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PREFAŢĂ

Deşi şcoala geologică romînească are o tradiţie puternică ce se sprijină 
pe lucrări centenare cum este Calcarul de la Răpidea a lui G r. C o b ă l -  
c e s c u sau aproape tot aşa de bătrîne ca acelea ale celuilalt întemeietor 
al acestei tradiţii, Gr.  Ş t e f ă n e s c u ,  se simţea nevoia activării 
muncii geologice mai ales în universitate. Aceasta s-a înfăptuit cu тгШ 
succes prin instituirea aspiranturii în diferite discipline, între care şi 
stratigrafia sau geologia istorică, din care face parte şi lucrarea de faţă.

în  evoluţia preocupărilor geologice din ţara noastră s-a resimţit pînă 
la instaurarea regimului de democraţie populară influenţa capitalismului, 
care în domeniul cercetărilor geologice s-a manifestat prin acordarea unui 
interes deosebit acelor formaţiuni geologice care ofereau, fără multă trudă, 
mari avantaje economice prin bogăţiile pe care le cuprindeau. De aceea, 
s-a dat o mare atenţie depozitelor terţiare noi, pliocene, din Subcarpaţi, 
care conţineau în ele bogate zăcăminte de petrol.

Dacă în această direcţie s-au înregistrat pînă într-un anumit moment 
unele progrese de suprafaţă, în schimb depozitele terţiare vechi şi depozitele 
mezozoice erau aproape cu totul neglijate, deşi asemenea formaţiuni geo
logice intră cu un procentaj impresionant în alcătuirea geologică a terito
riului R. P . Romîne.

Plecînd de la acest considerent, prim ii aspiranţi în stratigrafie şi-au 
luat sarcina de a se ocupa de depozitele terţiare vechi şi de cele mezo
zoice.

Ga rezultat al unei munci susţinute, pe teren şi în laborator, sub con
ducerea cadrelor didactice mai vîrstnice din Universitatea din Bucureşti 
şi de la Comitetul geologic, tovarăşa T ă t ă r î m  a reuşit să-şi însuşească 
metoda de cercetare geologică în paleogen, să aplice această metodă în 
împrejurimile Clujului şi să dea la iveală valoroasa lucrare de faţă.
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Bazîndu-se pe bogate faune de numuliţi, de moluşte şi de echinide, 
autoarea a făcut o minuţioasă orizontare stratigrafică a depozitelor sedi
mentare clin regiunea cercetată, modificînd, în bună parte, scheme stra- 
tigrafiee — devenite clasice — ale cercetătorilor din secolul trecut.

Analizînd condiţiile de viaţă în care trăiau organismele întîlnite azi 
în stare fosilă în sedimentele respective, a reuşit să descifreze situaţia paleo- 
geografică din acea vreme.

A fost pus în evidenţă, de asemenea, faptul că în anumite con
diţii au avut loc puternice circulaţii de soluţii feruginoase, care s-au 
concentrat în soluri lateritice şi în diferite concreţiuni feruginoase sau ca 
agent pigmentar al unora dintre orizonturile paleogenului, cum este cel al 
argilelor roşii inferioare.

Descoperirea în ultimii ani a zăcămîntului de fier oolitic de la Căpuş, 
■de către geologii de la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj, a confirmat 
existenţa aceluiaşi fenomen de circulaţie intensă a unor soluţii feruginoase, 
pe care autoarea l-a semnalat încă din anul 1957.

Ţinînd seama de fenomenul semnalat şi de posibilitatea de a se concre
tiza acest fenomen în zăcăminte importante de fier, lucrarea poate constitui 
baza unei ipoteze de lucru în vederea extinderii cercetărilor pentru desco
perirea de noi zăcăminte de fier în paleogenul din nord-vestul Transilvaniei.

Prof. dr. M . G. Filipescu 
membru corespondent al Academiei R. P . Romine



INTRODUCERE

In anii puterii populare cercetările geologice s-au extins aproape 
pe întreaga suprafaţă a ţării, în scopul de a descoperi noi zăcăminte de 
substanţe minerale utile, atît de necesare noilor ramuri ale industriei, 
în plină dezvoltare în ţara noastră.

Industria extractivă, proiectarea marilor construcţii ale socialis
mului (tunele, baraje etc.), rezolvarea problemelor de hidrogeologie etc. 
au la bază cunoaşterea amănunţită a geologiei diferitelor regiuni din ţară.

Pentru realizarea scopurilor practice arătate mai sus era necesar 
să se aducă şi unele precizări, atît în ceea ce priveşte orizontarea unor 
formaţiuni geologice, cit şi în ceea ce priveşte corelarea formaţiunilor de 
aceeaşi vîrstă din diferitele regiuni ale ţării, precum şi paralelizarea aces
tora cu formaţiunile corespunzătoare din bazinele clasice. De aceea, 
s-a întreprins o serie de cercetări amănunţite în regiunile în care forma
ţiunile geologice prezintă o succesiune mai mult sau mai puţin completă 
şi conţin resturi de organisme, pe baza cărora să se poată trasa unele 
concluzii stratigrafice şi paleoecologice.

Pentru studiul paleogenului din ţara noastră, regiunea Cluj-Jibou 
din nord-vestul Depresiunii Transilvaniei este o regiune clasică. Lucrări 
referitoare la paleogenul din această parte a ţării se cunosc începînd 
din a doua jumătate a secolului trecut.

Cercetările noastre asupra eocenului din regiunea cuprinsă între 
valea Someşului Mic şi valea Hăşdate au început în perioada cînd Comi
tetul geologic a întreprins campania de lucru pentru culegerea de date 
în vederea întocmirii hărţii geologice a ţării la scara 1 : 500 000.

Rezultatele obţinute — care constituie obiectul acestei lucrări — 
au fost prezentate la Facultatea de geologie şi geografie a Universităţii 
din Bucureşti, la 9 octombrie 1958.

în cadrul cercetărilor de teren am urmărit îndeaproape, pentru 
fiecare orizont al seriei eocene , schimbările de facies atît laterale cit şi pe 
verticală, raporturile dintre diferitele orizonturi ale seriei eocene şi dintre 
acestea şi formaţiunile care constituie rama paleogenului, precum şi ra
porturile dintre orizonturile seriei eocene şi formaţiunile miocene pe care 
le suportă. Observaţiile de teren au fost completate cu o analiză amănun
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ţită a cîtorva grupe de organisme caracteristice conţinute în strate. A- 
ceastă analiză ne-a permis să stabilim vîrsta orizonturilor eocene, să co
relăm depozitele eocene din regiunea cercetată cu depozitele corespunză
toare din bazinele clasice, să trasăm unele concluzii paleoecologice şi 
paleoclimatice şi să încercăm să stabilim cînd au avut loc unele feno
mene geologice care au afectat regiunea.

Studiile întreprinse în această regiune au fost folosite la redactarea 
foii corespunzătoare din harta geologică a ţării. Totodată s-a urmărit 
să se obţină date cît mai complete referitoare la paleogenul din nord- 
vestul Depresiunii Transilvaniei, date care să folosească în descifrarea strati- 
grafiei paleogenului din celelalte regiuni ale ţării şi mai ales a paleo- 
genului din flişul Carpaţilor Orientali, în care, după cum se ştie, se găsesc 
zăcăminte de ţiţei.



DELIMITAREA REGIUNII

Begiunea cercetată este situată în partea de sud-vest a oraşului 
Cluj, în marginea de est a Munţilor Gilăului.

Este delimitată la nord de valea Someşului Mic, începînd de la est 
de comuna Gilău şi pînă în apropierea cartierului Mănăştur — Cluj, iar 
la sud de o linie care porneşte din Dealul La Copaci de la sud de comuna 
Hăşdate, trece prin comuna Lita Bomînească şi ajunge în valea Hăşdate, 
la confluenţa acesteia cu pîrîul Ciurdei.

La vest, regiunea este delimitată de o linie care începe de la est 
de Gilău, trece peste Dealul Vîrful Mic, Dealul Şes, apoi pe la circa 2 km 
vest de comuna Stolna, continuîndu-se către sud pînă aproape de izvoa
rele văii Hăşdate, la circa 3 km mai spre vest de comuna cu acelaşi 
nume.

Limita estică este marcată de o linie care merge aproximativ paralel 
cu pîrîul Gîrbăului şi pîrîul Ciurdei, linie care trece prin culmile D. Ga- 
liser, de la vest de Cluj — Mănăştur, prin dealurile Signito, Dumbrava, 
Măgura Sălicei de la est de comuna Sălicea, apoi, prin culmea Pleşu şi 
pe la est de comuna Ciurda, pînă la confluenţa pîrîului Ciurdei cu valea 
Hăşdate.

Suprafaţa cartată reprezintă circa 160 km 2.
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MORFOLOGIA

Rama de vest a regiunii cercetate o formează zona estică a 
Masivului Gilău. Culmile acestuia, constituite din şisturi cristaline şi for
maţiuni cretacice, cu altitudini ce depăşesc 850 m, sînt eşalonate după 
o linie NV —SE, începînd de la sud de satul Someşul Rece şi pînă la 
sud de satul Hăşdate. Din aceste culmi pornesc o serie de dealuri cu 
spinări domoale, a căror altitudine scade treptat către est şi nord-est. 
Morfologia acestora din urmă este imprimată de caracterul depozitelor 
eocene din care sînt constituite în cea mai mare parte.

Privind de pe dealurile din împrejurimile satelor Feneşel şi Săvădisla 
către rama bazinului, se poate distinge relativ uşor pînă unde s-au extins 
odinioară apele bazinului eocen. Chiar pe aceeaşi culme de deal, în 
afară de coloritul roşu caracteristic, dat de seria argilelor vărgate inferi
oare eocene, schimbarea bruscă a pantei indică limita probabilă a ţăr
mului. Dacă se priveşte în sens contrar, către centrul bazinului, apare 
în evidenţă o altă caracteristică a regiunii.Culmile dealurilor, constituite 
din diferite orizonturi calcaroa.se ale seriei eocene, au înfăţişarea unor 
platouri cu suprafeţe de dimensiuni relativ mari. Sînt suprafeţe structu
rale care înclină slab către est şi nord-est, aşa după cum înclină în general 
tot ansamblul de depozite eocene. Cele mai expresive suprafeţe struc
turale se găsesc în Dealul La Podii de la nord de Hăşdate, în Dealul 
Dosuri şi continuarea acestuia spre sud — Dealul Racoş —, situate între 
satele Vălişoara şi Sălicea şi în Dealul Gîrbăului, situat la vest de valea 
cu acelaşi nume.

în ceea ce priveşte altitudinea pe care o au dealurile din zona cu 
depozite eocene, se constată că înălţimile mai mari se găsesc în părţile 
de лее! şi sud-vest ale regiunii, aproape de rama bazinului. Astfel, la 
vest de o linie ce trece prin satele îStolna şi Hăşdate, înălţimile dealurilor 
depăşesc 650—700 m (Dealul La Podu de la nord de satul Hăşdate 
753 m; culmea de la sud de satul Stolna 702 m). La est de această linie 
înălţimile scad treptat către nord-est şi est. O le  mai mici altitudini se
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cunosc în Dealul Eotund (487 m) de la est de satul Luna-de-Sus şi în 
Dealul Galiser (503 m) de la est de valea Gîrbăului. O excepţie o con
stituie Dealul Dosuri (756 m), situat aproximativ în centrul regiunii. 
Aceasta se explică prin faptul că pe această culme s-a păstrat aproape 
toată seria de depozite ale seriei marine superioare, reprezentate prin 
bancuri groase de calcare, mai rezistente la fenomenele de eroziune în 
comparaţie cu rocile mai puţin dure sau de grosimi mai mici ale orizon
turilor inferioare, eocene, care se găsesc pe culmile dealurilor din jur.

Belieful se schimbă întrucîtva în partea de est a regiunii, acolo 
unde peste depozitele eocene se aştern transgresiv şi aproape orizontal 
depozitele neogene. Culmile dealurilor îşi pierd înfăţişarea de platouri. 
Au aspect mamelonar sau de coame prelungi, cu vîrfurile rotunjite şi cu 
pantele cu egală înclinare (D. Măgura, D. Pleşu). Totodată se constată 
că şi altitudinea lor întrece pe aceea a dealurilor constituite din depozite 
eocene. Toate depăşesc 700 m înălţime (D. Şei 705 m ; D. Măgura 
827 m etc.).

HIDROGRAFIA

Eîurile mai importante care străbat regiunea sînt colectate de valea 
Someşului Mic, care constituie şi limita de nord a perimetrului cartat şi, 
în mai mică măsură, de valea Hăşdate, care îşi poartă apele în partea 
de sud a regiunii.

Unul dintre pîraiele cu un traseu mai lung şi care este totodată şi cel 
mai bogat în afluenţi este pîrîul Vlaha. Acesta poartă denumiri deosebite 
în diferitele porţiuni ale sale. în cursul superior, de la confluenţa celor 
două pîraie principale — valea Feneşului Mare şi valea Feneşului Mic — 
şi pînă la Săvădisla poartă denumirea de pîrîul Feneş. De aici şi pînă 
aproape de confluenţa cu valea Stolna este denumit pîrîul Vlaha. Către 
cursul inferior, în apropierea satului Luna-de-Sus, poartă denumirea de 
pîrîul Luna.

Pîrîul Vlaha primeşte ca afluenţi mai însemnaţi pe partea stingă 
pîraiele Secării, Fetei, Stolnei, Sărăţii şi Pîrîul Uscat, iar pe partea dreaptă 
pîrîul Eghei, care adună toate pîraiele care fierăstruiesc coastele de nord 
ale dealurilor La Podu şi Căpîlna şi apele pîrîului Benţe, apoi pîrîul Bacoş 
unit cu pîrîul Finiş, pîrîul Lişca, pîrîul Ciufului, Pîrîul lui Maiarveghi, 
Valea lui Petru, Valea Mică ; după ce iese din zona deluroasă în lunca 
Someşului pîrîul Vlaha primeşte pe aceeaşi parte pîrîul Ilotrumb unit cu 
pîrîul Eoca.

Dintre toate pîraiele menţionate importanţă deosebită — prin des
chiderile pe care le oferă în şisturile cristaline şi formaţiunile cretacice — 
prezintă văile Feneşului Mic, Feneşului Mare şi Eghei ; piriul Hotrumb, 
deşi are un traseu destul de neînsemnat ca lungime şi un debit redus, 
oferă, împreună cu văiuga care taie coasta de vest a Dealului Dîmbul 
Eotund, cele mai frumoase şi mai complete deschideri din toată regiunea, 
în seria marină inferioară eocenă.
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O altă vale cu un traseu destul de lung şi care taie adînc formaţiunile 
eocene este valea Gîrbăului situată în partea de est a regiunii. Bazinul de 
recepţie al văii Gîrbăului se găseşte în partea de nord a satului Sălicea, 
între culmile Dosuri şi Măgura. Direcţia de curgere este de la S către N, 
separînd culmile prelungi ale dealurilor Gîrbăului la vest şi Dumbrava 
la, est. Primeşte un singur afluent mai important pe partea dreaptă, pîrîul 
Pleşca.

între pîrîul Hotrumb şi valea Gîrbăului, partea de nord a regiunii 
mai este străbătută de o serie de văi, care deschid la zi diferite orizonturi 
din seria eocenă. De la vest către est se găsesc : pîrîul Sinasclău, unit cu 
pîrîul Tăuţi, şi pîrîul Bocşor ; ambele se varsă în valea Someşului.

Partea de sud a regiunii este mai puţin fierăstruită de ape, dintre 
care mai mari sînt pîraiele Sălicei şi Ciurdei, care curg aproape paralel 
de la nord către sud şi se varsă în valea Hăşdate.

Toate pîraiele care au un curs consecvent (de exemplu, toţi afluenţii 
de pe partea stingă a văii Vlaha, inclusiv valea Feneşului Mare şi pîraiele 
Eghei, Hotrumb şi Sinasclău) sau obsecvent (de exemplu, toate pîraiele care 
vin de sub coasta de vest a dealurilor Dosuri şi Eacoş şi care sînt drenate de 
pîrîul Racoş, precrn şi toţi afluenţii de pe partea dreaptă ai pîrîului Vlaha) 
au versanţii văilor cu înălţimi mai mult sau mai puţin egale. Văile care 
au traseul aproximativ paralel cu direcţia stratelor (subsecvente : л-ăi le 
Benţe, Racoş, Vlaha, Roca, Tăuţi, Bocşor, Gîrbăului, Pleşca şi Ciurdei) 
au un versant mai mult sau mai puţin abrupt, înalt, care pune în evidenţă, 
toate capetele stratelor care au fost tăiate, pe cînd celălalt versant este 
cu mult mai jos, pe această parte dezvoltîndu-se, la unele din ele, terasele.

Atît văile consecvente, cît şi cele care curg aproximativ paralel 
cu direcţia stratelor au un traseu destul de lung şi în majoritate, mai 
ales în părţile inferioare ale cursurilor lor, prezintă caracterul văilor ajunse 
la maturitate. Albiile aluvionare largi şi prezenţa meandrelor dovedesc 
acest lucru.

Spre deosebire de acestea, pîraiele ce curg în sens contrar înclinării 
stratelor au un traseu mult mai scurt, cursul lor este mult mai vioi, 
caracterizîndu-se prin văi adinei şi înguste pe care le taie în formaţiunile 
eocene. De multe ori pe aceste văi se întîlnesc cascade, cu căderi mici în 
general. Excepţie fac pîrîul Finiş şi valea de la sud-est de Dealul Viilor, 
care au un curs ceva mai domol, datorită faptului că-şi poartă apele în 
cea mai mare parte a traseului lor prin depozitele argiloase nisipoase 
cenuşii eocene (nivelul superior al orizontului argilelor cenuşii).

Cele două văi principale care delimitează regiunea la nord şi la sud 
— valea Someşului Mic şi valea Hăşdate — au cursul aproximativ con
secvent în regiunea cercetată. Pe această porţiune, cursurile lor au carac
terul văilor ajunse la maturitate, prezentînd meandre şi fiind întovărăşite 
de terase, dezvoltate fie pe ambele părţi, cum este cazul văii Someşului. 
Mic, fie numai pe o singură parte, cum este cazul văii Hăşdate.



ISTORICUL CERCETĂRILOR GEOLOGICE

Date sumare asupra geologiei regiunii se cunosc încă din anul 1863 
în lucrarea Geologie Siebenbürgens a lui F. H a u e r  şi G. S t a c h e .  
Cîţiva ani mai tîrziu, în 1872, A. P  â y  a y dă o descriere sumară a depo
zitelor eocene din împrejurimile Clujului, insistînd mai ales asupra faunei 
întîlnite în strate. Cercetări amănunţite în regiunea situată la est de 
Masivul Gilău, începînd din valea Someşului Rece şi pînă în valea Iarei, 
au fost efectuate de А. К о с  h. In lucrarea sa, BericM über die in dem 
südlich von Klausenburg gelegenem Gebiete im Sommer d. J. 1886 durch- 
gefübrte geologische Detailaufnahme (1888), acest autor dă pentru prima 
dată o orizontare amănunţită a depozitelor eocene, ocupîndu-se în acelaşi 
timp şi de şisturile cristaline, formaţiunile mezozoice, rocile eruptive şi de 
celelalte depozite cainozoice întîlnite în regiune.

Lucrarea de bază, care, de altfel, este lucrarea de sinteză a tuturor 
cercetărilor referitoare la depozitele neozoice efectuate pînă la apariţia 
sa în tot Bazinul Transilvaniei este Die Tertiărbildungen des Beckens 
des SiebenbiirgiscJien Landestheile. în  primul volum al acestei lucrări, 
А. К o c h (1891) se ocupă de succesiunea stratigrafică, de variaţiunile 
litologice şi de vîrsta depozitelor paleogene din partea de nord-vest 
a Bazinului Transilvaniei. Pentru depozitele eocene care apar în re
giunea de la sud-vest de Cluj, foloseşte aproximativ aceeaşi orizontare 
din 1886.

Date mai noi asupra regiunii se cunosc din lucrările lui E. S z â d e- 
c z к у (Zur Geologie der Gegend von Szaszfenes — Alsoyara, 1921), în 
care insistă mai ales asupra raporturilor rocilor eruptive cu formaţiunile 
sedimentare şi (în Beiirage zur Geologie der Gegend von Alsoyara — Fenes, 
1925) asupra factorilor care au determinat caracterul depozitelor eocene. 
Pentru stratigrafia depozitelor eocene din regiunea Iara-de-Jos — Flo- 
reşti, E. S z â d e c z к у se foloseşte de orizontarea dată de A. K o c h .  
în lucrarea din 1925, autorul anexează şi o schiţă tectonică a regiunii 
Calata — Aghireş — Cluj — Iara, schiţă în care este inclusă, aproape în 
întregime, şi regiunea noastră.
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In lucrările de mai tîrziu, ale lui E. S z â d e c z к y (1931), 
I. P o p e s c  u-Y o i t e ş t i (1935), M i r c e a  I l i e  (1952) şi R. G i- 
v u 1 e s c u (1954) sînt date tangenţial unele indicaţii fie asupra adincimii 
apelor în care a avut loc sedimentarea în timpul eocenului (E. S z â d e- 
c z к y), fie asupra caracterelor depozitelor cretacice şi a faunei conţinute 
de acestea (I. P o p e s c  u-V o i t e ş t i şi R. G i v  u 1 e s c u), fie asupra 
depozitelor miocene din regiunea de la SY de Cluj (M. I l i e ) .

în  ultimii ani, cînd Comitetul geologic a întreprins campania de lucru 
pentru culegerea de date în vederea întocmirii hărţii geologice la scara 
1 : 500 000, în regiunea de la V şi SV de Cluj au lucrat : E m i l i a  
S a u l e  a, Y i c t o r i a  T o d i r i ţ  ă-M i h ă i l e s c u  şi X. V  1 a i c u- 
T ă t ă r î m de la Facultatea de geologie şi geografie a Universităţii 
din Bucureşti. Datele obţinute pe teren în campaniile din verile anilor 
1952 şi 1953 sînt consemnate în rapoartele existente în arhivele Comi
tetului geologic 1).

în  1954, Gr. R ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e a  au prezentat 
o comunicare în şedinţa Comitetului geologic din 23 aprilie, referitoare la 
paleogenul din regiunea Cluj şi Jibou (XV  Bazinului Transilvaniei), caie 
a fost ulterior publicată în Revista Universităţii „С. I. Parhon”  şi a 
Politehnicii — Bucureşti (1955) şi în Anuarul Comitetului geologic 
voi. X X IX  (1956). Autorii, bazaţi pe observaţiile proprii şi pe observaţiile 
celorlalte echipe geologice care au lucrat în partea de X V  a Bazi
nului Transilvaniei (I. D u m i t r e s c u ,  T. J o j a ,  A. M a m u l e a ,  
Y. D r a g o  ş, S. X ă s t ă s e a n u ,  V. M u t i h a c ,  I. D r ă g h i n d ă ,  
E. X e g r e a n u ,  O. I l i e s c u ,  I. Z. B a r b u ,  X.  Ş u r a r u ,  
A. D u ş  a etc.) şi urmărind îndeaproape modul în care se poate aplica 
orizontarea lui A. K o c h  şi K.  H o f m a n n ,  au ajuns la unele concluzii 
în ceea ce priveşte stratigrafia depozitelor paleogene, aducînd mai ales 
precizări „în privinţa valorii stratigrafice a unor orizonturi, a variaţiilor 
laterale de facies şi delimitării paleogenului”  (1955) 2).

Subdiviziunile stabilite de cercetătorii anteriori în seria eocenă 
au fost grupate în cicluri de sedimentare bine individualizate.

Lucrarea publicată în Anuarul Comitetului geologic (1956) este 
însoţită şi de o hartă a regiunii de la vest de Cluj la scara 1 : 100 000, 
care cuprinde în mare parte şi regiunea care a constituit obiectul studiului 
nostru.

