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Continuarea cercetărilor şi descoperirea de noi resturi fosile de ma
mifere în depresiunea Braşov, ne-au determinat să reluăm discuţia asupra 
unor probleme legate, atît de succesiunea faunelor, cît şi de  cronologia 
depozitelor care le conţin. 

Intr-o lucrare de ansamblu (C. Rădulescu, P; Samson, N. Mihăilă şi 
Al. Kovacs - 1965) - atît pe baza cercetărilor anterioare (E. Jekelius -
1932; E. Liteanu, N. Mihăilă şi T. Bandrabur - 1962) , cît şi pe baza ob
servaţiilor proprii - au fost distinse în această depresiune de origine 
tectonică, patru orizonturi . Complexele faunistice de mamifere puse în 
evidenţă, au permis atribuirea orizonturilor I şi II Pleistocenului inferior 
(Villafranchian) ,  orizontul I reprezentînd prima fază a Villafranchianului 
inferior, iar orizontul II incluzînd faza II a Villafranchianului inferior şi 
probabil Villafranchianul mediu şi superior; orizontul III cuprindea fa
zele I (Gtinz) şi II (Cromer-Mindel) ale Pleistocenului mediu , iar orizon
tul IV includea faza III (Riss) a Pleistocenului mediu şi Pleistocenul su
perior (Wurm) . 

Fără a modifica în liniile ei generale această schemă stratigrafică, 
rezultatele recente, contribuind la precizarea asociaţiilor faunistice şi im
plicit la elaborarea unei stratigrafii mai fine, au făcut ca termenii de ori
zont (E. Jekelius - 1932; C. Rădulescu şi colab. - 1965) sau de complex 
litologic (E. Liteanu şi colab. - 1962; T. Bandmbur - 1964) ,  să devină 
dificil utilizabili în cadrul întregii depresiuni a Braşovului şi prin ur
mare, trebuie abandonaţi. Nu mai putem vorbi astăzi nici despre o sin-
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gură faună caracteristică pentru fiecare orizont, cu excepţia orizontului I, 
nici despre unitatea litologică a aceluiaşi complex, fapt care apare şi mai 
evident dacă avem în vedere natura deosebită a sedimentelor, de aceeaşi 
vîrstă (E. Jekelius - 1932; C. Rădulescu şi colab. - 1965), din bazinele 
Baraolt şi Sf. Gheorghe. 

PLEISTOCEN INFERIOR (VILLAFRANCHIAN) 

Villafranchian inferior 

Faza I (Biber) 
La începutul Cuaternarului, depresiunea Braşov era acoperită de un 

lac puţin adînc, în special în nordul bazinului Baraolt, unde s-a putut 
constitui un facies mlăştinos de pădure, dar mai profund în sudul bazi
nului Baraolt şi în bazinul Sf. Gheorghe. , 

Astfel, în partea nordică a bazinului Baraolt, Villafranchianul infe
rior-faza I este reprezentat, în zona axială (Căpeni), printr-o alternanţă 
de marne argiloase, argile şi nisipuri, care conţin trei straturi de lignit, 
stratul III fiind cel mai dezvoltat şi extinzîndu-se spre ramă (la NV ba-: 
zinul Virghiş şi mai spre sud, vechea exploatare de la Iarăş). 

În schimb, în zona meridională a bazinului Baraolt, faza I a Villa
franchianului inferior este reprezentati:\. prin sedimente predominant nisi
poase, cu intercalaţii de pietrişuri, situate pe versantul vestic al Munţilor 
Baraolt, la altitudini de aproximativ 620 m (Araci - Fîntîna Fagului) . 

Trecînd în bazinul Sf. Gheorghe, constatăm că Villafranchianul in
ferior-faza 1 este reprezentat, ca şi în sudul bazinului Baraolt, numai 
prin depozite nisipoase care apar atît în bordură, la aceleaşi cote (NE de 
Ghidfalău) ,  1) cît şi spre zona axială (Zoltan) , unde sînt acoperite de pu
ternice formaţiuni detritice din andezit, rezultate prin vidarea sedimente
lor din bazinul Ciucului inferior. 

Stratele de lignit cunoscute în bazinul Sf. Gheorghe sau în micile 
bazine adiacente de pe versantul estic al Munţilor Baraolt (Ilieni, Sîn
crai) nu aparţin, după cum vom vedea, fazei I a Villafranchianului in
ferior. 

Localităţi fosilifere 2) 
Bazinul Baraolt : Vîrghiş şi Căpeni (stratul III de lignit şi argilele 

sub şi supraiacente), Araci-Fîntîna Fagului (nisipuri şi pietrişuri mă
runte, pe ramă) . 

