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GEOLOGIE

DATE NOI ASUPRA STRATIGRAFIEI MUNŢILOR
BARAOLT x)

DE
A. ZBEREA

Regiunea care formează obiectul prezentei note se situează în partea sudică a 
munţilor Baraolt, fiind delimitată la N de o linie convenţională ce uneşte Valea 
Crişului cu satul В elin, la S localităţile Sîncrai-Vîlcele, la E comunele Sîncrai- 
Arcuş, iar în W o linie convenţională ce uneşte staţiunea Vîlcele cu satul Belin.

Relieful este muntos, depăşind cu puţin altitudinea de 1000 m în partea sudică. 
Către marginea externă a zonei cretacice înălţimile descresc, dezvoltîndu-se o serie 
de coline orientate paralel cu afluenţii Oltului. Reţeaua hidrografică este în general 
tributară Oltului.

Primele date geologice asupra regiunii Baraolt se datoresc lui F r . H er bich , 
care în 1873 constată prezenţa în regiunea munţilor Baraolt a Neocomianului. în 
1911, Kiss E r n ô  face un studiu de ansamblu asupra stratigrafiei regiunii, atribuind 
Barremianului depozitele din partea de N ca şi cele din partea centrală a munţilor 
Baraolt. în 1927, G. M acovei şi I. A t a n a siu  au revizuit stratigrafia depozitelor 
cretacice din munţii Baraolt, stabilind prezenţa etajelor Valanginian, Hauterivian, 
Barremian, Apţian. E . Jek elius (2) în anul 1932 aduce o intersantă contribuţie 
la descifrarea vîrstei depozitelor pliocene din bazinul Bîrsa-Sf. Gheorghe, pe care 
le consideră daciene. D. P a t r u l iu s  * 2) în 1953 şi L. C o n tesc u  3) în 1958 aduc noi pre- 
ciziuni cu privire la stratigrafia depozitelor cretacice şi pliocene din această regiune.

Stratigrafia. Regiunea studiată este constituită în cea mai mare parte din for
maţiuni de vîrstă cretacică, dezvoltate în facies de Fliş peste care se dispun în exte
riorul munţilor Baraolt depozite ale Pliocenului şi Cuaternarului.

*) Comunicare în şedinţa din 11 martie 1960.
2) D. Patrulius. Raport asupra regiunii Baraolt— Căpeni. Arh. Corn. Geol. 1953.
3) L. Contescu, J. A ndrei. Raport asupra lucrărilor de cartare în regiunea Sînpetru— 

Ariujd—Araci (munţii Baraolt). Arh. Com. Geol. 1958.
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Termenul inferior al Cretacicului este alcătuit dintr-un complex de strate de 
vîrstă valanginian-hauteriviană cunoscut în literatură sub numele de strate de 
Sinaia. Peste acest complex urmează în continuitate de sedimentare, Barremian- 
Apţianul şi discordant Senonianul. Unii autori presupun existenţa unei serii infe
rioare Senonianului, fie Albian, fie Cenomanian. Majoritatea formaţiunilor creta- 
cice fiind nefosilifere, vîrsta unor etaje va fi indicată cu titlu provizoriu.

Complexul stratelor de Sinaia (Valanginian—Hauterivian), se dezvoltă mai mult 
în partea de N a regiunii şi este constituit din şisturi argiloase şi mamoase cu inter
calaţii de gresii, mariiocalcare, conglomerate şi brecii. în masa acestor depozite 
se constată o diferenţă netă între faciesul marnos-grezos din partea bazală a comple
xului şi faciesul grezos-conglomeratic de la partea superioară, fapt care a permis 
separarea stratelor de Sinaia în două orizonturi. Vîrsta valanginian-hauterviană a 
fost stabilită, pe de o parte prin analogie cu depozitele din regiunile învecinate, iar 
pe de alta pe baza unor forme recoltate din marnocalcarele situate în partea superioară 
a seriei. Întrucît descrierea mai detaliată a acestei serii ne-ar îndepărta de subiectul 
propriu-zis, ne vom limita numai la citarea tipurilor de roci întîlnite :

a) Orizontul inferior este reprezentat prin mame şi şisturi argiloase cenuşii, 
gresii, marnocalcare şi subordonat microconglomerate brecioase.

b ) Orizontul superior grezos-conglomeratic, care stă concordant peste cel infe
rior, este reprezentat prin gresii calcaroase, conglomerate brecioase, microbrecii, 
marnocalcare, marne cenuşii, etc.

