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

Regiunea este drenată de pfrîul 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 regiunii este dominată de masivele Ciutacul, Muntele Calului, 
Piatra Ciofranca, care în partea de vest au pante dulci constituite din şisturi cris
taline, iar în partea de est creste abrupte de dolomite; şi, în sfîrşit, Masivul Hăghi
maşul Negru Ghilcoş-Suhardul constitui t 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 o rizontează pe baze paleontologice o parte în
semnată a depozitelor mezozoice de pe insula cristalină de nord, şi îndeosebi for
maţiunile mezozoice din Munţii liăghimaşului, străbătute de serpentine şi melafire, 
puse în loc în triasicul superior sau în liasic. 
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în 1922, E. Jekelius (10) revizuieşte şi completează fauna citată de Fr. Herbich, 
atît din depozitele doggeriene cît şi din „Stratele cu Acanthicus". De asemenea men
ţionează că această faună este foarte asemănătoare cu aceea colectată şi descrisă 
de el de la Strunga-Bucegi. 

Între anii 1919-1934, I. Atanasiu studiază întreaga regiune a Cheilor Bicazului 
şi alcătuieşte o hartă geologică foarte completă. 

Prezentarea hărţii geologice a Cheilor Bicazului a fost făcută ulterior 
de I. Băncilă (4). 

între anii 1927-1935, I. Băncilă studiază Masivul Hăghimaşului. Rezultatele 
cercetărilor sale sînt concretizate într-o lucrare (3) în care se găsesc numeroase 
referiri la geologia împrejurimilor Lacului Roşu. 

în 1950, Gr. Răileanu (2) determină fauna liasică recoltată de J. Atanasiu de 
pe p. Ghi!coş şi arată pentru prima dată că depozitele liasice de aci sînt dezvoltate 
în facies de Hierlatz. 

în alcătuirea geologică a împrejurimilor Lacului Roşu intră şisturi cristaline, 
peste care stau transgresiv şi discordant depozite de vîrstă mezozoică. Ambele for
maţiuni sînt străbătute de roci eruptive, provenite dintr-o activitate magmatică 
desfăşurată în timpul orogenezei austrice (vezi anexa I şi II). 

Cristalinul. Fundamentul cristalin n-a intrat în preocupările noastre decît 
în măsura în care vine în contact cu rocile sedimentare. 

în general, c1:istalinul este alcătuit din roci intens metamorfozate, gnaise şi 
micaşisturi. Poziţia lor este nord-vest-sud-est, cu înclinări de 30° spre est. 

Şisturile cristaline amintite apar cu deosebire la izvoarele pîraielor : Piatra 
Roşie, Muntele Calului şi Hăghimaş. Ele formează în întregime clina de vest a 
masivelor: Piciorul Calului, Muntele Calului şi Piatra Ciofranca. 

Spre vest şi nord de Lacul Roşu, gnaisele şi micaşisturile mai apar la obîrşia 
pîraielor: Licas, Suhardul şi Cupaşe. 

Depozitele sedimentare. Transgresiv şi discordant se aştern depozitele mezozoice 
dezvoltate în facies calcaros. Acestea formează, din punct de vedere tectonic, ceea ce 
W. UII!ig (18) a denumit „sinclinalul extern". 

Urmărit de-a lungul axei sale, se constată că sinclinalul extern prezintă ondu
laţii. Depozitele situate în porţiunile ridicate ale acestor ondulaţii au fost înlăturate 
prin eroziune, aşa încît formaţiunile mezozoice de pe cristalin se prezintă sub forma 
de petece izolate. 

Regiunea studiată de noi se situiază în acea zonă a sinclinalului, unde acesta 
are şi lărgimea maximă, fapt ce a contribuit la păstrarea unei serii complete din 
depozitele mezozoice. 

în succesiunea acestor depozite de pe cristalin se constată existenţa a cinci 
cicluri de sedimentare, separate prin discordanţe unghiulare şi lacune stratigrafice. 

Ciclul I de sedimentare (triasic) începe cu conglomerate şi gresii cuarţitice, 
peste care urmează gresii micacee de culoare roşcată sau gălbuie. Sedimentarea 
se continuă cu calcare dolomitice şi calcare albe şi se încheie cu calcare roşii. 

Werfenianul. Transgresiv şi discordant peste şisturile cristaline stă un complex 
detritic alcătuit din conglomerate şi gresii cuarţitice. Conglomeratele sînt roci dure, 
formate prin cimentarea elementelor de cuarţ alb, de dimensiuni diferite, uşor 
rotunjite. Se întîlnesc rar şi fragmente de şisturi cristaline. Cimentul este silicios, 
în parte cristalizat, conferind rocii duritate mare. 

GeoloRia împrejurimilor Lacului l?oşu 21 I 

Conglomeratele se întîlnesc constant ~a baza se~iei. şi au grosim~a J:?edie de 
15-20 m. Ele aflorează cu deosebire la izvoarele prra1elor Su~ard ş1 .. L1cas ... 

Peste conglomeratele cuarţitice urmează, în trecere gradata, grezu cua~ţ1tice 
de culoare roşie sau gălbuie. La bază, gresiile alternează cu conglomerat7le~ iar ~a 
partea superioară au intercalaţi~ su?ţiri de. ~!1rne calcaroase. Sînt cons~1~u1t~ d,m 
granule mici de cuarţ, legate pnn ciment silic10s. Pe suprafeţele de stratif icaţ1e ctu 
numeroşi fluturaşi de mică al.bă. . . , , . 

