
EVOLUŢIA GEOLOGICA A ARDEALULUI DE NORD Şl POZIT A 
‘ LUI TECTONICA IN CADRUL SISTEMULUI 

BAZINULUI CARPATIC
de L. R e i c h ,  geolog.

Flişul carpatic izbindu-se de masivul cristalin al Popivanului se 
desplăteşte în două ramuri. Ramura nordestică, fiind cadrul structurilor 
petrolifere din Galiţia, este o regiune relativ bine studiată. în schimb 
ramura sudvestică fiind poate prea îndepărtată ca poziţie de problemele 
marilor unităţi structurale învecinate, în afarăa câtorva studii perimate, 
a rămas până astăzi una din regiunile mai puţin cunoscute ale bazinului 
dunărean. Datele geologice care sunt acum puse la dispoziţia lumii 
specialiste şi care sunt rezultatul ridicărilor efectuate de geologi în 
Mţii Lăpuşului şi Depresiunea Maramureşului în anul 1943, nu 
servesc numai ca punct de plecare pentru cunoaşterea monografică 
a unei unităţi geografice. Ele pe lângă acesta completează in parte acea 
lacună care se iveşte tocmai în punctul acestei ţâţâne tectonice, cu o 
structură complicată, când dorim să schiţăm mersul evoluţiei orogenetice 
a acestui sector carpatic. Catena Transilvană Nordică se întinde la in er- 
secţia depresiunii Maramureşului şi a Transilvaniei, a Carpaţilor Răsă- 
riteni şi a Munţilor Apuseni. Corespunzător acestei poziţii morfologice 
centrale, formele tectonice şi structura ei stratigrafică este variată. In 
acest punct îşi dau întâlnire unităţi geologice cu structură diversă, ca 
împletindu-se, să încadreze spre Nord entitatea geologică fără de seamăn 
interesantă a pământului ardelean.

*  *
*

Pentru ca să înlesnim urmărirea ideilor expuse, este necesar ca 
mai întâi să rezumăm sistemul care ne-a călăuzit cu ocazia sintezei 
materialului care ne-a stat la dispoziţie.

înainte de toate vom defini unităţile structurale şi morfologice ale 
Ardealului de Nord. Vom cerceta problema imbucătăţirii masivelor 
ridicate în timpul primei orogeneze alpine, precum şi acea a renaşterii 
geosinclinalelor. Vom descrie formele tectonice datorite orogenezei 
alpine medii. In sfârşit vom trata problema situaţiei tectonice a uni
tăţilor care se aştern pe masivul central transilvan.
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U n i t ă ţ i l e  m o r f o l o g i c e  a l e  A r d e a l u l u i  d e  N o r d .

Se pare că in continuarea liniei tectonice care in Munţii Apuseni 
desparte Codrul şi Bihorul de unităţile tectonice de sud, urmează 
suprapusă axei basinului transilvan —  o linie de demarcaţie morfolo
gică, care pe linia Turda— Tg. Mureş— Praid desparte două mari unităţi 
regionale. In unitatea sudică reţeaua hidrografică este ecvatorială şi în 
direcţia ei corespunde cu direcţiile predominante ale flişului Munţilor 
Metaliferi. Făptura morfologică a acestei regiuni este caracterizată in 
primul rând de platforma straielor pliocene ale celor două Târnave. 
La nord de linia menţionată se întind formaţiunile mediteraniene- 
sarmaţiene ale Câmpiei, caracterizată cu o reţea hidrografică având 
direcţie predominantă nord-sudică. Aici se începe Ardealul de Nord. 
Unităţile care compun Ardealul de Nord se aranjează zonar, simetric, 
în arcuri. Acestea sunt următoarele :

I. Catena Transilvană de Nord.

Aici aparţin masivele cristaline care încadrează basinul spre nord, 
precum şi straiele sedimentare cutate, care umplu lacunele formate 
între masivele cristaline. Delà vest spre est : Meseşul (870 m), Insula 
cristalină a Ţicăului (637 m), Preluca (811 m), Munţii Lăpuşului 
(Ţibleşul 1842 m), Munţii Rodnei (Pietrosul 2305 m), Munţii Bâr- 
găului (1612 m).

II. Dealurile Ardealului Nordvestic.

In faţa catenei muntoase se ridică o regiune deluroasă, cu o inălţime 
medie de 600 m formată din strate uşor cutate eocene şi oligocène. 
Porţiunea vestică a Dealurilor Clujului, Dealurile Jibăului, Şatra.)

III. Regiunea bordieră a basinului (neogenul necutat).

Zona aceasta se suprapune extinderii stratelor dujCoruş şi Hida, 
precum cu acea a orizontului tufului dacitic de Dej. (Porţiunea estică 
a Dealurilor Clujului, Dealurile Ilişuei (786 m) şi Dealurile Năsăudului.'i

IV. Cuveta (neogenul cutat).

Zona aceasta se compune din inelul diapirelor de sare şi regiunea 
domurilor (Câmpia).

î m b u c  ă t ă ţ i r  e a  m a s i v e l o r  r i d i c a t e  d e  p r i m a  o r o -  

g e n e z a  a l p i n ă ; r e n a ş t e r e a  z o n e l o r  s i n c l i n a l e .

