
CONTRIBUTII BIOSTRA TI GRAFICE . LA VÎRSTA ERUPJIUNILOR 
DE BAZAL T DIN REGIUNEA . COMUNEI HOGHIZ 

(PER$ANII CEN:TRALI ...,; VE·S.TICI) · 

TOVISSI JOZSEF 

~.i.t'gilmea bazaltică din împrejurimlie localităţilor Racoşul de Jos, 
J11ateiaşi, Bogata, Hoghiz, Fîntîna, Lupşa şi Comăna de Jos, ocupă apro
ximativ 375 km.p. Este orientată în direcţia zonei de fractură majoră ce 
desparte blocul muntos cristalino-mezozoic ai Perşanilor Centrali de ba
zinul sedinientar neogen al Transilvaniei. 

O mare parte din această regiune este ocupată de pînza bazaJ.tică de 
la Hoghiz, formată din lav~ masive in coloane, bazalte vacurloare, s~oriacee, 
tufite, aglomerate şi sccrie de bazalt, provenite din citeva ce.ntre de erup
ţiune din apropiere. 

Î11 par~:ea de est şi sud- sud vest depresiunea Hoghizului este măr
ginită în formă de amfite.âtru, de regiunea cea mai înalta a fotmaţiunilor 
preterţiare (calcare. liasice, diabaze, porfire, ca1:care titonire~, ct:Jfiglome:rete 
şi gresii crntacice) şi terţiare (tufuri aacitice, congl.crnerate şi marne tor
tontiene, argile, marne şi gresii mannaţhme). 

RJama muntoasă şi deluroasă este adfuc fragm~ntată, văile sînt des
chise, vetsant~le domoale, creste,le in:terflu:viale înguste. Sînt frecvente 
interfluvii plane - resturi din suprafeţe de netezire mai vechi - domi
nate de măguri, cormete ca martori structurati sau denudativi. 

Cuvertura de baza:lt din cadrul depresiunii Hoghi~Zului este tăiată in 
cîteva zone de văi cu profil transversal îngust, în formă de can~:on (valea 

B(')gaţii, valea Barabaş, vaJ:ea Boghîzului), cu versante abrupte, aproape 

verHcale . . Oin a~tă .suprafaţă slnb fragtn'ehtată se rldic~ conurile de 
scori~ bci'Zalti~ă care sînt considerate ca resturi ale centrelor de erup-
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ţiune: Măguricea Mare (615 m), Bărgul Hoghizului (648 m), Gruiul Rosu 
(666 m) şi vîrful cu cota de 644, la sud de locul numit Pădurea lui Samuil. 

Formaţiunile de culcuş ale bazaltului sînt deschise în mai multe 
Jocuri, unde se poate constata că acestea sînt foarte variate: cretacic, tor
tonian, sarmatic, pleistocen inferior sau mediu (planşa 1, foto 1, 2 şi 

fig. 2). Poziţia altitudinală diferită a depozitelor lacustre pliocen supe-

l+·+·r ._ .... , ... , 

Fig. 1. - Schiţa morfo·structura,lă a regiunii OJtului de !la Hoghiz. 
1 - Munţi - bliac mijlocii formaţi pe ll'IOCÎ pi'Ieter~iiare; 2 - !I'tegiJUJnea .ddu- . 
ll'oa5ă, de bordură, a fornnta~ID1or neogene; 3 - depomte llaCUJstre pliJO•ooater
·na.I4e; 3a - rpunot de dbseiW&Iţi:e btositrlţlltilgi'Iaifică; 4 :- tcm1mi mte:rflJuvilale cu 
resturi de forma)ţiUIIld WJLc.ano~en-sed'imlentbare . andeZiltice, ; 5 - . . CUI\T.er.pum~ d~ . . 
bazalt; 6 - terase fluvia1tille; 7 - lund, Bo - Bogata Olt; Hm' ~ Homorod; ·; ·' 
Ho - Hoghiz; iMJg - Măgltlricea Mial"e; M - Mate!l:aşi ; R - RatooŞul rdle Jos. 

rioare - vi'llafranchiene (620 m în dealul Deasupra Dosului, 560-580 m 
la Racoşul de Jos, 450-460 m la Hoghiz, 440-520 m la Ungra şi 

625-635 m la Fîntîna), pune în ~videnţă disloca ţii tectohice din · pleisto
cenul inferior (sfîrşitul villafranchianului). Procesele disjunctive au fost 
urmate de vulcanismul bazaltic din regiune, care s-a desfăşurat extinzînd 
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din NE spre SV, în mai multe centre mici, izolate, caracterizate prin erup
ţiuni cu faze scurte de explozii, urmate prin efuziuni de lavă şi apoi 
aruncări de scorie. · 

