
Ioan CHINTÃUANHEINRICH WACHNER – GEOLOGIA !ÃRII BISTRI!EI, O RESTITUIRE ªTIIN!IFICÃLa scurt timp dupã dispari!ia regretatului profesor Tiberiu Morariu, am primit din bibliotecaacestui mare geograf un manuscris, pe a cãrui copertã scrie: Geologia !ãrii Bistri"ei – de HeinrichWachner1.Despre Wachner ºtiam cã a fost un bun geolog, îi cunoºteam lucrãrile referitoare la Mun!iiCãliman ºi nord-estul Transilvaniei.Caietul manuscris al lui H. Wachner con!ine 108 file cu observa!ii ºi profile geologice, scrise ºifãcute cu cernealã ºi creioane colorate. În caiet apar 19 titluri, pe care le putem considera capitole ºisubcapitole. Le vom prezenta mai jos, cu câteva aprecieri critice.Sub titlul Dezvoltarea cunoºtin"elor geologice asupra împrejumirilor Bistri"ei, H. Wachner face un istoric al cercetãrilor geologice în regiunea Bistri!ei, men!ionând observa!iile geologice alespecialiºtilor Paul Partsch (1907), H. Wachner (1921), Th. Kräutner (1932) ºi din nou H. Wachner. În capitolul Cadrul geografic al împrejurimilor Bistri"ei, autorul aratã delimitarea ºi formaacestei „!ãri” ºi face o descriere peisagisticã a dealurilor, men!ionând altitudinile ºi alcãtuirealitologicã, efectele eroziunii, alunecãrile, solurile, acoperirea cu vegeta!ie. Capitolul III este dedicat Schieferberg-ului Bistri"ei (cunoscut astãzi ca „Dealul Codriºor”).Wachner descrie geologia ºi paleontologia acestui deal ºi face referire la emana!iile de gaz metan deaici. În capitolul intitulat Dealungul drumului de la Bistri"a spre Jelna, câteva profile ne dau oimagine a alcãtuirii geologice a acestui sector: unul la podul Ruba (azi, podul Jelnei), altul, „în dosulfabricii de cãrãmidã”. De la Bistri"a spre nord urmãreºte drumul spre Dumitra – Nãsãud, ce urcã treptat printr-o livadãmare, cu mici terase artificale, care permit observarea argilelor ºi nisipurilor Sarma!ianului inferior. Capitolul V este dedicat terasei Malul Înalt (Hohes Ufer) cu douã trepte, într-un sector deîngustare a Bistri!ei, din cauza unor conglomerate dure. În urmãtorul capitol analizeazã Alte terase ºivalea Bistri"ei, unde face referiri ºi la lucrãrile de prevenire a inunda!iilor, la evolu!ia pânzei freaticeºi la influen!a ei asupra construc!iilor.În Dealungul zonei tufului dacitic, autorul prezintã complexul Tufului de Dej pe baza unorobserva!ii efectuate în diferite cariere ºi deschideri naturale. Apreciazã cã, aici, sarea de deasupratufului se aflã într-o situa!ie tectonicã normalã ºi nu formeazã diapire.Capitolul VIII, Depresiunea de eroziune Dumitra – Tãrpiu, descrie geneza ºi geologia acesteia,mai cu seamã forma!iunea saliferã badenianã. Apoi autorul trece la sectorul Rusu Bârgãului – Bistri!aBârgãului, unde analizeazã, de asemenea, Tuful de Dej ºi forma!iunea saliferã, care stau peste argilecu intercala!ii de gresii, considerate de Wachner ca fiind burdigaliene. Ele au fost stabilite ulterior caapar!inând Ottnangianului superior.Capitolul urmãtor, Aldorf, Ghinda, Dorolea, prezintã mai multe areale: culmea din rãsãrituloraºului Bistri!a, versantul din nordul satului Dorolea ºi drumul de la Dorolea spre Rusu Bârgãului.Sunt semnalate atât forma!iunile geologice, cât ºi o serie de fosile (în general, greºit datate deWachner).Urmeazã un capitol dedicat unei alte depresiuni, intitulat Depresiunea Budacului. Observa!iilelui Wachner privind formarea ºi evolu!ia Depresiunii Budacului sunt corecte ºi exacte. Prezintã, de
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1 I. Chintãuan, Geologia !ãrii Bistri"ei – Caietul manuscris al geologului Heinrich Wachner (1877-1960), o restituireºtiin"ificã, în „Stud. Cerc. Geologie-Geografie”, 6, 2001, Muzeul Jud. Bistri!a-Nãsãud, Bistri!a, pp. 39-55.



