\. Flore<1

- -- - -

. . 1:h~ soil of the Chi.tt~c ~eninsula -studied in the secoud part of the work-is
~n mc1p_1ent stages of_solif1cation_ owing to the recent age of the territory and to the
mst_ab1hty of the_ relief. The s01l cover (fig. 7) is very varied reflectin the reat
vanety of the relief and hydrogeological conditions. The soils separated ~ the ~na
belon~ _to two gro_ups: sands _an? .maritime solonchaks. Thc sands were divided i~
un soh~icat~d. (q~1cksands),_ ~nc1p1ently solificcitcd and sligh lly solificated and lhe
so_?ncd1aks, 111 IJttoral !nan l~n~e and lagoo11;1r soloncliaks; !he lattcr are characte11ze by a chlorhydric sal1n 1ty.
' '
Thh~ work ~ncls with suggestions for the usc and fertilization of the soils of
the
1tuc penms ula .
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lnsulele crista line de la Pre/uca, Ţicc/1.1 şi Heghieş constituie, după cum se ştie,
cristalin a l Carpaţilor Orientali ş i cel al Munţilor Apuseni,
unui arc între pintenu l muntos al Rodnei la est ş i creasta
Meseş11/11i la s ud. În primăvara a nului 1960, am efectuat cerccl:i ri geologice în
ultimele două insu le precum şi în jumătatea vestică a celei de la Preluca Lâpuyului.
Rezultatele le expunem în cele ce urmează.
Morfologic, cele trei ivi ri de şisturi cristaline se prezintă ca proem inen ţe ale
reliefului, cu înălţi m i care cresc de la SY 6 ilre NE. Dealul Heghieşului prezintă diferenţe de nivel faţă de colinele înconjurătoare de cca. I00 m; insula Ţicc/u/ui atinge
înă l ţi mea maximă în D . Mare, cota min i mă avînd-o de.fileul Someşului dintre Benesat
şi Ţicâu. în 111asi111J/ Preluca, vÎtfitl Florii arc 81 I m, iar cota minimă este de 200 111
la co n fluenţa văii Lc/puşului cu l'alea Cap11icului.
Suprafeţele ocupa te de apariţi i l e de şisturi cristaline cresc ele asemenea în
a ceeaş i ordine. Insula Heghieşului este re prezentată printr-un deal ele cca . 2 kmp
între loca lităţile Mocirla ş i Coşei (raionul Zalău). Insula ŢiN7ul11i se întinde pe o
su prafa ţă de cca. 40 kmp între localităţi le Chemi (raion ul Zalău), Benesal, Clte/nifa
şi Stejăra (raionu l Celtul Si!Paniei). Masivul Pre/1t('(t ocupă o suprafaţă ele cca. 140 km p
clin ca re noi am acoperit prin cercetările noastre doar cca. 80 kmp. situaţi în partea
de V între l oca lj t;Jţ ile B:1/easa (ra ionul Şo111c11/a Mare) şi Copa/11ic-Mă11âşt11r (raionul Lâpttş).
Insulele Jleg.'1ieş şi Ţidiu ne p:ir H rcp r ~zenta resturi ale unui vec:1i relief 1,1gr.1pH
sub depozitele terţiare ş i desvelit ul terior parţial prin eroziune.
Masil'ttl f>reluca oferă unul di n cele mai fr u111o:ise exemple de plat ror111~1 morfologicii fosilă. Peneplena pe care se aştern lransgr<:siv depozitele eocene, prezintă
faţă de o rizonta lă o înclinare ele la norei către s uci, a vîncl o altitud ine de cca . 600 111
în pa rtea no r dică ş i de cca. 4'.)0 111 în c(!a sudică . Ridicare) părţii nordice s:: datorea ză fa liei de la Copaln ic-Mtlnăştur, marcată în relief printr- un abrupt foarte pronunţa t , cu denivelare de cca. 300 111. Vâile Lăpuşului şi Copa/11 icu/ui au caracterul
epigenetic şi taie aclînc masivu l crista lin formînd meandre încastrate, cu canioane
în care nu se poate întotdeauna înainta cu piciorul. Cursurile inferioare ale arluei1ţilor au numeroase cascade ~i sîn t în parte inaccesibile; în schimb cursurile lor
legătura dintre masivul
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al căii fera te. Noi am urmărit pe cîtcva sute de metri şi prelungirea sa estică, pe malul
drept.în partea vestică a masivului f're!uca, cea mai mare parte a şisturilor cristaline
este reprezentată prin paragnaise micacee şi prin micaşisturi cu biotit şi uneori
cll granat. Biotitul nu este decît rareo ri tra nsformat în clorit. în partea sud-estică
;i regiunii cercetat~ de noi, pe 11 a/e~ Lăpuş1~11i, în dreptul văii Afi11~·ş11/11i şi în D. fna~t,
paragnaisele conţin numeroase cristale marun te (-<: 1 mm) ele disten (-2V --= 83 ).
în masa paragnaiselor şi mica şi st urilor se 1ntîlnesc diferite intercalaţii de altă