In principiu problema această se confundă cu problema existenţei 
masivului pe care se reazămă profilul stratelor sedimentare, care col- 
matează basinul transilvan. Este problema „Tisiei“  transilvane.
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Fără îndoială a existat un masiv central, care la cutarea cadrului 
muntos a funcţionat sau ca un tampon fix, imobil, sau ca una din for
ţele active orogenetice tangenţiale.

Să examinăm vederile expuse în legătură cu acestea.
F. Pávai Vajna1 explicând virgaţiunea cristalinului care încadrează 

spre nordest basinul transilvan, presupune existenţa unui masiv intern 
transilvan. Modul de a concepe în acest fel existenţa masivului intern 
nu se conformează rezultatelor ce se desprind din studiile lui 
Kräutner,2 Atanasiu3 si Földvári. Lipsa elementelor mezozoice la con
tactul tectonic al seriilor cristaline mezozonale cu c ele autochtone, este 
o prima indicaţie care contrazice presupunerii unei virgaţiuni datorite 
orogenezei primei faze alpine. Kräutner in structura pânzelor şariate ale 
Munţilor Rodnei, pe baza cercetărilor tectonice şi stratigrafice vede un 
relict al renidelor hercinice. Cutarea s’a produs în faza bretonă a oro
genezei herciniene, dând naştere unui tip tectonic moravo-silezian în 
sensul concepţiei lui F. E. Suess. După I. Atanasiu structura zonei 
cristaline a Carpaţilor Răsăriteni reflectează consecinţele datorite unor 
forţe orogenetice care acţionau din direcţia nordestică spre sudvest 
Dânsul consideră cristalinul estcarpatic ca fiind relictul structurei cime- 
riene. In acest fel horstul dobrogean şi masivul Lisagorei s’au ridicat 
in faza variscă, în timp ce nucleul cristalin al Carpaţilor Răsăriteni s’a 
cutat in acelaş timp cu Sudeţii în timpurile posttriasice. Natural, for
maţiunile mezozoice corespunzătoare deasemenea au fost antrenate în 
curentul mişcărilor cimeriene. Lucrarea recent publicată de Preda dove
deşte tot aşa urmele forţelor orogene cimeriene. In cadrul acestei 
concepţii menţionăm vederea lui Földvári în legătură cu geneza masi
vului sienitic delà Ditrău. (Autorul consideră regiunea Hăşmaşului Mare 
ca fiind constituită din pânze, care s’au suprapus din direcţia răsăriteană. 
Aripa culcată a pânzei constituită din calcar titonic se continuă sub 
masivul sienitului nefelinic. Acest calcar străpuns de intruziune granitică, 
a dat loc asimilării calcarului.)

Rezumând datele care ne stau la dispoziţie, vedem, că în cristalinul 
Carpaţilor Răsăriteni nu putem constata urmele orogenezei alpine şi 
virgaţiunea datorită aceste a. Presupunerea existenţei masivului transilvan 
nu se poate sprijini pe virgaţiunea cristalinului Carpaţilor Răsăriteni. 
Zona cristalinăa Carpaţilor Răsăriteni s’a cutat în parte in faza variscă, 
în parte în faza cimeriană. Scoarţa consolidată in acest fel după încetarea 
forţelor orogenetice s’a imbucătăţit şi a prilejuit sedimentarie flişului 
premergător ciclului orogenetic alpin (mezocretacic).

In timp ce Pávai Vajna presupunând existenţa unui bloc transilvan 
se sprijină pe motive tectonice, E.Szadeczky-Kardos crede necesară 
presupunerea acestui bloc central bazându-se pe consideraţii de ordin 
paleontologic. După părerea lui basinul transilvan n’a fost un basin
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unitar de sedimentaţie, ci a fost divizat de un bloc central care in acelaş 
timp a despărţit două provincii paleogeografice. Fauna numulitică a 
provinciei răsăritene (Mţii Rodnei, Porceşti) este identică cu acea a eoce- 
nului transdanubian. Fauna numulitică a Ardealului de Ră ărit este 
mai bogată in specii ca acea a golfului paleogen din NW  Transilvaniei. 
Dupa părerea noastră nici această concepţie nu ajută presupunerii exis
tenţei blocului central transilvan. Cele două faune sunt rămăşiţele pa
leontologice, ale aceleiaşi mări. Componentele conglomeratelor care 
acoperă munţii ascunşi presupuşi de J. Szádeczky in Ardealul de Nord, 
confirmă acest fel de a vedea. In aceste strate de conglomerate in ime
diata vecinătate a zonei de extinderea faciesului faunistic ardelean, găsim 
in mare număr bucăţi remaniate ale calcarului numulitic delà Anieş 
având a faună bogată in specii de tipul provinciei răsăritene. Df osebirile 
intre faciesurile faunistice le putem explica mai uşor presupunând, că 
sedimentele care includ fauna săracă în specii a provinciei vestice s’au 
depus in largul mării basinului, pe când faciesul recifal litoral, apropiat 
de zona orogenă sinclinală depus in acelaş timp, datorită condiţiilor 
bionornice, are o faună mai variată. Tot părerea aceasta este sprijinită de 
profilul foarte interesant, ridicat in valea Ţibles-Izvor (Nord deTirlişua, 
Someş) care arată juxtapunerea directă afaciesuluifosilifer(stratele de Hoia, 
de Curtuiuş, şi Ileanda Mart) şi a celui de iiis carpatic. Formarea celor 
două faciesuri faunistice explicată in acest fel nu exclude presupunerea 
care se bazează pe datele lui Schmidt şi Bartkó, in virtutea căreia 
fauna sedimentelor paleogene provin din direcţia sudestică.