asemenea corect, evolu!ia re!elei hidrografice. Un profil geologic prin aceastã depresiune aratãsedimente miocene ºi cuaternare.În zona cutelor diapire (cap. XI), autorul analizeazã o serie de aflorimente din malul drept alªieului, afirmând cã peste îngustarea vãii ªieului trece anticlinalul de la N-V spre S-E. Autorul dã îndetaliu manifestãrile saline de la Sãrã!el, apoi noteazã litologia ºi înclinarea stratelor din deschiderilenaturale de la Sãrã!el ºi prezintã, pe aceastã bazã ºi fãrã sã beneficieze de mãsurãtori geofizice,aproape exact succesiunea de anticlinale ºi sinclinale, inclusiv traseul lor. Urmãtorul capitol, intitulat Col!ul de S-E al "ãrii Bistri!ei, descrie regiunea cuprinsã între o linie imaginarã care uneºte localitã!ile Cuºma, Petriº, Odorheiu Bistri!ei, Ragla ºi ªieu ºi Mun!ii Cãliman.Autorul considerã cã aici stratele înclinã spre S-E ºi cã peste Sarma!ian apare ºi Pon!ianul. De fapt,aici doar stratele pannoniene au înclinarea indicatã de Wachner. Pon!ianului îi atribuim doarcineritele (tufite, tufuri etc.), sedimentate subacvatic ºi bogate în florã fosilã.Capitolul XIII este intitulat Pietriº – Cuºma. Aºa ca ºi în paginile anterioare, ºi aici H. Wachnerdovedeºte calitã!i de bun specialist. El observã exact alcãtuirea litologicã a forma!iunilor care apar lasuprafa!ã la confluen!a vãii Schlossbach cu valea Pietriºului. Autorul men!ioneazã numeroase fosile delamelibranhiate ºi gasteropode, considerate corect ca sarma!iene, dar la multe dintre ele determinãrilesunt greºite. Wachner redã în caietul sãu ºi un profil geologic V-E (Dumitri!a – Valea Tisei).Capitolul urmãtor este intitulat Piatra luiIacob 949 m. Wachner scrie: „Belvederulrenumit, la sud de Cuºma, se înal!ã seme! cupãrete vertical asupra pãdurilor de fag ºi el este un martor de eroziune al vechii suprafe!e aaglomeratelor vulcanice ale Cãlimanilor”.Referitor la primele depozite vulcanice,acestea nu se aflã deasupra sedimentelorpon!iene, aºa cum spune Wachner, ci pestesedimentele pannoniene. Ba mai mult, primele depozite vulcanice constituie partea inferioarãa Pon!ianului. Geologul Wachner prezintãvârful Raglei ca fiind constituit din aglomerate vulcanice ºi cã în poiana situatã la est de Dl.Bãl!ii apar izvoare la contactul eruptivului cu„argila pon!ianã” (de fapt, argilã marnoasãpannonianã). Apoi sunt descrise tufuriandezitice stratificate, care constituie, de fapt,complexul vulcano-sedimentar.Urmeazã capitolul Bistri!a Bârgãului– Colibi!a. Autorul descrie în dealurile dinsudul ºi nordul Bistri!ei Bârgãului „ ... gresiigalbene-brune, bine stratificate, alternând cuºisturi argiloase, cari dupã pozi!ia stratigraficãa lor (sub tuful dacitic de Dej) !in laMediteranianul I (Burdigalian)”. Aici apare,de fapt, o succesiune de argile cu intercala!iide gresii ºi nisipuri care, pe bazã denanoplancton, au fost atribuite mai nou
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Ottnangianului2. În continuare, Wachner descrie o fâºie de tuf de Dej ºi argile salifere, din care secapteazã într-o fântânã apa sãratã. Apoi sunt descrise tufuri, tufite, brecii ºi conglomerate andezitice,precum ºi apari!ia unor dyke-uri. În final, este prezentatã Depresiunea Colibi!a, mult schimbatã azi, ºi pe care Wachner o numeºte „ ... golf de sedimente ter!iare ...”. Autorul semnaleazã apari!ia unorizvoare sãrate la Poiana Slatina ºi a unor piritizãri la contactul eruptiv-sedimentar.Un capitol important analizeazã Mun!ii Cãliman. Aceºtia constituie cel mai impresionant masivvulcanic est-transilvan ºi limiteazã "ara Bistri!ei spre est. Altitudinea, masivitatea ºi dimensiunilesale contrasteazã cu colinele Piemontului Cãlimanului ºi cu Dealurile Bistri!ei, a cãror altitudinedepãºeºte rar 600 m. Autorul descrie morfologia ºi geologia masivului, bazat ºi pe lucrãrilegeologului Török Zoltan3 ºi pe ale geografului Laurian Someºan4, considera!i ca cei mai bunicunoscãtori ai Cãlimanului. Wachner considera cã dezagregarea ºi eroziunea râurilor au modificatmult suprafa!a ini!ialã a Mun!ilor Cãliman, însã descrie ºi defriºãrile pãdurilor ºi exploatarealemnului. Insistã ºi asupra exploatãrii sulfului din bordura înaltã a craterului Haitii, care a afectatpeisajul frumos al muntelui. În afara sulfului, sunt prezentate ºi alte bogã!ii, ca minereurile de plumbºi zinc de la Dãlbidan; în mod suprinzãtor însã, autorul nu face referire la izvoarele minerale.Penultimul capitol geologul prezintã "ara Bârgaielor. Wachner descrie mai mult peisajulacestui !inut montan, diferit de cel întâlnit în Mun!ii Cãliman, ºi pune aceastã diferen!