel , Mrazecia (Scopeloides) mrazeci
Paucă, Lepidopus sp.
Brustur şi Grigorescu ( 1 973) din aceleaşi disodile de la
Piatra Pinului descriu trei specii de peşti, dintre care o specie
nouă : Palaeorhynchu s humorensis Brustur şi Grigorescu. Cele
lalte specii sînt : Argyropele �us cosmovicii Pauoă, Clupea cf. lon
gimana Heckel, Lepidopus sp
ln 1 974, V oicu şi Ignat determină, de asemenea de la Pia
tra Pinului, următoarele opt specii de peşti : Alosa sculp ta t a
.
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tosilifet.

Weiller, Argyropelecus cosmovicii Păucă, Polyipnus sobniovensis,
Scopeloides mrazeci Paucă, Lepidopus glarissianus, Syngnuthus
incompletus Danilcenk.o, Scorpaena pilari, Thyrsitoides aff. za
rathoustrae.
Trelea, Saraiman, Voicu

au reluat în studiu punctul fosili
fer ci'e la Piatra Pinului in 1 973, 1 974, 1 977, punind in eviaenţă 1 5
specii d e peşti, dintre care o specie nouă : Esox moldavicus Tre
lea et al. cît şi două specii citate pentru prima dată la noi in
ţară : Hemithyrsites maicopicus Danilcenko, Lednevia oligo
cenica Smirnov. Celelalte specii găsii:e sînt : Alosa sculptuta
Weiller, A1gyropelecus cosmovicii p,aucă, Polipnu s sobnioviensis
Jermanska, Scopeloides mrazeci Paucă, Lepidopus glarissianus
Bla1ino. Thyrsitoides aii. zarathoustrae Arambourg, Scorpaena pi
lari Kramberger, Sardinella rata Danilcenk.o, Po111 o lobus iacilis
Danilcenko, ldrissia carpatica Jermanska, Rhombus stamatini
Paucă, Capros rodobajanus Kramberger.
Din cele relatate rezultă că din semifereastra Humorului
a fost studiată, pînă in prezent fauna de peşti fosili din punctul
Piatra Pinului, de unde în total s-au semnalat 18 taxoni, ain ca
re doi taxoni, noi. Menţionăm că punctul fosilifer Piatra Pinului
se încadrează pe flancul vestic al sinclinalului Poiana Făget
Isachia (Ionesi 1 97 1 ), aproximativ în partea inferioară a diso
dilelor superioare.
După cum am anunţat, fauna indentificată de noi provine
din � incJ inaJul Vîrvava, element plicativ, si tuat mai la est de
sinclinalul Poiana făget şi de care este de�părtit Je anticlinalul
Humor ( lonesi 1 9 7 1 ) .
Din disodilele inferioare, d e pe pîrîul Dulce, am colectat
un număr redus de impresiuni ci'e peşti. Deschiderea apare in ma
lul stîng al pîrîului şi are o lungime de 6-7 m. Petrografic, aici
apar disodile uşor nisipoase, brun negricioase, cu stratificaţie rni
limetrică pînă la centimetrică. Pe suprafaţa de stratificatie apar
eflorescente de sulf şi 9ips. Taxonii determinati sînt in număr
de patru :
Clupea longimana Heckel ;
Alosa sculptata Weiller ;
Lepidopus glarissianus Blainville ;
V inciguerria distincta Danliikenk.o.
Nu toate exemplarele sint bine păstrate, totuşi, se ob
servă bine coloana vertebrală şi scheletul inotătoarelor.
Din disodilele superioare, de pe pîrîul Văcăreni, am co
lectat o faună ihtiologică bogată. Deschiderea apare în versantul
drept al pîrîului şi are o lungime de 20-24 m. Aici, ci'isodilele
sînt marnoase cu stratificaţie grosieră şi neregulată, ceea ce nu
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permite dedt rar detaşarea unor exemphi.re întregi. Stratigraftc
se plasează la circa 35 m de limita cu gresia de Kliwa.
Din acest afloriment am determinat următoarele specll 1
Clupea Jongimana Heckel 1
Clupea voinovi Pauc ii 1
Clupea sardinites Heckel 1
Opisthonema antethrissa Ciobanu 1
Opisthonema persicum Ar ambourg 1
Alosa sculptata Weiller r
Pomolobus aii. iacilis Danilcenko 1
V inciguerria obscura Danilcenko ;
Aeoliscus heinrichi Heckel 1
Esox moldavicus Trelea et al. ;
Gymnosarda dissodilica Ciobanu 1
Lepidopus glarissianus Blainville 1
Eomyrus aii. vetralis Agassiz 1
Syngna thus incertus Danilcenko ;
Syngnathus sp.

Jn total din disodilele inferioare şi superioare am determi
nat 1 7 specii şi un gen. Acestea se repartizează la 8 familii 4
orci.'ine şi 1 2 genuri. Zece specii sînt pentru prima dat! citate tn
semifereastra Humorului : Clupea Voinovi Paucii ; Clupea sardi
nites Heckel 1 Opisthonema antethrissa Ciobanu 1 Opisthonema
persicum Arambourg ; V inciguerria obscura Danilcenko ; V in
ciguerria dis tincta Danil cenko 1 Aeoliscus heinrichi
Heckel 1

Gymnosarda disodilica Ciobanu ;

Eomyrus aff, ventralis Agassiz ;

Sygnathus incertus Danilcenko ; Sygnathus sp.

Vinciguerria distincta este pentru prima dată găsită la not
in ţară.
In concluzie, in disodilele inferioare şi superioare din sin
clinalul Virtava, din semifereastra Humorului, am identificat 11
specii de peşti fosili din care 1 1 nesemnalaţi în cercetările ante
rioare.
Prezentarea

taxonică a ihtiofaunei

Cls. Osteichthyes Goodrich, 1 909
Ord. Clupeiformes, Berg, 1 940
Subord. Clupeoidei
Fam. Clupefci.'ae
Gen Clupea
Clupea Jongimana Heckel, 1 850
1 931 Clupea longimana, Heckel ; Paucă, pg. 667, pl. 1, fig. 3a.
1 973 Clupea longimana Heckel ; Brustur şi Grigorescu, pg. 1 1 0,
pl. III, fig. 2.
1 977 Clupea longimana Heckel ; Ciobanu, pg. 41, pl. VII, fig. 2.
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Caracteristici morfometrice (dimensiuni In mm)
Lungimea totală a corpului 55 pinii l a 80 ;
Lungimea capului 1 1 pinii la 1 8 1
Inălţimea maxlmil a corpului 10 pinii la 20 ,
lnălţimea capului 8 pinii la 1 2.
Am găsit un număr de 5 exemplare dintre care unul pe
otriul Dulce in disodilele inferioare şi patru pe piriul Văcărenl
in di sodi lele superioare. Impresiunile sint foarte bi ne păstrate
posedind intregul corp al peştelui sau fragmente. Poziţia sche
l etului e st e indoW1 specifică unei morti brutale prin asfixie. Se
observă detaliat inotătoarele, oasele scheletului şi a capului.
La noi ln ţară a mai fos t gă si t in d epoz i tel e oligocene de Ia Sus
lăneşti de Pau că ( 1 931 ), la Piatra Neamţ de Ciobanu ( 1977) şi la
Piatra Pinului de Brustur şi Gri gore scu ( 1 973) .
Clupea voinovi Paucă, 1 93 1

1 93 1 Clupea voinovi Paucă pg. 604, pl. I , fig. 2.
Caracteristici morfometrice ( dimensiuni in mm)
Lungimea total ă a corpului 1 1 0 1
Lungimea capului 45 ,
lnălţimea capului 20.
Dispunem de trei exemplare ·colectate din disodile1 e supe
rioare de pe pirtul Văcărenl, dintre care unuia ii lip s eşte o parte
din inoUitoarea c audală. Impresiunea este foarte bun� dind po.
sibil i tatca să se observe atit scheletul dt şi s olz ii . Linia dorsaHi
a c o rpu l ui este dreaptă şi formează cu capul un unghi de 1 35°.
Oasele c apu l u i sint putin derani ate. Această spe c i e etse citată şi
tn o ligocenul de la Susl�neşti de Pauc� ( 1 93 1 ) .
Clupea sardinites Heckel, 1 850.

1 93 1 Clupea sardinites Heckel ; Paud1 pag. 668, pl. I. fig. 1 .
1 977 Clupea sardinites Heckel ; Ciobanu, pag. pl. VII, fig. 1 .
Caracteristici mortometrice ( dim ens iuni in mm)
Lungimea total� a corpului 1 10 r
Lungimea capului 38 ;
lni:i.ltimea maxim� a corpului 27 1
ln�lţimea capului 1 8.
Am g�sit un singur exemplar, fără inotătoarea caudalil.
Impresiunile raaiilor, a oaselor scheletulul şi' solzllor sint per
fect vizibile. Exemplarul provine din disodilel e superioare de
pe piriul Văcăreni. Poziţia corpului este uşor curbat�. A mai
fost identificat in oligocenul de la Suslăneşti de Paucă (1931) şi
la Pi atra Neamţ de Ciobanu ( 1 977).
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Gen Opis thonema Gill,

1 86 1

Opisthonema antethrissa Ciobanu. 1 977
1 977 Opisthonema antethrissa Ciobanu pg. 57, pl. :XI, fig. 1 .
Carac teris tici morfomt;trici ( dimensiuni î n mm)
Lungimea totală a corpului 50-65 ;
Lungimea capului 1 5-25 ;
Înălţimea maximă a corpului 1 2-1 7 ;
Înălţimea capului 1 0- 1 5.

Din disodilele superioare (p. Văcăreni) am colectat 1 3
exempcr.are d1intre ·care 3 întregi, iar c elel,al�e 1 0 oa fflagrnem.lte.
Impresiunile sînt bune, observîndu-se toate d etaliile. La unele
exemplare poziţia corpului este puternic îndoită apropiindu-se
de forma J i,ter-ei V. Ind ivizii întregi au .o lungime 'C'llip.ril11S ă între
50 şi 65 mm dar unele fragmente denotă că aparţin unor exem
plare cu lunqime pînă la cea. 200 mm. Această spede a fost des
r:: operită în oligocenul de la Piatra Neamţ de către Ciobanu ( 1 977).
Opisthonema persicum Arambour9 1 967

1 977 Opistr onema persicum Arambourg ; Ciobanu, pg. SA ; pl. :XX,
fig. l .
Carac teristici morfometrice (dimensiuni în mm)
Tnălt.imea maxi'mă a corpului 1 6 ;
înălţimea capului 1 2 ;
Lun gimea capului 23.
De pe p. Văcăreni în disodilele superioare a fost colectat
un singur fragment care posedă capul, înotiHoarea pectorală şi
înotătoarea dorsală. lmpresiunea este destul de prost conservată,
oas0l e c.anul u i fiind mişcate. C ornul �te uşor îndoi·t, caraderi,stic
unei morţi prin sufocare. A mai fost identificat de către Ciobanu
{ 1 977) î n oligocenul de la Piatra Neamt.
Gen Alosa Cuvier, 1 8?.ţ:l
AloM aff. sculptata Weiller 1 92R
1 93 1 Alosa sculptata Weiller : Paudi, pq. 668. pl. 1 . , fig. 56.
Caracteris tici morfometrice (dimensiuni în mm)
Lungimea totală a corpul ui RO :
Lunqi'm ea capului 30 :
Tnă:JUmea maximă a oorpulu� 30 :
Ynăltimea capului 1 fi
Am găsi t un singur exemplar în o'isodilele superioare de
pe p. Văcăreni, păstrat pe ambele feţe de stratifkaţie. lmpre
siunea este acoperită de depuneri de sulf conservîndu-se chi ar
partea moale a corpului, carbonificată. Cele două impresfunl
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( pozitivă şi negativă) ne oferă reconstituirea individului intreg.
La noi in ţară a mai fost găsit acest taxon în oligocenul de la
Suslăneşti de Paudi ( 1 93 1 ) .
Gen Pomolobus

Rafi'nesque 1 820

• • �

1
'

Pomolobus aff. facilis DanliJrcenko 1 960
1 977 Pomolobus facilis Danilcenko , Trelea et al., pg. 50 ; pl. II,
fig. 3.
' ''"···
' ·�
1 977 Pomolobus aff. facilis Danilcenko ; Ciobanu; pg. 54, pl. �.
fig. 1 .
Posedăm un fragment reprezentat prin partea anterioară
a corpului pe care se observă bine capul şi o parte din trunchi
pînă la inserţia posterioară a înotătorii dorsale. Nu se pot da
dimensiuni. A mai fost găsit in oligocenul de la Piatra Neamţ de
Ciobanu ( 1 977) şi la Piatra Pinului de Trelea et al. ( 1 977) .
·

Fam.

Gonostomide

Gen Vinciguerria

Good et Bear, 1 895

Good et Bear, 1 895

V inciguerria obscurd Danilcenko, 1 960

1 960 Vinciguerria obscura Danilcenko ; pl. 1. pag. 2 1 , fiq. 1 .
1 968 Vinciguerria obscura Danilcenko ; Jermanska, pag. 398,
pl. I. fig. 2.
Caracteristici morfometrice (dimensiuni in mm)
Lungimea totală a corpului 1 2 ;
Inălţimea capului 5 ;
lnălţimea maximă a corpului 4 ;
Dispunem de o impresiune întreagă a corpului excepţio
na.l păstrată, găsită in disodilele superi oare (p. Văcăreni) . Lini·a
norsală este foarte uşor curbată. La noi in ţară a fost identi
ficată aiCeastă spede şi in oligocen'Ull de la Piatra NeaJmt de
către Ciobanu ( 1 977) .
Vincinguerri d istinde Dandl c:�mko
l 9G8 Vinciguerria distincta Danllcenko ; Jermanska, pag. 399,
Carac teristici morfometrice ( dimensiuni in mm)
Lungimea totală a corpului 55 ;
Lungimea capului 8 ;
înălţ "imea maximă a corpului 5 ;
lnălţimea capului 8.
Am găsit un exemplar intreg in disodilele inferioare de
pe p. Dulce. Este păstrat sub forma unef impresiuni clare cu
pu ţine depuneri de sulf. Sint bine conturate înoHitoarele perechi
şi neperechi. Această specie nu a mai fost găsitli la noi in ţară,
135
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Fm.

Cen triscidae Rafinesque 1 826

Gen. Aeoli scus Jord'an et Starks 1 902
Aeoliscus heinrichi Ueckel 1 850
1 968 Centriscus heinri'chi Heckel ; Jermanska, pag. 432, pl. IV,
fig. 2.
1 9"17 Aeoliscus heinrichi Heckel ; Ciobanu, p ag. 1 05, pl. !XXXI,
fig. 1 , 2.
Caracteris tici morfometrice ( dimensiuni în mm)
Vinciguerria dis tincta Danilcenko
Lunqimea totalii a corpului 36 1
Lungimea capului 6 ;
Lunaimea capului 20 ;
Lunoimea rostrumului 1 2 ;
lniilţimea capului 4 ;
Inălţimea max,irnă a corpului 6.
Din disodilele superioare (p. Văcăreni) au fost determi
nate 2 exemplare, foarte bine păstrate. Este foarte clar imprimat
spinul dorsal şi înotătoarea caudală. Aceastii specie posedă un
ro:>trum lunq de 1 2 mm uşor curbat. Mai este citat acest taxon
şi in oliqocenul de la Piatra Neamţ de către Ciobanu ( 1 977) fllnd
considerată soecie caracteristică pentru Rupelian.
Subord.
Fam.

Esocoidei

Esocide

Gen Esox

Esox aff. moldavicus 'Trelea et al. 1 974
1 974 Esox moldavicus Trelea et al., pag. 1 02, pl. Il, fig. 2.
Camcteristici morlome trice ( dimensiuni în mm)
Lungimea totală a cornului ;30--80 ;
Inălţimea maximă a corpului 4-20.
Dispunem de 2 exemplare, unul colectat din disodilele
inferioare (p. Dulce} şi celiilalt din disodilele superioare (p. Vii
ciireni) . Ambele exemplare sînt întreqi, dar prost păstrate, fiind
acoperite de eflorescentă abundentă de sulf. Specia a fost iden
Hfi(.a,tă de Trelea et al., în 1 977 în oligocenul de ],a Pi,abîa Pinnlui
Subor. Scombroidei

Berg, 1 968

Gen. Gvmnosarda Gill, 1 923
Gvmnosarda dissodilica Ciobanu, 1 977
1 977 Gvmnosarda dissodilica Ciobanu ; pag. 23, pl. XLIV, fig. 1 .
Din disodilele superioare d e pe p. Văcăreni am colectat un
fragment exceptional păstrat pe care se observă fmpresiunea părtii posterioare a corpului inclusiv şi înotătoarea anală. Sînt foarte
clare atît radiile inotiitoarei, oasele scheletului, cît şi solzii.
Fragmentul miisoaril 50 m.m lungime ceea ce ci.'enoUi cii apar136
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ţinea unui exemplar de talie mare. La noi in ţar! mal este cu
noscut in disodilele oligocene de la Pi atra Neamţ, fiind men
ţionat pentru prima dată de Ciobanu ( 1 977).
Subord. Trichiuroidel
Fam. Trichiuride Rafinesque, 1 9 1 0
Gen Lepidopus Goan, 1 770
Lepidopus glarissianus Blainville
1 �68 Lepidopus glarlssianus Blainville ; Jermanska, pg. 463, pl.
VII, fig. 1 .
1 977 Lepi<i'opus glassianus Blainvllle ; Ciobanu, pl. :xt, pag. 1 1 9,
fig.

1.
Caracteristici morfometrice ( dfmensiuni in mm)
Lungimea capului 50 ;
Inălţimea capului 25.
Am găsit 6 fr,a gmente şi anurrne 2 in disodllele �nferioare

de pe p. Dulce şi 4 in disodilele superioare de pe p. Văcăreni .
Sînt bine c on.servate mai ales inpresirunile ·care provi n dilll di 
sodilele inferioare, celelalte avind pe suprafaţă eflorescenţe de
sulf, care maschează unele particularităţi. Exemplare din această
specie sînt mentionate în oligocenul de la Piatra Neamţ de
către Clobanu ( 1 977) .
Fam. Gempylldae
Gen. Hemithyrsites
Hemithyrsites maicopicus Danilcenko 1 960
1 flnO

Hemithyrsites maicipicus Danilcenko, pag. 1 � 1 . fig. 28, pl.
XIII, fig. 1. 2.
1 977 Hemithysites rnaicopicus Danilcenko, Trelea et al. pag. 5 1 .
pl. III, fig. 6.
Caracteristici morfome trice (dimensiuni în mrn)
Inăltimea maximă a corpului 30 :
Lungimea capului 65 ;
Inălţimea capului 32.
Dispunem de un singur exemplar incomplet, colectat ci'i n
disodilele superioare de pe p. Văcăreni. Impresiunea este bună,
observîndu-se spinii dorsali precum şi fălcile care posedă dfnţi
puternici . Lipseşte lobul şi înotătoarea caudală. Inotătoarea pec
torală posedă 12 radii ramificate. Această specie a mai fost
identificată in oligocenul de la Piatra Pinului de Trelea et al.
( 1 977).
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Ord. Actinopterigii
Subord. Apodes
Fam. Muraenidae
Gen Eomyrus

1 904

fig.

Eomyrus ati. ventralis Agassiz
Eomyrus aff. ventralis Agassiz ; Simionescu, pg.

4.

5,

pl. 1,

Am găsit 2 exemplare incomplete formate ri'intr-un frag
Qlent de opercul şi 1 0 vertebre. Pe impresiune se văd detaliat
apofizele corespunzătoare vertebrelor cit şi spinii dorsali. Nu
se pot aprecfa dimensiunile. Această specie a fost menţionată
la noi in ţară in oligocenul de la Piatra Pinului de către Simi
onescu ( 1 904) .
Ord. Syngna thyformes Berg

1 904

Fam. Syngnathydae Rafinesque 1 8 1 0
Gen. Syngnathus Linne 1 758
Syngnathus incertus Danilcenko 1 960

1 977 Syngnathus incertus Danilcenko ; Ciobanu, pag. 1 07, pl.
XXXII, fig. 2.
Caracteristici morfometrice (dimensiuni tn mm)
Lungimea capului 12 ;
Inălţimea capului 3 ;
Lungimea rostrumult•i 6 ;
Am găsit o i mpresiune prost păstrată ce reprezintă capul
şi o parte din corp. Provine din disodilele superioare (p. Văcă
reni). Capul este alungit printr-un rostrum de 6 mm lungime.
In Rom �'1ia a fost identificat in oligocenul de la Piatra Neamt
( e Ciobanu ( 1 977) .
Syngnathus

sp.

Dispunem ri'e un singur exemplar prost păstrat colectat
din disodilele superioare, pe care se observă capul şi o parte
din corp. Nu se disting o asele craniului'.
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NISIPURI CUARŢOASE MIOCENE DIN ZONA CALU-TAZLAU
CONSIDERAŢII GEOCHIMICE ŞI TEHNICO-ECONOMICE
VASILE MATEit), TITUS BRUSTUR'), DAN
GRINBA2), IRINA DEMETRA PANAIT-STAMA·
TB,3) CONSTANTIN CATANA 2)

A B S T

R

A

C T

The paper establihed the industrial using fields of some
sands and sandstones In Gura Şolmului bed!l
(Lower Miocen, Bisttila hal f-window - Marginal Fold Unlts; )
Eastern Carpahians). The economica! uslng field has as a
basic ground the granulometrical, mlneralogical and che·
mical study.
ephemeral

Prezentul studiu priveşte a naliza , sub raport min eralogie,
granulometric şi geochimic a nisipurilor cuarţoase şi g�iilor friabile identificate in nivelele psamitice ale Miocenului din ultima u
nitate a fliş ului , în vederea stabilirii domeniilor de u tili za re in

dustrială a acestora.

In fapt, zona cercetată a cuprins perimetrul situat între pîrîul

Calu şi pîrîul Tazlău - la nord şi sud - la vest şi est fiind mărgini tă

de l imi ta cu unitatea de Tarcău şi, respectiv, unitatea Pericarpa

ticli. Ea revine în intregime unităţii Vrancea, constituind aici semi
fereastra Distriţei.

Dintre autorii care au Cl)nlribuit la descifrnrea, sub raport
')

Intreprinderea de Prospecţlunl Geologice şi Geoflzlce Bucureşti.
de cercetlrl "Stejarul'-Ptngliraţi, Neamt.
l) InntitutUl de Cercetări şi Prolectli. ri pentru Liantl şl Azbociment
Bucureşti.
2) Staţiunea
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geologic, a ul timei unităţi a fhşului e!Xtern, cuprinsă între Calu şi
J. azJ.au, menţwnam pe
L-rozescu .u. , .Popescu lVI. (192ti), Grozescu
li. (l!:J� 1, 11:1J 1 ) , 1unanasiu S., lVlacovei Gn., Atanasiu (1 &27), Atana
siu 1. (1!:139, H l43), BancHă 1. (1938-1939, 1 958), Băncilă 1., Hrls.
tescu .r.. (Hiti3), u1teanu C. (HI5ii), Stoica C. (1953), .Mirăuţă O.
i\'luău ţă hiena (1 964) şi Humă 1. (1971).
ln u1t1me1e uoua decenii, geologii din Ministerul Petrolulu;i
(Borş T., TurcuJeţ L., FHimon Th., 1Jamian A., Turtureanu D.,
Albu Şt., l�J.uşat V.) au executat studii detaliate in regiune,
cu rezuJ.Late mai ales cartograf1ce, consemnate într-o se ri� de ra
poane. ln .ce privesc prospecţ1wnle geo!Ogice pentru nis ipuri şt
gresii friabile, s lud1ile mai vechi aparţin lui Matei V. ( 1965, 1966).
La alca LUlrea zone1 de iliş dmtre piraiele Calu şi Tazlău,
zonă care a tăcu t obiectul o bservaţiilor noastre, participă depo
zite paleoceue, eocene, oligocene şi miocen e . Entităţile paleocen
eucene nu prezintă mteres in raport cu scopul prez-mtului studiu .
Oligocenul cuprinde orizo n turile clasice ; menilite inferioare, marne
br une b1tununoase, d 1 sodi1 e inferioare, gresia de Kilwa (substltuitâ
1uca1 ue cungwmerate cu elemente de Şlsturi. verzi), dupa care ur
m�:ază menunel� şi disodilele superioare. Coloana litostratigra·
fică se încheie cu stratele de Gura Şoimului, !Care au fost ataşate

Miocenului inferior (Humă 1., 1971}
:::, u o raport tec toruc, depoz1tele paleocen-eocene sînt prin
se în euLe ant1clinale, :in timp ce depoz1tele oligocen-mioc:en for
mează, de o b it:ei , cute sinclinale, axul acestora fiind j alon at IreG
vent de str d tel e de Gura Şoimului.
N isipurile şi gres1ile fr1aoile identificate
in perimetru;\
cercetat se si tuează la nivelul stratelor de Gura Şoimului
din
sinclinalul Pleşa şi sinclinalul Tireşcu-Runcu. Nivelele au grosimi
intre !l-JO m şi sin t deschise în versantul drept al pîrîului Iapa,
in oealul Tireşcu şi dealu l Runcu (Fig. 1-4).
Pentru elucidarea unor problem� de ordin practic privind

gama

de

utilizări

i n dus triale

a nisipurilor

cuarţoase cercetate

(ştiut fiind că, în af ara cuarţului, ceilalţi componenţi mineralogici

sint, în toate cazurile, impurităţi dăunătoare), cît şi pen tru a în

cerca un răspuns în legătură cu originea acestora, s-a întreprins
un studiu
din teren

mineralogie

detaliat

asupra probelor

brute

prelevate

şi a c elor obţinute prin preparare.

Sub aspect calitativ şi cantitativ, nisipurile cercetate � ca�
racteri.Jzează prin prezenţa dominantă a cuarţului (75-95%), faţă
de restul mineralelor : feldspaţi 5-10%, glau co ni t 2-100/o, mi
nerale argiloase (illit) 1 -5%, clorite pînă la 3%, hidrox izi de fier
şi minerale opace 0-2%. Mult sub 10/0, deci cu t otul subordonat,
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ap�r : . zirconul, rutilul, staurolitul, turm.alina, granaţii, epidotul
mus covi tul şi bi otitul li psesc cu de svă rşire .

1

Cuarţul apare sub formă de granule transparente ori sem.i

opace, rotunde sau mai slab rotunJite, cu suprafeţe netede cind
ar'Ol dimensiuni mai mari de 1 rnm . Granulele de dimensiuni mai
m1ci sînt mult mai variate ca formă (colţuroase, aşchiase , uneori
romnj i te) şi au adesea aspect rugos. De eele mai multe ori granu
lele ae cuarţ sînt acoperite cu o peliculă argilo-feruginoasă s.au
prezmtă inclu.2.1Uni ori fisuri umplute cu minerale opace. Această
ultimă constatare are o deosebită importanţă in legătură cu utili
zar·�a ms1puruur, aeo arece , dacă pelicula arg ii o -îeruginoasă este
sau tratare-fap t care duce la
în�epărtată parţial prin spălare
sc.; u�1·.: ... wn �mu�u1u1 m F e şi Al -- incluziunile cu aceeaşi corn�
po z! ţie chimică nu dispar decît prin operaţii comb inate (flotoa
braziune), care, pe de c parte, ridică cosLul de explo at are , iar pe
de alta, afeotează compoziţia granulometrică. In general însă, prin
spălare, conţinutul în cuarţ creşte vizibil în detrimetrul impuri
taţilor argilo ase şi a altor minerale.
Caracteristic pentru nisipiurile cercetate este faptul că, de
la fracţiunile fine spre cele grosiere, cresc atît conţinutul în cuarţ,
cit şi gradul de rulare a acestuia şi scade conţinutul de minerale
melanocrate, accesorii (exemplu glauconitul).
Deoarece, cel puţin teoretic, procesele după c are gra nulele
detritice de cuarţ continuă să-şi mărească dimensiunile prin creş 
terea pe cale autigenă a unei pelicule de cuarţ, depusă de -:/Jicei in
c ont i nuite optică cu granula detritică originală sînt foa-rte frec
vente în cazul nisipurilor şi al gresiilor vechi din coloana strati
grafică, putem presupune, ţinînd cont d e indicii relevaţi, de ana
lizele chimice, studiul microscopic şi analizele cu raze X, că şi ni
sipurile în discuţie au suferit, într-o măsură mai mare sau mai
mică, asemenea procese.
Dacă modul de formare a peliculei de cuarţ autigen prin
procese de dizolvare sub presiune este mai greu de demonstrat
pentru nis ipurile cercetate, celălalt proces impl i c at (precipitarea
silicei din apa din pori) a putut lesne opera, deoarece silicea dizol
vată �in pori poate proveni din scheletele ,silicioase (diato
mee, ra dio l a r i , spiculi de spngieri, etc. ) ori prin alterarea silica
ţilor, ca şi în cazul feldspaţilor sau a unor minerale arg i l oase pre
existente.

Este cunoscut in acest sens, procesul de transformare a rnont
morillonitului în illit cu punerea in libertate a silicei care trece
as tfel in soluţie, de unde precipită sub controlul echilibrului dintre
această soluţie şi cuarţul existent. In co ndi ţ i i le d ate ale n i si puri lor
studiate este de presupus că a fost operativ acest m ecan ism
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de precipitare a silicei autigene, a'Vind ca mărturie urmAtoarele do.
vezi r
- prezenţa orizontului de menillte în stiva de sedimente
respective, ceea ce presupWle exist�nţa unor soluţii coloidale de sili
ce care s-au transformat prin dizolvarea soheletelor silicioase
(FWpescu M. Gh., 1933) 1

- dintre mineralele argiloase a fost identificat in probe
illitul, acesta fiind rezultatul transformării montmorillonitului,
cu eliberare de silioe, care a pu tut precipi ta în una, două sau
mai multe etape distincte, depunîndu-se ca peli cul e au tig en e pe
granulele detrice de c ua rţ preex i s tent ;
- o parte din silice ar fi putut rezulta prin descompu
nerea feldspaţH1or, deşi se găse sc in cantităţi reduse.
Cercetări viitoare, mai am p l e , vor stabili cu preciz i e dadi
există sau nu una ori mai multe pelicule de cuarţ autigen, pro
blema fiind importantă atit sub aspect genetic, cit mai ales
pract i c , deoareece, m acest caz, se d em onstrea z ă o îm b og ăţ ir e
naturală în Si02 a nisipurilor şi se of eră un indiciu olar in
a l eg erea operatiilor de preparare în cazul in care pelicula auti 
genă de cuarţ s-ar fi depus pe o veche peliculă argilo-feru
giuoasă.
microscopic relevă în continuare prezenţa feldspa
in mare ruiisură alteraţi (carbonataţi şi argi liz a ţi) şi care apar
ca granule destul de puţin uzate.
Ue!;ii pr e z enţ a gl auc o n i tu l ui şi doritului nu poate fi legată
c:c un anumit tip de nisi p, aceste minerale apar totuşi, p r i o ritar
111 nisipurile hibride, adică de origine epiclastică, pi ro clast i că şi
u1do gene Lică, care conţ in elemente intrabazinale şi elemente
c:xtrabazinale. ln analiz a chimică a nisipurilor care conţin a
ceste minerale, prezenţa lor este materializată prin con tinuturi

ţi l o r

Studiul

mai mari de Fe20a şi K20.

