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Regiunea cercetată este situată pe marginea de nord-est a Munţilor Rezului, 
nu departe de locul unde acest masiv cristalin se sudează cu cel al Munfilor Mese
şului. Depozitele tortoniene dezvoltate în această parte au fost puţin cercetate. 
Dintre geologii care s-au ocupat tangenţial cu studiul lor menţionăm pe Te/egdi 
Roth K. (8, 9), M. Paucă (5, 6, 7) şi alţii . In ultimii ani, în cadrul cercetărilor 
întreprinse de noi în această regiune, am publicat două note (3,4) cu caracter 
mai mult paleontologic. 

Deoarece în literatura citată informaţiile referitoare la stratigrafia depozitelor 
tortoniene din această parte sînt foarte sumare, ne-am propus ca în lucrarea de 
faţă să completăm datele geologice cunoscute pînă acum prin prezentarea strati
grafiei acestor depozite. 

Tortonianul din regiunea cercetată este dispus transgresiv peste cristalin, şi 
apare - ca şi în restul Bazinului Sălaj - pe sectoare mici de răspîndire, în măsura 
în care a fost descoperit de către eroziunea apelor curgătoare de sub forma
ţiun i le sarmaţiene inferioare. Aria de răspîndire a depozitelor tortoniene din 
nord-estul Munţilor Rezului se restrînge la două sectoare mai importante, situate 
unul faţă de celălalt la o distanţă de 5- 6 km şi localizate în jurul satelor Tusa 
şi Preuteasa (Raionul Şimleu). Deşi aceste depozite ajung la zi sub formă de 
petece, totuşi pe sub pătura de depozite sarmaţiene ele prezintă continuitate. 
De asemenea, ele au legături şi cu tortonia nul din vestul Munţilor Meseş, bine dez
voltat la zi, în zona satului Pria (7 km est de Tusa). 

Menţionăm că mai spre vest de Preuteasa, pe bordura nordică a Rezului, nu 
mai apar depozite tortoniene. Lipsa lor în această parte o atribuim faptului că 
în timpul tortonianului în regiunea respectivă era încă uscat. Io această vreme 
aria de răspîndire a mării tortoniene era undeva mai înspre interiorul bazinului. 
Abia odată cu sarmaţianul inferior regiunea s-a prăbuşit, permiţînd astfel apelor 
m~rii sarmaţiene să ajungă să-şi depună sedimentele sale transgresiv peste cris
talin ul care formează actuala bordură nordică a Muntilor R ezului. 

Stratigrafia depozitelor tortoniene. Tortonianul de pe bordura nord-estică 
a Munţilor Rezului are un caracter mai mult detritic, fiind reprezentat prin nisi
puri, gresii calcaroase, marne, pietrişuri şi tufuri vulcanice. In anumite condiţii 
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Fig. 1• Coloane stratigrafice prin depozitele tortoniene din nord-estul Munţilor Rezului, 
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de adîncime s-au format şi calcare cu Lithothamnium. Grosimea lor totală este 
de cca. 50 m. Aceste depozite sînt bogat fosilifere şi prezintă deschideri care 
permit un studiu detaliat. ln cele ce urmează vom da descrierea lor pe sectoare 

de răspîndire. 
Tortonianul de la Tusa. ln raza satului Tusa, tortonianul este bine dezvoltat 

pe flancul drept al Barcăului, alcătuind o fîşie lungă de circa 3 km şi o lăţime 
de 200 - 300 ro (fig. 2). Deschiderile cele mai bune în care putem urmări întreaga 
succesiune, le găsim pe cîţiva afluenţi de dreapta ai Barcăului, dintre care cei 
mai importanţi sînt pîrîul Ticului şi Marcului. 

