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Autorii prezintă citev a puncte fosilifere idenlificale în depozitele creta
cice inf<rioarc din bazinul sup<rior al v,ii i Doftanci.
Ammoniţii barremieni descoperiţi şi li lologia puncll'lor fosilifere indică
existenţa barremianului in cadrul orizontului marnos cu Lamellaptychus angulo
costatus Peters (valea Prişcului) al slralelor de Sinaia şi confirmă prezenţa stratelor
de Comarnic in lungul a două zone <.Ic afundare a stratelor de Sinaia; tol pe
baza unor ammoniţi se stabileşte virsla cea mai nouă a complexului marno
grezos ruginiu în estul bazinului v,rn Doftanei, la apţian superior (orizontul
de Clansayes).

Regiunea care ne-a furnizat datele paleontologice pe care le prezentăm
în nota de faţă este cuprinsă între localitatea Trăisteni la S şi culmile
:Munţilor Urlăţelu - Zănoaga - Grohotişu la N.
Studiile mai noi cu caracter geologic asupra acestei regiuni aparţin
lui G. Mu r g e a nu (4) şi apoi lui G. Mu r g e a n u şi D. Pa t r u l i u s
(5). Aceşti autori au separat (5) în bazinul văii Doftana orizontul
marnos a,l stratelor de Sinaia <·u Lamellaptych-us arigu1ocostatrus Peters
(hauterivian), peste care stau stratele de Comarnic (barremian-bedulian)
şi - în parte - depozitele complexului marno-grezos ruginiu (barremian
apţian); acesta din urmă suportă orizontul superior de conglomerate poli
gene şi gresii masive (apţian superior-albian inferior) în nordul regiunii
şi complexul grezos cu intercalaţii de gresii masive (apţian mediu-supe
rior) de la muntele Zănoaga spre S.
G r i g o r e P o p e s c u, într-o lucrare privind în special flişul
cretacic din valea Teleajenului (8), a anunţat existenţa în bazinul văii
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Doftana, a unui complex de marne şi gresii calcaroase = strate de pîrîul
Mogoş (apţian superior-albian inferior), care, în parte, se identifică cu
complexul grezos, cu intercalaţii de gresii masive, descris de G. M u r
g e anu şi D. P a t r u 1 i u s.
în aceste studii, vîrsta formaţiunilor a fost stabilită prin paraleli
zarea, pe baza asemănării litologice, cu formaţiunile care conţin fosile
caracteristice, existente în vecinătatea teritoriului cercetat de noi.
Cu ocazia cercetărilor efectuate în vara anului 1963 în bazinul văii
Doftana, am recoltat şi determinat 1 numeroase fosile din toate aceste for
maţiuni. Punctele fosilifere cele mai importante sînt situate pe valea Priş
cului la V de muntele Urlăţelu (a), pe Piciorul lui Ţîrcă (b), în valea Muşiţei
(c), pe valea Dinţeasa (d), valea Gîlmei Mari (e) şi în valea Negraşului (f).
a) Profilul văii Prişcului prezintă de la V la E succesiunea completă
a depozitelor cretacice inferioare: stratele de Sinaia, formate din gresii
calcaroase de 0,2-0,5 m cu intercalaţii de marno-calcare cenuşii diacla
zate şi pelite foioase cenuşii-negricioase, trec la partea superioară la o
alternanţă de marne, uneori calcaroase, cenuşii, cu brecii avînd elemente de
clorito-şisturi, şisturi sericitoase etc. Peste acestea, în continuitate de
sedimentare, urmează depozite marnoase nisipoase, cu intercalaţii de gre.
sii decimetrice de culoare ruginie pe suprafeţele expuse alteraţiei, apar
ţinînd complexului ma:r:no-grezos ruginiu şi care, la rîndul lor, suportă
conglomeratele poligene ce apar în axul unui sinclinal, în dizarmonie peste
complexul marno-grezos ruginiu (5).
Nivelul marnos cu intercalaţii de brecii, situat la partea superioară
a stratelor de Sinaia, formează un mic sinclinal, care se poate urmări
din Curmătura Urlatului pînă la izvoarele unui afluent mai mic de pe
stînga văii Richitei. Aproape de axul acestei cute secundare, pe un mic
afluent stîng al văii Prişcului, am recoltat cîţiva ammoniţi, dintre care am
determinat pe Barremites subdifficilis 'Kar. (pl. I, fig. 5), Euphylloceras
tethys d'Orb. (pl. I, fig. 3), Lytoceras sp. (pl. I, fig. 4). Această faună atestă
prezenţa barremianului în cuprinsul succesiunii arătate şi impune recon
siderarea vîrstei acestui nivel, care anterior a fost atribuit exclusiv haute
rivianului.
b) Pe Piciorul lui Ţîrcă, cercetările anterioare au pus în evidenţă
existenţa, la partea superioară a stratelor de Sinaia, a orizontului marnos
cu Larriellaptychus angulocostatus. În acest punct, orizontul marnos
cuprinde intercalaţii de conglomerate cu blocuri mari de clorito-şisturi
şi calcare jurasice superioare. Dintr-un pachet de marne foioase situat
deasupra conglomeratelor, am recoltat un exemplar prost conservat de
Crioceras sp. Deasupra acestuia (la baza pantei), pe o placă de marnă
calcaroasă, am găsit un fragment de Eulytoceras aff. subfimbriatum d'Orb.,
fosilă caracteristică pentru barremian. Prezenţa marnelor calcaroase barre
miene în acest punct şi a calcarenitelor cu orbitoline în direcţia acestora,
în valea Urlăţelu, indică prezenţa stratelor de Comarnic de la Piciorul
lui Ţîrcă spre NE.
1 Mulţumim p<.' �ceastă cale lui D. Pat ru liu s pentru ajutorul acordat la de
terminarea materialului paleontologic prezentat în această notă.
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La S de Piciorul lui Ţîrcă, existenţa marnelor cu intercalaţii de brecii
calcaroase (în valea Doftanei şi pe afluenţii mai mici ai acesteia, în aval
de gura, văii Urlăţelu) şi cu intercalaţii de conglomerate avînd elemente
de calcare jurasice (în valea Doftăniţa, valea Cenuşii şi Plaiul Cenuşii)
permite urmărirea orizontului marnos cu Lamellaptychus angulocostatus în
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Secţiune geologică în cursul inferior al văii Muşiţei.