ã pe seama„faptelor geologice”. "ara Bârgaielor ºi Nãsãudului apar!ine, dupã Wachner, „zonei fliºului intern”.Atât sec!iunile geologice, cât ºi descrierea unor aflorimente aratã forma!iuni sedimentare apar!inândEocenului. Munceii Bârgãului constituie un complex peisagistic dominat de masivele intruzive care,datoritã eroziunii, au fost decopertate de rocile sedimentare paleogen-miocene ºi au rãmas în relief ca forme pozitive, de mãguri. Morfologic, M. Bârgãului pot fi împãr!i!i în trei unitã!i: PodiºulZimbroaia, în est, Munceii eruptivo-sedimentari, în partea centralã, ºi Marile masive intruzive, învest. Desigur, Wachner nu intrã în detalii privind alcãtuirea geologicã a M. Bârgãului, aºa cum nu afãcut-o nici în celelate sectoare prezentate. Probabil, caietul manuscris constituie o primã formã aunui studiu mai amplu privind geologia "ãrii Bistri!ei.Capitolul Solurile încheie lucrarea. H. Wachner prezintã solurile din regiunea Bistri!abazându-se pe lucrarea lui P. Enculescu, Th. Saidel ºi Em. Pache Protopopescu, apãrutã în 1926.Astfel, autorul considerã cã solul dominant este podzolul, iar pe vãi, lãcoviºtea. Pe dealurile maijoase, podzolul este înlocuit de solul brun de pãdure, iar vãile râurilor sunt acoperite de aluviuniargiloase sau nisipoase. Varietatea solurilor este însã mult mai mare.Geologia "ãrii Bistri!ei, chiar în manuscris, rãmâne o lucrare valoroasã. Ea constituie o sintezã a cercetãrilor geologului Heinrich Wachner în regiune, a rezultatelor acestor cercetãri, unele incluse înrapoarte geologice, altele publicate.Manuscrisul meritã aten!ia specialiºtilor geologi ºi geografi, aprecierile ºi comentariile noastreconstituind doar o semnalare.Caietul manuscris a fost redactat la Braºov, dupã retragerea din activitate a lui Wachner, faptprobat de nota!ia de pe pagina de titlu: „Oraºul Stalin, str. Nisipului 36”. Wachner, în perioadainterbelicã, a fost profesor de ºtiin!ele naturii la Liceul german din Bistri!a ºi geolog la InstitutulGeologic al României, perioadã în care a efectuat cercetãrile geologice în regiune. Rezultatele celemai semnificative au fost incluse în acest caiet, care, dupã anul 1950, s-a vrut o carte.
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2 N. Mészáros, I. Chintãuan, Asupra prezen!ei Ottnangianului superior în regiunea Bistri!a-Bârgãului (Transilvania deNE), în „Stud. Cerc. ªt. Nat.”, 2, 1996, Muz. Jud. Bistri!a-Nãsãud, Bistri!a, pp. 37-42.3 Török Z., Raport asupra cercetãrilor geologice din regiunea apuseanã a Mun!ilor Cãlimani, D. d. S., Inst. Geol. Rom.,vol. XVIII, 1930, Bucureºti; A kelemen havasok eruptiv tömegének talapzatát alkoto képzödményekröl, Muzeumi füzetek, 1943, Cluj;  Age of the volcanic phase of the M. Cãlimani, Transylvania, în  „Acta Geol. Hung.”, Nr. 10, 1965, Budapest.4 L. Someºan, Considera!ii geomorfologice asupra Mun!ilor Cãlimani, în „Lucr. Inst. Geogr. Cluj”, vol. VIII, 1947.



Heinrich Wachner – Die Geologie des Bitritzer Landes,eine wissenschaftliche LeistungZusammenfassungDer Aufsatz berichtet über ein unveröffentlichtes Manuskript von H. Wachner, geplant als eineVorarbeit zu einem Buch über das Gebiet von Bistritz in Nordostsiebenbürgen, das jedoch nichtgeschrieben worden ist. Es werden kurz die Kapitel des Manuskriptes vorgestellt und einige kritische Bemerkungen zu dem Inhalt gemacht.
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