Recent, în 1957, în lucrarea cu caracter monografic a lui X. Mé s -  
z â r o s, Fauna de moluşte a depozitelor paleogene din nord-vestul Tran
silvaniei, sînt indicate şi unele specii de moluşte din regiunea de la 
sud-vest de Cluj. Schema stratigrafică a depozitelor paleogene din regiunea 
Cluj dată de acest autor diferă, în parte, de schemele autorilor precedenţi 
(tabelul 10).

Ь  E m i l i a  S a u l e a ,  Geologia regiunii Floreşti—Cluj. Raport, arhiva Comitetului 
geologic, Bucureşti, 1952. Cercetări geologice In regiunea Săvădisla—Floreşti —Cluj. Raport, arhiva 
Comitetului geologic, Bucureşti, 1953.

2) p. 233.
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înainte de a încheia acest capitol trebuie amintiţi şi unii dintre 
cercetătorii care au adus contribuţii importante la cunoaşterea paleo- 
genului din nord-vestul Transilvaniei, ca : К. H  o f m a n n, Ş t. M a t e -  
e s c u  (1926, 1939), I. Z. B a r b u  (1955) şi I. D u m i t r e s c u  
(1957). Unele date din lucrările acestor autori, care au lucrat în afara 
regiunii cercetate de noi, ne-au servit , fie pentru paralelizarea formaţiu
nilor eocene din regiunea noastră cu formaţiunile din regiunile mai nordice 
ale Bazinului Transilvaniei, fie pentru unele concluzii de ordin litologic, 
stratigrafie sau al condiţiilor de sedimentare existente într-un anumit timp.



STRATIGRAFIA REGIUNII

Formaţiunile geologice care alcătuiesc regiunea se pot separa în 
două categorii :

— formaţiuni care constituie rama paleogenului, reprezentate prin* 
şisturi cristaline, formaţiuni cretacic superioare şi roci eruptive ;

— formaţiuni paleogene (eocene) şi neogene (miocene), care se 
aştern transgresiv pe cele precedente.

ŞISTURILE CRISTALINE

Şisturile cristaline care se întîlnesc în partea de vest şi sud-vest a 
regiunii aparţin seriei şisturilor cristaline epizonale ale Masivului Gilău. 
Au fost amplu studiate de A. K o c h  încă din 1888. Sînt reprezentate 
prin şisturi clonţoase de culoare verde sau cenuşie-verde, care alternează 
cu şisturi sericitoase sau sericito-cloritoase. Subordonat se întîlnesc filite 
cenuşii-negricioase, cenuşii-verzui şi calcare cristaline albe cu nuanţe 
albăstrui, care prezintă uneori benzi subţiri de sericit. Acest complex este 
străbătut de filoane de cuarţ alb cu pete roz sau cenuşii deschise. Eareori 
apar şi micaşisturi pe grosimi de cîteva zeci de metri, intercalate între 
şisturile cloritoase (fig. 1).

Şisturile cristaline alcătuiesc culmile muntoase cu altitudini ce 
depăşesc 700 m : culmea (832 m — 764 m) de la nord de valea Feneşului 
Mic, Dealul Ursoaia (742 m — 895 m) dintre valea Feneşului Mic şi valea 
Feneşului Mare, Dealul Dîmbul Lat cu altitudini de 786 m şi 907 m 
situat între valea Feneşului Mare şi valea Eghei. Mai apar de asemenea în 
culmile situate către izvoarele văii Hăşdate şi în partea de sud şi sud- 
vest a satului Hăşdate, în Dealul La Copaci (830 m).

CRETACICUL SUPERIOR

Formaţiunile cretacice apar sub forma unei fîşii late de aproximativ 
4—4,5 km, care se alătură zonei de şisturi cristaline în partea de vest şi 
sud-vest a regiunii. Către marginea bazinului de sedimentare, formaţiunile
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■  calcare eu h ipu rifi

cretacice sînt reprezentate prin faciesul de Gosau. Treptat, spre est, 
acesta trece la un facies de fliş.

Faciesul de Gosau constă dintr-o alternanţă de conglomerate, consti
tuite preponderent din elemente de şisturi cristaline de dimensiuni pînă

la 20 cm diametru, prinse într-un ciment 
calcaros, brecii calcaroase, gresii fine sau 
grosiere, micacee, cenuşii sau cenuşii- 
violacee şi marne cenuşii nisipoase. în 
acest complex se intercalează bancuri 
groase de 0,70—1 m de calcare cenuşii, 
dure, cu hipuriţi, gasteropode, hexacora- 
lieri coloniali şi solitari etc. şi calcare bre- 
cioase roşii, în care se întîlnesc frecvent 
hipuriţi cu diametrul cochiliei de 3—4 cm, 
concrescuţi în grupe ca şi coralii. Gro
simea intercalaţiilor de calcare variază 
între 2 şi 20 m. în  marnele cenuşii, fin 
micacee, care se dezvoltă pe grosimi mari 
către partea superioară a complexului, 
am găsit un fragment de amonit inde- 
terminabil (fig. 1).

Formaţiunile cretacic superioare în 
faciesul de Gosau sînt bine deschise pe 
pîrîul Eghei, pe valea Feneşului Mic şi în 
dealul denumit de localnici Creasta Pietri
celei, de la vest de satul Feneşel.

Iviri izolate de calcare roşii-brecioase 
sau calcare cenuşii-albicioase şi marne se 
întîlnesc în dealurile de la nord-vest de 
Feneşel, apoi în dealurile ürsoaia, Dîmbul 
Lat, Capu, pe pîrîul Petrosu şi în Dealul 
La Copaci de la sud de Hăşdate.

Fauna de hipuriţi, colectată de noi 
din Dealul Creasta Pietricelei şi determi-
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cu vine de cuarţ
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■ sisturi clonţoase

l-'ig. 1. — Coloană stratigrafică în der 
pozitele cretacic superioare în faciesul 
stratclor de Gosau de pe valea Eghei.

nată deV . M o i s e s c u  (1960), este re
prezentată prin :

Hippurites sp.
Hippurites aff. crassicostatus Douv. 
Hippurites ( Vaecinites) oppeli Douv. 
Hippurites {Vaecinites) inaequicosta- 

tus Miinst.
Hippurites {Vaecinites) sulcatus Defr. 

Vaecinites) gosaviensis Douv.
rousseli Douv.

Hippurites 
Hipptirites (Vaecinites) cf.

Fauna de hipuriţi din calcarele cretacic superioare din regiunea sa
telor Feneşel—Hăşdate este citată pentru prima dată de А. К  o c h încă
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din 1888. Acest autor menţionează în calcarele cenuşii-albicioase speciile : 
Hippurites согпитсстит'Втопп., care predomină şi subordonat Hippurites 
sulcatus Defr. în  calcarele roşii brecioase citează pe Hippurites orga- 
nisans Montf., care are diametrul cochiliei de 3—4 cm şi se prezintă con
crescut în grupe ca şi coralii.

Mult mai tîrziu, T. P o p e s c u  - V o i t  e ş t i  (1935) arată că în 
regiunile litorale şi insulare din Munţii Apuseni (Munţii Trascău — Golful 
farei — Hăşdate — Feneşel — Someşul Rece) se dezvoltă recifi dehipuriţi, 
corali, briozoare. Autorul citează pentru aceste regiuni : Hippurites cor- 
■nuvaccinum Bronn, Vaccinites gosaviensis Douv., Sphaerulites sp., Radiolites 
sp., corali, briozoare etc.

în  1954, R. G i v u l e s c u ,  referindu-se la formaţiunile cretacic 
superioare de pe marginea de est a Munţilor Apuseni (golful Hăşdate — 
Huedin — Zalău), arată că la Gilău şi Hăşdate se găseşte o asociaţie de 
hipuriţi, asemănătoare aceleia din Bazinul Borodului, asociaţie care în 
Alpii Orientali caracterizează santonianul superior.

în  acest golf, după R. G i v u l e s c u ,  sedimentarea a început 
în santonianul superior.

La aceleaşi concluzii a dus şi studiul faunei de hipuriţi şi corali colec
tată din Dealul Creasta Pietricelei de la vest de Feneşelx).

în  formaţiunile cretacice în facies de fliş predomină gresii calca- 
roase cenuşii, dure, fin micacee, în plăci sau gresii calcaroase micacee mai 
grosiere, în bancuri groase de la 10 cm pînă la 1—1,50 m, care alter
nează cu şisturi argiloase cenuşii sau cenuşii-negricioase, fin micacee. Ra
reori pe suprafeţele de stratificaţie ale unor gresii se găsesc hieroglife sau 
urme de valuri. A. K o c h  (1888) le menţionează pe valea Stolnei. 
Foi le-am întâlnit şi pe valea Feneşului, la vest de Feneşel.

între gresii se intercalează pe alocuri marno-calcare cenuşii, dure, 
uneori cu aspect sublitografic, în plăci, a căror grosime nu depăşeşte 5 cm. 
А. К  o c h indică pe valea Fetei prezenţa marnelor şistoase cenuşii- 
albăstrui cu fucoide (1888), pe care noi nu le-am întîlnit însă.

Se mai întîlnesc de asemenea bancuri groase de conglomerate po- 
ligene cu ciment calcaros. Elementele din conglomerate, constituite din 
cuarţ, şisturi cristaline, calcare, gresii, au un diametru cuprins între 
cîţiva mm şi 10 cm. Uneori se găsesc chiar blocuri rulate cu un diametru de 
aproape 40 cm (văile Fetei, Feneşului Mic, Dealul Ursoaia, valea Eghei). 
Pc văile Stolnei şi Sărăţii în conglomerate se găsesc şi fragmente de tufuri 
vulcanice albe-gălbui.

Local, în formaţiunile cretacice se găsesc intercalaţiuni de tufuri 
vulcanice. Astfel, în dealul situat în partea de sud-vest a satului Stolna, 
şi în continuarea acestui deal către sud — spre cota 759 m — se întîlnesc 
tufuri vulcanice de culoare cenuşie-albicioasă, cu slabe nuanţe violacee 
în spărtură proaspătă. Pe suprafeţele de stratificaţie uşor alterate culoarea 
este cenuşie. Macroscopie se observă elemente melanocrate fine, foarte 
frecvente şi mai rar fluturaşi foarte mici de muscovit. Aceste tufuri sînt

г) N i ţ a T ă t ă г î m, Ctteua specii de corali din santonianul de la vest de Feneşel. 
Comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Universităţii din Bucureşti, iunie 1959.
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stratificate în plăci de circa 5 cm grosime şi se dispun în pachete groase de 
10 — 60 m. Apar, bine deschise, în cursul superior al văii Stolna, chiar în 
albia văii. La această deschidere se referă — probabil — А. К  o c h, 
în 1888. Pe versanţii dealurilor — frecvent — aceste tufuri vulcanice 
dau grohotişuri. Pe culmi se găsesc sub formă de blocuri. După apariţiile 
de grohotişuri şi blocuri se pare că tufurile sînt destul de bine dezvoltate 
în această parte a regiunii.

Aproape de cota 759 m tufurile vulcanice apar deschise pe aproxi
mativ 10 m. Sînt mai fine către est şi din ce în ce mai grosiere către vest,

vm
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Fig. 2. — Profil geologic la nord de Feneşel.

7, Şisturi cristaline ; I I ,  cretacic superior; I I I ,  seria argilelor vărgate inferioare — orizontul vărgat; IV ,  seria marină 
inferioară — orizontul gipsului inferior şi al mirno-calcarelor cu Anomia.

devenind din ce în ce mai bogate în muscovit şi trecînd treptat la gresii 
ealearoase cenuşii, dure, micacee, stratificate în plăci. Tufurile au culoare 
uşor violacee, cu dungi gălbui. Se deosebesc de cele întîlnite la cîteva 
sute de metri distanţă mai spre nord (în valea Stolnei), prin porozităţile 
pe care le prezintă.

Către zona şisturilor cristaline, formaţiunile cretacice suportă cele 
cîteva petice de argile roşii eocene, rămase pe înălţimi (fig. 2). Spre centrul 
bazinului, formaţiunile cretacice se pierd treptat sub seria argilelor vărgate 
inferioare eocene. Aici sînt deschise pe văile mai adinei care brăzdează 
regiunea : văile Stolnei, Feneşului, Eghei, Hăşdate. Pe văile Sărăţii, 
Fetei şi Secării apar sub forma unor butoniere, a unor benzi înguste, de 
sub seria argilelor vărgate inferioare.

ROCILE ERUPTIVE

Rocile eruptive din regiunea cercetată sînt reprezentate prin dacite 
şi porfirite cuarţifere.

Dacitele se prezintă sub forma de filoane şi filoane-strat (sill-uri), 
intruse între formaţiunile cretacice, pe care le metamorfozează slab la con
tact. Roca are culoare cenuşie-verde şi prezintă separaţii stratiforme de 
grosimi de cîteva zeci de centimetri. Pasta este microgranitică şi înglo
bează fenocristale de cuarţ rotunjite, feldspat plagioclaz şi ele
mente femice. La microscop 1), roca prezintă structură microgranulară 
porfirică cu fenocristale de cuarţ şi feldspat, într-o pastă microlitică. în  
ordinea frecvenţei apar următoarele minerale : feldspat plagioclaz şi orto- 
claz, cuarţ şi hornblendă. Feldspatul plagioclaz (oligoclaz şi mai frecvent

Studiul în secţiuni subţiri a fost efectuat de I o a n a  M a r i n  e s c  u-M a r e ş.
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andezin) se prezintă zonat sau în macle polisintetice. Unele cristale pre
zintă fenomene intense de propilitizări şi calcitizări. Feldspatul ortoclaz 
(sanidina) se prezintă maclat Karlsbad. Cuarţul apare sub forma de gra
nule mari cu incluziuni sticloase, uneori fiind corodat de magmă. Horn- 
blenda este fibroasă, brun-verzuie, prezentînd incluziuni de feldspat. Se 
constată şi impregnaţii de oxizi de fier.

Dacitele sînt deschise în cursul inferior al văii Fetei, pe valea Stolnei 
(la marginea de est a satului cu acelaşi nume, pe versantul de nord-vest al 
Dealului Dosul Mărului) şi pe valea Sărăţii (pe versantul de nord al Dealu
lui Faţa Lunii şi la confluenţa celor două braţe principale ale văii Sărăţii).

Dacitele de pe valea Fetei şi de pe versantul de nord al Dealului 
Faţa Lunii (valea Sărăţii) par să facă parte din acelaşi filon (100—150 m 
grosime). Această presupunere poate fi confirmată de faptul că formaţiu
nile cretacice : gresii, microconglomerate şi şisturi argiloase, întîlnite pe 
această direcţie pe versanţii de sud ai dealurilor V f. Dîmbului şi Faţa Lunii 
sînt uşor metamorfozate. Gresiile devin mai dure, au culoare roşie-violacee, 
iar şisturile argiloase capătă un aspect satinat.

în celelalte deschideri de la vest de acest filon principal — pe valea 
Stolnei şi la confluenţa celor două braţe ale văii Sărăţii — dacitele apar 
sub formă de filoane-strat cu o grosime de 1—10 m. Pe valea Stolnei 
se întîlnesc două filoane situate la o distanţă de 15 —20 m unul faţă de celă
lalt. Filonul din vest are 10 m grosime, iar cel din est 5 m. Cele trei filoane- 
strat de pe valea Sărăţii au grosimi mai reduse. Filonul din vest are 5 m 
grosime, iar celelalte două au numai cite 1 m grosime. Formaţiunile creta
cice în facies de fliş, în care sînt intruse, sînt de asemenea metamorfozate 
la contact.

Porfiritele marţifere apar în cursul inferior al văii Sărăţii. Sînt puter
nic alterate. Roca are o culoare roşietică-violacee, rezultată din alterarea 
inagnetitului. Prezintă granule fine de cuarţ. în  secţiuni subţiri se observă 
fenocristale de piroxeni alteraţi şi granule de magnetit într-o pastă primi
tivă vitroasă, care a fost ulterior de vitrificată.

Raporturile acestor porfirite cuarţifere cu formaţiunile cretacice, 
care apar deschise pe valea Sărăţii la o distanţă de numai cîteva zeci de 
metri, n-au putut fi precizate.

Rocile eruptive sînt semnalate în această regiune de către А. К  o c h, 
încă din 1888. Acest autor menţionează filoane de „dacit sau andezit cu 
cuarţ”  la Stolna şi pe valea Fetei. А. К  o c h le consideră roci eruptive 
terţiare. Filonul de pe valea Fetei este situat — după autor — în argilele 
roşii eocene, iar filonul din partea de jos a satului Stolna — între depozi
tele cretacice.

în 1924, E. S z â d e c z k y  arată că eruptivul de la Stolna şi Gilău 
este mai vechi decît paleogenul şi că intruziunile sînt puse în loc la sfîrşitul 
cretacicului superior. Autorul se bazează pe faptul că formaţiunile creta
cice sînt metamorfozate local, iar la Gilău s-au găsit fragmente de dacite 
si andezite alterate în argilele vărgate inferioare eocene. în  schiţa tectonică 
a regiunii Calata — Aghireş — Cluj — Iara, anexată la lucrarea din 1925, 
E. S z â d e c z k y  trece — în împrejurimile satului Stolna — trei iviri
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de roci eruptive : la nord-est de Stolna, la Stolna şi la sud de Stolna, care 
corespund celor indicate deja de А. К  o c h.

în raportul asupra geologiei regiunii Floreşti — Cluj din 1953, 
E m i l i a  S a u 1 e a menţionează în cursul inferior al văii Sărăţii tufuri 
vulcanice silicifiate de soluţiunile apo-magmatice, care au circulat în scoarţă 
şi în timpul eocenului. Acestea nu au fost identificate de noi pe teren. Am 
întîlnit în plus faţă de autorii precedenţi porfiritele cuarţifere de pe valea 
Sărăţii şi sill-urile de daeite, de grosimi mai mici, de pe văile Stolnei şi 
Sărăţii.

în ceea ce priveşte momentul punerii în loc a dacitelor din regiune, 
sîntem de aceeaşi părere cu E. S z â d e c z к у (1924). Acestea au fost 
intruse la sfîrşitul cretacicului, înainte de sedimentarea orizontului vărgat 
de vîrstă eocenă. în sprijinul acestei afirmaţii stau următoarele argumente :

1) formaţiunile cretacice străbătute de daeite sînt metamorfozate la 
contact ;

2) între elementele pietrişurilor din orizontul vărgat eocen am întîl- 
nit fragmente rulate de daeite alterate în Dealul lui Mihăilă, situaţie ana
logă aceleia menţionate de E. S z â d e c z к у (1924) la Gilău şi Iara-de-Jos.

în timpul eocenului nu se resimt decît influenţe hidro termale. Din 
soluţiunile care au circulat prin scoarţă s-au depus cristale de feldspaţi, 
care se disting în secţiunile subţiri efectuate în calcarele din primul orizont 
al seriei marine inferioare eocene (p. Hotrumb, pl. I, fig. 6).

Este de remarcat faptul că pe seama rocilor eruptive şi a formaţiuni
lor cretacic superioare metamorfozate la contact din regiune s-au format 
soluri lateritice în decursul danianului şi eocenului inferior.

Modul în care apar eşalonate ivirile de roci eruptive din regiunea 
cercetată (SSE — NNV), precum şi prezenţa solurilor lateritice fosile, 
care — aşa după cum vom arăta mai departe — apar pe o zonă lată de 
2,5—3 km între Hăşdate şi valea Sărăţii, ne fac să presupunem că rocile 
eruptive fac parte dintr-o zonă continuă, care se prelungeşte probabil 
din bazinul larei peste regiunea Hăşdate-Stolna, spre Gilău.

Dacitele din regiunea cercetată fac parte din complexul banakitic 
al Munţilor Apuseni. Porfiritele cuarţifere aparţin, probabil, seriei eruptive 
bazice vechi (H. O n c e s c u, 1957).

PALEOGENUL
în  regiunea cercetată, paleogenul este reprezentat numai prin eocen.

EOCENUL

în  complexul de strate atribuite eocenului se pot distinge toate seriile 
de depozite separate de Gr. К ă i 1 e a n u şi E m i l i a  S a u 1 e a 
(1955—1956), pentru eocenul din X V  Bazinului Transilvaniei : 

seria argilelor vărgate inferioare ; 
seria marină inferioară ;
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seria argilelor vărgate superioare ; 
seria marină superioară.
în cuprinsul fiecărei serii şi uneori chiar în cadrul orizonturilor 

care alcătuiesc o serie se constată variaţii de facies atît laterale cît şi 
pe verticală.

Seria argilelor vărgate inferioare

în regiunea Gilău —Stolna—Hăşdate se pot separa în complexul 
de depozite de culoare predominant roşie, interpuse între formaţiunile 
care constituie fundamentul regiunii şi acelea ale seriei marine inferioare, 
două tipuri de formaţiuni :

— produse reziduale subaeriene, reprezentate prin soluri lateritice 
fosile (danian-eocen inferior) ;

— depozite continentale lacustre, reprezentate prin argile, nisipuri, 
pietrişuri, conglomerate, de culoare în general roşie, în care se intercalează 
către partea superioară, argile sau nisipuri argiloase verzui (eocen mediu : 
luteţian inferior) (tabelul 1).

DANIANUL-EOCENUL INFERIOR

Soluri lateritice

în preajma filoanelor de dacite de grosimi mai mari se constată 
prezenţa unor argile cenuşii-albicioase, care conţin fragmente de rocă 
în curs de dezagregare, de dimensiuni variabile (de la cîţiva mm la 10 cm 
diametru). Acestea trec treptat la o rocă fin nisipoasă cu un aspect general 
pătat, dar de o îmbinare de culori diferite : roşu-cărămiziu, roşu-brun, 
galben, galben-verzui, violet (versantul de nord al Dealului Faţa Lunii), 
în unele locuri, această rocă cu aspect pătat prezintă către partea supe
rioară o zonă de culoare roşie-cărămizie, în care se găsesc concreţiuni 
feruginoase (Dealul Faţa Lunii şi Dealul Şes). Direct peste rocile 
cu diverse culori sau peste zona de culoare roşie-cărămizie cu concreţiuni 
feruginoase, ca şi peste formaţiunile cretacic superioare se dispun argile 
nisipoase roşii cu elemente frecvente de pietriş, al căror diametru este 
cuprins între 4 şi 30 cm (orizontul vărgat).

Fenomenul poate fi analogat cu cel menţionat de E. 8 z â -  
d e c z к y (1924) în regiunea dyke-urilor de la Căpuşul Mare şi Băişoara. 
După acest autor, aceste dyke-uri prezintă, către limita cu argilele văr
gate inferioare, o zonă de alteraţie de culoare roşie de mai mulţi metri 
grosime. De asemenea, А. К  o c h (1900) arată că filonul de andezite de la 
Gilău prezintă aproape de suprafaţă o culoare brună murdară. Eoca are 
fisuri mici, dezagregîndu-se în gras şi trecînd în cele din urmă la argile.

