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I. PREDA 

Regiunea care face obiectul acestui studiu este situată în partea de nord-vest 
a Munţilor Pădurea Craiului, în hotarele satelor Lunca Sprie, Dobreşti, Corbeşti, 
Bucuroaia şi Vfrciorog din Regiunea Crişana. 

Relieful este în general muntos, cu altitudini cuprinse între 400- 600 m, dea
lurile cele mai importante fiind D. Măgura şi D. Bulz. 

Regiunea este drenată de p. Rîului şi afluenţii acestuia : p. Rogojele, p. Surducel, 
p. Codrului şi p. Pietroasa, în partea de vest; p. Vida şi afluenţii: p. Cubleşul, p. Bla
jului şi p. Runcului, în partea de est. 

Primele cercetări geologice asupra regiunii se datoresc lui Th. Szontagh (34). 
El a arătat că seria de calcare grezoase, marne şi şisturi cu intercalaţii de calcare 
din bazinul văii Rîului aparţin cretacicului inferior şi cenomanianului. Conglome
ratele, gresiile şi şisturile argiloase roşii din împrej urimile satelor Corbeşti şi Bucu
roaia revin permianului. Raporturile depozitelor permiene faţă de cele cretacice 
sînt tectonice. 

în 1924, W. Fisch (12) a separat în depozitele cretacice de pe valea Vasilii, la 
nord de Dobreşti, cinci orizonturi. El ajunge la concluzia că pe această vale ar fi 
prezent şi cenomanianul, arătînd totodată caracterul flişoid al depozitelor cre
tacice din regiune. 

Cercetătorii de mai tîrzi u, şi în primul rînd Th. Kriiutner (17), au separat în depo
zitele cretacice din regiune şase orizonturi: l. calcare cu Characee şi calcare cu Pa
chyodontc - berriasian-barremian inferior; 2. marne şi şisturi cu Cephalopode 
- barremian superior - apţian inferior; 3. calcare cu Pachyodonte - apfian; 4. 
conglomerate, gresii, şisturi - apfian- albian; 5. calcare detritice - albian; 6. 
gresi i, marne şi şisturi roşii - albian- vraconian. 

A. GEOLOGIA REGIUNII 

Depozitele sedimentare care alcătuiesc regiunea cercetată aparţin la două 
domenii de sedimentare: I. domeniul de Bihor (faciesul de Bihor) (vezi anexa 1) 
şi II. domeniul de Codru (faciesul de Codru). 
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I. Domeniul de Bihor. Sedimentele formate în domeniul de Bihor, care aflo
rează în perimetrul studiat, apar~in jurasicului superior şi cretacicului inferior (vezi 
anexa III). 

a) Jur as i cu 1 s up er ior este teprezentat prin calcare masive, uş0 
stratificate de culoare alb-cenuşie. În acestea se pot deosebi calcare cu granulaţ1l 
fină şi calcare recifale, bogate în resturi de Coralieri, Echinizi şi Nerinei, forme 
caracteristice faciesului de Stramberg. 

Calcarele de Stramberg aflorează pe suprafeţe r estrînse pe firul văii Vida şi 
suportă în uşoară discordanţă depozitele cretacicului inferior. 

b) Cretacic u 1. în depozitele cretacice din regiune se pot face urmă
toarele separaţiuni: 1. Bauxite - berriasian-valanginian ; 2. calcare cu Characee 
şi Ostracode - hauterivian; 3. calcare cu Pachyodonte, marne cu Cephalopode, 
gresii, şisturi, calcare grezoase cu Orbitoline - barremian; 4. gresii cu Orbitoline, 
marne, şisturi cu intercalaţii de calcare recifale cu pachyodonte - apţian-albian 
inferior. 

- Berriasian-valanginianul. La sf"irşitul jurasicului superior, regiunea Mun
ţilor Pădurea Craiului a fost exondată datorită mişcărilor orogenice di11 faza kim
merică nouă, calcarele recifale fiind expuse unei puternice alteraţii chimice, fenomen 
prin care a luat naştere în calcarele de Stramberg un relief carstic. Rezultatul pro
cesului de alterare a fost un material roşu, bogat în oxizi şi hidroxizi de Al şi Fe, 
care s-a acumulat în excavaţiile de forme neregulate în care se întîlncsc astăzi. 