Gresiile cuarţitice au grosimea de cuca 10 m ş1 se mtîlnesc pe Muntele Calulw 
şi la Piatra Ciofranca. . . . . 

Peste gresiile cuarţ1tice urmează, la Pzatra Czofranca, calcare marnoase. dure, 
cenusii-negricioase, în spărtură proaspătă, gălbui pe suprafeţele de alteraţie, cu 
inter~alaţii subţiri de marne. La partea superioară, calcarele marnoase trec la cal
care dolomitice în plăci. 

în conglomeratele şi în gresiile cuarţitice nu au fost întilnite fosile. Pri~ ase
mănarea cu conglomeratele de tip Verrucano din Alpi, W. Uhlig (1 8) le-a considerat 
de vîrstă permiană. 

I. Atanasiu (1) a găsit în Munţii Tulgheşului, sub vîrful Azodul Mare, în cal
care dolomitice şistuoase, situate la 5 m deasupra gresiilor, urn_iăt~arele forme : 
Myophoria costata Zenk; M. laevigata Zieten; Homomyafassaens1s Vissm.; Pecten 
discites Schloth · Gervileia modiola Frech; G. exporrecta Lesp„ etc. . 

La Lacul Roşu, pe p. Piciorul Calului, în gresiile cenuşii de sub dolonnte, I . 
Atanasiu a întîlnit impresiuni de Myophoria şi Myacites. . 

Bazat pe continuitatea de sedimentare care exist~ între con~lomer.atele ş1 gre
siile cuarţitice şi calcarele dolomitice pe care le suporta, I .. Atanasiu. stabile~te pentru 
prima dată că depozitele detritice de la baza comple~ulm ~ezozoic aparţu~ W e1fe· 
nianului ieferior în faciesul Stratelor de Sei~; dolonntele şistoase ce. conţm fauna 
citată, aparţin werfenianului superior în fac1~sul Stratelo~ de Camp11. V • 

Prin cercetările noastre, executate în regmnea Lacului Roşu, am gasit un nou 
punct fosilifer, la Piatra Ciofranca. Aici, în p~niţie similară cu .aceea ?e !a Azodul 
Mare, se întîlneşte un nivel de calcare dolonn~ice cu nume.mas: i.m~resmn__i de Myo
phoria costala Zcnk şi Homomyafa~s~ensis 'Y1ssm. ~ care v~e sa i:it:i-reasc~ punctul 
de vedere al lui J. Atanasiu în pnvmţa existenţei werfemanulm m regmne.. . 

Anisian-ladinianul urmează în continuitate de sedimentare peste werferuan ş1 
este reprezentat prin calcare dolomitice, groase de .cc~. 20~ m. V V ~ 

Calcarele dolomitice sînt roci de culoare cenuşie 111 spartura proaspata, albi
cioase pe suprafeţe alterate. în 10.asă, calcarele ~olo~i~ice sî:°t ~uterni~ ~isur~te, 
crăpăturile fiind umplute cu matenal ro.şu, bogat m ox1z1 ~~ f1er ş1 alunnmu. Cmd 
sînt mai bogate în carbonat de magnezm, calcarele dolonnhce au. suprafeţele alte-
rate cu aspect neregulat, prismatic, cu muchiile rezi~tentev I~ lovu:e: . . V 

Din cauza fisurilor calcarele dolomitice apar masive, fara stratlf 1caţ1e evidenta. 
Numai la partea inferi'oară ele sînt stratificate vizibil, sau chiar şist~oase. 

în ce priveşte vîrsta calcarelor dolomitice, acest~a · au fost cons~der~te de _F. 
Hauer (6) ca aparţinînd eocenului. Fr. !f erb~c~ (82 ~ .a~uns. la concluzi~ ca ele sm~ 
de vîrstă triasică. Această părere a fost rmbraţ1şata 1mţial ş1 de W. Uh/ig, care, ~a1 
tîrziu a considerat calcarele dolomitice ca aparţinînd permianului în facies germamc. 

i. Atanasiu a fost primul care a stabilit, pe baze pale?n~ologice, _ vîrsta calca
relor dolomitice. Prin descoperirea la Azodul Mare .a fa1:111~1 cit~te m.a~ sus, a_u~orul 
ajunge la concluzia că, calcarele dolomitice aparţm tnasiculu1 (an1S1an-ladmian). 



212 I. Preda şi M. Pelin. 

Calcarele dolomitice ocupă suprafeţe importante în regiune, pe flancul de vest 
a l sinclinalului . Vi1ful Licas, vî1ful Ciutacul, Muntele Piciorul Calului, Muntele 
Calului sînt alcătuiţi din calcare dolomitice triasice. Pe suprafeţe restrînse, calcarele 
dolomitice mai apar pe p. Piatra Roşie, p. Hăghimaş, p. Licas şi p. Cupaşelor. 

Triasicul superior (carnian-norian). I. Atanasiu (J, 4) a atribuit triasicului superior 
o serie de calcare masive, uneori stratifica te, de culoare alb-roz, comparabile cu 
calcarele Doriene din Munfii Pădurea Craiului şi Codru Mama. Aceste calcare sînt 
puternic frămîntate. 

În calcarele alb-roz din împreju ri mile Lacului Roşu nu s-au găsit fosile. Mult 
mai la sud, la est de Bc'ilan, Fr. Herbiclt (8) a observat printre dărîmături un 
bloc de calcare, din care a recoltat un fragment de ceratit, determinat de Mojsisovics 
ca fiind Tropites (Jovites) dacus Mojs„ formă caracteris tică pentru triasicul superior. 