Cadrul acestui studiu ar fi depăşit, dacă am discuta mai pe larg 
problema blocului transilvan sau structura tectonică a cadrului muntos. 
De fapt scopul studiului este schiţarea genezei marilor unităţi structu
rale ale bazinului. Totuşi pe scurt trebuie să rezumăm în câteva cuvinte 
părerile publicate în acest sens :

După Mrazec Depresiunea Panonică s’a format concomitent cu 
formarea pânzelor de şariaj mezocretacice, pe când Bazinul Transilvan 
s’a produs după formarea pânzelor de şariaj, la sfârşitul oligocenului, 
in acelaş timp cu naşterea solzilor fiişului carpatic.

Popescu-Voiteşti crede că întregul bazin se încadrează în domeniul 
de extindere al pânzei conglomeratului de Buocegi.

Kober intr’un profil vest-estic stabileşte cadrul bazinului in pânzele 
superioare ale Alpilor răsăriteni. Munţii Trascăului sunt în regiunea 
de rădăcina a acestor pânze.

Staub consideră tot Munţii Trascăului ca fiind una din unităţile 
pânzelor superioare alpine rămase in urma şi în vorlandul căreia se 
întinde bazinul erţiar transilvan.

E. R. Schmidt este de părere că grupul muntos al Bihorului s’a 
desprins din arcul carpatic şi s’a îndepărtat spre vest, drept consecinţă
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a presiunii laterale produsă da cele două laturi ale arcului în curs de 
formare.

Punctul de plecare al evoluţiei geologice al Aredealului de Nord 
este fragmentarea masivului format de orogeneza variscă, cimeriană şi 
alpină precum şi formarea basinelor de sedimentare. Pământul Ardealului 
după orogeneza cretacică medie, începând cu cenomanianul inferior, cu 
mici intermitenţe este acoperit de apele mării. Masivul vechi hercinic 
se fragmentează. Plecând din Munţii Rodnei regăsim ruinele acestui 
masiv sub eruptivul Ţibleşului. Mai departe spre Vest în aria cuprinsă 
de Preluca, Buc, Rez şi Meseş, în continuarea Munţilor Gilăului se 
ridică încă la începutul neogenului un masiv cristalin unitar. Deoparte 
şi dealta a culmei cristaline, care unia Munţii Rodnei cu Preluca, se 
formează zone tectonice labile, ortogeosinclinale, in cari concomitent 
cu formarea flişului, se vor desfăşura marile mişcări orogenetice delà 
sfârşitul oligocenului, dând naştere catenei nordatransilvane de astăzi. 
Schiţând unităţile regionale ale Ardealului de Nord am enumerat uni
tăţile morfologice care urmează spre sud. Din acest motiv vom trece 
direct la tratarea liniilor directrice structurale ale Catenei Nordtran- 
silvane. Catena Nordtransilvană se compune in direcţia E— W, din 
următoarele unităţi :

Masivul cristalin al Munţilor Rodnei 
Flişul munţilor Lăpuşului 
Dealurile catiene ale Şatrei 
Masivul cristalin al Prelucei 
Anticlinalul delà Gaura 
Insula cristalină delà Ţicău.

Masivele cristaline au fost studiate în amănunt de Hofmann. 
Kräutner şi Földvári. Noi ne vom ocupa de structura lacunelor umplute 
de fliş si a sedimentelor fosilifere situate in afară de zona de extindere 
a acestora.

F o r m e l e  t e c t o n i c e  l e g a t e  de  o r o g e n e z a  
a l p i n ă  me d i e .

Direcţia dominan ă a cucelor Munţilor Lăpuşului este WNW— ESE. 
La răsărit, flişul munţilor Lăpuşului se aşterne pe micasişturile şi fili- 
tele Munţilor Rodnei, in timp ce spre W el este acoperit de andezitele 
amfibolice şi aglomeratele Gutinului. Aceasta este direcţia predomi
nantă cu excepţia regiunilor învecinate de Munţii Rodnei. Pe baza 
acestuia putem considera ca dovedit faptul, că Munţii Lăpuşului 
încadrându-se organic în direcţia NW— SE a Carpaţilor Orientali, se 
continuă sub acoperişul eruptiv al Ouaşului în zona internă al flişului 
carpatic carpato-ucrainian.