Bazinul Sf. Gheorghe: NE de Ghidfalău (nisipuri fine, pe ramă) . 
Asociaţia faunistică de mamifere, caracteristică pentru Villafrancl).ia

nul inferior-faza I, este schematizată în tabelul 1 (G. Halavats·- 1891; 
M. Schlosser- 1899; T. K.ormos - 1933 şi  1937; M. Mottl - 1939; M. 
Kretzoi - 1954; C. Rădulesco şi  colab. - 1965; C. Rădulescu şi Al. K.o
vacs- 1966 şi 1968; P. Samson, C. Radulesco şi Z. K.isgyărgy, sub 
tipar). 
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Reiese clar din acest tabel, după cum s-a mai arătat (P. Samson şi 
C. Rădulescu - 1963 şi 1965; C. Rădulescu şi colab. - 1965), că fauna de 
mamifere, prin apariţia ecvidelor monodactile (Hippotigris sylvarum) şi a 
bovidelor moderne (Bison sp.) ,  indică începutul Cuaternarului ne mai pu
tînd fi considerată ca pliocenă - Levantin superior = Astian superior -
(E. Liteanu şi  colab. - 1962; E. Liteanu şi C. Ghenea - 1966). Absenţa 
genului Archidiskodon pare să fie generală în Villafranchianul inferior 
al Europei (J. Viret - 1954; C. Arambourg - 1960) .  

În sprij inul atribuirii formaţiunilor de care ne ocupăm Pleistocenu- . 
lui , vine şi prezenţa coniferelor (trunchiuri şi conuri), la o altitudine re
lativ mică, şi a Characeelor în stratele de lignit de la Căpeni (E. Lăren
they - 1895), ceea ce reflectă o răcire netă a climatului.  

S-a menţionat cu altă ocazie (P. Samson şi C. Rădulescu - 1963 şi 
1965) ,  că asociaţia de mamifere de la Căpeni-Vîrghiş etc . este cont�m
porană cu aceea din sudul Moldovei de la Măluşteni-Bereşti. Ori frec
venţa crescută a .lagomorfelor, în special a Ochotonidae-lor, în aceste ul
time două staţiuni, indică la rîndul ei, o puternică stepizare, care nu a 
putut avea loc decît odată cu începutul Cuaternarului .  

Villafmnchian inferior  

Faza II (Biber-Donau) 
ÎncepÎnd cu această fază şi pînă spre sfîrşitul Villafranchianului, lacul 

din depresiunea Braşov atinge extensia şi adîncimea sa maximă, prezen
tînd însă fluctuaţii importante de nivel. 

În bazinul Baraolt, formaţiunile aparţinînd fazei I a Villafranchia
nului inferior sînt acoperite în zona axială, de marne compacte cenuşii 
cu Limnocardium fuchsi (Neumayr), iar spre ramă, de sedimente variate, 
cu caracter litoral (nisipuri, pietrişuri , calcare lacustre, strate sporadice 
de lignit etc . ) ,  din care E. Jekelius - 1932,  a descris cunoscuta faună 
de moluşte de apă dulce. 

-

Localizarea celor două faciesuri, de adîncime şi de litoral, este destul 
de arbitrară, deoarece s-a putut constata nu numai o întrepătrundere, 
dar chiar şi o alternanţă repetată a lor, indicînd o mare variaţie de nivel 
a lacului cuaternar. 

Spre deosebire de bazinul Baraolt, în bazinul Sf. Gheorghe forma
ţiunile marnoase propriu-zise, par a fi slab dezvoltate, observîndu-se, 
chiar spre zona axială, o alternanţă de marne argiloase, argile, nisipuri 
şi strate lenticulare de lignit. De exemplu, în baza carierelor de la sud 
de Sf. Gheorghe, pe malul stîng al Oltului, apar nisipuri fine cu lentile 
de pietriş bogate în moluşte dulcicole, caracteristice faciesului litoral. 
Tot acestui facies îi aparţin şi stratele de lignit din micile bazine (Ilieni, 
Sîncrai) ,  de pe versantul estic al Munţilor Baraolt, a căror evoluţie a 
fost strîns legată de aceea a bazinului Sf. Gheorghe. 

Reiese din cele de mai sus, că există de asemenea, o deosebire mar
cantă şi în ceea ce priveşte natura depozitelor fazei II a Villafranch_ia
nului inferior, între bazinul Baraolt şi bazinul Sf. Gheorghe,. 
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Localităţi fosilife1·e 

Bazinul Baraolt: Racoşul de Sus, Iarăş-Cariera Nouă (nivel infe
rior, altitudine 565-570 m), Ariuşd (facies litoral: alternanţă de nisipuri 
fine, grosiere şi pietrişuri mărunte) . 

Bazinul Ilieni (facies litoral, strate de lignit) . 
Fauna de mamifere, recoltată din localităţile menţionate, este indi

cată în tabelul 2 (F. Toula - 1911; C. Răd'ulescu şi col. - 1965; C. Ră
dulescu şi Al.  Kovacs- 1966 şi 1968). 

Este suficient să compară.m asociaţiile faunistice  din tabelele 1 şi 2, 
ca să constatăm marea lor afinitate. Singurele elemente care dau un as
pect uşor mai progresiv faunei din faza II a Villafranchianului inferior, 
sînt doar Dicerorhinus sp. (formă înrudită cu marele Dicerorhinus cf. lep
torhinus din faza I dar cu unele caractere mai evoluate; C. Rădulescu şi 
col. - 1965; M. Feru, C. Rădulescu şi P. Samson - 1965; C. Rădulescu 
şi Al. Kovacs - 1 966) şi Ursus etruscus. Aceste observaţii ne-au deter
minat să menţinem ambele faune în Villafranchianul inferior, separîn
du-le doar ca două· faze succesive. 

