CONTRIBUŢIUNI

LA STRATIGRAFIA CRETACICULUI SUPERIOR
DIN REGIUNEA GEOAGIU

Valeria tilarincaş, Dorei Mânecan

Regiunea de care ne ocupăm în această lucrare este situată pe
dreapta culoarului Mureşului, între Valea Bobîlnei în vest şi Valea
Geoagiului în est.
In acest perimetru se înglobează din punct de vedere morfologic,
atit o porţiune din culoar, cît şi relieful mai evoluat cu subasment
cretacic superiior, care formează partea nordică a regiundrl..
Culoarul se prezintă atît cu planul său superior, incluzînd versantul
sudic al masivului Săcărîmb (insula cristalină de la Rapolt) cît şi planul
său inferior, respectiv lunca şi valea terasată a Mureşului.
Relieful, în porţiunea de culoar, legat de influenţa litologiei în
procesele de modelare subaeri1ană şi în special de eroziunea fluviatilă,
afectează fundamentul cristalin, sedimentele cretacicului superior din
„Stratele de Bobîlna" şi mai ales depozitele tortoniene. In regiunile
mai nordice, acest relief modelat se leagă de subasmentul cristalin (mai
ales calcare cristaline) şi de cretacicul superior, cu depozitele „Stratelor
de Geoagiu" şi al „Stratelor de Bozeş".
Calcarele cristaline din regiune, ca în Coasta Mare (717 m), Măgura
(715 m), Cornetul (662 m), Vf. Pleşa (664 m) au generat interfluvii
relativ largi cu forme mamelonare şi cu văi încătuşate pînă la faza
de defileu (Valea Bobîlnei); se remarcă contrastul dintre versanţiii
puternic înclinaţi ai văilor (cu deosebire treimea superioară a văii
Bobîlna) şi interfluviile în general mai puţin accidentate. Fenomenele
carstice nu au o dezvoltare deosebită, datorită cristalinităţii calcarelor,
rezumîndu-se la peşteri, doline şi avene de dimensiuni mici. Prin
acumularea apei din doline
s-au format mici lacuri.
Culoarul
suspendat
din cursul superior al văii
Baiului (numit de localnici
Valea lui Iosif) săpat în
calcare cristaline, pune
probleme interesante în
legătură cu geneza sa.
Sisturile cristaline ce
apar în Văratic (587), depozitele cretatice din Vf.
Boiel (425 m), ca şi rocile
porfiroide ce apar de sub
depozite;le cretatice ca o
bandă est-vest, interpuse
FIG; 1. LAC !N RELIEF CAH.'-iTIC
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:FIG. 2. LUNCA

MUREŞULUI

LA GEOAGIU

între şisturi de calcare, nu se deosebesc prea mult în morfologie faţă de
regiunile descrise anterior. Interfluviile sînt şi aici largi, dar versanţii sînt
mai accentuaţi cu deosebire în zona rocilor porfiroide, unde caracterul de
rkfileu al văii Bul>îlna l'Sk mai vizibil. In şisturi, Valea Bohîlnei începe să
se lărgească dînd posibilitatea orga11izării luncii.
La nivelul inferior culoarul Mureşului se caracterizează prin
extensiunea apreciabilă a luncii în dreptul satului Folt şi mai ales la
confluenţa cu Valea Geoagiului, unde nivelul luncii este uşor înălţat
plin paI"azitarea sa de conul de dejecţie al acestei văi. Trebuie să
remarcăm de asemenea tendinţa de meandrizare a Mureşului cal"e duce
la extensiunea inegală a
luncii şi teraselor, de pe
un mal pe celălalt. Zona
de meandre favorizează şi
inundaţii
sezoniere, care
afectează părţile mai joase
ale luncii, vechile meandre
părăsite al Mureşului.
In ceea ce priveşte
terasele, acestea sînt slab
dezvoltate exceptînd zona
de confluenţă a Văii Geoaagiului, unde pc dreapta
văii, se desfă:1oară conul de
dejecţie terasat al acesteia.
Mureşul şi-a erodat teFIG. 3. LUNCA MUREŞULUI LA FOLT
rasele de pe partea dreaptă.
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Totuşi la· confluenţa cu
valea Geoagiului şi mai în
aval, în dreptul satului
Folt, se pot urmări destul
de clar cinci nivele de
terase.
Regiunea nordică, unde
se dezvoltă o morfologie ce
are ca subasment cretacicul
superior a generat un relief
m"li evoluat, cu frecvenţă
mai marc a procese lor
actuale (şiroire, eroziune
torenţială,
alunecări
de
teren). Aceste procese se FIG. 4. DOLINA JN TRAVERTINUL DIN VECINÂTA TEA GEOAGIU LUI
rPferă întreaga succesiune
senoniană, fapt vizibil în
platoul Cornetul-Geoagiului şi în valea Geogiu-Băi.
Frecvenţa proceselor de versant este accentuată ş1 m depozitele
tortoniene din zona Cicău-Poiana Nucilor dind naştere unui relief mai
evoluat cu văi mai largi ca de exemplu în Pădurea Cetăţii.
O notă specifică o imprimă travertinul şi horstul ele calcare crislaline din zona Geogiu-Băi, unde Părăul Geoagiu-Băi îşi taie un veritabil
defileu în miniatură.