natură, în general sub forma unor benzi a lungite NE-SV. Cuarţite de culoare
albă apar în dea/11/ Petraru/ui şi pe Valea Lăpu.yului, aval de confluenţa cu pa/ea
Morilor, (acestea din urmă , alături de marmore). Amfi bolitele se in tercalează mai
muli în partea centra lă (D. Pif igăii) şi nord-vestică (D. Măgura) a regiunii cercetate
de noi. ca benzi lungi avîod pînă la 5 km. După cum a arătat şi Th. Kriiut11er (2).
se pot distinge varietăţi biotitice, gra natifere şi plagioclazice; adăugăm că la cele
clin urmă se observă în general porfiroblaste submilimetrice de plagioclaz. O menţiune specială o merită amfibolitele cu piroxen, varietate necunoscută pînă acum
în regiune şi întîlnită de noi pe valea Afinişului şi pe !'alea Rea. Constituenţii acestei
roci sînt: hornblenda verde-albăstruie, biotitul, epidotul, oligoclazul şi un diopsidaugit ele culoare verde deschisă ş i uşor pleocroic. Mineralele accesorii apar în cantitate ceva mai ridicată decît în celelalte amfibolite.
Asocierea amfibol itclor cu marmore pledeaZ<~ în favoarea unei origini sedimentogene a lor.
Marmorele se în tilncsc în special în sectorul sud-estic al regiunii cercetate de
noi (V. Morilor, V. Afinişului, D. Svîrginei- V. Rea, D. Lucl1ii) şi mult mai puţin
în sectorul nord-vestic, unde nu apa r decît ca lentile mici asociate cu amfibolite.
Cristalele de calcit a le acestor roci sînt larg dezvolta te. La partea sud-estică a regiunii (D. Svfrginei-V. Rea, D. !naft-V. A.finişului), marmorele conţin cristale de
tremolit pînă la 3-4%, dispuse preferenţial pc anumite plane de stratificaţie. Uneori
în compoziţia rocilor intră şi puţin clorit care dă o coloraţie verzuie unor pături
subţiri. Alteori am întîlnit cipol.ine (V. Afinişului) cu cristale mari de muscovit,
vizibile cu ochiul liber.
în gnaisele lenticulare care apar ca mici intercalaţii pe V. Svîrginei şi V. Liipuşu!ui, elementul caracteristic îl constituie porfiroblastele submilimetrice de microclin
care se desprind pe un fond şistos, identic cu cel al paragnaiselor.
Filoane pegmatitice străbat cristalinul în partea de nord-est a masivului Pre!uca. Au fost identificate de noi următoarele filoane la S de valea Capnicu!ui: I)
V. Rea; 2) D. Rotundei; 3) Sehe!bea (două) ; 4) D ealul din drea pta văii Capnicului;
5) V. Capnicului-V. Copalnicu/ui, puţin amonte de confluenţa lor; 6) D. Măgura;
7) D. Clişii ; 8) D. Cust11rii; 9) V. Codm/11i. Toate aceste filoane sînt scurte, de cîţiva
metri lungime şi nu depăşesc 2 m grosime. La nord de valea Capnicu!ui se găseşte
cîmpul de filoane pegmalitice în exploatare de la Copalnic (D. Osoiu). Pegmatitele
sînt calcoalcaline şi prezintă interes pentru muscovit.
în concluzie, se constată că insulele cristaline Heghieş şi Ţicău sînt constituite
dintr-o stivă monotonă de sedimente argilo-grezoase meta morfozate; în partea
vestică a Masivului Preluca, în aceeaşi stivă s-au intercalat puternice bancuri calcaroase şi marnoase. Metamorfismul care a afectat vechile sedimente a avut o
intensitate medie, cores punzînd mezozonei şi anume zonei cu granat sau faciesului
amfibolitelor cu plagioclaz. ln cristalinul Ţirău/ui apare local zona cu staurolit, iar
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, ăi lor Lâpuşrrlui şi Cap11icul11i, este posibil ca ele să apară, aşa cum a sus\i nut acelaş
autor, dat fiind că aco lo se găseşte termenul superior stratigraf ic al întregului pachet
de sistu ri cristaline din Pre/11ca.
·Zona cu disten apare în axul an ticlinalului principal al Prel11cei (2), al cărui
flanc sud-estic iese în afara regiunii cercetate de noi.
Intervenţia microc utărilor ne-a dat posibilitatea sfi determinăm linea\ii care
arată toate o afundare de 10- 15° spre SV a structurilor din cristalin.
O diagramă a 186 de diaclaze măsurate în de.fileul So111eş11lui, arată un maximum
principal de frecvenţă pentru N70E/40- 70SE şi unu l secundar pentru N20V/4590 SV, ortogonale între ele, precum ş i faţă de direcţia ş i stozi tăţii (cca. N20V/2545 NE).