lungul unei zone sinclinale, pînă în aval de confluenţa văii Dofta,nei cu
pirîul Pietrele Dinţilor. Raritatea deschiderilor ne-a împiedicat însă să
stabilim cu certitudine şi existenţa stratelor de Comarnic în această zonă.
c) Secţionînd transversal depozitele cretacice inferioare din vestul
regiunii de care ne ocupăm, valea, Muşiţei pune în evidenţă, in cursul
ei inferior, existenţa a două sinclinale a, căror umplutură este constituită
din strate de Comarnic (fig. I). în această zonă am recoltat din cîteva puncte
forme fosile hanteriviene şi barremiene.
.Oe la confluenţa văii Muşiţei cu valea Doftanei, pînă la circa 850 m
în amonte pe această vale, cercetările efectuate de G. M u r g e a n u şi
D. Pat r u 1 i u s (5) au evidenţiat existenţa unui sinclinal de strate de
Comarnic cu „marne foioase conţinînd resturi de plante terestre şi de
ammoniţi striviţi, printre care mai multe specii de Barremites". Din punc
tul fosilifer identificat de autorii citaţi în stînga văii Muşiţei, la conflu
enţa ei cu valea Doftanei, am obţinut de asemenea resturi indeterminabile
de ammoniţ,i şi un exemplar mai bine păstrat de Dissimilites dissimile
d'Orb. 2 (barremian) (pl. I, fig. 6 }. Alt punct fosilifer, situat la circa 400 m
amonte de primul, ne-a furnizat cîteva fragmente de Barremites nedeter
minabile specific.
În jurul ariei de apariţie a stratelor de Comarnic din acest sinclinal,
am separat orizontul superior marnos al stratelor de Sinaia, pe baza pre
zenţei în brecii şi pe suprafaţa unor gresii a resturilor de Lamellaptychus
an,gulocostatus. Aceste resturi au fost întilnite, în număr destul de mare,
atit in valea Doftanei (malul drept) pînă în aval de confluenţa cu Valea.
Neagră, cit şi pe valea Muşiţei.
2

Exemplar recoltat dl' M. Ş t e fă ne s c u.
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v. Prişeului
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Fig. 2. - Coloanl" stratigrafice alc <lcpozitl'lor crl'lacic(• din bazinul superior al v:iii Doftanei,
cu indican-a nivdl'lor fosilifere.