ISTORICUL CERCETARILOR
Hegiunea este amintită, în linii cu totul generale încă din primele
asupra Metaliferilor centrali, începînd cu cele ·ale lui
F. B. Beudant (1818), dar primele date stratigrafice se datoresc lui
Fr. Hauer şi G. STACHE (1863), urmate de o serie de lucrări care
amintesc şi regiunea: K. HEREPEY (1865, 1986), G. PRIMICS (1897)
etc. Lucrările de după 1900 şi anume cele ale lui L. LOCZY (1902, 1918),
M. PALFY (1902, 1907~ şi FR. NOPCSA (1905), dau primele descrieri
mai sistematice, ultimul autor dind şi o hartă scara 1 : 200.000.
FR. NOPCSA a considerat ca sedimentarul cretacic din regiunea
Geoagiu ar reprezenta cenomanianul, extins de el în est pînă la valea
Răcătăului. FR. NOPCSA consideră că în acest pachet de strate, spre
valea Răcătăului este prezent tortonianul şi coniacianul, iar spre est,
spre valea Vinţului senonianul pînă la danian inclusiv (faciesul roşu
cu reptile).
Studii mai preoise, cu date faunistice, se datoresc lui M. PALFY
care arăta în 1907 că „şisturile argiloase-marnoase, micacee cu slabe
intercalaţii de gresii dure, cen~ii închise, atunci cînd se prezintă în
spărtură proaspătă, cu frumoase resturi de fucoide" au o vîrstri
senoniană. M. Palfy a citat pentru prima oară în acest complex forma
de INOCERAMUS SALISBURGENSIS Fugg. şi Kast; el considera c·[1
la Geoagiu ar fi prezent Senonianul inferior.
Interesantă este interpretarea virstei acestor depozite dalit <I<•
M. Palfy. El admite că acest inoceram în ariile de la Salzburg apan· în
asociaţie cu PACHYDlSCUS NEUEBERGICUS HAUFH ~i di d1•c·i 1•1
informaţii