în marnocalcarele care sînt intercalate la partea superioară a orizontului grezos- 
conglomeratic am indentificat pentru prima dată pe valea Belini prezenţa unor blocuri 
de marno-calcare lumaşelice cu numeroase exemplare de Peregrinella peregrina 
B u c h : Această formă mai este cunoscută la Vărghiş (munţii Persani) şi la Zizin 
(valea Tîrlungului), fiind localizată în toate cazurile la partea superioară a stratelor 
de Sinaia şi indicînd prezenţa Hauterivianului.

Complexul baremian-apţian se dezvoltă în jumătăţea sudică a munţilor Baraolt 
şi este dispus concordant deasupra conglomeratelor brecioase din orizontul superior 
al stratelor de Sinaia, fiind alcătuit în cea mai mare parte din gresii calcarose micacee, 
stratificate, în bancuri de 0,5—4 m grosime, sau masive cu slabe intercalaţii de marne 
cenuşiu-albastrui sau gălbui. Acestora li se asociază gresii grosiere, microbrecii, 
microconglomerate, etc. Delimitarea complexului Barremian—Apţian, s-a făcut 
de noi pe criterii strict petrografice. Tipul de rocă caracteristic Barremian—Apţia- 
nului este o gresie grosieră calcaroasă, uneori conglomeratică, cenuşie-gălbuie, 
fisurată, cu diaclaze umplute cu caldt. între aceste gresii şi conglomeratele masive 
situate la partea superioară a complexului, se intercalează gresii în plăci, mame în 
bancuri subţiri strîns cutate, şi o gresie calcaroasă gălbuie, cu grosime de 1 cm şi 
care conţine incluziuni de substanţă argiloasă. Unii autori au atribuit această gresie 
fie Albianului, fie Cenomanianului. Deoarece în regiunea cercetată exista o trecere
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gradată de la seria barremiană, la gresii calcaroase cu incluziuni verzui, noi credem 
că rocile menţionate aparţin Apţianului. La partea superioară a complexului semnalăm 
un orizont conglomeratic masiv avînd o extindere mare, caracterizat prin abun
denţa de blocuri calcaroase recifale, rulate, care ating uneori 5—6 m3. Din motivele 
arătate anterior orizontul conglomeratic superior a fost atribuit asemenea gresiei 
calcaroase «Apţianului». în ce priveşte raporturile stratigrafice dintre orizontul 
superior conglomeratic şi cel inferior grezos, nu deţinem deocamdată suficiente date.

Nefiind citată în literatura geologică, prezenţa depozitelor cretacice superioare 
în munţii Baraoltului, identificarea lor, reprezintă o contribuţie nouă. Separarea 
lor de depozitele cretacice inferioare s-a făcut iniţial pe criterii litologice. Ele se 
dezvoltă pe flancul sud-estic al munţilor Baraolt, pe teritoriul localităţilor Sf. 
Gheorghe—Arcuş.

Depozitele cretacic-superioare sînt alcătuite din gresii marnoase, fin micacee, 
de culoare cenuşiu-gălbuie, compacte, cu spărtura concoidală, uneori desfăcîndu-se 
în plăci sau bancuri de 5—10 cm, grosimea lor în afloriment fiind de 3—4 m.

în stare umedă sînt friabile, iar la nivelul talvegului capătă culoare negricioasă. 
La partea superioară prezintă intercalaţii de gresii în plăci de grosimi variabile 
între 3—5 cm. Gresiile sînt calcaroase, micacee, dure, curbicorticale şi conţin impre- 
siuni de fosile neocretacice şi plante incarbonizate. Dintre formele recoltate am deter
minat (vezi planşa, fig. 1—5) exemplare de:

Inoceramus labiatus Schloth.
Inoceramus labiatus var. latus Sow.
Protexamites bourgeoisi d 'Orb. x)
Hauericeras sp.
Gaudryceras aff. mite Hauer

care atestă vîrsta coniaciană.
Răspîndirea depozitelor senoniene este redusă. Ele se prezintă sub forma a două 

petece înguste în lungul văii Debrenului şi văii Sugaş. Ele stau discordant pe gresiile 
calcaroase, de la partea superioară a seriei barremian-apţiene.