Există încă incertitudini considerabile cu pri v ir e la ori
g inea ş i semni fi c a ti a gl ac o ni tul ui . Se pare că pentru fo rm ar ea
-'> a sint necesare c ondiţii marine. Totuşi, el poate fi redepozitat,

Pentru formarea sa în
salinitate normală, condiţii slab
reducătoare şi o v i te ză de depozitare redusă. Mineralogie, par e
d fi un p rod us diagenetic creat prin alterarea biotitului sau pri n
rcd istribuirea ş i îm bogăţi r ea in Fe a p ele te lor de mîl, prin pre
d pitarea în cavităli sau ca p elic u l e pe qranulele detritice. Deşi
C ){istă foarte multe necunoscute cu privire la originea şi dis
Lnbuţia g lau co nitului , în dezvoltarea facială a mineralelor se
diment e l or cu fier, el ocupă o pozitie p re l ito ra l ă profundă, între
Je obice i ,

oxidat

şi într-un n i s ip nemarin.

hle di ul marin sînt necesare :

o
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nisipurile g rosiere limonitice şi argilele fer uginoa se .(B r o c h e r t,
1960! fide P e t t i j o h n e t al., 1 912).
Este posibil ca gl auc onitul om p r obele cercetate să se ii
ic.rmat m bazinul d.e seOHnentare ca mineral autigen, dat fiind.
faptul că în timpul sedimentării nisipurilor din care au luat naş
tere gresia de Kliwa şi nivelele psamitice din stratele de Gura
Şoimului

au

existat

condiţii

favorabile

pentru

cristalizarea

s"'

alături de clori te şi rare granule de FeS2,
Granulele de glauconit nu prezintă o rulare ca urmare a unui

transport. Dacă totuşi admitem o origine aliogena pem1u glauco
nit, atunci ne vom referi la o arie-sursă ain terenurile cretacic
eocene în oare gresiile silicioase cu glalliCOnit sînt frecvente. ln

orice caz, trebuie să reţinem faptul ca gmuconitul şi cloritele se
formează intr-un mediu unde există suf1 c1 en t :r ·e ş1, ae preferinţă,
Î.ll roci sedimentare numite . feruginoase " (Pettijohn et al., 1972).
Deşi în cantităţi extrem oe mic1 (auesea mult sub 1%) ml
neralele accesorii, melanocraLe oferă indiC! Importanţi în legatură
cu ambianţa facială şi provenienţa psamitelor cercetate. AstfeJ., din
tre mineralele faci�sului metamorflC, granaţii atestă un aport teri

gen, iar staurolitul pledează pentru originea continentală în facies

m.oral (1�lelou M., l !Jo8). Amoele mineraJ.e citate, alături de anda
luzlt Şl epidot, indică ca sursă rocil� metamorfice de contact sau
ale metamorfismului regional. 1\'Hneralele de lt'e, rutilul, turma.lin.a
şi zirconul (ultimele două bine rulate )presupun provenienţa nisi
pului din roci sedimentare preexGtente, reluate.
Concluzii interesante privmd originea, formarea şi gradul de
maturitate al nisipurilor se desprind dm cercetarea formei şi gra
dului de rulare al granulelor d�tritice. Astfel,
după un transport
dat, granulele mai mari sînt mai bine
rotunjite decît cele mici.
Granulele bine rulate sînt rezultatul fie a mai multor cicluri de
transport, fiecare contribuind la o creştere a gradului de rulare,
fie consccinţd abraziunii intense intr-un mediu special (unde ro
tunjirea avansată s-a realizat rapid) de felul �lui litoral sau cel
al formării dunelor. Deoarece granulele de toate dimensiunile ale
msipurilor studiate nu au aceeaşi rulare, putem lesne presupune
că nu este exclusă posibilitatea ca ele să derive din roci sedimen
tare preexistente (reamintim p�zenţa asociaţiei : minerale de Fe
turlamină rulată-zircon rulat şi să fi suferit un transport îndelun
gat. Pe de altă parte, produsele unei abraziuni prelungite arată

di

ferenţe marcante între gradul de rotunj ire al diferitelor clase gra
nulometrice : cu cît granulele sînt mai mari, cu atît sînt mai bine
rotunjite.
Conţinutul ridicat de cuarţ, rotunjirea şi

sortarea
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foart.e

bună sint indicative pentru un inal t grad d� maturitate mineralo
gică şi structurală. 1\lisipurlle bogate m cuarţ au granule care au
�recut prm mai mult c1c1uri de sedimentare, fiecare ciclu indepăr
tînd o însemnată cantitate din celelalte minerale şi îmbogăţmd,
astfel, nisipul în cuarţ, carenta avansată a nisipurilor cercetate in
minerale grele se exphcă deci tocmai prin acţiunea mai multor pro
cese de se�nta:re. ln sfîrşit, cu cît nisipul este mai bogat in
cuarţ, cu atît rotunjirea este mai avansată.
Toate aceste consideraţii desprinse din studiul mineralogie
Şl petrografic, corelate ,cu datele din teren, permit, nu fără rezer
v�, avansarea ideii după care nis1purile cercetate provin iniţial din
terenurile platformet moldave, emersă în perioada sedimentării lor.
Din aceeaşi sursă, odată cu cuarţul a putut fi transportat şi o par
te din glauconit ; parţial, mvelele psamitice oligocene, in cea mai
mare parte consoliaate, au fost apo1 resedimentate în secvenţa de
numita astăzi, strate de Gura Şoimului. Pe de altă parte, prezenţa
mineral�or faciesului metamorllc, atestă neîndoielruc un aport de
tritic, desigur minoritar, din arealul cristalin al şisturilor verzi. In
plus, absenţa biotitului şi muscovitului demonstrează lipsa aportu
lui de material detritic central-carpatic.
Cerinţele impuse de încadrarea în diferite norme de utili·
zart� industrială a nisipurilor a determinat stabilirea compoziţiei
granulometrice a acestora, prin trasarea curbelor cumulative ale
granulaţiei şi calcula rea , din aceste curbe, a granulaţiei medii (M50)
Pf! baza căreia s-a putut afla, ulterior, gradul de uniformitate (Gu).
In acest sens, nisipurile din Stratele de Gura Şoimului se în
c'!ldrează în categoria psamitelor mari şi mijlocii (2,0-0,2 m.m), 1CU
grad accentuat de neuniformitate (Gu :.i6%) Şl o granulaţie medie
(M50) de 0,350-0,480 rnrn.
Dat fiind că la aceste nisipuri s-a determinat microscopic gra
dul de rulare ca fiind de la subangular la rotunjit, puwm aprecia
cantitativ (PeUijohn el al., 1972) acest grad avind valori cuprinse

intr� 0,15--0 ,60, ceea ce denotă o rulare medie•), deoarece gradul de
rulare maxim este egal cu unitatea.
ln sfîrşit, tot pentru stabilirea domeniilor de utilizare in
dustrială a nisipurilor cercetate, s-au executat pe 75 de probe, di
ferite determinări fizice, analize chimice şi cîteva operaţii simple
de preparare (deslamare şi tratare ou HCl concentrat) conform
standardizării româneşti în vigoare, normelor interne
mentale şi după literatura de specialitate.

d�parta

*) Avlnd in vedere că gradul de rulare creşte odată cu distanta de tran
sport (Krumbein C. W., 1 95 1 , fide Pelreuş 1., 1 977) putem aprecia această dis·
1s1tă ca fiind mijlocie (de ordinul zecilor de km) fată de aria-sursă.
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Astfel, se confirmă şi prin analiza chimică, abundenţa. in
cuarţ a pasamitelor de Gura Şoimului, în sensul că s-au determi
nat conţmuturi medii de silice între 96% la probele brute ş;i
99% la cele tratate cu HCI. In general, probele brute din toate
profilele prezintă conţinuturi de Al ŞI Fe mai mari de 1%, dar nu
depăşesc 1,60fo. De regulă, cantităţile de Fe şi Al scad la vatori
subunitare la probele spălate şi tratate cu HCL !testul elemente
lor (Ca, Mg, K, Na, Ti) prezintă valori subunitare atît la probele
brute , cit şi cele spăla te ori tratate (tabel 1 ) .
Rezultatul operaţiilor de preparare, corelat cu datele din
analiza chimică, au permis stabilirea distribuţiei Al, Fe, S� şi al
tor elemente pe grupe purtătoare (denumite "produse de extrac
ţie", ceea ce reflectă de fapt raportarea compoziţiei .chimice (de
terminată pe cale analitică) la ponderea acestor produse de extrac
ţie, faţă de nisipul brut (Tabel 2).
Sub acest raport se observă că Fe, Al şi restul �lementelor
. se concentrează, de regulă, în şlam (impurităţi argiloase) şi în pe
licula argilo-feruginoasă, concentratele rămase aupă spălarea cu
apă şi după tratarea cu HCl, rămînîd "curate " , adică sărace în a
semenea elemente, Totodată se observă o îmbogăţire a acestor con
centrate în silice (99, 186% - Tireşcu ; 99,536% - Rnncu ; 99,423 %
- Iapa.

Deşi şlamului şi peliculei argilo-feruginoase � sînt repartt
zate cele mai mari cantităţi de Fe şi Al, după executarea operaţiilor
de preparare, s-a constatat că în concentratul rezultat în urma
tratării cu HCl, rămîne destul de mult Fe şi Al, ceea ce se explică
prin prezenţa incluziunilor de hidroxizi de Fe şi minerale opace
în granulele de cuarţ. Aceasta conduce la ideea că sînt neces8I'IE!
operaţii de preparare mai eficace decît cele încercate de noi, de
tipul flotoabraziunii, combinate cu separarea electromagnetică a
mineralelor grele, care să asigure o înaepărtare totală a incluziu�
nilor dăunătoare.
Prin aceasta, calitatea nisipului va fi net îmbunătăţită, în
sensul diminuării conţinutului de Fe şi Al, .ceea ce va lărgi gam�
de utilizare, avînd în vedere conţinuturile mari de silice.
Toate determinările fizice şi chimice, precum şi concluzii
le care s-au desprins din prelucrarea rezultatelor au servit, in fi
nal, la stabilirea domeniilor de folosire în industrie a nisipurilor
cercetate. S-au exclus de la interpretare, în mod deliberat, prooo�
be1e brute, intrucit, pe de o parte, caracteristicile acestora se abat
cu mult de la cond iţiile de calitate impuse de normele de utilizare
(STAS), iar pe de altă parte, nisipurile, obişnute, se folosesc, nu
in stare naturală, ci după o prealabilă spălare sau chiar preparare.
Cu toate că determinarea conţinuturilor de silice - ele..
ment de bază in caracterizarea nisipurilor - relevă valori neo1 47
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TABEL l

cu

Compozitia chimlcll. medie a probelor de nisip brute, spli.late şi tratate
HCI din profilele Tlreşcu ( 1 8 probe) Runcu şi Iapa (33 şi 24 probe)

Felul
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Bru t (B}
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(S l

Tratat (T)

B
s
1
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s
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0. 037
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1 00, 1 1 2

1 0 o ,0 0 7
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o 020

0, 066
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J

o 009
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T
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�
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'
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o 0 003

.

0, 017

B
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,
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r
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0, 002
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s
T
B

MgO
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0 , 050
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'

gg, 051

99 536

99 186

�

s
T
B

Ca O

96,939

98 , 566

98,465

0, 809

B

lapc/310

9 6 . 5 61

0,01 2
o 009

B

Fe2 �

93 , 878

0 , 159

B

Al203

Runcu

Ti rescu

pro bei

S i 02

....

Prot i le l e

/

�-
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'
'

0 , 6 90

�· ���
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o. 5 9 2
o 1 1 '5
!), ! 6 2

0, 01 2

o 00 4
O, 1 8 5

o. 0 7 1
o 032
O. 1 2 7
0, 07 3
o. 061

o. 1 75
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0 , 0 56
0, 4 4 6
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,

0, 0 4 9

�

1 00 , 3 0 7
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1

J

TABBL

2

Distribuţia continutului de Al2 03, F2o, şi Si0 2 ln grupele purt!itoare
( .produse de extractie"). Profilele Tlreşcu (I), Runcu (II) şi IapaJ310 (III)
·---- · -

PRODUSE.
,.

l mpuritcti
arQitoase

E�tra c)ic in

� rt:IJtat�
'1
n

(stam)

-

3, 8!0

Con ce n�rctt 'A''

(du pa s.ralare cu g 6 1 9ll
•

a�)

I . T. . rescu

-

C OIT; [:lOZ: iti o ch i rr:ică rr[Xlrtata la produsele
d� extra ct 1 e
-

Si�

Alte ele mente

/'.l2�

Fe4o3
/.

1 5 , 0 65

1 1 , 52 2

56 , 5 6 1

1 6 , 852

0,24 4

O, 744

98, 46S

o , 55'4

-

/.

/.

.

Pel i cu la a rgilo -

raporta ta la ,con centratul '';\' (
��e:� e r;;J �1:t�raf e rug 1 n ou sa

C oncentrat " B'' (

0 , 340

���ra tratarecoo �A 9 9
rnn

N i Si p

in

bru t

c.u

•

6 60

1 O O, 0 0

\0,0'73

! 1. V3

'

0, 1.63

0., 489 9 9, 185

o 809

'· 1 5 5

·s e. Jss.

9 6, 8 78

o, 321
, , 270

bişnuit de mari (peste 990fo la probele spălate şi tratate) pentru,
acest component, fapt care pronostica, apriori, o gamă largă de
utilizare, pr-azenţa incluziunilor de
hidroxizi de Fe şi minerale
extrem de variată, impietează mult asupra calităţii nisipurilor,
stabilind, astfel, un spectru restrins de utilizări. Este necesar lnsă,
să precizăm din nou că, numai printr-o operaţie de preparare prin
flotoabraziune, neajunsurile amintite pot fi excluse, calitatea lor
ridlctndu-se la nivelul unor nisipuri care s� concureze cu cele de
Văleni (Prahova) sau chiar d� Miorcani (Botoşani).
In general, condiţiile tehnice de calitate impuse de STAS-uri
au fost re al iz a te ln totalitate pentru probele din cele 3 profile , dar
au fost cazuri in care, unele repere, fie de ordin granulometric, fie de
ordin chimic, nu au •Corespuns limitelor admise. Cum insă ceri nr
ţele de ordin granulometric se corijează mai uşor, prin simple o
peraţii de cemere, putindu-se obţine anumite sorturi

admise de

ln cazurile in care compoziţia chimică satisface nol'!
mele, iar cea granulometrică difer�, am considerat logio, a lncadra
şi In acest caz, nisipul respectiv Intr-un STAS dat.
STAS-uri,
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Tabel 2
·_ ". ,
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.
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55,560 ·:..--

Jn ac�st fel s-au stabilit, urmatoarele domenii de utilizare :

nisip normal monogranular pentru incercarea cimentu�
rilor pe mortare virtoase - dacă se corijează granulometria ;
- nisip pentru filtrarea apei ;
cu condiţia imbu- masă cuarţoasă pentru turnătorle
nătăţirii compoziţiei granulometrice ;
- nisip normal poligranular pentru incercarea Cimenturi
lor pe mortare plastice - nu
corespunde sub raport granulo
metric ;
- nisip cuarţos ca materie primă în industria chimică, ce
ramică, abrazivi, sticlă �te. : probele corespund sorturilor stan
dardizate II A şi II B ;
- cu'lrt măcinat pentru emailuri, industria chimică, în
veliş de electrozi pentru sudură - dacă se reaU.zează limitele ad
misibile pentru granulometrie ;
- nisip cuartos pentru fabriC'ar�a sticl�i •şi gearnurilor : se
fncadrează numai nisipul tratat cu HCl din profilul Runcu care în
deplineşte condiţiile de calitate corespunzătoare sortului S VIU
folosit pentru fabi'icarea sticlei colorate şi a ambalajelor din sticlă.
Avînd in vedere că nu �. -a spus ultimul cuv:nt in legă
tură cu caracteristicile fizice ş i chimice ale nisipurilor cercetate,
ceea ce ar fi permis confruntarea strictă a acestora cu condiţiile
de calitate impuse de standardizarea român�ască, considerăm că
nisipurile in discuţie pot deveni obiectivul unor investigaţii mai
ample, mai ales de ordin geochimi c şi sub raportul posibilităţi
lor de preparare, ceea ce va permite valorificarea lor superioară,
tn deplin acord cu cerinţele tot mai mari ale industriei penti"Ut
acest tip de substanţă minerală solidă.
-

B I B L ·I O G R A F I E
ATHNASIU S., MACOVEI Gh., ATANASIU I. ( 1 927)
La zone marginale
du Flysch dans la partie inferieure du bassin de la Bistritza.
Anoc. S.WJ. Carp. 1-�me r�un. Guide des excurslons, Bucu
-

reşti.

ATANASIU I. ( 1 939) - Contributions a la stratigraphie et la tectonique du
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et de Nechlt. C.R. lmt. Geol. R ou m .. XXIX ( 1 940-1 94 1 1. Bucuresti.
OLTEANU C. ( 1 9.'531 - RPvi·,." i ri nP,.,lnqiro> la � n rl de valea Bl�trltel. D.d.S.
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MELOU M.

LEc; c; A,BT ES OUARTZIPHERES MIO CEN <; DE LA ZONE CALU TAnAU
CONSIDERATIONc; GEOCHIMIQUES ET TE'-INIQUEc; ECONOMIQUES

R E S U M E
L'ohlPt de> ret �tn c! i e e>st reorPsente par le« sahles et ·r"s er�>s fri
llhles quart7.ioh�rPs ldentifiec; d :e l'l � ]Ps ronchl?s dl" G11r11 Soim� 1 l u i (Minrhnl"
in ferieur : �Pmiff3nfotre de B i s t r iţ a) appartenant au re>mp]issage de>s syncHnaux
Pleşa l"t Tirescu-Rul"'ru.
Les investi�ations ont eu en vue la d e te rm l n a t lon do>s uaramfotres
c:l'llltatifc; ciP ce>s sahlPs. oour et abl i r lPs d omai n es de l'ut;lisatlon lndustrif'llP.
Du poi nt de vue mlneraloglque, le sabl es est caracterisse rar la nrMominance
du qu artz (75-950/o) , l e reste des rnlneraux (l es feldspaths, la glauconh'.
J'!lllte etc. - 1-100/o) , et entlerernent subordonnes (sous 10/o) : le z lrcon , le
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rutil. la staurotlde, les grenats et la tourmallne. Du polnt de vue granulo
metrique, ceux-ci se plaCE"nt dans la categorie des psamites grossieres et
moyens (2,00-0,200 mm) avec un degre diminue d'uniformite (Gu - cca 260/o).
Les analyses chimiques ont indique de contenus moyens de Si02=960fo pour
les sables brutes et 99o;0 pour les sables traites avec HCl.
L'exlstance des pellicules du quartz autigen qui couvre le granules
du quartz contenant des lnclusions du material argiloferruglneaux demontre
la participation de cette psamites il plusieurs cycles de sedimentatloD .
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Fig. 3. Secţiune geologică in Dl. Tireşcu
1. Teren acoperit
2. Gresii gros!ere, friabile sau cimentate
3. Şisturi disodilice
4. Gresii verzi de tip Gura Şoimului
5. Menilite dure
200-205 probe prelevate
---------- -

Fig.

4.

----- ---- -·

Profi l geologic in aflorim.entul de gresii friabile din versantUJ drept
al văii Iapa 310
1. Grohotiş
2. Şlsturl dlsodlllce
3. Meuillte
4. Gresit cuartoase grosiere, Uab�l�, uneori ci.mentate 1-8 probe prelevate.
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Fig. 1. Secţiune geologică de ansamblu in dl. Runcu
1. Teren aco.perit
2. gresii silicioase de ti·p Kliwa şi gresii conuşiu-verzui sticloase
3. Şisturi disodilice cu argile verzi
4. Nivel de nisipul i. cuarţoase albe sau cenuşiu-gătbui
5. Gresii cenuşii argiloase, fin şistoase
6. Conglomerate cu elemente de şisturi verzi
7. Gresii cenuşii in plăci
8. Argile cu rare menilite

9. Disodile şi mE!Dllite superioare

,..----L-�- -------

·�

· ·�

Fig. 2. Schiţa aflorimentului de nisipuri curţoase din dl. Runcu
1. Sol
2. Deluviu
3. Disodile cu intercalaţii de argile verzi
4. Nisipuri grosiere cenuşiu-gălbui sau albicloase (5m)
6. Gresll cuarţoase albe sau cenuşii-verzui
• 1 00-110
probe prelevate / http://www.neamt.ro/cmj
http://www.cimec.ro

-- · ··
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VIAŢA DIN DOMENIUL EUXINIC AL MEDITERANEI

OLIGOCENE

PAUUA. MIRCBA1)

CliOBANU

MlHAP}

A B S T R A C T
The paper consists of four chapters : 1 . Problems of the
Mediteranean Sea 1 2. Physi ::al conditions 1 3. Types of llvlng
beings 1 4. Ecology. - In the East Carpathians, as well as
on the northern border of this sea, one may dlstingulsb
two types of facies : the Flysch facies poor In fosslls and
the Euxinic facies very rich in fishs as well as in other ver
tebrale and invertebrate species which, on the whole, amount
to almost species known so far in the menilltic and dys
sodilic schistes of Europe and south-western Asia. The
conservation state ls that of mumificatlon, characterlsU: of
the sedimentation conditions of the Euxinlc westers.

1.

Problemele Med.iteranel Ollgocene.

Asup ra

mării

oll\ 

gocene carpatke şi a numeroaselor e1 vieţuitoare, dezvoltate in

condiţii euxini·ce, au fost publicate numeroase lucrări cu cara·c
ter mai mult sau mai puţin local, marea majoritate fiind repre
zentată prin descrieri geologice şi prin determinarea unor spe·C'ii

noi de peşti. moluşte, crustacee etc. La timpul l o r aceste lucrări
au permis rcal'izarea unor progrese remarcabile ÎII1
:cunoaşterea
problemelor geologtce

regionale ale unor vaste regiuni acope

rite de o mare cu caractere deosebit de aparte. Cercetările rrizleţe
de pînă acum - pe de o parte asupra li!tologiei, vîrstei ş i tecto
ni:cei rocelor ce conţin fosilele iar, pe de aJtă parte, a însăşi
vie tuitoarel o r - n-au c ondus, şi nic'i nu puteau tduce, la o înţele
gere

deplină

cute

in

a

evenimentelor

diefr.iJtele

Oligocene,

din

s ectoare

care

făcea

·complexe,

componente
parte

In calitate de mare periferică.
1 ) Bucureşti

şi

77201, str. Dr. Juvara 21.

2) Piatra Neamţ 5600, str. V.l. Lenin 26.
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fizi:co-biol·ogice,

ale

marea

vast ei

oligocenă
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'J)etre-

Mediterane
carpatică

Referindu-se frecvent [a expunerea unor . probleme locale,

este clar că acelor lu·crări le scapă o imagine de ansamblu asupra
unei mări care - pe măsură ce dispunem de o documentaţie
intere
mai bogată - pUilie probleme tot mai numeroase şi mai

sante. Ve·chile cerceil:ă:ri avÎilld un caracter predominant

problemele litologice şi biostratigrafi:ce ·a!U rămas in bună

încă

incomplet

înţelese,

datorită

ignorării

mentare, hildrologke şi ecologice deosebit

condi�iilor

de

local,
parte
sedi

de v.ar'iate de pe în

treaga s uprafaţă · a unei mă�i mWt niai vaste ca Mediterana
actuală. Marea oligocenă carpatică, deşi reprezenta un sector
destul de important, era totuşi numa'i o anex ă a vastei Medlte
rane: · oligoceiie ca.re era ·cuprili.să între limitele a trei. continente:
Europa, Asia şi Africa. Pe suprafaţa ei imensă. Mediterana oli

gocenă preze n t în d in diferritele ei sectoare condiţii fizice şi eco
lo gke deosebit
de variate, . iar 'Jle un ele suprafeţe chiar .cu ca
rautere singulare, numai studiul comparativ al nnor
regiuni c i t
ma i vast� ·poate înl-esni inţeleger.e a adîncită a unei faune ih t'i
ol:?g'lce excepţirn�al1 d.e bo.gald., cit şi a probl�melor E.coJogice aşa
de variate pe suprafeţeLe numeroaseLor . sectoare locale, printre
care făeeau p a r te şi Carpaţii Ortental'i. Fenomenele din acest
ultim
sector fiind ilustrative pentru col'lld iţi'iile extstent·e pe
in
treag.a margine de notrd . a acestei vaste mări, ne vom ocupa de
ele mai .amănunţit.
2 . Condiţli fizice. După indelungata fază de num a i rela
t i v d. lin i ş t e d'in sLrofic8 elin e o cean, cînd Marea Te thys acoperea
s uprafeţe

imense cuprinse între E'u,rlasia şi Aprifa, mişcările
scoartei din taza plrenaică au produs un nou şi important im.puls
în r idic area lan �u l ui de munţi al sisternu1u i .alpin. Pirineii, Alpii,
Carpaţi'i , Caucazul şi toti munţii înalţi

din

Asi.a

sudică au

cres

cut in altitudine :;; i au cîştigat în suprafaţă întialzîndu-se pe soco
teala Măr'ii Numulitice în etapa de dispariţie a a:cesteia. La
sfiTşitul mişc ăril-or puenaice luciul apelior s-a restrîns considera

bil dind naştere unei mă•rJ cu dimensiuni mai mici şi cu nume
roase ca r a ct e r e noi. Aceasta a fost Mediterana oligocenă ale
cărei depozite si tuate pe marginile de nord - eumsiatice sînt rEprezent.ate .predominant p_ri n fllş, d epus în •cond'iţiile unor

repetate şi intense mişcări a!l e soo.afteli, şi prin şlsturl bltumlnoa
se, d epuse în co nd i ţii euxin'ke, ·caracteristice in prezent apelor
adinci şi stagnante ale Mării N�re. Sectorul de sud - african

-

al

fizice
zate

a,cel·e�

vaste

- deci

m ări

prezenta

pe

supr.afeţe

imense

de s edimentare şi ecologiJCe - normale,

prin faune bog�te şi varia.te, da-torită liniştei

unei cantităţi

condiţii

caracteri

diastrofioe

minime de sedimente.
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şi

Apele care, in timpul dezvoltării bogatelor faune numull
tice transportaseră o ma r�e cootitate de oxigen pe un front larg
de ·sute de km şi .pe toată adincimetll lor, în oil�gocen irutimp'inau
u.ne1e bazine recent
nume11oase obstaJcole locale, astfeli c ă in
·a:dîncite ele deveniseră sbagnante pe mari suprafeţe şi, deci, lip
_
site de oxigen. De unde Marea NumuHtică se .prezenta mutar ă,

asHel că între Oceanele Indian şi AtLantic curenţii de apă caldă
circulau aproape nestingheriţi permitind dezvo.IJtarea unor f.arme
foarte b og ate in specii .şi 'i ndivizi , in :caLea apeLor idiD j umă t atea
de nord - euroo.siatică - a Medi·t:er�anei oligo.cene se afl'au
obsta·cole reprezentate prin sectoare ale Sistemelor de cutări al

pine şi m ai vech'i, înălţate recent. Pe su p r.a faţ a Român1ei, în
afară de marile insul-e ale Carpaţilor Orientali şi Dob r ogei , usca
tul a cope re a terHoriHe reprezentate ast,ăzi prin Munţii Apuseni şi
Car pa ţ ii Meridionali ca,r:e rep r ezrent au p relungirea spre est .a unui
întins us cat panon'ic. In evolluti·a sa, Mediterana o ligo oenă - în
condiţiile nnor mişcări slabe, totuşi ·existente, ale scoarţei - n-a
tost de fel lipsită de moditkări :paleogeografke. Ma i trebuie să
admi·tem şi posibilitatea existenţei tempora·re a unei i n gust ări sau
chiar întreruperi a legăturilor ei ooe an ic e, după cum şi Mările
Neagră sau Caspică, ·ca şi M ed i te rana actua.l ă, au reprezentat de
asemenea b azine temporar iuchise.
Apilrută ca •o conseC'inţă a unor intense m i şcări diastro
fice, marea oHgocenă d in Carpaţi a dăinuit pînă l a
interven tia
unor noi mişcări ale scoarţei, anume a mişcărilor d in faza savlcă
v eche , c a re au marcat l imita oligocen-miocen, cînd a pe le ei s-au
retras pe alte suprafeţe mari. De această dată apele
au evacuat
pentru un timp des tul de indelunga,t - anume în cepînd din
miocenul 'inferior pînă la j umă tat ea celui mediu - chia r şi î n 
tregul teritoriu al României, ca r e a fos t inaorporat uscatulu i . P e
fi ec ar e din cele do uă faze import a n t e de mişcări am'inti �e
pre
cedent a r fi g reş H să ni le imaginăm oă s-ar fi produs in mo d
catastrofal, anume in�r-un interval de t'imp fo a'l' te Stcurt .şi deoldată
pe toatii d istant a d e vreo 6000 km, cup rinsă între o c eanele In
dian ş i Atlanti-c, pe car e s·e dezvoUa Mediterana oligocenă . Cel
mai prohabil este că,

p o r ni nd dinspr·e Ocearrml Indian, mişcăril-2

s-au propaga•t în di·�ecţie vestică şi că fiecure faz ă a durat multe
sute şi chiar mii de

ani

pînă ·c e Mej'iter·ana oHgocenă şi-a defin�

tiVJat numai oa r ec um ţărmurile �i pînă ce a inter . e n i t o Jlinişte,

de altfel relativă. Neincetatele

'iş c ă r i al·e scoarţei te re stre au

rn

cont inuat în mod a tenuat şi în tot timpul oligacemului mC)jif'icind

m ereu nu numai linia ţă rmu rilor, dar şi conţinutul lirtol og ic rn a'i g r osie r in timpuJJ.. :şi imediat după fiecare mişcare. ch'iar şi
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minoră a scoarţei. 1n
cu

caracter e oarecum

rintervalele clnd mJşcă.r'ile nu se prezentau
catastrofale pentru vieţuitoare , ele erau

reprezentate totuşi ·prin mişcări seculare

•cu ca r acte r pozit!i.v sau

negat'iv care n-a.u rămas ilipsite de ;influenţe asupra intens i tăţii
eroz'iunli şi, deci, a
s edimentări i
pe suprafeţel e numeroaselor

blocuri componente ale fundul!ui de

carpatice. .
La

lung'im ea ei de

fel unitar a;l

vreo 6000

km,

mării

Mediterana

oligocene

oligocenă

pos e da , looal, posibil lăţim i pînă :la 1 000 km, 1n t i m p ce Marea
oli gocen ă din Ca rpaţi poseda o lăţime ce nu depăşea 200 km. Cele
două ţărmuri aJ..e Mediteranei alligocene, de nord - euroasiatic
- şi d e sud - african - erau, de al-tfel ca şi asMzi, fomte inegal
ramiUcate. In timp ce ţărmul. de nord, ak ătu:it din nume roase
fragmente nes cu funda .t e aLe sistemului de cutări aJpine ,şi mai
vech i , era foar te
diviz·at cupr'inzind in sule, pen insule şi mări
pe rif erk e sub f ormă de .canale vaste, ţărmul de sud - alcatui t
din vechea platformă afrkană - .se prezent·a. asemănător ace!uia
de sud al Mediteranei actuale, sub forma wnei linii aproape

con

tinue, Lipsită de m ărti pertfe r ice sau de g olfuri
mportante. Re
amănunţi te au fost necei
reconstituiri paleogeografice cît mai

sare in scopul înţelegerii ailindte a ooilld itiilor e cologice , atit ale
celor de pe su prafe �E!ile mai vaste mărilor anexe din sectorul
nordic , dt şi ale marilor cu ca ra<:t e r local d i n sectorul sud'i.c.
Aceste condi tii fiind deosebi te î.n dife ritele mări, au de termina t în
marea ohgocetnă din Carpaţi existenţa une i flore şi mai ales a
u ne i
faune ihtiologice deosebit de b og a tă şi de VCM"iată, faună
ale cărei c ar.ac t ere .persistă şi astă zi în mari11e ba z i ne o-cean'i ce,
d1n care îşi trag orig inea . Parţiall , aceas tă fa.ună sup.r.av eţuieşte
ş i in Mediterana a ctuală .
In timpu l slabelor mişcări din oligooen, oele două feluri
de structuri compo.nenle ale ·Sicoarţei t erestre, existente şi p�
teritoriul Români ei : platformele continental,e, reprezentate p r i n
plh:ltf01l'l11 e1e

anoldJo-e·srt·eoropeană

şi

IIIl oeskă,

şi

geosJncl,tnal,d.e,

prezente şi în Carpaţi'i noş tr i. au suferit mişcări de rid ic a re sau
d� scu fundare relativ neinsemnate, dar însoţite temporar de d eplasări
orizontale importa111 t e, avind dre:pt consecinţă transgresiuni sau
regresiuni vaste, s ectoa r el e de g eosi n clinal , marc-ate astăzi prin
reg'i u ni muntoase, au suferit mişcări intense de ridi ca r e, mai rar
de scufundare. Presiunhl•e tangenţi·ale determinate d e a•ceste din
urm ă .miş căr'i au fost însoţHe de fenomene de eroziune inteiil s ă pe
supr.afeţele b locurilior ridicate, respect'iv de sedinlentare de ase
menea i n tensă pe bliocurile s:cufundate. Ca înfăţişare, marea oll

gocenă din Carpaţii Orientali poate fi asemultă cu Marea Adria
tică, cu d eos ebi re a că a ceasta din urmă prez imtă dimensiuni mai
1 60
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oligooenă carpatică se afla ·cel mai adesea in
atara influenţei curenţilor oceanici e xistenţi numai în l a r g ul Me
aiter:anei din acel timp, pr ecum şi Îill apropierea ţă.rmur:ilor ei

modeste . Marea

afri cane . Aflindu-se, în �cll'ilnb, sub iniluenţa ,apelor duld aduse de
duri de pe c on rmentul înveci11a.t, ea poseda o sali.nita.Le cev·a
mai scazută. celei n o rm ale. ln consecinţa. ea perm i L ea dezvolta
rea şi a unor genuri Ge peşt1 c a re , deşi marini, su p o rt a u şi o oa
r ecare indujdre ,a apeJ.or.
Mediterana oligocenă poseda o suprafaţă mult mai mare în

c o mpara ţie cu Mediterana actuală. Dacă amplasamentul a celei mări
nu pune probleme, în scnimb nu tot acelaşi este cazul cind e vorba

de precizarea ţărmurilor ei nurdice deos�blt de ramlf1cate. Este po
sibil ca, la est de şanţul geo ::, . nclinâl dilll Carpaţii Orientaţ1 , mare-el
ol igocenă să fi ac operit tempc-J.·ar Şl unele s uprafeţe de pe rnargmile
platformei moldo-est-europene, pe care să fi u epus numai sedi
mente fine şi foarte subţ1ri. ln epo ca continentală imediat urmă
toare, acele �imente fiind încă msuficient consolidate, au putut
f� erodate uşor de apele prec1pit.aţ1ilor sau de acelea ale transgre
siunilor neogene. 1n orke caz, trebuie să constatăm că încă nu ne
sînt c unoscu te sedimentele din i media t a aprop1ere a ţărmului de est
care nu pot fi reprezentate p1·.n şisturi l. mwninoase ci, constînd din
sedimente cu caracter normal, au ad ăp o st it o fa un ă locală, uoga.ui
şi variată,.
Braţul de mare al Med i t e r anei oligocene din Carpaţii Orientali
era în legătură cu altul situa l la s u d de Carpaţii Meridionali, pe
atunci încă puţin individ ual1zaţi, und 8 înainta spre v est pînă în
Oltenia. Dobrogea reprezenta în cea mai parte o ins ulă , în timp
ce legăturile m ari i carpatice cu Mediterana olig o c enă avea loc prin
regiunile de la sud şi nord de horstul nord dobrogean. Dacă in pre
zent în regiunile de la est de Siret şi dm Dobrogea de sud p�zenţa
oligocenului este necunoscută, cauza poate fi c ău t ată in e r o zi unea
din indelungata epocă continentală din miocenul inferior-mediu,
precum şi in faptul că mările nu depun sedimente pe absolu- toate
suprafeţele cele acopăr, ci posedă şi unele sectoare caracterizate prin
ac tivi tat� a erozivă a curenţilor marini de adîncime sau datorită ri
dicării lente a blocurilor din fundament. Cu regret, trebuie însă să
constatăm că hărţile paleogeografice ale oligocenului din România
îndică numai legături cu mările n ord i ce , in timp ce bogata faună ih
tiolog i că şi alte fosile dovedesc legăturile ei l arg i

carpatice in

pină

prin intermediul

lai Oceanul Indian

Negre

(fig. l) şi

se

făceau

al sectorului de

cu Oceanul In

continuare spre est

dian. Legăturile mării oligocene

bazinului Mării
sud al Măriii C asp i ce , situat in

domeniul cută ril or alpine . In consecinţă, faciesul eu.xinic al Mări i

Negre şi sudul celei Caspice datează încă din oligocen, reprezentind
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un relict din acea epocă.
.
Adincimea de numai 1 80 m, sub care se află apele otrăvite
cu H?.S din Ma:tea Neagră, e det erminată de ad încimea atinsă de
curentul marin circular din această mare. La rindul ei, adîncimea
pînă la caN se simte acest curent, este consecinţa volumului relativ
mic de apă care pătru nd e prin canalul cu dimensiuni inguste ale
Bosforului. 1n marile bazine oceanice, adîncimile de la care încep
să se dezvolte ape cu caracter euxinic, sînt determinate de con
formaţia generală a f undu lui datorită unor praguri situate la di
ferite inlăţimi, care d e t ermină stagnarea ş i, deci, lipsa de oxigenare
a aplor mai adînci.
Sectorul de est al mării oligocene din Carpaţii Ori�nJtali,
în care apele adînci posedau cara cte r euxinic, nu putea avea adîn
cimi de multe mii de metri, d�i sedimentele reprezentate prin şis
turi bitwninoase, sînt extrem de fine. In consecinţă, grosimea adesea
de p es te 100 m însum ată de şisturile bi tum inoase oligocen� depuse
din ape stagnante în condiţiile euxinlce, dovedeşte scufundarea
lentă şi îndelungată a sectorului caracterizat prin prezenţa acestor
roce. Această mi ş c are lentă nu exc lude existente uno r rare scu
fundări cu caracter violent in timpul unor adevărate cutremure
submarine.
lnţeleg�a adîncită a condiţii lor de sedimentare e necesară
nu numai pentru rezolvarea p robl em el o r de stratig rafie - in scop
de a nu atribu i modificările de facies exi ste nţei unor virste dife
rite - dar şi ale acelora care au infl u en ţat dezvoltarea v ieţii . In
timp ce pe suprafeţele foarte restrînse ale platoului continental si
tuat pe marginea blocului african se depuneau sedimente în canti
tate minimă, dar bogart; fos ilifere , în şanţul adî nc şi in continuă scu
fund are din Carpa ţi sedim en tel e se i ngrămăde au în cantităţi foarte
mari. In sectorul d� vest al braţulu i de m are din Carpaţii Orientali
sed imentele se depuneau sub facies de fliş foarte sărace în ma�
fos ile , in timp ce in sectorul de est luau naştere şlsturl bituminoase
depuse în condiţi i euxinice, conţinînd un mare număr de peşti şi de
alte fosile.
Cu zeci de ani in urmă, in timp ce cond iţi ile de sedimentare
ale multor roce erau încă necunoscut,�. şisturile bituminoase oligo
cene au fost inc luse in f aciesul de fliş, intre altele şi pentru mo
tivul că in ele moluştele - atît de apreciate anterior de geologii
strati grafi - lipsesc cu desăvîrşire sau sînt rarisime. Din neferi
cire, in unele lucrări această idee supraveţuieşte şi astăzi. Apar
tenenţa şisturilor bituminoase la fliş mai eNl b a zată pe unele pro
file cu caracter local, in care cele âoull faciesuri - fliş şi şisturl
bituminoase - alternează. Astăzi ştim că, din punct de vedere ge

netic, pe de o parte flişul, iar pe altă parte şisturile bitumino ase ,
au luat naştere in condi ţii cît se poate de deosebite. Totuşi, pe un�e
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•

·

mari unităţi structurale constînd din roci vechi, îndelung consoli

date, prea puţin der<:>njate şi aflîndu-se sub un

re gim

predominant

de scufundare lentă, procurau apelor irnvecina� un minimum de
sedimente

sau chiar de feJ..