E. Liteanu şi colab. - 1962 considerînd fauna găsită în lignitul de la 
Ilieni ca făcînd parte din "complexul cărbunos" şi prin urmare, ,de 
aceeaşi vîrstă cu fauna de la Căpeni, o atribuie Levantinului superior. 
Prezenţa însă a lui U. etruscus. specie tipic villafranchiană, ca şi a rina
cerului de altfel, exclude această încadrare. 

În schimb, autorii citaţi, atribuind asociaţia faunistică de la Iarăş
Cariera Nouă unui interval corespunzînd Villafranchianului - St. Pres
tianului, situează limita Pliocen-Pleistocen la baza depozitelor care ocu
prind ("complexul marnos"). Deosebirea între fauna din stratele cărbu
noase de la Căpeni şi cea de la Iarăş - Cariera Nouă apare destul de 
importantă în lucrarea amintită, deoarece s-au contopit, în aceeaşi fază 
faunistică, elemente din mai multe staţiuni, care evident nu sînt con
temporane, cum ar fi Iarăş- Cariera Veche şi Rotbav - Silvestru, pri
ma reprezentînd Villafranchianul mediu, ultima începutul Pleistocenului 
mediu (Gunz), (P. Samson şi C. Rădulescu - 1963 şi 1965, 1968; C. Ră
dulescu şi colab. - 1965). 

Reţinînd strict fauna de la Iarăş - Cariera Nouă, care defineşte şi 
prin poziţia sa stratigrafică faza II a Villafranchianului inferior, este im
posibil să o separăm de aceea de la Căpeni - Vîrghiş etc., avînd în ve
dere marile similitudini dintre aceste două faune, în asemenea mod încît 
prima să reprezinte Villafranchianul, iar a doua Levantinul superior . 

Am arătat mai sus că în a doua fază a Villafranchianului inferior 
s-au depus în bazinul Baraolt, importante depozite de marne cu Limno
cardium fuchsi. Aceste marne, care apar de asemenea în baza Carierei 
Noi de la Iarăş, unde prezintă numeroase amprente vegetale, sînt echi
valente stratigrafic cu acelea care aflorează la Buduş şi de unde M. Staub 
- 1 881 ,  a descris bogate resturi de plante, dintre care amintim: Carya , 
Pterocm·ya, Liquidarnbm·, Querceturn mixturn, alături de Betula şi Salix. 3; 

196 



Această asociaţie indică un interglaciar villafranchian; prezenţa unor 
forme ca Betula şi Salix nu poate fi interpretată decît ca o persistenţă 
dintr-un episod rece anterior, ceea ce confirmă atribuirea fazei I a Villa
franchianului inferior Biberdui (H. Alimen, C. Rădulescu si· P. Samson , ' 
sub tipar) . 

Villafranchian medin 

Donau I 

Descoperită pînă în prezent, doar în bazinul Baraolt, fauna de ma
mifere (tabel 3) caracteristică pentru această fază, provine  din carierele 
de nisip de la Iarăş: Cariera Veche şi Cariera Nouă (nivelul superior) , 
(C'. Rădulescu şi colab. - 1965; C. Rădulescu şi Al. Kovâcs- 1966, 1968). 
Resturile fosile au fost recoltate din depozitele faciesului litoral, în junil 
cotei 582 .  

Trebuie să menţionăm că  în  Cariera Nouă, acest ciclu sedimentar 
începe cu puternice fenomene de crioturbaţie (pană de gheaţă, microfalii, 
plicaţiuni), ceea ce indică o întrerupere în sedimentarea lacustră şi insta
larea unui climat riguros (H. Alimen şi colab. ,  sub tipar) . 

VWafranchian mediu 

Donau I-II, Donau II 

Tot Villafranchianului mediu îi aparţin probabil, sedimentele litorale 
terminale, vizibile în Cariera Nouă de la Iarăş şi acoperite de marnele 
superioare cu Limnocardium fuchsi, a căror altitudine atinge 592 m. Din 
păcate, această parte a profilului nu a furnizat resturi de mamifere, care 
ar fi permis o încadrare cronologică mai exactă; ea indică însă alter
nanţa celor două faciesuri, de adîncime şi litoral , la care am făcut aluzie 
mai sus . 

Mai multe zone de concentrare, fie a oxizilor de fier sau a bioxidu
lui de mangan, fie a ambilor oxizi, pot fi puse în legătură cu formarea 
unui tjăle (A. Cailleux- 1964; H. Bertouille- 1964; H. Alimen - 1965; 
H. Alimen şi colab . ,  sub tipar) , indicînd din nou, o fază rece la sfîrşitul 
Villafranchianului mediu. 