Spre Nord în continuarea directă a faliei din nordul Munţilor 
Rodnei descrisă de Zapalowicz şi Krăutner, o puternică linie de dislo
care mărgineşte Munţii Rodnei. Deasupra şisturilor eocene negre şi 
menilitele oligocène, se suprapun fragmente de strate senoniene cu 
globotruncane (Schréter). Mai departe spre Iod, Batiza si Dragomi- 
reşti, frontul nordic al flişului Munţilor Lăpuşului vine in contact cu 
argilele mediteraniene şi flisul oligocenic al Basinului Depresiunii M?ra- 
mureşului dealungul unor simple linii de fracturi (Strausz). Spre sud 
Munţi' Lăpuşului se măargineşte cu o linie tectonică paralelă cu linia 
de dislocaţie nordică. Această fractură desparte Munţii Lăpuşului puternic 
cutaţi, de unităţile slab cutate ale dealurilor Ilişuei şi de dealurile catiene ale 
Şatrei. Această fractură se începe la E de Telciu (Jaskó), traversează valea 
Tibleşului (Bartkó), se continuă la N  de Tirlişua (Reich), şi după 
datele lui Böhm la N de Lăpuşul Românesc în direcţia Bloşiei urmărind 
în continuare tot o direcţie NW, dispare sub eruptvul Gutinului.

Conturul structural al lanţului muntos este bine definit. In struc
tura internă se arat ădeasemenea elemente care indică o structură bilate
rală simetrică. Făptura structurală însă nu este dominată de aceasta. 
In privinţa aceasta vederile noastre diferă de concluziile lui Jaskó. 
Jaskó in baza structurei bilaterale a Lăpuşului şi a Munţilor Rodnei, 
consideră dovedit faptul, că „la marginea Ardealului de Nord se rami
fică din cununa carpatică o catenă independentă atât ce priveşte direcţia, 
cât şi structura ei. Datele care ne stau la dispoziţie rezultate din lucră
rile lui Jaskó, Bartkó, Reich şi Böhm ne arată, că in Munţii Lăpuşului, 
în regiunile centrale situate in interiorul regiunilor periferice, struc
tura este cu mult mai complicată. Din geosinclinalul de fliş se ridică 
masive cristaline, care în timpul orogenezelor au fost conturnate de 
cutele flişului in formă de virgaţiuni, producându-se fenomene de tor- 
ziune. Cutele la o depărtare mai mare de aceste „coloane“  cristaline, 
schimbând direcţia dictată de aceste piedici locale, reiau direcţia para
lelă cu acea a Carpaţilor Orientali. Tocmai in regiunea ridicată de Jaskó 
se constată mai bine acest lucru. Porţiunea văii Salvei a Munţilor Lă
puşului cuprinsă de cristalinul Rodnei şi de gneisul din talpa Ţible- 
şului deviază cu încetul delà direcţia NW — SE trecând la direcţie per
pendiculară acesteia. Direcţia cutelor între Romuli şi Telciu este N — S 
şi NE— SW. Ne este cunoscut, că la S de andezitül piroxenic al Ţible- 
şului am cartat în afloriment un gneis de tipul gneisului de Cozia, in
jectat cu pegmatită (Reich). La răsărit de Ţibleş calcare cristaline au 
fost recunoscute de Jaskó. Horstul acesta cristalin a fost înconjurat de 
cutele formaţiunilor èocen-oligocene din regiunea nord de Telciu 
(Strâmbu— Bânffytelep). Notez, că greziile cartate de Jaskó in această 
regiune nu pot fi considerate sub niciun motiv ca fiind miocéné. Pe baza 
poziţiei lor stratigrafice aceste formaţiuni nu pot fi separate de forma-



ţiunile de fliş înconjurătoare . . .  In cele precedente am amintit că, cu
tele ceva mai departe de influenţa horsturilor cristaline, reiau din nou 
direcţia W— E respectiv NW — SE (conforme direcţiei carpatice, orien
tale). Corespunzător acestor constatări, se poate carta o linie structurală 
la sud de munţii Lăpuşului in forma unei încălecări, îndreptată spre 
sud. Pornind din valea Salvei, această linie se începe la N de Telciu şi 
indreptându-se la N  de Groşi in direcţie NW, se continuă spre Strîmbu 
Băiuţului. Importanţa acestei linii de dislocatie esţe acea, că dealungul 
ei ies la iveală sedimentele fosilifere de vârstă oligocenă inferioară şi 
medie (stratele de Hoia, Curtuiuş, Ciocmani şi Ileanda Mare). (Reich).

In partea NW a Munţilor Lăpuşului corelaţia nu este atât de clară, 
din cauza divergenţelor de păreri în ce privesc constatările stratigrafice 
între autori (Strausz, Böhm). Fără îndoială însă predomină direcţia 
carpa ică orientală în liniile directrice structurale.

Seria de fliş a Munţilor Lăpuşului de vârstă cretacică sup.-oligocen 
medie spre SW vine în contact cu regiunea deluroasă oligocenică din 
faţa Prelucei, dominată de culmea andezitică propilitizată a Şatrei. Din 
două puncte de vederi este de o importanţă deosebită această regiune :

1. la această limită îsi dau întâlnire geosinclinalul de fliş cutat în 
stil alpin şi faciesul de bazin, fosilifer,

2. in acest punct trebuie să căutăm legătura paleogografică între 
bazinul Băii Mari, respectiv Depresiunea Maramureşului si a Bazinului 
Transilvan unitatea structurală.