Pe versantul de sud al Dealului Vf. Dîmbului şi în Dealul Faţa 
Lunii, în direcţia carierei de dacite şi în direcţia ivirilor de dacite de la
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Tabelul 1

Srlienia s<r»(i»ralkÔ a depozitelor eocene din regiunea de la sud-Tcst de Cluj
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со

cu3

wemmelian
(ludian)

ledian

'£o 3и «

orizontul marnelor şi calcarelor cu briozoare 
orizontul marnelor şi calcarelor cu Nummulites fabianii

stratele de
. i b) orizontul calcarului grosier superior 

\ a) orizontul calcarelor oolitice

seria argilelor vărgate superioare

a
■5 o.3

eocen inferior

danian

O

orizontul calcarului

orizontul argilelor 
cenuşii

orizontul cu 
Лт. pcrforalus

orizontul gipsului 
inferior şi al 
marno-calcarclor 

cu Anumia

grosier inferior
f) argile şi nisipuri cu intercalaţii de gresii şi conglomerate
c) marne cu numuliţi
d) calcare şi marno-calcare cu mulaje de moluşte mari 
c) marne cu Corbula gallica Lamk. etc. 
b) marne cu ostiei şi numuliţi
a) pietrişuri

(  b) nivelul superior : marne cu Numinuliles perforalus 
\ a) nivelul inferior : gresii calcaroase glauconitice cu N. strialus

b) nivelul f 3) argile glauconitice cu Gryphaea esterhazyi 
superior cu 2) marne cu echinide şi mulaje de moluşte 
ostreide | 1) lumaşelcu Gryphaea brongniarli etc.

a) nivelul
inferior : calcare marnoase, grezoase şi oolitice cu intercalaţii

de gipsuri cu dczvolLarc lenticulară

orizontul vărgat

soluri lateritice fosile
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confluenţa celor două braţe ale văii Sărăţii, se observă pătura de roci 
cu diverse culori, stînd pe formaţiunile cretacice în facies de fliş, care 
prezintă slabe fenomene de metamorfism. Aceeaşi situaţie se constată şi 
în Dealul Dosul Mărului, aproape de cariera de pe valea Fetei şi în direcţia 
filoanelor-strat de la Stolna. De asemenea, peste porfiritele cuarţifere 
din cursul inferior al văii Sărăţii se întîlnesc aceleaşi roci cu pete de 
diverse culori.

în lucrările lui Ş t. M a t e e s c u (1926, 1927, 1939) şi B. G i- 
v u 1 e s c u (1954) se arată că, în Munţii Apuseni, pe regiunile exondate 
la sfîrşitul cretacicului au existat condiţii favorabile formării solurilor 
lateritice.

Fenomene de lateritizare, după G l i n k a  (în Şt .  M a t e e s c u  
şi E. G i v u 1 e s c u) şi C. C h i г i ţ ă (1955) au loc astăzi numai în 
regiunile ecuatoriale şi tropicale, cu un regim pluvial optim sau cu ploi 
sezoniere şi cu insolaţie puternică. Apa meteorică, în cantităţi mari, 
provoacă alterarea rocilor şi mineralelor prin hidroliză pe grosimi impre
sionante. Silicaţii de fier, ca şi pirita şi magnetita sînt transformaţi în 
hidroxid de fier (limonit), iar silicaţii de aluminiu sînt transformaţi în 
hidroxizi de aluminiu. Insolaţia puternică provoacă în acelaşi timp des
hidratarea în bună parte a hidroxizilor de fier şi aluminiu. Se formează 
astfel oxid feric anhidru (hematit — Fe20 3) sau incomplet hidratat (tur- 
git—2 Fe20 3.H 20 şi goethit—Fe20 3.H 20 ) din hidroxidul de fier şi gibbsit 
cristalin (A120 3.3H20 ) şi probabil diaspor (A120 3.H 20 ) din hidroxidul 
de aluminiu. în  perioadele uscate se produce o migraţie ascendentă 
a hidroxizilor, mai ales a hidroxidului de fier. Acesta, prin uscare, se 
deshidratează şi se acumulează în pătura superficială, formînd chiar con- 
creţiuni. Din această cauză, lateritul prezintă la suprafaţă o culoare roşie- 
cărămizie, care trece către adîncime la un orizont mai deschis la culoare, 
îmbogăţit mai ales în sesquioxid de aluminiu hidratat. Sub acest orizont 
urmează un strat cu aspect pestriţ, din cauza petelor de diverse culori 
(roşii, galbene, albastre, violete), date de diverşii oxizi metalici rezultaţi 
în timpul alterării mineralelor rocii, apoi un strat format din o masă 
argiloasă albicioasă şi sfărîmicioasă, care conţine fragmente de rocă în 
curs de dezagregare, cu forme aproximativ rotunjite şi, în cele din urmă, 
se trece la roca mamă.

Solurile lateritice se pot forma pe o grosime de 4 — 20 m şi excep
ţional 100 m. Mai frecvent se întîlnesc laterite de 4—5 m grosime.

Cercetările au dovedit că latentele cu grosimi mari, ce se găsesc în 
unele regiuni, sînt în realitate depozite lateritice transportate de ape din 
locurile mai ridicate şi depuse în cele depresionare.

Fenomenele de lateritizare se pot produce pe orice fel de rocă. Late
ntele tipice se formează, în special, pe rocile eruptive şi pe şisturile crista
line bogate în silicaţi alumino-feruginoşi (C. C h i r i ţ ă, 1955).

După cum am arătat, pe versantul de nord al Dealului Faţa Lunii 
şi pe Dealul Şes, se trece de la roca mamă (dacite) la o zonă de alteraţie 
primară (grus — intr-o masă argiloasă), care se continuă cu o pătură cu 
pete de diverse culori, urmată, la rîndul ei, de o zonă de culoare roşie- 
cărămizie cu concreţiuni feruginoase.
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Succesiunea aceasta de depozite este identică cu succesiunea con
statată la lateritele tipice. Faptul acesta, ca şi prezenţa păturii de roci 
cu diverse culori şi pe formaţiunile cretacice slab metamorfozate, ne 
dau certitudinea că în regiunea Stolna — Hăşdate fenomenele de lateri- 
tizare au avut loc pe seama rocilor eruptive şi a formaţiunilor cretacice 
metamorfozate la contact. în  acelaşi timp, se formau, probabil, depozite 
lateritice şi pe şisturile cristaline din partea de vest a regiunii.

După Şt. M a t e e s c u  (1939), fenomene de lateritizare în masi
vele Gilău şi Ylădeasa au avut loc în intervalul danian-paleocen.

în regiunea Cluj, în apropierea Munţilor Apuseni, Gr. E ă i 1 e a n u 
şi E m i l i a  S a u l e a  (1956) semnalează, în baza seriei argilelor vărgate 
inferioare, prezenţa unei argile caolinoase nestratificate, cenuşie-verzuie, 
de cîţiva metri grosime, care — după aceşti autori — „aminteşte foarte 
bine marnele argiloase cretacice pe care stă şi lasă impresia că provine 
prin alterarea pe loc a acestora”  1). Observaţiile amănunţite de teren 
ne-au arătat că pe formaţiunile cretacice, care n-au fost afectate de meta- 
morfism, lipsesc depozitele lateritice. Prin urmare, acestea nu se găsesc 
ca o pătură continuă în baza depozitelor care constituie orizontul vărgat.

Grosimea solurilor lateritice din regiunea Stolna—Hăşdate nu pare 
să treacă de 8 m.

Păstrarea solurilor lateritice din această regiune s-ar putea explica 
în felul următor : fenomenul de subsidenţă care a avut loc a determinat, 
la un moment dat, instalarea unui bazin lacustru la marginea masivului 
muntos ; în acest bazin, torenţii au transportat cantităţi imense de ma
terial detritic grosolan şi solurile lateritice formate pe regiunea continentală 
din apropiere, constituită din şisturi cristaline ; materialul transportat, 
care reprezintă depozitele orizontului vărgat, s-a depus peste depozitele 
cretacic superioare şi peste solurile lateritice din zona cu roci eruptive.

Cînd a avut loc fenomenul de subsidenţă nu se poate preciza. în  
orice caz, acesta s-a produs mult mai tîrziu decît în regiunile mai nordice 
ale Bazinului Transilvaniei.

în  regiunea Jibou, în cuprinsul seriei argilelor vărgate inferioare, 
au fost separate trei orizonturi : 1) orizontul roşu (inferior) ; 2) orizontul 
calcarelor de apă dulce (stratele de Rona) şi 3) orizontul vărgat (T h. J o j a, 
1956; Gr. R ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e a ,  1956).

Argilele vărgate inferioare din regiunea Cluj sînt considerate de 
A. K o c h  (1894), Gr. R ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e a  (1956), 
N. M é s z â r o s  (1957) şi I. D u m i t r e s c u  (1957) ca reprezentînd 
numai partea superioară a seriei din regiunea Jibou (orizontul vărgat).

în  perioada de timp, cînd în regiunea Jibou avea loc sedimentarea 
orizontului roşu (inferior) şi a orizontului calcarelor de apă dulce, regiunea 
Clujului era exondată.

Fauna întîlnită în calcarele de apă dulce din regiunea Jibou indică, 
după H o f m a n n ,  A.  K o c h  (1894) şi E. H a u g  (1920), eocenul 
mediu (luteţian). Pe de altă parte, fauna determinată de noi din orizon
turile seriei marine inferioare arată că transgresiunea marină a avut loc

Ь  p. 276.
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în luteţianul superior. Yîrsta orizontului vărgat, care în regiunea Jibou 
este cuprins între cele două formaţiuni de mai sus, este prin urmare luteţian 
inferior.

Pe baza acestor date, se poate presupune că regiunea de la sud-vest 
de Cluj a rămas exondată cel puţin pînă în baza eocenului mediu (luteţian). 
Solurile lateritice s-au format, deci, în intervalul de timp danian-eocen 
inferior.

Solurile lateritice fosile (pătura cu pete şi uneori şi zona cu concre- 
ţiuni feruginoase) sub argilele roşii cu pietrişuri, din baza orizontului 
vărgat, se întîlnesc, frecvent, între văile Sărăţii, la nord şi Feneşului, 
la sud. în  afară de punctele principale menţionate, se mai întîlnesc pe 
Dealul lui Mihăilă şi pe dealurile de la nord de Feneşel. Spre sud apar 
la vest de Hăşdate. Lăţimea zonei cu soluri lateritice este de 2,5—3 km.

Amintim că în golful eocen al Huedinului, Ş t. M a t e e s c u  (1926) 
menţionează, pe cristalin, argile roşii cu concreţiuni feruginoase — pro
babil un laterit fosil (20—60 m) după autor — care trec lateral la stratele 
vărgate (300—600 m). Ambele faciesuri suportă, transgresiv, orizontul cu 
Nummulites perforatus. Ş t. M a t e e s c u  le consideră ca două faciesuri 
heteropice ale aceluiaşi orizont de la baza eocenului.

Spre deosebire de regiunea Huedin, la sud-vest de Cluj ( Stolna — 
Hăşdate), solurile lateritice fosile suportă, transgresiv, depozitele orizon
tului vărgat. Prin urmare, aici, sîntem în prezenţa a două formaţiuni 
suprapuse, formate — deci — în momente diferite.

EOCENUL MEDIU

Cuprinde orizontul vărgat din seria argilelor vărgate inferioare şi 
cele patru orizonturi care constituie seria marină inferioară.

LUTE ŢIA NU L  INFERIOR

Orizontul vărgat

în acest orizont sînt incluse depozitele de argile, nisipuri, pietrişuri 
şi conglomerate de culoare predominant roşie, care se dispun transgresiv 
şi discordant peste formaţiunile mai vechi, care constituie fundamentul 
regiunii şi suportă primul orizont al seriei marine inferioare : orizontul 
gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia. Păstrăm denumirea 
dată de Gr. E ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e  a, deoarece către 
partea superioară a seriei se intercalează frecvent argile sau nisipuri 
verzui, care dau aspectul vărgat, caracteristic, depozitelor.

Orizontul vărgat se poate urmări pe o fîşie lată de 5—6 km în partea 
de vest şi sud-vest a regiunii.

în marginea de vest a fîşiei de argile vărgate inferioare, acolo unde 
acestea se aştern discordant şi transgresiv peste formaţiunile cretacice
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şi peste zona en intruziuni de roci eruptive, se dezvoltă pietrişuri consti
tuite preponderent din elemente de cuarţ, micaşisturi, şisturi cloritoase 
verzi şi mai rar din fragmente de gresii sau calcare cretacice, toate fiind 
incluse intr-un material argilo-nisipos, redus din punct de vedere canti
tativ. Pe Dealul lui Mihăilă, la sud de Stolna, au fost întîlnite şi fragmente 
de dacite alterate. Elementele pietrişurilor sînt perfect rulate. Predomină 
acelea cu un diametru cuprins între 5 şi 15 cm.

Ca răspîndire, aceste pietrişuri se găsesc pe toate dealurile din partea 
de vest şi sud-vest a regiunii. Începînd din nord, sînt dezvoltate în dealu
rile Pădurea Oraşului şi Yf. Dîmbului, Dealul Şes, Dealul Faţa Lunii, 
Dealul lui Mihăilă şi continuarea acestuia către sud-vest. Se mai găsesc 
apoi pe culmile dealurilor de la nord-vest de Feneşel, iar spre sud se con
tinuă în dealurile Pădurea Aurită, Dîmbul Lat, Capu şi în partea de î îV  
a Dealului La Podu. Pe Dealul Dîmbul Lat (805 m) sînt menţionate şi de 
А. К  o c h (1894), stînd pe formaţiunile cretacic superioare şi întinzîndu-se 
pînă la calcarele cu hipuriţi. La sud de Hăşdate, pietrişurile cu care începe 
orizontul vărgat se dispun direct peste şisturile cristaline şi apoi, şi peste 
formaţiunile cretacice care apar pe versanţii de NE şi E ai Dealului La 
Copaci. Este, de altfel, singurul punct din regiune unde orizontul vărgat 
se găseşte transgresiv peste şisturile cristaline.

Cu cît se trece către est, către centrul bazinului, diametrul elementelor 
pietrişurilor devine din ce în ce mai mic (în jur de 4 cm). Totodată creşte 
cantitatea materialului argilos roşu. Se întîlnesc apoi argile nisipoase, 
uneori fin micacee, roşii, roşii-brune, mai rar nisipuri grosiere, de aceeaşi 
culoare. Se dezvoltă pe grosimi mari. Către partea lor superioară se inter
calează argile şi nisipuri verzi şi conglomerate cu dezvoltare lenticulară. 
Elementele constituente ale conglomeratelor sînt asemănătoare acelora 
întîlnite în pietrişurile din zona de margine a orizontului. Sînt prinse de 
obicei într-un ciment argilos roşu-cenuşiu. Mai rar conglomeratele au un 
ciment calcaros. Diametrul elementelor nu depăşeşte 10 cm.

Intre localităţile Luna-de-Sus, Vlaha şi Săvădisla, А. К  o c h (1894) 
menţionează două bancuri de conglomerate cu o grosime de 1 — 2 m fiecare, 
separate fiind prin 1 m argilă roşie.

La observaţia lui А. К  o c h facem o rectificare. Pe Valea Mică, 
unde este bine deschisă partea superioară a orizontului vărgat, la 3—4 m 
sub orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia, apar 
trei bancuri de conglomerate de 1—1,25 m grosime fiecare, separate 
fiind prin 6—12 m de argile (fig. 4). Alte intercalaţii de conglomerate 
se mai pot observa pe versanţii dealurilor de pe partea stîngă a pîrîului 
Vlaha (dealurile Vf. Mic, Hai’omfa), la sud de Săvădisla (la confluenţa 
pîrîului Eghei cu pîrîul care coboară de sub cota 753 m şi pe versantul 
de nord al dealului cu cota 586 m), în dealurile de la nord-vest de Feneşel 
şi la nord de Hăşdate (în rîpele de pe versantul de sud al Dealului La Podu). 
Pe versanţii dealurilor de pe partea stîngă a pîrîului Vlaha, la sud de 
Săvădisla şi în dealurile de la NV de Feneşel apare un singur banc de con
glomerate de 0,80 pînă la 1 m grosime. La nord-vest de Feneşel, conglo
meratele constituite din elemente ce nu depăşesc 2 cm diametru, trec 
lateral la gresii friabile cenuşii-roşcate, micacee. în rîpele de la nord de
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Hăşdate sînt deschise patru bancuri de conglomerate de 0,50 — 1 m 
grosime fiecare, care stau la distanţe de numai 1,50— 2 m unele faţă 
de altele.

Un profil amănunţit şi complet în orizontul vărgat nu s-a putut 
face din cauza lipsei de deschideri continui.

Deschiderile întîlnite oferă diferite
Cele mai expresive sînt următoarele : 

coboară de sub cota 633 m, care taie coasta 
Aurită, imediat la sud de satul 
Eeneşel, denumită de localnici 
Eîpa Poienii ; 2, pe versantul 
de nord al Dealului La Podu, la 
vest de cota 672 m şi 3, pe ver
santul dealului de pe partea 
stingă a pîrîului Valea Mică de 
la sud de Luna-de-Sus.

1. Profilul de pe Rîpa 
Poienii. Din bază către partea 
superioară se găsesc (fig. 3) :

— 0,50 m pietrişuri cu 
elemente predominante de cuarţ 
alb, roz, cu dimensiuni pînă la 
6 cm diametru ;

— 2 m nisipuri cenuşii- 
gălbui, micacee, cu dungi dese 
de nisipuri feruginoase ;

— 1,50 m nisipuri grosiere, 
în care se găsesc şi elemente 
rare de cuarţ cu un diametru 
pînă la 2 cm ; lateral, trec la 
microconglomerate ;

— 7—8 m argile roşii, uşor 
stratificate, cu intercalaţii de 
nisipuri verzi ;

nivele ale acestuia.
1, pe rîpa de pe pîrîul care 
de NE a Dealului Pădurea

m
10

5 -

0 ?

\  • ■ —n is ip u r i 
/  ve rzu i

- a rg ile  
ro ş ii

n is ip u r i
cenuşii

0,(0rn pietrişuri CU ele- Fig. 3. — Coloană stratigrafică în depozitele ori- 
mentele constituente din cuarţ zontului vărgat din rîpa Poienii-Fencşel.
şi şisturi cristaline ;

— 5—6 m argile roşii-brune cu pete brun-negricioase ; la partea 
superioară a acestora se găsesc cîteva intercalaţii subţiri de pietrişuri 
cu elemente de dimensiuni relativ mari ;

— 3 m pietrişuri constituite din cuarţ alb, cuarţite negre şi şisturi 
cristaline ; diametrul elementelor ajunge pînă la 12 cm;

— 2 m sol gălbui, nisipos.
în amunte, pe pîrîu, nu se mai întâlneşte nici o deschidere.
în firul pîrîului sînt blocuri de cuarţ din ce în ce mai mari, care 

ajung la un diametru de 70 cm.
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Blocurile de şisturi cristaline sînt destul de frecvente şi au — 
în genere — dimensiuni mai mici (20 cm). Se găsesc şi blocuri rare de 
cuarţite negre.

Elementele care constituie pietrişurile şi blocurile mari din firul 
pîrîului provin incontestabil din complexul şisturilor cristaline. Acestea 
se găsesc la o depărtare de mai bine de 2 km spre sud-vest. Văiuga are 
un traseu mult mai scurt (500—600 m), localizată fiind în seria vărgată 
inferioară. Aceasta denotă că în baza orizontului vărgat, pe coasta dea
lului, se găsesc asemenea bolovănişuri, care procură actualmente materialul 
pe care îl rostogoleşte pîrîul în timpul ploilor mai abundente.

2. Profilul de pe versantul de nord al Dealului La Podu. în  acest 
profil, la vest de cota 672 m, sînt deschise partea superioară a orizontului 
vărgat şi orizonturile inferioare ale seriei marine inferioare. De la bază 
către partea superioară se găsesc (fig. 4 A ) :

— 15 m argile roşii nisipoase, lipsite de elemente de cuarţ ;
— l m  argile verzi ;
— 4 m argile roşii ;
— 0,70 m argile verzui ;
— 1,50 m argile roşii ;
— 2 m argile roşii cu pungi de argile nisipoase cenuşii-verzui ; au în 

general aspect pătat ;
— 10 m argile roşii cu intercalaţii de argile verzui, din ce în ce mai 

frecvente către partea superioară, unde prezintă şi o stratificaţie ceva. 
mai pronunţată ;

— 0,30 m argile marnoase verzui ;
— 0,50 m argile roşii-brune, stratificate ; cu acestea se încheie 

aici orizontul vărgat.
Profilul se continuă cu orizontul gipsului inferior şi al marno-calca- 

relor cu Anomia, orizontul cu N . perforatus şi orizontul argilelor cenuşii, 
care aparţin seriei marine inferioare.

3. Profilul de pe versantul dealului de pe partea stingă a pîrîului 
Valea Mică. Din bază către partea superioară se observă (fig. 4 B) :

— 2— 3 m argile roşii;
— 1,25 m conglomerate cu elemente predominante de cuarţ şi 

şisturi cristaline, al căror diametru nu depăşeşte 10 cm ;
— 10—12 m argile roşii cu dungi de argile nisipoase verzui ;
— 0,80—1 m conglomerate;
— 6 — 8 m argile roşii cu intercalaţii de argile verzi ;
— 1 m conglomerate;
— 3—4 m argile roşii nisipoase cu lentile mici de nisipuri verzui;
— 1,50 m marno-calcare şi calcare grezoase cu Mareia (Mereimonia) 

deleta Desh. şi Mareia (Mereimonia) secunda Desh., care aparţin primulrri 
orizont al seriei marine inferioare.

în  depozitele care constituie orizontul vărgat n-am întîlnit nici 
un rest organic.

Grosimea orizontului vărgat creşte de la margine către centrul 
bazinului. La marginea bazinului, către limita cu formaţiunile cretacice 
şi şisturile cristaline, orizontul vărgat are numai cîţiva metri grosime
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Fig. 4. — Variaţiile de facies ale orizontului vărgat între Hăşdate (Dealul 
La Podu) (A ) şi Luna-de-Sus (Valea Mică) (B ).

1, Seriaargilclorvărgateinferioare-orizontul vărgat ; a, argile roşii; b, argile verzi; c, conglomerate; 2, seria 
marină inferioară orizontul gipsului inferior şi al mamo-calcarelor cu Jnamia,
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(versantul de est al dealurilor Capu, Pădurea Aurită, Ursoaia). Către 
central bazinului, orizontul atinge 100 m (Dealul Yf. Ciutului de la N V  
de Vlaha).

A. K o c h  (1894) menţionează grosimea de 550 m pentru seria 
argilelor vărgate de la Săvădisla. în  realitate, grosimea acesteia nu depă
şeşte aici 80—90 m.

Orizontul vărgat se întîlneşte în toate dealurile din împrejurimile 
satelor Hăşdate, Peneşel, Vlaha şi Stolna.

Iniţial, argilele vărgate inferioare au avut o extindere mult mai mare 
către vest şi sud-vest, constituind o pătură continuă deasupra formaţiu
nilor cretacice. Cele eîteva petice izolate de argile roşii rămase pe înălţimi

Fig. 5. — Profil geologic la nord de Hăşdate.
I , Şisturi cristaline: I I ,  cretacic superior; I I I . seria argilelor vărgate inferioare-orizontul vărgat; IV ,  seria 
marină inferioară : 1, orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia ; 2, orizontul cu[Nummulitcn

perforcUus ; orizontul argilelor cenuşii.

(pe dealul cu cota 754 m de la SV de Stolna, pe Dealul Ursoaia şi pe ver
santul de est al Dealului Capu de la NV  de Hăşdate) dovedesc acest lucru 
(fig. 2 şi 5). Neregularitatea liniei de limită cu formaţiunile fundamen
tului este consecinţa eroziunii intense care a afectat regiunea din mo
mentul exondării ei şi pînă astăzi.

Către est şi nord-est, orizontul vărgat se afundă treptat sub forma
ţiunile eocene mai noi.

în  seria argiloasă din regiunea cercetată nu s-au găsit calcare de apă 
dulce, caracteristice părţilor de NV  ale Bazinului Transilvaniei (regiunea 
Eona—Jibou).

în  ceea ce priveşte origina materialului care constituie orizontul 
vărgat, aceasta a fost arătată în capitolul precedent. De pe regiunile 
continentale din vest, constituite din şisturi cristaline, torenţii puternici 
au transportat materialul grosier şi solurile lateritice, care se forman aici, 
în bazinul lacustra care se instalase la marginea masivului muntos. 
Materialul grosier — pietrişurile — au fost depozitate în apropierea ţăr
mului bazinului, în timp ce materialul mai fin a fost transportat 
mai departe.