Ceea ce priveşte datarea erupţiunilor de bazait, părerea cercetătorilor 
mai vechi este controversată. Astfel H. WACHNER (1915 şi 1931) precum 
şi TOROK z. (1938) au presupus posibilitatea erupţiunilor din timpul 
pleistocenului, constatînd că bazaltele şi piroclastitele lor se aşează la o 
suprafaţă identică cu "terasa de ~O m", deci activitatea vulcanică s-a mani
festat după fonnarea acestei terase. Alţi cercetători, printre care M. 
PREDA (1940), pe baza prezenţei unor carlcare lacustre cu Vivipare şi 

Hidrobii în culcuşul piroclastitelor, erupţiunile ba1azetice le-a atribuit 
levantinului inferior. ION ATANASIU (1946) şi M. ILIE (1954) consideră 
că virsta ba?.altelor din Perşani este Pliocen superioară. De aceeaşi părere 
este şi BANYAI J. (1926). Nefiind efectuate observaţii sedimentologice şi 
biostratigrafice de detaliu asupra depozitelor subbazaltice, probabil din 

i . 

lipsă de aflorimente corespunzătoare, problema geocronologiei erupţiuni-
lor a rămas nerezolvată. 

Vîrsta cuaternară a, erupţiunilor bazaltice pare a fi definitiv stabilită 
de E. LITEANU _ şi colaboratori~ (1962, J964). Pe harta geologică a lţ~i 

D. PAT'RULIUS şi colaboratorii (196·6), bazaltele din regiunea Hoghizului 
sînt datate, cu semn de întrebare, . ca~ormaţiuni de vîrstă levantină. Harta 
geologică 1 :200.000 reprezintă formaţiunile de bazalt, din exteriorul Mun
ţilor Perşani Centrali, ca formaţiuni de vîrstă pleistocen nediferenţiat. 

Pe baza faptului că fauna de moluşte din culcuşul piroclastitelor şi 
al lavei bw:altice este identică cu cea din bazinul şi Munţii Baraoltului, 
actualmente atribuită viillafranchranului, vîrs.tă post vil1anfranchiană :a 
erupţiunilor nu se mai poate pune la îndoială. ' 

Observaţiile noastre sedimentologice şi biostratigrafice efectuate între 
anii 1966-1969 (I. TOVISSI 1966, 1968, 1969) asupra teraselor fluviatile 
din cuprinsul bazinului superior al Oltului, au permis unele constatări 

de ordin geocronologic. Date foarte semnificative ne-au furniz·at, în acest 
sens, orizonturile complexului mlăştinos fosilifer turbos (fig. 2.!.1), în
tîlnit în valea Hoghizului. Sub orizontul aluvional subbazailtic (fig. 2.1.2) 

de 6 m grosime se evidenţiază un complex mlăştinos cu fosile de moluşte, 
fructe de plante acvifere corespunzătoare intervalului post pliocen -
atlantic, ostracode miapliocene, pliocene şi pleistocene, resturi de peşti, 
diatomee şi un conţinut bogat de polen. · 

Aprecieri paleobotanice. Complexul lacustru mlăştinos (fig. 2.1.1) ne-a 
furnizat un spectru palinologic ·(fig. , 2_.II.A şi B) de o importanţă geocro-
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f'oto 1. Oriwnt de Lavă b.aoo.1tică Ungă ·Ş.OOea!Uîa !froghi-i-Măie~ . La bază tuî daciittc, in 
acoperiş •auve.r1nma oal:uviJaJă şi lJuft. .S:l"lgi105 oo un t)I'.Î:ilont subţire de so[. 

Fato 2. Cori1ple:X'Ul erup'ti V bâZ!alitic de 'La Hoghiz. 'La brază un ori:rorut de so.I ·C.erntoziomtc. 
Foto 3. PJntot1l ba2lattic dre 1a Hoghiz cu oOlilJUl de soorie Măgurioea Mar.e (dişee: I. TOVISSI). 
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nolcgică extraordinară (B. Diaconeasa - I. Tovissi 1970), reprezentînd 
cel mai vechi depozit turbos cuatemar cunoscut în ţară pînă în prezent. 