Pe pîrîul Ticului, situat la extremitatea vestică a satului, se pot vedea cele 
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la zi din nisipuri cu ocazia lucrărilor agricole. 
Tot în acest sector, la cca. 300 m spre est de şoseaua comunală de la Tusa, 

se găseşte aflorimentul cel mai fosilifer din întreaga regiune. Deschiderea scoate 
la zi un pachet de nisipuri gălbui, amestecate uneori cu pietriş fin, groase de 
cca. S m şi care au la partea lor superioară intercalaţii de gresii. Nisipurile se 
găsesc deasupra unui banc de tuf vulcanic cu impresiuni de frunze (este acelaş 
tuf întîlnit şi pe pfrful Ticului) . Resturile fosile din acest loc sînt mai numeroase 
în primii 2-3 m imediat peste tuf . Este interesant de observat că la aproxi
mativ 1,5 m deasupra tufului vulcanic se găseşte un banc nisipos, gros de 50 cm, 
extrem de bogat în specii de moluşte eurihaline. Dintre aceste forme, următoarele 
sînt în predominanţă: Pirenella picta (Defr.), Pirenella disjuncta (Sow.), Potamides 
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de adîncime s-au format şi calcare cu Lithothamnium. Grosimea lor totală este 
de cca. 50 m. Aceste depozite sînt bogat fosilifere şi prezintă deschideri care 
permit un studiu detaliat. în cele ce urmează vom da descrierea lor pe sectoare 
de răspîndire. 

Tortonianul de la Tusa. în raza satului Tusa, tortonianul este bine dezvoltat 
pe flancul drept a l Barcăului, alcătuind o fîşie lungă de circa 3 km şi o lăţime 
de 200 - 300 m (fig. 2). Deschiderile cele mai bune în care putem urmări întreaga 
succesiune, le găsim pe cîţiva afluenţi de dreapta ai Barcăului, dintre care cei 
mai importanţi sînt pîrîul Ticului şi Marcului. 
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Fig. 2. Valea Barcăului în regiunea satului Tusa. 1) Şisturi cristaline; 2) tortonian; 3) sarmaţian. 
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la zi din nisipuri cu ocazia lucrărilor agricole. 

Tot în acest sector, la cca. 300 m spre est de şoseaua comunală de la Tusa, 
se găseşte aflorimentul cel mai fosilifer din întreaga regiune. Deschiderea scoate 
la zi un pachet de nisipuri gălbui, amestecate uneori cu pietriş fin , groase de 
cca. 5 m şi care au la partea lor superioară intercalaţii de gresii. Nisipurile se 
găsesc deasupra unui banc de tuf vulcanic cu impresiuni de frunze (este acelaş 
tuf îmîlnit şi pe pîrîu/ Ticului). Resturile fosile din acest loc sînt mai numeroase 
în primii 2-3 m imediat peste tuf. Este interesant de observat că la aproxi
mativ 1,5 m deasupra tufului vulcanic se găseşte un banc nisipos, gros de 50 cm, 
extrem de bogat în specii de moluşte eurihaline. Dintre aceste forme, următoarele 
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de adîncime s-au format şi calcare cu Lithothamnium. Grosimea lor totală este 
de cca. 50 m. Aceste depozite sînt bogat fosilifere şi prezintă deschideri care 
permit un studiu detaliat. în cele ce urmează vom da descrierea lor pe sectoare 
de răspîndire. 

Tortonianul de la Tusa. în raza satului Tusa, tortonianul este bine dezvoltat 
pe flancul drept al Barcăului , alcătuind o fîşie lungă de circa 3 km şi o lăţime 
de 200 - 300 ro (fig. 2). Deschiderile cele mai bune în care putem urmări întreaga 
succesiune, le găsim pe cîţiva afluenţi de dreapta ai Barcăului, dintre care cei 
mai importanţi sînt pîrîul Ticului şi Marcului. 