Am arătat, de asemenea, că seria de argile vărgate, dezvoltată în 
regiunea Gilău—Hăşdate, reprezintă echivalentul stratigrafie al orizon
tului vărgat din regiunea Jibou, orizont care stă peste calcarele de apă 
dulce din această regiune.

Orizontul calcarelor de apă dulce este atribuit atît de A. K o c h  
(1894) cit şi de E. H a n g  (1920) luteţianului.
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Fauna determinată de noi din orizonturile seriei marine inferioare 
(numuliţi, moluşte şi echinide) arată' că transgresiunea marină a avut 
loc în luteţianul superior.

Rezultă că orizontul vărgat din regiunea Cluj nu poate aparţine 
decît luteţianului inferior.

LU T E Ţ IA N U L  SUPERIOR

Atribuim luteţianului superior tot complexul de depozite care con
stituie seria marină inferioară.

Scria marină inferioară

în această serie sînt cuprinse toate depozitele cu faună marină 
situate între seria argilelor vărgate inferioare şi seria argilelor vărgate 
superioare. în cuprinsul seriei marine inferioare se disting orizonturile 
separate de Gr. R ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e a  (1956), care se 
pot identifica — după aceşti autori — în întreaga zonă cu depozite paleo- 
gene din partea îs V a Bazinului Transilvaniei :

1) orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia ;
2) orizontul cu Nummulites perforatus ;
3) orizontul argilelor cenuşii ;
1) orizontul calcarului grosier inferior.

1. Orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia

Acest orizont este reprezentat prin pachetul de strate cuprins între 
orizontul vărgat şi orizontul cu Nummulites perforatus. Este unul dintre 
orizonturile cu cele mai mari variaţii de facies atît laterale ( ît şi pe verticală 
din toată seria de depozite eocene întîlnite în regiunea cercetată.

în cuprinsul orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu 
Anomia se disting două nivele : a) un nivel inferior, constituit din calcare 
grezoase, marnoase şi oolitice, între care se intercalează marne şi argile 
şi local gipsuri şi b) un nivel superior, nivelul cu ostreide, care se găseşte 
constant sub orizontul cu Nummulites perforatus, în care se intercalează 
către partea mediană marne sau calcare cu echinide şi mulaje de moluşte 
tabelul 1).

a) Nivelul inferior este reprezentat prin calcare grezoase cenuşii- 
gălbui sau cenuşii-albăstrui, calcare fin oolitice, marno-calcare şi marne 
fin nisipoase, cenuşii-albicioase sau gălbui şi calcare sublitografice, care 
alternează cu marne şi argile cenuşii, sau, de cele mai multe ori, verzui 
sau roşii-brune. Fauna conţintă de depozitele calcaroase este reprezentată 
prin foraminifere (miliolide, rotaliide, textulariide’?), ostracode, echinide 
(fragmente) şi moluşte. Dintre acestea din urmă predomină anomiile.
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care formează adeseori lumaşele, mai ales către partea superioară a 
nivelului.

în  partea de NV a regiunii, la est de Luna-de-Sus (Dealul Dîmbul 
Eotund şi pîrîul Hotrumb), în baza nivelului, se intercalează gipsuri cu 
dezvoltare lenticulară.

b) Nivelul superior este reprezentat printr-un lumaşel constituit 
din cochilii de ostreide, în care predomină specia : Gryphaea (Gryphaea) 
brongniarti Bronn, urmat de marne sau calcare gălbui cu o bogată faună 
de foraminifere (miliolide), echinide, gasteropode, lamelibranhiate etc. 
Nivelul se încheie cu marne sau argile cenuşii-albăstrui glauconitice, cu 
fragmente de cochilii de pectinide şi microorganisme. La partea supe
rioară conţin ostreide de talie mare : Gi'yphaea (Fatina) esterhazyi Pâv. şi 
G. archiaci Bell.

Orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia în 
perimetrul cartat se poate urmări pe versanţii dealurilor sau pe culmile 
acestora, începînd din împrejurimile satului Haşdate şi pînă la Luna-de- 
Sus. Deschideri complete se întîlnesc pe versantul de sud al Dealului La 
Podu (în ripa din direcţia bisericii din Hăşdate), pe versantul de vest al 
Dealului Pădurea Mare (est de Săvădisla — în direcţia confluenţei pîrîu- 
rilor Benţe cu Eghei), pe versantul de vest al Dealului Dîmbul Eotund 
de la est de Luna-de-Sus şi pe pîrîul Hotrumb (pe braţul care coboară 
la sud de cota 531 m).

La acestea trebuie adăugate deschiderile de pe versanţii de sud, 
est şi nord ai Dealului Haromfa (nord-vest de Săvădisla), de pe versantul 
de sud-vest al Dealului Viilor (comuna Vlaha), de pe Valea Mică şi Valea 
lui Petru (sud de Luna-de-Sus) şi de pe versanţii de nord şi sud-est ai 
Dealului Vf. Mic (vest de Luna-de-Sus), care, deşi sînt mai incomplete, 
dau indicaţii asupra variaţiilor laterale de facies ale orizontului gipsului 
inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia.

Pentru a arăta variaţiile de facies pe verticală ale orizontului gip
sului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia, prezentăm succesiunea 
depozitelor de pe versantul de vest al Dealului Dîmbul Eotund de la 
est de Luna-de-Sus, deschise pe văiuga ce coboară dintre cotele 489 m şi 
503 m (fig. 6).

Din bază către partea superioară se găsesc :
— 7 —8 m argile nisipoase, roşii, cu intercalaţii de nisipuri verzi;
— 1—1,50 m nisipuri verzui, fin micacee, care încheie seria argi

lelor vărgate inferioare ;
— 0,80—1 m gips alb, zaharoid ;
— 0,50 m calcare poroase cenuşii, care conţin rare gasteropode de 

talie foarte mică (2—3 mm);
— 15—18 m argile roşii cu intercalaţii de nisipuri fine verzui; 

argilele sînt lipsite de elementele de cuarţ, frecvente în seria vărgată infe
rioară ;

— 1,50—1,80 m nisipuri roşii-cărămizii, argiloase, fin micacee;
— 0,20 m argile cenuşii, fin micacee, nefosilifere ;
— 0,50 m gips alb, zaharoid ;
— 2,50 m argile foioase, cenuşii, micacee, nefosilifere ;



Fig. 6. — Coloană stratigrafică tn de
pozitele seriei marine inferioare de la 
Luna-de-Sus (versantul vestic al Dea

lului Dîmbul Rotund).
0
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— 2—2,50 m calcare sublitografice, albe-găllmi, dure, în plăci de 
la 5 mm pînă la 15 cm grosime, nefosilifere şi care se sparg concoidal ;

— 0,30 m gipsuri ;
— 1—1,50 m marne tabulare, cenuşii, fin nisipoase, care trec la 

marne fin micacee, cu o stratificaţie mai puţin evidentă, cu spărtură 
concoidală ;

— 0,25 m lumaşel constituit din cochilii de Anomia sp. ;
— 0,20 m marne foioase, cu Anomia sp. ;
— 0,20 m marno-calcare cenuşii-albe, nefosilifere, cu spărtură con

coidală ;
— 0,20 m marne cenuşii-albăstrui, dure, cu frecvente cochilii de 

Anomia sp. ;
— 4 m marne cenuşii-verzui, fin micacee, cu spărtură concoidală 

între care se intercalează, către partea superioară, marne roşii-brune cu 
pete verzi, fin nisipoase, care conţin foraminifere (0,50 m grosime) ;

— 4 m lumaşel, în care predomină cochiliile de Grypliaea brongniarti 
Bronn, cimentate cu un ciment marnos de culoare cenuşie ;

— 0,50—0,80 m marne dure, gălbui, fosilifere ; conţin pectinide şi 
fragmente de alte cochilii de lamelibranhiate indeterminabile ; în acest 
nivel fosilifer, la o distanţă nu prea mare spre sud, pe Valea lui Petru, 
pe viroaga ce taie versantul dealului aproximativ în direcţia cotei de 
531 m s-au putut identifica mulaje de Naiica sp., Anomia sp. şi Eupa- 
tagus sp.;

— 5 m marne cenuşii-albăstrui, glauconitice, cu fragmente de cochilii 
de pectinide şi microorganisme ; la partea superioară conţin ostreide 
de talie mare : Gryphaea esterhazyi Pâv.

Urmează orizontul cu N. perforatus, care are în bază un banc de 
0,35 m grosime de gresii calcaroase glauconitice, în care predomină 
N. striatus (Brug.) A  şi B.

Coloana stratigrafică prezentată arată o înlocuire repetată a facie
surilor calcaroase cu faună marină prin faciesuri argilo-nisipoase roşii şi 
verzi, lipsite de resturi de organisme, asemănătoare din punct de vedere 
litologic depozitelor părţii superioare a seriei argilelor vărgate inferioare. 
Aceasta denotă că materialul argilos-nisipos roşu sau de culoare verde are 
probabil aceeaşi origine ca şi depozitele orizontului vărgat. Abundenţa 
acestui material, spălat de pe regiunile continentale, a împiedicat, în 
unele intervale de timp, dezvoltarea vieţii în domeniul marin.

Pentru precizarea caracterelor litologice şi faunistice ale unor depo
zite calcaroase din nivelul inferior al orizontului gipsului inferior şi al marno- 
calcarelor cu Anomia, care macroscopie nu se puteau distinge cu uşurinţă, 
şi pentru trasarea unor concluzii de ordin paleooceanografic, am recurs 
la studiul în secţiuni subţiri.

în  cele ce urmează, dăm descrierea sumară a cîtorva tipuri de roci, 
din diferite puncte din regiunea cercetată.

în  secţiunile efectuate în calcarele din bancul din baza orizontului 
gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia (15 cm grosime), de 
pe versantul de vest al Dealului Pădurea Mare (spre Săvădisla), se constată 
că în masa rocii, constituită din calcit microgranular cu tendinţa de a forma
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romboedri, se găsesc pseudo-oolite rare, granule de cuarţ şi fragmente de 
cuarţite cu contururi uşor rotunjite, alte ori unghiulare, feldspat şi foarte 
rare lamele de muscovit. Unele granule de cuarţ sînt înconjurate cu o 
peliculă de limonit. Materialul detritic constituie aproximativ 30—40% 
din masa rocii. Materialul argilos se găseşte în cantităţi reduse. Se mai 
constată şi slabe pigmentări cu limonit. Roca este un calcar marnos, 
fin nisipos.

Secţiunile efectuate în calcarele gălbui, care conţin fragmente de 
cochilii de Pinna sp. şi mulaje frecvente de Lucina sp. şi Solecurtus sp., 
situate la 4—5 metri mai sus faţă de bancul din baza orizontului, în care 
au fost efectuate secţiunile precedente, arată că masa de calcit se pre
zintă tot sub forma de cristale microgranulare, cu tendinţe vizibile de a 
forma romboedri, ca şi în bancul calcaros descris mai sus. Spre deosebire 
de aceasta însă, cristalele de calcit sînt ceva mai dezvoltate, iar mate
rialul detritic — cuarţul — este mai redus cantitativ. Se constată în plus 
cristale rare de pirită şi materie organică sub forma de benzi de culoare 
brună. Nu lipseşte nici limonitul care pigmentează roca.

în secţiunile efectuate în bancul din baza orizontului gipsului inferior 
şi al marno-calcarelor cu Anomia de pe versantul de nord al Dealului Ha- 
romfa (NV de Săvădisla) se constată următoarele : materialul detritic, 
reprezentat preponderent prin granule de cuarţ şi cuarţite cu contururi 
neregulate, rar feldspat plagioclaz, este cimentat cu calcit microgranular, 
cu un procent redus de material argilos.-Cimentul este pigmentat slab cu 
limonit. Roca este o gresie fină, calcaroasă, lipsită de resturi de organisme.

în secţiunile subţiri efectuate în bancurile de calcare situate la 
cîţiva metri mai sus (pl. I, fig. 3) se observă oolite destul de frecvente, cu 
structura caracteristică fibro-radiară, al căror nucleu este constituit din 
testuri de miliolide, fragmente de plăci de echinide, sau cîteva granule de 
calcit. Sînt uşor pigmentate cu limonit. Materialul detritic — cuarţul — 
este foarte redus cantitativ. în  cimentul rocii, format din calcit micro
granular, se mai disting fragmente de cochilii de Pinna sp. şi de alte 
lamelibranhiate (probabil anomii, care se observă uşor macroscopie) şi 
frecvente miliolide (Pentelina, Qainqueloculina). Roca este un calcar 
oolitic organogen.

în secţiunile subţiri făcute în bancul de calcare situat la 3—4 m 
mai sus de limita cu orizontul vărgat de pe versantul de sud-est al Dealului 
Vf. Mic (vest de Luna-de-Sus), se observă pseudo-oolite frecvente şi 
oolite foarte rare, cu nucleul constituit dintr-un granul de cuarţ, cimentate 
cu calcit microgranular. în  masa cimentului apar granule de cuarţ relativ 
rare şi cîteva cristale de muscovit. Roca este un calcar pseudo-oolitic fin 
nisipos, lipsit de organisme (pl. I, fig. 5).

Analiza secţiunilor subţiri efectuate în bancurile calcaroase din nivelul 
inferior al orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia 
arată că, în părţile centrale şi de vest ale regiunii cercetate, primul ciclu 
de sedimentare marină în timpul eocenului începe prin gresii calcaroase, 
calcare fin nisipoase sau marne care conţin resturi de organisme. în sens 
vertical, la o distanţă de numai cîţiva metri de limita cu orizontul văr
gat, depozitele îşi schimbă faciesul. Se întîlnesc calcare oolitice sau.



42 STRATIGRAFIA EOCENULUI DIN REGIUNEA DE LA SUD-VEST DE CLUJ

pseudo-oolitice, organogene, dezvoltate mai ales către părţile marginale 
ale bazinului.

Orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia se 
dispune în continuitate de sedimentare pe orizontul vărgat. Faptul acesta, 
observat în deschiderile foarte numeroase din regiune ca şi faciesul depo
zitelor din baza orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu 
Anomia — arătat de secţiunile subţiri efectuate în bancurile din baza 
orizontului — ne fac să presupunem că înaintarea apelor mării s-a petrecut 
în mod lent. A  avut loc mai curînd o înlocuire treptată a mediului lacustru, 
care se instalase la marginea Masivului Gilău, printr-un mediu marin. 
Apele mării au acoperit întreaga regiune dintre Gilău şi Hăşdate, trecînd 
mai departe, spre sud. în  decursul timpului, datorită fenomenelor de ero
ziune, au fost îndepărtate aproape complet depozitele de pe partea stingă 
a pîrîului Vlaha, dintre cele două puncte extreme menţionate. Au rămas 
ca martori ai transgresiunii marine peticele de calcare de pe culmile dea
lurilor de la nord şi nord-vest de Feneşel şi de la vest de comuna Vlaha 
(dealul dintre Valea Fetei şi pîrîul Secării), dintre care ultimul este 
semnalat pentru prima dată de noi.

în ceea ce priveşte variaţiile laterale de facies ale orizontului gip
sului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia, acestea se pot constata 
numai printr-o urmărire îndeaproape a depozitelor fiecărui nivel, deoarece 
deschideri situate numai la distanţe de 500—1 000 m oferă situaţii diferite.

în  nivelul inferior (fig. 7), în general, se constată :
— faciesurile mai grosiere din sud (gresii calcaroase la Hăşdate) 

trec lateral, către nord, la faciesuri din ce în ce mai fine şi mai sărace în 
organisme (calcare fin nisipoase la sud de Săvădisla şi marne şi marno- 
calcare la Luna-de-Sus) ;

— de asemenea, bancurile de calcare nisipoase, care alternează cu 
calcare oolitice din vest, trec lateral spre est (de la margine spre centrul 
bazinului) la marne sau calcare marnoase în plăci, cu aspect sublitografic ;

— gipsurile de la est de Luna-de-Sus, care sînt o continuare a acelora 
de la nord de Gilău şi dinspre Căpuş, se efilează către sud şi est ; ultimele 
apariţii sînt acelea de pe valea de la sud de văiuga în care s-a făcut de
scrierea depozitelor (Dealul Dîmbul Eotund) şi de pe pîrîul Hotrumb 
(un singur banc de 10—20 cm grosime) ;

— bancurile de calcare din baza nivelului inferior au o dezvoltare 
lenticulară (1,50—2 m pe Valea Mică şi Valea lui Petru, 4—6 m în 
Dealul Vf. Mic) (fig. 8).

Nivelul superior prezintă aproximativ aceleaşi caractere litologice 
şi faunistice în toată regiunea ; se constată o creştere în grosime a bancului 
lumaşelic cu Gryphaea (Gryphaea) brongniarti Bronn din baza nivelului, 
de la sud către nord (de la 0,50 la 4 m).

Grosimea orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu 
Anomia creşte de la sud către nord. Astfel, orizontul are aproximativ 
10 m grosime la Hăşdate, 20 m în Dealul Haromfa, 22—24 m în Dealul 
Pădurea Mare, 40—45 m în Dealul Dîmbul Eotund (fig. 7).

în  lucrările lui А. К  o c h din 1888 şi 1894, pentru regiunea de la 
sud-vest de Cluj, în cuprinsul ,,straielor cu Perforata”  autorul separă mai
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multe orizonturi. In profilul dat, pe versantul de vest, abrupt, al Dealului 
Pădurea Mare, în partea inferioară a acestor strate, A. K o c h  distinge 
patru orizonturi (tabelul 10) :

a) „orizontul calcarelor cu Anomia” , în care include tot pachetul 
de strate cuprins între seria argilelor vărgate inferioare şi „bancul inferior

m
10

J

0

N

E
Fig. 7. — Variaţiile de facies ale orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu 
Anomia între Hăşdate (Dealul La Podu) (A ), Săvădisia (D. Haromfa) (B ), şi (Dealul Pădurea 

Mare) (C), Luna-de-Sus (p. Hotrumb) (D )  şi (Dealul Dîmbul Rotund) (E ).
1, Seria argilelor vărgate inferioare -orizontul vărgat ; 2, seria marină inferioară : a, orizontul gipsului inferior ei al marno- 

calcarelor cu Anom ia -, a nivelul inferior ; a2, nivelul superior ; b, orizontul cu Kummnliles verforahts.

cu ostrei” , corespunde după autor, orizontului gipsurilor inferioare de 
la Leghia ; acest orizont corespunde, în orizontarea noastră, nivelului infe
rior al orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia ;

b) „orizontul bancului inferior cu ostrei”  (1 m), în care se găsesc 
Grypbaea brongniarti Bronn şi G. sparsicostata Hofm. şi subordonat mulaje 
de Rostellaria sp. şi N atica sp. ; acest orizont al lui K o c h  corespunde ban-
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cu Anomia la Luna-de-Sus (Dealul Vîrful Mic) (A ) ,  şî Valea lui Petru (B ).
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inferior şl al marno-calcarelor cu Anomia : a, nivelul inferior ; b, nivelul superior;#, orizontul cu Nummulites

p e rjo ra iu 3 .
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•oului lumaşelic cu Gryphaea brongniarti Bronn, din baza nivelului superior 
din orizontarea noastră ;

c) „orizontul marnelor inferioare cu moluşte”  (4 m grosime), cu 
frecvente echinide (Eupatagus haynalăi Pâv.) şi mulaje de moluşte (Nerita 
sehmiedeliana Chemn., Fusus subcarinatus Lam., Tellina sinuata Lamk., 
Turritella imbricataria Lamk., Rostellaria fissurella Lam., Grypliaea 
esterhazyi Pâv.) ; acest orizont corespunde marnelor şi calcarelor cu echi
nide şi moluşte din partea mediană a nivelului superior din orizontarea 
noastră ;

d) „orizontul inferior cu Striata'1'1, constituit din 5 —6 m argile cenuşii- 
verzui cu glauconit microgranular şi concreţiuni calcaroase albe, cu rare 
resturi de moluşte (Anomia tenuistriata Desh., Vulsella kochii Hofm.), 
care trec treptat, la partea superioară, la trei bancuri suprapuse de cite 
30—50 cm de brecii cu Nummulites variolaria Sow., N. heberti d’Arch., 
N. contorta Desh., Pecten stachei Hofm.

Partea inferioară a acestui orizont corespunde în orizontarea noastră 
părţii superioare a nivelului superior, adică marnelor sau argilelor glau- 
conitice în care se găsesc frecvent, în toată regiunea, Gryphaea esterhazyi 
Pâv. Partea superioară a „orizontului inferior cu Striata" al lui К  o c h 
corespunde, după cum se va arăta mai departe, nivelului cu Nummulites 
striatus (Brug.), din baza orizontului cu N. perforatus.

într-un alt profil dat de А. К  o c h într-o regiune imediat învecinată 
{Gilău), pe „orizontul gipsurilor inferioare şi al calcarelor şi marnelor cu 
Anomia", stă — după autor — „orizontul bancului inferior cu ostrei” , 
în care se găsesc numeroase exemplare de Gryphaea esterhazyi Pâv. Lip
seşte aici, după autor, „orizontul marnelor inferioare cu moluşte” . Acelaşi 
lucru îl menţionează şi la Luna-de-Sus.

Rezultă că А. К  o c h consideră nivelul de ostreide de sub orizontul 
cu N. perforatus din regiunea Gilău—Luna, ca un echivalent al bancului 
cu ostreide de sub nivelul cu echinide şi mulaje de moluşte de la Săvă- 
disla. Pe de altă parte, în fauna menţionată pentru „orizontul marnelor 
inferioare cu moluşte” , în profilul de la Săvădisla, citează şi pe Gryphaea 
esterhazyi Pâv., fără să specifice la ce nivel al acestui orizont a fost găsită.

în  realitate, „orizontul bancului cu ostrei”  în care se găsesc nume
roase Gryphaea esterhazyi Pâv. din regiunea Gilău—Luna a lui К  o c h, 
ar trebui echivalat cu ceea ce acest autor numeşte „orizontul bancului 
inferior cu ostrei” , „orizontul marnelor inferioare cu moluşte” , inclusiv 
partea inferioară a „orizontului inferior cu Striata" de la Săvădisla.

Pentru regiunea din împrejurimile Clujului, E m i l i a  Saul ea  (1956 ) 
separă în cuprinsul orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu 
Anomia trei nivele, care în realitate corespund primelor trei orizonturi 
din stratele cu Perforata din orizontarea lui А. К о с  h. După E m i l i a  
•Saul e a, orizontul se încheie cu argile, marne sau marno-calcare 
fosilifere pe marginea bazinului, care conţin : Leiopedina samusi Pâv., 
Euspatangus multituberculatus Lamk., E. of. r o stratus d’Arch., Rostellaria sp., 
Turritella sp., Natica sp. (tabelul 10).

Am arătat că pentru regiunea Luna-de-Sus — Săvădisla—I-Iăşdate, 
succesiunea straielor este următoarea : pe nivelul inferior constituit din
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marno-calcare eu Anomia, argile, marne, şi, local, gipsuri stă un banc 
lumaşelic constituit din cochilii de ostreide (frecvent Gryphaea brongniarti 
Bronn), care suportă marne sau calcare cu echinide şi moluşte ; acestea 
suportă, la rîndul lor, marne sau argile glauconitice cu Gryphaea 
esterhazyi Pâv.

Pentru a se evita confuziile şi pentru motivul că la partea superioară 
a orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia predomină 
ostreidele, am separat în cuprinsul orizontului gipsului inferior şi al marno- 
calcarelor cu Anomia numai două nivele, bine distincte.

Faţă de orizontarea lui N. M é s z â r o s  (1957) dată pentru regiunea 
Cluj, orizontarea noastră diferă prin aceea că sub orizontul cu N. perforatus 
distingem un singur orizont (în loc de trei orizonturi la N. M é s z â r o s ) ,  
constituit din nouă nivele (tabelul 10).