în perimetrul cercetat, bauxitele apar în pereţii Cheilor Videi şi pe v. Runcului, 
sub forma unor lentile de dimensiuni mici. 

- Hauterivianul. Fenomenul de exondare de la sfîrşitul jurasicului a durat 
probabil pînă în hauterivian, cînd mişcări epirogenice negative au dat posibili
tatea instalării unui regim lacustru. în aceste condiţii s-au format calcare de apă 
dulce, de culoare negricioasă-şocolatie, bogate în fructificaţii de Chara şi chochilii 
de Ostracode. Dintre acestea W. Fisch (12) citează forme de Chara jaccardi Herr., 
Cipridinia sp. 

Calcare cu Characee se află atît pe bauxite cît şi pe calcarele jurasice, aria lor 
de răspîndire fiind legată de acestea. 

- Barremianu/. Peste calcarele de apă dulce urmează calcare albe-vineţii ma
sive sau stratificate, foarte asemănătoare cu cele de Stramberg. Ele prezintă. uneori 
concreţiuni grezoase sau silicioase de diferite dimensiuni, ceea ce le dă un aspect 
rugos. 

în secţiuni subţiri se pot observa, pe lingă Mi/iole şi Textu/arii, secţiuni în co
chiliile Pac/1yodontelor, probabil Requienii, forme care pot fi observate şi cu ochiul 
liber, deoarece prezintă conture negre. 

Grosimea calcarelor recifale variază în jurul a 200 m, masa principală a lor 
situîndu-se pe partea dreaptă a p. Vida, unde formează în întregime culmea Runcu/
Tăul Duli. 

Peste calcarele albe recifale cu Pachyodonte mici urmează o serie de marne 
şi şisturi marnoase de culoare cenuşie bogate în fragmente de Cep!talopode. Dintre 
acestea am recoltat de la confluenţa p. Vasilii cu p. Măgurii, următoarele forme: 
Phylloceras sp., Lytoceras subfimbriatus d'Orb., Hoplites borowae Uhlig., Holcodiscus 
sp., Hamulina aff subcy/indrica d'Orb., Crioceras sp., Belemnites sp., Plicatula sp. 

Seria are grosimea în jurul a 50 m, dar fosilele se întîlnesc numai la partea 
inferioară, imediat deasupra calcarelor, pe o grosime de 20 cm. In restul seriei se 
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I. Domeniul de Bihor. Sedimentele formate ·1n 
domeniul de Bihor. care afin. 

Seria are g1:osimea în jurul a 50 · d . - · • • • , •. 
inferioară, imediat deasupra calcarelor rup, e ~r r,os1.lele dse t2ntilnescî numai la partea 

' gw sune e O cm. n restul seriei se 
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întîlnesc rar belemniţii care nu pot fi identificaţi specific, din cauza pierderii carac
terelor prin detaşare. 

în continuare urmează o alternanţă de gresii calcaroase, calcare negre cu vine 
de calcit, marne şistoase roşii, marne grezoase şi calcare grezoase care, pe p. Vasilii 
contin Orbitolina lenticularis BI. 

'pe p. Surducel, N. Suraru (35), a recoltat din calcarele grezoase negre forme 
de Nerinea cfr. coquandiana d'Orb. şi Nerinea salinensis d'Orb. 

Formaţiunea detritică barremiană se încheie cu calcare albe, masive, recifale, 
cum pot fi observate pe p. Surducel sau chiar şistoase cu intercalaţii de marne, aşa 
cum se întilnesc pe v. Vasilii. 

De menţionat că aceste calcare au dezvoltarea maximă în regiunea de confluenţă 
a p. Surducel cu p. Rîului, unde ating cca 300 m grosime. De aici, spre sud, se sub
ţiază treptat, uneori chiar dispar în complexul detritic grezos. 

Barremianul grezos se dezvoltă puternic în valea Vasilii, de unde trece în valea 
Surducel, valea Rogojele, valea Blajului şi valea Cubleşului. 