Datorită mişcărilor de rid ioare in general slabe, dar repe

tate, ale scoarţei din sectorul de vest al mării carpatice in tot

163

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

timpul paleogenului, o mare parte din sedimentele mai vechi ale
flişului a suferit o eroziune şi un tri aj repetat . Sediment"!le nu a
j ungeau să se consolideze pînă la u rmă toarea fază de mişcări, ci cu ocazia fiecărei mişcări oricit de slabe - ele erau supuse parţial
din nou eroziunii şi transpo(tului, deci şi tri aj ului , care le fărimiţa

tot rriai mult, dînd naştere unei c antlUlţi tot mai mari de material
pelitic. In faza de nu mai rel ativă linişte diastrofică d in oligocen,
caracterizată şi prin scufundarea len tă a blocurilo r din sectorul
de g"!!sinclinal carpatic înve cinat e celor două platforme, mate
rialul detritic cel mai fin fiind transportat cel mai de p arte şi se
dimen t at sub formă de pelite. Acest a, împreună cu o can titate mare
de s ubstanţă org an ică , a dat naştere şisturilor bituminoase, aglo
mera te pe grosirni de peste 1 00 m in acel şanţ adinc umplut cu
ape neoxigenate, afla.t e într-o î nd elungată stagnare. Grosimea
mare a unei roce cu o granu laţi e extrem de fină , cum sint şis
turil'! bit urn inoas e, ar fi de neînţeles in lipsa un ei tri aj repetat,
a transportului indelungat sufer i t de seu imentele de origine car
patică şi a adîncirii lente a reg i un i i in care se depuneau.
Braţul de mare d in Carpaţi i Orientali se caracteriza prin
tr-un fundament alcătuit din numeroase blocuri care, in cele d-ouă
sectoare - de est şi de vest - p os e d au dimensiuni diferite şi
sensuri de m işca re opuse. Blocurile intens stTlvlte din sectorul de
vest (intern), car acte riz a te printr-o compoziţie litologică deosebit
de variată, se ridicau, suferind o eroziune intensă în timp ee, pe
suprafeţele altor blocuri imedi a t învecinate dar mai puţin ridi 
cate, avea loc o s ed imen tare i n tensă, dind astfel naştere faciesu
lui de fliş. In sectorul de est (extern), caracterizat printr-o scufun
dare continuă, ajungeau n umai particulele cele mai fine. Acestea
- in cond iţ ii euxinice - se depuneau sub formă de şisturi diso
di.Hce cu un c-onţinut maximum de substanţe b'itum'in oa s e, şi de
sile:ruri menllltice conţinînd , in plus, o cantitate apreci abil ă de
si l ire , p ro v.en ită din diageneza ca r apa c elor de diatomee.
Cercetările litologice şi bi ost ra t igrafice recente au dovedit
ro toată claritatea condiţiile euxinice în care au luat naştere
rocele unor vaste suprafeţ� ale Mediteranei oligocene i n cepind
din Europa de Vest (şanţul Rinului, bazinul Mainz), continuind prin
Elveţia (Sti-atele de Glaris), de-a lungul intregului lanţ carpato
balcano-caucazian (Strate de Ma i kop etc.) pî nă in Asia de sud-vest
(lran). Pe suprafeţe vaste, seldimentele oligocene, reprezentate tn

tre alte roce şi pri n şisturi bitumin oase , au contribuit la geneza
marilor zăcăminte de hidrocarburi din regiunii� carpatice, cauca
ziene şi d in Iran. Cun oscute de mai bine de un secol sub numele

de şisturl disodillce şi silexuri menilitice, aceste roci sînt foarte
peşti, dar conţin şi rare molutte. crustacee.

bogate mai ales în
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insecte, reptlle, pisări, mamlfere, precum Şi plante �zenta.te

in speci al prin alge.

Sisturile d is odilice reprezintă argilite fin stratificate im
pregnate cu bitumen, în timp ce menilitele constau din argilite im
bogăţite 'in silice provenită din ,diageneza carapacelor de d i atomee.
Dezvoltarea enormă a acestor alge unicelulare o atribuim puterni
celor �xplozii cineriti ce, din ai căror felds f aţi algele şi-au extras
silicea necesară. Că aceste plante microscopice cu o protoplasmă
bogată în grăsimi se dezvoltau in cantităţi considerabile o dove
deşte şi prezenţa tn m are număr a Clupeidelor, peşti graşi, !n a
căror hrană intră şi nume roas e diatomee.
Un caracter Important al şi stu ril or bltuminoase oligocene
este lipsa completă a coaca, care a fost d i z.olvat în condiţiile
mediului euxinic acid de pe fundul mării. Nu avem nici un motiv
să negăm prezenţa foramin'ifer�lor tn &pete superfid.ale bogat oxi
genate ale acestei mări. Cochili a lor calcaroasă deosebit de delicată
a fost insi!!. dizolvati!!. de indată ce, după moarten an i m alului , a ajuns
în mediul euxinic cu carncter aci d d in adînci me .
Deşi studii suficient de adtncite asupra di recţiei curenţilor
din marea oligocenă ca·rpatici!!. inri!i l i psesc , putem anticipa cA tn
regiune a de sedimentare a flişului d i n Carpaţii Orient all predomi
nau cu renţi cu o direcţie transversală - est-vest - alternativ
inten�i şi slabi în funcţie d� intensitatea mişcârilor de ri di care a
s co arţei , care 'm prâş ti n u sedimentele pe suprafata intregii m ă ri . ln
d ome niul caracterizat prin depunerea faciesului euxinic, tnveclnat
celo r două platforme continen tale ri gide din ex te ri o r, exi st a un cu
rent superficial slab. cu o d i recţie lon�itudinală n ord-sud , în timp
ce apele adînci se aflau 'n nemişcare. Şistuozitatea extr�A prezen
tată de şisturile disorlilice e consecinta a rloui'i came : t . Alternanţa
unui material rletriti !" cu o gr::�nulatie. deşi foarte finA, totuşi di
ferită la i nterv:tle de timp destlll de scurte tn funcţie de intensita
tea m i scA rilor r1 �> r i d i care d in d om eni ul vii torului l an ţ carpatic, şi
- 2. Fazelor de d omoli re a sedimentării detritice ctnd - fn con
d iţiil"l intensificării c'!e7vo1 ti'irii microorg:tnismelor - a avut loc
d epun e rea unor ne1ku1 e de substantă or�:tan i ci'i . a sol zil or de peşti
(in special de f;}upeide). PTeC'llm c;i H C3Jdavrelor de vieţuitoare,
plante şi anim::�le. Este cazul si'i. rem al"că m ci'i. fn prezent, şistuo
zitatea devine cu atit mai evidentă cu cit, fn deschiderile de datA
veche, roca prezintă un gl"ad mai Inaintat de alterare.
Chiar şi tn plin domeniiU de dezvoltare a rocelor de'PU�e t.n
condiţii euxinice, profil ele geologiee p osed ă uneori intercalaţii sub
ţiri de roci cu alcAtuiri lltologice diferite .. Şisturile d i so dili ce , mal
mult sau mai puţin foioase, alternează cu sile xuri menilitlce cu
grosi mi tn general reduse. Se constată şi prezenţa unor strate fiR
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cu gros imi decimetrice sau mai mici, prezenttnd o stre
tificaţie redusă sau chiar nulă. Cu cit ne apropi em de ţărmul vestic
al mării din Carpaţii Orientali cu atit compoziţia li tologicA se di
�rsifică prin i nterven ţia unor intercalaţii de conglomerate fine
compuse din fragmente colţuroase de şisturi v-erzi, din elemente
rotunjite de cuart etc. Variaţiile lirtologi:ce siint consecinta nu numai
a existenţei unor mişcări crustale imediat apropiate, d ar şi a unor
modificări paleogeografice : l ărgi re a s au inch id erea temporară a
unor strimtori situate la depărtă ri de zeci sau sute de km, - mo
d ificări ale direcţiei sau intensităţii curenţilor etc. ln asemenea con
diţii nu -este de mirare că şi in compoz iţia faunistică pot i nter
veni unele modificări la di ferite n i vel e sau regiuni.
3. Compoziţia vieţuitoarelor. ( Tab e lul nr. 1)
4. Ecologie. Cond iţi ile d e sedirnentare diferite ş i cu totul
aparte. din fiecare d i ntre rele dou� sectoare - de vest şi de est ale mArii ol igocen e din Ca rpaţi i Orientali, au determinat p e su
prafeţei� lor conditii ecologice deosebite, astfel eli materialul pa
leontologic se prezintă in fi eca rP. din cele d oui'i. sect oa re importan
te foarte dUerit. Tn ad evik ne cît de sărac este conţinutul tn ma

crofosile �tl depozitelor flişulul. pe Rtît .(!� boe-at se nrezi n U acela
al şisturflor bitumlnoase. Tn timo ce d�pozitele flişului conţin
numai �n orizonturile de marne fin�. foarte numeroase formant
fer� si anumite alge sis'b trilP bi tnminoase sin t l i psi te de forma
nifere. ;,.., timp ce alte c ate go ri i de fosile abundă. Şi sturil e bitu
min oase conţin rRre �turi de plan t<> arvatirP - reprezentate
mai ales prin spP<'ii de alge cu orgfne de plutire - s::tu , !n a
oropie rea tărmurilor. a frun7elor rte plante terec:tre. prerum şi

reprezentanti ai maioritătii claselor de animr�l�. P�ştii reprezintA
insii r�rat'teristica prindnală a aC't:>�tor rocP. ei putind fi colectAţi
in m i t d e PXPmpl " re . Pen t ru are�t motiv. si�h,rile bitltminoAc:: e
oliP.nrene din Carpaţi au fost d enum i te in t recut şi .. şi�htrile ctt
peşti•.

Ca o consedntii a frapil iUiţii mari nrezf'n t atli in mod o
bi�nuit de sisturi1e disodilicP> (gr. = rătt m i rosi toare) Alt"rRte din
aflo ri mPnte-le 'ind elung expuse-· intem�ri i l or, ru ocazia recol
tării pesti1or fosili. această roc;'l se sfRrmli, astfel că numer�i
peşti, c-hiar şi cu talie mică, sint coledaţi a d es e a in stare frag
mentară. In aces t e condiţii, peşti i cu talie ,de �ste 1 0 cm. pot
fi recoltaţi numai rareori intregi. In regiunile unde recolta este
abundentă, iar ·cercetătorul gră bit sau incă insuficient inţiat tn
cunoaş t�rea peştilor, unele fragmente i n comple te pot fi negli
j ate, e le fiind atribuite - eventual - speciilor găsite ln bunA
de conservare şi, ca urmare, nerecoltate sau nestudiate. In
consecinţă, pentru viitor se im pune recoltarea şi examinarea a-

stare
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tentA a tuturor fragmentelo r dezgropate spre a nu ne scApa nici
o s�i e neidentificată, unele genuri sau chiar specii putind fi re
cunoscu te şi numai după un s ingur os.
�te semnificativ faptul că, apar ent , Indicii asupra exis
tenţei peştUor fosill lipsesc în m a rea majoritate a sedimentelor

depuse în apele în care oxigenul a pătruns pînă la fund, ca şi
cind fn epocile geologice această clasă de vertebrate acvatice, cu cel
mai mare număr de specii şi i n d i viz i printre vertebratele ac
tuale, n-ar fi trăit - ca şi a st ă zi - în toate mările din trecut. Tn
cazul dnd asemenea sedimentP sînt cercetate cu m axim um de a
tenţie, constatăm adesea si in ele prezenţ a speciilor de peşti,
reprezentati însă numai prin otoliţi, osişoare care rezi st ă cel mal
bin e la fosilizare. Lipsa din marea m a j ori t at� a depozitelor de
t oate virstele a speciilor de pet;; t i s u b formă de schelete bi ne con 
servate , nu se d atoreş te nicidecum inexistenţei acestor animale
tn ap�l e maj orităti i m ă ril or dispăru te . ci numaf a b�ţei unor
condiţii de fosilizare favorabile.
Asem en oa C'Ondiţli au fost
excepţional de bun� nu m ai TX' fundul măr i l or ru c aracter euxt
nic. ale căror ape adînci. o t ră vi tl" C'll H2S . împiedicau pătrunderea
pînă la fnnd a oxig-enului C'are fntretine viaţa. precum şt a spe
ctflor ben ton i ce rnre devore azl\ C'a(lf! vrele că7:1 1 ti" din păturile de
apă su perioare .
Tnceptnd de lrl ju m ă tate a s�:>colului trP.rut. peştt t din şis
turile bttumln oase ale ollgocenul 1 1 i rarpatir fi inrl reroltaţi numai
întîmplător în n u m ăr mir (le P�emplare. an făc·ll t mai 'ntU obi ec
tul unor sutdi1 d'e sistematidl.. Este vorbn de 1ucri'ir'ile lu1 : Heckel
(1 849). KraJ"I'IhPre"P-r (1879). Cosmovici (1887). Prfpm (1 899), Sl
mlonescu (1904). J .P-fdenfrost (1 91 R). Bom-BPm (1 930) etc. UnU
dintrf' aceşti �rcPt/!l tori au dPt<>rminat m::ttf'ri�tlul col ectat de alte
persoane, astfP1 c� nu si-au putut pun e si alte probleme tn afarA
(lp cel�'> r)p si��emati('/!1 . Tncen�nr'l r1 1 �tl natrulea deceni u al seco
lului XX. st1Hm 1 e de sistematir� n u fo!';t r omolet at e tot mai frec
vent cu orn-ervatii dP n ::�turA hi o1octid\ . fnt"'Tni"iatf' ş! pe cercetarea
nnui m1m l!l r ruf'i cîent rl e exemrnlare. T'ecoltate ce1 mai adesea c-1e
f"!;i'lşi :mtorii hJ rri!lrllor. Tn u ltim i1 e rlecf'ni� nnm�rul' c-eorreN!tor'i1 or ('a re �Hm !Y'noa't de pesti i � i n siRturile bituminoR� olir;tor"P.ne,
� deveni t deosPbit de numeros. PrintrP ei citi!im pe : Weller (1 933),
Paud (1933). Th�obald (1 934), Bom-Bem

(1942).

Kalabls

(1957),

.Tonet (1958), D�tnilschenko (1 960) . Gorbaeh (1 9 6 1 ) . Menner (1982),

.Termansl{� (1 9'68). Ciobarm (1977) etc.. toţi
:treştia dedictndu-se fn cea mA-i mare parte studiului peştilor fo
sili !';au exclu sfv lor. Tn M od nrogresiv s-a dat o atenţie deosebttă
şi fosi lelor ca� - prezenttnd !nfăţişAri p a rti eul are - trMeRză
fie !mprejurArile tn care a avut loc moartea indfvtdulut, fie fe.
Arambourg

(1 967).

167

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

nomenele survenite u lteri or. In prezent, simpla descriere a unor
specii noi de peşti nu ne mai satisface, dacă ea nu este insoţită

şi

de

consideraţii

paleobiologice.

Materialul, tot mai b og a t de ca re dispunem astăzi, per
mite adesea să c onst at ăm numeroase fenoonene caract er'isti.ce
conservării peştilor în aceste roci. Astfel,
este cazul să sem
nalăm că, la Suslăneşti, au fost găsite exemplare ap arţ Îliltnd ge
nului Serranus morţi în timp ce incercau să 'i nghit ă un in diVid
din aceeaşi specie care, fiind tnsii prea mare, i-a rlimas tn
gură tne dndu-se .
Ca şi
tn
c azul
peştilor rli pi to r i
actuali,
prada ·a fost tnghiţită cu capul inainte, astfel că pr ă d ăt orul
n-a mai putut-o lib er a datorită opum.erii spin i lor O'orsalei şi a
ar'ip i oarel o r perechi, indreptati spre coadă. Examinarea atentă
a un ui material d e stul de abun d ent mai arat ă că unele rare
exemplare a u fost acoperite de s edimente tn r egiun i unde oxi
genul putea totuşi pătrunde t emp o r ar. ac:tfel 'i nctt cadavru! a
lilcut un timp obiectul o spăţul u i unui crab, care a tmp r ă ştiat o
parte din solzi şi oase. In asemenea ape putin adtncl se pot con
stata toate stadiile de descomp uner e a scheletului sub influenta
TTlişcl!l.rii v�lurllor. După
di rl er e a solzilor şi a tn otăt o a rel o r
se desprincl coastele, apo i succesiv ap ofizele vertebrelor, a �t
tel c ă rămlne nuuna i coloana vertebrală care, sub influentla
mi.scării apei. poate lua forma �e cerc. R em arc ăm di la Clu
peirle, dună c ăderea solzilor, unul. dintre primele stadii de des
compun ere. ctn.d c ad a vrul a plutit la suprafata unei ape agi 
tata, este frecvent a c e la al detaşării c apului îm p reună cu pr1m ele 3-4
vertebre de
restul corpului.
La
aceşti
peşti,.
oa.:;el e capnlui se dec;fac repede, aşa că pe snJ)Tafeţele stratelor
lntnnlm adesea maxllare, opercuie etc. lmprli.ştlate izolat. As e
m en P "t rtanii de conservare �int inPnti c e in ntff'r ite reqiuni
fn rlen�rtt�t� Rle Mediteranet' oll q ocen e, pretutinn P n i f'l e c!'lrac
tpr;zin n ap r�pi ereR unut U!rm. in ct�re o C'a nt i tat e minim�!!. de
H2S tm p; eni c a prezenta <;pecii lor ben t on i r e necrofaqe.
Sedimentel e deosebit de fine au
fa vo rizat con<;ervarea
unor numeroase am'ănunte cu o m a re valo·are s i c;tf'matid\ : or
nllm P"ltati i] e si linii1 e de crest e-re an u al ă a so1zilor. P07itia şi
a ldH uir ea J'iniP'i. l a tera le , numl!irul. po7itia �i forma o rgan P} nr lu
minoase etr.. O s ta re de conserV'are frecv entă este aceea 1n <>a
r e ne!llPle p rezintă nura larq d e sch is ă si aparatul branhla l um 
flat. lndlcln al morţii prin asfixiere. Aceasta a fost d e term i n at ă
ne

H2� discolit din a pel-e adînci datorită un o r di ferite r'a uze :

deplasti.ri
Jul,
tuni

vertical e

ale

blocurilor

sub m ar ine,

componente

ale

praguri ale reliefuh1i
put ernice , urml!irirea de unii p r� d li to ri etc.

cutremure

fundamentu

subm ar i n ,
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fur

Mai mult oa la Suslăneşti, unde apropierea tănnului şi
apele relativ puţin adinci au determinat dezvolta rea unei
faune
cu caracter predom in ant litora!l; repreze ntată
prin numeroase
exemplare de : Clupea, Alosa, Capros, Ammodytes, Rhombus,

1n timp ce peştii cu organe lu
sint foarte rari - la Piatra Neamţ sedimentar ea avind
loc intr-o regiune rel·ativ "îndepărtată de ţărm şi in ape mai
adinci, constatăm că fauna este compusă dintr-un număr relativ
redus de indivizi ai unor specii literale, m t imp ce speciile
abisale cu organe l uminoase •abundă, fiind reprezentate şi prin
tr-un mare număr de indivizi. Totuşi, asemenea specti nu puteau
fi Vocu'itori permanenti ai regiunii, ci r eprezentau indivizi ve
n'iti din alte reguni, posibil foarte tndepărtate. pentru motivul

Portunus, plante terestre etc.
.
mmoase

-

că ln apele adinci din d omeniul depunerii ş'isturilor bitum'inoase,
dezvotl area organismelor superioare nu
prezentei H2S. Spre deos·ebire de Marea

Na p os.ib'ilă dato r i tă
Neagră unde - ăa
torită pragulu'i 'ina1t a1 Bosforului - apele otriivite cu H2S in

cep de la adincimea de numai 1 80 m, in m area ol1gocenă c ar
patică a dincimea d e la care incepeau apele otrăvite a putut fi
mai mare, tn fun�ţie de înă lţimea pragurilor ·a d'inc'i reprezen
tate pri n regiunile situa te la nord şi sud de horstul nord-dobro
gean, arlstent şf atu n c i . MarE'loe număr ăe peşti cu organe lu

mino a se din CaJ'II)a tii OriE'ntali t1 atribuim volumnlui relativ m a
r e de ape B dînci su fi.c'ient a erisite, situate rl easupra c elor ot ră
vite din a ces t braţ de mare, precum şi m lgrati11e !ntreprin se de
aceşt i p e ş t i dintr-un rlomen'i.u dE>stul de apropiat.
Importanţa migr,atiei p�t'ilor m arini şi oceanici .actuallt
fiind bi n e cu n oscută, mai ales pentru peştii cu valoare econo
mică ' c.u avem nici un motiv si nu admitem el mtgra1111e n-au

avut loc la o !�cară egal de mare şi in toate epocile qenJool ,.e.
Ca şi 'i n prezent, si in oligocen, migraţi'ile trebuie să fi fost de

terminate de aceleaşi două cauze principa�e : dl.u tarPA nl"lei
hrane mai abundente si a ceea a unor locuri favorabile pentru

dP.nun"r"., :ne lui � : dlezvolltaTea 'P'Ui etu1nfil. Apelle. 'carle <'-{> rl�
m entau flisuL adudnd cu eJ.Ie o cantitate mare de substante
minerale s lvite, eventual şi d etritus veqetal de pe uscat, per

o

unor foarte bogate mlcroflore, care consti
tuiau nrJma verlţt ă a lan1ulut troflc al vie1ultoarelor din acea

miteau
mare.
selor
tea

rle7.voltarea

Microorganismele serveau

specii

ca hflană

larve�I or şi

de peşti cu talie mică tn specia l

rnrr-.t ituind

un

n umeroa-

Clupeidelor, acP.s

gn1P reprezentat nu numai prin numeroase

oenuri f 8) şi specii ( 1 3 ) , dar mai ales prin foarte mul·tt in'O'"i vizi.

Prezen 1 n. acestora In număr enorm de exempllare - une1.e specii
avtnd o rAspindire ubicvistă - reiese

16§

şi din numărul mare de
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solzi cir;culari uşor de recunoscut dup� cele 3-4 perechi de şan
ţuri tran.sversaJe inguste, solzi care caracterizeaz� �isturile bl
tuminoase ma'i mult decit solzii oricliror altor grupe de peşti.
Prezenţ.a Clupeidelor determin� migratia s�diilor de peşti cu
talie mijlocie (Scombrik:ie, Carangide, Pataeorhynchus, Lepldo

pus etc.), i�ar aceştia, la rîndul lor, erau urmăriţi de peşti cu
talie maTe, in Slpeci:al de rechini. In afară de Clupeide, o surs�

importantă de alimentare a peştilo·r r�pitori mal erau. desigur
şi peştii de adincime cu organr:: fosporescente (25 &pectl cu
noscute pînă acum din România) in timp ce acestea se apropiau
de suprafaţă in căutare de hrană mai bogată, sau se aflau pe
căile l·or de migrare obişnuite, oare treceau pe deasupra apelor
C U ·Car•acter eu:x'ini·c

Cercetările noatsre urmărlte timp de mu!lte decen'ii au
condus la concluzia că faunele recoltate din complexul şisturllor
b'ituminoase carpatice sint numa!i in mică măsură Indigene,
multe sepcil venind sub forml de val1U"i migratoare uneori de
la dep·ărtări de sute sau chiar mii de km. Condiţiile din marea
oligocenă carpatică - ape superficiale frecvent tulburi pe mari
suprafeţe, i a r cel�a adînci otrăvite - nu er.au dintre cele mal
favorabile pretutindeni pentru depunerea iarelor şi dezvoltarea
puietului. In consecinţă. nu e cazul să ne aştept� la prezenta
indliv'izilor tineri a.i un or num eroase specii. Nid temperatuM
acestor arpe 111 u putea fi egal de ridicată ca In regiunile sudice
ale a c elei mări. Es te posibil ca numeroase specii să fi provenit
din regiunile invednate ţărmului african al Mediteranei oligo
cene, ca:recterizat printr-o sedimentare l i n'i ştită, in timp ce alte

sepcH

erau oigina.re din Oceanele Indian şi Pacific, posilb'il
şi! din Atlantk oare, tn a·cel timp, nu ,aveau Il!ict pe departe
l ăţimea actuală. Este c.un05Cll t că numeroase specii de peşti ma
rini �i oceanici rm depun icrele in reg'i•mile unde se hriinesc
ei, ci intreprind ln acest scop adesea voi·aje i.ndelunga.t e.
Uni'i peşti (Pleuronectide etc.) depun kre1e pe fund, in
timp ce al tii la suprafaţa mării sau La aidinJcimi intermediare.
Este clar că ou5.lele sspeciilor d�!l prima categorie nu se puteau
dezvolta in domeniul ,apelor euxinice otrăvite, 1n timp ce acelea
din a doua categorie erau transportate de curenţi pinii la de
părtăr:i mari. Este cazul să constatlim că asupra bio!logiei peş
tilor actuali lipsiţi de 'importantă economică imeld'iată şi cu foarte

]

numeror. i

tus,

m'iatide,

fosili - Aeollscus, Scorpaena. Syngna 
Ammodytes etc., precum şi unele Salrnonide, Sto-

reprezenf,anti

c a n os ,

Scopelide

etc.

de

talie

micli

-

prezenţi

şi

tn �auna

şisturilor bitumincase oligocene, dispunem de cunoştinţe 'lndl
insuficiente. fapt care ne frniează să tragem roru: luzii cuprin�

1!70
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zll.tosre asupra rolului jucat de corP.S"pOndentU l10r fosi11. In con 
secinţă, singurele conditii de conserv•i:ITe deoseb it de f.avo rab il e
rlin m ediul emdnk aru fost acelea care au determinat ca şi stur i l e
hituminoase să fie .:�tlt de bogate in peşti fosHi e x cel en t con
servaţi şi aparţinînd la o g·am ă apreciabHă de fac iesu ri ecolo
·

gice.

Şisturil e bituminoase oligtocene din Carpaţi CI(){Ilţin, prac.
tic,
aproape to•a t e categorii'le ecorl.o gi ce de peşti : bentonic'i, tur
tiU do11soventra l (Rhombus, Solea etc.) sau nu (Capro s , Ammo

dytes etc.) , p el·agiC'i din apropi erea ţărmurHor
Clupelde, Ser
ra nld e etc.), ai <�•soc'iaţiilor de a:Jge p1anctom.ke (Syngnatsus Pk)
pel agi ci din larg (Scombride, Carangide Ptc.). botpelogici (Le
pldOpus et•c . ) . batipelagk1 turtiţi 1ateM1 (Argyropelecus etc.),l
oa re tntreprinla migl'lati'i pe vert:ica'lă (Zeus etc.), de ad'incime
mare cu organe fosforescent e et•c. O aUt de mare abundentA de
t'ipuri eoologice

şi

organiz·atoric e reprezintă

un

indiciu sigur

al

existentei curenţUor şi a unei a ctivităţi m i g ra toare.
Marea bogăţie in hidrocarburi a
acestor roci est e , de a
semenea mai puţin rezultatul uno r fatme şi flore locale excep
ţional :de bogate. cit mat al es a condltlllor fllvorabUe de con
servarea şi transformare a su b st ant e1 organice, 'C'Onditiile eu"X i n� "e
repre7<>nfind o adevărată capca nă pentru conservarea acesteia.
Intp-adevăr, nu m ă r il e cele mai boga t e in vetu'itoare ca, de
pildă, cele cu recifi coral'i.Pri, au fost s-P.Oiul acumu�ăril substan
ţei orqani.ce , C'i a c �lfe m i'l r i ca r a cterizate 'In pr imu ) rind pr i n pre
zenţa

conditiilor

de

conservare �i

a<"Umulare.

Chi·ar

dadi

p ro

ductia orqankă a m ări i oil igocene n-a fost except io n al de ridi
cată, fac torul tJmp a reprezentat o contr'ibutie nrinctpifll ă . Sub
stant a orqan� c � 'ineh.Isi'l !n sed imen t el e fine s-a aq1crneTiat 1n
ti mp de mni(')aT' e de ani, ctt .fi ciur·at de:puneera şisturilor bitu
mlnoase, transformtndu-se tn h1drocarburi. tmerior, tn timpul

a"'iferitelor fa ze de cutare de v'[rsU\ neogen�. sub fnfiiUenta unor
pre�iuni fn r He. 'hldrocarburlle cu moleculă mică (qazele) şi miJ
locie (tltelul). rezultate pTin transforma-re 3. su� stantel organice,
a.u m i grat succesiv, in timp c e hldrocarbnrtle cu molecul3 mare
au �rămas In roca-mam3. ne care o Impr eg-n ează şi astăzi In can

titate apreciabilă. Relctii'lie strtn s e exist·ente tntre marea bogli

tie ht pesti fosili bine comesvati si ron ţin urtul Îll1. bitumen e a1
acesto.. roci nu pot fi subli ni at e îndf'ajuns.
F'e sup r afa ta cu dim ensiuni aproape oceanice a mesoqe'ii
o l i go c P r e exista o

raderi 7 fl te
curenţilor

multitudin e
·

de raioane

ecologke. fieoare ca

co n d'i.ţii le existentPi
superficial1i, prezenţi chiar şi tn bazine cu dimensiuni
prin

bioesociatii

proprii.
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relativ miOi ş i a migraţi'i'l.or ptnli. lla diferite depli.rt&i Intre
prins e activ de indivizii adulţi , sau pasiv, sub forma de ou sau
larvă de numeroase speci i de peşti, precum şi a capcanelor pre
zen tate de acele regiund v.a,ste cu ape adinci aflate 1n nemiş
care şi deci hpsite de oxigen, nu este de fel de mirare ca. In
şisturilor bHum'inoase oligocene din s.ilstemul de cutări alpine
intîllllim o faun ă aşa de bogată şi de vamatli..
Dispunem d'e numeroase argumente In sensul el o mare
parte .a specillor :elin şlstDl'ile bltum.lnoase loHgocene D-au re
prezentat locuitori autohtoni. Iată cîteva din aceste a rgumente :
1 . Prezenta unor specii descoperite in a"'iferite localităţi
i ndep ărtate tn num a i dte un singu·r exemp1ar sau tn numar
foarte mic, precum : Aeollscus, Scorpaena. Scorpaenoldes, Pa
laeorhynchus, Nautilus, Atutla, Cetotherium, rechini etc.. aU\turi
de specii r epre zentate printr-un număr de indivizi m are sau
chiar foarte m are. Un'ii repre z en tanţi ai acestor genu ri (Aeo
Jlscus etc.) tr ăi esc in ctrdurl mari.
2. Specii car·e t r ăîn d tn drdu ri imense (Balantium. etc.)
sint cunoscu te totu�i numai d in tr-o singură Iocaltitate (Aturia
de Ia Vlădeni-\Braşov, i a r Balantium de la Piatra Neamţ şi Vl ă
deni) . Că prezen ţa lui Balantlum se d atoreş te unei invaz'ii tn
timrplătoare o ăov.edeşte şi faptul el!. m aj o r i tate a indivti.zHor po
sedă apexul 'i nd repta t tn aceeaş i d ir e cţi e, predom'illl8nt spre
nord. Apreciem că moaTtea a c est o m a avut o cauză violenta.
3. Peştii di n qrupurile Stomiatmdei şl Scopelide . care
trăiesc 'in mod o bi ş nuH la adtlnicimi de multe sute şi chiar peste
1 000 m, posed î nd astfel organ e !lu minoase, n-au putut depu.ne
ouăle şi n1c i să se dezvolte puietul în apele adinci şi otrăvite
fn care s-au depus şi sturil e bituminoase. In consecin ţă, aceşti
peşti foarte frecvenţi la Piatra Neamţ reprezint� specii im1grat e .
Tntmcit pestii actual'i cu organe luminooase obisnuiesc ca, tn
timpul noptii, &ă se apropie de supra fa ta, unde găsesc o hrană
m ai abundentă, reprezentată prin crusta.cee etc., cnrentii marini
i-au transport•at p'i nă în domen iul depuneri'i şist.urilor bitumi
noa se un�. la venirea luminei. tncerctnd: să .se tntoardi !n
adimd me , ei au in trat în apelie intoxicate cu H2S, ac;fix'iindu-se.
4. Li:psa sta d iu1U i juvenil la o mar e majoritate a
spe
ciilor şi a i nd ivizilor tineri in asemenea roci, care
rep�zintă
un m ed i u a"'e conservare deosebit de favorabil, in timp ce pen
tru unele 51Pecii literale (Capros, Serranus etc .) stad i il e juv eni.le
Siin t cunoscu te .
, 5· Mediul ade&ea foarte deosebit in care se dezvoltă puie
tu l unror specii de acela în care iş i duce vlata aduJtul. Pentru
·

•

•
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prezent este

sufici ent să amintim numai cazui
ne care intrepr'inde in sta r e larvară un vo i aj de

din Ma r e a

angilei europe
circa 6000 km

Caraibelot pină in Europ a � i , d up ă maturitate. 'i na po i.