în  1888 şi 1894, А. К  o c h semnalează în extremitatea sudică a 
satului Luna-de-Sus bancuri de calcare nisipoase cu o grosime totală 
de 6 m, pe care le consideră calcare de apă dulce („orizontul calcarului de 
apă dulce inferior” ), echivalentul stratigrafie al calcarului de Bona. După 
Gr. B ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e a  (1956), orizontul de calcare 
de apă dulce inferioare, în împrejurimile Clujului, nu există. Noi ne aso
ciem părerii ultimilor doi autori, deoarece în calcarele considerate de 
А. К  o c h „calcare de apă dulce”  de la Luna-de-Sus (versanţii de nord 
şi sud-est ai Dealului Vîrful Mic) am găsit lumaşele constituite din cochilii 
de Marcia (Mercimonia) secunda Desh. şi Marcia (Mercimonia) deleta 
Desh. Aceleaşi specii le-am întîlnitşiîn calcarele de pe Valea Mică şi Valea 
lui Petru la sud de Luna-de-Sus. Aici, calcarele care conţin fauna menţio
nată stau pe calcare poroase (0,40 m), asemănătoare acelora găsite la 
partea superioară a primului banc de gipsuri din baza orizontului din 
Dealul Dîmbul Botund, cu care începe aici orizontul gipsului inferior şi al 
marno-calcarelor cu Anomia. La mică distanţă spre sud, în Dealul Viilor, 
la nord de comuna Vlaha, orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor 
cu Anomia are în bază marne cenuşii-gălbui cu ostracode, foraminifere 
(rotaliide, textulariide ?), plăci de echinide, fragmente de cochilii de Pinna 
sp. şi de alte lamelibranhiate, organisme care arată, de asemenea, că 
sedimentarea a avut loc intr-un mediu marin.

în orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia fauna 
este destul de bine reprezentată.

Fauna colectată şi determinată de noi din orizontul gipsului inferior 
şi al marno-calcarelor cu Anomia este reprezentată prin următoarele specii :

a) nivelul inferior (în bancurile calcaroase)
+  Lucina incerta d’Arch. x) (D. Haromfa, sud de Săvădisla)

Lucina (Cavilucina) bipartita Defr. (pretutindeni)
Solecurtus sp. (pretutindeni)

+  Marcia (Mercimonia) secunda Desh. (D. Pădurea Mare, Valea Mică, 
D. Vf. Mic.)

Marcia (Mercimonia) deleta Desh. (Valea Mică, D. Vf. Mic)
Anomia (Anomia) tenuistriata Desh. (D. Haromfa)

*) Speciile notate cu semnul +  sînt menţionate de noi pentru prima dată în regiune.
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Anomia sp. (pretutindeni)
Corbula (Bicorbüla) gallica Lamk. (D. Haromfa, sud de Săvădisla) 
Corbula sp. (D. Haromfa, sud de Săvădisla)
Natica sp. (D. Haromfa) ;
b) nivelul superior

+  Tellina (Macaliopsis) peyroti Cossm. (sud de Săvădisla)
Tellina sp. (sud de Săvădisla)

+  Nemocardium cf. nicense Bell, (sud de Săvădisla)
+  Fragum distinguendum Mayer (D. Pădurea Mare)

Gardium sp. (D. Pădurea Mare)
+  Libitina faba d’Arch. (D. Pădurea Mare)
+  Meretrix villanovae Desh. (D. Pădurea Mare)
+  Marcia (Mercimonia) secunda Desh. (D. Pădurea Mare)

Gryphaea (Gryphaea) brongniarti Bronn. (pretutindeni)
+  Gryphaea archiaci Bell. (D. Pădurea Mare)

Gryphaea (Fatina) esterhazyi Pâv. (D. Dîmbul Rotund, D. Căpîlna) 
Ostrea sp. (pretutindeni)

+  Modiolus (Brachydontes nysti Kickx in Nyst sp. (D. Pădurea Mare, 
p. Hotrumb)

Velates schmiedelianus Chemn. (D. La Podu)
Turritella (Haustator) imbricataria Lamk. (D. Pădurea Mare) 
Gromium (Gromium) rusticum Desh. (sud de Săvădisla)
Natica sp. (D. Pădurea Mare, sud de Săvădisla)

+  Hippochrenes amplus Solander (D. La Podu, D. Pădurea Mare) 
Hippochrenes sp. (D. La Podu)

+  Eupalagus ornatus Ag. aff. var. gombertina Opp. (D. Pădurea 
Mare)

Eupatagus haynaldi Pâv (D. Pădurea Mare)
Eupalagus sp. (D. La Podu, D. Pădurea Mare, p. Hotrumb).
A. K o c h  (1894) citează in plus pentru seria de strate cores

punzătoare orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia, 
din regiunea de la sud-vest de Cluj, următoarele specii :

Pinna cf. margaritacea Lam. (Hăşdate)
Solecurtus deshayesi Des Moul. (Săvădisla, Feneşcl)
Galyptrea cf. trochiformis Lam. (Feneşel)
[ =  Galyptraea ( Trochita) cf. aperta (Solander) la N. M é s z â- 

r o s, 1957 — Săvădisla]
Gypraea sp. ind. (Feneşel)
Galianassa atrox Bittn. (Săvădisla — D. Pădurea Mare, Feneşel) 
Ostrea {Gryphaea) sparsicostata Hofm. (D. Pădurea Mare, Vlaha, 

Luna)
Rostellaria cf. athleta d’Orb. (Săvădisla — D. Pădurea Mare) 
Gardium cf. parile Desh. (Săvădisla)
Fusus subcarinatus Lam. (Săvădisla) [ =  Galeodes (Pugilina) 

subcarinata (Lamk.) în N. M é s z а r o s, 1957]
Tellina sinuata Lamk. (Săvădisla)
Terebellum sp. (Săvădisla).
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La acestea, X. M é s z â r o s  (1957) mai adaugă în plus o specie :
Akera striatella (Lamk.) (Săvădisla).
Este de menţionat faptul că aproape toate speciile enumerate pentru 

nivelul superior al orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu 
Anomia se găsesc în marnele sau calcarele intercalate la partea mediană a 
nivelului. în lumaşelul din baza nivelului se întîlneşte Gryphaea (Gryphaea) 
brongniarti Bronn, iar la partea superioară a acestui nivel se găseşte frec
vent Gryphaea (Fatina) esterhazyi Pâv. şi mai rar Gryphaea archiaci Bell.

Fauna din nivelul inferior al orizontului gipsului inferior şi al marno- 
calcarelor cu Anomia este mai bogat reprezentată în împrejurimile 
satelor Săvădisla şi Hăşdate. în  restul regiunii devine din ce în ce mai 
săracă. La est de Luna-de-Sus, pe versantul de est al Dealului Dîmbul 
Rotund, nu se mai găsesc decît exemplare rare de Lucina (Cavilucina) 
bipartita Defr. şi Solecurtus sp. Excepţie fac anomiile, care sînt tot atît de 
frecvente şi în această parte a regiunii şi cele două specii ale genului Mareia.

în  schimb, fauna de echinide şi moluşte din nivelul superior este 
aproximativ uniform repartizată în toată regiunea cercetată.

Privită comparativ, fauna orizontului gipsului inferior şi al marno- 
calcarelor cu Anomia cu aceea a celorlalte orizonturi ale seriilor ma
rine eocene, reiese în evidenţă faptul că majoritatea speciilor de lameli- 
branhiate şi echinide sînt de talie mică. Singurele genuri care au repre
zentanţi de talie mare sînt Hippochrenes şi Velates dintre gasteropode, 
care se găsesc frecvent către marginea bazinului şi mult mai rar în restul 
regiunii, şi gryphaeele dintre lamelibranhiate.

Ca frecvenţă, speciile : Mareia ( Mercimonia) ăeleta Desh., M . ( M .) 
secunda Desh., Lucina ( Cavilucina) bipartita Defr., Gryphaea (Gryphaea) 
brongniarti Bronn, G. (Fatina) esterhazyi Pâv., la care se adaugă Sole
curtus sp., Anomia sp. şi Eupatagus haynaldi Pâv., sînt reprezentate 
printr-un număr mare de indivizi.

Un număr mai redus de indivizi prezintă : Tellina (Macaliopsis) 
peyroti Cossm., Fragum distinguendum Mayer, Corbula (Bicorbula) gallica 
Lamk., Velates schmiedelianus Chemn., Hippochrenes amplus Sol. Cele
lalte specii se întîlnesc mai rar.

2. Orizontul cu N u imnul ites perforatus

Deşi este unul din orizonturile cu cea mai mică grosime din seria 
de depozite eocene, prezintă totuşi o deosebită valoare stratigrafică şi 
•cartografică.

Este semnalat în regiune încă din 1863 de către F r. H a u e r  şi 
G. S t a c h e ( =  marnele cu Perforata între Săvădisla şi Hăşdate), mai 
■târziu de А. К  o c h ( =  în stratele cu Perforata (1888, 1894)) şi recent de 
G r. R ă i 1 e a n u ş i E m i l i a  S a u l e a  ( =  bancul cu N. perforatus 
(1956)) şi U. M é s z â ro s  (1957) (orizontul cu N . perforatus) (tabelul 10). 

în  cuprinsul orizontului cu N. perforatus se pot separa două nivele :
a) nivelul inferior, constituit din gresii calcaroase, glauconitice, 

dure, în care predomină numuliţii de talie mică : N. striatus (Brug.) şi
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N. variolarius Lamk., nivel care reprezintă partea superioară a „orizontului 
inferior cu Striata”  al lui A. K o c h ;  grosimea acestuia este de 0,30—0,50 m ;

Ъ) nivelul superior, în care predomină N. perforâtes Montf. (A  şi B), 
prinşi într-un ciment marnos-glauconitic de culoare gălbuie-verzuie , 
relativ friabil.

In orizontarea dată de A. K o c h ,  acest nivel corespunde „orizon
tului bancului cu ,,Perforata”  din „stratele cu Perforata". Grosimea 
orizontului este de aproximativ 6—7 m.

Cele două nivele ale orizontului cu Nummulites perforâtes sînt bine 
deschise pe versantul de vest al Dealului Dîmbul Botund, la est de Luna- 
de-Sus, pe pîrîul Hotrumb, pe versantul de vest al Dealului Pădurea 
Mare de la est de Săvădisla şi în malul drept al văii Hăşdate, aproape de 
podul peste care trece şoseaua Săvădisla—Iara.

Pe versantul de vest al Dealului Dîmbul Botund de la est de Luna- 
de-Sus peste argilele glauconitice cu Oryphaea esterhazyi Pâv. (fig. 6) 
se găsesc :

— 0,35 m calcare grezoase, glauconitice, dure, cu frecvenţi N. striâtes 
(Brug.) (A  şi B), N . variolaries (Lamk.), rari N . perforâtes (Montf.), 
fragmente de cochilii de ostreide şi pectinide. La microscop se observă 
secţiuni divers orientate de N . striâtes (Brug.) mai frecvenţi, rari 
N . perforâtes (Montf.), fragmente de cochilii de moluşte, numeroase granule 
de glauconit şi de cuarţ, cu contururi rotunjite sau unghiulare, toate 
cimentate cu calcit microgranular. Boca este un calcar grezos, glau- 
conitic cu numuliţi. Urmează :

— 1,50 m marne cenuşii cu N. perforâtes (Montf.) (A), mai rari în 
bază şi mai frecvenţi către partea superioară, unde încep să apară 
N .perforâtes (Montf.) (B), rari ; mai conţin : N. lecasi Douv. (B), N . striâ
tes (Brug.) (A.B), N. variolaries (Lamk.) (A), fragmente de cochilii de 
ostreide, plăci de cidaride ;

— lm  lumaşel, constituit preponderent din testuri de N. perforâtes 
(Montf.) (A, B) şi mai rari N . striâtes (Brug.), cimentaţi cu marnă gălbuie, 
friabilă ;

— 0,50 m marne cenuşii, cu frecvenţi numuliţi de talie mică : 
N. perforâtes (Montf.) (A ) şi rari N. lecasi Douv. ;

— 1,50 m argile cenuşii cu ostracode şi miliolide ; par să fie lipsite 
de numuliţi.

Partea superioară a orizontului este bine deschisă pe valea situată 
imediat la sud de aceea în care s-a descris profilul. In  continuare se 
observă :

— 0,30 m calcare cu N. perforâtes (Montf.) (A, B), N . striâtes 
(Brug.) (A, B), ostreide, pectinide ;

— 0,50 m marne cenuşii, friabile, cu N. perforâtes (Montf.) (A ) 
rari, ostracode, miliolide, pectinide, care suportă :

— 1 m pietrişuri cu elemente de cuarţ alb, cuarţite negre, gnais, 
micaşisturi etc., de dimensiuni pînă la 20 cm diametru. Acestea din 
urmă stau în baza orizontului argilelor cenuşii.

în celelalte deschideri menţionate orizontul cu N. perforâtes pre
zintă aproximativ aceeaşi succesiune de depozite. Este de remarcat că

4 -  c. ao:>2



nivelul din bază cu N. striatus este constituit din două bancuri a căror 
grosime totală nu depăşeşte 0,50 m. Faţă de cercetările anterioare, 
menţionăm în plus existenţa acestui nivel pe valea Hăşdate (pl. I, fig. 8).

Orizontul cu N . perforatus mai apare, bine deschis cu grosimi de 
6 — 7 m pe versantul dealului de pe partea dreaptă a Pîrîului lui Maiarveghi, 
în Dealul Căpîlna, unde nivelul lumaşelic cu N. perforatus formează cor
nişe şi pe marginea Dealului La Podu, la sud-est de cota 643 m. Aceeaşi 
grosime pare să aibă orizontul şi în Dealul V f. Mic. în  toate aceste regiuni 
menţionate n-am putut distinge nivelul grezos cu N . striatus, acesta fiind 
probabil acoperit cu numuliţii din nivelul superior, care curg pe pantă.

Din probele luate de noi de pe versantul de vest al Dealului Dîmbul 
Rotund, de pe pîrîul Hotrumb, de pe versantul de vest al Dealului 
Pădurea Mare şi de pe valea Hăşdate, am putut determina următoarele 
specii :

a) din nivelul inferior al orizontului cu N . perforatus b :
Nummulites striatus (Brug.) (A ) ( =  N . striata d’Orb. la K o c h )  
Nummulites striatus (Brug.) (B) ( =  N. contorta Desh. la К  o c h) 

+  Nummulites perforatus (Montf.) (A, B)
Nummulites variolarius (Lamk.) (A ) ( =  N . variolaria Sow. la 

K o c h ) .
Anomia sp. ind. (fragmente)
Ostrea sp. ind. (fragmente)
Pecten sp. ind. (fragmente) ;

b) din nivelul superior al orizontului cu N. perforatus :
Nummulites perforatus (Montf.) (A ) ( =  N. lucasana Defr. 

la K o c h )
Nummulites perforatus (Montf.) (B) ( =  N . perforata d’Orb. 

la K o c h )
+  Nummulites striatus (Brug.) (A, B)
+  Nummulites lucasi Douv. (A, B)
+  Nummulites variolarius (Lamk.) (A)

Gryphaea (Gigantostrea) rarilamella (Mellev.) (Dealul Dîmbul 
Rotund, Dealul Coasta Mare — valea Hăşdate)

+  Velates schmiedelianus Chemn. (p. Benţe — sud de Săvădisla) 
Corali coloniali (D. Pădurea Mare).

în  nivelul inferior predomină N . striatus (Brug.) (A, B) ; N . vario
larius (Lamk.) şi N . perforatus (Montf.) sînt mult mai rari.

în  nivelul superior predomină N. perforatus (Montf.) (A, B) ; N . 
striatus (Brug.) şi N . lucasi Douv. sînt destul de frecvenţi, iar N . vario
larius (Lamk.) este reprezentat prin exemplare rare. Este de remarcat 
faptul că în partea inferioară a nivelului superior al orizontului cu N. per
foratus predomină formele macrosferice (A ) de N. perforatus (Montf.), ca 
treptat, spre partea superioară, să devină tot mai frecvente formele 
microsferice (B) ale acestei specii.

Cele două nivele ale orizontului cu N . perforatus sînt menţionate şi 
de А. К  o ch pe versantul de vest al Dealului Pădurea Mare (Săvădisla).
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*) Speciile notate cu +  sînt menţionate pentru prima dată de noi în aceste nivele.
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Faţă de fauna determinată de noi, A. K o c h  (1894) citează în 
plus din „orizontul inferior cu Striata”  de la Săvădisla (D. Pădurea Mare), 
Vălişoara şi Luna-de-Sus, următoarele specii :

Nummulites heberti d’Arch. ( =  N. variolarius Lamk.) (B).
Gryphaea esterhazyi Pâv.
Vulsetta TcocMi Hofm.
Pecten cf. menckei Goldf.
Pecten n. sp. (laevigatus) Goldf. aff.
Psammobia sp.

în ultimul timp, N. M é s z â r o s  (1957) menţionează în plus, 
pentru orizontul cu N. perforatus, pe Gassidaria (Cassidaria) nodosa 
(Solander) la Săvădisla.

Ca răspîndire, orizontul cu N. perforatus a fost găsit pretutindeni, 
stînd pe nivelul cu ostreide al primului orizont din seria marină infe
rioară. Nu vom mai reveni, deci, asupra acestui fapt. Yom arăta numai 
că în partea de vest şi sud-vest a regiunii, orizontul cu N. perforatus 
apare chiar pe culmile dealurilor (de exemplu, Dealul Haromfa, Dealul 
La Podu şi culmile ce se prelungesc spre nord) — ca, treptat, spre est şi 
nord-est să se găsească la altitudini din ce în ce mai joase, dispărînd în 
cele din urmă sub orizontul argilelor cenuşii (de exemplu, la gura pîrîului 
Tăuţi, către cursul superior al văii de la sud-est de Dealul Viilor, pe cursul 
mijlociu al pîraielor Finiş, Eacoş, Benţe şi pe valea Hăşdate, la gura 
pîrîului Litei).

Către vest, orizontul cu N. perforatus a avut aceeaşi extindere ca şi 
orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia. Dovadă sînt 
numuliţii întîlniţi pe culmile mai înalte ale dealurilor de la nord şi nord- 
vest de Feneşel şi pe culmea de sud a dealului dintre valea Fetei şi pîrîul 
Secării, la vest de cota 537 m, acolo unde au fost găsite şi fragmente de 
marno-calcare din orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu 
Anomia.

3. Orizontul argilelor cenuşii

Acest orizont este constituit din depozitele cuprinse între orizontul 
cu N. perforatus şi orizontul calcarului grosier inferior.

Observaţiile de teren ne-au permis să separăm în cuprinsul orizon
tului argilelor cenuşii următoarele nivele :

a) un nivel de pietrişuri în bază, de 1—1,50 m grosime ;
b) marne argiloase cu ostreide şi numuliţi (4—5 m) ;
c) marne argiloase cu mulaje de Corbula gallica Lamk., N atica sp. 

etc. (3—4 m) ;
d) calcare şi marno-calcare cu mulaje de moluşte mari (6—10 m) ;
e) marne cu numuliţi, a căror grosime nu se poate aprecia din cauza 

lipsei de deschideri continui, clare ;
/) argile şi nisipuri cu intercalaţii de gresii şi conglomerate, cu 

nivele fosilifere cu pectinide şi ostreide.
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Fig. 9. —Coloană strati- 
graficâ in depozitele ori
zontului argilelor cenuşii 
de la Săvădisla (versan
tul vestic al Dealului Pă

durea Mare).
1, Seria marină inferioară: 
orizontul cu Nummulites per
foraţii* ; 2, orizontul argilelor 
cenuşii ; a, pietrişuri ; b, marne 
argiloase cu ostreide şinumu- 
lit i ;  c, marne cu mulaje de 
Corbula gallica I.amk. ; d, marne 
şi marno-calcare cu mulaje de 
moluşte mari ; e, mare cu numu- 
*iti ; /. argile şi nisipuri cenuşii.

Din punct de vedere litologie, în partea in
ferioară a orizontului argilelor cenuşii predomină 
faciesurile calcaroase. Acestea sînt înlocuite apoi 
prin faciesuri argilo-nisipoase, care alcătuiesc, de 
fapt, partea principală a orizontului.

în  cele ce urmează dăm descrierea depozitelor 
orizontului argilelor cenuşii (fig. 6 şi fig. 9) :

a) Pietrişurile care constituie nivelul din bază al 
orizontului sînt alcătuite din elemente de cuarţ alb 
şi negru, gnaise, micaşisturi etc., perfect rulate, de di
mensiuni pînă la 20 cm diametru. Sînt nefosilifere.

b) Acestea sînt urmate de marne argiloase 
cenuşii, cu ostreide de talie mijlocie (D. Pădurea 
Mare, P. lui Maiarveghi, D. Cetăţii) care conţin 
către partea superioară : Nummulites perforatus 
(Montf.) (A, B), N. striatus (Brug.) (A, B), N. vario- 
larius Lamk. (A), plăci de testuri de cidaride, 
fragmente de cochilii de pectinide.

c) Urmează marne cenuşii sau marne argiloase 
cenuşii-negricioase cu mulaje de :

+  Meretrixhilarionis Opp. (D. Dîmbul Botund)
-j- Corbula cf. semicostata Bell. (v. Tăuţi)

Corbula (Bicorbula) gallica Lamk. (pretu
tindeni)

Corbula sp. (pretutindeni)
Chlamys sp.
Car diurn sp.
Ostrea sp.
Turritella imbricataria Lamk.
Turritella sp.
N  atica sp.

d) Acestea suportă marne şi marno-calcare 
gălbui sau cenuşii-gălbui, şistoase sau calcare albe- 
gălbui, foarte bogate în organisme. Conţin foramini- 
fere, lamelibranhiate, gasteropode, plăci şi spini 
de echinide.

Dintre foraminifere, miliolidele se găsesc pre
tutindeni în regiune. în  partea de nord-vest a regi
unii sînt frecvente şi alveolinele (D. Dîmbul Botund) 
(pl. I I ,  fig. 1). Acestea sînt mult mai rare spre sud 
(Dealul Mare, Dealul La Podu) (pl. I, fig. 10). 
Sporadic (în Dealul La înălţime şiPîrîul lui Maiar
veghi), se întîlnesc testuri de Orbitolites sp. şi nu- 
muliţi. Aceştia din urmă, reprezentaţi prin specia 
N . striatus (Brug.), apar mai frecvenţi în calcarele 
de pe versantul de nord-est al Dealului Coasta 
Mare şi versantul de nord-vest al Dealului Şili, de la 
sud de valea Hăşdate. în  secţiuni subţiri efectuate
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în calcarele acestui nivel, din diferite puncte ale regiunii (versantul de 
vest al D. Dîmbul Eotund, P. lui Maiarveghi, p. Benţe), se observă 
miliolide (Pentelina, Quinqueloculina, Biloculina, Spiroloculina), textu- 
lariide, rotaliide, nodosarii?, alveoline, rari Orbitolitesşi numuliţi, plăci 
şi spini de echinide, fragmente de cochilii de moluşte, melobesiee, toate 
cimentate cu calcit microgranular, cu plaje de largă cristalizare. In  unele 
locuri prezintă zone pigmentate cu limonit şi substanţă organică.

Fauna de moluşte este reprezentată prin :
+  Lucina prominensis Opp. (v. Finişului)

Tellina sp. (D. Dîmbul Rotund)
+  Cardium aff. rouaulti Bell. (D. La Podu)
+  Nemoeardium cf. nicense Bell. (D. La Podu)

Cardium sp. (D. Dîmbul Rotund)
+  Venus subaglaurae d’Arch. (P. lui Maiarveghi)

Anomia sp. (pretutindeni)
Chlamys sp. (D. Dîmbul Rotund, D. Rotund, D. Cetăţii,D. Crucii). 