Pliocenul apare în exteriorul munţilor Baraolt, dezvoltîndu-se în lungul văii 
Oltului şi în regiunea muntoasă sub formă de petece izolate sau benzi înguste rămase 
în urma eroziunii. Deschiderile sînt puţine şi sporadice, apărînd în carierele de la 
Sf. Gheorghe, Sîncrai, Cîlnic, Aita Medie. De asemenea se mai întîlnesc iviri de 
depozite pliocene pe V. Debrenului, în V. Arcuşului pe culmea dealurilor de la 
S şi N de Aita Mare. Ele sînt reprezentate la Sf. Gheorghe prin nisipuri fine cuar- 
ţitice cu intercalaţii subţiri de marne cenuşii-albăstrui şi strate de lignit cu grosimi 
cuprinse între 5—15 cm, conţinînd o faună ce indică trecerea de la Ponţian la Dacian.

*) Formă găsită de D an  G eorgescu.
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La Cîlnic, Aita Mare şi Y. Cakas, Pliocenul este alcătuit din marne slab nisi
poase de culoare cenuşiu-gălbui-albicioase, din care s-a recoltat o bogată faună 
reprezentată prin Lamellibranchiate şi Gasteropode, forme citate şi de E. Jekelius. 
Noi am recoltat şi determinat exemplare de:

Hydrobia ponîilitoris Jek.
Melanopsis peîrochila Bruss.
Valvata aff. eugeniae gibbuliformis Bruss.
Valvaîa cf. piscinalis var. îrochiformis Jek.
Viviparus aiîensis Jek.
Viviparus aluîae Jek.
Viviparus achaîinoides var. glogorensis Sabba Ştef.
Viviparus sadleri Jek.
Giraulus quadrangulus N eum.
Paradacna cf. abichi Hoern.
Pyrgula cf. elegans Jek.
Theodoxus semiplicaîus N eum.

Aceste forme arată trecerea de la Ponţian la Dacian.
Cuaternarul este puternic dezvoltat pe ambele maluri ale Oltului, atingînd 1 km 

lăţime, ca şi în interiorul zonei cretacice, făcînd dificilă cunoaşterea depozitelor men
ţionate. El este reprezentat prin depozite de terasă, conuri de dejecţie, depozite 
deluviale, depozite aluviale şi pornituri.

Tectonica. Stratele de Sinaia se prezintă cutate strîns, datorită pe de o parte 
forţelor tangenţiale iar pe de altă parte datorită unor alunecări sinsedimentare. 
La E de V. Crişului, am remarcat un sinclinal dirijat NE—SW în al cărui ax apare 
bine dezvoltat orizontul superior grezos-conglomeratic. în sectorul Aita Mare- 
Micloşoara se conturează un sinclinal care prezintă în axul său depozite barremian- 
apţiene.

în ceea ce priveşte depozitele barremian-apţiene complexul grosier conglome
ratic se prezintă sub forma unei cute mai largi comparativ cu cel al stratelor de Sinaia.

Complexul grezos care a avut tendinţa de a se comporta rigid, a fost puternic 
fisurat şi zdrobit. în cuprinsul zonei ocupate de formaţiunile barremian-apţiene se 
disting o serie de cute din care se evidenţiază anticlinalul Sugaş şi sinclinalul 
Yadâsz.

Anticlinalul Sugaş este constituit din Strate de Sinaia în ax şi depozite barremian- 
apţiene pe flancuri. în extremitatea sudică anticlinalul suferă o afundare axială. 
Sinclinalul Vadâsz, ocupă creasta cea mai înaltă a munţilor Baraolt. în axul său 
apar conglomerate de tip Bucegi.