Depozitele barremiene ating grosimea de cca 500 m. 
Apţian-albian. Peste barremian, în continuitate de sedimentare, urmează un 

complex detritic alcătuit din conglomerate, gresii, marne, şisturi argiloase negre 
cu intercalaţii de calcare recifale. Sedimentarea începe cu marne calcaroase şi 
gresii cu intercalaţii de calcare grezoase care trec mai sus, în valea Rîului, la adevă
rate calcare negre diaclazate. Urmărite pe laterală, aceste calcare trec Ia gresii cal
caroase foarte dure, alcătuite aproape numai din testul Orbitolinelor. Din gresiile 
de pe valea Banilor şi valea Buretanilor am recoltat formele : Orbitolina conoidea 
Gras., O. discoidea Gras„ O. lenticularis Bl., precum şi un fragment de Paral1op
lites sp. 

în valea Rîului, peste calcarele negre diaclazate, urmează marne nisipoase ce
nuşii cu urme de plante şi fragmente de ammonifi, şi apoi o serie de gresii, calcare, 
marne care se succed în alternanţă. La confluenţa văilor Rîu/ui şi Corboaia Mare, 
calcarele iau o dezvoltare mare, atingînd 100 m grosime. Ele au o intercalaţie sub
ţire de marne din care O. Iliescu (14) a recoltat Orbitoline. Aceste calcare albe trec 
spre partea superioară la calcare grezoase spatice, negre, care la punctul „Intre 
Căi" formează un adevărat lumaşel de Pachyodonte şi Echinide. Dintre acestea am 
identificat formele: Toucasia cari nata Math„ Requienia ammonia Goldf„ R. renevieri 
Paquier, Pygaulus cylindricus Desor. 

în valea Rîului, peste calcarele albe urmează calcare grezoase negre din care 
am recoltat forme de Nerinea şi gresii cu intercalaţii de calcare marnoase cu : Orbi
tolina conoidea Gras, O. lenticularis BI. 

La confluenţa pîrîului Pietroasa cu pîrîul Rfului se întîlneşte altă intercalaţie 
de calcare albe, masive, care se pierd pe laterală în complexul grezos. Aceste calcare 
prezintă deosebit interes paleontologic, deoarece către partea superioară trec la 
calcare grezoase cu: Polyconites verneui/i Bayle, P. douvillei di Stefano, Horiopleura 
sp., Nerinea astrahanica Rebindh„ Purpuroidea bruni Cossm., Ampullina sp., Cerithium 
sp. Nu lipsesc nici Orbito/inele ; ele se întîlnesc imediat deasupra calcarelor, chiar 
în valea Rîului. 

Peste calcarele cu Polyconites urmează un complex grezos alcătuit din conglo
merate, gresii, marne, şisturi şi apoi gresii şi şisturi argiloase roşii. 

Sub D . Ghiuşa, D. Cetăţuia, pe pîrîul Purcăreţul şi pîrîul Rîului se întilncsc 
cîteva intercalaţii de calcare grezoase negre, adevărate lumaşele de Pachyodonte. 
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Din toate aceste puncte am recoltat forme de Toucasia carinata Math., Requienia 
ammonia Goldf., R. ammonia var. scalaris Paquier, Pecten atavus Roemer. De re
marcat că şi aceste calcare trec pe laterală la conglomerate şi gresii calcaroase care 
la Morile de pe Rîu conţin Orbito/ine mici. 

'l re~erea. de la dei;>ozite~e de culoare negricioasă la cele de culoare roşie, cu 
~a~e ~e mche1~ yrobabil .~ed1ment.~rea c~e.tacicul~i _infe~ior, se face treptat, uneori 
mtilnmdu-se ŞI mtercalaţn de gres11 negncroase ŞI şistun roşii, în care nu s-au găsit 
pînă în prezent resturi organice. 
. . în ~oncluzie, apţian-albianul este reprezentat prin conglomerate, gresii, marne 

şi şistun negre care se succed în alternanţă. La nivele diferite sînt intercalate ori
zontu.ri savu len?I~ de calcare.!e~if~le c~ Pac~1yodonte ş i gresii cu Orbitoline. La partea 
super10ara se mtîlnesc gres11 ş1 şistun argiloase roşii, cu care se încheie probabil 
sedimentarea în domeniul de Bihor. 