+  Spondylus cf. palareensis Boussac (D. Cetăţii, D. Dîmbul 
Rotund)

+  Spondylus aff. bifrons Münster (v. Tăuţi)
+  Spondylus aff. rarispinus Desh. (P. lui Maiarveghi, v. Tăuţi) 

Spondylus sp. (D. Dîmbul Rotund, D. Cetăţii)
+  Plicatulla eaillaudi Bell. (D. Cetăţii, D. Pădurea Mare)
+  Gryphaea (Gryphaea) brongniarti Bronn (D. Cetăţii)

Gryphaea (Gigantostrea) rarilamella Mellev. (D. Pădurea Mare) 
-f- Thraeia (Thracia) bellardii Pictet (v. Tăuţi, D. Dîmbul Rotund) 
+  Thracia (Thracia) prominensis Opp. (D. Cetăţii)
+  Panope (Panope) heberti Bosquet (P. lui Maiarveghi)

Panope (Panope) cf. intermedia Sow. (P. lui Maiarveghi) 
Pholas sp. (D. Dîmbul Rotund)

+  Campanile defrenatum Gregorio (v. Tăuţi)
Turritella (Haustator) imbricataria Lamk. (v. Tăuţi)

+  Turritella (Haustator) cf. copiosa Desh. (D. La Podu, v. Racoş) 
Turritella sp. (pretutindeni)

+  Ampullina pieteti Héb. et Rénev. (valea de la sud-est 
de D. Viilor)

Ampullina patula Lamk. (D. La Podii, Dealul Lung, v. Racoş) 
+  Ampullina grossa Desh. (D. La Podu, v. Racoş)
+  Megatylotus sp. [gr. Megatylotus (Megatylotus) crassatinus 

Lamk.] (v. Racoş).
+  Cromium (Cromium) rusticum Desh. (Dealul Mare, v. Tăuţi) 
+  Cromium lignitarum Desh. (v. Racoş, D. Cetăţii , P. lui Maiar

veghi)
Natica sp. (pretutindeni)

+  Rostellaria (Sulcogladius) goniophora Bell. (D. Rotund) 
Rimella fissurella Lamk. (P. lui Maiarveghi)
Hippochrenes amplus Solander (D. La Podu)
Hippochrenes sp. (v. Racoş, P. lui Maiarveghi, D. Pădurea
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Clavilithes (Bhopalites) scalaroides d’Arch. (D. La Podu, 
v. Tăuţi)

Clavilithes sp. (D. Pădurea Mare, P. lui Maiarveghi, D. Botund). 
Calcarele din acest nivel sînt stratificate în bancuri de grosimi pînă 

la 0,40—0,50 m. Spre centrul regiunii (p. Finişului), calcarele din nivelul 
cu mulaje mari de moluşte sînt mai fine, au aspect sublitografic şi sînt 
mai sărace în organisme ; conţin mulaje de lucinide de talie mare (Lucina 
prominensis Opp.), Bostellaria sp., N  atica sp.

e) Nivelul de marne şi calcare organogene (d) trece la marne cenuşii 
care conţin ostreide şi frecvenţi N. perforatus (Montf.) (A, B) şi mai 
rar AT. striatus (Brug.) (A, B) şi ’n . variolarius (Lamk.) (A).

Succesiunea completă a depozitelor (nivelele marnoase şi calcaroase 
fosilifere) din partea inferioară a orizontului argilelor cenuşii se poate 
observa în deschiderile de pe versantul de vest al Dealului Dîmbul Botund 
şi de pe versantul de vest al Dealului Pădurea Mare. Deschideri mai 
mult sau mai puţin complete se întîlnesc pe Valea Mică, Pîrîul lui Maiar
veghi, pîraiele Benţe, Bacoş, Finiş şi pe valea Hăşdate — pe partea 
stingă  ̂a văii, la est de şoseaua Săvădisla — Iara.

în  general, nivelele fosilifere din partea inferioară a orizontului 
argilelor cenuşii şi, mai ales, nivelele de marne şi marno-calcare cu mulaje 
de moluşte se pot urmări în partea de nord a regiunii, în toate dealurile 
de la est de pîrîul Vlaha. Astfel, apar chiar pe culmile dealurilor : Vf. Ciuf, 
Viilor, Dîmbul Botund ; spre est de acestea se găsesc la altitudini tot mai 
joase, afundîndu-se treptat sub masa de argile şi nisipuri cenuşii. De fapt, 
observaţiile de teren au arătat că spre est de o linie N —S care ar trece pe 
la cota 398 m, de la sud-est de Floreşti, nu se mai întîlnesc nivelele cal
caroase cu mulaje de moluşte, ci numai partea superioară a orizontului 
argilelor cenuşii, care dispare de asemenea treptat, sub formaţiunile mai 
noi, apărînd pentru ultima dată, sub forma unei butoniere, pe valea Gîr- 
băului. Aici orizontul argilelor cenuşii n-a fost semnalat de cercetătorii 
anteriori.

Către părţile centrale şi de sud ale regiunii, nivelele cu mulaje de 
moluşte se pot urmări în Dealul Cicial (537 m), în Dealul Pădurea Mare, 
în împrejurimile satului Vălişoara şi apoi în dealurile de pe ambele părţi 
ale văii Hăşdate, de la meridianul menţionat mai sus către vest, de 
exemplu, D. Mare, D. Şili, D. Coasta Mare.

La nord de Hăşdate, în Dealul La Podu, începînd din apropierea 
cotei 690 m şi pînă spre est de şoseaua Săvădisla — Iara, toată plat
forma este constituită la partea ei superioară, aşa după cum a arătat, 
încă din 1863, F r .  H a u e r ş i G .  S t a c h e ,  din aceste marno-calcare 
cu mulaje de moluşte. Aceeaşi situaţie se găseşte şi imediat la sud de 
valea Hăşdate,pe platoul dintre Lita-de-Sus şi Lita-de-Jos, pe care trece 
şoseaua către Iara.

/) Ultimul nivel al orizontului argilelor cenuşii este reprezentat 
prin argile cenuşii, fin nisipoase, care prezintă rareori o stratificaţie 
evidentă şi prin nisipuri argiloase-cenuşii, cenuşii-albicioase, fine sau mai 
grosiere, micacee, uneori consolidate în gresii dispuse în bancuri subţiri 
,sau cu aspect concreţionar, (sud-est de Vălişoara, sud de Floreşti, ver-
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sântul de SV al Dealului Crucii, versantul de SV al Dealului Coasta 
Dumbrăvilor).

în  împrejurimile satului Tăuţi, nisipurile prezintă structură toren
ţială evidentă.

Pe versanţii dealurilor de la sud de Tăuţi, în seria argilo-nisipoasă 
se intercalează şi 1—3 bancuri de conglomerate de 0,50 — 0,70 m grosime 
fiecare, cu ciment calcaros, constituite preponderent din elemente de 
cuarţ alb şi şisturi cristaline, mai rar cuarţ negru, cu dimensiuni pînă la 
1—2 cm diametru. Aceste conglomerate par să fie dezvoltate şi la nord 
de Tăuţi. Se întîlnesc, ca blocuri, pe versantul de sud-vest al Dealului 
Crucii.

Este de remarcat faptul că în părţile de sud şi sud-vest ale regiunii 
predomină argilele cenuşii fin nisipoase, în care se intercalează nisipuri 
mai frecvente doar către partea superioară a orizontului. în  părţile 
centrale şi de nord, nisipurile devin predominante, iar argilele se găsesc 
ca intercalaţii subordonate. Totodată se constată faptul că, începînd de 
la nord de Tăuţi către sud, la partea superioară a seriei apar argile roşii, 
fin nisipoase, la început ca intercalaţii subţiri, ca apoi să predomine 
asupra argilelor sau nisipurilor cenuşii. Deschideri în care să se vadă mai 
clar această situaţie sînt acelea de pe văile de la est şi nord de Vălişoara.

La cîţiva metri mai sus de nivelul marno-calcarelor cu mulaje de 
moluşte, în faciesul predominant nisipos din părţile nordice ale regiunii 
se găsesc nivele fosilifere cu pectinide şi ostreide. Acestea apar în majo
ritatea cazurilor sub formă de fragmente (dealurile Dîmbul Eotund, 
Eotund, Dosuri, Crucii). Cochilii întregi de ostreide am găsit numai pe 
versantul de vest al Dealului Cetăţii.

Dintre pectinide n-am putut determina decît specia Chlamys (Chla- 
mys) multistriata Poli sp. var. allonensis Boussac (D. Dîmbul Eotund, 
D. Cetăţii).

Pentru depozitele corespunzătoare orizontului argilelor cenuşii, 
А. К  o c h (1894) citează în plus următoarele specii, din aceeaşi regiune, 
pe care noi nu le-am întîlnit, ca :

Rostellaria sp. ( =  Pterodonta crassa Schafh. aff.) (Săvădisla — 
D. Pădurea Mare, Luna-de-Sus)

Cerithium sp. ind. (D. Pădurea Mare)
Turritella carinifera Desh. (Luna-de-Sus)
Terebellum cf. fusiforme Lam. (Luna-de-Sus)
Xenophora sp. (Luna-de-Sus)
Pyrula nexilis Brand. sp. (Luna-de-Sus)
Turbo sp. ind. (Luna-de-Sus)
Anomia tenuistriata Desh. (D. Pădurea Mare, Luna-de-Sus) 
Pecten n. sp. (laevigatus Goldf. aff.) (Luna-de-Sus)
Cardium cf. gigas Defr. (D. Pădurea Mare, Luna-de-Sus) 
Cardium cf. parile Desh. (D. Pădurea Mare)
Cytherea cf. fallax Desh. (D. Pădurea Mare)
Cytberea sp. (D. Pădurea Mare)
Cyprina lunulata Desh. aff. (D. Pădurea Mare)
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Cyiherea cf. multisulcata Desh. (Luna-de-Sus)
Chama cf. lamellosa Lamk. (D. Pădurea Mare)
Chaîna cf. gigas Desh. (Luna-de-Sus)
Penopaea corrugataDix. sp. (Luna-de-Sus) ( =  Panope (Panope) 

oppenheimi Korobkov, la N. Mé s z â r o s ,  1957). 
Spondylus radula Lam. (Luna-de-Sus)
Area sp. ind. (Luna-de-Sus)
Fistulana sp. (Luna-de-Sus)
Teredo sp. (Luna-de-Sus)
Psammechinus gravesi Desm. (Luna-de-Sus)
Ostrea sp. n. (raincomti Desh. aff.) (D. Pădurea Mare) 
Ceriihium cornucopiae Sow. (D. Pădurea Mare)
Voluta sp. (D. Pădurea Mare)
Ferita ( Velates) schmiedeliana Chemn. (D. Pădurea Mare) 
Terebellum sp. (D. Pădurea Mare)
Rostellaria sp. zafiranbolensis d’Arch. aff. (D. Pădurea Mare, 

Luna-de-Sus)
Fusus sp. (D. Pădurea Mare)
Delphinula sp. (D. Pădurea Mare, Luna-de-Sus)
Cardium cf. obliquum Lamk. (D. Pădurea Mare)
Cardium cf. inflatum Schafh. (D. Pădurea Mare)
Cardium cf. galaticum d’Arch. (D. Pădurea Mare)
Cardium cf. gratum Desh. (D. Pădurea Mare)
Cardium cf. rachytis Desh. (D. Pădurea Mare)
Pectunculus cf. pulvinatus Lam. (D. Pădurea Mare)
Tellina cf. tenuistriata Desh. (D. Pădurea Mare)
Tellina sinuata Lamk. (D. Pădurea Mare)
Gaulteria damesi Koch (D. Pădurea Mare)
Ostrea multicostata Desh. (Vălişoara, Tăuţi, Luna-de-Sus) 
Ostrea cymbula Lam. (aproape pretutindeni)
Pecten subimbricatus Münst. (Vlaha, Tăuţi)
Ficula cf. pannus Desh. (Tăuţi)
Lamna contortidens Ag. (dinţi — la Tăuţi)
Oxyrrhina heckeliana Neug. (Tăuţi)

La acestea adăugăm speciile menţionate de K. Mész âr os  (1957): 
Crassatella (Crassatella) gigantica Koch nom. in coli. (Săvă- 

disla)
Cordiopsis incrassata (Sowerby) (Tăuţi).
Turritella (Haustator) oppenheimi (Newton) (Vlaha)
Galeodes (Pugilina) subcarinata (Lamk.) (Săvădisla).

Grosimea orizontului argilelor cenuşii este de 40—50 m în partea 
de sud a regiunii (D. Coasta Mare) şi creşte treptat către părţile centrale 
şi de nord, ajungînd pînă la 100 m (D. Coasta Urşilor, D. Cetăţii).

în lucrările cercetătorilor anteriori, din tot complexul de depozite 
din partea inferioară a orizontului argilelor cenuşii nu sînt semnalate 
decît cele două nivele de marne cu mulaje de moluşte. Astfel, A. K o c h  
(1888, 1894) menţionează pe versantul de vest al Dealului Pădurea Mare 
peste orizontul cu N. perforatus :
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— 3-4 m marne argiloase en mulaje de moluşte (Corbula gallica 
Lamk. ; Venus sp.etc.) („orizontul marnelor medii cu moluşte”  la К  o c h) ;

— 6 m marne calcaroase şistoase, calcare tabulare cu miliolide şi 
mulaje mari („orizontul marnelor superioare cu moluşte”  la K o c h ) .

In text, A. K o c h  (1894) arată că lipseşte aici faţă de Leghia „ori
zontul superior cu Striata”  şi „orizontul bancului superior cu Ostrea".

Totuşi acelaşi autor, cînd indică fauna conţinută în fiecare orizont 
al „stratelor cu Perforata''1 pentru toată partea de N V  a Bazinului Tran
silvaniei, citează la Săvădisla şi Luna-de-Sus unele specii şi din orizontu
rile pe care în text le-a trecut lipsă faţă de Leghia. Ar rezulta că şi în 
regiunea de la sud-vest de Cluj se găsesc toate orizonturile separate de 
A. K o c h  în „stratele cu Perforata".

în 1956, G r. E ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e a  menţio
nează pe marginea sudică a bazinului, spre Hăşdate, în cuprinsul orizon
tului argilelor cenuşii numai cele două nivele cu mulaje de moluşte şi 
nisipurile şi argilele care constituie partea principală a orizontului.

După cum am arătat, în cuprinsul orizontului argilelor cenuşii din 
regiunea cercetată am separat şase nivele. Succesiunea depozitelor din 
regiune se apropie, în general, de orizontarea dată de A. K o c h  (1894), 
pentru depozitele corespunzătoare de la Leghia. Astfel, nivelul de marne 
argiloase cu ostreide de talie mijlocie şi cu numuliţi (b) din regiunea noas
tră, corespunde „orizontului superior cu Striata" al lui A. K o c h ;  
nivelul de marne argiloase cu Corbula gallica Lamk. etc. (c) corespunde 
„orizontului mediu de marne cu moluşte” , iar nivelul de marno-calcare 
şi calcare cu mulaje mari de moluşte (d) şi marnele cu numuliţi (e) cores
pund „orizontului superior de marne cu moluşte sau orizontului cu 
numuliţi amestecaţi” , din orizontarea dată de A. K o c h  (tabelul 10).

între cele două nivele de marne şi calcare cu mulaje de moluşte 
(c şi d) nu se găseşte în regiunea noastră bancul cu ostreide ( =  orizontul 
bancului superior cu ostrei), semnalat de К  o c h la Leghia şi Gilău.

Ultimul nivel de argile şi nisipuri cu intercalaţii de gresii şi conglo
merate, cu nivele de pectinide şi ostreide (/) poate fi echivalat cu „ori
zontul argilelor cu ostrei”  din „stratele calcarului grosier inferior” de 
la K o c h .

S-ar putea pune întrebarea de ce n-am păstrat denumirea de „strate 
cu Perforata" a lui K o c h  (1888, 1894) pentru seria de depozite calca
roase din partea inferioară a seriei marine inferioare şi am menţinut ori
zontarea mai nouă dată de G r. E ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e a  
(1956).

în regiunea cercetată, deşi acest orizont nu pare să depăşească în 
întindere orizonturile inferioare, are în bază un nivel de pietrişuri 
care arată că în procesul de sedimentare a intervenit o schimbare. Pe de 
altă parte, în regiunea imediat învecinată, în bazinul Iarei, orizontul 
argilelor cenuşii — după E m i l i a  S a u l e a  (1954, 1955) — are 
caracter transgresiv.

Orizontul argilelor cenuşii suportă orizontul calcarului grosier infe
rior. Trecerea spre acest ultim orizont al seriei marine inferioare se face 
printr-o gresie cenuşie, foarte friabilă, de grosimi reduse.
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4. Orizontul calcarului grosier inferior

Cu acest orizont se încheie seria de depozite ale primului ciclu de 
sedimentare marin din epoca eocenă.

La partea inferioară se constată o trecere gradată de la orizontul 
argilelor cenuşii, pe cînd la partea superioară suportă, fără nici o tran
ziţie, seria argilelor vărgate superioare.

Orizontul calcarului grosier inferior este reprezentat prin nisipuri 
cenuşii-albicioase cu intercalaţii de gresii friabile şi prin calcare cenuşii-

gălbui, uneori cu nuanţe verzui, sau calcare 
cenuşii, foarte dure, organogene.

în  majoritatea cazurilor orizontul se 
poate identifica după blocurile sau frag
mentele de calcare, care se întîlnesc pe ver- 
sanţii dealurilor. Bareori, calcarele apar sub 
forma de bancuri, cu suprafeţele de strati- 
ficaţie neregulate.

Deschiderile în care să se poată urmări 
trecerea de la orizontul argilelor cenuşii la 
orizontul calcarului grosier inferior sînt spo
radice. Cea mai expresivă deschidere se gă
seşte pe versantul de vest al Dealului Bacoş. 
Începînd de la partea inferioară se observă 
(fig. 10) :

— nisipuri cenuşii micacee, cu inter
calaţii de gresii grosiere în bancuri de 
0,30 — 0,50 m grosime şi gresii mai fine, foarte 
friabile, cenuşii-albicioase ;

— 0,60 — 0,80 m calcare cenuşii-nisi- 
poase, dure, care conţin ostreide, Pmnasp., 
plăci de echinide. Constituie un singur banc. 
în  secţiuni subţiri (pl. I I ,  fig. 2) se observă : 
miliolide (Biloculina, Triloculina, Spirolocu- 
lina, Pentelina), textulariide, rotaliide, nu-

muliţi mici, indeterminabili specific, fragmente de testuri de Orbitolites, 
plăci şi spini de echinide, Lithothamnium. Se observă apoi cuarţ în 
granule cu contururi neregulate, unghiulare, frecvente. Cimentul este con
stituit din calcit microgranular. Ca frecvenţă, predomină organismele. 
Eoca este un calcar nisipos organogen ;

— circa 1 m blocuri şi fragmente din aceleaşi calcare, apoi seria 
de argile roşii superioare.

în  secţiunile subţiri efectuate în calcarele organogene care aflo- 
rează la o distanţă mică spre nord, pe lîngă organismele menţionate se 
mai găsesc : alveoline, ostracode, fragmente de cochilii de Pinna şi de alte 
lamelibranhiate. Cimentul este format din calcit microgranular, cu zone 
de largă cristalizare, cu slabe pigmentări de oxizi de fier sau cu impu
rităţi argiloase. Organismele predomină.
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Fig. 10. — Coloană stratigrafică 
în depozitele orizontului calca
rului grosier inferior de la Văli- 
şoara (versantul vestic al Dealului 

Racoş).
1. Seria marină inferioară : o, orizontul ar
gilelor cenuşii ; b. orizontul calcarului grosier 
inferior: 2, seria argilelor vărgate supe

rioare.
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întregul complex, constituit din calcare organogene şi nisipuri cu 
intercalaţii de gresii friabile, are aici o grosime de 6 — 7 m.

Nisipurile în care se intercalează gresiile friabile le trecem la ori
zontul calcarului grosier inferior, deoarece arată o schimbare în procesul 
de sedimentare şi se găsesc constant, în toată regiunea cartată, în baza 
nivelului calcaros organogen.

Cu cît se trece din regiunile sudice către nord se constată o creştere 
în grosime a nivelului calcaros din orizontul calcarului grosier inferior, 
fără să depăşească însă 10 m.

Totodată este de remarcat faptul că în acelaşi sens, de la sud către 
nord, calcarele îşi schimbă treptat faciesul. în  părţile de sud (Dealul 
Dosuri), calcarele sînt mult mai dure, cenuşii, cu foraminifere, ostreide, 
Pinna sp. etc., plăci de echinide.

în părţile de nord ale regiunii (Dealul Cetate) se întîlnesc frecvent 
calcare gălbui, constituite exclusiv din miliolide şi alveoline. Par lipsite 
de macrofaună (pl. I I ,  fig. 3).

întrepătrunderea dintre cele două faciesuri se observă în împreju
rimile satului Tăuţi (D. Lazului).

А. К  o c h (1894) citează din orizontul calcarului grosier inferior
din această regiune cîteva specii de moluşte :

Phasianella scalaroides d’Arch. (Săvădisla — v. Benţe).
N  atica sp. (Săvădisla, v. Benţe)
Spondylus radula Lam. (Săvădisla)
Tellina sinuata Lam. (Săvădisla)
Crassatella gigantica Koch (Vlaha).

N. M é s z â r o s  (1957) menţionează în plus în acelaşi orizont 
specia Miltha (Miltha ) cf. consobrina (Deshayes) (Săvădisla).

în  deschiderile întîlnite de noi în regiunea cercetată n-am găsit 
mulaje de moluşte.

Spre sud de Dealul Bacoş, orizontul calcarului grosier inferior 
pierde treptat în grosime. După fragmentele foarte frecvente de calcare 
care apar pe versantul de vest, abrupt, al Dealului Coasta Mare de la 
sud de valea Hăşdate, acest orizont pare să fie reprezentat şi aici, însă 
cu o grosime mult mai mică. Aceste fragmente de calcare organogene 
sînt asemănătoare acelora întîlnite în Dealul Bacoş. Le considerăm că 
aparţin orizontului calcarului grosier inferior şi pentru motivul că repre
zintă primul orizont calcaros, care apare sub seria argilelor vărgate 
superioare. Orizontul stratelor de Cluj se poate identifica chiar pe culmea 
dealului, iar nivelul marnelor cu mulaje de moluşte din orizontul argilelor 
cenuşii apare mult mai jos pe pantă, la aproximativ 15—20 m deasupra 
nivelului pîrîului Litei.

Orizontul calcarului grosier inferior se poate urmări pe versanţii 
dealurilor din jumătatea de est a regiunii, sub forma unei fîşii înguste, 
mai mult sau mai puţin continuă. Începînd de la nord către sud, a fost 
întîlnit în dealurile Cetăţii, Crucii, Gîrbăului, Lazului, Coasta Urşilor, 
Coasta Dumbrăvilor, Coasta Ursului şi în toate culmile care pornesc 
aproape paralel spre vest de Dealul Dosuri-Eacoş.
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Ţinînd seama de faptul că toate formaţiunile eocene au cădere 
uşoară către NE sau către E, orizontul calcarului grosier inferior se 
găseşte probabil şi pe vîrfurile dealurilor de la vest de cele menţionate : 
Dealul Big, Dealul Pădurea Mare, Dealul Mare şi continuarea acestuia 
către est — Dealul Lung. în  aceste dealuri, fragmente şi blocuri de 
calcare din orizontul calcarului grosier inferior au fost găsite numai în 
două puncte : la cota 528 m de la vest de pîrîul Sinasclău (continuarea 
către est a Dealului Botund) şi mult mai la sud, în şaua dintre Dealul 
Lung şi Dealul Şei, de la sud de Vălişoara. Celelalte dealuri sînt toate 
împădurite şi nu oferă nici o indicaţie.

Faţă de cercetătorii anteriori, menţionăm pentru prima dată pre
zenţa orizontului calcarului grosier inferior şi pe valea Gîrbăului şi pe 
culmea dealurilor de la sud de Floreşti şi în Dealul Crucii.

Orizontul calcarului grosier inferior din regiunea de la sud-vest de 
Cluj este echivalentul stratigrafie al gresiei de Bacoţi din regiunea Jibou 
(G r. B ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e  a, 1956 ; N. M é s z â r o s ,  
1957; I. D u m i t r e s c u ,  1957).