Este regretabil că observaţiile geologice referitoare la regiune sunt 
pline de lacuni şi insuficiente pentru formarea unei idei acceptabile în 
ce priveşte sinteza regiunii. Rămâne una din principalele probleme de 
rezolvat a geologie Ardealului de Nord, stabilirea trecerii ce există între- 
cutările alpine ale Mţilor Lăpuşului şi unităţile tectonice de bazin cutate 
in stil saxonic. După datele lui Méhes flişul cretacic-eocenic vine în 
atingere dealungul liniilor de falii şi de supracutări cu catianul sudic. 
Böhm, paralelizează seria catiană compusă din argile şi grezii cu stra
tele de Krosno, inferioare, medii si superioare. Este de o deosebită im
portanţă constatarea lui Majzon, că intre seria catiană şi stratele de 
Ileanda Mare se interpun marne argiloase cu Clavulina szabói de fa
ciesul de Kiscell. Regiunea este cutată în anticlinale de direcţie WNW—  
SES. In regiunea comunei Stoiceni in axa unui anticlinal sudic în con
tinuarea masivului cristalin ae Prelucei i.s la iveală stratele de Hoia, 
de Mera şi de Ileanda Mare.

Atât din punct de vedere tectonic cât şi din cel stratigrafie facial, 
structura alpină a Mţilor Lăpuşului se deosebeşte de unitatea slab cutată 
a dealurilor oligocène a Şatrei. Aici se începe zona de extindere a regiu
nilor sedimentelor de bazin, fosilifere, aflate in faţa flişului şi masivelor 
cristaline ale Catenelor Nordtransilvane. Aplicând terminologia lui Stille,
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Munţii Lăpuşuiui s’au cutat dintr’o regiune sedimentară ortogeosin- 
clinală. In acelaş timp, pe teritoriul regiunilor eocene-oligocene din faţa 
flişului cutat şi cea a horsturilor varisce, s’au desfăşurat fenomene tecto
nice de caracter saxonic. S’au produs fracturi şi cutări, cari in ce priveşte 
direcţia lor se conformează în general cadrului muntos. Pornind in direcţia 
SW din regiunea deluroasă a Şatrei, enumerăm ca aparţinând în 
această regiune structurală, regiunea de dealuri traversa ă de secţiunea 
Glodu-Jibău a văii Someşului. Ar fi de dorit ca această regiune bine 
definită stratigrafie si tectonic, să fie separată ca unitate morfologică 
sub denumirea de Dealurile Jibăului. In afara unei reţele dense de frac
turi, elementele cele mai importante structurale ale regiunii sunt anti- 
clinalele delà Gaura şi Glodu (Hofmann). In nucleul anticîinalului 
delà Gaura ies la iveală marne argiloase micacee, cenuşii cu globotrun- 
cane. Cutările mai importante ale triunghului eocen-oiigocenic cu struc
tura saxonică din partea de răsărit a dealur lor Clujului, le găsim în apro
pierea cadrului muntos. Acestea sunt anticiinalele studiate de Hofmann 
şi Szadeczky— KardossE. delà Ciumărna, Sângeorgiul de Meseş, Stîna 
şi Leghia. Cuterea in solzi a horstului eoceni delà descris de Koch in 
colţul SE al Munţilor Meseşului verosimil este de o vârstă mai recentă 
şi are un caracter local. Dealtfel vederea noastră este iden ică şi înce 
priveşte supracutarea Prelucei deasupra straielor < ligo ene. Falia din 
Nordul Prelucei nu poate fi paralelizată cu falia din nordul munţilor 
Rodnei. Această linie este situată mai la sud şi probabil reprezintă limita 
sudică a ortogeosinclinalului Munţilor Lăpuşuiui. In Ardealul de Nord 
structura atât de net desvoltată saxonică dispa e in axa longitudinală a 
bazinului. Aici sedimentele neogene transgredează direct asupra orto
geosinclinalului. In colţul N E a Bazinului Transilvan, simetric faţă de 
structura din NW, predomină din nou tipul tectonic saxonic. Masivul 
Munţilor Bârgăului compus din strate oligocène superioare şi din intru
ziuni eruptive andezitice cu amfiboi paralele acestor straturi, din punct 
de veder tectonic este una din regiunile mai puţin deranjate ale Bazi
nului Transilvan. Stratele având o direcţie SE— NW inclină în direcţie 
SW până la o linie care uneşte Rodna cu Ilva Mare, caracterizată prin 
cutări puternice şi structură complicată. Vârfurile mai îna te ale Mun
ţilor Bârgăului se ridică tocmai în punctele unde capetele de straturi ale 
stratelor ande itice a ing cea mai mare grosime (German1).

Rezumând cele precedente, vedem că la periferia Bazinului Tran
silvan se desvoltă două unităţi structurale simetrice :

1. Masive hercinice şi ortogeosinclinalele desvoltate între ele.
2. Tipuri structurale saxonice desvoltate în faţa acestora în facies 

de bazin, fosilifer, uşor cutat.
Ambele tipuri s’au format in acelaş timp şi anume in perioada 

cuprinsă după sedimentarea marnelor cu Clavulina szabói din acoperişul



şisturilor de Ileanda Mare şi formarea flişului catian din oligocenul 
superior. Paroxismul orogenic din rupexian-catian este urmat de puter
nice mişcări dealungul liniilor de fracturi. Cu începerea neogenului 
însă mişcările orogene încetează şi cu depunerea stratelor de Coruş şi 
a conglomeratelor din Nordul Ardealului se începe ciclul sedimentar 
miocenic.