Apart~nenţa la apţian a depozitelor grezoase negre-cenuşii cu intercalaţii de 
calcare recifale cu Pachyodonte este confirmată de asociaţia de forme de Toucasia 
ca!-_fna~a VMath. ~i R_equie~ia ammonia Goldf. , care- după V. Paquier (21) - au 
tra1t pma ţa apţia~ m~lus1v. For:neie de~ Polyc~ni~es verneuili Bayle şi Horiop/eura 
sp. apar dm urgoman m Cataloma (20), m asoc1aţ1e cu Toucasia carinata var. com
fressa . Paquie~·; P?/!~onites v;rneuili. B~yle şi P. douvillei di Stefano se întîlnesc şi 
m apţianul dm S1c1ba (33), m asociaţie cu Orbitoline. 

Cît priveşte şisturile argiloase roşii în care nu au fost întîlnite fosile ele revin 
probabil apţian-albianului inferior. ' 

II. Domeniul de Codru. în regiunea cercetată, depozitele domeniului 
de Codru aparţin permianului şi triasicului inferior. 

. Pe r m ~-an~ 1 e_ste ~eprezent~~ prin conglomerate şi gresii cuarţitice roşii, 
cu mtercal~ţ11 ~e ş1~tun ar~loase roş~1 cu aspect vermicular. Aceste depozite cuprind 
la ·P~rtea mf~noara c~rgen ?: porfire cuarţifere roşii sau verzi pe valea Videi şi 
porf1re cuarţ1fere verzi pe pmul Hutei, sub D. Chinoasa. 

!n _legă~ur~. ~u erupţiu~e ~e porfire cuarţifere s-au format în timpul permia
nului ş1 roci silic10ase, radiolante, care sînt intercalate în gresii pe valea Videi în 
i~ediata vecin~ta!e a curgerilor de porfire. Acest fapt dovedeşte că depozitele ~er
m1ene, cel puţm m parte, s-au format în mediu acvatic. 

D~pozitele permiene ocupă suprafeţe întinse la nord de satul Corbeşti, de o 
parte ş1 de alta a văii Rîului, unde formează aproape în întregime D. Osoiul şi cuJmea 
Pleş-Gorgana. 

. . Tria~icul. P~ D. Osoiul şi pe D. cu Plopi, peste conglomeratele şi gresiile cuar
ţitice ro~u _penruene st~u cal~are ?o~omi!ice vineţii, cu forme prismatice de alteraţie, 
caracten strce. N u conţm fos1le; msa prm comparaţie cu depozite similare din alte 
r~giun i,_ unde calcarele dolomitice. au vvîrsta bine precizată, cred că ele aparţin ani
s~anulu1. I~ acest caz, pa_rtea superioara a complexului grezos roşu trebuie să cuprindă 
ş1 werferuanul, cel puţin acolo unde există calcare dolomitice. 

Ter ţi ar u I. în perimetrul cercetat, depozitele terţiare aparţin sarmaţia
nului şi cuaternarului. 

Sarmaţianul este reprezentat prin conglomerate poligene, gresii şi marne gălbui. 
Conglomeratele sînt formate predominant din blocuri de calcare negre ladiniene 
care de Ia distanţă lasă impresia unor puternice mase de calcare de Guttenstein'. 

Depozitele sarmaţiene apar bine deschise în împrejurimile satelor Lunca-Sprie 
şi Bucuroaia. 
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Cuaternarul este repezentat prin blocuri ~e ~onglomera_te şi. gresii cu~rţiti~e 
permiene de dimensiuni mari, pînă la trei metn diametru, prmse mtr-o masa arg1-
loasă-nisipoasă. V 

Pietrisurile cuaternare se întîlnesc sub forma unor petece pe D. Magura, C_oasta 
r;". I ·ie D, Bulz In împreiurimile cătunului Surducel, depozitele cuaternare iau o 
rl Ull I , · · J • z I v 

dezvoltare deosebită, formînd în întregim~ culmea O~rzena- ~ eamana. V 

în privinţa modului.de gener_are, R: F1che_ux (13) ş1 Th. Krautner (~7) au arat~t 
că pietrişurile alcătuite dl~ blocu:i p~rm1ene dm. ~artea de n_ord_ a ~unţilor ~pusem, 

·nt decît vechi comm de dejecţie formate m cuaternarnl mfenor - pleist~~en. 
nu 

5

~. Bleahu (2) ţinînd seama de răspîn~ire~ ha~tică _a blocurilor şi de rotunjirea 
lor relativă, le consideră ca fond formaţrnni penglac1are. . . . . 