Pe pîrîul Ticului, situat la extremitatea vestică a satului, se pot vedea cele 
mai inferioare depozite tortoniene din această parte. Aici, începînd de la bază, 
întîlnim următoarea succesiune de strate (fig. 1) : 

- 20 m nisipuri şi pietrişuri cu stratificaţia încrucişată, nefosilifere. Elemen
tele de pietriş sînt formate din şisturi cristaline şi sînt adesea colţuroase; 

- I m tuf alb-gălbui, uneori friabil, care conţine numeroase impresiuni de 
frunze dispuse haotic; 

- 7 m nisipuri slab grezoase, cenuşii-verzui, avînd intercalaţii subţiri de marne 
cenusii cu urme de frunze; 

.:__ 2 m calcar cu Lithothanium şi moluşte (Ostrea, Pecten, Conus); 
- 7 m marnă cenuşie cu Lithothamnium, bogată în foraminifere. Dintre acestea 

cele mai frecvente forme sînt: Elphidium crispum (Linne), Ammonia beccari (Linne), 
Cancris brogniarti (d'Orb.), Eponides dutemplei (d'Orb.), Nonion communis (d'Orb.). 

- 2 m calcar cu Lithothamnium şi rare moluşte. Urmează un nisip nefosilifer 
peste care transgresiv se dispun pietrişuri pe care noi le atribuim sarmaţianului. 

Pachetul de nisipuri şi pietrişuri nefosilifere, situate sub tuful vulcanic, pre
supunem că aparţin unui facies continental, torenţial, şi mai tîrziu lacustru,după 
toate aparenţele local, care s-a depus la poalele masivului cristalin, după ce au 
avut loc primele prăbuşiri înaintea. transgresiunii mării tortoniene. Datele faunistice 
şi litologice arată clar că marea tortoniană s-a instaurat în această regiune înce
pînd cu nivelul de tuf pe care de multe ori îl găsim dispus direct peste cristalin. 

Pe versantul drept al Barcăului, în sectorul satului Tusa, mai găsim o serie 
de aflorimente destul de slab deschise, însă foarte importante în ceea ce priveşte 
resturile de fosile. Astfel, pe alocuri în porţiunile inferioare ale versanţilor dealurilor 
care mărginesc lunca BarccJului, se pot culege uneori direct de pe ogor forme 
bine păstrate ca: Phacoides columbella Lam„ Turritella turris Bast„ concreţiuni 
de Lithothamnium şi încă cîteva forme mai puţin frecvente, care au fost scoase 
la zi din nisipuri cu ocazia lucrărilor agricole. 

Tot în acest sector, la cca. 300 m spre est de şoseaua comunală de la Tusa, 
se găseşte aflorimentul cel mai fosilifer din întreaga regiune. Deschiderea scoate 
la zi un pachet de nisipuri gălbui, amestecate uneori cu pietriş fin, groase de 
cca. 5 m şi care au la partea lor superioară intercalaţii de gresii. Nisipurile se 
găsesc deasupra unui banc de tuf vulcanic cu impresiuni de frunze (este acelaş 
tuf întîlnit şi pe pîrful Ticului). Resturile fosile din acest Joc sînt mai numeroase 
în primii 2-3 m imediat peste tuf. Este interesant de observat că la aproxi
mativ 1,5 m deasupra tufului vulcanic se găseşte un banc nisipos, gros de 50 cm, 
extrem de bogat în specii de moluşte eurihaline. Dintre aceste forme, următoarele 
sînt în predominanţă: Pirenella picta (Defr.), Pirene!la disjuncta (Sow.), Potamides 
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nodosop/icatus M . Hoern., Neritina picta Fer. Abundenţa formelor eurihaline 
cantonate în acest banc ne arată că în timpul cît au trăit aceste forme, a u existat 
în regiune condiţii salmastre, asemănătoare cu cele semna late de Telegdi R. K. (8) 

Fig. 3. Deschidere p_e pîrîul ~eşterii (Tusa). 1) Şisturi cristaline; 2) bancul de pietriş 
ş1 bolovămş bazal; 3) calcare cu Lithothamnittm. 

de la Preuteasa. Cu excepţia formelor din bancul nisipos amintit, restul faunei 
fosile aflate aici este reprezentată prin specii tipic marine. 