Cutăiilc menţiona te ale co mplexelor cristaline nu au afectat ş i depozitele sedimenta re, fi ind astfel preter/iare ; de fapt ele trebuie să fie chiar mult mai vechi, şi
anume - probabil - hercinice. Structurile sînt o blice faţ ă de conturele exterioare
ale insulelor cristaline. Planul general de cutare al fundamentului cristalin din
nord-vestu l Transifraniei este destu l de greu de reconstituit. Direcţia predominantă
în Masivul Ţicăului (NNV-SSE) se regăseşte în colţul snd-vestic al Munţilor
Rodnei şi în extrem itatea nordică a Munţilor Meseşului, adică tocmai la capetele celor
două mari masive cristali ne: al Carpa(ilor Orientali şi al .Munţilor Apuseni, între
care insu lele cercetate de noi constitnie verigi de legătură.
între Meseş şi Ţictlu pare a exista o continui tate, insula Hegbieşului fiind aşe
zată lateral spre V, puţin în afa ra arcului principal format de insule. Între Ţicău
şi Rodna se in terpune masivul Preluca, cu o d irecţie ortogonală faţă de a lor. Avem
de a face deci cu două vi rgaţii: u na si tua tă între Ţicâu şi Preluca, şi local izată
de noi prin observa\ii directe la Stejăra şi cealaltă situatft neprecis, între Preluca
şi Pintenul Rodnei. Aproximativ tot în acest clin urmă spaţiu , cu lacună de obs~rvaţie, trebuie să se plaseze gra nitcle găsite de Szadeczky ca elemente rulate în
conglomeratele miocene inferioare de la JY!alul Vimii, la S ele Preluca, pe care noi
le-am regăsit remaniate în co11glomeratele eocene de la Băiu{, la nord de masivul
cristalin.
Ulterior depunerii formaµ u nilor paleogene şi aq uita niene, Masivul Preluca
a fost fracturat, cea mai puternică linie de di slocaţie fiind falia Copalnic-Mă
năştur, care mărgineşte spre nord cristalinul. Această falie, de direcţie VNV-ESE,
cu noscută încă de mult, a dat naştere unei denivelări de cca. 300 m. O altă falie,
determinată de noi, are direcţia EV (vf Florii-V. Rea); în lungul ei apar roci cu
structură microbrecioasă, prezentînd slabe fenomene de piritizare. Vîrsta celor
două fracturi este neogenă, ele făcînd pa rte din sistemul major de falii diD nordul
Transilvaniei de direcţie a proximativ EV; cităm, din acest sistem falia Rodnei şi
falia

Dragoş-Vodci.