Aceleaşi calcare roşii , sub formă de blocuri, au fost întilnite de Fr. Herbich 
şi sub creasta principală a Hăghimaşului. Numeroasele exemplare de ceratitoizi 
detenninate de Mojsisovics indică triasicul superior (norianul) în facies de Hallstadt. 

Calcarele triasice superioare, în raport cu calcarele dolomitice triasice medii, 
apar sporadic. Ele se întîlnesc sub forma de petece pe p. Suhard şi p. Hăghimaş. 

Ciclul II de sedimentare (liasic). Depozitele liasice din regiune au fost semnalate 
pentru prima dată de I. Atanasiu la sud de Lacul Roşu. Ele sînt reprezentate prin 
calcare, uneori oolitice, de culoare roşie, roşie-violacee, pe alocuri gălbuie. Coloraţia 
diferită trebuie pusă, fără îndoială, pe seama unui conţinut în fier, care variază 
cantitativ de la un punct la altul. 

Analiza chimică') a calcarelor liasice de pe p. Piatra Roşie arată un conţinut 
în fier de 9,20%, sau recalculat în oxid de fier, 13,21% Fe

2
0 2 • 

Din calcarele liasice de lîngă Lacul Roşu, I. Atanasiu a recoltat o bogată faună 
de brachiopode şi lamellibranchiate, la care se adaugă cîteva exemplare de amoniti 
şi belemnifi. Dintre acestea, Gr. Răileanu (2) a identificat următoarele forme: Spf
r[ferina haueri Suess„ Rhynchone11a fissicostata Suess„ R. variabilis Schlotb„ Wald
heimia subnumismalis Dav„ Pecten humberti F um„ Entolium liasinum Nyst„ Pseudo
pecten aequivalvis Sow„ Chlamys textorius Schloth„ Nautilus striatus Sow„ Rhaco
phy11ites cf. urmoesensis Herb„ Belemnites paxillosus Schloth. 

Bazat pe aceste forme, Gr. Rc'iileanu arată că liasicul din regiune este dezvoltat 
în facies de Hierlatz. 

Calcarele liasice sînt situate fie peste calca rele albe noriene, cum se poate con
sta ta pe versantul de est al Muntelui Calului, fie peste calcarele dolomitice ca în 
imediata vecinătate a Lacului Roşu. Acest fapt l-a condus pe Gr. Răileanu (6) la con
cluzia că între triasic şi liasic ex istă o discordanţă unghiulară şi o lacună stratigrafică 
datori tă mişcărilor orogenice kimmericc vechi. 

La sfîrşitul liasicului regiunea a fost atinsă de mişcări orogenice, deoarece 
depozitele doggeriene, cu care începe ciclul următor de sedimentare, se aştern dis
cordant şi transgresiv peste formaţiunile mai vechi„ 

Ciclul III de sedimentare (dogger-portlandian) începe cu conglomerate si se 
continuă cu gresii calcaroase şi calcare cenuşii. Aceste depozite aparţin dogger.ului. 
Urmează, în continuitate de sedimentare, oxfordianul cu jaspuri, kimmeridgianul 
cu calcare cu Aspidoceras acanthicum şi portlandianul cu calcare recifale masive. 

1 Analiza chimică a fost efectuată pe o probă informativă de tov. C. Pătroescu, în 
Laboratorul de mineralogie al Uoiv. „C. I. Parhoo". 
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Doggerul este reprezentat în. bază prin conglomerate calcaroase cenuşii, peste 
care urmează gresii calcaroase ş1 calcare. . . 

Conglomeratele sînt constituite din elemente de cua:ţ alb, c~lcare. d~lon;u~ic: 
si rare fragmente de şisturi cristaline. Aceste elemente sint de d1mensmru m1c1 ŞI 
puţin rotunjite. Cimentul este c~lcaros„ . . • . -:-

Conglomeratele calcaroase smt roci dure, de ~uloare c:nuş1e ~n:hisa~ Ele~en
tele componente sînt fine. Se pot observa numeroşi fluturaşi de mica alba, mai rar 
granule de calcar. _ • . 

Calcarele sînt compacte şi omogene. În spărtură proaspa:a a1:1 culoarea cenuş~e 
închisă. Prin alterare formează la suprafaţă o crustă poroasa, de culoare galbena, 
cu nuanţe deschise. • • . 

După Fr. Herbich (8) şi E. Jekelius (10) calca~ele grezoase ~mt m ~ener~l fosi-
lifere. Autorii au recoltat o bogată faună de brachiopode, lamellibra1;1c:_b1ate ŞI amo
noidee, care dovedeşte prezenţa bathonianului. Dintre aceste~ citam : Terebra
tula sphaeroidalis Sow„ T. dorsop/icata Suess„ Rhy.nch?nella spmosa Schloth., R. 
ferri Des/., R. quadriplicata Z iet„ Pholadomy~ murc/11som S~w„ i::h. ang~stat~ Sow., 
Phylloceras flabellatum Neum„ Ph. d~mi~offz ~ouss:, Parkmsonia parkms?m Sow„ 
Stephaeoceras rectelobatum Hauer, Szemll'adskra aurzgera (Oppel), Belemmtes cana-
liculatus Schloth. 

E. Jekelius (10) arată că această faună se apropie foarte mult de aceea de la 
Strunga-Bucegi, 22 de forme fiind comune. . . . . . . 