Din acest. b?gat cuib .r~silifer am determinat un număr de 188 specii (4), 
marea lor maJontate aparţmmd moluştelor. Formele cele mai frecvent întîlnite 
aici sîot: Phacoides columbella Lam„ Cardita part schi Goldf., Pectunculus pilosus L., 
Pecten leithajanus Partsch„ Venus marginala Hoern„ Arca diluvii Desh., Ox iste/e 
orientalis Coss„ Peyr„ Turritella turris Bast„ Neritina picta Fer„ Pirenel/a disjuncta 
(Sow.), Clavatu/a olivae R. Hoern„ Ringicula auriculata Men. şi altele. 

Bogăţia numerică a speciilor, precum şi gradul lor de bună conservare, fac 
ca punctul fosilifer de la Tusa să fie pînă în prezent cel mai important cuib 
fosilifer de vfrstă tortoniană din bazinele vestice ale Munţilor Apuseni. 

Pe pfrîul Marcului care se găseşte la cca. 2 km spre est de pîrîul T icului 
întîlnim o succesiune groasă de 25 m, reprezentată prin nisipuri albicioase, gresii 
calcaroase şi marne cenuşii cu Lithothamnium (fig. 1). Marnele grezoase-cenuşii 
care se pot vedea bine chiar la gura văii, conţin o faună numeroasă în indivizi, 
însă destul de săracă în specii. Majoritatea resturilor din acest loc sînt păstrate 
sub formă de mulaje. Speciile cele mai frecvente găsite aici sînt: Ostrea digitalina 
Dub„ Pecten leythajanus Partsch„ Cardium preechinatum Hilb„ Panope menardi 
Desh„ Pholadomya alpina Math„ Pectunculus pi/osus L. In gresiile situate în 
partea superioară a seriei se găsesc forme de Amphiope elliptica Des. 

Torf o;iimwl din 1111111 /1'_i _R_e_z_11_f 1_1i ___________ l 85 

Seria de nisipuri, gresii calcaroase şi mame grezoase de pe acest pîrîu repre
zintă partea superioară a depozitelor tortoniet~e ~ reg.i~ne. Înspre porţiunea s_upe
rioară a pîrîului se poate observa cum _f~ctesunle n~s1poas.e-~rez~ase torlomene, 
trec la marne micacee cu Ervilii, aparţmmd sarmaţianului mfenor. 

F ig. 4. Pietrişul bazal peste care se găsesc calcare cu 
Lithothamnium (pîrîul Peşterii) . 

Ceva mai spre est de acest Joc, în fi rul văii Brăduleţ, pe o lungime de cca. 20 m 
apar de sub depozitele sarmaţiene, într-o uşoară boltă de anticlinal, gresii calca
roase cu resturi de Pecten, Pectunculus, Ostrea. Apariţia acestui mic petec de 
depozite tortoniene se datoreş te probabil existenţei unei insule mai ridicate de 
şisturi cristaline. 

La nord-vest de Tusa, pe pîrîul Peşterii, direct peste cristalin putem vedea 
un banc de pietriş şi bolovăniş gros de I m (fig. 4). Elementele pietrişului sînt 
reprezentate prin n;>ci cris taline (rnicaşisturi , cuarţite, amfibolite), adesea colţu-
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roase. Deasupra stratului de pietriş se dezvoltă calcarele cu Lithothamnium. Gro
simea lor este de circa 20 m. Ele au o culoare alb-gălbuie şi o duritate care 
variază de la un banc la altul. Pe acest pîrîu calcarele formează adevărate feno
mene carstice (grote de cîţiva metri) de unde de altfel i se trage şi numele pîrîului 
(fig. 6, 7). La microscop se observă că masa principală a rocii este formată din 
fragmente de L ithothamnium, prinse într-un ciment calcaros. în afară de Lithot
hamnium, aceste calcare conţin destul de rar foraminifere, bryozoare şi moluşte. 
Peste calcarele cu Lithothamnium, după părerea noastră, în continuitate de sedi
mentare, se găseşte sarmaţianul inferior. 