U n i t ă ţ i l e  t e r ţ i a r e  s u p r a p u s e  m a s i v u l u i  i n t e r n
t r a n s i l v a n .

Cadrul muntos cutat şi regiunea dealurilor aflate in faţa lor, le 
despărţim de bazinul propriuzis cu straiele de Coruş şi cu stratele con- 
glomeratice din culcuşul sedimentelor dealurilor Ilişuei. Procedăm 
logic, dacă urmând criteriile lui Mrazec şi Jekelius, deosebim în inte
riorul bazinului trei unităţi :

1. Zona miocenă periferică necutată.
Aceasta este un pachet sedimentar de o considerabilă grosime, 

având o înclinare generală SE. In regiunea dealurilor Clujului ele trans- 
gredează cu o serie nisipoasă-grezoasă. In părţile nordice sedimentarea 
se începe cu bancuri groase de conglomerate miocéné. Zona necutată 
periferică din loc in loc este fragmentată cu fracturi cu denivelări care 
întrec ioo de metri.

2. Zona diapiră.
Cununa cutelor diapire urmează după zona periferică necutată. 

Din punct de ved re geologic regional trebuie să constatăm că masivele 
de sare din direcţia W spre E se situază in nivele stratigrafice tot mai 
ridicate şi paralel cu aceasta se intensifică gradul de cutare al formelor 
tectonice.

3- Cuveta (Centrul Bazinului).
Aici apratine regiunea cutată în largi boite anticîinale ale stratelor 

v de Câmpie şi ale sarmaţianului gazeifer. Deoarece cercetările recente 
pun în lumina nouă evoluţia structurală a cuvetei, se pare de dorit să 
rezumăm vederile in această privinţă. Ele pot fi grupate în modul următor:

1. Böckh, Pávai, Mrazec şi Jekelius consideră Bazinul Transilvan slab 
• cutat şi lipsit de falii. Cutările au fost produse în primul rând de forţe

orogene. Cutarea a fost ajutată de erupţia Hărgitei şi de diapirizmul sării.
2. Pâlfy explică formarea antici inaielor prin mişcări cari s’au produs 

dealungul liniilor de fracturi,— mişcări cari s’au repetat dând naştere 
datorit schimbărilor de volum compresiunilor laterale. Această concepţie 
neagă existenţa mişcărilor orogene, bazându-se pe experienţele lui 
Paulcke şi datele tectonice ale sondajului no. i. delà Sărmaş. Asimetria 
antichnalelor arătată de Böckh este explicată tot cu ajutorul liniilor de 
fracturi.
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3- Bandat, Wein şi Szalai sunt de părere că teritoriul Câmpiei a fost 
încreţit de două faze orogenetice (rodanică şi valah'că), faze cari ca direcţie 
se încrucişează. Prealabil însă straiele miocéné medii au fost cutate de
o mişcare orogenetică presarmatică, care a preformat anticlinalele 
diapire. In punctele de intersecţie ale acestei reţele de cute se ridică 
domurile.

După vederea noastră straiele neogene ale Bazinului Transilvan 
se depun pe masivul intern rigid transilvan din faţa orto- şi paragec- 
sinclinalelor periferice. Acest masiv a neutralizat orice influenţă de 
stress pornit din regiunile periferice. Cauza principală (şi probabil 
unică) a increţirilor este diapirismul sării. Acest fapt explică dealtfel 
dislocările locale ale straielor pleistocene si holocene. Acolo unde lip
sesc masivele de sare, nu se constată aceste fenomene. După Kéz para
lelismul neîntrerupt al teraselor Someşului Mare contrazice presupunerii 
unor mişcări tectonice pleistocene.

★* *

Anton Koch si Carol Hofmann in lucrările lor clasice au trasat 
liniile fundamentale ale geologiei Ardealului de Nord. Generaţiile 
următoare au contribuit deasemenea in considerabilă măsură la îmbogă
ţirea inventarului datelor geologice al Ardealului. Totuşi până la cuno
aşterea aproximativ suficientă a geologiei Transilvaniei de Nord, ne 
găsim în faţa unui lung drum de făcut.

Voiu încerca, ca pe baza literaturii de specialitate cu un trecut de 
80 ani şi a unor cunoştinţe 1 cale, să schiţez esenţialele probleme 
geologice cari rămân de rezolvat in Ardealul de Nord :

7. Va trebui sa cartăm unitar flişul Munţilor Lăpuşului. Coordo
narea datelor stratigrafice, din cauza considerabilelor divergenţe între 
autori actualmente este imposibilă.

2. Dealurile catiene din vecinătatea Munţilor Lăpuşului trebuiesc 
studiate. Prin această cale poate fi rezolvată problema trecerii intre 
faciesul de fliş şi faciesul de bazin.

3. Trebuie să cartăm regiunea mai puţin cunoscută a Ardealului: 
Dealurile Clujului. In această regiunea este cheia problemei delimi- * 
tării oiigocenului de miocén. Studiul microfaunistic al acestei regiuni 
va rezolva problema stratigrafică a etajelor helveţiene şi tortoniene din 
Ardeal.