în  orizontarea dată de А. К  o c h corespunde „orizontului calca
rului grosier inferior” , partea superioară a „stratelor calcarului grosier 
inferior”  (tabelul 10).

Acest orizont încheie seria de depozite marine inferioare.

EOCENUL SUPERIOR

Atribuim eocenului superior depozitele seriei argilelor vărgate supe
rioare şi ale celor trei orizonturi care constituie seria marină superioară 
(stratele de Cluj, orizontul marnelor şi calcarelor cu Nummulites fabianii 
şi orizontul marnelor şi calcarelor cu briozoare).

Seria argilelor vărgate superioare şi stratele de Cluj aparţin etajului 
ledian. Orizontul marnelor şi calcarelor cu Nummulites fabianii şi ori
zontul marnelor şi calcarelor cu briozoare aparţin etajului wemmelian 
(ludian).

LEDIANUL

Seria argilelor vărgate superioare

Depozitele acestei serii se deosebesc fundamental de acelea ale 
seriilor marine, inferioară şi superioară, între care sînt cuprinse.

Sînt alcătuite din argile roşii-cărămizii, uneori nisipoase, care 
alternează cu argile cenuşii-verzui şi mai ales cu nisipuri cenuşii-verzui 
sau cenuşii-albicioase, fine şi fin micacee.

în  baza seriei predomină argilele. Către partea superioară devin 
tot mai frecvente nisipurile.

Sînt cazuri cînd seria argilelor vărgate superioare nu se poate distinge 
uşor de orizontul argilelor cenuşii din seria marină inferioară, în care, 
după cum s-a arătat, sînt intercalaţii frecvente de argile roşii. Faptul
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acesta apare evident în văile adinei de la nord de Vălişoara, care îşi au 
izvoarele sub culmea Dosuri-Bacoş. Pe văile acestea şi mai ales pe valea 
care separă Dealul Uşior de culmea cu aspect de platou de la nord, dacă 
nu se urmăresc cu atenţie formaţiunile, pentru a se găsi orizontul calca
rului grosier inferior, de altfel destul de subţire şi adeseori mascat de argilele 
care curg pe pantă, nu se poate şti cînd s-a trecut de la orizontul argilelor 
cenuşii la seria argilelor vărgate superioare. în  această parte a regiunii, 
nisipurile cenuşii-verzui sau cenuşii-albicioase, intercalate în partea supe
rioare a seriei, prezintă o uşoară stratificaţie. în  cuprinsul lor se găsesc 
cîteva bancuri de gresii foarte slab consolidate (Dealul Perilor, unde au 
aproximativ 10 m grosime, Dealul Uşior şi pe versantul de sud al culmii 
de la nord de acesta).

De asemenea, la partea superioară a seriei se pot observa cîteva inter
calaţii subţiri de marne nisipoase albe-gălbui-verzui (Dealul Dosuri şi 
est de Ciurda). Ultima intercalaţie de marne are 0,70 m grosime şi 
constă din două bancuri de 0,30—0,40 m grosime fiecare.

Se găseşte la o distanţă de 1—5 m sub calcarele oolitice din baza 
stratelor de Cluj (fig. 11).

în secţiuni subţiri (pl. I I ,  fig. 4) se observă granule de cuarţ cu con
tururi neregulate, unele rotunjite, altele unghiulare, care reprezintă 50 % 
din masa rocii. Mai apar şi cîteva cristale de muscovit, cimentate cu calcit 
microgranular. Materialul argilos este destul de abundent. Boca este 
o marnă calcaroasă, nisipoasă. Macroscopie se observă porozităţi fine şi 
un pigment brun, probabil de natură organică.

Caracterele litologice ale seriei argilelor vărgate superioare se menţin 
în toată regiunea cercetată. în toată seria argilelor vărgate superioare 
n-am întîlnit nici un rest organic. Nici secţiunile subţiri făcute în marne 
şi nici probele de microfaună n-au dat vreo indicaţie în acest sens.

în regiunea Mezeşului sînt semnalate de către K. H o f m a n n  
şi I. Z. B a r b u  (în Gr.  B ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u  l e  a, 1956) 
în intercalaţiile marnoase din partea inferioară a stratelor de Turbuţa : 
Limnaeus sp. şi Planorbis sp. Pe valea Nadaşului, A l .  P  â v a y a 
găsit resturile unui pachiderm : Brachyăiastematherium transylvanicum. 
А. К  o c h (1894) menţionează asemenea resturi şi în Dealul Cetăţii 
la sud de Floreşti. Toate acestea arată că sedimentarea seriei argilelor 
vărgate superioare trebuie să fi avut loc într-un regim lacustru.

Faciesul seriei argilelor vărgate superioare este întrucîtva asemă
nător cu acela al depozitelor care constituie orizontul vărgat. Depozitele 
seriei argilelor vărgate superioare sînt însă mai fine, lipsite de material 
grosier, conglomeratic, frecvent în seria vărgată inferioară. Aceasta denotă 
că materialul care constituie seria argilelor vărgate superioare provine 
în mare parte din zona argilelor vărgate inferioare de pe marginea bazi
nului, exondată în acea vreme.

Grosimea seriei argilelor vărgate superioare este de 30—40 m la sud 
de valea Hăşdate şi atinge 50—60 m în dealurile Dosuri şi Gîrbău.

Seria argilelor vărgate superioare este dezvoltată numai în partea 
de est a regiunii. Se găseşte pe culmile dealurilor Cetăţii, Crucii, Coasta 
Urşilor, Coasta Dumbrăvilor, Coasta Ursului şi pe toate culmile de deal
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ce pornesc din Dealul Dosuri-Racoş către vest. Spre est de dealurile 
menţionate, apare pe versanţii dealurilor Gîrbău, Lazului, Galiser, Signito, 
Dumbrava şi Dosuri, la altitudini tot mai joase, afundîndu-se sub for
maţiunile seriei marine superioare. în  părţile de sud ale regiunii mai 
apare în împrejurimile satului Ciurila şi la sud de valea Hăşdate, în Dealul 
Coasta Mare şi în Dealul Şili. Argilele vărgate superioare de pe culmile 
D. Crucii şi D. Coasta Urşilor sînt semnalate de noi pentru prima dată.

Seria marină superioară

în  această serie sînt cuprinse depozitele dintre argilele vărgate supe
rioare şi stratele de Mera (Gr.  R ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e  a, 
1956).

în  împrejurimile Clujului, în seria marină superioară se poate face 
următoarea orizontare :

1. stratele de Cluj (ledian) ;
2. orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii \ wemmelian
3. orizontul marnelor şi calcarelor cu briozoare / (ludian)

1. Stratele de Cluj

Cu stratele de Cluj începe cel de-al doilea ciclu de sedimentare 
marină din epoca eocenă din NV Bazinului Transilvaniei.

în  regiunea cercetată, stratele de Cluj sînt reprezentate printr-un 
facies preponderent calcaros. în cuprinsul lor se pot distinge două ori
zonturi : a) orizontul calcarelor oolitice şi b) orizontul calcarului grosier 
superior. Ca şi seria argilelor vărgate superioare, stratele de Cluj sînt dez
voltate numai în partea de est a regiunii.

Deschideri, în care să se poată urmări întreaga succesiune a depo
zitelor, începînd de la seria argilelor vărgate superioare şi pînă la orizontul 
marnelor şi calcarelor cu N. fabianii, n-au fost întîlnite. Mai expresive 
sînt deschiderile de pe versantul de vest al dealului de la sud-est de Ciurila 
şi de pe Pîrîul Sec, de la nord de acest sat. în  restul regiunii se întîlnesc 
diferite nivele din stratele de Cluj.

Pe versantul de vest al dealului de la sud-est de Ciurila pe partea 
stingă a drumului, care urcă pe lingă biserica satului spre Pruniş, este 
bine deschis orizontul calcarelor oolitice.

Pe seria argilelor vărgate superioare, care se încheie cu argile roşii 
şi cenuşii-verzui cu intercalaţii de marne dure, nefosilifere stau (fig. 11) 

— 0,80—1 m calcare oolitice gălbui, cu gasteropode şi lamelibran- 
hiate de dimensiuni mici, de cîţiva milimetri şi cu cochilii de Anomia1).

J)G r .  R ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e a  (1956, p. 287), referindu-se la calcarele ooli
tice din baza stratelor de Cluj, menţionează că „nucleul oolitelor este un mic gasteropod sau 
un foarte mic lamelibranhiat din genul Lutetia, cunoscut In eocenul bazinului parizian” .

Precizăm că gasteropodele şi lamelibranhiatele (g. Lutetia) de dimensiuni mici se prezintă 
sub forma de mulaje. Umplutura cochiliilor acestor organisme o constituie cîteva oolite.
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Fig. 11. — Coloană stratigrafică în de
pozitele părţii superioare a seriei argilelor 
vărgate superioare şi în seria marină su

perioară de la Ciurila.
J, Seria argilelor vărgate superioare ; 2, seria marină 
superioară : a, stratele de Cluj : a} , orizontul calcare
lor oolitice ; o?, orizontul calcarului grosier superior ; 
b, orizontul marnelor şi calcarelor cu Xvwmvlites 

fabianii ; 3, sarmalian.
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în  secţiuni subţiri (pl. I I ,  fig. 5) se observă numeroase oolite perfect 
formate, eu structura fibroradiară caracteristică, al căror nucleu este con
stituit din miliolide, textulariide, rotaliide de dimensiuni mici, sau chiar 
din cîteva granule din calcit. Oolitele prezintă adeseori în centru un pig
ment feruginos. în  spaţiile dintre oolite se pot identifica granule rare de 
cuarţ, cu contururi neregulate. Cimentul este constituit din calcit micro- 
granular. Urmează :

— l m  marne nisipoase, fin micacee, cenuşii-gălbui sau cenuşii- 
albicioase, şistoase, cu intercalaţii mai calcaroase ;

— 0,50 m calcare oolitice ;
— 1,50—2 m calcare marnoase, şistoase, albe-gălbui; către bază 

se găsesc cîteva intercalaţii de calcare oolitice de 0,15 m grosime ;
— 4—6 m acoperit; sînt probabil argile cenuşii nefosilifere, care se 

găsesc constant, în toată regiunea, la partea superioară a acestui orizont.
în  continuare, pe aproximativ 25—30 m pe versantul dealului, în 

carierele vechi de pe ambele părţi ale drumului şi în rîpa de pe partea 
dreaptă a drumului, se găsesc din loc în loc bancuri de calcare dure, albe- 
cenuşii cu miliolide şi mulaje frecvente de moluşte.

Pe Pîrîul Sec de la nord de Ciurila, la cîţiva metri mai sus de con
fluenţa acestuia cu pîrîul Corbului, este deschisă partea superioară a 
orizontului calcarului grosier superior. Profilul (fig. 11) începe cu :

— 1 m marne cenuşii-albăstrui cu frecvente exemplare de : Trochus 
sp. ; N  atica sp., Cerithium sp., cardiacee şi Vulsella sp. ; acestea din urmă 
sînt mai rare în bază şi mult mai frecvente către partea superioară, unde 
formează un lumaşel de circa 25—35 cm grosime; conţin de asemenea 
şi miliolide ;

— 1 m calcare marnoase albe-albăstrui cu miliolide, Natica sp., 
Vulsella sp. ; constituie două bancuri de grosimi aproape egale ;

— 1,50 m marne cenuşii-albăstrui nisipoase, fin micacee, nefo
silifere ;

— 0,50 m marne cenuşii-albăstrui mai deschise la culoare decît cele 
precedente. Conţin numeroase exemplare de Trochus cu cochilii de dimen
siuni mici, de Vulsella sp., Natica sp., Cerithium sp. Urmează :

— 3,50—4 m calcare albe-gălbui, dure, în bancuri de 0,30—0,50 m 
grosime, separate prin marne gălbui, şistoase, fosilifere ; s-au putut iden
tifica : miliolide, Vulsella sp., ostreide, Velates sp. ;

— 0,25 m marno-calcare dure, fin nisipoase, cenuşii-gălbui ;
— 2,50 m calcare în bancuri de 0,20—0,50 m grosime cu Litho- 

cardium carinatum Bronn, Carăium sp. ;
— 0,20 m calcare marnoase, fin nisipoase, cu Pleurotomaria sp. şi 

alte gasteropode ;
— 0,25 m calcare cu Trochus sp., Modiolus (Modiolus) modioloides 

Bell., tuburi de moluşte litofage etc. ;
— 0,20 m lumaşel, constituit numai din cochilii de Modiolus (Mo

diolus) modioloid.es Bell. ;
— 0,20 m calcare grezoase cu N. fabianii (Prever), care stau în 

baza orizontului marnelor şi calcarelor cu N. fabianii.
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în cuprinsul orizontului calcarului grosier superior se pot identifica, 
cele două nivele semnalate de Gr. E ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e a  
(1956), în depozitele corespunzătoare din regiunea Cluj şi Jibou. Nivelul 
cu VulseUa apare aici aproximativ la partea mediană a orizontului, iar 
nivelul cu Campanile giganteum Lamk., la partea superioară a acestuia.

Remarcăm faptul că în această parte a regiunii, în asociaţie cu 
Campanile giganteum Lamk. se găseşte frecvent şi Lithocarăium carinatum 
Bronn şi că orizontul se încheie cu un lumaşel constituit numai din cochilii 
de Modiolus (Moăiolus) modioloides Bell.

Grosimea stratelor de Cluj din împrejurimile satului Ciurila este 
de 40—45 m. Orizontului calcarelor oolitice îi revin circa 10— 12 m 
din bază.

Mai spre nord, în carierele deschise pe tot versantul de vest al Dea
lului Dosuri—Eacoş se poate identifica întreaga serie a stratelor de Cluj. 
Astfel, sub Dealul Eacoş au fost găsite calcarele oolitice cu care încep, 
în toată regiunea, stratele de Cluj.

în  toate celelalte cariere, situate mai sus, pe versantul dealului se 
găsesc calcare dure, cenuşii-albicioase, compacte, cu aspect oolitic dat 
de numărul mare de miliolide, care constituie aproape în întregime roca, 
stratificate în bancuri groase de 0,30—0,80 m. Unele calcare sînt mai 
marnoase. între bancuri sînt intercalate, mai ales către partea superioară 
a orizontului, marne de aceeaşi culoare, şistoase, bogate în miliolide sau 
chiar argile marnoase cenuşii, mai mult sau mai puţin stratificate, cu 
grosimi pînă la 0,60 m.

Grosimea calcarelor oolitice din bază, grosimea seriei argiloase, 
care se interpune între acestea şi masa de calcare de deasupra, precum 
şi grosimea acestuia din urmă, nu se pot aprecia, din lipsă de deschideri 
continui. în  totalitate, stratele de Cluj au, aici, peste 60 m.

Stratele de Cluj se întîlnesc aproximativ cu aceleaşi caractere lito- 
logice şi faunistice în toată regiunea cercetată. Singura deosebire constă 
în faptul că în partea de nord a regiunii, în orizontul calcarelor oolitice 
predomină calcarele asupra marnelor şistoase (D. Gol, D. Galiser).

Masa de calcare formează suprafeţele structurale din D. Gîrbău— 
Dealul Lazului, D. Dosuri—Eacoş şi D. Coasta Mare, a căror cădere uşoară 
către est şi nord-est se poate observa cu uşurinţă. La est de valea Gîr- 
băului şi pîrîul Morii, stratele de Cluj se găsesc la altitudini din ce în ce 
mai joase pe versanţii dealurilor : Galiser, Gol, Signito, Dumbrava, 
Măgura şi cele din împrejurimile Ciurilei. Menţionăm în plus, faţă de 
cercetătorii precedenţi, prezenţa orizontului calcarelor oolitice din 
baza stratelor de Cluj şi pe Dealul Cetăţii (558 m), de la sud de Floreşti 
(pl. II, fig. 6).

Fauna colectată din depozitele orizontului calcarului grosier supe
rior, deschise în cariere destul de numeroase pe versanţii dealurilor men
ţionate, este reprezentată prin foraminifere, corali solitari şi coloniali, 
briozoare, lamelibranhiate, gasteropode, echinide, iar dintre algele eal- 
caroase — Lithothamnium.

Dintre foraminifere, macroscopie, se pot distinge miliolide şi numu- 
liţi. Miliolidele se găsesc în toată grosimea orizontului.

5 -- e. 3(302



66 STRATI GRAFIA EOCENULUI DIN REGIUNEA DE LA SUD-VEST DE CLUJ

Numuliţii, reprezentaţi prin speciile : N. striatus (Brug.) şi N.fabianii 
(Prever), se întîlnesc la partea superioară a orizontului, în nivelul cu 
Campanile giganteum Lamk., în toată regiunea cercetată (Ciurila, nord 
de Sălicea, D. Dumbrava, D. Galiser). N. striatus (Brug.) a mai fost întîlnit 
după cum s-a arătat şi în orizonturile seriei marine inferioare. N . fabianii 
(Prever) apare pentru prima dată în depozitele eocene, în acest nivel.

Celelalte foraminifere : rotaliide, textulariide, nodosarii, alveoline, 
Orbitolites sp. le-am identificat în secţiuni subţiri (pl. I I ,  fig. 7). Alături de 
acestea şi de miliolidele foarte frecvente (Biloculina, Quinqueloculina, 
Pentelina), în secţiuni subţiri se mai pot observa plăci şi spini de echi- 
nide, briozoare, fragmente de cochilii de moluşte şi mai rar de brahiopode 
şi fragmente de melobesiee, cimentate cu calcit microgranular, care pre
zintă pe alocuri plaje de largă cristalizare. în  unele secţiuni se mai pot 
observa oolite rare sau pseudo-oolite şi cîteva granule de cuarţ cu conture 
neregulate.

Dintre moluşte şi echinide am determinat :
-f Lucina dalmatina Opp. (D. Dosuri)
+  Lucina (Lucinoma) musculata Cossm. (D. Galiser)
-f Divaricella (Divaricella) cf. ermenonvillensis d’Orb. (D. Galiser) 
+  Tellina granconensis Opp. (D. Galiser)

Tellina sp. (D. Galiser)
+  Chama (Chama) subgigas d’Orb. (D. Şili)

Chama sp. (cf. Chama lamellosa Lamk.) (est de Ciurila)
+  Laevicardium ( Trachycardium) commutatum Bovereto (D. Ga

liser, D. Gîrbău)
+  Car diurn bonellii Bell. (D. Galiser)
-j- Cardium cf. perezi Bell. (D. Şili)
+  Cardium levesquei d’Orb. (D. Gîrbău)
+  Cardium nummuliticum d’Arch. (D. Dosuri)

Cardium sp. (D. Gîrbău, D. Galiser, D. Dosuri, Ciurila)
-j- Lithocardium carinatum Bronn (D. Şili, est de Ciurila, D. Dosuri, 

D. Gîrbău)
+  Chione aglaurae Brongn. (D. Şili, D. Eacoş)

Meretrix hilarionis Opp. (D. Gîrbău)
Barbatia textiliosa Desh. (D. Dosuri)
Arca sp. (D. Galiser)

+  Pectunculus aff. striatissimus Bell. (D. Măgura)
Vulsella ( Vulsella) aff. legumen d’Arch. (D. Gîrbău, D. Galiser, 

D. Şili)
Anomia sp. (pretutindeni)
CMamys sp. (D. Gîrbău)
Sponăylus sp. (D. Gîrbău)

-|- Gryphaea (Gigantostrea) rarilamella Mellev. (D. Gîrbău)
Ostrea sp. (pretutindeni)

+  Modiolus (Modiolus) modioloides Bell. (nord de Sălicea, nord 
şi est de Ciurila)

+  Thracia ( Cyathodonta) cf. crossei Mayer (D. Eacoş)
Pholadomya puschi Goldf. (D. Dosuri)
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Pholas sp. (pretutindeni)
Petricola sp. (pretutindeni)
Pleurotomaria (Chelotia) concava Desh. (D. Măgura, nord de 

Sălicea)
-|- Trochus cf. heres Desh. (D. Galiser)
-j- Delpiiinula {Delphinula) calcar Lamk. (D. Gîrbău, D. Galiser) 

Vdates sp. (nord de Ciurila)
Campanile giganteum Lamk. (D. Şili, D. Dosuri)

+  Campanile cf. benechi Bayan (D. Dosuri, nord de Sălicea)
+  Campanile cf. parisiense Desh. (D. Dosuri)

Campanile sp. (D. Dosuri)
Turritella (Haustator) imbricataria Lamk. (D. Galiser)

-f Ampullina grossa Desh. (D. Dosuri)
+  Megatylotus (Eeshayesia) cf. parisiensis Baulin (D. Gîrbău,, 

D. Galiser)
+  N atica cf. calvimontana Desh. (D. Gîrbău)

N  atica sp. (pretutindeni)
Cepatia cepacea Lamk. (D. Dosuri)
Rostellaria (Sulcogladius) goniophora Bell. (D. Dumbrava)

+  Hippochrenes amplus Solander (D. Dosuri)
Terebellum aff. obtusum Sow. (D. Dosuri)
Clavilithes (Rhopalites) scalaroides d’Arch. (D. Dosuri)

+  Galeodes pyruloides Grat. sp. mut. bonnetensis Boussac (D. Ga
liser)

Schizaster archiaci Cotteau (D. Dosuri)
+  Eupatagus formosus Loriol (D. Dosuri)

Echinanthus sp. (D. Şili, est de Ciurila)
Eupatagus sp. (D. Şili).

La acestea adăugăm corali solitari întîlniţi în Dealul Gîrbău, Dealul 
Dosuri, la nord de Ciurila, Dealul Şili, corali coloniali găsiţi în dealul de 
la est de Ciurila, în asociaţie cu briozoare în colonii tubulare, rămuroase 
şi algele calcaroase — Lithothamnium, care apar destul de frecvent în 
partea superioară a orizontului calcarului grosier superior în Dealul Ga
liser, la nord de Ciurila şi Dealul Şili.

în afară de speciile determinate de noi din orizontul calcarului grosier 
superior, А. К  o c h (1894) citează în plus următoarele :
Peşti

Oiodus obliquus Ag. (dinţi)
Cefalopode

Nautilus cf. parallelus Schafh.
Gasteropode

Voluta cf. torulosa Desh.
Voluta cf. harpula Lamk.
Voluta sp. ind.
Ovula cf. ellypsoidalis d’Arch.
Ovula cf. elongata d’Arch.
Ovula sp. ind.
Cypraca cf. elegans Defr.
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Cypraea cf. oviformis Sow.
Harpa mutica Lamk.
Cassidaria nodosa Dix.
Cassidaria sp. ind.
Terebettum convolutum Lamk.
Terebellum belemnitoideum d’Arch.
Rostellaria fissurella Lamk.
Rostellaria sp. n. (Pterodonta crassa Schafh. aff.) 
Ficula pannus Desh.
Conus cf. crenulatus Desh.
Conus sp. ind.
Fusus regularis Sow.
Fnsus cf. bervillei Desh.
Cerithium cf. cornu-copiae Sow.
Cerithium tschihatscheffi d’Arch.
Cerithium cf. rude Sow.
Natica sigaretina Desh. (Ciurila)
Natica longispira Leym.
Natica cf. angulifera d’Orb.
Natica patula Desh.
Nerita ( Velates) schmiedeliana Chemn.
Xenophora confusa Desh. (cumulans Brongt.) 
Xenophora agglutinans Lamk.
Trochus monilifer Lamk.
Helphinula cf. lima Desh.
Pleurotomaria ( ? ) bianconii d’Arch.
Butta cf. brongniarti Desh.
Turritella carinifera Desh.
Tmritella cf. fasciata Lamk.
Turritella sp. trochoides Desh. aff. (Ciurila). 