1n legătură cu condiţiile de formare ale calcarelor din acest loc, este evident 
că ele au luat naştere într-un mediu marin de mică adîncime. Formarea lor a 
fost favorizată de insula de cristalin care apare pe pîrful Peşterii şi care - pro
babil în timpul mării tortooiene se ridica pînă la cîţiva metri - de suprafaţa 
apei, creind astfel condiţii favorabile dezvoltării unui mic recif de alge cal
caroase. Aceste calcare sînt sincrone cu calcarele şi ma.mele de pe pîrful Ticului, 
precum şi cu nisipurile şi gresiile calcaroase de pe pîrîul Marcului. 

Tortonianul de la Preuteasa. După cum am arătat într-o lucrare anterioară (4), 
în această regiune marea tortooiană forma un mic golf alungit pe direcţia est-vest 
avînd deschiderea spre est. Cele mai estice sectoare de apariţie a tortonianului 
din această parte sînt pe pîrîul Peştilor, unde apare în două puncte: 

Primul punct este situat pe primul afluent de dreapta al pîrîului Peştilor, 
la aproximativ 150 m, amunte de confluenţă. Aici, peste şisturile cristaline, găsim 
conglomerate breccioase, friabile, cu ciment calcaros cu Lithothamnium avînd 
o grosime de 2 m. Din ele am colectat cîteva exemplare de Amphiope eliptica 
Des. Deasupra urmează gresii grosolane, calcaroase friabile cu Lithothamnium, 
groase de 10 m. în continuitate de sedimentare, se dezvoltă apoi gresii şi nisipuri 
fosilifere, aparţînînd sarmaţianului inferior. 

Al doilea punct de apariţie este situat pe . pîrlul Peştilor, puţin mai jos de 
confluenţa amintită. Aici, într-o deschidere de 3 111 se văd calcare conglomeratice 
cu Lithothamnium şi rare resturi de moluşte. 

Pe bordura sudică a golfului de la Preuteasa, tortonianul apare pe rama 
cris tal ină, sub forma unei fîşii începînd de la pfrîul /oneştilor şi pînă dincolo 
de Barcău. Deschiderile cele mai bune din acest sector oi le oferă pîrîul Hulpii 
(fig. 1). Aici peste cristalin găsim: JO m pietriş mărunt - nefosilifer, alcătuit din 
elemente de cuarţit; 5 m nisipuri grosolane - feruginoase-nefosilifere; 12 m nisipuri 
cu intercalaţii de gresii calcaroase cu Lithothamnium şi mulaje de moluşte. în 
nisipurile din partea inferioară a acestui din urmă nivel se observă un nisip 
tufaceu de culoare cenuşie, care după poziţia stratigrafică pe care o ocupă, se 
poate paraleliza cu t-uful vulcanic întîlnit la Tusa. Partea superioară a nivelului 
este bine descoperită la confluenţa dintre pîrîul Hulpii şi pîrîul Tîcului. Aici, în 
gresiile calcaroase, se găsesc numeroase mulaje de moluş te, precum şi exemplare 
de Echinolampas hemisphaericus (Lamarck). 