S-ar putea emite şi o altă _ipo_teză .. Dup~ rr.iod~1l ?e prezent~re ~ p1~tnş~nlo1, 
cu elemente componente, de difente d1mensrnru, raspmd1te haotic ş1 pr~nse }ntr-o 
masă nisipoasă-argiloasă, se poate p~esupl~~e că ~~este~ s-au form~t p~m caderea 
liberă a blocurilor de conglomerate ş1 gres11 cuarţ1tlce dm fruntea pmze1. de. Co?ru 
şi rostogolite pe pantă, aşa cum se observă şi astăzi. VFaptul că ~ne}e p1etnşun se 
găsesc Ia cîţiva kilometri de fruntea pînzei, ne face sa credem ca PL?Z~ ~e Cod~u 
a avut 0 extindere mai mare spre nord, şi că retragerea _spre sud a ~m1~e1 acesteia 
s-a făcut în măsura în care blocurile se desprindeau dm fruntea pmze1. 

B. TECTONICA 

1. Tectonica domeniului de Bihor este relativ simpl~ şi se încad1~ează în tect?
nica generală a Munţilor Bihor-Pădurea Craiului. Depozitele formeaza un monocli~ 
cu poziţia generală NW-SE, cu înclinarea de 30- 60° s~re. su~ . Pe D. Grueţ Ş~ 
v. Rîului exîstă şi mici boltiri anticlinale formate probabil 1Il timpul orogenezei 
austriace (vezi anexa 11). . . . V • , • • 

Poziţia monoclinală a depozitelor cretacice este com_rlicat~ d~ citeva falii, 
dintre care cele mai importa nte sînt cele de la_ S~rducel ŞI .v. ~1ulu1 . . 

II. Tectonica domeniului de Codru. Formaţrnmle domemulm de Codr~1 au d.1-
recţia generală NW-SE, cu valori diferite ale îuclin~rii spre sud.- De~oz1tele _di? 
pînză iau contact fie cu apţian-albianul _în v. R îului'. fi~ cu ba rreill.l~nul m v. Vtdei . 

Raporturile care există între depozitele domem~lui de C~dru. ŞI cele alev dome
niului de Bihor, după cum a arătat Th. Szontagh ~34).smt tecton~c~, 111 sensul ca depo
zitele formate în domeniul de Codru sînt aduse m pmza de şariaj peste ~ele fo~mate 
în domeniul de Bihor. Vîrsta încălecării constituie o problemă mult discutata. Th. 
Kriiutner (1 7) şi Gr. Răileanu (27) au arătat că _şa~iaj~l s-a pro.dus î°: gault-~eno
manian. Bazat pe unele elemente de ordin tectomc, m ipoteza existenţei dep~zitel?r 
cenomaniene, am considerat (26) că punerea în loc a pî11zei de Codru s-a facut ID 

două faze de orogeneză: austriacă şi subhercinică. . . V 

Mai tî rziu D. Patrulius (24) a arătat că orogeneza subher~_m1~a a fo~t cauza 
punerii în loc a pînzei de Codru, extinzînd a ria afectată de aceasta mişcare ş1 asupra 
Carpatilor Meridionali şi Orientali. 

M. Bleahu şi R. Dimitrescu (5) considve1~ă că mo1:ientul ho~ărîtor în dezvoltarea 
orogenică a Munţilor Apuseni se plaseaza 111 cretac1c~l supenor. . . 