Din datele ele observaţ ii recente, discernem în evoluţia post-hercinică a regiunii
celor trei insule cristal ine, o tend in ţă permanentă de ridicare pînă la sfîrşi tul cretacicu lui, tendinţă care a dus la erodarea atît a depozitelor sedimentare depuse
în cursul unor invaziu ui trecătoare ale apelor mării, cît şi la erodarea destul de
aclîncă a fundamentului cristalin. D in acesta a fost îndepărtată toată seria cpizonală care termină în mod no rmal stiva rocilor metamorfice şi ale cărei relicte
s-au păstrat ici ş i colo în M 1111{ ii J\.frseşului ; astfel eocenul inferior s-a depus
pretutindeni pe iu1 fundamen t mezozonal,
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Odată cu vîn ~e~utul terfiarului, zona Meseş-Ticllu-Preluca a functional ca un
prag c~re. a 1~iarg1111t. s~re ~ bazinul Trn11sifra11iei, deli111itîndu-J în timpu l pa/eoc~t~t/111 .ş 1 1111ocenulu1 111fer1or ele uscat ul pa non ic. în cursul 111 iocenu/ui superior
ş1 rn pl iocen se form.ează Depresiunea pm1011icâ, tendinţa fiin d ele dala aceasta
de seu.fundare la exte~·10ru l arcului Meseş-{ică11-Pre/uca ş i de ridican~ la inlcriorul
acest~ll _a~c, spre baz111ul Transi/rianiei. Pragul cristali n a jucat astfel rolul de ax
al m1şcanlor de basculă care au afectat alternativ cele două unităt i mari interne
ale arcului carpatic.
'
. .Depoz~ tele lortoniene se aştern pc un vechi relief' cristalin format fie prin
erozrnne: fie, _P~ alocuri (M. Paucă) prin jocul faliilor mai vechi care au produs
com~a1~timent.an ~~ u;:iele .blocuri. ridi~t.e iar altele scufunda te. Fa liile de di recţia
ge1~eiala EV 1nte1v111 t11 1111ocen, ş1 dcli irutcazii ba:ilw/ 1Wm·a111111 ·eş (Borşa-R 11sco\la)
faţa d~ lanţu~ ~mintos Rodna-Ţibleş-Gutăi, cîl şi bazinu l Belii Mari fată de Masivul
Pr~!uc~. Act1v1tatea vulc~nică ele la sfîrşitul miocenului se plasează acolo unde
fal.JII:_ iau cara~ter de J.11~1 mare adîncime. Îll lanţu l 111uotos di rijat EV, ridica rea
axiala cea .mat. put;rn1ca a av ut loc la est, crista/i11u/ Rodnei fiind ridicat pînă
Ja ~iare alt1tud111e ; 1ll sectorul Ţibleş, fliş ul paleogen se găses te tot ridicat fată de
b.azmele ci~ la nord şi de la sud, iar magmatism ul a rc car,acler subvulcail.i~ ca
ŞI R.o~o.a ; .111 ves t, ~1 Gutcli, .~.e~ozitele post-torloniene împreună ct1 masele erup;ive,
ele ca1acte1 nel efuzi v, se sprrJ ina pe un fun dament adînc scufunda t ele r1· . f
M ' ~ "I
· .
1"» pa eoge11 .
1şca 11 e pe ver t~cala au JUcat deci rolul principa l în cu rsu l terţinrului , în tot
1
sect~rul nord~: es.t1c .al Tra11silva11iei, ~le faeilitînd şi pătrunderea maselo r eruplive
ca .ş~~ sol.uţ1do1 m1aerallzate ; ecoun ale magmatismului le consti tuie si minera liza nle dm Preluca venite pe falii, aşa cum a arătat încă v. Stanei~ (7) si
·
cum am putut constala şi noi.
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O KPHCTAJlJHfll ECKHX CJlAHU.AX CEBEP0-3AnAJ1,A TPAHCHJlBAHIH'I
PEJl-01\1 E