Villafranchian supe1·ior 

Donau-Cilnz 
Pină în prezent, o faună caracteristică pentru Villafranchianul supe

rior nu a fost pusă în evidenţă nici în bazinul Baraolt, nici în bazinul 
Sf. Gheorghe. De altfel, este timpul în care au loc paroxismele vulcanice 
răspunzătoare de aglomeratele andezitice şi curgerile bazaltice din zona 
nordică a depresiunii Braşov (în nordul bazinului Baraolt, bazaltul aco
peră direct marnele cu Limnocardium). Nu ar fi exclus ca tocmai aceste 
fenomene să fi determinat fauna de mamifere să evite această regiune 
periculoasă. 
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PLEISTOCEN MEDIU 

Gunz (probabil Gunz 1) 

Odată cu începutul Pleistocenului mediu, lacul din depresiune a  Bra
şov, s-a restrîns mult spre zonele centrală şi  meridională a bazinelor Ba
raolt şi Sf. Gheorghe, nedepăşind spre nord, respectiv, localităţile Rotbav 
şi  Ilieni. 

Sedimentele acestei faze, formate dintr-o alternanţă neregulată de 
argile, nisipuri şi pietrişuri, sînt situate la interiorul depozitelor villa
franchiene care stau pe rama mezozoică. 

Localitaţi fosilife?·e 

Bazinul Baraolt: Rotbav-Silvestru, Rotbav-Cariera de sub Brazi, 
Feldioara- Cetate. 

Asociaţia de mamifere enumerată în tabelul 4, nu este cunoscută în 
prezent, decît din bazinul Baraolt şi provine dintr-un nivel, larg extins, 
situat între cotele 485-490 (C. Rădulescu şi colab. - 1965; C. Rădulesctt 
şi Al. Kovacs - 1966, 1968; C. Rădulescu şi P. Samson - 1 967 a, b). 

După cum s-a mai arătat (P. Samson şi C. Rădulesctt - 1963, 1965, 
1 968), această faună caracterizează la noi în ţară, începutul Pleistocenului 
mediu prin apariţia zebrinilor evaluaţi (Hippotigris sussenbornensis), a 
micilor ecvide cabaline (Equus aluticus) şi  a megacerinilor de tip Allocae
nelaphus. 

Trebuie să remarcăm, cel puţin pentru cuibul fosilifer de la Rotbav 
-Silvestru, unde am efectuat săpături în 1964, că  elementele grosiere 
ale sedimentelor (diametru de 5-15 cm), indică, după ·formă, o origine 
crioclastică, unele din aceste elemente fiind fisurate prin îngheţ. 

Aceste observaţii confirmă situarea faunei, menţionate în tabelul 4, 
într-o perioadă climatică destul de rece. 

Giinz-Mindel (C1·omer) 
Depozitele care acoperă sedimentele gunziene nu sînt diferite, prin 

natura lor de acestea din urmă, ci  constituie partea superioară a aceleiaşi 
secvenţe litologice, care formează, în bazinul Baraolt, de o parte şi alta 
a Oltului, suprafeţe largi, situate între 520-540 m altitudine, ceea ce le 
conferă un fals aspect de terasă. 

Partea superioară a acestor depozite reprezintă o fază distinctă a 
Pleistocenului mediu, fauna caracteristică de mamifere fiind recoltată 
între cotele 505-514 .  

Tot în Interglaciarul Gunz-Mindel s-a format spre rama creta cică, 
în zonele părăsite de ape, un sol fosil roşu ( 10  R 5/8), care nu a fost 
întîlnit decît remaniat în baza loessului mindelian de la Araci-Carieră. 

În bazinul Ilieni, sedimentele nisipoase de deasupra stratelor de lig
nit (Villafranchian inferior - faza II), pot aparţine aceluiaşi interval . 
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Localităţi josilifere 

Bazinul Baraolt: Rotbav - Dealul Ţiganilor, Feldioara - Carieră.  
Bazinul Ilieni (nivelul superior). 
Asociaţia faunistică este redată în tabelul 5 (C. Rădulescu şi colab. 

- 1965; C. Rădulescu şi Al. Kovcics - 1966, 1968). 

Menţionăm că prezenţa lui Dicerorhinus kirchbergensis ca şi a cer
videlor (Cervus ex grup elaphus, Capreolus), indică o fază climatică 
blîndă, care se poate situa într-un interglaciar; atribuirea acestei faune 
Mindelului (E. Liteanu şi colab. - 1962), pare deci să nu corespundă 
realităţii. 

Mindel 

La începutul Mindelului, faza lacustră ia sfîrşit atît în bazinul Ba
raolt cît şi în bazinul Sf. Gheorghe. Resturi din vechiul lac se mai men
ţin, probabil, în sudul depresiunii Braşov (bazinul Bîrsei), unde feno
menul de subsidenţă a continuat încă mult timp. 

Odată cu secarea lacului, încep să se depună, spre rama vestică (ba
zinul Baraolt) şi estică (bazinul Sf. Gheorghe) a Munţilor Baraolt, puter
nice depozite de loess, care ating grosimi de 8--10 m şi sînt vizibile, în 
special în zona cuprinsă între comunele Araci şi Ariuşd, unde acoperă 
direct depozitele Villafranchianului inferior. 