6. Prezenţa adesea in număr mic de exempla re a numeroa
se specii de peşti prăd ă tori , printre care şi unii cu talie mare (re

chin1 Le-pldopus, Palaeorhyncbus etc.) reprezintă o al tă dovadă
asupra migraţiilor in sC'op de hrănire cu specii de peşt i mărunte
ca, de pi ld ă, Clupeidr�!c şi cor�pondenţii lor de adîncime, Sto
miatidele.

Regiunile învecinate ţărmului sud i c al Mediteranei. oligo
cene, situate de-a lu ngu l co ntin entul u i a fri can , fi i nd lipsite de
condiţii favorabile dezvoltării faciesului euxinic, este posibil ca
uum ..-ro ase specii să fi avut şi acolo locurile lor de repronucere,
de unde migrau spr e nord tn domeniul sed imentări i faciesului
euxi nic numai in cătu·a rea u n ei hrooe mai abundente. In această
,.,a t egorie pot intra peş t i i răpitorii unii prezenţi in m are număr de
�"Xe mp l a l'e , nu însă şi pte ropo(llu l Balantium care poat e fi numai de
orig ine oceanică, anume din Oceanul l'1t:lian şi nu din cel Atlan tic,
oare in acea �pocă nu avea inră dezvoltarea sa actuală. Cu toat('
că este dificil să demonstrăm migraţii pe distanţe de mii de km,
pu tem totuşi admite că - la fel cu Balanlium - numeroase alte
specii provene au din marele bazin indo-pacific. Acestea, datorită
dimensiunilor sale şi in acel a timp enorme, a re preznta t un im
po rtant focar genetic, iar în prezent este bazinul in care se con
servă cele mai numeroase specii marine relicte, peştii fiind re
prezentaţi şi prin de curînd desco p e r it u l
Latimeria chalumnae
Smith cu unele caractere paleozoice. Studii adincite asupra spe
ci i lor de peş t i din ş is t u.ri le bituminoase oligocene ne oferă astfel
posibilitatea să reconstituim o bună pa rte din compoziţia faunelor
ihtiologice oligocene ale im ens ulu i bazin indopacific.
Documentaţia de care dispunem în prezent ne pe rm it� să
cons tatăm că vechea concep ţ ie a "ruiburilor fosillfere", m u! t a
preciată cu .zeci de ani in urmă pentru diferite specii .fosile, nu
este va l a bi lă şi pentru peştii din ş:sturile bituminoase ale mării
oligocene din sistemul de cu tări alpine, pentru motivul că nume
roşi peşti din aceste roci, pQ_pulaseră anterior - permanent sau

ocazional - apele întregului domeniu al Mediteranei oligocene şi
num ai ci'upă m o arte, căzînd la fund, au găsit a i c i pe suprafeţe eno rm e
condiţii de conservare ideale. Din pătura de a pă superficială oxi
gen ată , in care trăiau sau se aflau in curs de migraţie către alte
regiuni, după mo a rte - fie că ace asta era datorită virstei, gaze
lor otrăvit e răscoli� de mişcările suferite de blocurile compo
nente ale fundamentului, ori unor eve n tu a l e molime cunoscute şi
la

faunele actuale etc. -

peştii care căd eau pe fund găseau con-
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diţii de conservare excelentă

ar

fi

pe suprafeţe imense. In consecinţA,

greşit să continuăm a admite că, in R omâni a,

şisturile bitu

peşn fosili numeroşi numai in ce.1e cîteva J.o
caJ.ltaţi (.Piatra l.'ll eawţ, � uslălwşti , V atea .Mare-Tîţa, Vruea �lor
Fieni, homorîciu <.iura Hwno.rului, Comandău etc.), de unde au
too�; uescr1şi pînă acum, ci este cazul să constatăm că, prel:uundeni
unde ac:es1;e roci apar, cercetate
suficient, ele vor dovedi că

lllillOCI.Se

ar cont.me

po.seua un

număr aproXliiUltiv e&al de ioslle
ocUili w.n iLUJ:JreJ urumJ.e oraşului Piatra Neamţ
u1spuuem de .lista ae J:o.!>lle cea ma1 bo�a1ă şi mai variată, expli
ca�Hi stă in îaptu1 ca aco lo, mai mult aecit în once aJ.tă. J.ocaJ.ll.a te
u.u1 ţara sau om slr<:unătate, colectarea 1osi!e.lor a fost commuată
perseverent l.lmp ue w1 stt.:->1 ae numero�i cercetători ti amatori.
Localitatea Suslan eş ii fiind mai greu c:wces1bllă şi fimd d�per1tă
mai tîrziu, a făcut o b1ectul unor colectări .mai puţin in.slSLente,
astfel că ea n e- a furnizat o lis tă ma1 puţm bogută. Comparind lis
tele de fosile din aceste două J.ocaJ.naţi coll.':ltatam că ele posedă
numeroas e specii comune, dar şi mwt.e attele care lipsesc în una
am ele . Aşa, de pildă, la .S uslăneşti n-au fost găsiţi pînă acum :
Aeollscus, Syngnaw.us. i.""coidotea, moluşte etc. in timp ce de la
Pi atra N eamţ nu se c1mosc : Krambergeria, Nemopteryx. Percarina
etc. Alte specii, frecvente în una din localităţi, sint foarte rare
in ce al alt ă . .H.ecoltări şi mai b ogate în ambele locali tăţi vor reduce
probabil u nele dintre speciile absente, dar este s1gur că, oricit de
mu lt mcrterial vom colecta, list ele de s�ii din d iferi tele localităţi
nu vor oeven.i dbsolu t identice. Aceasta ;:>entru cel pu ţin două mo
tive : - 1. Accesul la marea larg deschisă era diferit pentru fie
care din cele d ouă locali tă ţi - Piatra Neamţ şi Suslăneşti -, a
•

.Dac:a p1na

cesta fiind mai larg pentru Carpa ţi i Orientali şi mai l im itat pen
tru Suslăneşti, care se a1la oarecum intr-'tlll fund de s ac, şi - 2.
Uscatul imediat invecin at de la Piatra Neamţ era o insulă, in timp
ce la Suslăneşti ac�ta era reprez en t a t prin continuarea spre est
sub fonna unei peninsule - viitorii Carpaţi Meridionali - al blo
cului co ntinental panonic.
ln regiun ile celor două localităţi nu domneau condiţii aco
logice identice. Sus lăneşt ii aflindu-se in apropierea \lnui mare us

ca t , c o nţine şi unele plante terestre, in timp ce la Piatra Neamţ
a b und ă alge marine cu org ane de plutire. Părerea că prezenţa aces
tora in relativ ingus t a mar� ol igocenă c arpati că ar dov ed i condi ţii
asemănătoare acelora din M ar e a Sargaselor, credem că reprezintă
totuşi
o exagerare. Că la Susulăneşti, şi şis11Urile
bitumi-

npase
se
depuneau
intr-o
zonă
apfO}Jiată
ţărmului
intre zona de Cristalin şi a cee a de sedimentare a şisturilor bitu
m inoas e, nu se interpune o zonă largă de fliş ca în Carpaţii Orien
tali. In această si tuaţie este totuşi surpr nzător că, pină tn pnr
i
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Suslăneşti n-âu fost gâsite specii de mo1uşte �tonice �
la Piatra Neamţ. In consecinţă trebuie să admitem că dacă In
tr-o a treia localitate <J' .1 aduna un număr egal de fosile, cu multă
proba ilitate lista va poseda, pe lîngă multe specii comune, .şi unele
propn1.
Regiunile apropiate ţărmului, în care H2S apărea mai rar
sau era în concentraţie redusă, se caracterizau prin cele mai nu
meroase şi mai felurit� stări de conservare a peştilor incepind de
la aceea la care au căzut numai solzii, de felul lor puţin rezistenţi
a1 Clupeidelor, pînă la dezmembrarea in vertebre izolate chiar
şi a coloanelor vertebrale cele mai rezistente aL:! genurilor Caranx,
Thunnus etc. Prezenţa speciilor bentonice necrofage a contribuit
la diversificarea stărilor de conservar<;!. Figurile de acest fel a peş
tilor fosili din diferite regiuni ale Mediteranei oligocene prezintă
stări de conservare identice acelora din România.
O c omp araţie a li s te l or de specii fosile din România - în
prezent cele mai complete şi mai bogate - cu liste� c peştilor
descrişi din şisturile bituminoase din Franţa (valea Rinului), R.F.G.
(bazinul Mainz), Elveţia {cantonul Glaris), Ungaria, O!hoslovacia,
Polonia, U.R.S.S. şi Iran arată numeroase specii comune, dar şi
unele necunoscute în alte regiuni. Apreciem că oricît de aprofun
dat am cunoaşte faunele din toate ţările indicate, se vor menţine
totuşi unele diferenţe i.a com poziţia şi frecvenţa speciilor. Diver
s itatea faunelor din riiferite regiuni ale Mediteranei o ligocene este
consecinţa condiţiilor ecologice locale deosebite in funcţie de :
adincimea apei, influenţele determinate de uscatul invecinat (guri
de riuri care aduc substanţe minerale solvite, detritus vegetal şi
substanţă organică sub forma unor numeroase vieţuitoar<;! de di 
ferite mărimi, ape îndulcite şi bogat oxigenate, posibilită ţ i de mi
grare în riuri etc.), d e exis tenţa şi intensitatea curenţilor, precum
şi de apropierea mai mare sau mai mi că a celor două oceane : In
do-Pacific şi Atlantic. Cu cit ne îndepărtăm de ţărmur i . cu atît
avem şanse să intilnim faune mai uniforme, fauna pelagică avînd
la dispoziţie domeniul de dezvol'tare cel mai vast.
Prez<;!nţa la Suslăneşti a balenei pitice Cetotherium, de la
care cunoaştem o singură vertebră, este consecinţa unei migraţii
intim.plătoare, la fel cu aceea a broaştei ţestoase actuale uriaşe
Thalassochelys caretta L., originară din Marea Mediterană şi din
Oceanul Atlantic, care s-a aventurat in căutare de hrană, dar şi
dusă de curenţi, pînă în Marea Neagră, unde în ultimele decenii
au fost pescuite două exemplare în apropierea ţărmului ei răsări
tean. Marea oligocenă carpatică, cu dimensiunile ei relativ mici,
avind fundul şi apele adînci in mare parte poluate, nu putea re
prezenta mediul de viaţă permanent al unor giganţi caracteristici
Iargului apelor oceanice.
:tent, la

�
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nu prea frecventă a moluşteior bento
n.ice în complexul şisturilor bituminoase de la Piatra Neamţ �te
cazul să constatăm că acestea apar numai pe o anumită varietate
de rocă fin gresoasă (deci, o apă oxig enată cu o oarecare putere
de transporL), imperf ect cliva011ă, care apare în şisturile bitumi
noas� numai sub forma de intercalaţii oentimetrice. 1n această
varfetaLe ·Ue rocă apar şi peşti benton.icl. Fiind vo r ba de moluşte
bentomce, 1·epr�zentaLe în ce a mai mare parte prin bivalve, se
i mp une concluzia că in timpul d ezv ol tării lor, apele conţineau can
t 1 ta tea de oxigen mm1mă, necesară dezvoltării. Talia în general
m1cu a tuturor speciilor ae moluşte şi cochilia lor subţire, ulterior
u 1z olVată - toate exemplarele aflînu u-se sub formă de mulaje
- doveaesc că moluştele se d ezvolta u în c ond iţi i puţin favorabile.
Prezenţa lor la Piatra Neamţ, d eparte d� ţărm şi numai in anu
mite l:itrate subţiri, o atri bu1m fie unor oscllaţii pozitive suferite
de blocurile componente ale fundament ului , care se ridicau tem
porar in domemul apelor oxigenate, f ie unei sedimentări locale
m ai mtense în faţa unor guri ue rîur1. L..u toate că, deci, ne aflăm
mLr-o fază de mişcări numai domoal e ale scoarţei, existenţa l o r
este trădată de apariţia moluştelor benton ic e aduse în larg de
cur enţi in stare ae larvă. Mi şcă ri le blocurilor din fundament au
contr1buit la frecvente modificări de f aci el:> !i tologic a şisturilo r
bituminoase şi, în de pend enţă de el, a as ociaţii lor ecologice cons
tat a te în unele profile.
In cercetările s a le pal e on tolog ul constată că,
paralel cu
modificările compoziţiei l1 tologi c e , existente la diferite niv ele ale
a epozitelor ol igocene în facies euxinic, pot avea loc şi unele mo
aificări ale compoziţiei faunistice. Astfel, la Suslăneşti, fauna d in
albia Pîrîului Satului, în care roca se prezi ntă sub formă de plăci
gresoase cu grosimi centime lrice şi cu suprafeţele neregulate, au
�elativ

ia prezenţa

fost găsite indicii de prez enţa unor Clupeide cu talie mare, necu
nos c ute in şis lurile bi tuminoase ale nivelelor superioare şi nici
din alte localităţi. Con ţinu tul faunistic diferit al ac'2Stor strate,

situate în culcuşul şisturilor disodilice de la Suslăneşti, îl atribuim
la cel puţin două cauze : - 1 . Condiţiile ecologice reprezentate
prin intensitatea crescută a sedimentării şi, deci, prin prezenţa
temporară a oxigenului pe fund, şi - 2 . Modificări temporare in

compoziţia faunelor migratoare.
Ca aparţinînd faunelor de peşti, care trăiau permanent in
regiunile unde au fost col�tate, trebuie să considerăm in primul
rînd cele cîteva genuri de peşti bentonici : Capros, Rhombus, So
lea, Ammodytes etc., găsiţi constant pe o rocă cu şistuozitate im
perfectă, cu granulaţie mai mare şi, în prezent, mai puţin impreg
nată cu bitumen separată în plăci cu grosimi pînă la centimetrice
avînd adesea spărtură concoidală. Asemenea peşti sedentari au
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trAit în ape relativ putin adînci, de preferinţă în regiunile apro
plate gurllor rîurilor, unde sechmentarea era mai intensă, canti
tatea ae oxigen suficienta, iar cea at: ga ze toxice :toarte redusă.
ln cazurile cmd asemenea rţ!g1um erau ev1tate de sp eciile consu
ma toare de ca-davr e, peştii smt găsiţl in stare bună ae c ons erva�.
Clupeia.ele, gx·up a.e peşti cu mulle carac te re prumtive, se
remarca pnn ooga�a lor m genuri, sp ec li Şl ma1 ales indlvizl,
ueoseott de nwnerOijL m .a ••·eaga lYleunerana o11gocena. Ca şi în
pr�euL, ele alcatuiau Şl aLunCJ. v enga trollCa J.nLre planc tonUJ. de
talle .llll croscop ică , cu care st: nrant:au, Şl pe�jLll migratori rapi tori
cu talle mat ma�, oare le urmare au �.:îraurue. U ne.�.e Clupeiae , in
::.pec1 al Alooele, se ţmeau ia aprop1en:a c o as t e lor pentru a folOSI
cur:iur.J.e Jlll erlOare ale nur1.or m scop ae nramre Şl reproducere .
.Ue�ji nu întreprindeau de.!JLă.Sarl rnarme J.Ung1, to tuşl numărul
coru;iderabil al ma.ivi:lilor unor specii, asigur clU,l-hUe.wr o alsLr.ouve
geo graii că Wlt!nsa, unele specii a vind areale de raspindire de m.1i

de !Un.
Marea răspinaire a coneiiţlllor �colog�ce din Mediterana o
ligocena este tră-dată de stările ue conservare suprinzător de ase
manatoare ia departări de multe m1i ae .I.UJ.J.. >:> Lal·ea de conservare
ce a mai caracteristică a p e:;. ti lor din ş 1s tun ie bituminoase oilgo
cene es1.e w.:eea de mumiucare, slare care pmă acum a scăpat a
tenţlel cercetătorilor din cauzc1 că �rau studiate nu m a1 eşanti oa
ne descoperite în zona de ailerare superficiala şi înd elungată a
s tra telor, în care murmile sint desco mp use. Pe�jLii căzuţi oe la su
prafaţă sau de la aeimcimi medii pe fundul mort. cu caracter euxi
nic, gaseau acolo toate cond1ţHle necesare unei ast!el de conser
vări : lipsa to·�.ală a sp e ciil or bentonice necrofage, şi a oxig-mului,
un meeim salin şi substanţa orgamcă pe cale de bitummizare.
Ch1ar dacă ultumle aoua condiţii - salinitatea şi bi t umenul se prezent au insuficient conc emr a te în comparaţie cu reţeta de
preparare a mumi ilor din antichitat e, li ps a to tală a ox:igenului şi
a speciilor bentonice consumatoare de cadavre , era deosebit ue

favorabilă , mumificarea producînd u-se într-un int�rval Qe timp
lung, în care au putut acţiona t otalitatea celorlalte cond i ţi i . Mu
mif icare a poate fi constatată de fiecare dată cînd peştele este
adus la s u prafaţă în ca rot a unui foraj suficient de adînc pînă unde
n-au putut pătrunde apa şi aerul atmosferic. De îndată ce însă
eroz i un ea se apropie de nivelul în care se
cate, ox:ig�nul şi

află fosilele mumifi

apa - infiltrate mai ales de-a lungul suprafe

ţelor de strat - descompun mumia. Intr-un prim s tad iu , din a
ceasta rămine numa1_ scheletul care apo i d ispare şi el, intrucit

C030a component al acestuia fus ese solvit anteriol'! in mediul acid
in care a avut loc mumificarea. După acţiunea indelungati a fac-
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torilor atmo sferici , orice urm ă scheletică d isp ărtnd , pe şte le este
d eScoperit adesea numai sub formă de impresiu ne. Chitina artro
podelor �zistă mai bine factorilor atmosferici care au descompus
peştii mumifioaţi. Moartea frecventă prin asfi xiere şi mwritcarea
reprezintă stări de .conservare ]lroprli sedimentelor fcarte fine de
diferite virste depuse în ape adînci intoxicate cu gaze, 1produse în

stadiul Iniţial de bituminizare a substanţei organice.
Numeroase a lt e stări de conservare at�tă existenţa locală
a unor ape relativ puţin adinci şi agitate. La Clupeide, după că

in stadiul următor d e descompunere, se desfac oa
capului care pot fi găsite împrăştiate pînă la mari depărtări.
Corpurile bine conservate ale Clupeid elor apar frecvent uşor ar
cuite dorsal ca o consecinţă a contractării postmortale a muscula
turil m ai d�zvoltată in această parte a corpului .
Din lucrările mai vechi ale lui Paucă şi cele mai noi ale
lui Oiobanu reiese existenţa a două subordine de peşti care joacă
un rol principal in alcătuirea faunelor ihtiologice din C arpaţi :
anume : Clupeoideii şi Stomatoideii. Dacă primele se remarcă prin
numărul excepţi on al de mare de indivizi apa rţinînd la nouă ge nuri
şi 1 3 specii , secundele bat re cordul pri'n numărul mare de specii
- 23 - aparţinînd la 13 g enuri , reprezentind astfel familia cu cel
mai numeroşi reprezentanţi. Bogăţia mare in peşti preabisali (Le
pidopus, Oligonemichthys, Prono i =tcanthus, unele gadide etc.) şi
mai ales abisali - pu rtăt ori de organe luminoase - poate fi con
siderată ca o caracteristică princ i pală a faunei de la Piatra Neamţ,
ea reflectind totodată şi abundt;!nţa acestei categorii de peşti din
toate şisturile bituminoase ale vastelor regiuni ocupate de apele
abisale conţinînd gaze o trăvit o are din cuprinsul Mediteranei Oli-

derea solzilor,
sele

gocene .

Numărul speciilor de peşti cu organe luminoase descrise de
Ciobanu de la P iat ra Ne amţ este impresi onant , el fiind mai mare
decit fn orice altă faună fosilă. Dacă ne gindim insă că din adincu
rile martne şi �anice actuale s�nt cunoscute peste 2000 specii de
peşti cu organe luminoase, strins înrudite cu cele numai citeva
zeci de specii descrise pînă acum din şi sturile bituminoase oligo- ·
cene, ne putem lesne inchipui ce rec o ltă bogată de asemenea peşti
este rezervată cercetărilor viitoare. Aceste roci cu caractere atît
de aparte conţin ÎIIlcă foarte numeroase specii de tot felul de peşti
care aşteaptă a fi descope riţi şi stu dia ţi . Ceea ce cunoaştem pină
acum reprezintă numai o parte ,infimă din faunele fosile care mai
rimJn a fi descoperite şi d escrise din şisturile bitumino854! oligoceae.
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!n prezent dispunem totuşi de un material documentat
destul de bogat care dovedeşte că faunele din şisturile bitumi
noase oligocene ale tuturor localităţilor, de un:de au fost făcute
recoltări importante, nu reprezintă blocenoze, deci asociaţii de vie
ţuitoare care să S'! fi dezvoltat pe loc in anumite condiţii de tem
peratură, salinitate, presiune, hrană etc., pentru ca apoi să fie in
cluse in sedimente, c:i tanatocenoze, adică aglomerări întîmplă\1 J· . 1 • '
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toare de specii care, venind din diferite alte regiuni, s-au Intilnit

in timpul deplasării, s-au amestecat cu specii locale şi s-au con

servat datorită posibilităţilor excepţionale de fosilizare. In şisturile
bituminoase oligocene constatăm �xistenţa unui amestec de specii
avind origini disparate, provenite din cele mai diferite domenii
ecol...,gice : litorale, bentonice, pelagice, preabisale, abisale etc.

R ! S tJ M B
Les m ouvemen t s pendant la phase pry�n�enne ont menl6 6 la
dispa.
f"IUOn de la vast� Mer Num.mulitlque caracterlsee par des courants
ocea
mques chauds. C;ette mer a cte remJ:lacee Dar une autre plus petitet
sans
rourants oceaniques sur de vastes surfaces 'TandJs que sur la
rlve africaine
de la mer oligocene U n'y avait des g ol fes ni mers peripM.rlques" la rlve
nord - tout comm e la Mediterranee actualle - e tait ri che en lles et penin
sules, separee :par de nobreux golfes et mers peripherlques. Une de ces
m ers - 1 couvrait de v as tes surfaces des Carpates. Il y avait deux types
.te roches qui se sont deposees dans c ett e mers 1 dans la moitie sltuee a
l'interleur de ces m on ts - la en cours d'elevement lent et continue!, se
depo�.ut le facies de flysch caracterise par la grande epaiseur des depC.ts
dcHutiaues et par la pauvrete des fossiles. Dans le voisinage des plate-formes
moldo .,.. teuropeenne et moesiqu se sont deposes des schistes dysod1llques et
weniliuques dans des eaux a caractere euxinique. Ces rocheslil :.vnt nches
en fo�:.ues momifiees. Les poissons y predominent avec -- gemes et -
P:;pece�. le rOle principal revenan t aux Clupeoides et S tomatoldes . On co.nnalt
<hJ.Ssi des Mammiferes. des Oiseaux, des Repttiles, des Mollusques, des
O ustaces, des Ins ect es et des Plantes, leur nombre montant a-- es p ec es
La riche .CISsociation faunique est caracteristique aux eaux chaudes J:rouvant
s '->n m ..gine dans !'Ocean Dndien. Cette association - Ia etrit seulem ent
partiellemcnt r epr e s en t e e par des especes autochtones, contenant un gra'ld
nombre d ' espe ces migrattlces provenant solt des eaux pres de la nive nord
de !'Afrique soit de l'Oceen lndien. La foune des schistes m e nil J. Llqu es ct
dyssodiliques ne constituie pas une biocenose, mais une thanat ? cenose. L•�s
m ouvement s de la phe.se savique ancienne ont provoquc!l la retra1te des eaus:
ise meme
de la M<>.r Oligocene vers l'est dans !'Ocean Ind�n qui se car acter
sui par de nombreux types d'animaux rel1ques.
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Tabelul 1
CONSPECfUL FAUNEI FOSILE DIN

NT.
crt.

Genul

OLIGO CENUL EUROASIATIC

Romlnla

ISI

specia

Europa

8

1

Asia

Susi.

5

Hom.

•

P.N.

7

CLASA LAMELLIBRANCffiATA
Fam. NUCULANINAE
1.

2.

3.

Nuculana

gracllls

+
+
+

Desh.

Nuculana perovalls Koenen
Nucula capillacea Desh.

4.

Leda

5.

Leda tumidula Cossm.

6.

Gari flscherl Herb. et. Renev.

7.

Telllna sp.

8.

Chama ct fimbriata Defr.

strlata

Lamk

."

+

Fam. TELLINIDAE

+
+

CHAMIDAB

Pam.

+

Fam. CYRENIDAE
9.

Cyrena convexa Brongn.

10.

Cyrena brongnlartl Bast.

11.

Cyren a convexa

D'orb

var.

+

vaplncana

+

+

12.

Cyrena lncompta Desh.

13.

Oardlta sp .

+
+
+

+

CARDITICAE

Pam.

Pam, ISOCARDUDAE

1 4.

IJ:sorcardla sp.

1 5.

MlorcardJopsls Korobkovl Mezsar

16.

Fitar villanovae Desh.

1 7.

Pitar hebertl Desh .

18.

Cardiopsls incras:;ata Sow,

19.

Pectunculus :obovatJs La.m.t,

MERETRICIDAB

Pam.

P am .

+
+
+

PECTUNCUI.It'AE'

+

:Ram. TINNIDAE
20.

PLnna sp.

Pam.

+

IPfl.drlNJIC'AE

21.

Chlamys blaritzenzls

22,

Pse:1d11musslum corneum

23.

D'Arch.

+

Sow.

+

Pecta ap.

+

1 82
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�-

3

a

1

Fam. llMIDAE

SpoDdylus blfr0111 Broog. var.

28.

Sf.ondylus sp.

27.

Ostrea

29.
30.
31.

+

+

sp,

MYTII.lDAB

Mytllas sp.
Modlolus cf. Dlstl

Nycb.

PANOPE

Bosq.

Pom. PANOPIDAB
bebertt

'

+

Fam. OSTR.BIDE

Pam,

•

+

Uma sp.
Fam. Sl'ONDYLIDAB

25.

28,

1

N�

In

-

+

+

+

CLASA GASI"EROIPODA
Pam. NBRITIDAB
Velates schmidellanus Chemn,
f'am. TUR.Rlii"ELJCAE

32.

Turritella sp,

33.

Balantlum menilltlC:rlllll

Fam. rrrEROPODA

Cbm.

+
+

Pauca et

+

CLASA �HALOPODA

Pam. CHYLONAUTn.IDAE

34.

NautUus
Goam.

meldavicum P8Uca

eL

+

Cl.ASA ARACHNIDA

Pam. PHALANGIDAB
35.

Ollgoplllonus aquatlcus Cobanu
CLASA CRUSTACEB

36.

Po.rtunus oligocenlcus Paucl
Pam. CRANGONIDAE

Fam. POR11JNIDAE

36. Pautophllus bll.cesscul
Pam. IL'O'IlllDAE

37.
38.

+
+

Clbanu

Protodotea haugl Rac. et Sev.

CARABIJ['AB
Ca'Uosoma grasui Paucli et Ciob

�am.

ct.ASA Bl:.ASMOBRANCHI
Pam. CTORIDNIDAE

38.

Pam. ODONl"ASPIDIDAB
39.

Odontaspls

Odontaspls acutlsslma Ag.

cuspidata

+

•
�

CetorhlnUs parvus Serfahe

40.

+

..

Ag.

+
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2

1

3

4

5

6

'

fam. !LAM'Nl'DAB

Lama II'Upellensls Le Hon
Lamna contor tf d ens Ag.

41.
42.

+
+

OLASA O�TCHTHYES
FAM. LYCOPTERIDAE
Lycoptera mlddendorflll Milller

+

44.

Lycoptera frag!Us Hussakof

+

45.

Fam. ;ELOPIDAE
Lyrol epl s caucasic'a Romanovsld
Fam. CLUPEIDAE

+

43.

46.
47.
48,

Clupea $ardlnites Heck .
Clupea longlmana Heck.
Clupea voinovl IPaucl
SardlneUa dentlculata Clobanu
Sa.rdinella rata f:ianU
S.rdlnella sardlnltes �Heck) Danll
Sardln ell a engra:Jliformes (Smlrn

49.
50,

Sl .
52.

�-

59.
60.
61,
62.

64.
65,
66.
61.
68,
69.

70.
71.
72.
73.

1

+

$
+
+

+

+
+

4

+

+

Pomolobus sp.
Alosa sculptata Welller
Alosa genuina Danlil
Alosa praecursor Bogatskov
Alosa ;crassa
Oplsthonema iantethrlssa Ciobanu
Oplsthonema perslcum Aramb.
IPelonulla grasionesc- 1i Clobanu
l)tplomystus kasachstanlcus Chlssa
n ova
Diplomystus minutus ChissanoiVa

�.

'

+
•

+
+

Sardlna necteodosciobanensie
C'lobanu
�ardlna p rl sca DMi1.6
Pomolobus fa cl ll s
Pomolobus curtus Dan il,
Pomolobus M tlquu s Danll

51.

�
•

+

Sardlnella ferrata Danfl
S ardin ella milanovskl Menner
Sardinella valenclennes

53.
54.
55.
56.

+

iPri'mlsardinena qenetrix Danil .
Clup�>onella humllls (Meyer) Menn.
Fsendohilsa brevlcauda (Lednev)

Menn.

+
+
+

+

+

+

+
+-

+
+
+
+
+

Fam. DUSSUMERIIDAB

18i
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.....

+

+

+

+

�
+-

74.

3

2

l
Neoh ale capsls

+

strl atus W eller

74. bis. Dussumlerae cf. elam! Aramb.
Btrumeus hafizi Aramb.
75.
76.
Paretrumenus ovltus Daniil.
77,

78.

79.

cognitus DanU.

Prontocanthus sahel almae (Davfs)
Paucll
Pam. CYPRJNODONTIDAE

83,

Pam. ARGENTINIDAB
IProargentlna lndina1a Danil .
'Pr oargen t lina nebul�a Da.n.il.

84.

85.

Glossanodon

89.
90 ,

91 .

92.

93 .

g4,

95.

96.

97.
98.

9 9,
100.
101.
1 02.

1 03,

+

+

Boltyshia brevicauda Danil.

+

+

+

.;..

Pam. GONOSTOM�AE

88.

+

+

musceU (Paucll.)

Fam. PALAEOSOCIDAB

87. Sco p elol des

+
+
+

Jerzm.
86.

'f'
�

�
'fi

+

ChaniJs torosus Danil.

Pachileblas formosus Jonet

7

+

Pam. CHANIDAE

82.

6

+

Opslthrlssops osseus D an ll.

Pam. NOTO CANTHIDAE

80.

5

+

Pam. CHmOCENTRIDAE

Platinlx

4

+

Glarlslanus Ag.

Scopeloides pauca� Ciobanu
Idrissia darpiromanica •Ci ot anu
ldris�ia carpathica J'erzm.

Vlniguerrla macarovlcll Clobanu
Vinclguerrla praeattenuata Ciobanu
Vi,aK:Iguer rl a 'ta!g en sis Danil.
Vilnctguerria obs cura Danll.
Vinclguerrla merkllnt Danil
Vlnclguerria d.istinca Danll.
.Fraew ordj;ij! mesagers Aremb.
Maurolicus morgant Aremb.

+

�

+

+
+

+

$

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

Pam. srERNQPTYCHIDAE
Argyropelectus c:osmovicil Cos., Pa

+

+

+

+

Sternoptyx prl sc a Pauc!

+

Po!yipnus sobnioviensis Jerzm.

IPolyipnus oligocenlcus Ciobanu
Polyipnus .anteasteroides l{.j.obanu
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+

+

l

104.
105.

106.
101.

108.

ra

Polylpnus brevis

I l O.

1 1 1.

Horbstsh

Fam. ASTRONE9THIDAE
CriptosUomias anti.quue Ciob an·:1
Astronesthes praevius Da.nil.
Astronesthes slmua Aramb.

+

ifo'am. �ERRIVOMERIDAB

IProserri,vomer bequeneml (Prilna)

Aramb.

+

Bomyctophum koraense DanlL
Il micola

1 14.

Eomyctophum

mennerl

1 15.

Eomyctophum

cozlae

1 18.

+
+

DanIL

DaniL

Eomyctophum grade Danil

Myctophum praepterotum Cioban

1 19.

Myctophum
Myctophum

121.

Clob anu
Lampanyctus Iongaevus

122.

Diaphus duosensltivus Ciobanu
Dlaphus

+

+

+

+
:+

$

Mystophum welerl Clobanu
robustus

+
+

+

Cioban11

120.