Doggerul din împrejurimile Lacului Roşu atmge gros1m1. neob1şnmte, Cll'Ca 200 ~
Credem că aceasta nu este grosimea normală a doggerului: Ea se dato~eşt~ presrn
nilor tectonice la care au fost supuse formaţiunile mezoz?1ce d.~ pe cn~talm. 

Ma/mul. Depozitele neojurasice sînt reprezen~at~ pnn sernle urmatoa~e: cal
lovian-oxfordian - 'jaspuri cu Radiolari; kimmendg:ian - calcare cu Asptdoceras 
acanthicum; portlandian - calcare coraligen~ de S~r~°:1~erg. . 

Callovian-oxfordianul este reprezentat pnn roci s1lic10ase. de .culoar~ roşie sa~ 
cenusie-verzuie. Acest complex roşu este format din jaspun, d1spu~e ;n ?ancun 
înă 'ia 30-40 cm grosime, intercalate în şisturi argiloase, .care, uneon, smt nnpreg

~ate cu silice. Se constată că şisturile argiloase sînt mai frecvente la baza com-

plexului. · d' 1 t • 
Studiul microscopic arată că jaspurile sînt alcătmte m cuarţ co ora m roşu, 

în care abundă resturile de radiolari. _ . _ 
Prezenţa jaspurilor în Munţii Hăghimaş a fost semnalata pentru prima data 

de F. Hauer (6) care a arătat că jaspurile ~e situi~ză la .baza ca!ca:elo~ ~e Stran~ber~. 
Fr. Herbich (8) si W. Uhlig (1 8) au considerat Jaspunle de virsta tnas1~.super~~ara. 

Mai tîrziu, E. Vadasz (19) a constatat că jaspurile stau peste gresule fos1life~? 
doggeriene şi suportă calcarele cu Aspidocer~s i:canthicum. Bazat pe aceste observaţu, 
E. Vadasz atribuie jaspurilor vîrsta calloviana. • . . . . _ 

E. Jekelius (10) în urma unor profile făcut.e. lll JUrul. f:ac~lu.' R~şu, confirn_i.a 
ideile lui E. Vadasz şi constată că jaspurile de aici au poz1ţ1e s1m1lara cu acele dm 

Bucegi. . • M t" T< f I 
f. Atanasiu (J , 3) şi /. Băncilă (5), prin cercet~nle executate m !'11.11 u g.wş 

si Hăghimaş, au constatat şi ei justeţea ideilor expnmate de E. V~dasz ~· E~ Jekel~us. 
' în ce ne priveşte, afirmăm ~ăjaspurile ~rn:ă:esc c~ o banda contmua ca!carele 
de Stramberg, începînd de la cherle Brcazulur, pma l~ v11f u! Telecu! . • Pe toa~a ~ona 
de apariţie a lor, jaspurile stau peste calcarele doggenene ş1 suporta m contmu1tate 
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de s~dimentare calcarele cu Aspidoceras acanthicum, sau pe alocuri calcarele port
landiene. 

Kimmeridgianu/. Prezenţa depozitelor kimmeridgiene a fost semnalată de 
F. Herbich (8) la sud de Lacul Roşu şi Ia obîrşia văii Ciofranca. Fosilele recoltate din 
ambele p~ncte au fost stud!~te atît de d~sc.operitor, cît şi de E. Neumayer (11). Ei 
au de~ermm.at 36 de ammomţ1, u.n belemnit ş1 3 brachiopode. Ulterior, F. Jekelius (10) 
a revazut ~1. completat fauna citată, numărul formelor ajungînd la 74, dintre care 
55 ammoruţ1. 

DeP_,ozitele kimme~idgiene de la sud de Lacul Roşu, de sub Piatra Ucigaşului 
au urmatoarea succesrnne: 

La bază, p~s~e ori~ontul jaspurilor, urmează calcare noduloase roşii, groase 
?e 3- 4 ~· stra~ificate. m bancuri de 30:-40 cm. Aceste calcare sînt foarte bogate 
~n ~estun organice. Dm.tre acestea am identificat următoarele forme: Phylloceras 
zs~tipum Benecke, Cal/1phylloceras manfredi (Oppel), Sowerbiceras tortisulcatum 
(d Or~.), Lytoc_eras (Thisanolytoceras) suti!e Oppel, Lytoceras polycyclum Neum„ 
Str~blit<~s tenuilobatus Opp~l, Taramelliceras holbeini (Oppel), T. kochi (Herbich), 
Perisphmcte~ hetaerus Herb1cb, P. stenonotus Herbich, Lithacoceras ulmense (Oppel), 
L. geron (Z1tt~l), Pseudo~imoce;as herbichi (Hauer), P. teres (Neuro.), Aspidoceras 
(Psudowaagema) haynald1 Herb1ch, A. (Physodoceras) circumspinosus Quenst„ Lae
vaptychus la~us var. uhlandi-taxopora Trauth„ L. latus var. taxopora Trauth. 

Peste orizoi:i:tul calcarelor noduloase roşii, urmează în trecere gradată, un pachet 
de calcare cenuş~, foarte dure, gros de 3 m. Calcarele cenuşii sînt stratificate în bancuri 
d~ 30-40 ~m ŞI separate între ele prin gresii calcaroase friabile, groase de 7-8 cm. 
Ş1 acest orizo~t:, este foarte bogat în fosile. Dintre formele identificate de noi pînă 
în prezent citam: Phylloceras /eptoptychum Herbich, Soverbiceras tortisulcatum 
(d'Orb.)'. Stre~lites tenui!obatus (Oppel), Taramelliceras compsum (Oppel), 
T. Koclu (He.rb~ch), Catro/iceras acer (Neuro), Aspidoceras acanthicum Oppel, Aspi
doceras .long1sp1;zum S?w., A. ~Physodoceras) liparum Oppel. 