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

atesta o vîrstă senoni.an superd.oară. M. Palfy, în regiunea Geoagiu crede
aceste depozite cu Inoceramus salisburgensis reprezintă Emsherianul,
iar Carnpanianul şi Maastrictianul sînt prezente numai în regiuni
mai estice, spre Vinţ. M. Palfy considera că aceste depozite sînt de
tip Gosau, idee mult timp încetăţenită pentru caracterizarea sedimentării din regiunile sudice ale Metaliferilor centrali.
Datele furnizate de aceste ultime două lucrări, au fost interpretate
în lucrarea de sinteză asupra cretacicului de GH. MACOVEI şi
I. ATHANASIU (1934). Pe baza datelor de literatură, şi anume în special
pe baza lucrării lui Nopcsa se discută vîrsta acestor formaţiuni. Autorii
considera că este mai plauzibilă părerea lui Nopcsa, atribuind cretacicului
din regiune o vîrstă Cenomanian-Coniaciană. Această lucrare are meritul
de a fi comparat depozitele cretacicului superior din regiune cu arii
mai vestice; se introduce pentru prima oară denumirea de „Strate de
Deva" pentru tot cretacicul superior între Deva şi Vinţ.
Lucrările etapei următoare cuprind pe cele ale lui MIRCEA ILIE
(1935) şi GHIŢULESCU şi SOCOLESCU (1941). Ambele lucrări. au
preluat pentru datare, datele de literatură mai veche, considerînd că în
regiune este prezent Cenomanianul. Ghiţulescu a introdus noţiunea de
„STRATE DE BOZEŞ" datate aşa cum am arătat mai sus, de vîrstă

că

Cenomaniană.

Intre 1940-1944 regiunea a fost cercetată de D. IACOB care a
preluat în mare parte părerile lui Palfy, considerînd că între valea
Boiului şi valea Geoagiului se dezvoltă un senonian în facies Gosau,
datat de el ca Emscheriian, iar regiunea cuprinsă între valea Vinţii şi
valea Pîclişii ar cuprinde depozitele Senonianului superior. In regiunea
Geoagi D. Iacob consideră prezent Santonianul pe baza formei de
INOCERAMUS SALTSBURGENSIS FUGG. şi KAST. regăsită la sanatorul Geoagi (prima citare se datore~te lui Palfy).
Exemplarul a fost pierdut, dar figurat în teza de doctorat. Credem
că forma reprezintă un INOCERAMUS BALTICUS BOHM.
Faza următoare în cunoaşterea depozitelor cretacic superioară din
zona centrală şi sudică a Metaliferilor se referă la etapa ulterioară anilor
1950 şi pînă azi, cînd caracteristicele şanţului eugeosinclinal al acestor
regiuni va fi subliniată de cercetări asupra zonei centrale a fosei
mureşene cu specificarea depozitelor de tip flii.ş (M. Bleahu şi M. Dirnian)
(1963), E. Antonescu et alt. (1963), M. Dimian şi E. Dimian (1964). ln
regiunile sudice, s-a descris faciesul proxima! litoral (V. Marincaş 1952,
1966, 1968). Pentru regiunile cu depozite de tip fliş s-a păstrat denumirea
de „Strate de Bozeş" descrise însă spre V. Ampoiului, unde flişul stratelur de Bozeş este considerat ca reprezentînd Cenomanian-Maastrictianul.
Datarea s-a făcut pe baza resturilor de inocerami, amoniţi şi a microfaunei.
' ' ,,....,
Regiunea Geoagiu a fost cercetată în anul 1962 de G. MANTEA
care face următoarea împărţire a cretacicului superior din regiune:
_a. Cenomanianul, extins între V. Mare-Ciungi, cu o litologie
conglomerato-gresoasă, total lipsit de fosile urmat de:
b. Turonian, cu 3 complexe distincte: 1. ·complexul gresiilor şi al
şisturilor argiloase roşii, probabil turanian inferioare, 2. complexul
stratelor de Bobîlna şi 3. complexul stnatelor de Geoagiu. Ultimelor
două complexe le atribuie o vîrstă turonian superioară-coniaciană.
c. Senonianul este considerat prezent · şi prin santonian şi campanianul cuprinzînd flişul stratelor de Bozeş. Maastrictianul inferior
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este reprezentat printr-o molasă iarinito-lutitică masivă, urmat..ă de fad1·s11l
molasic roşu fluviatil-continental ce ar urca în maastrictianul superior
şi danian.
In complexul stratelor de Bobîlna, Mantea a semnalat alături de
fauna de moluşte descrisă de D. Iacob, forma de GAUDRICERAS
ANALABENSE cu care se probează turon-coniacianul. In stratele de
Geoagiu s-a descris resturi de SCAPHYTES GAINITZI d'ORB şi
SCAPHYTES MESLEI GROSS, cît şi forma de INOCERAMUS CADRISSOIDES recoltat în perimetrul vecin băilor Geoagiu. Forma a fost
determinată de E. Dimian. Asupra acestei forme vom mai reveni.
In stratele de Bozeş nu s-au probat resturi de faună.
In ceea ce priveşte raportul între complexele stabilite autorul citat
nu poate decide dacă între Stratele de Bobîlna şi Stratele de Geoagiu
există o discordanţă sau o continuitate de sedimentare.
In lucrarea Evoluţia geologică a Munţilor Metaliferi, IANOVICI şi
colab. (1969) arată că în regiunile centrale ale fosei mureşene sedimentarea vracon-cenomaniană începe cu Stratele de Valea lui Paul, urmate
de stratele de Bozeş şi „formaţiunea continentală cu Dinosaurieni".
Stratele de Bozeş ar reprezenta sedimentarea pînă la maastrictian, iar
formaţiunea roşie cu dinosaurieni ar reprezenta ma astrictianul inferior.
GR. RAILEANU şi colab. (1968) numesc faciesul proximal al
cretacicului din Metaliferii sudici „domeniul de facies pretransilvan"
el reprezentînd „un brîu intern" al sedimentării ce se întinde din şelful
Devei pînă în Perşiani.
1