In bazinul Sf. Gheorghe, aparţine probabil tot Mindelului partea in:.. 
ferioară a depozitelor detritice, predominant andezitice, situate între 
Tuşnad şi Coşeni, în zona axială şi secţionate de apele Oltului. Aceste 
sedimente s-au depus ca urmare a cedării barajului de andezit de la 
Tuşnad şi a vidării bazinului Ciucului inferior. 

Sedimentele de care ne ocupăm, sînt constituite din produşi de des
compunere ai andezitului; în grosimea lor apar 3-4 nivele de blocuri, 
cîteodată foarte mari, dispuse orizontal (Ghidfalău - Carieră, Sf. Gheor
ghe - La Moară etc.), sau oblic (Zoltan). Aceste formaţiuni acoperă, prin
tr-un contact ravinant, depozitele fazei I (Zoltan) sau fazei II (Sf. Gheor
ghe - Cariere Sud) a Villafranchianului inferior. 

Fauna de mamifere care caracterizează această fază, a fost descope
rită la Araci- (;arieră (bazinul Baraolt), în baza depozitelor de loess, în
tre cotele 520-524, şi cuprinde următoarele specii (C. Rădulescu şi co
iab. - 1965; C. Rădulescu şi Al. Kovcics - 1966, 1968) 4) : 

Coelodonta cf. antiquitatis (Blumenbach) 
Equus cf. mosbachensis v. Reichenau 
Cervus sp. (grup elaphus) 
Dolichodoryceros savini (Dawkins) 
Bison priscus (Boj anus) 
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Mindel-Riss 

Partea superioară a loessurilor din bazinul Baraolt, la nord de Ariuşdr 
conservă încă zona de alteraţie, intens portocalie (5 YR 5/8), a Inter
glaciarului Mindel-Riss. 

Riss (Riss I) 
Formaţiunile Rissului I sînt reprezentate în bazinul Sf. Gheorghe, 

prin partea superioară a depozitelor andezitice, pe care le-am menţionat, 
fiind constituite din elemente mai fine decît nivelul subiacent. Stratifi
caţia lor este predominant orizontală, avînd în bază un nivel de blocuri 
de andezit care ravinează sedimentele inferioare mindeliene. 

În mai multe profile, aceste nisipuri andezitice  sînt deranj ate de fe
nomene periglaciare. S-a putut observa o pană de gheaţă în cariera de la 
Bodoc II (situată pe malul drept al Oltului, lîngă comuna cu acelaşi · 
nume), ca şi galeţi andezitici fisuraţi prin criergie. La Coşeni se observă 
în partea superioară a nisipurilor andezitice, o serie de benzi ferugi
noase, subţiri şi apropiate, în general orizontale sau slab anastomozate. 
Aceste benzi apa,r în legătură cu existenţa unui tjăle (H. Alimen ş i  co
lab., sub tipar). 

Localităţi fosilifere 

Bazinul Sf. Gheorghe: Zoltan, Ghidfalău - Carieră, Sf. Gheorghe -
La Moară, Sf. Gheorghe - Cariere Sud. 

Asociaţia faunistică este indicată în tabelul 6 (C. Radulescu şi colab. 
- 1965 şi  date inedite). 

Tot în bazinul Sf. Gheorghe, în timpul Rissului, s-au sedimentat 
spre ramă depozite loessice care au fost studiate în importantul profil de 
la Bodoc - Cărămidărie (Bodoc I) .  Aici loessurile, întrerupte de nivele ar
giloase sau de lentile de nisip cu stratificaţie încrucişată, evocă o sedi
mentare care a avut loc, din cînd în cînd, sub apă. Mai multe paleoso
luri, cu dezvoltare diferită, pot fi grupate în două cicluri (interstadialele 
Riss I-II şi Riss II-III) şi astfel loessul de la Bodoc I apare tripartit 
(Riss I, Riss II şi Riss III). Trebuie să remarcăm că nisipurile andezitice 
ale Rissului I, din zona axială a bazinului Sf. Gheorghe, se inseră în 
baza profilului de la Bodoc I, ceea ce a facilitat racordul stratigrafic din
tre cele două formatiuni. 

După cum vom
' 

vedea mai departe, numai sedimentele stadiului 
Riss III au furnizat resturi de mamifere. 

Loessuri rissiene apar şi în bazinul Baraolt, la nord de Ariuşd, unde 
suprapun solul Mindel-Riss a cărui parte superioară a fost ravinată prin 
soliflucţie. 

Riss (Riss III) 

Partea superioară a loessului nss1an de la Bodoc I aparţine, după 
cum am arătat mai sus, stadialului Riss III ca de altfel şi nivelul de ga-
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leti care îl acoperă. Aceşti galeţi, provenind din greziile cretacice înve
cinate prin aporturi laterale datorită soliflucţiei, sînt în majoritate polie
drici ,  cu muchiile ascuţite, deci de origine crioclastică, sparţi sau fisu
raţi prin îngheţ (H. Alimen şi colab. ,  sub tipar) . 

Fauna, care provine în special din nivelul de galeţi, este următoarea 
(C. Radulescu ş i  colab. - 1965 şi date inedite) : 

Coelodonta antiquitatis (Blumenbach) 
Equus steinheimensis v. Reichenau 
Equus sp. (talie mare) 

Rissului III îi aparţine, de asemenea, şi stratul constituit din blocuri 
andezitice, care acoperă nisipurile andezitice fosilifere datate din Riss I. 