123.

+

+

Fam. M'YROCONGRIDAB
Myroconger rou!rtaml Aramb.

Eomyctophum

1 1 7.

Clobanu

+

a ntelatematum

palysarcus

(Kramb)

+

+

Clobanu

+
+

I.

IUch.

+

Fam. SCOMBERESOCIDAE

1 24.

Belone tenuls Kramb.

125.

Belone

menelltlca

+
+

Paucil

Fam. NEMICHTHYDAE

1 26.

Oligonemychtys photophor e

+

Clobariu
Fam. PARALEPIPIDAE
127.

+

Holosteus mariae Menner
Fam. HEMIROPffiDAE

128.

Hemlrophus georgii Jerzm.

+

Fam. MORIDAE
1 29.

Lotella srr.iraovt Danil.

130.

Lotella andrusovl

131.

+

Danil.

Onobrom!us oligocenicus Bogats
Fam. BREGMACEROTIDAE

132.

7

+

Palaeo.troctes strlctus Danil

113.

1 1 6.

•

+

Fam. MYCTOPIDDAE

1 12.

5

+
+

Pam. ALEPOCBPHAIJil:.AE

109.

"

3

Polylpnus levis DaDIU

Bregmaceros ftlamentosus Prlem

+

+

+

+
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2

1

3

Brepnaceros antlqua DanIL

133.
134.

Bregmaceros

prahovanus

"

5

+

Jonel

Fam. GADIDAE

135.
136.
137.

Palaeogadus

intergerlnus Danll.

Palaeogadus

atropatanus

Dan il.

Palaeogadus abbrevfatua
(Bogats)
Palaeogadus crassus Danll.

138.
139.
140.

141.

Palaeogadus germanus Fedotov.

+:

+

+

+

+

+
+
+

Palaeogadus latebrosus Danil.

Palaeogadu s simionescui

142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
156. bis
157.
158.
159.

'

6

(Sim)

+

Palaeogadus rarus Navitskola
Palaeogadus

exlnius

Nav itskala

Palaeogadus athanaslui (Paudl.)

+

+
+

Palaeogadu boschcaensls (Kramb)

+

(Kramb)

+

Gadus

macropterygi us
jammensls

Eophycls

+

Jerzm.

Ranlceps porcus Danil.
Palaeomolva

:+'

tarchanica

Danll.

Palaeomolva moustrata Fedotov.
Merlucclus macroactus (Kramb)

+

+

+
+

+

+

Merluccius ovalis Ciobanu

lnferus

Merluccius

errans

Merlucclus

Dan Il.
Dan il.

Merlucclus emarglnatus Koken

Pseudoranlceps SOffUS Fedotov

PsPudoranlceps parcus Fedotov

+
+
+
+
+

Paratrlsopterus ovus Fedotov

+

\Nemopterlx athanasini Pauc!l

+
+

Nemcpterlx aff. leptostomus Kramb
Fam. MACRURIDAE

1 60.
161.

Hymenocephalus capitus

Gorbatsh

Caryphaenoldes koroginensis Gre

+
+

Pam. AULOSTOMIDAB
162.
163.
164.
165.

+

Urosphen lranensis Aramb.

Aul ostomus fra ctus D aull .
Pam. FISTULARITDAE

E&
+

Aulostoma media Weiler

F istul4ria

aff

Koenlg l

Ag.

+

Fam. CENTRISCIDAE

166.

Aeollscus

helnrtcht

Welller

+

1'81
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1

167.
168.
169.
170.

Aeollscus
WeWer.

teleaJ ensls

(Jonet)

(Jonet) WelU
opscheronicus DanU.

Aeollscus teleajensis
Aeoliscus

Aeollscus longispinus D anll.
Fam. SYNGNATHYDAE

171.
172.

+

Hypopsygnathus convexus Danll.

180.

Acanthognatus squalidus Danll.

Acanthognatus incolumnls Daull.
Herophls graclUs Serglellko
Fa m. L OPHOTIDAE
Protolophotes elami Aramb.
Fam. TURKMENIDAE

181.

Fam. FUNDULINAE

Prolebias lencoranlcus Bogata

184.
185.
1 86.
187.
188.

Beryx altus

+
+
+

+

+
+
+
+
+

�

+

+

Analectis pala Danil.

182.
183.

7

+

+

1 76.

177.
178.
1 79.

+

Syngnathus incompletus Cosm.

1 75.

•

••
+

+

Syngnathus altus Danil .

Syngnathus anteaacum C'!obanu
Syngnathus incertus Danll.
Hypposyngnathus nerltlcus Jerzm

1 73.
1 74 .

5

8

+

Prolebias armeniacus Bogats

+

Fam. BERYCi l1 AE

1 89.

Ciobanu

+

Beryx longus C i obanu

Berycomorus FirodussU Aramb.
Beryx prosus Clobanu
Beryx ovall s Clobanu

191.

Danll.
aculeatus Clobanu

Gep hyrob eryx robustus
Gepbyroberyx

+
$

Holocentroides modavicus PaucA
Fam. TRACHJCHTHYDAE

1 90.

+

+

+

+'

+

Fam. HOLOCEf'\TRIDAE

192.

Pseudbolocentrum crlstatus Aramb

193.
154.

Zenopsis clarus DanlL

+

Fam. ZEIDAE

+

Zeus hoernesi Kramb.

+

Fam,. CAPROIDAE

195.
196.
197.

Capros rodobojanus Kramb.

•

Capros longlspinatus Dan il.

+

•

Capros lon g irostrl s Kramb.
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1

198.

Caprovespasus parvus

3
DanlL

4

5

6

+

•

'

+

Fam. SPHYRAENIDAE

199.

Sphyraena longimana Aramb.

+

Fam. MUGILIDAE
200.

Mugi! princeps Agas si z
•

+

Fam. PRIACANTHIDAE

201.

Priacanthus sturi (Kramb) Jonet.

202.

Priacanthus pristinus Danil.

+

203.

Priacanthus artus Danil.

+

204.

Priacanthus pietrensis Ciobanu

205.

Priacanthus longispinus Lednev

206.

Pristigenys spinosus (Blairnv) We

207.

Priacanthus fortis Danil.

208
209.

+

+

Pristigenys macropus Aramb.

+

F&m. SERRANIDAB

213.

Serranus elongatus Paucă

214.

Morone major (Ag.)

2 1 5.

Properca sabbai Paucă

2 1 6.

Properca pauce Jonet

217.

Cattapsis gandryi (P;iem)

+
•

•

2 1 0 . bis Serranus budensis Heck.
Serranus simionescui Paucă

+

+

Priacanthopsis crassispinus Aramb.

2 1 1.

-1-

+

$

'$
$
+

+

+

+

2 1 8.

Propercarina rE'bE'li Paucă

219.

Propercarina prletschmannl Paucl

•
+

+

+

+

•
•
$
+

+

Fam. D IPTERICHTYDAE

220.

Dipterlchthys orlginis Cfobanu

221.

Dipterichthys leptosomus Aramb.

+

222.

Dipterichthys nematopborus Aramb.

+

+

Fam. CARANGIDAE

+

223.

Caranx petrodavae Sim.

224.

Caranx gracilis Danil.

+

225.

Caranx weilleri Bogatshov

226.

Carancx macoveii Paucă

+

227.

Caranx glarissianus Wettst.

228.

+

e

$

Archaeus glarissianus Ag.
Seriola multiradialis

228. bis Ollgoplites spinosus Danil.

Fam.

+

+

BRAMIDAE
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2

l

229.

Digaria ambigua Danil.

Pam.

230.
231.

4

8

5

•

'

+

LEIOGNATiiiDAB

Leiognathus altaplnnus Danil.

+

+

Leiognathus m.lnutus Danil.

+

Fam. SCIAENlDA:Ii:
232.

233.
234.

Larimus ignotua

Danll.

+

Fum. CHAETODONTIDAE

Chaetodon penniger Bogatshov

+
+

Chaetodon haplodon Sm.irnov

Fam. LABRIDAE

235.
236.
237.

Laurax sp.

Cheilln us longifilis Aramb.

+

+

Fam. MURAENIDAE

Eomyrus of. ventralls Ag.

+

Fam. TRACWNIDAE

238.

•

Trachinus minutus Jonet.
Fam. CHIASMODQNTlDAE

239.

Myersiscus grossheimi Danil.
Pam.

240.
241.

douvillel (Priem)

+

+

Proutobrotula sibljevi Danll.
Fam. OPHIIDITAE

243.

Ophidium carpathicus

+

(Bohm)

Fam. BOTHIDAE

244.

Amoglossus macropterus Smlmov
Fam. BALISTIDAE

245.

+

Pro�teric!ium profondae Ciobanu
Propteridium

Aramb.
242.

+

BROTUUDAB

Oligobalistes robustus Danll.

+

+

Fam. PLEURONECTIDAE

246.

Hoppglossioides bogatshevi Jafaro

247.
248.

Rhombus stamatini Paudl

249.

Protopsetta daniltshenk.Oii Jafarov

250.

Ammotldes antlpai Paucă

+

Platichthys parvulus Smirnov

Fam. AMMODYTIDAE

Palimphyes sp.

+

+

Palimphyes elongatus Blalnville
Palim phyes chadumlcus Danil.
Palimphyes longirostratus Danll.

+

+
+

+

Fam. EUZAPHLEGIDAE

251.
252.
253.
254.

+

+
+

+
+
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255.
256.

4

3

2

1

Lednevia oligocenica Danil.

5

7

+

+

Megaloplls minnutus Jonet

Fam. ACANTHURIDAE

257.

a

+

Naseus scombrurus Aramb.
Fam. GEMPHYLIDAE

258.

Thyrsitoides zarathanstrae A:ramb

259.

Gemphylus rumanus Jonet

260.

Epinula cancellata Aramb.

261.

Hemithyrsites maicopi,�us Danll.
Fa.m. TRICHIURIDAE

262.
263.
264.
265.
266.

Anenchelum glarisiam.: ; (Blaimv.)

267.

Trlchlurldes delheldi Leriche

Lepldopus glarlsianus (Biainv)

Lepidopus angustus Danll.

+

+

+

(Ag.)

scomberoldes

Cibium rupeliense Weiler
giganteus Wagne1
longirostris

Ag.

altivelis Aramb.

282.

Palaeorhynchus zittell Woodw.

284.

Homorhynchus cobi Danll

285.

Pseudotetrapturus luteus Danil.
Fam. LUVARIDAE
Luvarus praeimperialis Aramb.
Fam. STROMATEIDAE

287.

+

+

Fam. P ALAEORHYNCHIDAE

286.

+

+

Sarda remota DaniL

279. bis Palaeorhynchus
280.
Palaeorhynchus
2 81 .
Palaeorhynchus

••

,+.

+

Sarda rara Bannikov

Aram.b.

278.

•

+

Scombrosarda llmata Danll.

G ramma t orcynus

•

$

'

Aram.b.

277.

$,

..L

Scomber j aponicus Bannikov

Scomberomorus speclosus

+
+

•

268.
Scomber sp.
268. bis Scomber voiteştii Pauc!
269.
Scomber saadii Arambourg.
270.
Scomber cubanicus Danil.
271.
Scomber gnarus Bannikov

273.
274.
275.
27 6.

;-

�!+:

+

+

Lepidop us laterali s Danil.

Lepldopus caudatus Paucll

Fam . SCOMB RIDAE

272.

+

+
+
+

+
�

+
•

$

+

+

•
•

Psenes macrolepla Danil.
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+

a

1

288.

8
1-

Psenicubiceps alatus Danil
Fam. CEPHALACANTHIDAE

289.

290.
29 1

.

292.

'

•

5

"

+.

Cephalacanthus trislpnosus Ciobanu
Fam. THUNNIDAE
Thynnus albul Sim.

PiDulothwmus

r

•

Thunnus abcasicus Danil
cemegurae Cobanu

�'
+

Fam� GOBllDAE

293.

Gobius elongatus Sim .

294.

Trigla d isodWca Ci obanu

-i

Fam. TRIGLIDAE

29 5 .

Trigla eliptica Koken
Fam. CYPRINIDAE

29 6 .
297.

+

$
•

?.94. bis Trigla arambourgi Weiler

':&
+

Gobio pietricicai Cosm. et Paucă
Fam. SCORPENIDAE

•

Scorpenoides popovicii Priem.

298.

Scorpena boneai Arambourg

299.
300.

Solea prisca Ciobanu

301.

Oncocephalus dudensis Ciobanu

+

Farn. SOLEIDAE

+

Rombus stamatini Paucă

+

Fam. ONCOCEPHALIDAE

+

Fam. CHELONIDAB

302.

+

Chelonla oligocena Cobanu

Abreviaţiuni : Susi. - SusllneşU 1 Hom.

-

Homoriciu ; P.N.

Conspectul respectiv, oferă nu numai imaginea
oligocene
toate

euroasiatice,

dar, d!

depozit ele oligocene din care

s-au de :;c op eri t

ne a Gl a ris ( Aga ss iz 1849, Wettstein 1866) ;

Piatra Neamţ.

paleontologlce

valorU

totodatl şi posibi litatea

-

comparării

şi decris

acestei

a faun�:>!
faune cu

formele fosile ca :

Regiu

1 922, 1928,
1 949, 1950) ; Regiune a Renan! (Rzehek 1881, Sauvage 1870.
1883) ; Theobald 1934,
Unga.rla,
Bavaria (Wolf 1897, Weiller 1937) ; Westpltalia (Weiller 1957) ; Aus tria
Iugoslavia (Meyer L 1858), Steindechner 1859-1866 ; Kner et Steindechner 1863 ; He
ckel 1850, 1854 ; Bohm 1930, '.1942 ; Weiller ( 1 933, 1935, 1938) ; Kramberger 1879-1902
Kalab is 1948) ; Caucaz şi Crimea (Lednev 1914 ; Daniltchenko 1946-1960),
Polonia
( J cnmanska 1 96 1 , 1 968) ; Iran (Pr iem 1 908 ; Arambourg 1939, 1943, 1967) ; România
( Cosmovic:i 1889, 1913 ; Simionescu 1904, 1905 ; Paucl 1931 1933, 1953) 1 Jonet 1946
-1960 ; Clob anu (1969, 1970, 1976, 1977, 1978).
Oazinul

Meyence

(Weil l er

,

-

,
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OIJ'SERV'AŢU smiMENTOLOOICR lN PLI$UL Ct:rRaiCC>it'l!rCAL
DIN BAZINUL TROTUŞULUl (CARPAŢII OR:BIJNJT.M.I)
DINU

CORNELW1)

A B S T RA C T
The foltowi..ng sedi.mcmtolDg ic:al observ cW.aD&. bilvtt· been .
performe4 on the Convolute Plysch. dll»oslla from 'INNş
basin : paJ.aeo(;w:re.nt meas.u.reme.nte ; Iabnc.:s, thif:;k.lles& and
�eometrl of beds 1 S$dslonepu�ite rat.io ; structures sedim.e.n
tary sequ,ence types. On- the above mentionecr researciT, tl'le
depe9ilt0ll muchani'cs ll:lrbidiifes- bere- eDCO\III.ter.ee1 wws est•
bliscbed.

'Iba wh•le succeatca oi Coa�lalai Plpcb.. rodls. 'lllU·
in,totwo turblditic tacies and nouturbiâltic one.
The sequenUill analysll cal:Ue to tlut autho_r ttie grouplng
together of elemeatef'J' seff Jen e'8W lDto· sequentlal anlts and
t1te1r assacnatl(m' Dato m.eguequuces.
Plnally, t:Mre. bave< b-. uaav-. tbe aaeg....._..
assoeiatiQil.S which repnsaat tulbiclWc suita wiUi. �gu
d.!t\ onai or rec:esslonal l..tures es a characteristlc of
lne· Col'lvolute· Flyscb bpsfn eDd' lst tmse evoluUo�r.

distributed

1. Introducere
In bazinW: Trotulşuiui, pinza fllşulu! cutbicottlcal se tlez
volta pe o lăţilme de 3-5 km. formatiunile. geolo�. ce. o, alci
tu iesc:: se găiesc ih unnlt6 a.rea s uccesiWle s.Uat.igtdd (ijg; 1} :
şisturl negre (neoco� in barz;ă.., c;lez.voltate pe: o
gro$i.me redusi su.b sttatele de T-oroclej, 9feu de separat car
-

tografi(:

1

tbo.rt4JD'a��r-apţiaa)�� for-mate di��rr
tr-:-a al.ter'nanţă de :pachete. de fllş; aH:�ti.oa.L şi ptt.cbe� a
şlstllrr negre 1
- stratele de. TorocleJ

- cnizontul şJ.stos ImePior (IIPU&a superi$:t-aUtlu infe
rior), consUtuLt dinti-o Dltei'IUlnftl S.asl de g;uli ulcerOISe;
1)

Ualventtatea

'din

, . ":-:'_ ::·::�:
, , � - ..

JhacantU.
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ş1

cenuşii
verzui, tn s tr at e de
2-20 cm r
- orizontul gresiei de Cotumba {a1bian superior - vraco
ni a.n), la alcătuirea căruia iau parte gresii masive, în b anc uri
de 60-150 cm, separate prin pachete de f1iş curbicorticaJ. şi în.
c are se interca:lează, lOCC!Jl, co nglomerate şi microconglomerate
l
c onglomeratele de Leţeşti) 1
- O!Iizontul ,şistos-grezos superior (vraconian), co nstind
din alternanţe de gresii oonvolute şi şisturi a.rgiloase verZIU:i,
in care se dezvoltă p achete de gresii masive de Up Cotumba,
la mai · multe D:i.vele.
- Din pWlc t de vedere structura:!., zona cercetată repre
zintă o pînză de şar iaj ce încalecă pes te pinza d e Audia, în ca
drul ei tiind separtate două digLtaţii : dig.itaţia intedouă, la al
c atuirea căreia iau parte şisturi negre şi str ate de Toroclej şi o
digitaţie superioră, formată din roci aparUnînd orizontului şistos
inferior, o.rizontuJ. gresiei de Cotumba ş i orizo n tu l şistos gre:z os

convolute şl şistud argltloase

===

superior {Dinu, 1979).
Observaţiile sedimentologice au urmărit idenilificarea urmă
to rilor parametri s<.·dimentolologici : tip de roGă şi texturi, gro

simea şi geometr.ia stratelor, raportul gresie -lutit, structuri se
dtmentare, secvenţ"a lui B ouma, mecanisme . de depozitare , po
zitia curentului faţă de structura geologică, etc.

-2: , Harta de pdlleoclJ.renţi

.
Penti:u determinarea direc ţiilor paleocurenţilor am realizat
măsurători ale mecanoglifelor (in special flute-casts, dar şi gr o
ove-casts) de pc ft!ţele inferioare ale str atelo r de gresii, mi1sud1tori prelucrate sub forma diagramelor d� orie n tare şi h ar t a de
paleocurenti,. din · care r ezul tă următoarele (fig. 1) :
S t r a t e 1 e d e T o r o c 1 e j, arată o dispersie a orientă
rilor ( în total 22 m ăsură tori ) din care se remarci o di re c ţie pre
dominant& de la vest la
est (orientări in interv al ul 50-90°), la
care se asodază alte două direcţii slabe, spre nord şi nord-vest
(fig. l). Se poate · aprecia eli in timpul sedimentăril s tr atelor de
To roclej a funcţionat un' · curent principal, V-E, transver sal ba
:zinului de sed!lmentere , la care se asocia un curent mai slab,
longitudinal, de la sud la no.rld.
O r 1 z o t u l ş 1 s t o s 1 n f e r il o r. Cele 28 mburăt orl de
orientar e a .paleocurenţlior indici o direcţie prlncLpali de trans
port a materialului sedimentar de la VSV spre ENE (transver
sal& b azlnulul de sedimentare), la care se asociază o · direcţie
·
spre NNV, longitudinală, sla' , exprlmaUl.

O r l' z o n t u l g r e s l e l d e C o t u m b a. Măsurătorile
efectuate · . pe gresiille de Cotumba ( 41 .· orlentlr.l) arati direcţll de
transport predomlnante de la

sud spre

194
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_ 1 ,

.

bazl.,

1

nUluJ de sedli.mentare), cu unele slabe deVIlaUl spre NV.
Urien lărH e compJe L diferite ale gresiilor de Cotumba lD raport
�.;u gresille cur.bicorticale, explica diferenţele petrogratke, gra
n ulo meuice şi de s tr uc turi interne dintre ele, reilectind surse
oe aport distincte.
O r i z o n t ,u l ş i s ,t o s�g il' e z o s s ·U p e r i o r, aJVîn.d pachete
ce oonţin tipuri de g.resii diferilte (gresii convolute şi gresii de ·tip
l.... o tuwoaJ evidenţiază ortiantări deosebite pe cele couă upur1.
1... e 1e b4 măsurători de pe gresille curb.icorticale m.dică o diroc\ie
preaommantă de Uansport spre ENE ( Uans v ers a.lă bazinului de
!>eoim.entare), în timp ce majoritatea ceLor 44 măsur ător i ae ).J�.;
yr e siile de Cotumba, arată UD. transp.ort longHuainal al materia
l ului, de la S la N (iig. 1). Aceast.;. s itua �i e reflectă a.c ţiuae.a a
doua sisteme de curenU ce acţ10nau în mod succesiv, ceea ce
a co.ndus la formarea pachetelor de fliş
curbicortlcal tipic în

cc;re se intercalează pachete de gresii de Cotu.mba.
ln ansamblu, orientările pa.leocurenţilor din pinza ilişului
curbicortical, evidenţiază evolulia a două sisteme de curenţi,
unul tr ansvers al care a depus matertialul mai fin ai gresiilor cu
s tr uctură convolută, iar altul longitudinal, cu e."!""1ergie mai înaltă,
ce a transportat şi depus materialul mai grosier al gres iilor de
Cotumba.
3. Analiza secovenţiaJă.
Prin analiza secvenţială mţelegem identificarea secvenţe
lor fundamenLale intr-o se rie naturală (Lombard, 1972). Forma
ti unile ce alcătuiesc flişul curbicorticail, fiind formaţtuni turbi
clitice, in c adr ul lor am id entificat secvenţe complete sau trun
ch iate, corespunzînd modeJului descris de Bouma ( 1962).
Identificarea tipurilor de secvenţe pe fiecare formaţiune
am realizat-o măsur.î.nd pentru stratele de To r oc lej - 120 sec
v en�e, pentru or.iz.ontul şistos inferior - 210 s ecvenţe , pentru
or i zontul gresiei de Cotumba - 170 secvenţe, iar pentru ori
zontul şis to s -gr ezos superior - 642 secv enţe. Am det er minat
p.:mtru fiecare orizont tipllil pr edominant de secvenţă, frecvenţa
fiecărui tip de secven ţ ă, ceea ce ne permite încadrarea forma..
ţiunii respective într-un tip de fliş (proxima!, normal, distal, etc.)
( tabelul 1).
ln orizontUl! şistos-grezos sup erio r, măsurătorile realizate
la pasul Ghimeş, şi pe p. Tărhăuş, au permis identificarea a H
tipuri de secvenţe, ale căror frecvenţe, prezentate sub forma
histogramelor arată predommarea netă a tipului Tc-e ( 31,9o;0) ,
alături de care t ipurile Tb-e ( 1 7,3o;0) Td-e ( 1 3,6 % ) şi Te ( 1 1 ,30 % ).
(fig. 2). Remarcăm frecvenţele mic[ ale tipurilor care tncep cu
intervalul a (granocLasat), aces,tea aparţln.tnd interc alatlll or de
gresi! �e tip Cotumba.
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- : · In orizdMul· -

·

gresfei de

tip · Ta·e, ' eu · intervalul a

Corumba predominA

(granodas-at)

secvenţele
foarte larg dezv-olta�

de

4. Organizar�a turbJ.ditelor in faciesuri
·

In v�erea oar acterizării comP._lete · a formaţiunilor turbi·
analizate am uxmă.ri·t şi alt.i paJ"dlll etrii sed.i:mentologie-i
( t.�.p, . de rocă şi te:x:tura. grosimea şi continuitatea str atelor, ra
poJ·tw grebie·lutit, . sUuctw-i sedimentare, mecanisme de depo

dilice.

zitare, etc,), parametr� utiliZ�aU şi de alp cercetători in defi.ni.Iea
diteritelor tipuri de flişuri (Mutti and Ricci·Lucchi, 1 912, Ricci·
Lucchi, 1 97b. Walk.er, 1 970) <.Ja.Ie ne- au permis identificarea a două
faciesur.i tw-biditice dis tincte şi un facies neturbidiUc asoci at
şi anume {tabe�ul 1 ) :

- faciesul l, cuprinde turbidHe pro::Umale ş1 flu:x:otur
biditer depuse din curenţi de turbiditate cu de:o.s itat e mare şi po
zi�ie longitudin:a.lă faţă de bazinul de sedimentare, ce au depus
s tx:ate.l.e groase ale oxizon tulu i gresiei de Cotumba c u conglo
meratele de Leţeşii, precum şi a pachetelo.r grosiere cu gresii
do tip C otumba din Oiiz<>ntul şistos-grezos f'uperă.of (:tabelul 1) ,

·
- fadesul II, cup .r inde turbidite dista-le asociate cu tur
bidite · normale,- depuse di-n curenţi de turbiditate· cu densitate
relativ mică şi p ozi ţie .tran.sversală bazinului de sedimenta.re, ce
au transportat un material mai fin, depus in s trate subţiri, ce
form,ează orizon.tui şistos infer•ior, orizontul şistos - grezo s supe
rior (fără pachetele cu gresii de Cotumba) şi pachetele de fliş
c urbicortical din str atele . de Toroclej (tabelul 1) 1
· ,_

- facie6Uil. neturbiditic, cuprinde formaţiuni hemipelagice
formaţiUDii de prefHş (strate le de Toroclej) for
mate Q;iD. curenţi slabi şi de contur, precum şi prin depozitare
pclag.i:cl.

(şisturi negre şi

5. OrganJzarea turblditelor in megasecvente şi suite
tutbfdlttce
Gruparea dlferitelor tipuri

de

seevenţe

turbiditice se poate

face in forme ordonate, dupl grosime, care privite Ia scari df
ferUe pot forma " unităţi secvenţiale" , meg as ecvenţe şi suite
tutb iditlce.

Unităţile secvenţiale (- cleiuri de ordinul al doilea, mi
n�re), reprezintă. o asociere de 3- 1 0 secvenţe care pot prezenta
v ali �ţii ciclke sau ritmice( MiltU and Ricd-Lucchi, 1 972) cu
tendmţe pozltive (strate mal groase la s,trate mal subţiri), negative (strate subtiri şi din ce f.n ce mal groase) sau ciclice . In ca
druJ. · fllşului curbloor·tl.Cal am identificat numer-oase astfel de uni
tăţi s�v:enţiale cu. groslmi diverM de 1 -7 m, date de asodaţil de

3-1 2 secvenţe elementare.
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UnltllUle secventiale se asociaza fn megasE!"-ente ( - ct
majore), pretentf!Illd tendinţe · pozttiVe
(nflegaseevenţe pozitive) , negative (rnegpsecvente negati'Ve) sau
f���� nici o tcndintă :(megasecvenţe monotone).
Meqasecvenţele monotone nu evidenţiazl a tendinţA .ge
nPTBIA, ele prezentmd aiSOcilaţill .de 20-50 ·strate ·ŞI shlit ouac
terls ti c e turbidltelor distale, depuse din curenti de turbl�tate
cu densitate redusll. şi acţiune fndelungaUl fn tl'mp. Se recu
n osc numeroase asemen.ea megase<:vente in orizontul şistos In

·dun de .ordinul ati doilea,

ferior şi tn c·ri znntul şilllto$-.gr�os superior.
Megaseaventele pozitive, formate din asociaţii de unitAti
s�:v.enUale :pozitive, cu .ten al lntl .general! de recluoer.e ,a· .gro
slmll stratEl'llor , au foS>t ldenUflcatle tn orizontul qTeslei de C o
tl,lmb� şi .ori1:ont\ll şlstos-gr.�zos sup�io;r, aldltulte ,c;lln 40-.50
·.s l.fl!ite.
Aceste
megasecv:enţe
,reflectM
sc!derea
.energiei
curentul u i de turbiditate care transpnrl! mmerl al din ce fn ce
ma,i Putln _şi JUCI-1. .fln, in t(mp. dfnd naşt�re la s�cceslu.nl de s.trate
.ale clJ'or grosi,ml scad �.pre partea sup,erloerl.
Meqasecvente1e negative, sint formate in cea m-al mare
parte din unit.ă ţi secvenţi al e
neg·atl�. ' renectfnd creşterea
qrosimtl str�telor .in cadrul spcceslunll stratiw�flce. Am recu
nos cut asemeTtea m eg- asecvent e in orl'z on tul slstos-qrezos supe
rior "1a trecerlle de la pachete de fliş curbicortlcal la pachetele de
gresit de Cotumba.
Megasecventele de ac-el aşi tip se pot e sod a formtncl suite
mrbri(!Htke :f-·dclurt de prim!u� orofn' �are se analloz:e8'Zll. la · sca
ra ba7Jnuiuf de sedlmentare, dtnd serii progradante sau rece
sfona:l e.
Suita proRTadantA sau re�s ivA Pste alcAtuit! dintr-o suc
cestun� de termeni (asociaţtf de :fad.esl!lrl) .care aratA o tendintA de
evoluţie dP la fadesurl mat fint" (cu strak' m at subtţTt) SJ'N' faci�
�uri mai grosierf' (cu strate ma ! g-roa se) tntr-o ordln.e . ascensionalA
.d� tipw : hemipeladte
turbidit,e .distale
turbidite normale .
turb� d ite proxi rn ale .
S;uita recesională sau trasgresivli, dPbuteazA cu tennenf gro
siE>rl .(turbidite oroxlmale) pentru Ci'!. pe v:ertic.aUi faclesurlle sA. .de·
vittli ·din ce tn ce JTi at fi.ne tu.rbidite dis-tale şi apoi hemipelaqite).
·

Succesiunea fonn etfnnflor din untatea fHşu.luf curblcortfcal,
qfndltA · sub aspectul evGlq_tlei sedlmentllrll tn bazi n , r �rezlntll
n
suml C"ompiexll., fn care se poate recunoaşte o sutul ·progradantll. mmatli de sut'tl!f rec e c; fon all!f şt a nuro e :
·

·

Sul·te oroqrad,ant� : clepoz·f·t e b emtpel aql�e fslsturl neqrel
- -r1cnozlte de prefiliş ( s tr a te de Toroclei) - fii<,; dfstal {ort7.ontal
sl stos r.,ferlorl - fltş nroxlmal -+ fluxoturbidlte (part{>a infert oa•
rli a orlzontu.lul gresfel de Catumba).
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Sulta receslona15, ln continuare : fllş proxlmal -+ fluxotur
btdlte (orizontul gresie! de Co.tumba de dea;upra nivelului de

conglomerate de Leţeşti) - fllş normal {partea superioarA a orl
zontulul gresl ei de Cotumba şi partea 1inferloarft a orizontulul
şistos-grezos superior) - fliş distal (partea superioarA a orlzon

tulul şlstos-gr·ezos Sll1p.erdor)
roşii şi cenuşii).
, , ,

hemipelagtte (orizontul arg llelor
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approach to facles lnterpretaUon. l!lsevler. Amsterdam.

otNU C. ( 1979) - Stud iul

geologic al fllşulul cretadc dln cursul supertor
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trlonale : lntroduzlone all'analisl (1 fades. Soc. Geol. Italiana, M'!m.
V.
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Rlccl-Lucchl P. ( 1 975) - Deposttional cycles In two turbldtte
of northem A'pen nln es (ltaly). Jour. Sed. Petr., v. 45.
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- Revtew of the geometry and facles orqanlzatlon of
turbldltes an d turbldlte-bearlng baslns. Geol Assoc. Canada, Spee.
Faper no. 7.

WALT<ER R.G. (1970)

:::> BSERVATIONS

DANS' LES �2POTS DU FLYSCH
DU BASSIN DB TROTUŞ (CARIPATBS ORIBNTALES)

stDIMEm'OLOGIQOES

CURBICORTICAL

RESUME

Des sulvants observattons s�dtmentologlques ont #!ti!! efectul!!es dans
les fonnat1ons du Plysch Curblcortlcal d recontr�es : m�5urements de pa
laeocurrents i
textues,
�pl!llssear et g�metrte des rouches ; ra.J)port
"rcs!Jnttte i structures ��dlmentatres 1 types de s&roence. En se basan t sur
res r�o::u1tl!lts on a reusst d'�tl!lbllr le m�cbantsme de d�positton pour chaque
type de turbfdltes.
L'auteur
les roches du Flysch Curbir.ortlcal dans deu-c
a enuadr�
fl!ldes turbldltlquec; et un fa:cles non-turbtditlque. L'analyse s�euclelle 1!
permis l'assoctl!tlon des s�ences �Moentalres dans de5 uni� s�uenclelles
et le grou pement de ces dernlkes dens Ies m�gas�ences.

.Pinalement,
on
analys�
en suites turhldltlques
(associattons de ;
me(ast'loquences) A caractere progradant ou recesslonal comme une ca..ac
t�rlstloue de l'evolutlon en temp r,eo]oglque du ba&sln sedimentaire rempl!
pl!lr le Flysch Courblcortleal.
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INCADRAREA:

Panmetrtl
sedlmentologlcl

-

BI RnC'Al
CUBCO
TURBIDI12LOR DIN UNIT.A.11!A. PLIŞtJI.trl

IN

Pades
netr.rbldltlc
t'aclesul R=--=-- ------·l
Pellte hemlpelagtce, w pr•
GresUfargUeIDterstrattftcate. Gr8111 IJDe şi foarte ft• dominarea 11DOTa dlJI rocl l
..n....,. ..... ..,.
arllll
......._
moderati la 5 01t1te, f1....
_.8
__..o.cu
cu
ne
mamocak:are.
burl.
-Pina -la medii (1-20 cm.) Subtiri la mclU (l-20
Strate paralele la dbtaDle cm). Strate plan para
ca
eontlnaltate
de sute de m 1 lngrotlrl şi lele
mare
subtieri locale.::__

Pacl.esurl turbidftlce
P.CI.esul 1

Tip de roci
şi texturi

,... o.t ere ş1 med.U ,
Gresil ,...
slab sortate, conglomerate,
separate prin pelile subţiri

Grosimea
ti geometl'ia
stratelor

Groase la masive ('30-lr50
cm). Strate continut ,1 lenalungite 1
trunchlerl
tl:e
datorlti eroziunll

Raport d
greslellutlt

Mare la foarte mare (mal
mare de 3 )

Strcturl
sedim•!ntare

foarte dez
Granoclasare
voltati, lamlnatle paraleli
fnferioarl , prezenU galetl
moi. Strt.cturl externe : me
canogllfe largi abundente.