în sectorul vestic al golfului - despărţit de cel estic printr-un prag de cris
talin - găsim tortonianu/ bine descoperit pe pîrîul Hodobaştina. Pe acest pîrîu, 
chiar la ieşirea sa din cristalin, pe versantul drept peste şisturile cristaline, se 
pune un conglomerat breccios dur, peste care urmează tufuri. Ceva mai în aval 
de acest punct, pe un mic afluent, pe dreapta pîrîului Hodobaştina, se poate urmări 
toată seria depozitelor tortoniene (fig. 1). Pornind de la bază vedem aici următoarele 
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strate: 6 m nisip.li pietriş mărunt, nefosilifer; 1,5 m nisip grosolan fosilifer conţinînd 
num.~ro~se ~pecu te moluşt~ euriha~ue; 15 m altemanfă de nisipuri albicioase şi 
gresn ca ca1oase. n acest ruvel se gasesc numeroase resturi, reprezentate mai ales 

Fig. a. Fenomene carstice în calcarele tortoniene de pc 
pîrîul Peşterii (Tusa). 

;:i? mulaj~ sau ??chilii ~riabile. Tot aici întîlnim şi un banc de Ostree (fig. 5); 3 m 
11s1p cenuşJ.U fosili fer, avind la bază concretiuni grezoase · 2 1n 111·s· c · t · l ţ" d . · · c · ,„ . . . . · ' , 1p u m e1 ca a u 

1 
e gi.esu. onţme 1os1le puţrne ŞI fragile; 1 m gresie calcaroasă cu mulaje de mo-
uşte , 0'.5. m calcar. ~.rezos. cu Pectinide; 1,5 m calcar grezos cu mulaje de moluste; 

0,5 ~n~111s1p c~1 coc~1.h 1 f_:ag1 le; .0,4 m gresie calcaroasă cu mulaje de moluşte; 1,2 m 
mm ~a cenuşie. fosd~fera (Tel/ma, Donax, Pitar, Pecten etc.); 1,5 m calcare grezoase 
cu Lit~othammum Şl Ostree; 2 m marnă calcaroasă cu Lithothamnium · O 8 m benton1·1 
cenuşm. ' ' 
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Fig. 7. Calcare tortoniene de pc pîrîul Peşterii. 

Intreg pachetul de strate este scufundat, din care cauză găsim termenii supe
riori ai seliei (bentonitul) venind în contact, de falie, cu ş i s turile cristaline. 

Gresiile calcaroase şi calcarele cu Lithothamnium din ultima treime a profilului 
descris, le putem vedea foarte bine descoperite sub dîmbul Viezurişte, care formează 
versantul stîng al pîrîului. în secţiune m icroscopică se constată că aceste gresii sînt 
formate din granule de cuarţ, de foarte multe ori colţuroase, prinse într-un ciment 
calcaros. Se mai observă de asemenea numeroase foramin ifere, dintre care mai 
frecventă este specia Borelis mel/o Fichtel-Moll. 

Analizînd profilele de pe pîrîul Hulpii şi Hodobaştina, observăm că depozitele 
tortoniene din această regiune încep cu pietriş u ri şi nisipuri nefosilifere, care uneori 
prezintă o structură încrucişată. O situaţie similară am întîlnit şi la Tusa pe pîrîul 
Ticului. Faptul că aceste depozite sînt lipsite de orice urmă organică, deosebindu-se 
net şi din punct de vede1:e li tologic de depozitele evident marine de deasupra lor, 
ne determi nă să presupunem că mediul lor de formare a fost continental. Aşa cum 
am amintit, probabil că aceste depozite au luat naştere în adînciturile situate Ia poa
lele masivului cristalin, înainte de transgresiunea tortoniană. 

în legătură cu acest fapt, credem că este important de semnalat existenţa unui 
nivel salmastru la partea superioară a depozitelor considerate de noi continentale. 
In lucrarea sa, Telegdi R. K. (9) menţionează pe pîrîul Hodobaştina, depozite sal
mastre cu urme de cărbuni şi tufuri. Noi nu am găsit urmele de cărbuni şi tufuri 
(deschiderea respectivă probabil că între timp a fost acoperită), dar am găsit la baza 
nisipurilor şi gresiilor calcaroase fosilifere un nivel de 1,5 m de nisipuri grosolane, 
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extrem de bogate în moluşte sal mastre (Potamides, Terebralia, Neritina, Hydrobia, 
Cardium). Resturile de cărbuni şi tuful vulcanic se găsesc imediat sub bancul salmastru. 
Tuful din acest loc este sincron cu tuful de la Tusa. După cum am văzut, în această 
din urmă regiune, peste tuful existent în aflorimentul fosilifer de pe V. Barcăului, 
se găseşte un banc - ceva mai subţire - de nisipuri cu o faună asemănătoare. 