Am amintit că în sedimentele andezitice din bazinul Sf. Gheorghe, 
apar mai multe nivele de blocuri, cîteodată foarte mari (diametru de 
1-3 m). Aceste blocuri de andezit prezintă feţe plane şi lustruite, ceea 
ce dovedeşte o alunecare în timpul transportului care ar putea fi pusă 
în legătură cu dezgheţurile în regim periglaciar (H. Alimen şi colab., 
sub tipar) . 

E.  Liteanu şi colab. - 1962 şi T. Bandrabur - 1964, consideră for
maţiunile andezitice de care ne ocupăm, ca o terasă pleistocenă supe
rioară a Oltului şi a cărei altitudine relativă (8-15 m), descreşte de la 
nord la sud, datorită unei subsidenţe a zonei meridionale a bazinului Sf. 
Gheorghe. 

Fără a nega un proces de subsidenţă, trebuie să menţionăm că de 
la nord la sud scad atît altitudinea relativă a treptei morfologice, cît şi 
grosimea depozitelor care o constituie, fapt ce denotă o depunere în ev�n
tai larg a sedimentelor, ceea ce nu indică o geneză fluviatilă, care nu ar 
putea explica de altfel, nici  prezenţa la diferite nivele, a enormelor
blocuri andezi ti ce. 

La aceste argumente se adaugă şi cele paleontologice care situează 
net, partea superioară a formaţiunilor andezitice in diferitele faze ale 
Rissului, partea inferioară putînd să dateze chiar din Mindel . În con
cluzie, trebuie să considerăm sedimentele detritice din andezit ca un "con 
de dejecţie" al Oltului, după cum a arătat de mult N. N. Orghidan 
1929, produs în timpul Mindelului şi Rissului şi care a fost secţionat de 
însăşi apele Oltului. 

PLEISTOCEN SUPERIOR 

Riss-Wilrm 

Zonele de alteraţie, care au afectat partea superioară a formaţiunilor 
rissiene din bazinul SL Gheorghe şi care pot fi urmărite în profilele de 
la Bodoc I, Bodoc II şi Ghidfalău- Carieră, sînt datorate ultimului in
terglaciar. Un paleosol nu s-a păstrat, fiind complet ravinat de solufluc
ţiile cu care începe Wtirmul. 
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Wiirm (Wiirm vechi) 

Depozitele wurmiene, excepţional de ongme fluviatilă, sînt, în cea 
mai mare parte, de natură loessică. Acestea din urmă, mai bine dezvol
tate în Bazinul Sf. Gheorghe, acoperă direct sedimentele rissiene atît 
cele andezitice cît şi cele loessice. 

Raportîndu-ne la profilul de la Bodoc II, constatăm că peste nivelul 

superior de blocuri de andezit (Riss III), urmează depozite de loess cu 

o grosime de aproximativ 3 m, care conţin spre bază, două zone de alte
raţie, constituind astfel un complex ce poate fi atribuit Wurmului vechi 

(P. Samson şi C. Rădulescu - 1964). Partea terminală a acestui loess 

este puternic solificată datorită unui proces care trebuie să fi avut loc 

spre sfîrşitul Wiirmului şi la începutul Postglaciarului. 
În toate carierele din bazinul Sf. Gheorghe, ce însoţesc cursul Gitu

lui,  atît pe partea lui dreaptă cit şi pe cea stîngă, Wurmul prezintă, cu 

unele slabe variaţii locale, aceeaşi structură. 

Localităţi fosilifere 

Bazinul Baraolt : Rotbav - Cariera de sub Brazi (pietrişuri fluviatile 
deasupra depozitelor gunziene) , Crizbav (depozite de loess). 

Bazinul Sf. Gheor;ghe: Ghidfalău - Carieră, Sf. Gheorghe - La Moară, 
Sf. Gheorghe - Cariere Sud, Coşeni (depozite de loess). 

Fauna de mamifere, indicată în tabelul 7, provine din stratul infe
dor de loess sau din pietriş uri fluviatile (C. Rădulescu şi colab. - 1965; 
P. Samson şi Al. Kovacs - 1967). 

Trebuie să notăm� că în cariera de la sud de Coşeni au putut fi ob
servate fenomene de soliflucţie (pungi), care s-au produs într-unul din 
primele stadii ale Wurmului vechi. 

T. Bandrabur - 1964, consideră că depozitele de care ne ocupăm, 
au o origine proluvială ş i  sînt de vîrstă holocen inferioară. Atît natura 
loessică a acestor formaţiuni cît şi fauna de mamifere pe care o conţin 
înfirmă opinia autorului sus menţionat. 

'NOTE 

1. Formaţ.iL�ni identice, sitn1!c la C1cceaşi altitudine, se co ntinuă şi în bazinul Tg. 
Secuiesc, unde recent L'nul din noi (A. K.), a descoperit la NV de Cernatu, o 
faună aparţinînd Villafranchianului i nferior (faza I). Menţionăm că este pen
tru prima oară cînd se semnalează o faună ele mamifere în acest bazin .  