KpncTaJJJJMlfecrrne MaccHnhT Xe2uew 11 11,woy npe.D,c 1anJJe1-1bc Mo11oro111:10 cJJ o>KeJJHblMll MeTa11.ropcllll30BaHJlblMH rmrlfTICTO-nec•1aJ IHCTbIMI! o rJIO)f(eHH'STMll, B3arra.u11oiî •1acTll Maccnna 11pe.1y1w B TaKOlVJ )l(e CJ10)1(eli11 1T BKJTl-O'I CHhl MO LUHhle M3BeenrnKOBble H MepremrcTbre cJJoH. MeTaMopc!nr3M cpe,n1-1efi 1rnTe1 1c11nHOCTlf 3aTpo11yJJ
,npesHIIe ocaJJ.KH, npnypoq1rnanc& l< MeJ03011e, a JI MCHHO K JoHe c rpa1iaT011.r 11 K
cl>au1m aMc!rn6omn os c nnarno1rnaJoM. B Kp1rcTaJJJJHHe n 111oy Me<' 1a~rn n<HillJrneTcR
1011a co cTaBpomJTo;vc (s&r.ueJJemtafl onepni,1e aBTopo M), a Tl uewrpaJT&Ho li '1ac 1M
;..racclllla flpe.1y1w seTpe•raeTcsr Jo Ha c Jl.l·ICreRoM; B ')T01i 11ocJJe.u11eli yc11J1eHHe
MeTaMopc!>M3Ma 011)],110 l[ B IlOSTBJTeHltlf 'le'1escu1eo6pa3HblX nec•1a1111KOB I[ Ml1KpoKJTl1HOB, B HaJJH'JIHI TpeMOJlllTa B MapMope H mrpOJ<CeHa B aMcjm6omnax c r paHaTOM (11eHJBecT11oro .n.o 11acToSTw,ero npeMettH). ITop,061-1aR cepMR Kpt1c·1amin11a,
11a3narnrnsr aaTopoM «Cepu.fi CoMeum TIO}) Bfillercn BHOBb OT '3a11ao111>1.r 20p ll.O
ro p Poo11a
B L(woy cna11nemtTOCTh HMeeT n o6w.eM CC3-IOIDH 11anpao11c1rne c ccsepoAOClO'JHb!M 11ar<nouoM, K CTe:>1opa B BCB-3103 c lO)IO:JblM HaKJlOHOM, 1r TaK11M
o6pa3oM, nepexo.D,MT B HanpaBJieFIB» K xapar<Teplly MaccnBa OpcJry1<a. B nocne.ll.HCM
Kp11cTaJTJUJ11ecIC11c cJiat-IUbI HMCIOT nocTomrnoe B CB-1-03 11anpaBJJeH11e, c rocao.11.erny10muM ceeepo-Janap,HbIM HaKJIOJIOM. 3.D.eCI> Ha nponutcc1-nm uecK01lbKl1X I<HJlOMeTpoB npocJJe)J(HBaJ-OTCST rnecTb c1rnaJJ.OI< (aHrru<uFrnam„ ~ c11Ml<JlW1aJJb). CK11a.u'taTOCTb no BCeH nepoSTTHOCTI! repu.m-1cKaST, T.K. CKJlaj\KH pacnonaral-OTCH KOCO
no epaB Meumo c BHeWHJIM J<OHTypoM Kp11cTaJJ.JIB'lec1rnx MaccHnon. K cenepy Kp11ceTan.mn1a l1penyK11 HaXO)l.11TCH MOiqi.fblU c6poc; aBTOp onpe.uemrn B MaCCH Be ew.e
OJ\MH c6poc rou )f{e c11cTeMb1 c B3 HanpaBJJem1e1vr.
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Ţicâu şi Prefucn. D .d.S.

The crystalline islands of Heghies and Ticău are constituted by a monotonous
series of metamorphosed clay and sandstone deposits; in the western part of the
massif of Preluca, strong calcareous and ma rlous beds are intercalated in the
same series. The metamorphism whicb affects the ancien t sed iments is of
midclJe intensity corresponding to the mesozone viz. thc zone with garuet or
to tbe facies of amphibolites with p lagioclase. T he zone with staurolite (brought
forward by the autho r for thc firs t lime) appears loeally in the Ticău crystalline
while the zone J11it!t distene is found in the middle part of the massif of Pre/uca.
Tbe accentuation of metamo rphism in the zone with distene, is also brought
fo rward by the appearance of some lenticular gneisscs wi lh microcline, by the presence of tremolite in the marbles aud pyroxenc in thc amphibolites with garnet
(unknown up lo the presenl time). The same cryslalline series, named by the
au thor „Series of Someş" îs fo uncl again from the massif of the Apuseni Mountai11S to that of the R odna.
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fn tbe Tică11, th c direction or thc schistosily is generally NNW-SSE
·11
norlh-easlcrn fa lls; towarcls Stejara il passes to the ENE-WSW directio 1 ~ ""\~
sout l~ern f;ill s, ~he transition to wa rds thc characteristic directions or the Pre~:ca
mass1'. th~s tak 1ng place .. ln the latter, the crysta Uine sc hists ha ve very constanlly
Lbe d11e~~1on NE-S'.V'. w1lh a p1:evalcnt north-weslern slope, one can, howcver,
r~llow. SIX ro lds (a ut1clrn.e . T sy1.1c.l111e) ?11 a lengt h or severa) kilomelers. Thc folds
a1e p 1obably or a he r~ini~ ong111 be111g asJaut in comparison with the outward
?.utltnc or the crys lall111e tslands. Towa rds Lhe nortb , the crystalline of Pre/uca
1s bounded by a deep fault ; the a ulh or has also detcrmin ed anothcr fau lt or the
samc systcm, Ol'lcnted EW, witbin tb e massif.