STRATIGRAFIA CRETACICULUI SUPERIOR. STRATELE DE
ROBILNA. TURONIAN SUPERIOR? - CONIACIAN?
La Bobîlna, Folt şi Boiu, fundamentul cristalin reprezentat prin
filitoase sericito-cloritoase, şisturi carbonatice, porfiroide şi calcare
cristaline, suportă transgresiv o serie detritică grosieră prezentînd caractere litologice şi paleontologice distincte.
Din punct de vedere litologic aceste depozite bazale ale cretacicului
superior din regiune sînt alcătuite din alternanţe de conglomerate şi
gresii. Conglomeratele au remaniat şisturile cristaline sau calcarele
cristaline. Atît conglomeratele cît şi gresiile sînt mai ales calcaroase. Conglomeratele au elemente de cuarţ şi calcare albe roz sau cenuşii de
dimensiuni cuprinse între 1-10 cm, cu o matrice groasă calcaroasă.
Culoarea predominantă este roşcată. Aceste depozite se prezintă mai
ales stratificate, în bancuri aproape metrice, separate prin nivele de
gresii albicioase, foarte dure, pseudostratificate. Caracterul dur al rocii
se schimbă uneori, apărînd şi gresii friiabile, micafere, cenuşii, stratificate în bancuri de 15-40 cm.
In anumite nivele, cel puţin trei la număr, apar şi resturi rău
păstrate de moluşte, în special mulaje, în care forma de TRIGONIA
SCABRA LAM. este dominantă.
La Bobîlna, în malul stîng al văii, se observă bine raportul transgresiv al acestor depozite peste cristalinul insulei Rapolt.
Sub cota 294, la Bobîlna, succesiunea stratigrafică este ilustrată în
coloana 1alăturată.
In regiunea Bobîlna, în gresiile calcaroase am determinat urmiitonrelp
resturi de moluşte: TRIGONIA SCABRA LAM., TRIGONIA LTMl\J\TA
şisturi
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in calcare