------ 1------�----

Secvenţa
lui Bouma

_
_
_
_
_

Mic (

1)

Granoclasarea aubWI ( prlll
lamlnatJe), foarte biDe dez
voltati, lamlnaUe obUcl ,1
convoluti. Mecanogllfe
d·
bundente de dl.menshml miel.
-----------

Cele mai frenvente : Tc-e Tb-e
şi Td-e

Mecantsme de
clepo�are

Curgere fluldizatl,
curgere
granularl •• curenti de tur
biditate cu densitate mare,
depozitare rapldl.

Pozitia curen
tului In bazin

Curenti de turbldltate ca
densitate scizuti şi volum
de suspensU mare. l!epozl
tare prin tracţiune ,1 cl
derl ce energie slabi.

Longitudinali de la S la

Pormatt.unt

rrc-e 1
Td-e

frecvente

Pluxo-turbldlte şi
proximale.

Tc-e

N.

Nu se apUci

sau foarte mic.

••

np de turbidlt

Tabel l

P.A.CBSURI

Transversal& de la V la B

T ubMte distale '1 turbldite normale.
J -::---:--- 0
::-:: twn
-r lz ontul şistos lnf. tl ori-=iei-d::-e---:Co
es
-Orizontul--g-rba şi nivelele cu grasii de zontul şlstos-grezos
supeCotumba din orlz. superior. nor.
\urbldlte
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La.m.Inatle paraleli (la
minite), foarte rare lll
vele granOCiasate.

1

�----------------- 1
Nu se apllcl

-

Curenti slabi saa sas
pensii
deplasate gra
vttaUonal.

Transversall
la E

de la V

Pormath:: nl
bemlpelaglce '1 preru,
Şlsturl negre tl
tele de Toroclej

stra
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NOI CONSTATARI CU PRIVIRB LA AcnviTATEA
GLACIAŢIEI CUATERNARE ,JN MUNŢII RODNEI
ION

SIRCU

A. B S 1' R A <! !'
New Findlngs Regardlng the Actlvll ty of the Quatemary
GJ'aclatlon In the Rodna Mountatns. In thls study autor
presents two new glacial terminal mora!nes one on the
Reped ea. Valley and another on the Negoiescu Valley. The
flrst situeterl from 1 01 0 m to 1 040 m and the second from 1 1 40 m
to 1300 m above sea level. In the same tlme It ls gfvlng
more sigill\ f icatnt detalls on the terminal moralne of the

Pletroasa, C'lmpoleşu - Paltinu, Bfla · and La!a Vallevs. Bv
that the lmage of the actfon of the quaternary glaclaUon In
these Mountalnes become, for ·Js, more completly.

Intimplarea a făcut ca dupA publicarea tezei mele asupra
rf'!iefulul Muntilor Rodnei sA fiu pu s tn contact cu unele lucruri
care m-au ajutat slt-ml fntreqesc datele despre aceşti munti mai
ales tn ci1rectla reliefului qladar. Astfel, intre t imp s-au cons 
trurt o serie de drumuri de exploatare pe principale văi. care
au c;cos la Iveală structuri glaciare necunoscute mie ptnlt a cum
In alte cazuri am dat pe!"te deschideri naturale pe Ungă rare
trecusem probabil d e multe ori fArA să le fl luat tn seam ă . Sne r
dl şi exnNienta mea mat boqatl!f m - a alut.at sA descopăr lu rwrf
noi. SI cred eli Pste tn nrfmul rfnd de datorf'a mea sl!f arftt sem 
,., ! ffcatia acestora tn contextul general al celor cunoscute de mine
fn acesti munti. Una din problemele principale ale efectelor
nladatiei cuatmnme din acesti munţi sfnt morenele. In lucrarea
de- filUI ne vom referi tn primul rfnd la morenele terminale dP
pe vAIIP m al importante de pe vers�ntul nordle al ace.5tor munţi,
�ar numai pentru acelea pentru care am gllslt lucruri nof faţă
de celP publi cate tn tezA.
.

Morena

termlnaUI

de

pe vlliJe Pfetroasa-Şarampfn, de

sub Vf. Pletrosu. tn tezl!f am ar�tat deja dl morena aceasta este
rezultatul sudllrlt morenel

de pe Pietroasa cu acea de pe
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Şa-

rampln. Apoi c5 provine din suprapunerea şi juxtapunerca a
două morene apartinind la perioade glaciare diferite. ln compa
raţie cu alte morene de pe alte v!l aceasta este Imensă şi in
ce priveşte extensiunea. ln ultima vreme am observat că limita
superloarll a morc-nei urcll pe valea Pietroasa plnll la 1 400 JL
Limita inferioară e la 800 m. lntre aceste două limite este o dis
tant� liniarA de peste trei kilometri. Din loc tn loc apar des
chideri care dau la iveală structura morenel. Pe valea Şarampin
limita supertear� 1'.ămlne definitiv 18. 1 250 m, aşa •cum ,am sta
bilit tn :teză• .Poela :mMtelui dlr, l··e ree.l e douli val, incepind de
sub nivelul de 1 1 00 m este acoperită de această morenA. Struc
tura intimi a ,fii .este tiple glaciară.
Topografia morenei este destul de complicat!, cu valurf
transversale, deweshm.i. pa�i:q.e, ctmpurl netede, glaclse etc.,
cPea ce indicii o deplasare repetată şi neegal! inainte şi tnapoi
.a !runţH ghetarului tn ilrlllb�le p erioade ,glaci.are tn care a avut
l@C sedlmentarea. La această :topografie .să-i .zicem
originarA
.-P mai adaMgll rmodela:jul ulterior provocat de .-cele dou! ape :
Pletr08'5f!. s1 Şarampln, iar pe ltngă aceasta şf cel perlglaclar.
O ,perlo.adl!i umedă ppst morenatcă tntov!r!şltft de faze de tn
qhe1 si dezghet puternice a dat tl.8ştere la alunecl!lrf tn masa
9ta.te.r1altdnl .rmor,e,nak. Pe l·ft19!1. aceasta, ;pe suprafaţa m orenel
•se .(1bsetVă r� alumeCJă'tcare
(IJ'eptanrte�. Terenuri umede şi
Îlnlăştf.nltP, al�tm:<l rle caracterul uscat al c1mpuluf tn ansamblu,
arati!\
dl.
pe
al0rl ' ri
materi ::thll
fin
m o'['{'n::tlc
po;; t)'
b.J
gat ' tn fractiuni argiloase rşf deci mat greu permtabfl. Acest lu
CTU presupune o l11:mRă pM"Ioad!i ck st<1tionare a ·gheţarului, cec?:t
c� este absolut nt-cesar peittru .apariţia in1:ercalaţillor mal argi
l o Rc:: e Ftl(> morencl şf m ar presupune •cl!l ·tn cazul acestei morene
frontale
evem
de- a
face
Şi
cu
deJ!)Ozite
apartinind.
mo
l'<?'nt>l de fund. As'l:fel de situ atii au fost real1zate pe scarl!l mare
la morenele fror.tale ale calotelor nord-europene. Iar fflră a
nvea fn veder�:> ceea re 'S -a întftnplat ·acolo nu am putea Intelege
'
r�am�tne de atcl.
Valea Repede. Un drum amenaj ert de curtnd pentru trans
'l'l'OTtul lemnelor, ntn 'în Atlroplere de �ascada Moara Dractlor a
dt>schis numeroase prof!le ·Şi mf-tt dat posibilitatea sl!l recon
�1rler obS"erva'tille mele ·anterioare. Astfel depozite morenAfc!"
tt!)ice etntr pe '�"�art� -stfng! a 'Vfiii tntre 10Hl m şi 1 040 m altf
tnrline, pe o distant� de ctteva sune de metri. Ele reprezfntfl
dP..;{qlbr rrmrena term•inai;f ·B fostului qhetar ne pe aceastft vale
pe care !)fn� a cum nu avusesem ocazia s-o identific: La t 975 in
'8l')are o elUl 'deschldeN! ,cu •aspect morenatc, ·dU de ·data

-se

.pue afl este NOf'ha .de

.pJ-ofHeazl Uit -tcuent

1Hl

"Wernk.

aceeasta

tdepozf't toNmţi a l : tn -spatel e Iul se
Bste posibH ca

şi

mar.ea dem!Jhate
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de material de la gura torentului care cobGaril de sub Negreasâ
şi ccnfluează cu Rep� ._:ea, aici, la altibldinca meci.le de 1 1 50 m
să fie tot

'tcilrenţial,

deşi nu-i

exclusă

o

posibilă intervenţie

a

unui gheţar ..:e cobora. de sub muntele amintit. Mai sus nu mai
întîlnim
materiale morenaice.
După cascadă,
situată
ln.�
tre 1 250 m şi 1 300 m, valea capătă aspect de tre c glaciar şi este
tn genere lipsi.t6 de sedimentări de material n::.orenaic. Ins& eiltre

ptţrtea terminală, pe la ! 440 m şi de a i ci pînă sub abruptui dr
cillui sup er ior , la 1 500 m, flancurile văii par încărcate cu mate
riale glaciare c;:e formează parc ă nişte glacise. Apa Repedei s-a
adincit în aceest material sub forma unu[ c a nal îngust. Nu se

află însă n ici o deschidere care să confirme presupunerea că
poate e vorba de o morenil.
La c onfluenţa pîriului Buhăescu cu Repedea, deci intre
950 m şi 9HO m, există o mare acumulare de blocuri, pietrişurl
ş i nisipuri. Structura pare morenaică şi nu-i exclus ca aicl să fie
mo r en a terminală ci.'in faza de extensiune maxi m ă a gheţarului
d o pe BuM.iescu. lnsă existenţa unuf torent foarte activ care
v ine din stînga pune sub semnul întrebării intrea ga situaţie attt
timp cît nu avem o deschid'ere bună care să ne arate in mod
clar despre ce este vorba.
V alea Negoiescu. Am urcat şi cob or it pe această vale de
zeci de ori şi totuşi pînă în prezent n-am observat că incepin d
de la altitudinea de 1 1 30-1 1 40 m şi pînă după 1 300 m a ce as t a
poartă pe ea o cantitate apreciabilă de ma teri a l morenaic, care
r eprez intă morena terminal! a gheţarul•Ji care cobora din cir
c u rile super ioare ale Negoiescului şi Puzdrelor. Profil e :'loc
vente sint deschise in această morenă între 1 1 30-1 1 40 m şi
1 250 m. Mai în amonte nu mai apar deschideri, dar se simte
ca morena nu dispare. Ceea ce a făcut j)robabil să nu- m i dau
s eama de ea pin! acum a fost desigur mare a cantitate de b l o 
c uri care o ac oper ă, venite din flancurile stîncoase ale văii :;. i
p o a te faptul că de cind am inceput să inteleg m a i pr o fu nd fP 
nome ne J e glaciare n-am ma i c ob ora (s- au u rcat) pe această vale
plnă acum. Sub 1 130 m, deci de la morenă in jos, valea nu mai
poartă pe ea depozite giac i ar e şi devine şi mai sti n c o as ă ş i mai

strimtă.

In am o nte de moren! (deşi e'ste greu să-ţi dai seama unde
se term ină aceasta) valea ci.'evine tot mai largă. La 1 500 m sîntem
deja la g ur a circului. · Aici fundul văii (şi gura circului d e c i) este
ocupat de un fel de dimb mare. Săpăturile care s-au făcut pe
sp a t el e lui pentru fundaUa unei cabane au mers numai in ma
tE:rial morenuic.. Acest l�cru sugerează că este vorba de o mo
renl!., ec hiv al en t ă celei de la 1 550-1 600 m de pe Blstridoara.
In ,teză am vorbit de un torent care dă la iveală o stÎ'UCtură de
305
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tnorenă la altitudinea de 1 400 tn (pag. 64, r. 26-32 de sus). Acea
deschidere se află in apropierea acestei acumulări şi nu la
1 4CO m ci l a nivelul acumulării pe care o discutăm aici.
Valea Cimpoieşu şi Platinu.

Inainte de confluienţa cu

Pal

tinu, V alea Cinlpoieşului prezintă un abrupt puternic situat cam
intre 1000-1 200 m. Aoruptul este îrr..brăcat cu material more
naic. ln teză am arătat că acP.st material reprezintă morena
terminală de pe această vale. More:na se continuă in amonte,
pe platoul de deasupra abruptului. lnsă lucrul cel mai impor,
tant este prezenta ur.ui frumos profil (deschidere) de morenă,
si tuat cîteva sute de metri mai in aval de baza abruptului, după
confuenta cu pîrîul Paltinului. Această deschidere este situută
exact h locul de la care drumeagul şi poteca care coboară pe
fundul văii urcă pe versantul drept spre a ajunge după vreun
kilometru jumătate in sat. Profilul a:e cea. 10 m înălţime şi
arată una din cele mai tipice structuri morenaice din Rodna.
R ămîn uimit că pînă acum nu mi-a atras atenţia. Judecînd după
<ic:est profil, rezultă că morena din amonte se continua pină aici
�= că desigur se unea cu cea de pe Paltinu. lndepărtarea ei s-a
produs chiar de către apele PalUnului şi ale Cimpoieşului. Ma
terialul sedimentat după confluenţa cu Paltinu, pe care l-am pri
v1 t altă dată ca toren.t ial
trebuie considerat ca ceea ce a mai
rămas din morena de altă dată. Acum aparenta enigmă a llpsei
unei morene terminale de pe Paltinu se clarifică.
Momea terminala de pe Valea Bila. Şi aici avem In ve
dere rnorena terminală cea mai de j os, acea de la 1 250 m. Ea
a
fost observată prima dată de geologul Th. Krăutner. Struc
t 1 1 ra ei în locul unde a fost identificată de el este elocventă. Dar
asupra extinderii ei nu se putea spune pînă acum aproape ni
P.1 i c . In ultimii ani însă s-a hmenaj at un drum de exploatare şi
c u această ocazie a fost nevoie de excavaţii aproape pe tot
traseul. Acestea arată că începînd de la altitudinea de 1 250 m,
morena se jntinde spre amonte pe o distanţă a'e 2 kilometri,
pînă la altitudinea de 1 450 m. Mai sus de această cotă, vale a
n u mc.i este acoperită de material morenaic. De la 1 550 m în
cepe un abrupt ce poartă pe el aşa zisa morenă de la 1 640 m
(v ezi Munţii Rodnei de autor). Deşi condiţiile de sedimentare
a : f' morenei dintre 1 250 m şi 1 450 m au fost diferite faţă de cele
df' pe Pietroasa şi Şarampin şi aceesta arată o topografie nere
gulată şi mari variaţii în grosimea depozitelor, ceea ce se poate
explica şi prin degradarea ulterioară, dar şi prin o sedimentare
hegală originară datorită oscilaţiilor fruntii ghetarului.
Morena terminaut de pe Valea Lala. Morena de aici a
fost semnalată prima dată de mine şi am plasat-o între cotele
J. 350 m şi 1 440 m. Un drum nou de exploatare, construit recent
·
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ace asta vale confirma, prin deschlderlle pe care le face fn
această moreni,' existenţa indiscutabilă a el. $1 mai mult, ·arată
di. întocmai ca şi celelalte morene terminale de p e celelalte
văi din Rodna şi ea se întinde pe o distanţă de aproape un
ill: lometru. Morena incepe la altitudinea âe 1 250 m. lncă de la
.i 200 m, pe acelaşi versant sting existli. mari cantităţi de roate
dale de pantă (periglaciare) care ajung să i ntre in contact cu
.morena la 1 250 m. Deosebirea intre ele est� insă clară. Depo
Litul de pantă are elementele cu muchiile şi colţurile netocite) .
Ueschideri frumoase în morenă se arată şi la 1 350 m şi in con
tinuare pînă la 1 420 m. ln unele locuri materialul fin e argilos
şi vinăt in rest nisipos şi gălbui. Morena se con tinuă şi in amon�
de stîncă ( 1 410 m). Ea se menţine inel şi la 1 420 m. Deschide
rile o dovedesc. ln zona de coadă a morenei, valea devine mult
mai largă. Sub�:uoo m ar eformă de V, peste 1410 de U.
Morenele din Roâna, şi mă refer mal ales la morenele
terminale, aproape fără exceptie nu a� formă de valuri trans
vcrs·ale la · care s-ar putea aştepta un cercetător neavfzat. Toate
r>ar mai curînd nişte sedimentări torenţiale. Insă structura lor,
( aracterele blocurilor, pietrişurilor şi chiar a nisipurilor diferd
de cele aluviale ( torentiale). Apoi spre deosebire de acelea
acestea apar în condiţii de pantă in care în mod obişnuit cele
aluvionale nu se pot sedimenta. Toate văile din Rodna, dincolo
de sectoarele ocupate de morene sint lipsite de seâimente. Mo
renele terminale din jurul Pietrosului au coborît mai j os ( 8001 000 m) decît cele din jurul Inăului ( 1 250-1400 m). Cauzele sînt
d€ origine orografică : pantă, lungimea văii in sectorul montan
etc. şi nu de ordin climatic.

�

.
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PROBLEMA SUPRAFEŢELOR DB EROZIUNE (DE NI'VELAREt DIN
i CARPAŢII ORIENTALI

lONIŢA

ICHIM

A B S T R A C T
In the Easthem Carpatbians we indentlfied two regio
nal surlaces oi applanisment, between palogen and neogen
age (Carpathian pedeplaln and <:"arpathian pedlDlent) and
developed In connectlon
local surfacea oi applaalmeut,
witb local base level represended by rtver chanel In re

port of rlver order.

Conclitiile de evoluţie.

In cerceUirile cu privire

la

supra

feţele de eroziune (nivelare) aproape fără exce pţie , s-a plecat de

la schema stabilită de Em. ci'e M a r t o n n e ( 1 907) in Carpaţii
Meridionali, n eev aluindu -se intotdeauna particularităţile de e
v oluţie ale Carpatilor Orienta li in raport cu celelelte mari uni
t.1ţi carpatice din ţara noaskă. Acesta constituie unul dintre
motivele pentru care, in prezent ne aillm in faţa unor rezultate,
adesea contradictorii, inclusiv in folosirea unei nomencLaturi
acordată pe consid erente locale. Incercarea făcută de Gr. Posea
şi colab. ( 1 974) de a restringe şi uniformiZa această nomencla
tură sub care sint cunoscute local diferite suprafeţe, nu a reu
şit să înlăture toate neajunsurile ce decurg din această stare de
lucruri.. Intr-un, fel, cauza este obiectivă : pentru a surprinde
caracterul unitar al evolUţiei rsliefului Car,p aţilor Orientali ro
mâneşU in rel aţie strînsă cu vorlandul şi spaţiuJ. intracarpatic,
autorii c i t aţi au acordat atentie principală sensului morlogene
tic. al suprafeţelor , sensul morfologic al suprafetelor, respectiv
prezenta lor ca realităţi morfologice in r-elieful. actual, a rămas
subordonat, intrucitva, celui morfe>qen.etic pe care, majoritatea
cercetătorilor anteriori 1-au avut in vedere pentru spaţii res
trinse. De . aici decurge dificultatea racordării unor suprafeţe ca
re au avut exti'ndere in intregul lant carpatic, sau dimpotrivă
se IntimplA că suprafeţe locale, formate pe bazin� hidrograflce
s int mertt'iortate hi contextul unor suprafeţe cu dezvoltare regio109
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tîo.lii. Iatii de ce este nevoie de a prezenta cîteva dlntre conditliie
moriostructurale şi morfosculpturaie specifice Carpaţilor Or!en
ta.li in raport cu Carpaţii Meridionali şi Munţii Apuseni.
Din pWlct de vedere morfO'structural, GarpaţH Orientali
au o pregnantă zonalitate de la vest la est, in care se remarcă:
aJ prezenţa in partea centrală a unei mase cristaline cu cuver
tură ci'e sedimente mezozoice (cristalinul ocupă o suprafaţă cu
mult mai mică decît in Carpaţii Meridionali), fracturată pe di
recţii predominant transversale, în horsturi şi grabene ; b) pre
zenţa celei mai intinse arii de roci sedimentare din regiunea
muntoasă ·(aria flişului) prinsă in structuri cutate, . in general,
cute solzi (la nord de Suha Mică au .o mare desime) şi pinze
de şariaj cu decolări de zeci de Kni (în special la sud de valea
Bbtriţei), · structuri suprapuse pe un sistem de fracturi transver
sale şi longitudinale ale funci'amentului ; c) prezenţa, în vest,
a oelei mai impoll'ltante mase rnagrna:tice alrpine din Carpaţi. Rea
lizarea acestei zonalităţi a avut loc in procesul subducţiel Plat
formei Moldoveneşti, oare după H. Stille ( 1 953 of. M. Ble.ahu,
1 974) a început în cretacic, cind C arpaţii Orientali erau "un arc
insular, 'caracter tfpic zonelor de subducţie" (M. meahu, 1974).
Punerea în loc a structurilor s-a făcut intr-un proces de simul
tanietate al mişcărilor de înălţare cu cele de şariaj , produse ' in conceptia lui L. Ionesi ( 1 971) - pe fracturi direcţionale (co
respunzătoare fruntilor pinzelor de şariaj ), sub forma unei "trans
latii " spre est. ln acest fel, s-au asigurat anumite condiţii de
c. ontinuitate a evolu.ţiei unor morfosculpturi "peste" fazele de
paroxi sm orogenic (1. l chi m 1 974, 1 979)·
Cronologic, realizarea Qşafodajului morţostructural al
Carpaţilor Oriental!, exceptînd flişul transcarpatic, s-a făcut con
comitent, de la vest la est (o dovedeşte vergenţa estică a eule
l or) dar şi dinspre nord spre sud (o dovedeşte virsta din ce tn
ce mai nouă a aceloraşi unităţi structurale, spre sud, dar şi con
tactul dintre orogen şi vorland, orogenul şarilnd in nord peste
sarmaţianul inferior, apoi peste sarmaţianul mijlociu şi cel In
ferior, ca. de la SIUd La latibldinea oraşului Bacău să şari,eze
pe.:;te termeni ai pliocenului). In consecinţă, va trebui să ţinem
sea.ma de acest aspect major �n racordarea şi paralelizarea
v1rstelor unor suprafeţe la scara întregului lanţ carpatic. Despre
influenţa tectonicii mai adăug11m că, in fazele 'paroxism struc
turile vechi au fost reactivate · pe fracturi de fundament, in
clusiv p� cele de tip transversal. Au avut loc basculărl ale unor
coJmpartimente morfostructura:\� ce a determniat o di'terenţiere
a altitudinilor în cadrul aceleiaşi suprafeţe, nu numai de la un
masiv lq altul el chiar tn limitele unui singur masiv. De exemplu,
R. Mayer ( 1 932) şi Th. Krăutner (1938) au presupus el bascula,

21Q·
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tt:!â b locului �odnei

a dus la o tnclinate spre sud a suptâfete ..
lor de eroziune. Un lucru este ins! mai verosimil, şi anume : ri
a'karea generală a cristalinului Tisa-Ciuc a constituit principala
cduză a deformării suprafetelor de eroziune in lungul Carpaţi
l or Orientali. Suprafeţele mai vechi se află la inălţimi mai mari
în nord, iar cele mai noi au înălţimile mai mari în partea de
sud. Intr-un fel, există o " întretăiere in foarfecă" asemeni fe
nomenului de deformare a teraselor fluviale in zonele de con
tact mor.Lotectonic. Evident, în cazul in care ne referim, feno
menul trebuie privit la o altă scară, deşi extremitatea de nord
vest ( cristalinul Preluca) face excepţie, dată fiind situaţia de
contact cu bazinul transilvan.

Pentru că uneori se exagerează la aprecierea rolului tec
tonicii in deformarea suprafeţelor, reamintim şi un aspect ce
depăşeşte ca interes cadrul regiunii, şi anume : aprecierea ra
porturilor
între eroziune şi compensaţia izostatică 1) . Astfel,
după desăvîrsirea pediplenei carpatice şi pină la începutul mio·
cenului ,grosimea depozitelor acumulate pe aria flişului ne per
mite să presupunem o coborire generală a nivelului' acestei pe
diplene cu 200 m pînă la circa 600 m, faţă de poziţia ce o avea
în faza finală de formare. Dacă ţinem cont că aceste valori re
prezintă circa 1 /5 din eroziunea ( in coloană sedimente) ce a
fragmentat pediplena, este de inteles că reconstituirea exclu
!!.iv pe criterii alti'tudinale a acestei suprafeţe, trebuie privită
cu multe rezerve. Acelaşi raţionament este valabil şi pentru
a!te suprafeţe, mai ales că lipsa de masivitate a Carpaţilor O
I ientali, în raport cu alte mastve mUlll to ase de pe glob, nu a
oferit condiţii de conservare, în aria centrală, a suprafeţelor mai
V(·chi. fără să fie modificate radical de eroziune.
In sfîrşit, legat de specificitatea condiţiilor geologice, sînt
semnificative şi diferenţierile de altitudine pe care le fmpune
alcătuirea litologică. Noi am calculat, pe baza analizei elemen
telor morfometrice ale văilor elementare de ordinul 1 şi II că în
tr<> complexul grezo-conglomeratic albian şi stratele de Hangu
ec;te un coeficient de rezistenţă relativă la eroziune de circa 1 ,5
( 1. Ichim, 1 973) .
In ceea ce priveşte specifictatea de evoluţie morfosculptu
rală, în contextul cercetării suprafeţelor de eroziune sint de re
ţinut cîteva aspecte de bază :
l) A. Holmes (1945 cf. S. Schumm, 1977) a arAtat el erozlunea unei
c-oloane de 1200 m sedimente este compensată de drca 3 /4 prin acumulare,
tn cazul de fată egală cu circa 900 m ridicare. J. Gllluly ( 1 949, citat tot de
S. Schumtn, 1917) arati, plecind de la Ideea lui Holmes, ci Intre ritmul
erozlunli şi ari pen�lanAril, ca crmare a compensaUel, este un raport ele 1 :5.
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- ln primul rind, p e flancul vestle al Carpatilor Orieli

tali, în tortonian exista o retea hidrografică viguroasă ce pă
trundea pînă pe aria flişului i n domeniul stratelor de Sinaia re
ţea aare a:vut continuitate şi in sarmaţian, fiind dezorganiza t!
de v ulc anis m (1. !chim, 1 979). In acelaşi timp, lipsa faciesurilor
grosiere din tortonianul şi buglovianul din Platforma Moldo
venească dintre Siret şi Moldova (Bica Ionesi, 1 968) poate avea
semnificaţia unui reli ef şters, cu o energie mică pe flancul
estic, pentru că aceste faciesuri au fost depuse în imediata ve
cinătate a orogenului c e se află în plin prces de şariaj . Am
făcut această remarcă întrucît mulţi cercetători consideră c ă
mişcările mold ave au distrus t o t ce s-ar mai f i putut păstra din
fazele anterioare. O astfel de opinie, ar insemna de fapt n�garea
principiului continuităţii proceselor de diastrofism şi celor de
cl e nud aţie, cu schimbarea periodică a raporturilor dintre ele
( ajustate intotdeauna de compensaUa i zo sta tică } r mai mult, în
seamnă acceptarea teoriei davisiene in latur a sa exagerată.

- In al doilea rînd, există o continuitate a traseelor prin
cipalelor artere hidrografice, pe actualele d ir e cţii din sarma
ţi anul inferfor, pentru Suceava, Moldova şi poate Suha Bucovi
neană (N.Barbu, 1 976) ; din sarmatianul mij lociu, pentru Bis
triţa, Ozana, Cracău, Cuej ci'iu (1. Donisă, 1 965, 1 968) , Suha Mică,
R�şca, Sabasa et c (I. Ic h i m, 1 979) ; din sarmaţian pentru Tro
tuş. în cursul superior, şi din pliocen pentru cursul m ij lo c iu (1.
D on i s ă şi colab., 1 973) . In linii mari', in dacian, principalele rîuri
din regiunile de curbură (Buzău, Bîsca, pînă la Prahova) se insta
laseră pe actualele trasee (M. Ielenicz, 1 973). Prin urmare, în
cepînd din sarrpaţianul inferior şi p în ă cel mai tirziu in daclan,
evolutia reliefului din Carpaţii Ori'entali a intrat sub controlul
ba7inelor locale de modelare cu continuitate in actual pe ace
kaşi trasee. Acest aspect major nu poate fi ignorat in încercă
rile de paralelizare sau racordare la unele nivele regionale, a
.

pe bazine hklrografice. M&
că in ulti'mul caz, raportarea altitudinilor se face in cote
relative faţă de fundul actualelor văi (1. lchim, 1 974, 1 979) ,
punct ci'e vedere care nu este nou, el a fost adoptat pentru Car
patii polonez-i de către M. KJ.im.a.szevski, (·1948, 1 965).
suprafeţelor cJu d ezvoltare locală,

alc�s

Concluzia generală a specifictăţii condiţiilor de evolutie
a suprafeţelor de eroziune in Carpaţii Orientali este d ife r en
tier� a două etape distrncte : una, a formării supraleţelor de
eroziune cu extindere regionaU1 (supralete carpatice) şi o etapll.
a form!rii suprafeţelor locale, pe bazine de diferite ordine.
Ce a de a doua etapă s-a instalat succesiv de la nord la sud cu
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ln C"epere cel puţin o1n sarmaţlanul Inferior şl pinii In dadan.
c:lar nu s-a terminat. Aceasta ne arată că incepind cu nivelele
de relief din sarmaţian, practic nu poate fi vorba de o sincroni
zare a vîrstei (în limitele aceleiaşi altitudini între Carpaţii Me
ri'dionali şi cei Orientali). Deci ca:racterizarea extinderii su
prafeţelor sau nivelelor de relief trebuie făcută distinct pentru
cel e două etape.
a 1 ) . Suprafeţele carpa tice regionale au avut o dezvoltare
�ene:r:ală şi smcronă în if:oţi Cai1pl8ţii . In foronarea şi etalarea lor
tn altitudine, efectul bazelor locale de modelare (cu continuitate
în actual) nu este semnificativ. In acest sens, dln cercetArile de
p1nă acum rezultă că se poate vorbi de trei' nivele de suprafeţe
in Carpaţii Orientali, unul socotit sincron cu "Platforma Bo
rl\:;;c u" şi două, considerate corespondente ale " Platformei Rîul
Şe-3" cu cele două nivele. Incercarea de a găsi echivalent şl su
prafeţei Gornoviţa în toţi Carpaţii Orientali, indiferent sub ce
nnme, se justifică cel mult in reqiunea de curbură. Mal la nord,
arterele hidrografice ( Suceava, Moldova, Bistrita etc.), in timpul
formării aceste suprafeţe, deja impuseseră o autonomie a evo
lutiei pe bazine hlrlrografke, ceea ce determina şi o c obortre
gE>nerală a interfluviilor, îndeosebi pe aria flişuluf, sub acelaşi
control al bazelor locale.
Cea mai veche suprafaţCJ carpa ticCJ regionaiCJ, care se plls
tr�ază ca realitate în morfoloqia actuală, este tn Muntii Rodnei.
la 1 1300-2000 m, m e nţi on a t mai 'int ii de R. Mayer ( 1 932) , apoi de
A. Norci'on ( 1 933) , iar T. Morariu ( 1 937) ti dă denumirea de
"platforma NedeBor" . 1. Sîrcu ( 1 961 , 1 978) contestă prezenţa
acestei supliafeţe dar este reconsideTiată de P. Oo,teţ (1 973 şi
epoi de Gr. Posea şi colab. ( 1 974) ca echivalentă a suprafeţei
B'orl!iscu, ca mărturie a pediplenei carpatice. Ca suprafatA exhu
matll se întilneşte in masivul Preluca, la circa 800 m, mentio
nata prima dată de A. Nordon ( 1 933) care a considerat-o preeo
cenl:i şi cercetatA în detaliu de Gr. Posea ( 1 962) care-I stabileşte
core!'pondenţi in toti Carpaţii. Cu privire la vîrsUI., cel mal multi
n consi'derii preeocenă sau danian-paleocenă (Gr. Posea şi co
lab. ( 1 974) , s au chif'r cretacicii ·( P. Coteţ, 1 973). Credem cii de·
pozitele danian-paJeocene, consutuite · din argile ro$ii-vlslnfl,
ce apar in valea Iodisorului (in apropiere de Muntele Ţlbles)
şi l a Poiana Botizei a r putea fi consi'derate corelatlvul acestei
suprafete. Nu este exclus ca aceastii suprafaţă exhumată sli fie
prP7entli şi in alte masive cristaline ( în muntii : Maramureşulul,
Bistritei, Giurgeului) . Poz.lţia altitudlnalii mai coborttli, dar mat'
al es lipsa unor raporturi clare cu depozitele corelative, nu a
permis ptnii acum să se avanseze o astfel de Ipotez�. In ceea
ce priveşt geneza, cele mal multe argumente despre condlţtlle
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morfoclimatlce, nu numai pentru teritoriul t� ri i noastre, al de
p e cuprinsul întregului sistem carpatic ( Gh. P op, 1 962 1 V. Slnţln,
1 907) conduc la acceptarea i deei c � pedipla n aţi a a fost proce5ul
pr i ncipal (P. Coteţ, 1 973 ; Gr. Posea şi colab., 1 974).