2. în tot  cursul lucrării, nu vor f i  menţionate decît localităţile pe care le-am 
cercei a t personal. 
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3. Conferenţiar dr. R. G'ivulescu a avut amabilitatea să revizuiască în interesul 
nostru, listele lui M. Staub, în ceea ce priveşte nomenclatura. Il rugăm să pri

mească şi pe această cale, viile noastre mulVJmiri. 
4. In C. Radulescu şi colab. (1 9G5), fauna de la Araci-Carieră, destul de săracă şi 

puţi n  caracteristică atunci, a fost înglobată aceleia de la Rotbav-Dealul Ţiga
nilor şi Feldioara-Carieră,  fiind raportate i ntervalului Cromer-Mindel. 
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RESUME 

Dan s une vue d'ensemble sur les faunes de Mammiferes et la stratigraphie 
des dcpots pleistocenes de la Depression de Braşov, les auteurs indiquent la 
division suivante du Quaternaire. 

Pleistocene injerieur (Villafranchien) 

Villafranchien inferieur-phase I (Biber): dep6ts de lignite (Căpeni-Vîrghiş 
etc.) et lacustres ele facies littoral (Araci-Fîntîna-Fagului etc.). La pn?sence des. 
Equides monodactyles (Hippotigris sylvarwn) et des Bovides modernes (Bison sp.) 
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montre le debut du Pleistocene ; l 'Elephant est encore absent ; persistence d'ele
m c n t s  pl iocenes (tableau 1 ) .  Apparition ele Coniferes. 

Villafranch ien infeTieur-phase II (Biber-Donau): depots lacustres en facies 
de profondeur (marnes <1 Limnocardium fuchsi) et littoral (larăş-Cariera Nouă, ni
veau i n ferieur) , clep6ts charbonneux (Ilieni ) .  Apparition d'Ursus e truscus et de 
Rhinoceros plus evolues (tableau 2) .  Flore i nterglaciaire (Carya, Ptero carya etc. + 
Bet H l a  et Salix). 

Villafranchien moyen (Donau I) : dep6ts lacust res l ittoraux (Iarăş-Cariera 
Veche,  I arăş-Cnriera Nouă, niveau superieur) .  Apparit ion de Dicerorhinus etruscus 
et probablement du genre Euctenoceros (tableau 3) . Phenomenes de cryoturbation. 

V i l /afranchien moyen (Donau I-II, Donau II) : depots lacustres littoraux et 
marnes superieures a Lim nocaTdimn ( larăş-Cariera Nouă, niveau terminal) .  For
mat ion de tjăle a u  Donau II .  

V i llafranchien superieur (Donau-Gilnz) : paroxysme des phanomenes vulca
niques. 

Pleisfocime moyen 

Gilnz (probablentent Gilnz 1) : sediments fluvio-lacustres (Rotbav-Silvestru 
etc.) .  Apparition de Zcbri ns evolues ( Hippotigris silssenbornensis), de petits Che
v a u x  de type caball in modere (Equus aluticus) et de Megacerins de type A l locae
nc laplws ; persistence d'especes villafranchiennes (tableau 4) .  Cryocl astisme.  

Gilnz-Mindel: sediments fluvio-lacus tres dans la  zone axiale (Rotbav-Dealul 
'fi,:::ani lor, Feldioara-Carieră etc.)  ; formation de sols rouges ( 10  R 5/8) en bordure. 
i\pparation cl 'Elephants primitifs du genre Parelephas, ainsi  que de DiceTOrhinus 
kirchuergensis, Equus cf. mosbachensis, nouveaux Cerviclcs (Cervus ex groupe 
e laphus, Capreo lus etc.) (tableau 5 ) .  

I\Iindel : depots loessiques en bordure (Araci-Carieră) ,  partie i n ferieure des 
dep6ts a ndesitiques entre Tuşnad et Coşen i .  La faune comprend, a cote de 
Do l i chodoryceros savini, Coelodonta cf. antiquit atis, Bison priscus etc.  Phenomenes 
periglacinires. 

Mindel-Riss : formation ele sols a zone d 'alteration 5 YR 5/8 (Ariuş d ) .  

Riss I :  partie supcrieure, p l u s  fine, d e s  deptJts andesitiques ( Zoltan, Ghicl
fnlău-Carieră etc . ) ,  depâts de loess a Bodoc I . Coex:stence de formes evoluees de 
PaF',e lep1ws trogontherii avec formes p ri m i t ives de Mammuth u s  primigenius 
(tableau 6) .  Phcnomenes periglaciaires. 

R iss I-II : formation de sols (Bodoc 1 ) .  
Riss II : dep6t d e  loess (Bodoc 1 ) .  
Riss II-III : formation de s o l s  (Bodoc 1 ) .  
R iss III : sediments locssiqves (Bodoc 1 ) .  L a  fauna renferme Coelodonta anti

qdt a tis, Equus steinheimensis etc. Phenomenes periglaciaires.  