Compoziţia vegetaţiei păduroase reflectată prin diagrama de polen 
(fig. 2 A şi B) trădează un climat, la început călduros, corespunzător unei 
faze bioclimatice de stejăriş amestecat (Quercetum mixtum) care trece 
brusc într-o fază de climat mai aspru:· fază biodimatică "mesteaoăn

moliq-pin" (fig. 2.1. d-g) caracterizată prin variaţiuni climatice sensibile, 
înregistrîndu-se două episoade puternice de stepizare. In prima perioadă 
de stepă predomină gramineele, în cea de a doua Artemisia atinge maxima 
polinică ("Stepă cu Artemisia"). 

Tendinţa de răcire a climatului se menţine şi în faza următoare, cea 
de turbă propriu-zisă (fig. 2.I.l.i). Inaintarea în trei ritmuri a vegetaţiei 
de stepă într-o perioadă relativ scurtă de timp (grosimea maximă a ori
zontului de turbă propriu-zisă este de 30 cm) se racordează aproape per
fect cu extinderea mesteacănului, a pinului şi molidului pe seama esen
ţelor lemnoase de climat cald. Aceasta denotă că, şi în ultima fază bio
climatică, în regimul elementelor climatice s-au în.registrat variaţiuni 

sensibile, climatul general păstrîndu-şi caracterele unui climat rece. 

Aprecieri micropaleontologice. Modificarea condiţiilor bioclimatice 
reflectată în spectrul palinologic a determinat transformarea compoziţiei 
elementelor micropaleontologice. 1 In timp ce în faza bioclimatică de ste
jăriş amestecat (fig. 2.!.1. a şi b) se menţin speciile de ostracode mioplio
cene (fig. 2.II.A, a, b, c), în faza bioclimatică de mesteacăn-molid-pin 

(fig. 2.1.2.1. d, e, f, g) ele dispar cu desăvîrşire, cedîndu-şi locul unor forme 
plio-pleistocene (fig. 2.II.A.d) şi pleistocene (fig. 2.II.A. e, f, g). Unele din 
Ostracode pleistocene au suferit, în urma răcirii apei lacului, chiar trans
formă:ri biologice (2.II.A.e), atingînd dimensiuni mai mici, valvele deve
nind mai transparente decît la începutul fazei. La contactul orizonturilor 
d-e (fig. 2.1.1), apare specia pleistocenă Candona fracta Mand. (2.II.A.g) 
iubitoare de apă rece. 

Aprecierea sedimentologică a depozitului · aluvionar. Granulaţia. 
Curbele t:>:ranulometrice cumulRtive (fig. 2 C) pun în evidenţă creşterea 

gradului de sortare odată cu scăderea diametrului particulelor, de la bază, 
spre părţile superioare. Complexul aluviortar reprezintă un Giclu întreg 

de aluvionare. Scăderea calibrului particulelor de la bază spre părţile 

supcrio~m' denctă că, în acest timp, regiunea nu a suferit de mişcări tec
tonice mai însemnate pe verticală. Spre sfîrşitul ciclului lunea a fost 

· I. Chi;ntălnlll1-I. T(SviSis:i (1WO) " As.uPira ()Sibr:a.cold€,:1o'I' di1n c~ua:t.ernnrrul de la Hog hiz". 
ln ~.t;udia S('r. ·geolQglie f~aec. 2, 197;3, Cl.i)lj, pag~ 61-70. 
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supusă inundaţiilor care au favorizat formarea unui orizont aleuritico
pelitic care, după ridicarea su,prafeţei luncii deasupra niv~lului de inun
daţie a devenit roca ·· mamă a orizontuluî de sol cemoziomic, acoperit 
ulterior de b.azal t. 

Morfometria şi morfoscopia (fig. 2.D. a şi b)) pietrişului de cuarţit 
reflc·ctă o Jasonare fluviatilă-fluvio-periglaciară. Compoziţia petrografică 

prezintă un interes deosebit din punct de vedere paleohidrografic. Ciclo
grama o. din fing. 2. E, reprezintă compoziţia petrografică a pietrişului 

subbazaltic în oare se remarcă lipsa elementelor calcaroase, faţă de alu
viunile actuale ale Oltului (2 E.b) în care acestea din urmă sînt prezente. 
Din această situaţie se trage concluzia că Oltul în timpul depunerii alu
viunilor subbazaltice nu a trecut încă prin defileul de la Racoş (Tovissi I., 
1969). 