Cea de a doua suprafaţd carpaticd regional� ce poate fi
identifibată şi în Carpaţii Orientali a fost menţionată în Munţii
Rodnei' O'e R. Mayer ( 1 932) ca s upr afaţă miocen-superioară 1 de
A. No.rd on ( 1 933) ca suprafaţ� preburdigaliian�. !Jair T. Morar:iu
( 1 937) ii consacră numele de " Pl atforma Bătrtna". Ulterior a
fost menţionată şi in alte masive muntoas e : tn Muntii Bistritei,
.. Piatforma Ci ungil or " (M. David, 1 949) ; tn Mun.tll Maramure
şului, ,.Suprafata C erbu l ui " (1. Sircu, 1 96 1 , 1 97 1 ) ; in Muntii U
puşului, .. suprafata pretortoniană" ( Gr. Po sea, 1 962) ; in Mu nţi i
Ciucaş, ,.Suprafata Chiruşca" (M. Ielenlcz 1973) etc. Gr. Posea
şi colab. ( 1 974) au propus unificarea acestei nomenclaturi in de
numirea .suprafaţa Plai ur ilor 1 " , pe c ar e o socotesc ca o treaptli
corespunzătoare "Suprafetei Riul Şes 1 ", pentru care generali
zează vîrsta pretortonian� di'n Ţara Lăpuşului. Cu privire la
vîrstă sint şi alte puncte de vedere. Cercet�ril e făcute de 1.
Sîrcu ( 1 96 1 ) şi N. Barbu ( 1 976) , p orn ind de la ideea că faza moldavă a d iiStrus mOTrfoscultru.r'ile anrterioal'e, o consideră de vtrstă
sarmatian. Se pare însă c� preci z �ri le făcute de M. David ( 1 949)
�u privire la datarea helveţian a acestei suprafeţe, sin t susţi
nute de cercet�ri mai recente asupra depozitelor corelate. Ast
fpl , P. Polonic şi Gabriela Poloni'c ( 1 967) arată că depozitele de
m ola s ă indicA realizarea (in helvetian) a unei suprafete apro
pi a t� de asp e ctul unei peneplene, ori cum cu o energie mică a
reliefului, fra gm entată spre sfirşitul helveţianului. Prin urmare,
vir!-'ta pretortonianA este mai plauzibilă. Alti'tud i n ea la care este
dată această suprafaţă este d e 1 600-1800 m in M. Il odn ei ; 1 6001800 m in M. Maramureşului : 1 500-1700 m în Obaina Lucina ; 1 5001 600 m in Masivul Giurgeului ; 1 600-1700 m in M. Hăşmaş ; 16001 700 m in ·regiunea de curbură etc. Cu puţine exc<>pţii resturile �
cestei suprafeţe (li p si tă de sooarţli de alterare) se află in prezent in
domeniul .solurilor alpine. In ultima parte a Cuaternarului a fost
inclusă in intregime etajului' gel i fra cţi ei , incit astăzi, in m ul te ca
zuri este acoperită de cimpuri de blocuri pe care s-a dezvoltat un
strat strat de sol.
F.xi stli si o a treia suPrafatli ce poate fi socotitli ca avţnd
o p;tl�rlere regional� . Clar prr:>zenta el ca realitate morfoloqicli,
ex('eptind citeva situaţii', nu s e evidentlazli preg-nant. In general,
aceast� suprafată a foc;t i dentificată prin racordarea unor c ul m i
larq rotunj ite in toti Carpa ti i Orientali şi denumită de A. Ner�
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clon ( 1933) ca "suprafaţa de eroziune sarmaţiană " . Local a fost
denumit : · " Suprafaţa pla.iurilor îri.alte" ( N. Rădulescu, 1 937) ;
"Suprafata Poiana Mărului" , in Perşani (N. Orghid'an, 1 939) "Su
prafaţa Bîda" in Munţii Bistritei, la 1 530- 1 400 m (M. David, 1 949);
"Nivelul Zimbroaia'�. · in Munţii Birgău, la 1 400 m (I. Sirc:u, 1957};
.,Suprafata Mestecăniş" la .1 300- 1400 m de I. Sîrcu ( 1 961) şi N.
B'arbu ( 1 976) ; " Suprafaţa Ţării Lăpuşului " la c�rca 600 m ( Gr.
Posea, 1 962) ; .,Suprafata Sboina Frumoasă" , la 1 750 m, in Munţii
Vrar.cei (V. Tufescu, 1 972) ; " Suprafaţa Podu Calului" in regi
unC'a de curbură la 1 300- 1 500 m (M. Ilenicz, 1 973) etc. Iar pe
bordura· vestică a Carpaţilor Orientali, respectiv în Subcarpaţil
Transilvăneni, este menţionată ca "Suprafaţa de nivelare perl
transilvană" , . J.a circa 1000-1 200 rr., de vîrstă sarmaţian mediu
(T. Mac, 1973).
Observăm din cele · prezentate că există o nomenclatură
extrem de variată, că există o mare diversitate de altitudini, pe
o diferenţă de nivel de · Cea· 800 m. că vîrsta este menţionată in
intervalul dintre sarmaţian şi pliocen !Uperior (I. Strcu. 1 978,
socoteşte .. Suprafata Rotunda" din Muntii Rodnei, ca vîrstă,
chiar tn willafranchian). Gr. Posea şi colab., . 1974) au propus
includerea acestor suprafete în nivelul "Plaiurilor II". Diferen
tele de altitudine sînt puse pe seama tectonicii. a diferentelor
de litologie, cu wate că argumentele rămin la modul general�
fără exemplificări de naturii cantilativă. Nu trebuie însă ne
glij at faptul că suprafeţele de nivel converg spre nord, unde
trE>c în suprafeţe de eroziune locală (reamintim dl principalele
riuri, cel putin de Ia nord d'e Trotuş, îşi organizaseră o evoluţie
autonomă, pe bazine, funcţie de bazele locale de .modelare).
·

·

·

'

Referitor la vîrstă sînt cunoscute o serie de controverse
"PlatfOrma Rîu� Şes" , pe un inter.v�l de timp ce cupr1nide mio
cf'nul şi pliocenul. Paradoxal, dar aproape toţi autorii au drep
tate într-o mare măsură in datările m�ntionate. Iată de ce : in
daterea vîrstei suprafeţelor, aşa cum . atrage atentia L.C. King
( 1 967) , (citindu-1 pe Cahen, 1 954) se disting în . �od obligatoriu
trei vîrste, o vîrstă locald (stabilită ÎŢl unul din p.unct�le supra
feţei o v1rstd initiald ( se referă la începutul formării suprafeţei)
şl o v1rstă terminală (se referă Ia desăvîrşirea suprafeţei sau în
treruperea evoluţiei' ca suprafaţă de nive1are). In cazul · nostru,
în contextul continuită'ţil conditiilor morfoclimatice in Inter
valul mio-j>liocen, este clar di cele două trepte de relief fac
parte ci'in acelaşi complex morfogenetic, ca o suprafaţă · nede.:
săvfrşită de tip pediment, suprafaţă pe �are o denumlm pecU
mentul carpatic. Evolutia acestei suprafete s-a fndividualizat pe
masive cu regim motfotectonlc diferenţi �t. ' far din sarmaţianul
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,infNior (cel puţin tn nordul Carpaţilor Orlentall) şl pe bazine
hidrografice. Din aceste cauze, racordarea pe spaţii tntinse a
acestui nfvel, la aceleaşi altitudinl, este extrem de dificilil. Virsta
iniUalil este foarte probabil miocen inferior, respectiv aqulta
nian, interval de timp dnd aridizarea climatului s-a impus in
clusiv in formarea celor mar importante depozite de evaporite.
Pe uscat, acestei etape i-au corespuns intense procese de pe
dimentaţie, pe gradientii locali din j urul martorilor pediplenei
oaTpatice. Mişcările tectonice au introdus anumite discontinuităţi
dinam.lce, dar un efect major tn evolutia acestei suprafeţe l-a
avut pragul de accentuare a pluviozitiltii din sarmaţianul in
ferior. Ace,asta a fost iprociipala oauzil a detaşilrii cJelor doull
l·mportante nivele (a doua şi a treia suprafaţil carpaticil regio
nalA) pe fondul dezvoltllril pecilmentului, eliel ulterior, indeosebi
tn pliocen, conditiile de pedlmentatie au revenit, nu cu aceeaşi
lntPnsitate, dar au continuat sA albi un rol important tn mode
larea reliefului pe gradlentif Impuşi de adincirea retelei hidra
grafice. S-au format pedimentele de vale cu Instalarea definitivA
a principalelor artere ht'drografice, practic nu mal putem vorbi
de continnl'lrea evolutiei pedlmentulul carpatic. Poate cii la nord
de valea Bistrltel, dar şi tn bazinul Tarcllului şi mcazulul riu
riie de ordinul IV-VI · sA se fl ao1nclt tn acest pedfment cu tn
cllnare qeneralA spre bordura Carpaţilor şi spre axul principa
lelor vl!i i . Este doar o presupunE-re, căci respectivele reţele M
drog-rafice au du s la o coborlre generală a acestor suprafeţe,
fndt raportarea lor actuală trebuie fllcutA in altltudtnl relative
faţA de fundul v8ilor, pe ordfne de mll.rime.
·

a2) Suprafata de eroziune locale

Cu inst.alarea ret.elel hldrograflce ale clirel directii de dre
naj s-au menti nut tn UnU mari, ptnA asUi.zi, a inceput etapa for
m�rii suprafeţelor locale de eroziune, ceea ce corespunde asa
n\lmitelor nivele de vale in sens Gr. Posea şi col ab, ( 1 974) 1 dar
af'e;;sta numai ca sens de evolutie şi nu ca v�rst!A vin;ta lor
fiinn în raport f"U or:dinul de mA-rime al ret,el,l ei hidrografilc.e şi
vechimea b<:este[a.
No i am dtferentlat in Muntii Stînlşoara, unde am apro
fundi'lt r:tudiul acestor nivele locale, douil nivp,le lnterfluviale
(ne ornine de m�rime) si un nivel al interfluviului MolrlovR
Bi"trfti'l ru îniHtimi relative de 550-650 m fatA de fundul Bis
tritei si 6f>0�7!l0 m faţă de Moldova. AbateriJP de circa 100-1 !50 m
fatA de mentinerea aproape constantil a altitudlnii �testul nl,n•l
în tot lunqul sll.u ( intre v.f. B!işf'sau şi Muntele VAratad . sint
date, fn sens p oz i tiv, rle rodle mal dure, Iar fn sens neqatlv. de
înşeulrile de pbtrşle p. Idutn, 1 97._ 1979). Se mol dlferenUazi
..
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un al doilea nivel, cel al lnterfluvlllor ce separll. vll.lle de ordinul
lV-V; situat la 300-400 · m alt. relativll. Ambele nivele, In ca
zul Muntilor Stinişoatei sînt sarrnatiene · şi au avut ca nivel ge
neral · de inceput al evol�ţiei, suprafata pedimentului carpatic.
.
Situaţii' asemăn�toare pot fi reconstituite şi la sud rle ViJ
le<;i ,Bistriţ�ţ, pregpant �xprimate In bazinul riului Taroău Mai in
!';Ud se trece in nivelul ci'e cote absolute ce corespunde "Platfor
mei Predealului " pe eate a . delimitat.:.o G. Vtlsan ( 1 939) şi consi
derată cu mult timp mai înainte de A. Nordon ( 1 933) ca fiinil
qeneraUi
tn toţi Cat:paţif Orientali la 900-1 000 m, în plus ară
tase că SrPf·e a�Ull rca11pati.c al'titudinea 1arcest·ei swpr.afete se rrididi
l�t 1 400 m. Raportind acest nivel la cote relative faţll. de fundu l
vll.ilor constatăm di presupusa deformare "dispare" . Este o do
vadă f;ă şi în ace�t caz, deci inclusiv in domeniul nivelului
Gorttovlţa ( ecnivalep,ţU ain Carpaţii Orientall) ne aflam In limi
tele suprafeţelor locale de eroziune, care înspre curbură sint
mai .noi, . în general pliocene .
·

.

1Nivelul glacisurilor de vale este situat sub nivelul inter
fluv\ilQr mai m�ri de ordinul III. In prezent, acest nivel este
fragmentat intr-o succesiune de umeri de vale, prin a căror ra
cordare, în profil longitudinal al versantilor, se obţine in intre
qime linia topograficii a nivelului original (1. !chim, 1 974 : 1 979).
Ca şi în cazul nivelelor locale interfluviale, noi am cercetat in
rletaliu situaţia acestui n ivel de glacisuri în M. Stlnişoara şi am
extins observaţiile în Muntii Maramureşului, Bîrgăului, Tarciiu
lui, Vrancei şi Gîrbovef. Concluzia la care am ajuns este eli.
haza acestui glacis se află la circa 1 20-140 m alt. relativă, far
partea superioară pînă la 400-500 m, aici fncluzindu-se cele
riouă nivele de umeri de vale, generalizate de Gr. Posea ş'i co
l ab. (1 974)', precum şi "nivelul Moldoviţa" del i m itat de N. Bar
bu ( t 976) in Obc{nilele Bucovinei, d ar şi pedimentulul pliocen
!';Uperlor mentionat de 1. Mac ( 1 9'13) şi bordura vestidi a Car
Patilor Orlentali.
,

Reconstituirea f n e.cesatll. manieră _a nivelului glacisurllor
de vale . "rezolv�". după părerea noastră, în limitele condiţiilor
morfp-climatice proprii pliocenului, aşa-numita lipsă a unor su
Prafete gPneralizate în toti Carpaţii, precum şi .,lipsa" depozi
telor rorelative ale acestei etape, din fata Carpaţilor şi Sub
ra.matilor ne la nord de Trotuş, cll.qi in depozite de terasă THI
sfnt, IP trucît terasa cea mal inaltii din Depresiunea Cracău Bic;
trit a, rr-JOrez:in.tă ,p e am.tiiil ilte sedora.re interflurviul. şi este acumu
l atii d irect peste depozitele sarmatianului mijlociu. Or, între
vir!'ta nUocen-emperior a acestel t�ri;lse şl termemd de r�tragere
a ţll.rmului sarmatic este o lung! perioada.
..
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·

Ramificarea ortogonală a reţelei de văi elementare , fn raport
gradientul glacisurilor, a determinat apariţia de inşeuări Ia obtr
şia văilor de ordinul I, care prin con j ug area lor de pe cele două su
prafeţe opuse ale versanţilor, a dus la detaşarea de umeri (I. !chim,
1974, 1 979). Aplicind acest raţionament al fragmentării glacisurilor

ou

se tnlătură erorile ce decurg

in mod " obiectiv" din neracordarea
altitudinală in cote absolute a unor nivele de umeri de vale.
Aceşti umeri fac part·e din .a/Ceeaşl supl'!a:fată morfogenetică (gla
cisul d e v ale ) iar formarea lor pe intreaga diferenta de nivel
a unui glacis, a putut avea l oc simultan (1. Ichim, 1 979). Ca o
concluzie : fo rm area gl a cisurilo r de vale a avut loc in pllocenul
mediu-pliocenul super io r, cina in intregul şir al Carpaţilor au
avut lo c astfel de procese, aşa cum au mentionat pentru Car
patii polonezi M. Klimaszewskl ( 1 965) şi L. Starkel ( 1 965) ; pen
tru Carpaţii de pe teritoriul Cehoslovaciei (M. Luknic, 1 965), pe
terit or iul Ungar iei ( Z. Pinczes , 1 970) etc, iar spaţiul montan de
pe teritoriul ţării noastre nu putea face exc eptie . Fra qmentarea
a ce st or gla ci e sur i a avut loc in Cuaternar, concretizlndu-se 1n
for m a rea unei swcoesiund de u rner·i de vale, ;pe nilveloe reta11ve
distincte (in unele cazuri) dar d e aceeaşi virsta..
,

'
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CONSIDERATII ASUPRA RELmFULUI FORMAT PE GRE;D
ŞI CONGLOMERATE DIN B.S. ROMÂNIA

MARIA RADOANE, NICOLAE RADOANE

A B S T R A C T
The auth ors make a succint analysis of the relief developed on
sandstones <lOd eonglomerates in Romania aud Jn esped ally took into account
l t. e Carpathian and Subcacpathian regions. rJ'he discrimination of the types
of . relief was made on basis of the peorliarlties imposed by the rock in the
morphoiogy o1 the detaU In com):larison wlth the maj or aspects agaJnst th e
baekyround the Carpathlan relief. (fig. 1, table 1 )

In regiunile de monoclin

gresiile şi c onglom era'tel e
structură şi mai putin p rin

se

şi

plat!ormă

im,pun

oaraderisticiHe

referirile noastre vor avea in vedere

carpatică. In puţin e cazuri

in

şi

dih

ţara noastră,

relief, indeosebi, prin
petrografice, de aceeil

regiunea

wrpatică şi sub

pe areale rt"str�nse, congilomeratele

gtesiHe apar ce enti•t!ţi Utologice pure. Cel mai adesea se
remarcă gresiile şi oo nglomera teJ.e in alternantă cu argile, şb
t u r i argiloase, marne, calcare. Tec t on ica a complicat şi mai mult
diferenţierea acestor faciesuri, aducind in· pozitii alăturate al
ternanţe dese de strate de virste di fer ite şi cu proprietăţi dife
rite ( de exemplu, aria muntilor flişulu i din Carpatii Orientali ) .
Aceste aspecte, ca ş i d ife renti er i l e sau, uneori, generalizările
impuse în morfologie de s ucc esiun e a mai multor faze mo rf o 
climaotice, ne obligă să analizăm r e lie ful litologic, in p r i mu l rind,
dia , punct de vedere al pa11ticularităţilor impuse în morlologia de
det al i u (vartatia . caracteristicilor morfometrice, tipurt de pro 
ce&e, etc.) ; î n al d oilea rînd. î n raport cu aspectele majore, pe
fondul reliefului C arpati l or , in general ( tipuri de fragmentare,
energie, tipuri de relief, etc.).
Realizarea hărţii tipurilor de relief in ,raport cu pri nci palele
c o mpl ex e · grezoase şi cong l om er atilce , precum şi analiza de de
tal iu a unor caracteristici morfometrice ( fi g. 1 ) , ne p ermit ur
ş1

m�toarele constatării :

'221
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1 . Complexe i.itoiogic� diferite, as�măn.Atoar� c:a petrO•
grafie şi duritate, se evidenţiază diferit in morfologie. De
exemplu, relieful dezvoltat pe complexul gresiei de Tarcllu şi
Prisaca, în cadrul cărcra se impun diferenţe de la morfologie

pînă la înclinarea versanţilor (pe gresia de Tarcău, culmi şi
masive de 1 400 rn, preci.omină pante medii de 25°, iar pe gresia
de PriEeaJca, culmi longitudinale şi măguri su.b 1 300 m, pre
domină pante de 1 7°, fig. 1 , B, D). Pr:ncipala cauză o constituie
situaţia tectonică. In Obcinile Bucovinei, · cutarea in solzi a o
rien tat longitudinal faciesurHe litol.ogice şi ln a lternantll cu alte
ft>rmaţi�ni( . gresii de Fu�aru , �Uwa, curbicorticalll, etc.) indt
relieful este în acelaşi timp şi litologio şi structural (fig. 1, C).

2. Uneori acelaşi complex Uto-logic se exprimă in relief
diferit, cazul gresiei de Fu.saru, care in regiunea Tarcău dd. un
relief mai energi.c ( culmi ing'U5te şi rotunj ite, pante medii ale
versanţilor de 18°, fig 1 , D), pe cînd � regiunea Obcinelor se
.

comportă ca o rocă friabi l ă, dînd un relief de înşeuări şi culoare,
pante medii ale versanţilor de 10-15° (fig . .1 , B, C). Aceasta
s - a r datora unor simple variatii Jitologke pe longitudinala (L.
1 o n e s i, 1 97 1 ) . Vadatii de la o · regiune la alta înregistrează şi
gresia de KJiwa. : In muntele Goru ( 1 784 m) este mai dură (pante
medii de 25--30°, fig. 1 , K, M), decît in zo�- Slănic Moldova,
unde car aderistk.ile fiziico-mec§.nke o prezintă ca o rocll cu
duritate redusă. (G. P i r v u, et al., 1 977).
3. Acelaşi facies litologic,

tologici

diferiţi,

se

exprimă

adus în contact cu termeni li
diferit in relief. Relieful inscris pe

f l J şul curb icortkal este reprezentaUv : in Obcinele Bucovinei,
unde vine în contact .cu şisturile cristaline şi gresia de Prisaca,
capătă în relief aspectul unui culoar de eroziune diferenţială
(culoarul Mold.ova-SacLova). : 1n munţii
Stinişo._ra, in�area

acestui c omplex d e cel al Stratelor de BLstra la vest ş i al stra
telor de Hangu la est, se impune ca o treaptA de relief inter
mediar, do-minat de relieful pe compllexul Bistra cu 200---100 m
ş i , d omină, la rindul lui, cu 300--400 m, relieful pe complexul
marno-ca.lcaros de Hangu. Pentru această zonă sint semnifica-

tive şi diferentele ce se Jmpun in morfometria văilor şi versan�

ţilor .modelati pe

cele două complexe ti.tologice. Pe complexul

Bistra : pante medii ale versanţilor de 20°, văi cu lăţime medie
de 0,645 m, pantă generală a talvegurilor de 29o;0, adincime me
die a văilor de !:ca.

1 60 m. Pe complexul curbicorticai : pante

medii ale versanţilor de 1 5°, lăţime medie a văilor de 0,532 m,

panta talvegului de 220fo, adincimea văilor de

92

m ( fig.

1 , D, L) .

In munţii Ciucului şi in regiunea de curburii, · din cauza a�parftiel
222
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ttiasive, in .ac.est c()tnpiex a grestet de cotumba, trisllturtie ma..
j or� ale reliefului ' sint asemăn6:to;are cu cele învecinate (alti

tudini de .· 1 30�1 400 m) Un alt exemplu il constituie relieful
dezvoltat' pe complexul predomhiant grezos al flişului transcar
patic (gr esii �i conglomerate de Pri5lop, gre s ia de StrimtuJ:a,
gresia de Birţ\1,

gresi'a de Borşa),

unde

modelarea selectivă a

i mpu s în relief clipele de talcare j urasioe şi intruziuni le vulca
nice cu peste 500 m, faţă de culmile largi, netede, in jur de l OOii1200 m (fig. 1, A).
4 . .Acelaşi complex lit'Ol.ogiJC se ex,p rimă in reldef diferit
în funcţie de arealele şi grosJ.mile pe .care se dezvoltă. Astfel,
complexul grezos-calcaros al stratelor de S inai a se evidenţiază
masiv în r el ief în zona Prahovei ( 1 900 m alt. abs. ma x imă, pante
medii a:le ver1sanţilor 1 9-20°, versanţi rectiliniarl cu lungime
me die de 1 40 m şi în cli nare de 28°, fig. 1 , H, J), unde ocupă şi
suprafata cea mai mare şi grosimi de 2500 m faţă de zona · mun
ti l or Tarcău (i1200 m altitudine, pan te medii ale versanţilor de
1 R". fig. 1 , D) cu suprafaţă redusă şi gr osimi de numai 600 m.
Dif e r enţe apredabile se impun şi în c adrul conglomeratelor de
C ea hl ău ( 1 900 m) şi Bivolu ( 1 500 m). G ro s im e a faciesului con
glom eratio in Ceahlău este de 400 m, masivul evi'denţiindu-se
mai ales prin frecvenţa abrupturi:lor (cu înălţimi medii de
20-50 m, orientate inspre S-SV-V, fig. 1 , C, F), în timp ce
în Bivolul, gro.sftnea este de numai · 200 m, iar masivul nu pre
zintă forme reziduale. De asem en ea, modul iniţial de "aran
·

j ar e " a depozitelor are influenţă in modul de ex prim a re
lief. De exemp lu , c on gl om er ateile de �eahlău, sedimenta.te
singură cuvetă, impun în relief � masiv cu abrupturi
(de 50--100 m) . c e se desfăşoară pe distante de 75-100
timp ce conglomeratele verzi de Piatra Streiului (Muntele

în re

intr-o
inalte

m, in

Cozia,

1 629 m) s e prezin tă in benzi, iar eroziunea selectivă le-a detaşat
sub formă de creste ou lungimi de pină la 4 km şi inăl ţimea a

brupturilor pînă la 100

(fig. t ,
litologke

m

1).

ddferite se exprimă asem ă
nător in r eli ef la ni:velul trăsăturilor maj ore, cazul complexu
lui gre-ros-calcaros de Sinaia şi cel predominant gre�os de Bistra.
La nivelul ansamblului de rel.ief litologic, tr ăsăturil e generale
sînt asemănătoare ( altitud:ini de 1 200-1 300 m, culmd longitu
di nale rotunjite), dar . se impun diferenţe la · nive[ul elemen
5. Două

complexe

tel or geotnorfologice (de exemplu, indinarea versanţilor pe
complexul de Bistra are valori pradominan·te de 20-22°, iar pe
complexul de Sinaia de 1 8°, fig. 1, O).
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â. dnd grosimea depozitelor tn . monocUn este mare,
impWl structura ci litologia, ca.Zul cenglomwatelor ain valea
tului a căror grosime altinge 1000 m şi a tra1lelor de Hida,
partea de NV a PodişuJui Transilvaniei, ltelleful ·inscris
ac;este depozite se caracterizează prJ.n vU �guste,
chei, versanti abrupţi, cu forme de turnurti şl zldurl.
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CONSIDEB.ATION SUB. LE 1lEtiEP MODELE SUB. IES DEPOTS DE GaBS
YI' CONGJ.OMEIIATES DE lL S. ROMANIA
R B S U M •E

Dans l'analyse du relief modele sur les dep6ts de gres et conglo
merates ont falt .reierences aux regions .carpatl.que ..at souscrapaUqu.e da la
ItULre patrie. La separal.ion .des .type.s de relief ont fllit sur la base des p.a.r
ticul&rites lmposees de roches dans lao moq:ihologie de detail et ,pac rapport
avec les aspects majeurs sur le fond. d.u relief carpatique.
La realisat1un ue la carte des types de relief par r&J:port avec des
principaux complexes .g:rese:u: et :conglOmâraUq.u.es est conclullDte (fig. 1 ).

EXP.UCAŢIA FIGURILOR

Fig. 1. -

Harta prlndpalelor tipuri de relief pe gresii şi conglomerate din
Rom11nia. I. &!llel pe gresn -şl depoztte predominant · grezoase : 1 . Relief
pe cUlmi rnontane largi ş1 rotunji.te şi masive muntoase cu altttuclini mijlocij
.,, mici, modelate -pe · oomp.IHul gre�ros-calcaros ·al stra1lelor ·de Sinllill r 2. Re
Jild de culmi montane lnguste .� llOtun)lte ti masive .mUDtoase cu altitudlnl

R S.

mi.}locii,

molilelat pe

Smmartiu,

complexul .predominaut .grezos

Comanlic 1 .3. .Relief de

ai ·strcelor de :Bistra,

culml montane largi, r�nJlte,

•CU

&lti

tudini .mijlocii şi mici., .cu masive de eooziuae · selectiv.ă, m'Eldela.t pe .complexul

.ctKbicort.l.cal

:-'fi

.81

lgieRei fie Cotualaa t

-4. Jleliel de 10bclne c{oulmi prelungi

� m!gurij ·.ou ,alti.tud.ial ·mijlodl 41 :mld, modelat .pe complexrlll ogresUtor u
hisace, Kliwa, f:usaru,
lllgust •şi l'etalljlte -fi

curbicortice.li 1

masive

lllO!ltaDe

IJ5

5. llelief d.e culmi montane 8SOI."Ute,

de

erozlun•

selectivl,
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ca alttludlnl

llujlocii şi .mid, modelat pe complexul gresilldr de Sitlu, Tarcău, Pu sat.a,
h.ilwa, :s tratel.e ele Leşunţ ŞI Horgazu 1 ti. iteli.d d.e culmi .01:. platouri inllnse,

v iL'furi d.e eroziune selectlvă,
cu a!Lltuwni mici, moa.ela� pe c omplexul
grP-:mlor ş.i conglomeratlor d.e l'rislop, a g re:>illor d.e �trinuura, Birţu, J:iorş a ;

Cll

t{che1 d.e coline ş.i W. Lnce.i cu a.ltituQini sub 800 w., w.ocl.elat pe compleXele
yrc:.:oase Wiocene. 11:. .lleJ.ief pe conglomerate şi d.epozite predominant con·
yaumeratice 1 . Relief ae culmi iWlgLtUciina!e, virf.lri şi JUAguri coruce, ae
er'n.une :selec uva, cu altltucl..ini DliJlOCll, mod.e1at pe cow.p.exul c o nglome
riH.:Jur cl.e M'u.n cel u, Chicera, .I:Urnaau ; 2. !{el.ief d.e creste ascuţi te, ma.s1ve
montane .s usvenua •e··, murgmnc cw <wruptU.Q'L ue eroz1une selectivă, cu al\.i
L •"mi mari,
w.ocl.el.a.t pe c omplexul conglomeratelor ct.e Ceahlă.i:-Ză.ganu şi
bucegi ; 3. HeJ.ief "e c o l i ne şi măg uri, Viii ad.iD.ci in chei, modela:t pe c om
p!t>J>:e!e cuglomeratice dill v&ea. Ultu.1Ui şi d.iD str atele de .tilaa i 4. Relief
ae c oline longLtUcl.inllle =iL W.WlCel d.e eroziune seJ.ectivă, cu altituuini "e
t.iUO-bUO m, moc1e!at pe ..:omplexul conglomeratelor b ur a ,g iillene ue !Pleşu
j'.ietricica, pe complexele c on g lomera ti ce c1in c1eprestunile .l:'etroşani şi Ha teg .
lll• .lielleiUl pe auernanlă de gresll şi conglomerate : 1. Relle1 ae culmi
montane ingt.:ste şi ro tunj ite, O ll abr up turi şi UDlei'i !i to.logici, cu aJtituc1iD1
DliCJ, m o c1e! at pe complexele grezo-conglomeratice al h ş ului cretac1c al
Mu n �il or Apuseni.
A. F1 ecvenţa pa.ntelor pe gresie de Str1mtura ( 1 ), pe gres ia d.e Borşa (2),
pe iresu =iL cung!Omera�c ccnunlamene (.>) ; .1:1 • .r recvenţa pan te1or pe iiesia
ae Fusar u (1), gresie cw·bicortica.li. (:l) ;
gresia c1e Fr isaca ( 3 ) 1 C. .Profil
ge orn orf ol u gic prin Obcina Feredeulul : 1. gresie O.e IPrisaca, 2. g r es i e ae
!lusaru, 3. gresie cwbicorticală, 4. şisturi ct.isodili.ce i D. Frecventa pante.or
p e g lesl.a o II bicortioală (1). pe Stratele de Sinaia (2), p e gresie ae if'usarl.i. (3).
p e stratele de Btstra (4), pe gresie c1e Tarcău (5) 1 F. Frecvenţa inlltimii •
st�gmentelor rectiliniare d.e
bruptu rilor din Munţu Leanla u ;
H. Frecv en ţa
" crsant, pe stratele de Sinaia (1), şi �esia d.e Tarcău (2) 1 L Relaţia llltre
lun g 1me a (pe orizontală) şi lllilţimea abrupturilor (pe vertlca.liD de pe con
g lom era Lel e de Ceahlău (1J şi Piatra Strei ului (2) ; J. Orientarea seg mentel or
rectilinitll e de versant pe gresia c1e Tarcău ( l J şi strate &le Sinaia (�) i K.
l'rolL! gomorfologic prin MWilele Goru (M. 8\:.zlu) 1 1. gresie de TarciJ 1
J. su·aLe de l-iorgazu, -1. grc:s1e de Kl iw a ; L. Caracteristicile morfometrice
ale văilor din zona M. Stlnişoara i M. Frecventa pantelor �e strate de Hor
g a z u ( 1 ), g res i a de Fusaru (2), g resia d.e Tarciu (3), gresia d.e Kliwa (4) ;
N. Inclinarea segmentelor rectilinic�.re de versant pe s t ra te de Sinaia ( 1 ) şl
g r e;ia de Tarcău (21.
E.XPLICATION I:'ES PlGURES

Fig. 1. La carte des princlpaux types

de relief modele sur les gres et con
Roumanle. L Relief moaele sur les gres et les dăpOts
1 . Relief de collines m u n tag neus es larges et arrondis et
de mas siv es montagneuses avec les altitulles moyE!Dlles et petit es, modele
s 1r le complexe greseux-calca.recx de Sinaia 1 2. Relief de c olllnes mon
glomerates d.e R.S.
dominant g r eseu x ;

t..gneuses etroites et

rondis

ar

et d.e m{ISsifes montagneux

ru o yenn es, mod.ele sur le complexe dominant greseux

Sb m artin,

Comarnic 1

3.

Relief

de

colliDes

avec les altitudes moynnes et petites,

modele sur le complexe du Dysch

Rebel de

.obctneM

des

avec les a.ltltudes

couches de Blstra,

montagneuses

larges,

arronclis

avec les massives d'erosion selective,

de 'l"elee)ea et au gres de Cotumba t 4..
(colllnes et mamelones) avec les altitudes moyennes et
u·�s gres Prlsaca, Kllwa, Pusaru, Telea)en
le c omp lex e

petLtes, modele sur
(curbicortical) ; 5. Relief de collines montagneuses algues etroites et arrond.is

e! ele masslves montagneux tl'lkoslou s6lectlve a� les altUGtles
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moyeones

et petltes, modeM sur le comDlexa des gr�s da Sir iu, TateAtt. fru�aru_ t<'lhAre.
des. couches Leşunţ et Horgazu 1 6. Relief de coll ines avec des plateux larges,

avec

de aiguilles d 'erosion selective,

avec

les altitudes petites, modele sur

le c omp lexe des gres et conglomerates de iPrlsl op, des gres de St. lmt 1ra,
Bi rţu, Borş a ;
7. Relief de collines avec les altitudes sous 800 m modele
sur Ues complexes greseux miocenes. n. Relief modele sar le conglomerates
et depOts dominant conglomeratlqaes. 1 . Relief de c oUi nes longltudinales,
ai guill es et m am elon es conlques. d'eroslon selectlve,
avec Ies altitudes
ill o vonnes, modele sur le comulexe des conglomerates de Mc n c el J , Chlcera,
Blrnadu ; 2. Relief de crete aigues, massives montagneux ,.suspendus", llmltes,
de escarpes d'erosion s elective, avec les altitudes qrandes, modele su1 1e
complexe de conglomerates de Ceahlău-Zii.gar.u et Bucegi ; 3. RE-lief de col
un�� <=t mame1ones, ee vallees appr ofondls dans les gorges. model�! sus
.es compl ex� conglomeratiques de Valea Oltului et de Ccuches de Hida 1

4. Relief de collines long,i.tudinales d'erosion selective, avec les alti tud e:. de
m, mode16 sur le comple�e de c onglomerates t ourdlgallennes de
Ple�u-Fletrlcica, sur les complexes conglomtratiques de de"ţ.resion Petroşani.