Prin cercetările efectuate în ultimii ani asupra fJ1şul u1 cretacic dm pa~tea de 
NW a Munfilor Pădure(l Cr(liului, am ajuns la concluzi~ că dacă lu&m în cons1deran; 
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vîrsta formaţiunilor care apar la zi de sub pînza de Codru, trebuie să admitem că 
orogeneza din faza austrică (albian) este aceea care a imprimat caracterele princi
pale tectonice Munţilor Apuseni de nord şi a dus la încălecarea pînzei de Codru. 
~egi_un~a a ~~mas exonda.tă pînă la sfîrşitul turonianului (36), cînd marile depre
srnm ş1 apoi mtreaga regmne au fost acoperite din nou de ape. 

Orogeneza subhercinică trebuie să se fi făcut simţită şi în acest caz, deoarece 
efuziunile de Vlădeasa. care sînt legate de această fază de orogeneză sînt acope
rite adeseori de marnele senoniene din bazinul Roşia şi intercalate în acestea. 

C o n c 1 uzii. Pe baza datelor prezentate putem trage următoarele concluzii: 
în regiunea studiată se întîlneşte un autohton de Bihor, constituit din depozite 
jurasice şi cretacice, care suportă în pînză de şariaj depozite permiene şi triasice. 

Autolitonul. Jurasicul este reprezentat prin calca re albe dezvoltate în facies 
de Stramberg. 

în depozitele cretacice se pot face următoarele separaţi~: a) bauxite (berriasian
valanginian) ; b) calcare negre de apă dulce cu Characee şi Ostracode (ha uter ivian) ; 
c) calcare albe cu Pachyodonte, foarte asemănătoare calcarelor de Stramberg marne 
şi gresii marnoase conţinînd fragmente de ammoniţi (barremian) ; d) conglomerate, 
gresii, şisturi foarte variate, cu numeroase intercalaţii de calcare albe care trec la 
calcare cenuşii, grosiere, recifale cu Requienia ammonia Goldf„ R. ammonia var. 
sca!aris Paquier, Toucasia carinala Math., Polyconites verneui!i Bayle, P. douvil/ei 
di Stefano. Sedimentarea se încheie cu gresii şi şistu ri argiloase roşii-apţian-albiene. 

Pfnza de Codru. Permianul este constituit din conglomerate, gresii si sisturi 
roş!! cu intercal~ţi i de po~fire c:ia~ţifere şi. rad io.l~rite. Peste acesta se găse~c Şisturi 
roşu care aparţm wenernanulm ş1 dolorrute ams1ene. 

Dat fiind că seria flişului autohton este reprezentată prin depozite apţian
albiene şi că autohtonul şi pînza de Codru în regiunile vecine suportă transgresiv 
şi discordant depozite turaniene şi senoniene, vîrsta şariajului aparţine probabil 
albianului (faza austrică) . 

în regiune, peste depozitele mesozoice se întîlnesc pietrişuri constituite din 
blocuri de conglomerate şi gresii cuarţitice permo-werfeniene, înglobate într-o 
masă nisipoasă argiloasă. Aceste pietrişuri reprezintă probabil vechi conuri de 
dejecţie sau formaţiuni periglaciare. 
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rEOJIOH-1.Sl P AHO HA JIYHKA CilPE - KQPoEWTh - BAJUI PLIY JIYM CYP )l.Y\fEJI 

PE3lOME 

B H3y•raeMoM paifoHe BCTpe'raeTcH aBTOXTOH 1>11xop, CJIQ)KeHHhlli ropcKHMH 
H MeJIOBhIME OTJIO)f<emrn:MH, B TeKTOHHqecT<OM IJOKpOBe I<OToporo HaXO)l.HTCH 
nepMCT<He H TpHaCOBhie OTJIO)f(eHIUI. 

Aamoxmo11. IOpa npe)l.CTaBneea 6eJibIMH H3BecTHHI<aMH, pa3BHThlMl1 B tlla~IDI 
CTpaM6epra. 