Existenţa unui nivel salmastru situat la baza formaţiunilor t ipic marine, arată 
că instaurarea regim ului marin nu a avut loc brusc, ci a fost marcat p rintr-o perioadă 
de trecere de la mediul lacustru la cel marin. 

În regiunea Preuteasa mai găsim un petec de tor tonian pe partea stîngă a pri
mului afluent de stînga al Barcău/ui. Aici putem vedea pietrişuri fine şi nisipuri 
albicioase, peste care urmează gresii calcaroase fosilifere (Cardita, Pecten, Ostrea, 
Pectunculus, Echinolampas, Scule/la). G rosimea lor totală este de 10 m . 

în porţiunea superioară a pîrîului ce curge la vest de biserică, de asemenea 
se pot vedea chiar în firul văii , bancuri de marne calcaroase cu L ithothamnium si 
moluşte, care au intercalaţii marnoase cenuşii bogate în bryozoare. La partea l~r 
superioară se găseşte un nivel de 80 cm de bentonit 1) . Grosimea marnelor calca
roase este de 4 m. 

în afară de punctele semnalate, depozite tortoniene reprezentate prin tufuri 
vulcanice · dispuse direct peste şisturi cristaline, se mai găsesc în cîteva locuri, dintre 
care amintim: tuful din apropierea bisericii, precum şi tufurile care apar pe malul 
stîng al Hodobaştinei, în apropiere de confluenţa cu Barcăul. 

Referitor la vîrsta depozitelor studiate, bazaţi pe continuitatea de sedimen
tare care există între depozitele tor Ioniene şi cele sarmaţiene inferioare, precum şi 
pe compoziţia faunei cercetate, putem afirma că porţiunea superioară a acestor 
depozite aparţine tortonianului superior. Luînd însă în considerare afinitatea mare 
care există între fauna găsită în această regiune cu fauna de la Lăpugiu şi Buituri 
de vîrstă tortonian-medie şi ţinînd cont de faptul că multe din formele găsite de noi 
sînt destul de frecvente şi în etajele inferioare tortonianului, presupunem că partea 
inferioară a acestor depozite aparţine tortonianului mediu. 

În comparaţie cu restul depozitelor tortoniene din Bazinul Sălaj, tortonianul 
de pe bordura nord-estică a munţilor Rezului, prezintă următoarele particularităţi: 

- are la bază un nivel de nisipuri şi pietriş uri continentale ; (?) 
- la baza seriei marine - care începe cu un tuf vulcanic - se găseşte un nivel 

de depozite salmastre cu urme de cărbuni şi cu o faună eurihalină; 
- depozitele tortoniene din r egiunea cercetată sînt cu mult mai sărace în 

tufuri vulcanice, în comparaţie cu regiunile mai nordice ale bazinului; 
- din punct de vedere litologic predomină cacacterul detritic al rocilor (ni

sipuri, gresii, marne, pietrişuri), în dauna caracterului recifal care este mai redus ; 
-'- nu conţine gipsuri ; 
- conţine cea mai numeroasă şi mai variată faună fosilă care a fost găsită 

pînă în prezent în bazin, însumînd un număr de 210 specii (4). 
O mare parte din deosebirile litologice enumărate mai sus au fost determi

nate de vecinătatea uscatului Munţilor Apuseni, care mărginea golful mării torto
niene din actualul bazin al Sălajului, în partea sa sudică. Influenţele acestui uscat 
s-au resimţit mai ales în ceea ce priveşte caracterul litologic al rocilor sedimentate, 