d'ORB, NATICA sp., HAMULINA sp.,
TILOSTOMA sp., PURPURIANA sp.,
cît şi fragmente de Encrinus.
Spre Valea Seacă apare un nivel
gresos care cuprinde resturi de Trigonia de talie mică. De aici s-a citat
forma GA UDRICERAS ALBANENSE
1n versantul stîng al văii Baiului
apare un al treilea nivel unde am
determinat şi resturi de CARDIUM
DUCLOUXI VIDAL.
Aceste depozite apar la zi cu grosimi de 20-40 m şi ele formează
1m orizont conglomeratic şi gresos
constant în zona sudică a regiunii.
Depozitele ce aparţin termenilor
bazali din sedimentarea cretacic
superioară, apar în datele de foraje,
sub stratele de Geoagiu (vezi profilul
anexat). Acest fapt atestă că sedimentarea bazală a avut un aport accentuat de material nerulat de pe uscatul
din jur.
FIG. 5. STHA TELE DE BOBfLNA PE
Vîrsta acestor depozite este VALEA JJOJJÎLNEI
discutabilă. Singurul argument care a
atribuit acestor depozite o vîrstă
Turonian superioară? Coniaciană? este forma Gaudriceras albanense.
Fauna de moluşte amintită mai sus, reprezintă numai fosile de facies, care
nu contribuie la precizarea vîrstei; aceste depozite, caracteristice unui
facies proxima!, suportă apoi, în continuitate de sedimentare, Stratele de
Geoagiu, care au o vîrstă post coniaciană.

STRATELE DE GEOAGIU. SANTONIAN-CAMPANIAN. INF?
Peste conglomeratele şi gresiile roşietice ale stratelor de Bobîlna,
în continuitate de sedimentare, se dispune un complex alcătuit în
predominanţă din gresii şi marne roşietice cenuşii gălbui. Tipul litologic
cel mai extins şi mai caracterisitic este cel al marnelor. Ele, sînt în
general viu colorate: vişinii, alteori gălbui cu zone verzui albicioase. De
obicei sînt fine, compacte, slab micafere, cu mica disiminată în masa
rocii. Alături de marne, în alternanţa lor, apar şi gresii calcaroase
roz-gălbui sau cafenii stratificate în bancuri. Ele prezintă zone concentrice de alterare brune cafenii, fapt care le dă un aspect specific.
Din marne, încă D. Iacob a citat resturi de moluşte. Mai frecvente
sint: VOLA QUADRICOSTATA SOW„ PINA CRETACEA SCHLOTH„
PECTEN SUBLEVIS LAM„ CARDIUM DUCLOUXI VIDAL, PECTEN sp.,
NATICA sp„ D. Iacob a separat aici chiar două nivele cu moluşte,
vizibile în regiunea Sanatorului Geoagiu. Deasupra acestor nivele în
regiunea sanatorului, Palfy a -citat forma de INOCERAMUS SALISBURGENSIS FUGG. şi KAST„ formă găsită de D. Iacob spre stabilimentul
băilor.

Aşa
zintă un

cum am arătat mai sus această formă figurată de Iacob repreInoceramus balticus Băhm. Din marne Mantea a citat resturi
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de Scaphites, iar spre V. Geoagiului un reste de INOCERAM determinat
de E. Dimian ca reprezentînd o formă de INOCERAMUS CARDISSOIDES
Goldfuss.
Cele mai bune deschideri în stratele de Geoagiu se pot observa în
perimetrul sanatorul Geoagiu şi pe drumul care leagă Geoagiul de
cătunul Poenari.
La Fîntîna lui Pătraşcu stratele de Geoagiu arată o continuitate de
sedimentare faţă de Stratele de Bobîlna.
In aceste marne am reuşit să determinăm forma de INOCERAMUS
P ATOOTENSIS de LORIOL.
Complexul stratelor de Geoagiu se extind în perimetrul Fîntîna
lui Pătraşcu, cătunul Poenari iar spre nord ele aflorează pînă spre
Geoagiu Băi, D. Ceretuliui şi D. Piscu. In regiunea Geoagiu Băi
D. Ceretului aceste strate sînt deranjate de falia dirijată vest-est, pe
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eare am numit-o falia Băilor. Spre nord, ele se înfundă sub dl•poz il1•11·
fliş ale Stratelor de Bozeş.
Grosimea acestor depozite . la zi, este de 30-50 m. Grosimea lor
totală, dedusă şi din datele de foraje, nu trece de 80-100 m.
Din intercalaţiile marnoase ale stratelor de Geoagiu am recoltat şi
probe micropaleontologice din analiza cărora am identificat următoarea
0

asociaţie microfaunistică:

Bathysiphon sp.
Spiroplectina annectens (Jones et Parken).
Gaudryina rudita (d'Orb.).
Nodosaria limbata (d'Orb.).
Dorothia oxycona (Reuss.)
Lagena hispida (Reuss.).
Dentalina aculeata (d'Orbigny).
Dentalina lili (Reuss).
Dentallina lorneiana (d'Orbigny).
Dentalina glacilis (d'Orbignyi).
Lenticulina subangulata (Reuss).
Lenticulina orbicularis (d'Orbigny).
Lenticulina obliqua (v. Rag.).
Lenticulina rotulata (Lamarck).
Siphonodosaria sp.
Globotruncana renzi (Thelmann).
Globotruncana angusticarinata (Gandolfi).
Globotruncana sigali (Reichel).
Globotruncana coronata (Bolli).
Rugoglobigcrina ortdinaria (Subbotina).
Cytherella cf. bernensis (Oerteli).
Cytherella cf. gracilis (Linenklaus).
Prisme de Inocerami
Spiculi de Echinide*.

Vîrsta Stratelor de Geoagiu. Complexul marnos gresos pe care îl
numim ca Mantea „Strate de Geoagiu", are un conţinut macro-faunistic
cunoscut în bună parte din lucrări mai vechi căruia îi adăugăm şi
resturile de microfaună.

FIG. 6. STRATELE DE BOB!LNA LA
FlNTlNA LUI PĂTRAŞCU

FIG. 7. STRATE!.E m~· r;J;"tH1;111 I I
FlNTÎNA T.UI P..fTIU)'Cll

• Formele au fost verificate de l\L Tocorjescu
mirile noastre.

cărei

îi aducem
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Nopcsa a atribuit acestor sed:lmen~e
o vîrstă Cenomanian-Coniaciană fără nici
o dovadă paleontologică. Palfy şi Iacob
le-au considerat de vîrstă Emscheriană
pe baza formei de Inoceramus salisburgesis Fugg. şi Kast. D. Mantea a
atribuit acestor depozite o vîrstă turonian superioară-coniaciană pt: baza
resturilor de Scaphites şi mai ales a
formei de inoceram determinat ca I.
cardissoides Goldfuss. Acest inoceram a
fost determinat de E. Dimian, comparat
cu forma figurată în lucrarea din 1956
(Pl. 1, fig. 3). Această formă, aşa cum
specifica O. Seitz (1967, pag. 68) credem
că reprezintă un I. patootensiformis Stz.,
formă santoniană.
Deşi macrofauna şi în stratele
Geoagiu este relativ săracă, forma

FIG. 8. STRATELE DE GEOAGIU
PE DRUMUL SPRE CĂTUNUL
POENARI

STRATELE DE

BOZEŞ.

de
de
de

INOCERAMUS
PATOOTENSIS
Loriol, care completează citările făcute
de Palfy (I. salisburgensis Fugg. şi Kastl.}
şi a formei citate de D. Iacob, care
credem că este un I. balticus Bohm,
pledează pentru o vîrstă post coniaciană
a acestor depozite. ln plus, microfauna
întăreşte şi
ea o datare santonian
campanian inferioară.

CAMPANIAN MAASTRICTIAN

I<'aciesul stratelor de Bozeş are o mare extindere în regiunea fostei
fose mureşene, ele dezvoltîndu-se din Valea Geoagiului şi pînă în
V alea Ampoiului. In regiunea cercetată ele arată o evidentă continuitate de sedimentare faţă de Stratele de Geoagiu.
In alcătuirea lor intră secvenţe groase de depozite fliş, cu succesiuni binare, continue şi monotone în ·care domină gresii, marne,
microconglomerate. Gresiile sînt stratificate în bancuri de 40-80 cm.;
ele sînt dure, de C'Uloare cenui;.ie, cu suprafeţele de altel'are ruginiigălbui. Gresiile sînt alcătuite din granule de cuarţ cu sau fără
extincţie ondulatorie, fragmente de cuarţite, uneori cu incluziuni de
mi.că. Dintre mineralele grele se întîlneşte stenul şi 2Jirconul. Se mai
întîlnesc fragmente de calcar, feldspaţi plagioclazi, ortoclazi şi microclin.
Cimentul este de natură calcitică. In valea Geoagiului compoziţia lor
mineralogică este următoarea:
1