B MeJIOBhIX OTJIO)f(emmx MO)f(HO Bbl)l.eJHITh: a) 601<c1uh1 (6epp11acc1rni1 -
sanaH)l(HHCK11i1), 6) 'IepHbre npecHol3o)l.Hbie HJBeCTHm<H c Characeae H Ostracoda 
(roTep1m), B) 6eJibie 1"3BeCTHHT<H c Pachiodonta JiMeIOllU1e CXO)l,CTBO c H3BeCTHH
J<aMH CTpaM6epra, Meprn.JIH li MeprenlfCThTe nec•1aHJ.iK.li c o6noMT<aMH aMMOIDTT 
(6appeM), r) KOlffJIOMepaThr, nec•ramnm, pa3Hoo6pa3Hbie cnaHJ.U>r c MHoro•rnc
neHHbTMH BKJIHHRBaliIDIMH 6eJibIX H3Becnuucos, pacnoJIO)f(eRHhIMH Ha KPYIIRhIX 
cephIX p11cl>oBhIX H3Becnumax c Requenia ammonia G o Id f., R. ammonia var
ca/aris Pa q u ier Toucasia carinata Mat h. Polyconites verneuili Ba y 1 e 
P. douvillei di Ştefan o. OcaAK006pa3oaam1e 3aKaH•111saeTCH rrecqamU<aMH ~ 
rJIBHHCTbIMH KpaCHbIMH )l,O-aJib6H.licI<HMI{ CJia~aMH. 

IloKpoa Koopy. IlepMcK.He OTJIO)f(eH11n, o6pa3oBalllThre KoHrnJToMepaTaMH, 
neclfaHHJ<aMH H KpaCHhIMH cnaHJ.~aMH co BT<Jil-O'lemmMH KBapu.esoro nopc[mpa 11 

paAHOJiapliThI. Ceepx HX i;axo)l.nTcH KpaCHhre cnaRIJ:hT sepcpeHc1<0ro npyca 11 .ll.OJJO
MBThI aHB3IDICKoro j]pyca. 

TaI< KaK cepirn aBTOXTOHHoro cPlliUIIa npeJJ.CTaBneaa )l.O-aJib6Hiî:cK11MH oTJIO
)KeHHllMH li aBTOXTOH, M DOKpOB KO.ll.PY B coce)l,H}lX palioHax HeCyT TpaacrpeCClfBHO 
li HecorJiaCHO 3aneraI-Olll,He TypOHCJ<He H ceHOHCKHe OTJIO)KeHHH, B03M0)KH0, qŢO 

1m)'.(s11r aJih6Jiii1cKoro noJpacrn (aBcTpniicKaa qia3a). 
B pai1oHe Ha Me3030llCKHX OTJIO)Ke1-rnnx BCTpe•taIOTCH raJie'IHHKH, COCTOHmHe 

H3 KOIITJIOMepaTOBbIX fJibI6 H KBapl.leBbIX nepMCT<O-BeptlleHCKHX nec11aHHI<OB, 3aI<JllO
qeHBhlX B nec1raay1-0 Maccy . .[(aHHhie rane•IHHKH npe,n;cTaBJIHIOT, BOJMO){rno, .n;peBHHe 
J(OHYChl BblHOCa HJIH rrepHrJial.llfa.JlbRhre o6pa3oBaHHH. 
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THE GEOLOGY OF THE REGION LUNCA SPRIE-CORBEŞTI-RÎUL VALLEY
SURDUCEL 

ABSTRACT 

On the basis of the data presented the following conclusions can be drawn: 
In the region studied, an autochto~ ~f Bihor is f~und, forn:ied. of creta~ec;rns 

and jurassic deposits, which supports tnass1c and permian depos1ts m the dnftmg 

sheet. . . d l d · 
The autochton. The jurassic is represented by wh1te limestones eve ope ll1 a 

facies of Stramberg. . . . . . 
The cretaceous separated can be as follows: a) baux1tes (bernas1an-valang~n~an); 

b) black limestone of fresh water with Char~c~e and Os~racode (haut~nv1a~); 
c) white limestone wi_th Pachyo~onts, very s1m1lar to th~ lzmestone of St.1ambe1 g, 
marls aud marlous gnt stones w1th fragments of ammorutes. (barrem~an), d) co_n
glomerates, grit stones, very varied schi~ts, with m.~merous mt.ercalat10n~ ofwh1te 
limestone turning to rough, reef gray limestone w1th Requem~ ammoma_ ~oldf., 
R. ammonia vascalaris Paquier, Toucasia carinata Math., Polycomtes verneu1/i Ba_yle, 
P. douvi/lei di Stefano. The sedimentation ends with grit stones and red - aptian-
albian argillaceous scbists. . 