4. Va trebui să clarificăm legătura ce există intre tufurile zonei dia
pire şi cele ale Câmpiei.

5. Va trebui să stabilim legătura structurală ce există intre Munţii 
Bârgăului şi Carpaţi, precum şi trecerea stratigrafică in direcţia Bazi
nului.
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MAGYARÁZATOK A TÉRKÉPHEZ.
Explicaţiuni la hartă.

A  térkép célja : É szak-Erdély tá j- és hegyszerkezeti egységeiről könnyű 
áttekin tést nyújtani. Ennek megfelelően a hegyszerkezeti egységek jellegzetes 
struktúrájától független v a g y  a kisebb elterjedésű képződm ényeket nem ábrá
zoltuk. (Pl. a  Lápos-hg.-i kövületes paleogént, a prelukai rögre települő turbucai 
konglom erátum okat stb.)

A  zöld színnel je lzett flis faciesü paleogént (Lápos-hg.) N y-on  és К -en réteg- 
tani vonal, É-on és D-en jó l m egállapítható törés-, illetve felpikkelyeződési vonal 
határolja.

A  sötétbarna színnel az enyhén gyűrt, parageoszinklinálisokban lerakodott 
és —  a Borgói-havasok kivételével —  kövületdús, medencefaciesben kifejlődött 
képződm ényeket jelöltük.

A  világosbarna színnel ábrázolt gyűretlen alsómiocén bázisául a kóródi 
rétegeket vettük, a Lápos-hg.-i flis felé pedig erőteljes törésvonal a határ. H elye
sebb lett volna ezt . az egységet a zsombori-, illetve a pusztaszentm ihályi réteg
sorozattal kezdeni, ez a kérdés azonban sem elvileg, sem kartográfiailag nincs 
m ég tisztázva. A  rétegsor felső részéből viszont helyes lett volna a hidalm ási 
rétegek felső ta g já t és a dési tu fá t kihasítani, m ert a felsőhidalm ási foraminifera- 
mentes agyagm árgák M ajzon vizsgálata i szerint m ár a mezőségi-rétegekhez soro
landók. Erre azonban, ugyancsak a fenti okokból k ifolyólag nem vo lt egyelőre 
lehetőségünk.

A  sárgaszínű. gyűrt mio-pliocén m int szerkezeti egység azokkal a képződ
m ényekkel kezdődik, am elyekben a só önmozgása m ár éreztetheti tektonikai 
formaképző hatását, vagyis a dési tufa fedőjében lévő rétegekkel. Borgóbeszterce 
környékén színezési h iba fo lytá n  gyűrt miocén van  feltüntetve, holott itt 
T ö r ö k 1 vizsgálatai szerint uralkodóan gyűretlen hidalm ási rétegek vannak a 
felszínen.

** *

Scopul publicării h ărţii este de a da o schemă asupră unităţilor regionale 
şi structurale ale A rdealului de Nord. Corespunzător acesteia, form aţiunile cu 
o extindere m ică sau independente de structura generală a unităţilor nu figu
rează pe hartă. (Spre ex. paleogenul fosilifer din M ţii Lăpuşului, conglomeratele 
care se depun pe m asivul Prelucei etc.)

Paleogenul faciesului de fliş (Mţii Lăpuşului) reprezentat cu culoarea verde, 
la  W  şi E  este lim itat stratigrafie, în tim p ce spre N şi S se m ărgineşte cu linii 
de fracturi sau de solzi bine stabilite .

Cu culoarea brună închisă am n otat form aţiunile uşor cutate, depuse în 
parageosinclinale şi —  cu excepţia M ţilor B ârgăului —  fosilifere.

Ca lim ita de bază a m iocenului inferior necutat, reprezentat cu culoarea 
brună deschisă, am lu at stratele de Coruş. Spre flişul M ţilor Lăpuşului lim ita 
este tectonică. A r fi fost m ai corect dacă am  fi început această serie cu stratele 
de Jim bor şi de Sânmihai, această problem ă însă deocam dată nu este n ici prin
cipial, nici cartografic clarificată. In schimb din orizonturile superioare ar fi fost 
bine să desprindem stratele superioare de H ida şi tu fu l dacitic  de Dej, deoarece 
în baza  studiului lui M ajzon marnele superioare ale stratelor de H ida, lipsite de 
foraminifere, trebuesc înglobate stratelor de Câmpie. N u a fost posibil însă ace
asta to t din m otivele am intite.

Miopliocenul cutat de culoare galbenă ca unitate structurală se începe cu 
form aţiunile în care diapirism ul sării îşiarată influenţa creatoare de form e tec
tonice, —  deci in acoperişul tu fu lu i dacitic de D ej. In ju ru l B istriţei Bârgăului 
în  urma unei erori de desen sunt reprezentate stratele m iocéné cutate. Or cer
cetările lui Török1 au arătat că aici apar la suprafaţă stratele de H ida necutate.