ŞOO/o

Cuarţul

Limonit
Restul componenţilor

35-450/0
5-l00/0

Aceste gresii corespund unor grauwacke.
Caracteristic pentru toată seria de gresii sînt urmele de curenţi,
materializate pe talpa stratelor, prin asociaţii de hieroglife, formate din_
mecanoglife de tipuri diferite şi bioglife.
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Componenţa lutitică din flişul stratelor de Bozeş este reprezentată
prin mame argiloase, marne, marne nisipoase cu o coloratură vie sau
cenuşie, cenuşie-albăstruie. Ele se desfac în foi, fiind de cele mai dt'Sl'ori micafere pe feţele de stratificaţie. Pe aceste feţe se păstrează şi dl'Sl'
urme cărbunoase. In analizele granulometrice ele pot fi scparatt' în
două fracţiuni, unele cu diametru 0,024 cm., iar altele de 0,0 I fi ('111.
Depozitele ce aparţin stratelor de Bozeş •apar bine reprezentat(• în
malul stîng al văii Geoagiului, unde aflorează pe grosimi apn'<'inhll1'.
în deschideri de 25-30 m. In aceste aflorimente se poatp ohsl'l'VI\
succesiunea binară continuă şi monotonă de gresii şi marnt•.
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Strateie de Bozeş În
regiunea Geoagiu au fost
caracterizate în trecut prin
slabul lor conţinut paleontologic. G. Mantea (12) a
colectat în regiunea Geoagiu Băi un exemplar de
lnoceramus balticus Bohm.
În aceste depozite n:,i
am determinat o destul de
bogată
microfaună
(ca
număr de indivizi)
carp
probează
în mod sigur
vîrsta post coniaciană a
acestor depozite de tip fliş.

FIG. 12. DESCHIDERE ]N STRATELE DE
PE STiNGA ŞOSELEI GEOAGIU-BAI

BOZEŞ

Lista formelor determinate cuprinde:
Haplophragmoides cf. hetha (Berry).
Haplophragmoides cf. eggeci (Cushman).
Trochammina globigeriniformis (Jones et Parker).
Nodosaria papercula (Reuss).
Dentalina lorneiana (d'Orbigny).
Dentalia sp.
Lenticulina navicula (d'Orbigny).
Robulus ex. gr. mlinstcri (Roemer).
Globulina lacrima (d'Orbigny).
Vialvulineria allomorphinoides (Reuss).
Globotruncana coronata (Bollil).
Globotruncana lapparenti (Brotzen).
Globotruncana 1arca (Cushman).
Globotruncana fornicata (Plumer).
Globotruncana globigeriniformis (Brotzen).
Globotruncana lapparenti lapparenti (Bolli).
Eponides haidingeri (d'Orbigny).
Eponides beisseli (Schijfsma).
Eponides brodimani (Cushman et Renz).
Eponides bolli (Cushman et Renz).
Pleurosstomella subnodoza (Reuss).
Pleurosstomella ex. gr. clavata (Cushman).
Allomorphina cretacea (Reuss).
Gyroidinoides nitidus (Reuss).
micropaleontologică a
probelor recoltate reiese că
faunistic este alcătuit din foraminifere aglutinate şi
calcaroase în care GLOBOTRUNCANELE se impun ca frecvenţă şi
varietate.
Probele bazale recoltate din partea superioară a stratelor de
Geoagiu au o asociaţie săracă cu GLOBOTRUNCANA CORONATA
BOLLI şi mai sus GLOBONTRUNCANA LAPPARENTI (Brotzen). La
trecerea către marnele cenuşii violacee microfauna devine mai variată,
frecvenţa formei de GLOBOTRUNCANA CORONATA scade brusc,

Din analiza

microconţinutul
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PROFIL LONGITUDINAL