600-800

Ill. Relief modele sur l'alternance

des gres et conglomerates : 1- Relief de

'"OU!nes m ontagn eus es etroites et arrondis, ave c des escarpes et epaules
ULhologlques, avfiC les altltudes p91:ltes, modele su les complexes greseus
_.,nglomeratlques du fiysch cretaclque liles Monts Aprsed.L
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Bucelf. Alt. maz. Vf. He- Sttn1şoara. Alt. max. 11100
m In vt. Paltlnu (M. Pra·
gheş (M. ctuc) 1118 m
'
bOVe1)
2-3

'Tipul de rellef
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Nivele de reUef
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RELIEF PE GRESII

ŞI

1

COMPLE XE DE ROCI PREDOMINANT

GREZOASE
CARPAŢII

flltulul
curblcorttcal 1J1. al gresiel
de cotumba, conglomerate
de Leţeştt

Gresie de Prlaaca -

MonocUn cu fruntea 1pre

cute largi devernte spre

pinii. la 80"

gresit şistoase şt argUe
mamoase, clment calcaros

1:

•

...

argllo-calcaros

- mlcaceu.

50�700 m In Obclne .S
1500-2000 m In M. Cluc,
1300-1400 m In :u. vrancei

1 000 m

...

800-900 m In :u. Sadovel,
12oo-1&0o m In Jl. Tarcl.u,
uoo-1200 m In Jl, Cluc,

100�1300 m

13D0-1too

18-:10"

m

...
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o

18-11"
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Gresit curbicortlcale In
alternanţA cu mamo-argtle,
bancuri dt gresll cu clment

Gresll micacee, In bancuri
groase tn lntercalaţle cu

"'

...

Bandll de la graniţa de N
pinii. la valea DottaD.er

Feredeulul

E, lncUnarea revenulul

380

..

Apt. sup. vracon.

Paleocean - Eooen

Obclna

\.

ORIENTALI
CMnplexul

Tomnateo

..

SUnitoara, Tarcau
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RELIEF PE GRESII ŞI COMPLE XE DE ROCI PREDOMINANT

..

GREZOASE
CARPAŢII

Gres1a de Klfwa

Gresia de

OUgoc.

Eoc.

-

'l'arcAu

aresta de

Paleocen

Intre v. Bistriţel

zi!.ului.

şi v.

normale

Gresie

silJcfoasA,

gresie

mlcacee, slab calcaroasA

•

Birtu

..

- EoceD

Bu- M. Vrancei !D.tre COVBSDa
şl Blsca Cb!ojd

Antl.cllnale şi slncl1Dale

CUte solzl

'�

ORIENTALI

Antl.clln şi slnalJD..

normale

GresU calcaroase m1oacee,
Gresie calcaroasA mlcacee
cu intercalaţll de &rlfle şi arglle, mame, mamocal·
şlsturl, mfcroconglomerate care

1--4 m Gros. totalA ptnA la o,5-3 m ptnA
la 18 m. Gros. 800 m
1200 m
totală 2000 m.
800 1000 m !n Obcine, 1100
m fn St!nişoara, 1200 m tn 1400 m tn Tarcl!.u, 1300 m tn
Tarcl!.u, 1800 m in Vrancea. M. Ciuc. Alt. ma:x. 17'16 m 1586 m
Alt. maz. 17811 m !D. vf.
tn li. penteleu

•

•

..

•

!n

vf. liiAla1a

..

Goru

25-30"

-

1380-1100

1'18 m

-

15-20"
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REL.IBF PE" GRESll ŞI COMPLE XE DE RC>el PREDOMINANT
GREZOASE

MUNŢII APUSENI
CARPAŢII ORIENALII

1

MUNŢlU Bl'\NA1J'UIJ.UI.

Complex grezo - calcaros
conglomeratle

complex
Grezo - conglomeratele- dt meratlc
AlbB�-Iulia

grezo

-

1
l

CARPAŢII
MERIDIONALI

conglo_ Complex

grezo-conglome-

ratia

..

1·
..

Complexul gresie! helveţlene de Mol,a
cretac. med.

J:oc. Oligoc.

"' aup.

Helveţlan
:u.

MM*Iifert.

'l'lruCiu;

Drooea
De la

V.

v. ozana

Tortonlan

Depras,

•

Paleogen

BOzovlct Mehadla, Depres. Haţeg.

Ortova, Slchevlţa.

..

Moldovei plnl la

...
Gresll dure, calcare con11omerate, brecll,
argilODe'"
Gresit trtablle

ttsturt

ti' OUIJ8].0o

merate cu ciment grezos
oalcaroasA moale,

Greste

Gresit , conglomerate:
oArtnml.

tt

Gresll, conglomerate, argtle.

...

ttial:illl.

Benzi

0,2-0,5

IOD-1000

50�00

m

m

-

m

8011---tOO

m

•

...
o

Altemantll pe suprafeţe
miel a relletulut pe grest.l

r:-e

Bel1etul
pe conglomerate p zlntl
culmi rotunjite, lnguate cu
,1 congloml5l"'lte.

abrupturl şi umen lltolo'

Clei,. vlt Inguste; procese·
actuale: predomlnl. deza.
gregarea, deflilţll şi fi.rolrea. Relieful

pe

gresit pre-

zintA culmi Inguste cu . ver&anţ! rectlllnlarll , vii.

lh..

1uste cu pragllrl. Procese
actuale : ,trotre, erozllme
torenţialA

(bad'olmds).

: s c. s:
::1 "" ." �
-::: g ." g

=

n r=. ClE:!, ll
� •

III
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RELIEF PE GRESII ŞI COMPLE XE DE ROCI PREDOMINANT
GREZOASE

CARPATU MERIDIONALI
Complexul grezos

calearoa (Gresla Dejdenl)
Cbmplex ltftl1 - eonllo
meratlc.
complex grezo - conglo

CARPAŢII

Gresla de B!rţu
Gresta de Borşa
Gres'!! · şi conglo;tterate.

ORIENTAL!

l

�

Gresi! �- oonglomerate de

Prialop
Gresla de Strlmtura

..
•

..

.
'!1 =_e_ratl
O go .
_- c
=-reta
--,-,-.,-alo
-:, -----l oll goc .
..
:rura s . -:
Eoc.
Alblan..
Eoc.
1 ------- ---- 1 -----sul).
l cretac.
V eu Borşa
::-=-�
- ===----11-:::-:-:
m

c

U

c

lş
Baz.
Baz. Vlşeu Borşa

, �a Cosu.-a·
vest M. Semenic
su d : M. Poiana Ruscl

,

!

Greall
!Gresit

�

rnlcacee

-

rnlcacee groslere,
:şlsturi arglloaae mamo
Gresie mlcacee, şlsturi
i calcare.
arglloase şi mame bitum!·
Conglom. şi gtel1} gtituco- noase
nlce, gres!!- mfC2t!ee.
G resie finA, slab cimentaConglom. pol'fgene� gresU
tă in b an cu ri cu 1ntercafine, cArbunoaae, rnamo
laţ!! argiloase
calcare.
1 0,2-2 m Gros. tot. 1000 m.
1 5"

-------

25-30"

Baz. sup. al V!şeulut. Pasul
P rlslop
Bazlnele Vlşeu şi Ruscova

Brecll şi conglomerate
groslere cu alment grezoscalcaros şi gresit calca.
roas e
Gresi! mlcacee cu bob

.

mijlociu, lntercalaţU mame
şi conglomerate.

200-300 m
1-5 m gros . totalA 2000 m
100G-1100 m
zer:

5-10"

'

(Gr.

·· ·

,.

..
...
•

··-x� ·

-· -- - · - · +

de Strlmtura)

...
o

.....
.....
......
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RELIEF PE GRE..<;II ŞI COMPLEXE DE ROCI PREDOMINANT
C'ONGLOMER.ATB

1·

CARPAŢII ORIENALII

Conglomerate de Bucegi,
strate de Ceahlllu - ztganu

Alblan

M. Bucegi, ctuca,, Zlganu,
PlatM Mare, CeahlAu,
Bivo:u. (St1nJfoara)

conglomerate de llunoelu
.CODSlomerate de BtrDadu

..

CcmlO
Hauterlv. VrBllOD.
aclan.

..

Rarlu, Hlghima,, peqaD1.

..

.t

smoUnale

SinoUnale suspendate
conglomerate poUgene cu
predominarea elementelor
calcaroase, şisturl cuaJ11tice, gnaise, matrice grezoasl oalcaroaal !Şi el&mente calcaroase In ctucaş
- Zlgan u IŞI Ceahllu.

..

Congtomerate polimlcdce
cu ciment grezos, argllo marnos sau calcaros, grezeconglomerate brec:li.

..

•

peste 2000 m tn Bucegi,
tOO m in ceahllu, 350 m In
Ciucaş, 200 m In Blvolu
180D-2ooo m ln 14. Bucegi,
cu alt. max. 2507 m In vt.
Omu, 1500 m In Ceahlău,
15D0-1600 m ln Cluca, -

IOOD-1300 m. Alt, rnax. 1&00
m in

14.

...

HAghimaş.

Zăganu
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RELIEF DE CONGLOMERATE

1

SUBCARPAŢI

1

1

CARPAŢII
MERIDIONALI

Complexul conglomerate.
conglomeratele din
lor din arta subcarpatlc1
depresiun1le Petroşen1
(comglomeratele de Pl eşu ,
Titeş tt - :Brezoi.
de Petz:icica de Brebu)

li

subcarpaţU Moldovei.
Culmea Pleşu, culmea
Pletrtctca BacAulul

Depres. PetroşenJ
Titeşti - Brezot

1

CARPAŢII
MERIDIONALI

•

cretac. Sup. Eoo.

..

Est de V. Olt - est

şi

•

conglomeratele din MUD•

tenta

Eoc. Oligoc. Acvtt.

Burdlgallan Helveţlan.

..

v. OtasAu

de

"'

...
Conglomerate In care predominA elemenţele d1n şlsConglomerate pollmlctlce
turl verzi (P leş , Pietricu ciment grezo-al'lllOs
cica) , ciment argilos marnos.
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� '

cu predominarea etern. din

cristalin
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OBSERVAŢII ASUPRA MORFODINAMICII ALBIEl RltJLU':
BISTRIŢA IN SECTORUL PING.ABAŢI
(PERIOADA DE GOLIRE, 1977)
NICOLAE RADOANB
A B S T R A C T
The researches have shown two aspects 1 1) durlng the emerslon pe·
r i od a the old bed of the rlver there was modelled a new bed developlng as an
subadapted (one .as W. M. Davls sltowed Jn 1902). tbe evolutlon of the new
t ed ls related to the Uquld d.lsdl arge durln� th ls perlod (average llquld
discharge ( Q ) - 7-8 m3js, compared wl th 47m''j's durlng the perlod before
the form ing o f the lake) and to tbe thlc!tness of the aedlments accum.ulated
in the bed ( fig. 2B ; 2) at the confiuence areas, the bed also presented a
tendency of spreading, a ph enomen oo caused by some gravei banks st:pplied
by the af nuents ( photo. 2).
The measur ements whlch we m.e.de sbowed that during the emJ:tyng
periods of the dam lakes, 1n tbe minor beds tbere talte place verpy active
morphogenetlc processes wbJch produce tbe total or partial decolmatage

of the bed river.
1.

Consideraţii generale.

ln a.ces.t Nticol aducem in discuţie unele :aspecte legate
.de morfoci'inaiQica albie•i riului Bis tri t a tn se ctorul lacului 'Pi"l
găraţi 1) pe un tronson situat intre confluenţa pirîuiu'i Oanţu confluenţa pîrîului Pîngar�tl (fig. 1 ) . Cercet�ile a.u fo�t �fe ctu
ate în luna septembrie 1977 dnd acest lac:: a fotit g(j)llt in tota
litate. Cercetări ·sim.illa11e au m ai fost ef-ectuate m principalele
zone de confluenţă ale lacului Izvoru Muntelui de dltre colec
tivul de geomorfologie al Staţiunii de Cercetări " Stejarul" Pingăr�ţi. De .fl.Se.mene a pentJ1111 lacul Pîng�aţi s-au făcut cer
cetMi şi obser;vaţii leg ate de colmatarea acestuia (V. Ciaglic
şi colab. 1 973), ,unde s-au avut in v�r.e şl aspeote oe se re
ferl la albia riului Bistrita.


I) Se sii'Ueazi Ia 363 m , ore o suţrafllti de 155 ba , tn volum de
6,75 mll m3 1 IM la nivele maxime, lungimea este de 2,5 km. (dupl V.
Apopel - . studiu qeobldromorfologic: el şesului BistriteJ intre Ste)aru şi
BacluM - manusaW.
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Cercetările pe care 1e-am efectuat au avut drept sco-p

urmărirea r i tmu lui cu care se produce n decolmatarea" albiel, in
perioada cînd aceasta rămîne in emersie, şi s-au bazat pe o b
servaţii şi măsurători repetate care au vizat în mod de os ebit
bucla tmui meandru.


2. Condiţiile morfogenetice sint date, in principal, de na

tura depo z it el o r şi de regimul debitelor zilnice.

Fig. 1 .
1 . Albia minori l a data formilril lacului 1 2 . Albla minori sculiptati In se
dimente 1 3. Muchii de tera se 1 4. Canal bidro-euergetic 1 5. Conuri de de
j ecţie dcltalce.
.. ...... --·
Il. Sectorul de amplasare a punctelor de măsurători.
1. Albia minori la data de '1 septembrie 1977 1 2. Abrupturi !u sed.imente 1 3.
Terasele form11te prin depll\s�rea alblel 1 4. Pmute de terasA In rocA 1 5. Canal
hidra-energetic 1 &. Proii\e VIJ pichP.t.l -PeDtru miisuritorl t 7. Direcţia de de·
'
JJlasare a c1lbleL
_ _
� ___ , _ _ _
..._ __
. _ ___.__. .
• �-- � _

La data formării lacului, albia minoră a BistriţeJ avea lă·
timi cuprinse între 90-100 m şi era mărginită de terase de
luncă cu altitudine relativă de 2-4 m (1. Donisă, 1. Htrjoabă,
1 959). Odată cu apariţia lacului, în albia minoră s-a declanşat
procesul de suprainălţare a acesteia, care a estompat diferenţe
le dintre talveg şi terase. Grosimea maximJ .a sedimentelor, pe
traseul la care ne referim, a ajuns la valori de 4-6 m (foto. 1),
deşi, în faza de a'ecolmatare ce am avut-o in observaţie, al238,
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bia nu s-a adincit la
riţia lacului.

nivelul

vechiului taiveg dinainte de apa..

,Jn coloanele de sedimente (fig. 2A) se observă predomi
narea nisipurilor, slab consolidate, uneori cu intercalati i sub1iri de argile şi prafuri, iar in zona de confluenţă a piriului
Oanţu pe cea. 250-300 m aval este o intercalare intre elemen
tele nisipoase şi elementele grosi'ere (prundişuri), cu predomi
narea acestora din urmă ( foto 2). Existenţa prundişurilor se da
torează aportului de material grosier pe carE'-1 furnizează acest
piriu in peri<'adele de viituri.
--------- -----.

Pig. 2. a.

Modificarea meandruiUl In profil transversal 1 B. Variaţia de retragere
malulul coucav In funcţie de debltul lichid al riului Bistriţa.

a

Prezenţa ni<;ipurilor fine, dar şi a materialului grosier
impun evolutii diferite in resculptarea albiei actuale. In malu
rile ni<;ipoase eroziunea evoluează mai uşor ; în foarte multe
cazuri se crează firide care determină surparea, i'ar acolo unde
apar prundişuri se creează ostroave ce determină despletirea
albiei ( foto 2) .
O importanţă . deosebită în morto dinamica al biei o pre
zintă regimul debitelor zilnice ale rîului din perioada de erner
sie. Caracteristic pentru rîul Bistrita este subdimensi onarea ci'e 
bitului actual faţă de cel anterior formării lacului, acesta fiind
dat doar de aportul rîului Bicaz şi a riului Tarcău care contri
buie la alirnentarea lac ului (debitul lichid mediu zilnic a fost
cupri ns între 7-8 m 3/seo. ) . Reducerea considerabilă a debituJ.ui ac
tual. faţă de cel pe care rîul il avea anterior formării laculm.
a determinat ca întreg sectorul de albie amenaj ată a Bistritei
să devină o albie subadaptată, in sensul dat ci'e W.M. Davis
'( 1902) citat de G.H. Dury ( 1 907).
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3. Pxotese mmfodlnam/De de albie.

.

Odată cu golirea lacului (2 septembrie 1977) a lnceput
resculptatea unei ·.noi .albii şl a durat pină la 8 octombrie 1977.
Traseul pe care s-a instalat Jnoua albie corespunde cu cel an
terior, de os ebirea consta in caracterul subdimensionat ( in pri
mele zile .avea lăţimea de 25-30 m) faţă de albia veche, care
ave a lătimi de 90-100 m. D.e remarcat că, 1n condiţiile pe care
le - am enuntat, a ;avut loc un fenomen ce ar putea fi obţinut,
p oate , numai in laborator şi anume : prin reducerea debitulul
rîului Bistriţa de la cea. 47 m3/sec. .(d ebi t mediu multiamual) la un
debit de 7-8 m3/sec., din perioad a de care ne ocupăm, a rezultat
o albie ce descrie sinuozităţi in l imitele vechi'i albii rectiliniare
a B'istriţei (fig. 1 ) .
Noua albie s e afla intr-un inte:ts proces d e evoluţ ie, dar
modificările cele mai pronun ţate le-am urmărit tn sectorul u
nui meandru format in zona de debuşare a canalului' de fugă
al hidrocentralei " V.I. Lenin" Stejaru, care nu a funcţionat in
această perioadă.
In primele zile ce au urmat după retragere a apei din la
cul Pîngăraţi, in evoluţia albiei subadaptate a Bistriţei s-au identi
ficat mai multe faze :
- în perioad 2-5 septembri'e, albia s-a si tuat tn ime
diata apropiere a malului s tîng al lacu l ui şi prezenta o uşoară
infl ex i une spre malul drept la care se observa şi tendinţa de re
tragere ;
- în perioada 5-9 septembrie, albia nou formatA :pre
zenta o morfodinamică activă ce a determinlrt retragerea cu
cea. 35 m a malului concav (drept) , fapt ev'ldenţiat de terasetele
formate pe malul convex, ca urmare a retragerii şi adinc i rii
albiei ( fig. 1 , II şi 2A). Viteza mare (5----.$ m/zi) cu care s-a pro
dus retragerea malului c onc av şi, totodatl dep l as area întregii
·

Poto 1. The .Sed iment thlckness
in the Bistrita river concave
bank. The arrow direpted tn

the downstream.

Foto

1.

Grosimea scdimentelor !n malul sting tii alblel rtulul Bistriţa. Slgeata IDdlcl
direcţia de deplasare a alblel (foto N. Radone, oct. 1977) 1
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Poto

2.

scared

The Bistriţa
after the

bcd

rlver.

emptyiLg re

servoir.

Foto 2..

Albia riului Bistriţa formati dup!i golirea !Jcului. In primul plan se observi
predominarea materilllulul grosier transportat de piriu! Oanţu (foto N. Radone,

ocL 1977).

albii din această perioadă s-au <i'atorat, în primul rînd, grosimii
reduse ( cea. 1 -) pe care o aveau sedimentele in faţa canalului
de evacuare a apei de la hidrocentrala "V. l. Lenin" Stejaru ;
- în perioada 9-1 4 septembrie, retragerea malului con
cav a fost de 1 ,3-1 ,5 mjzi ; reducerea vitezei de retragere .s-a
datorat, în principal, faptului că prin retragerea malului concav
s-a produs şi o înaintare a albiei care aJunS intr-o zonă in care
grosimea sedimentelor era mult mai mare (2,5-3 m) ;
- in perioada 1 4-1 6 septembrie, creşterea debitului li
chid al riului (produs de viitura din 1 4 septembrie) a creat şi un
salt în morfodinamica
al.biei, respectiv a
meandrului.
Viteza
medie de retragere a malului concav a fost de 2,5--3/zi, iar pe
unele profile chiar de 5 m/zi (fig. 2 B).
ln bucla a doua, unde grosimea sedimentelor din malul
concav depăşea grosimea de 5 m (faţă de talvegul albiei), re
tragerea malului s-a făcut mai lent (in medie 0,3-0,5 m/zi, an
terior zilei de 14 septembrie şi ci.'e 2 mjzi, in perioada 1 4-16
septembrie). Viteza mai redusă cu care s-a retras malul con
cav, din această buclă, s-a datorat, in primul rînd, faptului că
albia nou formată, în tendinţa de înaintare a atins vechiul mal
stîng în baza căruia au apărut blocuri stîncoase (0,5-0,8 m)
care au protejat acest mal.
In zilele următoare s-a observat continuarea erodării ma
lului concav din prima buclă, încît întreaga cantitate de sedi
mente, ce se aflau în lobul meandrului, au fost îndepărtate, iar
albia nou formată a ajuns în vechiul mal drept sculptat in roca
in loc.
Sectorul de albie pe care l-am avut in observaţie, ca al
bie tipic subadaptată, nu a evoluat numai prin· procesul de
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tnearici'rare. lmediat, tn amonte de meandrul analizat, albia a
prezentat elemente evidente de evoluţie spre despletire. Feno
menul s-a datorat unor pinze de prundiş mai grosier decit
restul aluviunilor din albie, care sint transportate de pirtul
Oanţu. Prin urmare. in cazul de faţă, fenomenul de subadaptare
îaseamnă nu numai instalarea in vechea albie a unui traseu
sinuos, ci şi crearea unor conuri de albie în sectorul de debuşare
al afluenţilor lateraU unde are loc tendinţa evidentă de supra
înălţare şi barare a albiei colectoare.
Golirea lacurilor arată că există posibilitatea ca in a
ceste perioade albiile colmatate să fie parţial decolmatate, vi
teza cu care are loc acest proces fiind în strînsă legătură cu
debitul lichid ce se scurge în perioada de emersie. Odata ce
albia nou sculptată a atins talvegul vechii albii evolutia aces
teia se reduce, uneori încetează.
In concluzie, se poate aprecia că in perioadele de golire
a lacurilor ci'e acumulare în albiile minore au loc procese mor
fogenetic'e foarte active care duc la decolmatared parţială sau
totală a acestora ; studierea acestor procese, produse ca in
tr-un laborator, poate întregi imaginea marfogenezei în cimpi
ile fluvio-lacustre, în delte, etc.
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RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA UNUI PEŞTE POSIL DIN
COLECŢIA SECŢIEI DE ŞTIINŢE NATURALE
A COMPLEXULUI MUZEAL PIATRA NEAMŢ
Arhlre Petru
A B STR A CT
The

paper shows methods and means for tbe fOSIItl
oonservatl.on.

flsh restoraUon and

Intr-o comunicare mai veche se prezen ta modul de con
servare a peştilor fosili tn vederea introducerii tn expoziţia de
bază a muzeului nostru . Au fost d escrise metode şi procedee de
�ntărire a suportului natural al fosilei.
De data aceasta p�zentăm o modali tate de restaurare a
unui exemplar de peşte fosll, puţin mai neobişnui t ca dimensiune,
un peşte şarpe - Lipidopus glarissianus - BlainviUe 1918. Piesa
a fost donată' de doi ingineri geologi , Florea F. şi Ciornei L. ce au
desooeprit-o in timpul unei decopertări din apropier'*l oraşului
Cimpulung Moldovenesc fn 1 980. Fosila el'!a conţinut.A tn 2l5 de
bucăţi de rocă in formă de plăci , d in mamA brună , cu grosimi
de 5-6 om şi g.reutat e'a totalA de 60 kg.
Specialistul muzeului , paleontologul Dr. M. Ciobanu a cons
t at at . că pi�a nu era intreagă, ltpsindu-i ultimile 47 de vertebre
caudale şi fnnotătoarea cau'daHi. A propus să fi e restaurată.
Ca documentaţie pentru restaurarea pArţii lipsă s-au folo
sit, lucrarea fnt l tu� ată .,FAUNA FOSILĂ DTN OUGOCENUL DE
LA P. NEAMŢ"' autor M. Ciobanu şi o fosilă existentli deja tn
colecţia muzeului, tot un peşte f?arpe, intreg de 98 cm hmgfme
bine conseTVBt.
S-a făcut un desen de ansamblu pentru piesa nouă com
pletindu-se cele 47 de vertebre, coada lipsA Şi s-a a j uns la con
cluzia cA lungimea totală a peştelui · trebui a să fi fost d� 2,18 m.
ţinindu-se seama de rapol"tul cap-coadă, coadă-corp şi de toate
detaliile ·observate cu ochiul Hber, lupA şi microscop.

t)

Muzetlil de ştlfl1'te .neturale Pîatra Neamţ,

SfW'I, Str. VJ. !.enln
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nr.

16.

Poziţia pe roca de marnă a peştelui era cu capul spre
stinga şi culcat pe partea dreaptă. Gura era enorm deschisă cu o
dantură reliefată pe cele două maxilare. Oasele craniului acope
rite de un strat de 3-4 mm de rocă a păreau turtite, in continua�
se reliefau 69 de vertebre ce erau la fel acoperite cu un strat de
2 mm de rocă cimentată pe materia organică. In porţiunea abdo
minală se găseau coaste şi rad i i prinse in rocă dar imprăştiate.
,

METODA DE LUICRU
Pentru restaurarea piesei a fost necesară confecţionarea
unei mese m�talice cu dimensiuni de 2,5 m/0,90 m prevăzută cu
ramă de jur impre jur . Prima operaţie a constat din lipirea co
rectă a celor 24 de fragmente de r o că cu răşină epoxidică ce nu
atacă roca făcînd o aderentă puterniră . Plomnbarea crăpăturilor
a fost fă,cută cu aceeaşi răşină, d a r a mes t �> r-a t ă cu praf de marnA
la culoarea plăcilor, penrtru a nu face notă de contrast cu partea
originală.
Intărirea răşinei a durat o zi, după c�re cu un strat de lac
novolin s-a izolat partea de dedesubt ş'i părţile laterale ·ale plă
cilor imbinate. In urma polim�rizării răşinei, cele 25 de bucăţi de
marnă au devenit o placă compactă .
. S-a confecţionat o ramă din şipci de brad pentru cofraj.
Cofrajul urmărea un desen pentru porţiunea lipsă, ce trebuia să
răminl! 'in interiorul lui. In această formă alungită a cofrajulut
am aşezat placa compactă de marnă. cu fata c�re conţinea fosila
fn jos. Masa metaHcă şi cofrajul au fost izolate cu folie de polie
tilen.
Pentru a realiza o legătură solidă !ntre placa de maml! şt
porţiunea ce trebuia completată s-a făMit un schelet din rigle de
steiar tmbrikat cu plasă de sîrmă zincată. Cu ipsos de consist�ţa
sminttnei s-a acoperit suprafata mulajului ne o grosime de 2 cm
cttorinzind placa de mamă. Pentru a completa nivelul de 10 r.m
cH a fost prevăzut cofrajul s-a preparat şi turnat !n forml!, chit
din aracet şi i�os. S-a finisat şi s-a lăsat să se 'intărească prin
uscare douA săptămîni.
Pri za ·8 reuşit foarte bine şi s-a putut Tndepărta cofraiul de
brfld. PlAca de ipsos a fost întoarsă cu fosila la vedere şi s-au
corectat micile asperiti!iţi.
S-a trecut apoi la sculptarrea in iPo""OS a porţiunii ce li�
din rnrnul fosl1pi . AcP::ts+ă on".ra+ie n f"c:: t nosibilă doarece ipsosul
era tt, .,.,., ."t mai fna1t ca r' 3c::t d" m arnă cn !'i mm.
PPnf:ru a se lucr::t mai ''JŞO!", operaţia a !nceput imediat ctt
ipsosul nu a devenit prea dur.
S-an '"�,.,._;t �l.iltile de !':Cl'hturl! fn lemn, chinezeşti, pe
riuţe de d;ferit'! mărimi, şmirnhel şi un aspirator.
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Astfel sub supravegherea directă a paleontologului Dr. M.
Ciobanu s-a inceput cu conturarea coloanei, proporţionarea ver
tt brelor şi decuparea in mare a oozii. Apoi s-a sculptat innotătoa
rele continui pe partea dorsală şi ventrală incepind de la cap pînă
la innotătoarea caudală.
O altă operaţie a fost realizarea pe placă de mamă a ver
b
te relor lipsă, din cauza exfolierii rocii. Două din partea anteri
oară şi 1 3 din partea abdominală. Tot astfel s-au completat păr
ţile sări'te ale radiilor, coastelor şi apofizelor spinoase. Completa
rea s-a făcut cu chit din aracet şi ipsos material reversibil, nu
atacă roca, se lipeşte bine rezistă în timp se poa� colora in masa
lui sau după întărire.
Următoarea etapă a fost colorarea suportului de ipsos. S-a
.dat cu un colorit potrivit şi uniform într-un ton apropiat cu placa
de marnă. O temperă ocru-brun. Toate completările la fosilă au
fost dal1:e într-o culoa r e puţin mai în,chisă, decit nartura�ul. Mica
diferenţă de culoare o cere tehnica de restaurare, pentru a nu
duce la un fals ştiinţific s--au la desconsiderarea muncii atit de
migăloasă şi devotată a specialiştilor d in muzee.
Ultima etapă foart� importantă in zilele noastre este con
servarea operaţiei ce cere precauţie şi simţ de răspundere, pentru
trăinicia ce trebuie asigurată piesei . S-a ţinut seam a de factorii
distructivi care aduc daune ireversibile pieselor din muzeu in
timp, ca : praful, umezeala, căldura excesivă, lumina puternică,
dăunătorii biologici şi ch imiei, aerul poluat etc.
Toată placa a fost acoperită cu două straturi de 13c novo
lin. Materialel� şi substanţ.ele folosite pentrn restaurare, au fost
cele indicate şi verificate de noi, in timp şi la alte piese fosile.
Au propriet a t ea , că sînt reversi bile. o necesitate ce se cere in res
taUI•are.
Astfel în cazul unei descoperiri n oi sau in unna unei noi
concluzii ştiinţifice în dererminarea unei specii sau de obiecte
ce a u fost d ej a restaurate in neconcordanţă cu realitatea, să poată
fi desfăcute fără a d eteriora originalul şi restaurate după ultimul
cuvîn't al ştiinţei.
Fosila întreagă a fost montată pe un perete din sala cu
peşti fosili, într-o vitrină ce are geam pentru protecţie.
Astf� a fost s co asă in faţa publicului o piesă de mare va
loare şi unicat ca d imensiune, din praft'.l depozitelor unde putea
sta ani de zile necunoscută.
,
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R .e S U M :e
'Les m�thodes de ren:fo�ment et de conserva'tion des fos
sUes ont dăjă ete taitees.
Dans 1e present ouvr age nous presentons une restauration
�r.+e, d\tn pdisson s�ntl: �opus gll aii"issi·anus-Blafnvilile
· HH 8 , dăcouvert â l'<OC'CaiSion d'un ecroulem ent dans la ,zone Ctmpu
lung MQldave, par deux ing€mieurs geoJ.ogues L'obj et a ete transl'universite de I•assv et de Iâ nOtUS a ete remis.
Porte
Comme suite de sa recherehe scientifique par 1� paleontologue Dr.
M. C ioabnu ou a constate que la pH�ce avait seulement la tMe et
69 ve rte bres 47 m aquaie nt de m�me que la nageotrre oaudale.
Nous nous sommes propose &a restauration. La roche deva.it
etre encaS>tlFee dans une pa que en plâtre dans iaquelle suivait la
sculpture de la porti on nui manou ait. !P. foss;il.e etait contenu par
une pla q u e de marnP bnme fragmantee en 25 morceaux.
L'epaiss�ur dP la rorh e etait ele 5 cm et srm poid s de 60 kilo.
La restaurati on f>tait possible pal"('<> 0 \ J f'> n ons avl on s une pieoe fos
sile i dentioue. d'une longPur de 98 cm. decouve-rte a.ux alentours
de la v-i lle de Piatra Neamt.
D� meme d �une reelP utilite a constitue la determineur du
Dr. M. Ci oba nu, intitule
Fauna FosiHi din Ol i gocenul de la P.
.

,

..

Neanlt" .

rPssortait que le fossile va att e i n:d re a u m oment des compl etements
la d i m ens ion de 2 .20 m. J'ai ex ecu te un coffrage sur la tablP met&Uia.ue et a l'interieur duquell. j'ai instaille la

f.oss1le en desscus. Au

prealable

pl aqu e de

mame, la

chaque morceau de mame a ete

odl1e l'un ă 1'autre avec de la resine epoxidique qui a fait une tres
une ann·ature de
regles en ch�e verni s et un filet en fii de fer de zinc.
bonne prise. A .} 'rrterieur de coffrage a ete faite

La premiere couche de plâtre a ete coule� d'une epaisseur '

de 2 cm et la
eu 10

cm.

seconde

de 8 cm, ain � i , l'epaisseur de la pl aque fine a

La S@C6nde couroe

R ete 1 m m�ange de plAtre et d'araeet.

Apres deux semaines j'ai defait le coffrage, j'a'i retoU!•ne la plaque,
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ta fosslle en vue et j'ai mastique les fentes. Ont ete sculptes sur

ie plâtre les portions qui manquaient, les vertebres des nageoires
tlorsales et ventrales, la partie caudale, la nageoire caudale, les

cotcs et les apophy.ses. Les compll!tement de roche ont ete faites
avec

de la mastique (aracet et plAtre).
La couleure donnee a ete prome de celle naturelle. Pour la

consetvation on a donee deux couches de laque incolore. La pl�ce

a ete montee dans une vitrine sur le mur la salle de colecttons
rle

poissons fossiles.
Les materiaux employes sont reversibles recommandes dans

la technique de restauration, ne portent pas ă la deterioration de
la ::>iece en cas que la verite sclentififue dans le futur pretendrait
sa defaite et sa restauration d'aprl!s le demler mot de la sclence.
Ainsi on a pu sortlr devant le public une pil!ce de grande

va leur qui aurait reste dans la pouSISil!re des depc"lts pour acoompllr

seulement la valeur des annees et non pas celle scientlfique.
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