P leistocene supeTieur 

R iss-Wilrm : zones d'alteration a la partie superieure des depâts rissiens (Bo
doc 1 et II,  Ghidfalău-Carieră).  

lVilrrn ancien : dep6ts loessiques sepnres par deux zones rubefiees (Bodoc I,  
G hi d falău-Carieră etc. ) ,  graviers fluviatiles (R otbav-Cariera de sub Brazi) . Faune 
.<\ Marn muthus primigenius, Coelodonta ant iquitatis , nombreuses Marmottes de 
de sicppe etc. (tablenu 7) .  Phenomenes periglaciaires. 
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T a b e l u l l 

Villafranchian inferior faza 1 (Biber) 

Zygo lophodo n  borsoni (Hays) 

Anancus arvernensis (Croizct & Jobert) 

Dicerorhinus cf. leptorhinus (Cuvier) 

Tap irus arvernensis Croizet et Jobcrt 

H i pparion sp. ( ? .  H. malustenense 

Eadulcsco c't Samson) 

IIippotigris sylvarum (Krctzoi) 

Sus minor Deperct 

Sus provincialis Gervais 

lHegalo ceross p .  ( ? .  Psekupsoceros) 

Ce rvus cf. pardinensis Croizet & Jobert 

Cervus sp. (tal ia  unui Capreolus) 

Parabos sp. 

Bison sp. 

Canis sp. 

Protarcto s bockhi (Schlosscr) 

Parailurus angl i cus (Dawkins) 

Felid g.  ct sp. indct. (talia unui Lynx) 
Macbairodontid g. et sp. indet. 

Castor praefiber Deperet 

Castorid g.  ct sp. indet. 

Prospalax priscus (Nehring) 

Dol ichopithecus cf. arvenensis Dep(-rct 

Macaca ? 
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T a b e l u l 2 

Villafranchian inferior faza a II-a (Biber-Donau) 

Zygolophodon borsoni (Hays) 

Anancus arvernensis (Croizet & Jobert) 

Dicerorhinus sp. I 
Tapirus arvernensis Croizet & Jobert 

Hipparion cf. malustenense Radulesco & Samson 

Cervus sp. (talia unui Capreolus) 

Cervus sp. 

Parabos sp.  

Gazella sp. 

Ursus etruscus Cuvier 

Hystrix cf. refossa Gervais 

Castor sp. 

Bazinul Baraolt 

Iarăş 

Cariera 
Nouă 

1 ' 

+ 
+ 

+ 

+ 

Racoşul 
de Sus 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

--------- ---- ---------- - - - - - - ---

T a b e l u l  3 

Villafranchian mediu (Donau I)  
------- --------

Dicerorhinus sp. I I  

Dicerorhinus etruscus (Falconer) 

Cervus sp . (? Euctenoceros) 

Bazinul B araolt 

Iarăş Iarăş 
Cariera Car:era 
Nouă Veche 

+ 
+ 
+ 
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Pleistocen mediu (Gunz I)  
··-�··-�----···-----

Archidiskodon meridionalis (N esti) 

Dicerorhinus etruscus (Fal concr) 

Hippotigris cf. stenonis (Cocchi) 

Hippotigris siissenbornensis (Wust) 

Equus aluticus Radulesco & Samson 

Allocaenelaphus arambourgi Radulesco & Samson 

Cervus sp. (grup rusoid) 

Trogontherium cf. boisvilletti (Laugcl) 

Pleistocen mediu (Gunz-Mindel) 

Parelephas trogontherii (Pohlig) - formă arhaică 

Dicerorhinus ldrchbergensis (Jaeger) 

Equus cf. mosbachensis v. Rcichenau 

Praealces I atifrons (Johnson) 

Capreolus capreolus (Linnacus) 

·Cervus sp. (grup elaphus) 
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T a b e l u l 4 
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T a b e l u l  5 
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Pleistocen mediu (Riss I )  

Parel ephas trogontherii (Pohling) - formă evoluată 

Mammuthus primigenius (Blumenbach) - formă arhaică 

Coelodonta antiquitatis (Blumenbach) 

Equus cf. steinheimensis v. Reichenau 

Equus sp. (talie mare) 

Marmota cf. bobac Mliller 
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T a b e l u l  6 

Sfîntu Gheorghe 
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::s .r: @ .... tlO o 
,S 8 � 
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T a b e l u l  7 

Pleistocen superior (Wlirm vechi) 

Bazinul Sfîntu Gheorghe Bazinul Baraolt 

.� ><1l 
CIJ •ca Sfîntu :> Rotbav 

..-< .... ::s 'fo @ ·a 'lj ca 
ca CIJ ..... .... o Gheorghe u;. .o cariera ..... .... ,s o � CIJ ;::l .� 'lj .... 

Cariere 
tll- ·c de sub .... ca ..... CIJ o '""' 

.r: u UJ .c: ctS 
Sud 

u � u Brazi o c.'J ...:l 

Mammutbus primigenius 
(Blumenbach) - formă evaluată + + + 
Coelodonta antiquitatis 

(Blumcnbach) + 
Equus germanicus N ehring + + + + 
Megaceros giganteus 
(Blumenbach) + 
Felis spelaea Goldfuss + + 
Marmota cf. bobac Mliller + + 
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