Aprecieri biopedologice. Orizontul de sol (fig. 2.1.3 a-b) fosilizat prin 
revărsarea materialului vulcanic (fig. 2.1.4. a-c) reflectă condiţii climatice 
stepice (I. TOVISSI, 1969). Cantitatea redusă a humusului, lipsa orizon
tului D şi dezvoltarea slabă a orizontului C, presupune întreruperea pro
ceselor pedogenetice, în urma îngropării lui de materialul eruptiv. Partea 
superioară a solului de culoare cărămine a fost pîrlit în timpul revărsării 

proceselor vulcanice. 

CONCLUZII 

Comparînd evenimentele paleogeografice desfăsurate în regiune cu 
cele din depresiunea intracarpatică vecină Braşov-Baraolt, putem stabili 
următoarele: 

- Retragerea lacului din depresiunea Baraoltului spre zona Bîrsei 
(P. SAMSON şi colab., 1969), se producea simultan cu întreruperea legă
turii lacustre dintre cele două compartimente depresionare transperşa
niene, datorită ridicării părţii axiale a Munţilor Perşani şi, cu stabilirea 
bazinetului lacustru de la Hoghiz . 

. - Stabilirea climatului rece a fost urmarea directă a ridicării în bloc 
a Carpaţilor legată de mişcările orogenetice Valahice, din timpul cuater
narului infeTior care, la condiţiile climatioe în general reci ale Europei au 
Javori ·;nt. ]n:·obabil, instalarea primei perioade periglaciare la noi ; 

Complexul lacustru-mlăştinos şi orizontul de turbă subbazaltică este 
un important repere de geocronolog'ie. Datele biostratigrafice ne indică 
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vîrsta pleistocen inferioară-pleistocen medie, deci · pînza de lavă bazaltică 
situnîdu-se deasupra acestui complex sedimentar şi a celui aluvionar, m,1 

poate fi mai veche decît de vîrsta PQ22 
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Adatok a~ olthevid (Kiizepso Persany) bazaU vvlkano"ăg 
ko.ranak biosztratigrâfiai ertekelesehez 

. Az itt kozolt geokronol6giai adatok az olthevizi Szârazpatak men
ten lev6 fe:tan'tsok (1. abra) i.iledekeinek elozetes anyagvizsgâlati ered
menyed. Amint a 2. abran, az I. j:elz.esu litol6gri.ai szelvenyen hl.thato, a 
legfels6 szintben ~ev6 bazalttakar6 fekuje foly6vizi kavics es homok, 
mely lal':1tt zart, -ki'smelysegu tomedencere jellemz6, rt62egre'teggel zarul6 
moesari i.iledek van. Ez, a mintegy 2 m vtas1tag, S'ZJerves maradvanyokban 
gazdag k!epz6dmeny pollent, novt'myi magvakat, os•trqcodakat, halmfiTad
vooy~kat, valtozatos dJiatoma·tarsulăst es gyenge meg,tartasu puhat~sture
ket tar1Ja~maz . 

A poUenspektrum (Di•aooneasa B. - Tovissi J. 1970) valamint az 
Ostra;coda fauna (Chdntăuan I. -. Tovi:ss.i J. 1970) a1apj1ân kct, tulajdon
sagaikban elter6 egha'jlati szakasz kiilOnul el : 

Az els6 szalmszban a kevert tolgyerd6 (Queroetum mixtum) noveny
zettet (meiy 50-75°/o-ot kepvis~lt) harmatdkori meleg~edve:o f.ajok 
(Carya, Pterocar.ia, Magnoha) egeszitettek ki. Ez utobbt:ak sz6ma a lco
vetkez6 szakaszban l.Emy.egesen csokkent majd el is tuntek. A t6 vizenek 
melegebb volta:r;a utal az Ostracocla f~Puna nehâny mio-pliiOCen id6sz:aki 
melegkedvel6 fajanak jelenlete (2. âbra Il. A. a. b, c). Ezek a masodik sza
ka~sz kie:odeten kdpusZltulnalk s heJyriiket uj, hidegk:edveil'6 pleisztocen fajok
nal\: adjak c-it. (2. âbra II. A. e, f, g). 

A hirtelen eghajlatvaltozâs csak latsz6lagos : a Carpinus 10% korilli 
aranya, Vlallaroint a Herpetacypnis-Oistrarcoda (2. abi4a II. Ad) jelenlete 
mindket id6sLJakban, fokoz~atos atmenetr6l tanusk;odik. 