Sheet of Codru. The permian is formed of cong~omerates, g_nt s~one and red 
schists with intercalations of quartziferous porphynes and rad1o~a.ntes. On _top 
of these are found red schists, belonging to the werfenian and arusmn dolonllt~s. 

The drifting age probably belongs to the albi~n (aus_tric phas~) because the senes 
of the autochtonous flysch îs represented by aptmn-albmn depos1ts and also because 
tbe autochton and the sheet of Codru in the neighbouring regions support trans
gressively aud discordantly turonian and senonian ~eposits .. 

In the region one finds, on top of the mesoz01c depos1ts, . grave~ for med . of 
erratic blocks of conglomerates and quartziferous permo-werferuan gnt stone, m-
cluded in an argillaceous sandy mass. . . . . . 

This gravel probably represents old cones of deJect10n or penglac1ary fonuatlons. 
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Pet1en a1avus Roemer 
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ÎMPREJURIMILOR LACULUl ROŞU 

(CARPAŢII ORIENTALI) 
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Comunicată {11 şedinţa di11 23 aprilie 1961 

Teritoriul de care ne ocupăm în lucrarea de faţă este situat în partea superioară 
a văii Bicazului. El este delimitat spre nord de vî1ful Ciutacu/ şi Muntele Licas; la 
sud se întinde pînă la Muntele Telecul; la vest este delimitat de Muntele Calului 
şi vîrfu/ Ciofranca, iar la est - de o linie ce uneşte Muntele Hăghimaşul Negru cu 
Piatra Ghilcoşului, Surducul şi Măgura Cupaşelor. 

Regiunea este drenată de pîrîul Hăghimaş, p. Piatra Roşie p. Licaş, p. Suhardul, 
care îşi aduc apele în Lacul Roşu, obîrşia văii Bicaz. La nord de Masivul Suhardu/ui, 
p. Bicaz primeşte pe stînga p. Cupaşelor. 

Morfologia regi.unii este dominată de masivele Ciutacul, Muntele Calului, 
Piatra Ciofmnca, care în partea de vest au pante dulci constituite clin şisturi cris
taline, iar în partea de est creste abrupte de dolomite; şi, în sfîrşit, Masivul Hăghi
maşul Negru Ghilcoş-Suhardul constituit din calcare de Stramberg. 

Prezenţa Lacului Roşu în mijlocul coroanei de munţi şi Cheile Bicazului, cu pereţi 
înalţi de circa 300 m şi abrupţi, oferă celor veniţi la odihnă un pitoresc rareori 
întîlnit. 

Din punct de vedere geologic, regiunea studiată este situată în marea unitate 
structurală a Carpaţilor Orientali: zona cristalino-mezozoică. 

Cele mai vechi date cu privire la geologia regiunii se datoresc lui F. Hauer (6) 
care, între anii 1856- 1862, a făcut o cartare de recunoaştere pentru întreg lanţul 
Carpaţilor Orientali. El deosebeşte în aceşti munţi trei zone: 

- grupa de est, în majoritate de vîrstă cretacică, echivalentă zouei flişului; 
- grupa mijlocie, alcătuită din calcare jurasice şi conglomerate eocene, care 

reprezintă depozitele mezozoice de pe cristalin; 
- grupa de vest, constituită din şisturi cristaline cu intruziuni de sienite. 
După F. Hauer, regiunea a făcut obiectul cercetărilor lui Fr. Herbich. Rezul

tatele studiilor sale au fost publicate într-o lucrare de sinteză care cuprinde Ţara 
Secuilor. Fr. Herbich (8) descrie şi orizontează pe baze paleontologice o parte în
semnată a depozitelor mezozoice de pe insula cristalină de nord, şi îndeosebi for
maţiunile mezozoice din Munţii Hăghimaşului, străbătute de serpentine şi melafire, 
puse în loc în triasicul superior sau în liasic. 
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