1) Deşi de calitate bună, bentonitul din această regiune găsindu-se în cantităţi mici, nu 
prezintă importanţă economică. 
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ecum si în concentratia apelor marine din apropierea ţărmului . Celelalte regiuni 
pr > > ) ~ A • t ' 1 
de uscat care mărgineau golful (Munf ii Meseşului , sau care se gasea~ m 1~ :er~oru 
lui (insulele cristaline Simleul Silvaniei şi Coşe9, erau suprafeţe relativ ~c1 , ms~
lare, a căror influenţă asupra proceselor de sednn entare a fost cu mult ma1 redusa. 
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TOPTOH HA CEBEPO-BOCTOqffOM OKPAMHE r o P PE3 

PE3IO ME 

T opT0Hc1rne OTJIO)Kel.:llIH Ha ceaepo-aocToqHoM o6paMnemm rop Pe3 pacuo -
Jio:>KeHhI TpaHcrpeCCHBHO Ha KpliCTaJIJilflieCKHX CJia1-rn;ax H o6pa30BaHbI H3 rrecKa, 
H3BeCTHSil<OBhIX necqamurna, H3BeCTIUIKOB c Lithothamnium, MepreneM: M raneq
HliKOB TOJlll.(liHOH OKOJIO 50 M. 

B OCHOBaITTUI 3THX OTJIO)l(eHHH HaXO,O:HTCH neCKH H raJie'IHHKlI 6e3 HCKOn aervlbIX 
c nepet<pecTHOH CJIOHCTOCTblO B q)QpMe IIOTOKOB0-03epHOH <t:>aiurn. Ilepexo.n: B 
HeTIDIB'IHbie MOpCKFie OTJio:>KeHlilI rrpoHCXO,O:liT qepe3 COJIOHOBaTbra CJIOH 1-2 M 
TOJUIJJHihI, 6or aTI>TH 3BpHraJIHHHhTMH MOJIJIIOCKaMH Pirenella, Potamides, N eritina, 
Cardium, H ydrobia. 

Han6onee aa)KHbIH rryHKT Haxm1u1:emrn: rrcI<onaeMbIX Haxo,n:HTClI B Tyce. 3,n:ech 
6i,mo co6paHo 185 xop owo coxpaHHBmnxcH HCI<orraeMbIX cpopM . .D:o uacTosrlll,ero 
BpeMeHH B HCCJieffi'eMOM paifoHe 6i,rno nali,n:eHO H onpe,n:eJieHO 210 HCI<orraeMhIX 
BH,O:OB, H3 I<OTOpblX 60JlbIIIHl:ICTBO rrpHHa,n:Jie)KHT MOJIJilOCI<aM. 

Mccne.n:yeMbie OTJIO)I<eHHH OTHOC5ITClI IC BepxHeMy H cpe,n:HeMy TOpTOHy. 
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THE TORTONIAN ON THE NORTHEASTERN EDGE OF THE REZU MOUNTAINS 

AD STR ACT 

The Torlon ian dcposits on the Northeastern margin of the Rez Mountains 
are transgressively placed on the crystalline schists, being formed by sands, cal
careous grit stones, limestone with Lithothamnium, marls and gravels spreading 
on a thickuess of about 50 m. 

The basic part of these deposits is represented by 11011-fossiliferous cross-layers 
of gravels and sands of lacustrian-torreutial facies. The transition to the typical 
marine deposits is made through a layer of brine of 1-2 m thickness, rich in euri
haline molluscs (Pirenelkt , Potamides, Neritina, Cardium, Hydrobia). 

The most important fossiliferous point îs found at Tusa. From this nest 185 
well-preserved fossil forms were collected. Up to the present day a number of 210 
fossil species were found and determined in the region under study, most of them 
belonging to molluscs. 

The age of the deposits investigated is attributed to the uperr and medium 
tortonian. 
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