1!lt1mul .orizont ş1 cel m~1 dezvoltat este format din gresii calcaroase cenuşii
verzm. Grosimea acestora atmge 30 m. 

în gresii, ~osilele sîn~ mai puţin abundente şi rău păstrate. Din ele am determinat: 
Sf!haerodus gzgas Agasstz„ Ptyclzophylloceras ptycltoicum (Quenstedt), Protetrago
mtes strangulatum (d'Orb.), Lytoceras (Hemi/ytoceras) immane Neuro„ Aptychus 
lamellosus Park. 

. K~'!'meridgianul, astfel descris, se întîlneşte numai la Lacul Roşu. In restul 
regr~nu el este reprezentat numai prin calcare roşii sau lipseşte cu desăvîrşire fiind 
lammat. ' 

. J!ort~andianul este ~ep~ezentat pri~ calcare rec~fale, omogene, de culoare cenuşie
alb1c1oasa .. Ele s~ prezmta sub forma de bancun groase de 2- 3 m, vizibile de la 
o_a1:ecare distanţa. Acest mod de prezentare imprimă calcarelor caracterul de ma
s1v1tate. 

In secţi.uni sub~ri calcare~e portlandiene sînt formate din aglomerarea unui 
bogat material orgaruc, ceea ce mdreptăţeşte încadrarea lor la faciesul de Stramberg. 

Calcarele de Stramberg ating grosimea de 400-500 m. 
In ce prive~te v~sta acestor . ~alcare, F. Hauer (6) a fost primul care a întî1nit 

form~ portlan~ten~ m e~e. Studul~ ulte_rioare întreprinse de F. Herbich (8) şi E. 
Je~~hus (10) v1~ s~ confirm~ vedenie lui F. Hauer. I. Atanasiu şi /. Băncilă au îm
braţ1şat aceeaşi parere. Ultimul (3) a recoltat şi identificat din aceste calcare un 
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număr de 16 forme, printre care se citează coralieri, brachiopode, gasteropode, 
lamellibranchiate şi nautiloidee. . 

Din calcarele de Stramberg de la nord de Hăghimaşul Negru noi am recoltat 
forme de: Cidaris coronata Goldfuss, Nerinea hoheneggeri Peters, N. strigi/lata 

Strukmann. . . . V El ro 
Calcarele de Stramberg reprezintă formaţiunea cea mai caracteristica. e ior-

mează în întregime culmea Hăghimaşului Negru-Piatra Ucigaşului-Surduc, în 
care pîrîul Bicaz şi-a săpat Cheile. . . . . V V• 

Ciclul IV de sedimentare (berriasmn-apţ1an mferior). Dupa Gr. RaTleanu (16) 
şi D. Patrulius (14), la sfîrşitul jurasicului a avut loc ? scurtă peri?adă de exondare 
datorită miscărilor kimmerice tîrzii, aşa încît depozitele neocoffilene stau peste o 
suprafaţă d~ eroziune săpată în calc~rele de Stramb~rg. . . V V 

Neocomianu/ este reprezentat pnn calcare cenuş1;1-alb1c10as~'..foarte ~sei:nana
toare celor jurasice. în ele E_. Vadasz ~19~, cu ocazia :onstru1rn şoselei B1caz
Gheorghieni, a întîlnit resturi de ~eq~1e1,lla, pe haz~ carora ~utorul conclude că 
cel puţin în Cheile Bicazului trebuie sa fie prezent ŞI neocoil1;1anuvl. .. 

în Hăghimaşul Negru, I. Atanasiu a separat la partea superioara a sene~ de vcal
care cenuşii albicioase, un pachet de calcare marnoase albe pe care le considera de 
vîrstă cretacic inferioară. . 

Ciclul v de sedimentare (apţian-albian) este reprezentat prm conglomerate cu 
intercalaţii de gresii şi marne la partea inferi~ar~. . 

Gresiile sînt alcătuite din elemente de diferite provemenţe. Se pot observa 
fragmente de şisturi cristaline, jaspuri şi calcare. <!r~siil~ ~e. pre:intă V sub for~~ 
de bancuri de 40-50 cm, grosime. Au culoare cenuşie mchisa m spartura proaspata 
gălbuie pe suprafeţele alte.rate. „ . „ . . .v 

Pe pîrîul Hăghimaş ş1 afluenţu ~cest~ia gresu_l~ co~ţm fosile iau c?nse~v~te, 
în deosebi brachiopode, lamellibranch1ate ş1 belemmţ1. D1~t~e acestea am identificat 
următoarele forme: Neohibo/ites ewaldi (Strombeck), N. mzmmus var. obtusus Stoley, 
N. minimus var. oblongus Stoley. . 

Conglomeratele sînt constituite din el~men~e f?art~ :rariate ca natur~ şi dime?
siuni. La partea bazală elementele au d1mensrnru m1c1, de 1-~ cn:, ~iamet:u, .m 
care predomină gresiile cuarţi~ice ş~ ja_spurile. ~a partea super~oara smt alcat~1te 
predominant din calcare de d1mensmm :e d.epaşesc 4--~ cm d1~~etru. Uneon se 
întîlnesc adevărate calcare de culoare galbme sau cenuşie deschisa . 