PLANŞA I
Fig. 3. - Euphylloceras tethys d'Orb.
( X 1,5). Orizontul marnos cu L. angu
locoslatus, valea Prişcului.

Fig. 4. - Lyloceras sp. = Lyloceras
(?) sp. ind. (in Uhlig (11), p.199,
pl. XX, fig. 14) ( x 1,5). Orizontul
marnos cu L. angulocostatus, valea
Prişcului.

Fig. 5. - Barremiles subdi{ficilis Kar. ( x 1). Orizontul
marnos cu L. angulocoslatus, valea Prişcului.

Fig. 6. - Dissimilites dissimile d'Orb. ( X 1).
Stratele de Comarnic, gura văii Muşiţei.

-+-

PLANŞA II

Fig. 7. - Pulchellia sp. ( x 1,5). Stratele de Comarnic,
valea Muşiţei.

Fig. 8. - Acanthohoplites multispinatus Anth. Mulaj
( X 1 ). Complexul marno-grezos ruginiu, valea Dinţeasa.

Fig. 9. - Acanthohoplites sp. (aff. A. bigoti Seun.) ( x 1 ).
Complexul marno-grczos ruginiu, valea Gilmei Mari.

Fig. 10. - Euphylloceras aff. morelianum d'Orb. ( x 1,2).
Complexul marno-grezos ruginiu, valea Gîlmci Mari.