DE ŞT II NŢE NATUR ALE ŞI GEOGRAF IE DIN
COMIJN lCĂ Rl
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MAMUTUL (ELEPHAS TROGONTHERil POHLlG) DE LA
HOLBOCA (IAŞI)
N. MAC/\ROVJCl şi N . ZAHARIA
Com1111icalli îu şedi11(a

din 22 aprilie 1961

în săpătura care s-a făcut în august 1956, de către Muzeul de Istoria Moldovei , laşi t), pe terasa inferioară a Baltluiului, de lingă satul Ho/baca (sat aşezat
cu 6- 7 km spre E de l aşi), s-a descoperit un craniu de Elephas aproape complet,
avînd conservată relativ în bună stare dentiţia şi unul din cei doi fildeşi.
După r estaurarea acestui craniu de Carol Borsiczki (restaurator la Muzeul de
Istorie Naturală „Gr. Antipa" din Bucureşti), reiese că este o piesă interesa n tă, nu
numai d in punct de vedere muzeistic, clar şi pa leontologic. Acest craniu aparţiue,
după toate probabili tăţile, unu i exemplar de Elephas trogo11/herii Pohl.
La noi i n ţară., p rezenţa acestei speci i de mamut a fost semnalată pentru
prima dată de Sa b ba Ş t e fă nes c u (8), pe baza unor molari proveniti din
prund işurile ce se găsesc la baza loessoidelor d in Cîmpia Ro111î11â.
În ceea ce priveşte Moldova, prima piesă atribuită lui El. trogo111herii Pohlig,
este o mandibulă găsi tă în 1915 la Movila Ruptă, pe Prut (rn. Săveni) şi descrisă
de I. S i m i o nes c u (7) . Mandibula descrisă 2) de acest autor, aparţinea unui
exemplar complet matur, avînd în funcţie numai M;1• Suprafaţa de masticaţie
a acestor molari era foarte roasă ş i prezenta 10- ll lame, cu smalţu l gros. F recvenţa lor lamelară mică , de 4,5, a determinat pe E t. Pa t te (5) să nu confirme
faptul că această mandibulă a aparţinut un ui individ de El. trogo11ll1erii Pohl.
După părerea noastră aparţinea probabil unu i El. meridionalis Nesti.
Pentru Moldova, E t. Pa t te (5) atribuie numai unui M~ ca aparţirund
lui El. lrogo11therii Pohlig, găsit pe l'alea Troluşului la .](/1•re11i (Bacău).
Cei mai mulţi molari, pe care E t. Pa t te (5) îi atribuie lui El. trogo11therii
Pohl. provin însă din prundişuri le de sub loessoidul din Cîmpia R omînă, di n
jurul Bucureştiului (de la Colenti11a, Bclneasa, lacul Fu11deni şi Vasila(i).
E t. P a t te (5) a găsit de asemenea (d upă revizuirea ce a făc u t în 1935)
un n umăr de molari ce apa rţin lui El. trogontherii Pobl. ş i în colecţ i a Laboratorului
de geologie de la Universita tea ., Babeş-Bol yai" din Clt{i, molari care au fost colecţionaţi din aluviunile Someşului din cupri nsul acestu i oraş. Aceşti molari fuseseră mai
1)
2

)

Săp;itură

executat f1 <le N. Zaharia, la sezisarca J'ăcu l i\ ele căt re med icul Dumitru 1X111c\.
S-a pierd ut în 1944. in timpul războiului,