In ce priveşte vîrsta acestui complex F. Herbich (8) me~ţionca.ză. în calcare~e 
din regiunea Tulgheş caprotine şi nerinei, iar pe valea Sadovez, R~quze._man ammoma 
şi Radiolites neocomiensis. Pe baza acestor forme Herbich considera calcarele de 
vîrstă neocomiană. 

I. Atanasiu (1) a recoltat din intercalaţii grezoase în cong.loroeratele de pc vale.a 
Stînei (Tulgheş) exemplare de: Orbito/ina sp., Eugyra pus1/a Koby, Pl~cocoema 
pluricostata Dietrich, Criptocoenia picteti Koby, Cyathopho:~ reg_ulans Fron;i, 
Hydnophora crassa From., Laturasrea ex igius Proro„ Serpula f1liform1s Sow„ Favia 
hemisphaerica From. . V 

Bazat pe aceste date paleontologice, I. Atanasiu trage concluzia ca „stratele 
cu orbitoline" aparţin apţianului. 

Belemniţii recoltaţi de noi pe puiul Hăghimaş, indică pentru c?mpl~x~l grezos 
conglomeratic vîrsta apţian-albian. Cît priveşte formele de caprotine gas1te de F. 
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Herbich în regiunea Tulgheş, acestea trebuie să provină din blocurile de calcare 
barremiene remaniate în conglomerate. 
. în _Perim~trul cart::t_„;tratele ~u orbitoline" ocupă valea Hăghimaşului, începînd 

dm regiunea izvoare pma ID apropiere de Lacul Roşu. Ele mai apar sub Piatra Ghil
coşului şi pe pirîul Cupaşelor. 

în toate punctele de apariţie, depozitele ap\iene-albiene se astem discordant 
şi transgresiv peste seria mesozoică mai veche şi peste criştalin. ' 
. . în asociere cu depozitele cretacice se întîlnesc în regiune roci bazice serpen

tm1zate. Ele apar sub formă de filoane, pe liniile tecton ice şi străpung toată seria 
depozitelor mesozoice, inclusiv pe cele apţian-albiene. 

Ivirile mai importante de serpentine se întîlnesc pe pîrîul Hăgliimasu/ui şi pe 
pfrful Cupaşelor. · 

Serpentinele din regiune au fost întîlnite pentru prima dată de F. Herbich (8) 
care le-a înglobat în grupa rocilor eruptive mesozoice, împreună cu diabaze si mela-
fire, fără să precizeze timpul cînd au fost puse la loc. · 

I . Atanasiu (1) a arătat că aceste roci au fost puse în loc în aptian, dar nu exclude 
posibilitatea apariţiei lor mai devreme. · 

Din punct de vedere tectonic, depozitele mesozoice de pe cristalin formează 
ceea ce W. Uhlig (18) a denumit sinclinalul extern. Regiunea studiată de noi se 
plasează pe aripa internă a acestui sinclinal. Aici, formaţiunile mesozoice au căderea 
generală spre est ca şi cristalinul peste care stau transgresiv şi discordant. 
_ ?upă . I. Atanasiu (I), depozitele mesozoice ce alcătuiesc aripa internă a 

smclinalulm extern formează în valea Bicazului trei solzi suprapuşi, deversaţi 
spre vest. 

Solzul de est este alcătuit din dolomite triasice, peste care se află toată seria 
depozitelor jurasice şi cretacice inferioare. Acest solz se poate urmări din valea 
Bicazului pînă la Hăghimaşu/ Negru. 

Solzul median este constituit din gnaise oculare, calcare dolomitice triasice 
şi gresii doggeriene. 

. Solzul de vest în valea Bicazului este constituit din depozite triasice şi dogge
nene, la care se adaugă în masivul Hăghimaşul Mare calcare de Stramberg cu 
kimmeridgianul fosilifer în bază. ' 

Cercetările executate de noi ne conduc la ideea că în această regiune sîntem 
în prezenţa unui sinclinal orientat nord-sud, afectat de numeroase falii trans
versale şi longitudinale, de-a lungul cărora se remarcă o împingere către vest 
fără însă a căpăta importanţa pe care le-o acordă I. Atanasiu (vezi profilel~ 
geologice). 

1n ce priveşte discordanţele şi lacunele stratigrafice care există între diferitele 
cicluri de sedimentare, acestea se datoresc mişcărilor orogenice prealpine si alpine, 
care au prins depozitele mesozoice în următoarele faze: ' 

a) faza kimmerică veche s-a manifestat după depunerea depozitelor triasice. 
Efectele ei sînt vi_zibile astăzi prin eroziunea care a înlăturat o bună parte din 
calcarele albe, nonene. Este foarte probabil ca ea să fi fost însoţită şi de mişcări 
de cntare, însă discordanţele unghiulare dintre depozitele triasice şi cele liasice 
care urmează au fost mult diminuate în fazele următoare de cutare ; 
• . b) a ~ou~ cut~re s~ datoreşte mişcărilor liasice care s-au manifestat probabil 
m timpul has1culw medrn. În scurta perioadă de exondare din timpul acestei faze 
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orogenice, depozitele liasice au fost puternic erodate, întîlnindu-se astăzi numai 
ca petece; . _ 

c) faza kimmerică tfrzie s:a maymfestat d~pa acum~larea ca~carelor portl_an; 
diene. Ea poate fi recunoscuta dupa o uşoara suprafaţa de erozrnne, care exista 
între depozitele jurasice şi cele cr~tacice; . , . . . 