ÎNTRE BDBÎLNAsi GEOAGIU-BĂI.

crescînd frecvenţa formeior de GLOBOTRUNCANA FORMICATA
(Plumer). De la 1acest nivel micropaleontologie în sus, avem apoi o
foarte bună dezvoltare a GLOBOTRUNCANELOR ca GLOBOTRUNCANA LAPPARENTI, GLOBOTRUNCANA FORMICATA, GLOBOTRUNCANA GLOBIGERINIFORMIS (Brotzen), urmate de asociaţia cu
GLOBOTRUNCANA LAOARENTII LAPPARENTI (Bolli1). GLOBOTRUNCANA ARCA (Cushman) ce au către partea terminală o bogată
frecvenţă pentru ALLOMPRPHINA CRETACEA (Reuss).
Vîrsta stratelor de Bozeş. Complexul stratelor de Bozeş în regiune
ne arată o evidentă continuitate de sedimentare de la complexul
mediu al acestei sedimentări cretacic superioare numite „Strate de
Geoagiu". Din coloanele stratigrafice ridicate în regiunea Geoagiu şi
spre Bozeş, se poate constata că atît litologic dt mai ales conţinutul
microfaunistic arată clar că de la sedimentarea santoniană a stratelor
de Geoagiu se trece la depozitele fliş din stratele de Bozeş. Asociaţiile
descrise mai sus ne indică prezenţa santonianului terminal, al campanianului şi maastrictianului. Deoarece speciile de Globotruncane
specifice maastrictianului terminalJ. nu au fost identificate în determinările efectuate de noi pînă în prezent, nu putem afirma cu certitudine
că el este prezent. In stratele de Bozeş am identificat o singură formă
de inoceram, un fragment de Inoceramus balticus Băhm, din partea
bazală a acestor strate, cu care se poate proba prezenţa campanianului.

CONCLUZII
Depozitele cretacicului superior din regiunea Geoagiu încep cu un
facies proxima! - numit Strate de Bobîlna - cu o litologie grosieră şi cu
fosile de facies neconcludente penitru stabilirea predisă a vîrstei.
Singura formă citată pînă în prezent GAUDRICERAS ALBANENSE
indică un Turonian superior? Coniaci1an?. Caracterul proxima! se menţine şi în „Stratele de Geoagiu" în baza cărora se mai găsesc secvenţe
de depozite litorale cu un aport mare de material de pe uscatul învecinat
(viezi profilul întocmit pe ba:oa datelor de foraje). Stratele de Geoagiu
prin macrofauna slab dezvoltată, dar totuşi concludentă, cît
mai ales prin conţinutul microfaunistic, indică o vîrstă santonian,
probabil campanian inferioară a deporzite1or. Cu santonianul terminal
campanian şi maastridianul inferior sedimentarea trece la aspectele
flişului
stratelor de Bozeş, dezvoltate mai ales la nord de
V. Geaogiu. In această accepţiune denumirea de STRATE DE BOZEŞ
folosită pentru caracterizarea flişului cretacic superior din regiuni mai
estice nu se suprapun ca vîrstă cu tipul acestor strate. La Bozeş
depozitele fliş au o vîrstă senonian superioară.
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CONTRIBUTIONS A LA STRATIGRAPHIE DU CRIOTACIO SUPIORIEUR
DANS LA Ri:GION DE GEOAGIU
RESUME

Cette etude est consacree a la succcssion du cretace superieur dans la region de Geoagiu
(dep. de Hunedoara). En se fondant sur Ies nouvelles donnees fournies par les associations
de microfaune, I' auteur a rectifie la succession stratigraphique des depâts, etablissant la
presence, dans le complexe des strates de Geoagiu, du santonien et de la partie inferieure
du campanien, strates que Ies recherches anterieures avaient determinees comme d'âge touranlen-cognacien. Le flysch des strates de Bozes, dont la sedimentation se poursuit, est d'âge
campanlen - maestrichtien inferieur ; cet âge a pu @tre determine au moyen des donnees
de microfaune nouvelles dans la region.
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