A masodik szakasLJban, az eghajlat lehi.ile,senek kezdetet a kornyek 
atalakult erd6segenek pollenspektTuma mutatja. A kevert t6lgyerd6 
olyan mertekben szorul v.i:ss;z:a, h rgy az I. l. ·d-e. i.i1edek hatarszinttajan 
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arânya aij~ 111a,gyoqb 5°/o-nal. E=8ze~ :szemlben unaloml'lg jUJtnak a hide~
k~dvel6 fajqk (aetu~a, Pice~, Pinuş). Arimyq.k kezdetben 50-60o;0 , 

:majd eleri a 80-85%-CYt. Oj Ostraco~ fajok jelennek meg (2. II. A.e,f,g). 
Eze,k kozi.U :fligyelemvem~l<t6 a Candona fraota (g) hidegkedvel6 faj meg
j~len-ese, ~'i egybeesik a Bet.ula-Picea-Pinus-·erd6 terh&Htasaval, u
gya;naklkor az Ilyocypris ostracoda (e) egyedei nyilvanval6.an elsatnyul
nak a hideg, , s a val(,}szinu taplalekcsokkenes miatt. Az I.L d-e illede
kekn~k meg:felelo ic;i6s~akban ket eroteljes eghajlarti kilenges is volt : 
egyik a filvespuszta terh6ditasa, mely :a kevert t0lgyerd6t 25-28%-ra 
s:writjla v.iss~; a masodtik pedig az ilrompuszta, az I. l. e reteg s~ntjen. 

A t6~eg~teg kepz9dese (2. I.l. i.) mar tiszta hideg, periglacialis eg
hajl.~ti k.Oriilmenyek kozătt ment veghe. Ebben a S:zJakasz;ban harom hi
degpusztai ~gh.;~jlati kileng8.ş volt. 

A folyl()viizi illedek s:zJemelos:zllasi ăsszegg!oTbeu teilj'es, :mvamlen le 
rak6da.si ciklust mut:Jatnak ; a morfodinamikai ahrok (D.1a,b) vegyes roa
v'icslmptatast tilkroznek, itt a ,,'tengeri" kavics nyilVanVIaloan attelepites 
utjân jelenik meg. A ket k6zet0sszeteteli kord:iagram osszehasonlithat6, 
a b a jelenlegi Oltmeder karvicsat k•epviseli. A bazalt alatt loev6 tal:aj 
(F ·abra) sztyepp tipusu foszilis talaj, fe ls6 szintjet enyhen egette a ra
telepill6 vulkani anyag. 

Osszevetve eddigi eredmenyeinket, meg'aUapi•thatjuik, hogy a kor
nyeken a bazalt vulkanossag negyedkori, a villafranklai id6sZlak utan, a 
kozeps6 pleisztocen masodiik szaroaszâban (PQ22) zajlott le. 

Biostratigraphische beitrăge z•ur altersbestimmung 
der basaltausbriiche bei der gemeinde Hoghiz 

(zentral- westli'che Perşani-berge) 

Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wird das Problem des Alters der Basalt
ausbrilche analysiert, wobei einige wichtige geochronologische Beitrage 
gebracht werden, auf Grund von biostratigraphischen Daten. Die Ergeb
nisse der palaobotanischen, Pollen-, mikropalaontologischen und litho
pedologischen Analysen des Aufschlusses bei Hoghiz erlaubten einige 
palaoklimatische Interpretationen. Das Pollen-Spektrum zeigt zwei ver
schiedene bioklimatische Phasen. In der ersten Phase, mit warmen Klima 
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und einer Vegetation von Quercetum mixtum, haben sicl-i ' mio-pliozăne 
und pliozăn-quartăre Ostrachoden hervor. Fur die zweite Phase, charak:
tcrisiert clurch eine Betula Picea-Pinus - Vegetation, lassen sich eine 
Reihe von Steppisierungsepisoden feststellen (Steppe mit Gramineen, 
Steppe mit Artemisia). Diese Phase zeichnet sich durch pleistozăne Ostra
chodenarten aus. Das Pollen-Spektrum des Torfhorizontes, der die limni
sche Phase . abschliesst, widerspiegelt sehr feine Klimaăndertingen, mit 
wenigstens drei Steppissierungsepisoden mit viel kă:lteren Steppen a'ls in 
denjenigen mit Gramineen oder Artemisia. 

Der sumpfig-limnische Komplex liegt unter einer Schicht von Flus
salluvionen, die mit einer von einer Basaltdecke fossilisierten Schwarzerde 
uberlagert wird. Die stratigraphische Lage dieses . Komple.xes zeigt fii:r 
den basaltischen Vulkcmismus bei Hoghiz ein postvillafranchianes Alter 
an: mittleres Pleistozăn (PQ22) 
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