d) faza austrică veche s-a manifestat probabil la sf~rş1tul ba~rem1a~ulu1. Ea 
este evidenţiată prin transgresiunea şi discordanţa depozitelor ap\1an-alb1ene care 

urmează; · d l 
e) ultima fazei de cutare şi cea mai importantă_, c~re a afectat ŞI ~un amentt~ 

de şisturi cristaline, aparţine fazei austrice propnu-z1se. Ea s-a manifestat dupa 
formarea „Stratelor cu orbitolinc" apţian-albiene. 
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K BOilPOCY HlYqEHJUI OKPECTHOCTEA: JIAKY .JI POlliY {KPAHCoro 
03EP A) (BOCTOHLIEE KAPilATLI) 

PE3IOME 

B reorronPrecKOM cTpoemi:e: palio1rn JlaI<yJI Porny (KpacHoe 03epo) y<1acTByIOT 
KpHCTaJIJIH'IeCKlie CJiaHI~bI 1iI oca.n:o'IHbie nopO)l.bI Me3030HCKOro B03pacTa, CKB03b 
KOTOpbIX npOXO.U:HT OCHOBHbie cepneHTHHH3lipOBaHHble ByJIKaHli'IeCKHe nopO.z:t:bI, 
o6pa3onannmecH no npeMH aacTpHlicKoro oporeHe3a. 

Me3030HCKHe OTJIO)KeHIDI o6pa30BaJIJiICb B TetfeJUie 5 nm<JIOB Ce)UlMeHTanHH. 
I. Tpuacoeb1u IJUKIZ HatI1rnaeTcH KOHrJIOMepaTaMH, KBapnenbIMH nectiaHHKaMH 

H .l(OJIOMHTOBbIMH H3BeCTHHKaMH Bep<tieHCKOro Hpyca, B IlJiaCTHHKax npo.n:on
)l(aeTC.ll .l(OJIOMHTOBbIMH H3BeCTHHI<aMH aHW3HHCI<O-Jia.rt:HHCKOro Hpyca H 3aKatttm
BaeTC.sI 6eJibIMH H3BeCTWII<aMH BepxHero TpHaca. 

B KO~e paHOH HaXO.U:HJIC.sI no.n: BJlliHHHeM oporeHH'IeCI<HX KHMMepHHCKHX 
.n:peBHHX .U:BIDI<emrn. 

2. JJeuacoeb1u 1JUKIZ npe.n:crnnneH rcpacHbIMH H3BecnvIKaMH n cpaurm Xnepnan 
c DbICOKHM co.n:ep:)J<aHHeM )KeJie3a, onpe.n:eneHHoro B mupopMaTHBHoii npo6e. B 
cpe.D.HeM neliace paiîoH 6bJJI npHllOJ(HHT, 6naro.n:ap.s1 oporem1qecKHM BHYTPMJieM:a
conbIM .l(BH)KemrnM, BO npeM.sI KOTOpbIX )KeJie3HCTbie H3BeCTHillUI 6bIJill IlO)J.Bep)I<elibI 
CHJibHOH 3p03llli li B HaCTORruee BpeMH BCTpe<JalOTCR B <l:>opMe He60JiblllHX llRTeH. 

3. J(o22ep-nopm11aHOC/(UU 1JUKIZ OXBaTbIBaeT OTJIO)KeHHfl, HMeIOruHe 60JibIIIOe 
CXO.l(CTBO c OTJIO)KeJIBj{MH B Ey'Ie)J.'1Cax. 0HH npe.n:cTaBJieHbI B o6rueM H3BeCTHfl
KaMH, HMelOIUHMH ypoBeHb 5JillMbI c pa.z:t:HOJISiplUIMH B KaJIJIOBHHCKO - OKCcpop.n:
CKHH Hpyc. ,[(orrep npe.n:crnnneH H3BeCTH51KOBbIMli nectJaHHKaMH H H3BeCTIDl· 
KaMH c xapaKTepHbIMH cpopMaMH. KHMMepHHCKHH Hpyc pa3BliIT xoporno H co.n:ep
)KHT 6oraTyro cpayay aMMOHHT c o6nJIHeM Aspidoceras acanthicum Oppel H, 
HarcoHen, nopTJiaH.rt:cKHii Hpyc npe.n:cTanneH H3BCCTHHKaMH CmpaM6epz c Cidaris H 

Nerinea. 
B KO~e IOpbI HMeJIH MecTO HOBbie I<HMMepHHCKHe .D:BH"JKeHIDI, BbI.z:t:eJI5IlOIUHeCH 

3p03HOHHOMH IIOBepXHOCTbIO, Ha rpaJIBne Mexc.n:y ropoiî H MeJIOM. 
4. HeoKoMcKuu lfUKIZ npe.n:crnBJieH pm}>oBbIMH H3BeCTIDIKaMH c Requienia, 

3pO.z:t:RpOBaHHbie BO npeMH Il0.l(H51TH.ll, nocne.n:oBanrnero IlOCJie .n:peBHHX aBCTpHHCKHX 
.rt:BmKeHHH. 

5. AnT-aJib6Hil:c1cflli n1rKJI BI<JIIO'laeT ICOlffJIOMepan.1, nec'laHliI<H liI MeprenB c 
Orbitolina, K KOTOpbIM np11coe.n:1rnHIOTC5! B3BeCTH51KH. 