în regiune se mai remarcă o serie de cute mici întrerupte de falii locale.
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EXPLICAŢIA PLANŞEI

Fig. 1. — Inoceramus labiatus Sch lo th .
Fig. 2. — Inoceramus labiatus var. latus Sow.
Fig. 3 . — Protexanites bourgeoisi d ’O rb.
Fig. 4. — Hauericeras sp.
Fig. 5. — Gaudryceras aff. mite H auer



A. Z berea. Stratiprafia Munţilor Baraolt.

Comitetul Geologic. Dări de Seamă ale Şedinţelor, voi, XLVII.
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Concluzii. Din trecerea în revistă a formaţiunilor geologice din partea de SE 
a munţilor Baraolt se remarcă următoarele :

Seria valanginian-hauteriviană este reprezentată în faciesul Stratelor de Sinaia, 
constituită dintr-un orizont bazai marnos şi unul superior conglomeratic brecios.

Seria barremian-apţiană este constituită dintr-o alternanţă de gresii calcaroase 
şi conglomerate, cărora li se asociază gresii grosiere, microbrecii, microconglo- 
merate. Orizontul grezos, atribuit de unii cercetători Albianului sau Cenomanianului, 
constituie de fapt o trecere gradată de la seria barremiană propriu-zisă, la seria 
atribuită de noi Apţianului.

în cuprinsul regiunii cercetate au fost observate pentru prima dată depozite 
senonienfc, reprezentate prin gresii marnoase, conţinînd forme de Inocerami şi 
Ammoniţi.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ, КАСАЮЩИЕСЯ СТРАТИГРАФИИ МУНЦИЛОР
БАРАОЛЬТ 

А. ЗВЕРЯ

(Краткое содержание)

На юго-восточной части Мунций Бараольт выявлены образования мело
вого и плиоценового возрастов. Образования мелового возраста представлены 
комплексом пластов Синаи, валанжин-готеривского возраста, состоящего из 
двух горизонтов: основного мергелистого песчанистого горизонта и верхнего 
песчанистого конгломератов ого горизонта с прослойками мергелистого извест
няка, в которых были иденфицированы в Белине экземпляры Peregrinella 
peregrina В иен.
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Баррем-аптский флиш, обособляющийся ступенчатым переходом к пла
стам Синая, представлен двумя комплексами: нижним песчанистым комплек
сом и верхним конгломератовым комплексом.

В исследуемой области выявлено наличие ступеньчатого перехода от 
барремской толщи к известняковым песчаникам, со включениями зеленовы- 
того вещества, залегающих под конгломератами выделенными апту.

Отложения сенона, выявленные впервые, в этой области, залегающие 
несогласно над баррем-аптском комплексе, представлены песчанистыми мер
гелями коньякского возраста с: Inoceramus labiatus Schloth., Inoceramus 
labiatus var. latus Sow., Protexamites bourgeosi d 'Orb, Hauericeras sp., 
Gaudryceras aff. mite Hauer.

Плиоцен обособлен мергелистой песчаной фацией с богатой понт-дакий- 
ской фауной.

NOUVELLES DONNÉES SUR LA STRATIGRAPHIE DES MONTS BARAOLT
PAR

A. ZBEREA 

(Résumé)

Dans la partie SE des monts Baraolt on rencontre des formations d'âge crétacé 
et pliocène. Les formations crétacées sont représentées par le complexe des couches 
de Sinaia d'âge valanginien-hautervien, constitué par deux horizons, à savoir: 
l'horizon de base, marno-gréseux et l'horizon supérieur gréso-conglomératique 
à intercalations de mamo-calcaires dont à Belini ont été identifiés des spécimens 
de Peregrinella peregrina Висн.

Le complexe du fiysch barrémien-aptien, caractérisé par une transition graduelle 
aux couches de Sinaia, comporte deux complexes, notamment : a) un complexe infé
rieur gréseux et b) un complexe supérieur conglomératique.

Dans la région étudiée il y a un passage graduel de la série barrémienne aux grés 
calcaires à inclusions de substance verte et lesquels supportent des conglomérats 
attribués à l'Aptien.

Les dépôts sénoniens, observés pour la premiFre fois dans cette région, reposent 
en discordance sur le complexe barrémien-aptien et sont représentés par des marnes 
sableuses d'âge coniacienà: Inoceramus labiatus Schloth., Inoceramus labiatus var. 
latus Sow., Protexamites bourgeoisi d 'Orb, Hauericeras sp., Gaudryceras aff. mite 
Hauer.

Le Pliocène est constitué par un faciès sableux, marneaux à riche faune pontien- 
dacienne.
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