Fig. 11. - Puzosia sp. ( X 1 ). Complexul de marne
şi gresii calcaroase (= strate de plrlul Mogoş),
valea Cucioaia.
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La circa 2 km în amonte de gura văii Muşiţei am identificat o altă
apariţie de strate de Comarnic, în axul unui al doilea sinclinal. Aici în
malul stîng al văii, dintr-un pachet de marne calcaroase cu intercalaţii
de microbrecii, am recoltat formele Phyllopachyceras infundibulum d'Orb.,
Pulchellia sp. (pl. II, fig. 7) şi Barremites sp. În acelaşi afloriment prezenţa
fragmentelor de Lamellaptychus angulocostatus pe suprafaţa unor brecii
ne-a ajutat să delimităm în baza stratelor de Comarnic şi orizontul marnos
superior al stratelor de Sinaia.
Depozitele marnoase ale orizontului cu Lamellaptychus angulo
costatus şi ale stratelor de Comarnic care apar în sinclinalul menţionat
şi care nu au fost citate pînă acum în literatura geologică au putut fi
urmărite din valea Muşiţei spre SV pînă în valea Glodeasa şi spre N pînă
în Plaiul Muşiţei, unde, datorită rezistenţei mici la eroziune, sînt marcate
in relief de o şa.
Stratele de Sinaia din zona ridicată dintre cele două sinclinale sînt
formate dintr-o alternanţă de gresii calcaroase cenuşii cu marno-calcare
diaclazate şi cu pelite cenuşii. Din această zonă, de pe suprafaţa unui marno
calcar, deţinem cîteva exemplare de Lamellaptychus didayi Coq. 3 care ar
indica vîrsta valanginian superioară - hauterivian inferioară a nivelului
din care au fost recoltate.
Sinclinalele descrise sînt amplasate în părţile mai afundate ale stra
telor de Sinaia, în lungul cărora apar şi depozitele marnoase hauterivian
superioare şi barremiene din nordul regiunii (a, b), pe care le-am denumit :
L Zona valea Glodeasa - pîrîul Urlăţelu - muntele Urlăţelu.
2. Zona valea Muşiţei - vîrful Pietrele Dinţilor - muntele Cioara.
Prin afundarea lor spre NE, aceste zone se umplu şi cu depozite
mai noi aparţinînd complexului marno-grezos ruginiu şi orizontului supe
rior de conglomerate poligene şi gresii masive.
d, e) Pînă în prezent, singurele resturi de organisme găsite în depo
zitele complexului marno-grezos ruginiu în nordul bazinului văii Dof
tanei sînt orbitolinele de tipul O. lenticularis Blum. Ele apar într-un nivel
inferior al complexului, nivel care a fost de altfel separat cartografic de
G. M u r g e a n u şi D. Pat r u l i u s în valea Zănoagei (5). Cercetările
noastre an pus în evidenţă existenţa breciilor şi gresiilor calcaroase dure
cu orbitoline de acelaşi tip pe aproape toţi afluenţii de pe stînga ai văii
Doftanei între Valea Neagră şi valea Negraşului. Acestea indică prezenţa
nivelului inferior cu orbitoline şi la S de Valea Neagră, într-o zonă în care
complexul marno-grezos ruginţu nu a fost semnalat pînă acum.
Din depozitele complexului marno-grezos mginiu, am recoltat pe
valea Dinţeasa (afluent pe dreapta al Văii Negre) şi pe valea Gîlmei Mari
(afluent stîng al văii Doftanei la N de Trăisteni) şi cîteva exemplare de
ammoniţii : Acantlwhoplites multispinatus Antb. 4 (valea Dinţeasa, 300 m
amonte de confluenţa cu Valea Neagră) (pl. II, fig. 8), Acanthohoplites sp .
(aff. A. bigoti Seun.) (pl. II, fig. 9) şi Euphylloceras aff. morelianitm, d'Orb.
(valea Gîlmei 1Yfari, la .5fi0 m de confluenţa cu valea Doftanei) (pl. III, fig.10).
3 Exemplare recoltate de M. Ş t c fă nes cu.
4 Form:1 delt>rminatf1 de D. Pa I r u Ii u s.
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ln ansamblu, aceşti am moniţi indică vîrsta apţiană superioară (orizontul
de Clansayes), care probabil este şi vîrsta cea mai nouă a complexului
marno-grezos ruginiu din valea Doftanei, în apropierea limitei cu complexul
de marne şi gresii calcaroase ( = strate de pîrîul Mogoş).
j) În cadrul complexului de marne şi gresii calcaroase ( = strate de
pîrîul Mogoş) dezvoltat în partea de E a bazinului văii Doftanei, am identi
ficat mai multe puncte fosilifere dintre care cel mai important, în malul
drept al văii Cucioaia, la circa 150 m amonte de confluenţa acesteia cu
valea Negraşului. Deşi numeroase, exemplarele de ammoniţi găsite în acest
punct sînt în cea mai mare parte nedeterminabile. Un exemplar de Puzo
sia sp. (pl. III, fig. 11) recoltat aici indică vîrsta în general albiană a com
plexului. Aceeaşi vîrstă o indică şi alt exemplar de Puzosia sp. şi cîteva
auceline recoltate din malul drept al văii Negraşului, la circa 500 m aval de
confluenţa cu pîrîul Urşilor.
Cele două puncte fosilifere menţionate ocupă în coloana stratigrafică
a depozitelor complexului de marne şi gresii calcaroase, o poziţie apropiată
de baza acestuia, la un nivel format dintr-o alternanţă de gresii calcaroase
cenuşii, de 0,2-1 m grosime, avînd la partea superioară resturi de plante şi
granule de chihlimbar, cu marne nisipoase fin micacee. La baza complexului,
în succesiunea depozitelor intervin şi rare marno-calcare roz, uneori cu o
peliculă ruginie de alteraţie. Deasupra acestui nivel se dezvoltă gresii cal
caroase masive, în bancuri puternice, formînd intercalaţii care se îndin
ţează vizibil cu depozite avînd o ritmicitate de fliş mai deasă (fig. 2).
ln concluzie, analizarea formelor fosile şi a litologiei dt,pozitelor
în punctele fosilifere descrise ne-a permis să stabilim unele fapte de
ordin stratigrafic, privind depozitele cretacice inferioare care apar în
nordul bazinului văii Doftanei. Aceste fapte sînt:
- Existenţa barremianului în succesiunea dtpozitelor din nordul
regiunii. Aceasta ridic ă problema revizuirii vîrstei exclusiv hauteriviene
a orizontului marnos cu Lamellaptyehus angulocostatus al stratelor de
Sinaia.
- Prezenţa depozitelor orizontului marncs lU Lamellaptychits angu
locostatus şi a stratelor de Comarnic, pe două aliniamente orientate
SV-NE, corespunzătoare unor zone de afundare a stratelor de Sinaia.
- Continuitatea complexului marno-grezos rnginiu spre S de Valea
Neagră, plnă în valea N egraşului.
- Stabilirea vîrstei celei mai recente a complexului marno-grezos
ruginiu din bazinul văii Doftanei la apţian superior (orizontul de Clansayes ).
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