Ilocne.n:mlli H HaH6onee Ba)lCHbIH TeICTOHH<Iecrrniî TOJI'iOI< OTHOCHTCSJ IC aBCTpl:lil:
CKOH cpa3e H np051BHJIC5J nocJie aJib6a. B :no BpeMH Me3030MCI01e OJITO)l(eJIBH BMCCTe 
c KpHCTaJlJIH'leCI<HM <PYH.rt:aMeHTOM IIOJIY'IFIJJH C~OPMY CHHKJIIrnamr. Ilocne.rt:IIBH 
no.n:neprarrc51 Mlioro'IHcJieBHbIM norrepetIHbTM M npo.D.OJibHbIM c6pocaM, no .n:mrne 
KOTOpbIX Ha6mo.n:aeTcn nernoe npo.n:nIDI<e1rn:e o6pa30Bam1ă xc 3ana.n:y. 
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Crystalline schists and sedimentary rocks_ of mesozo~c age, _P~erced. by serpen
tinized basic eruptive rocks during the austnc orogenests, participate m the geo-
logica! structure of the region of Lacul. Ro~u. . . 

The mesozoic deposits were formed m f1ve cyclcs of sed1mentat1on. 
l. The triasic cycle begins with conglomerates, quartzic grit stone . and w~r

fenian dolomitic limestones in plates with Myophoria costala Zenk., contmues w1th 
anisian-ladinian dolomitic limestone and ends with uperr triasic white limestone. 

At the end of the triasic, the region was altered by the old kimmeric orogenic 
motioos. 

2. The liassic cycle is represeoted by red limestones in the facies of Hierl?tz, 
with a high contents of iron, determined in an informative sample. Io the medmm 
Iiasic, the region was exondated due to the intraliassic orogenetic movements. 
During these movements the ferruginous limcstones were strongly eroded and 
are now reduced to plots of small dimension. 

3. The dogger-portlandian cyc/e contains sediments quite similar to those of 
the Bucegi. Generally these are represented by limestones with a layer of jasper 
stone with radiolarians în the callovian-oxfordian. 

The dogger îs represented by calcareous grit stones and limestones ~ontai~ng 
characteristic forms. The kimmeridgian is well developed and cootams a n ch 
fauna of ammonites in Aspidoceras acanthicus Oppel. Finally the portlandian îs 
represented by limestones of Stramberg, with Cidaris and Nerinea. . 

At the end of the jurassic, the new kimmeric movemcnts are felt, pomted 
out by a slight surface of erosion on the limit between the jurassic and the 
cretaceous. 

4. The Neocomian Cycle is represented by recifial limestones with Requienia 
also eroded during the exondation subsequent to the old. austric motions. . 

5. The aptian-albian cycle contains conglomerates, gnt stones and marls w1th 
Orbitolines, to which the limestones are added. 

The last and most important tectonic impulse belongs to the austric phase 
and was manifested after the albian. Simultaneously the mesozoic sediments and 
the crystalline basis took the shape of a synclinal which was modified by nume
rous transversal and strike faults, along which a slight westward push of the 
formations is ascertained. 
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lrelac1c 1nfer1or 

.r'or/lsndisn ( 

/(/111111,or1~1en 

{'.,,l/ovtan-0~/:Jro't';,n 

··~· · ~ .. ~ 
- o - o - • -•-

I I I I 

I I I ·1- I I 
I I I 

I I I 
I I I 

U. I I 
I I I 

I I I 
-l 

---------

~ •••.••. o . „ ... „ 

1 -1- 1- 1-
-1 - I -I - I -
-I -I -I 

-I -I - I -
I- I - I - I 
- I - ~ - I -

Slrs/e cu OroillJhne ( ( o'?Ylomer.#e. yes1i 
col=re) 
01.scord!Jn/a .s1 lacune 
Calcare m~r,;oau albe 

C,g/are cu Caprdtne 

Calcare de Stra,.,,be'J' 

S/ralec'-' Asf"docerJl.J .9Cbn>'/J1cCKn 

.ls.s,o'-'n 

Calc are yrezO&Se 

6re.s11 

Lony/ornerele 

Cnlcar e faru91notJsrz 
C11/car<? tJ lb~ 

Calc.ore do/omnkl' 

cJ,qoel 

Fig. 2. Coloana stratigraf ică a depozitelor mezozoice. 
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Fig. 3, Profile geologice în împrejurimile Lacului Roşu (I. Preda şi M. Pelin). 
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PREZENŢA LUI DINOTHERIUM GIGANTEUM KAUP PE CURSUL 
MIJLOCIU AL SIRETULUI 

C. ŞOVA 
Comunicare ţinută fn şedinţa din 23 aprilie 1961 

în vara anului 1960 locuitorul C. I. Munteanu din satul Drăgeşti, comuna 
Dămieneşti-Bacău, a găsit pe malul stîng al Siretului resturi ale unui animal 
fosil care au fost predate Muzeului regional. 

Aceste resturi au fost recoltate din albia majoră a Siretului la o distanţă 
de circa 300 m de sat. In acest loc malul are o înălţime de peste 14 m (fig. 1). 

Fig. 1. Malul Siretului în zona- de recoltare a materialului 
paleontologic. 

Descoperirea resturilor fosile s-a făcut după retragerea apelor de primăvară care 
surpă în fiecare an malul abrupt. Greutatea totală a piesei este de circa 15 kg, 
iar gradul de păstrare confirmă părerea că ea s-a desprins din mal şi nu a fost 
adusă de apă de la distanţe prea mari faţă de punctul de origine. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît malul rîului este alcătuit din grezii uşor sfărîmicioase. Piesa 