1 Dr. Török Zoltán : A  Kelem en-havasok eruptiv képződm ényeiről. Cluj- 
K olozsvár, 1944.
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A Z ILOSVAI DOMBVIDÉK ÉS A LÁPOSHEGYSÉG-I FUS ÉRINTKEZÉSE

L a p o s  h e g y s é g

Syndesmiás agyagmárgák 
M am e cu Syndesmia

»Gyéresi« tufa 
Tuful de Ghiri}

Szarmata
Sarmaţian

Mezőségi-rétegek 
Straiele de Câmpie

»Bálványosváraljai« tufa 
Tuful de Unguraţ

Anomalinás Mezőségi-rétegek 
Straiele de Câmpie cu anomalina

Torton
Tortonian

0 0 9  Oo
o o o o

Fauna-mentes felső Hidalmási-rétegek 1 Helvécien 
Straiele superioare de Hida (fără faună) /  Helvetian

Cyclamminás alsó Hidalmási-rétegek 
Straiele inferioare de Hida cu ciclamine

Bazális konglomerátum 
Conglomerate hazaié

Alsó mediterrán 
Mediteranian inf.

Flis fácies : homokkő, globigerinás agyagmárgák
Faciesul de fii} : gresii, marne cu globlgerine Lutécien-rupélien

Medence fácies : felső durva mész, csokmányi, révkörtvélyesi és nagyilondai rétegek Tute fián rupelian 
Faciesul fosilifer : calcar grosier sup., sir. de Cocmani, de Curtuiufi fi de lleanda

■  *Dési« tufa 
Tuful de Dej V Vetők 

Falii
Lépték: , -c  nnn (Зх magassági torzítás) 
Scara : * /0‘ (altitudinea 1 :  3)
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M. Áll. Földtani Intézet Évkönyve XXXIX. köt.

DR. REICH LAJOS: ÉSZAKERDÉLY FÖLDTANI FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE ÉS 
HEGYSZERKEZETI HELYZETE A KÁRPÁT-MEDENCE RENDSZERÉBEN.

ÉSZAKERDÉLY TÁJ- ÉS HEGYSZERKEZETI EGYSÉGEI

UNITĂŢILE STRUCTURALE 
SI REGIONALE ALE ARDEALULUI DE NORD

Variezkusi rögök Paleogén (medence fácies)
Masive hercinice Paleogen (faciesul fosilifer)

Paleogén (flis facies) Gyüretlen alsómiocén

Paleogen (faciesul de flis) Miocénül inf. necutat

Gyűrt mio-pliocén 

Mio-plicenul cutat

Pliocén eruptivum 

Eruptivul pliocen

Jegyzet : A szedi ment-területeken bçlül fellépő eruptivumok nincsenek feltüntetve.

Notă : Aflorimeutele eruptive în mijlocul formaţiunilor sedimentare nu figurează pe hartă.
Készült : A M. Áll. Földtani Intézet Térképészeti Osztályán. Rajzolta : Guzy Károly



Dr. Reich L. : Északerdély földtani 
fejlődéstörténete

Evoluţia geologică a Ardealului de Nord

E S Z A K E R D E L Y  R E T E G T A N I T A B L A Z A T A
Tabloul stratigrafie al Ardealului de Nord
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Lattoríien

Mérai rét. — Str. de Mera

Hójai mészkő — Calcarul de Hoia

Clavulina szabóis agyagok 
Nagyilondai palák — Sir. de Ileanda 
Csokmányi rét, -— • Str. de Ciocmani 
Révkörtvélyesi rét. —  Str. de Curtuiuş 
Hójai mészkő —  Calcar de Hoia
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agyagok

Magura-kongl.
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Nagyilondai 
palák 

Révk. rét. 
Hójai mész

kő

Ludien Bryozoa-rét. — Str. cu Briozoare 
Num. fabianiis rét. (Intermedia rét.)

Brédi márga — Marne de Bred 
Intermediás rét. — Sir. de Intermedia

Numulinás mészkő 
cu numulifi

— Calcar
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Lédien Felső durva mész -— Calcar grosier sup. 

Édesvízi mészkő — Calcar de apă dulce u. a. — acelaş
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Lutétien

Felső tarka agyagok — Argile vărgate 
superioare

Alsó durva mész — Calcar grosier 
inferior

Ost reás márga — Marne cu ostree 
Perforatás-rét egek — Str. de Perforata

Turbucai-rét. — Str. de Turbuţa 
Rákóczi-homokkő — Grezia de Rákóczi 
Alsó durva mész — Calcar grosier inf. 
Perforat а-rét. — Sir. cu Perforata 
Gryphaea eszterházyis rét. — Str. cu 
Gryphaea

Homokkő — Grezii

Landénien Édesvízi mészkő —  Calcar de apă dulce 
Alsó tarka agyag —  Argile vărgate infer.

Tarka agyagok —  Argile vărgate 
Édesvízi mészkő—  Calcar de apă dulce 
Alsó tarka agyagok — Argile vărgate

Tarka márgák (átmeneti rétegek) —  
Marne vărgate (strate de tranziţie)
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Szenon Globotruncanás csillámos márgák —  

Marne micacee cu globotruncane
Vörös palák —  Şisturi 
Konglomerátumok

roşii

О Apt-Szenon Inoceramusos rétegek 
Inocerami

— Str. cu

1

Л Barrem
Fekete palák, szideritek — 
Şisturi negre siderite

и Alsó-kréta ált. Fekete homokkő - — Grezie neagră
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Prekarbon

Krisi ályos mészkő — Calcare 
cristaline 

Kvarcit 
Epidiorit 
Porfiroid 
Fillit
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Prepaleozoikum
Pegmatit
Amfibolit
Csillámpala —  Micaşisturi 
Orto- és paragneisz
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