Lamelibranhiate
T  credo tournali Leym.
Teredo cf. parisiensis Desh.
Panopaea cf. intermedia Sow.
Panopaea corrugata Dix.
Tellina sinuata Lamk.
Tellina cf. subrotunda Desh.
Cytherea cf. multisulcata Desh.
Cytherea v. Venus sp. ind.
Cardium cf. orbiculare Schafh.
Cardium cf. gratum Defr.
Cardium cf. rachitis Desh.
Cardium cf. obliquum Lamk.
Cardium cf. picteti d’Arch.
Cardium cf. galaticum d’Arch.
Cardium (Hemicardium) difficile Mieh.
Chaîna cf. gigas Desh.
Fimbria (Corbis) subpectunculus d’Orb.
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Fimbria lamellosa Lamk.
Gyprina subathoensis d’Arch. (Ciurila)
Luoina mutabilis Lamk.
Lucina (?) submcaryi d’Arch.
Diplodonta sp. ind.
Crassatella plumbea Desh.
Crassatella cf. distincta Desh.
Limopsis sp.
Pectunculus pulvinatus Lamk.
Area cf. heterodonta Desh. ( =  Area biangula Lamarck la N. M é s- 

z â г о s 1957)
Area cf. peethensis d’Arch.
Mytilus cf. rigaultii Desh.
Mytilus cf. acutangulm Desh.
Mytilus cf. rimosus- Lamk.
Mytilus sp. ind.
Pinna cf. margaritacea Lamk.
Pecten solea Desh.
Pecten thorenti d’Arch.
Spondylus sp. ind.
Ostrea transilvanica Hofm.
Anomia tenuistriata Desh.

Echinide
Goelopleurus equis A  g.
Leiopedina samusi Pâv.
Echinanthus scutella Lamk.
Fchinolampas giganteus Pâv.
Echinolampas cf. silensis Desor (Ciurila)
Hemiaster nux Des.
Toxobrissus lorioli Bittn.
Schizaster vicinalis Ag.
Prenaster alpinus Desor
jEuspatangus erassus Hofm.
Euspatangus cf. elongatus Ag.
Majoritatea speciilor citate de acest autor provin din Dealul Galiser 

şi cîteva numai, de la Ciurila.
Macrofauna, reprezentată aproape prin aceleaşi specii de organisme, 

în toată regiunea cercetată, ca şi secţiunile subţiri efectuate în roci, dove
desc că în timpul sedimentării orizontului calcarului grosier superior, 
regimul de sedimentare era acelaşi în toată regiunea. Indicaţii asupra 
adîncimii reduse a apelor sînt date şi de faciesul depozitelor orizontului 
din baza stratelor de Cluj (calcare oolitice).

între stratele de Cluj şi seria argilelor vărgate superioare pare să 
fie o tranziţie gradată. La partea superioară a seriei argilelor vărgate 
superioare se intercalează, după cum am arătat, la Ciurila şi în Dealul 
Dosuri, marne nisipoase gălbui, ca imediat, la 1—5 m deasupra acestora 
să se dezvolte orizontul calcarelor oolitice. Apele mării par să înlocuiască 
şi de astă dată, treptat, ca şi în cazul primului ciclu de sedimentare marin,
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apele lacului în care avusese loc sedimentarea seriei argilelor vărgate 
superioare.

Lipsa totală a organismelor în marnele nisipoase ne face să nu putem 
preciza căreia dintre cele două formaţiuni aparţin : seriei argilelor vărgate 
superioare sau stratelor de Cluj ? Poziţia lor stratigrafică imediat sub 
orizontul calcarelor oolitice ne determină să le considerăm ca un facies 
de tranziţie între formaţiunile lacustre şi formaţiunile marine. Deoarece 
caracterele nete de sedimentare marină se fac cunoscute începînd cu ori
zontul calcarelor oolitice, considerăm că cel de-al doilea ciclu de sedi
mentare marină începe cu acest orizont.

Pentru regiunea Cluj, A. K o c h  (1894) a separat în cuprinsul aces
tor strate ( =  stratele calcarului grosier superior) patru orizonturi 
(tabelul 10) :

a) orizontul gipsului superior sau al marnelor şi calcarelor cu Anomia 
(10 m) ;

b) orizontul calcarelor cu ostracode (9,25 m) ;
c) orizontul argilelor nefosilifere (6 m) ;
d) orizontul calcarelor grosiere superioare (19 m).
Pentru aceeaşi regiune, G r. E ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e a  

(1956) separă numai două orizonturi : orizontul gipsurilor superioare şi al 
calcarelor oolitice, orizont în care grupează primele trei orizonturi ale lui 
A. K o c h  şi orizontul calcarului grosier superior.

Pentru depozitele corespunzătoare din această regiune, К. M é s- 
z â r o s  (1957) menţionează trei orizonturi: orizontul cu ano mii ; ori
zontul gipsurilor superioare ; orizontul calcarelor grosiere superioare.

Deoarece în regiunea cercetată de noi se disting cu uşurinţă cele 
două orizonturi separate de Gr. E ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e a  
(1956), am păstrat orizontarea dată de aceşti autori, dar, pentru că în 
orizontul inferior al stratelor de Cluj lipsesc gipsurile, am păstrat pentru 
acest orizont numai denumirea de „orizontul calcarelor oolitice” .

WEMMELIANUL ( =  LUDIANUL1 2

2. Orizontul marnelor şi calcarelor cu hiummulites fabianii

Acest orizont este cuprins între stratele de Cluj şi orizontul marnelor 
şi calcarelor cu briozoare.

Extinderea acestui orizont în regiunea de la sud-vest de Cluj este 
cu mult mai mică în comparaţie cu a celorlalte orizonturi eocene infe
rioare.

Apare pe culmile dealurilor de la vest de valea Gîrbăului, în care 
sînt dezvoltate şi stratele de Cluj, cu excepţia Dealului Cetăţii de la sud 
de Floreşti şi Dealul Coasta Mare de la sud de valea Hăşdate, unde nu a 
fost întîlnit. în  Dealul Gîrbău (571 m) şi în Dealul Lazului (594 m) for
mează două petice cu suprafeţe reduse. O dezvoltare mai mare are în 
Dealul Dosuri şi în împrejurimile satului Sălicea. în  dealurile de la est
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de valea Gîrbăului (Galiser, Signito, Dumbrava) ca şi în dealurile de la 
est şi nord de Ciurila, orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii se 
poate urmări pe versanţii de vest ai acestora, suportînd fie orizontul 
marnelor şi calcarelor cu briozoare, fie formaţiunile miocene. La sud de 
valea Hăşdate se întîlneşte pe versantul de vest al Dealului Şili.

Ca şi stratele de Cluj, orizontul marnelor şi calcarelor cu N . fabianii 
prezintă aceleaşi caractere litologice şi faunistice în toată regiunea 
cartată.

Pe Pîrîul Sec de la nord de Ciurila (fig. 11), peste lumaşelul consti
tuit din cochilii de Modiolus, care încheie stratele de Cluj, urmează :

— 0,20 m calcare grezoase, glauconitice, cu N. fabianii frecvenţi ;
— 0,40 m calcare dure, nisipoase, cenuşii-gălbui cu N . fabianii, 

Anomia sp. ; Carăium sp., echinide ;
— 3—3,50 m calcare grezoase cu numuliţi frecvenţi, Chlamys sp., 

Leiopedina samnsi Pâv. etc., dispuse în 5—6 bancuri de 0,30—0,50 m 
grosime, separate prin marne nisipoase cu numuliţi ;

— 4—5 m acoperit. Urmează apoi pietrişuri miocene cu structură 
torenţială, cu elemente de dimensiuni pînă la 10 cm diametru.

în  secţiunile subţiri efectuate în calcarele cu numuliţi, pe Ungă 
numuUţi se pot identifica miUoUde, textulariide, rotaliide, Nodosaria, 
briozoare divers secţionate, fragmente de cochiUi de moluşte, plăci şi 
spini de echinide, alge calcaroase (melobesiee). Se observă, de asemenea, 
granule de cuarţ cu contururi neregulate, unghiulare. Cimentul este consti
tuit din calcit microgranular.' Atît cimentul cît şi organismele sînt pig
mentate cu un pigment feruginos.

Deschideri, în care să se poată urmări trecerea de la stratele de Cluj 
la orizontul marnelor şi calcarelor cu N . fabianii şi de la acesta la ori
zontul marnelor şi calcarelor cu briozoare, se întîlnesc pe versantul de sud 
al Dealului GaUser şi pe versantul de vest al Dealului Dumbrava.

Pe versantul de sud al Dealului Galiser, peste stratele de Cluj, 
reprezentate prin calcare în bancuri groase, cu Campanile giganteum 
Lamk., pectinide etc., miliolide şi rari numuliţi, stau aproximativ 20 m 
calcare mai nisipoase în bază, marnoase către partea superioară, dure, 
gălbui, cu numuliţi frecvenţi, dispuse în bancuri de 0,20—0,50 m grosime, 
separate prin marne şistoase de aceeaşi culoare. Sînt intercalate şi bancuri 
subţiri de calcare dure, cenuşii, în care predomină miliolidele. Spre partea 
superioară a orizontului devin preponderente marnele moi, friabile, care 
trec treptat, către orizontul marnelor şi calcarelor cu briozoare. în  baza 
orizontului predomină formele megasferice (A) de N. fabianii (Prever). 
La partea superioară devin frecvente şi formele microsferice (B) ale acestei 
specii.

Aceeaşi situaţie se întîlneşte şi pe versantul de vest al Dealului 
Dumbrava.

g Orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii este foarte bogat în 
organisme. Conţine : numuliţi, lamelibranhiate, gasteropode, echinide, corali 
.solitari etc. Din fauna colectată din acest orizont, am putut determina :

-j- Nummulites incrassatus de la Harpe
+  Nummulites chavannesi de la Harpe
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-f Nummulites striatus (Brug.)
-h Nummulites pulchellus Iîantken 
-f Nummulites variolarius (Lamk.)

Nummulites fabianii (Prever)
Lucina sp. (D. Galiser)
Pinna sp. (D. Galiser)

+  Chama ( Chama) calcar ata Lamk. (est de Ciurila)
-f Laevicardium ( Trachycardium) gigas Defr. (X). Dumbrava)
-j- Miocardia acutangula Bell. (D. Galiser)

Miocardia sp. (D. Galiser)
-|- Cordiopsis cf. incrassata Sow. (D. Galiser)
+  Ghlamys (Chlamys) biarritzensis d’Arch. var. subtripartitus 

d’Arch. (D. Galiser)
-|- Ostrea sp. (aff. O. cyathula Lamk.) (D. Galiser)

Gryplxaea (Gigantostrea) rarilamella Mellev. (D. Galiser, est de 
Ciurila)

Ostrea sp. (pretutindeni)
+  Pholadomya pusclvi Goldf. (D. Dumbrava, est de Ciurila) 

Pholadomya sp. (D. Dumbrava)
Crassatella sp. (D. Galiser)
Pholas sp. (D. Galiser, est de Ciurila)
Petricola sp. (D. Galiser, est de Ciurila)

+  Pleurotomaria sismondai Goldf. (D. Galiser, est de Ciurila)
+  Pleurotomaria (Ghelotia) concava Desh. (D. Dosuri)
+  DelpMnula (Delphinula) calcar Lamk. D. Dosuri)
-j- Ampullina auriculata Grat. (D. Dumbrava, D. Galiser)
-|- Ampullina grossa Desh. (D. Dosuri)
-f Megatylotus (Deshayesia) parisiensis Baulin (D. Galiser)
+  Natica infundibulum Watelet (D. Galiser, D. Dosuri)
+  Cromium lignitarum Desh. (D. Dosuri)

Natica sp. ind. (D. Gîrbău, D. Galiser, D. Dumbrava, Ciurila) 
-f Bimella fissurella Lamk. (est de Ciurila)

Terebellum aff. belemnitoidum d’Arch. (D. Galiser)
Terebellum sp. (D. Galiser, Ciurila)

-f Conus (Stephanoconus) aff. calvimontensis Desh. (D. Galiser, est 
de Ciurila)

Nautilus sp. (D. Galiser)
Cidaris sp. — plăci şi radiole — (D. Galiser, D. Gîrbău, D. Dosuri) 

+  Leiopedina samusi Pâv. (D. Galiser, nord de Ciurila) 
Echinolampas escheri Ag. (D. Galiser)
Opissaster nux Desor (D. Dumbrava, D. Galiser, D. Dosuri, est 

de Ciurila)
+  Linthia ybergensis Loriol (D. Galiser)

Laganum transilvanicum Pâv. var. décagonale Koch. (D. Galiser, 
D. Dumbrava, est de Ciurila)

-r Brissopsis forojuliensis Opp. (D. Galiser)
+  Brissopsis cf. elegans Ag. (D. Galiser)
-j- Eupaiagus aff. rostratus d’Arch. (D. Dumbrava)
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Eupatagus elongatus Ag. (D. Galiser)
Eupatagus sp. (D. Galiser)
Echinanthus sp. (D. Galiser)
corali solitari (D. Galiser, D. Dumbrava, Ciurila).

La speciile enumerate mai sus adăugăm pe acelea citate de A. K o c h  
(189-1), care n-au fost întîlnite de noi. Din regiunea de la SV de Cluj, 
А. К  o c h menţionează un singur punct fosilifer : Dealul Galiser. In 
acest punct citează :
Peşti

Lamna cuspidata Ag. (dinţi)
Otodîis sp. (dinţi)

Crustacei
Palaeocarpilius macrocheilus Desor 
Palaeocarpilius sp.
Calianassa sp.

Viermi tubicoli
Şerpuia spirulaea Lamk.

Cefalopode
Nautilus parallelus Schafh.

Gasteropode
Rostellaria goniophora Bell.
Cypraea cf. elegans Defr.
Voluta cf. mutata Desh.
Terebellum obtusum Sow.
N  atica caepacea Lam.
N  atica sigaretina Desh.
Pleurotomaria badin — kewiensis d’Arch.
Turritella imbricataria Lam.

Lamelibranhiate
Teredo tournait Leym. (?)
Tcredo cf. vermicularis Desh.
Car diurn cf. picteti d’Arch.
Hemicardium sp. ind.
Chama cf. gigas Desh.
Lucina (? ) subvicaryi d’Arch.
Mytilus rigaultii Desh.
Mytilus acutangulus Desh.
Lima cf. rara Desh.
Pecten thorenti d’Arch.
Pecten solea Desh.
Spondylus radula Lamk.
Spondylus buchi Phil.
Ostrea flabellula Lamk.
Ostrea semiplicata Hofm.
Ostrea martinsi d’Arch.
Anomya tenuistriata Desh.
Qastrochaena sp.
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Echinide
Cidaris ( ?) subacicularis Par.
Leiocidaris itala Laube
Sismondia rosacea Leske sp.
Echinanthus scutella Lam.
Echinolampas cf. affinis (Goldf.) Ag.
Schizaster lucidus Laube
Schizaster ambulacrum Desh. sp.
Schizaster vicinalis Agass.
Euspatangus pavayi Koch
Conocrinus thorenti d’Arch.
Bourgetocrinus ellipticus Schaur.

Ehizopode
Nummulües intermedia d’Arch. (pretutindeni)
Nummulües fichteli d’Arch. (pretutindeni)
Nummulües vasca Joly et Leym.
Orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii este identificat încă 

din 1886 de А. К  o c h în regiunea de la sud de Cluj ( =  stratele cu Inter
media), începînd din Dealul Galiser, peste Dealul Signito, pînă în culmea 
dintre localităţile Pruniş şi Ciurila.

Faţă de răspîndirea dată de E m i l i a  S a u l e  a, în harta publi
cată în 1956, pentru orizontul marnelor şi calcarelor cu N . fabianii 
( =  marnele cu N, fabianii la G r. E ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e  a), 
noi am identificat în plus prezenţa acestui orizont şi pe culmea Dealului 
Gîrbău şi Dealului Lazului.

3. Orizontul marnelor şi calcarelor cu briozoare

Eeprezintă ultimul orizont al seriei marine superioare.
Acest orizont stă în continuitate de sedimentare pe orizontul mar

nelor şi calcarelor cu N. fabianii şi suportă formaţiunile miocene trans- 
gresive (tortoniene — Dealul Galiser sau sarmaţiene — Dealul Dumbrava).

Spre deosebire de orizontul precedent, orizontul marnelor şi calcarelor 
cu briozoare prezintă variaţii laterale de facies.

Este bine dezvoltat în dealurile Galiser şi Dumbrava. în  Dealul 
Dumbrava, pe versantul de vest al acestuia, peste orizontul marnelor 
şi calcarelor cu N. fabianii stau calcare albe-cenuşii, dure, în bancuri 
groase, foarte bogate în organisme. Conţin : briozoare în colonii tubulare, 
rămuroase sau sub formă de cruste, foarte frecvente, apoi pectinide şi 
mulaje de lamelibranhiate şi gasteropode, echinide şi rari numuliţi. între 
aceste bancuri de calcare mai compacte, se intercalează calcare de aceeaşi 
culoare, poroase, cu aceleaşi organisme. în  secţiuni subţiri (pl. I I ,  fig. 10) 
se pot identifica dintre foraminifere : rotaliide, miliolide şi textulariide 
de dimensiuni mari, numuliţi, apoi fragmente de cochilii de Pinna şi alte 
moluşte, plăci şi spini de echinide şi briozoare divers secţionate, foarte 
frecvente. Tot atît de frecvente sînt şi algele calcaroase (melobesiee).
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Organismele constituie circa 60% din masa rocii. Se mai observă cuarţ 
cu contururi unghiulare. Cimentul este constituit din calcit microgranular, 
cu plaje de largă cristalizare. Roca este un calcar cu briozoare, melobesiee 
şi subordonat foraminifere.

Calcarele cu briozoare sînt deschise pe o grosime de 10—12 m. Partea 
superioară a orizontului nu se poate distinge. în solul cenuşiu-negricios 
de pe pantă se găsesc numuliţi foarte rari. Către culmea Dealului Dum
brava apar elemente de pietrişuri mărunte, miocene.

Pe versantul de sud al Dealului Galiser orizontul marnelor şi cal
carelor cu briozoare este reprezentat prin marne de culoare cenuşie- 
albicioasă, poroase, cu frecvente briozoare. Conţin, de asemenea, lameli- 
branhiate, gasteropode, echinide etc. în  secţiuni subţiri, se constată 
lipsa algelor calcaroase. Celelalte organisme sînt aceleaşi ca în secţiunile 
din calcarele din Dealul Dumbrava. în  plus, se găsesc fragmente de cochilii 
de brahiopode. Cimentul îl formează calcitul microgranular, cu plaje de 
largă cristalizare şi cu pigment feruginos. Predomină briozoarele.

în partea inferioară a orizontului, briozoarele sînt foarte frecvente 
şi se întîlnesc şi numuliţi [ N.fabianii (Prever)] rari. Către partea supe
rioară, în marne gălbui, .fin nisipoase, friabile, cu briozoare mai rare, se 
găsesc ostrei de talie mare. Acest nivel, care încheie seria de depozite 
eocene din regiune, este acoperit, aici, transgresiv de marne cu globigerine 
şi tufuri dacitice tortoniene.

Orizontul marnelor şi calcarelor cu briozoare se mai întîlneşte în 
dealurile Lazului şi Dosuri.

în  Dealul Lazului se poate identifica după briozoarele detaşate din 
rocă, frecvente în şiroirile mici de pe culme şi după blocurile de calcare 
albe, organogene, asemănătoare acelora din Dealul Dumbrava.

Pe culmea Dealul Dosuri, în partea de nord a acestuia, între blocurile 
strînse de localnici la marginea ogoarelor, se găsesc calcare cenuşii-albi- 
cioase, mai curînd lumaşele constituite preponderent din briozoare, corali 
solitari, gasteropode şi lamelibranhiate, acestea din urmă sub formă de 
mulaje, miliolide, numuliţi rari etc. în  secţiuni subţiri se observă milio- 
lide, textulariide de dimensiuni mari, plăci şi spini de echinide, spini de 
holoturide şi mai ales briozoare divers secţionate. Cuarţul se prezintă sub 
forma de granule cu contururi unghiulare, rare. Organismele reprezintă 
circa 75% din masa rocii. Cimentul constituit din calcit microgranular 
prezintă pigment feruginos şi de natură organică. Sînt calcare cu 
briozoare şi foraminifere (pl. I I ,  fig. 9). în  solul gălbui, marnos sau 
de cele mai dese ori cenuşiu de pe culme, pe lingă numuliţi rari, detaşaţi 
din rocă, se găsesc frecvente briozoare în colonii tubulare, rămuroase 
sau foliacee.

Dintre toate grupele de organisme menţionate în acest orizont, 
rol esenţial prezintă briozoarele cheilostomate. Celelalte organisme, fiind 
prost păstrate, n-au putut fi determinate.

Pentru regiunea care a constituit obiectul studiului nostru, 
А. К  o c h (1894) nu menţionează nici un punct fosilifer. în schimb, 
21. M é s z â r o s  citează din „orizontul marnelor cu briozoare”  de pe
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valea Pleşca (Cluj-Mănăştur), puţin mai la est de regiunea cercetată de 
noi, următoarele specii :

Gardita ( Venericardia) laurae Brongniarti 
Gyrena (Cyrena) incompta Deshayes 
Tivela deltoidea (Lamarck)
Pitar (Callista) lunularia Desh.
Barbatia (Barbatia) appendiculata (Sowerby)
Anadara globulosa (Desh.)
Mytilus sp.
Corbula pixidicula Deshayes
Corbula (Bicorbula) gallicula Deshayes
Calyptraea ( Trochita) cf. aperta (Solander).
Din cele relatate rezultă că orizontul marnelor şi calcarelor cu brio- 

zoare prezintă variaţii de facies de la sud către nord. Calcarele recifale 
trec lateral la calcare mai dure, poroase şi acestea la marne, în care carac
terul esenţial din punct de vedere faunistic este dat de briozoarele cheilo- 
stomate, care iau o mare dezvoltare.

Ca şi celelalte orizonturi ale seriei eocene, marnele şi calcarele cu 
briozoare apar pe culmile dealurilor în părţile mai vestice (D. Lazului, 
D. Dosuri) şi pe versanţii dealurilor, la altitudini mai reduse, spre est 
(D. Galiser, D. Dumbrava).

Grosimea orizontului marnelor şi calcarelor cu briozoare nu pare să 
depăşească 25 m (D. Galiser).

In orizontarea dată de А. К  o c h (1888, 1894), orizontul marnelor 
şi calcarelor cu briozoare corespunde ,,straţelor cu briozoare” (tabelul 10). 
Autorul le semnalează la sud de Cluj numai în pădurea Mănăştur. 
Gr. R ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e a  (1956) le citează în dealu
rile Galiser şi Dumbrava.

După cum am arătat, noi am întîlnit orizontul cu briozoare şi pe 
culmile dealurilor Lazului şi Dosuri.

Cele trei orizonturi, care se pot separa în cuprinsul seriei marine 
superioare la sud de valea Someşului Mic, reprezintă echivalentul strati
grafie al „seriei calcaroase recifale”  din regiunea din împrejurimile Jibo- 
ului după Gr. E ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e a  (1956), sau „cal
carelor eocene superioare”  după N. M é s z â r o s  (1957), sau „seriei 
calcaroase” , fără adaosul „recifală”  după I. D u m i t r e  s e u  (1957).

REPARTIZAREA PE VERTICALĂ A FAUNEI DIN DEPOZITELE 
SERIILOR MARINE EOCENE DIN REGIUNEA DE LA SUD-VEST DE CLUJ

Analizînd în totalitate fauna determinată de noi din orizonturile 
seriilor marine eocene şi ţinînd totodată seama şi de speciile menţionate 
de A. K o c h  (1894) şi N. M é s z â r o s  (1957) din regiunea de la 
sud-vest de Cluj se constată următoarele :

— numuliţii, pe lingă formele comune ambelor serii marine, prezintă 
specii caracteristice seriei marine inferioare şi specii caracteristice seriei 
marine superioare ;
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— lamelibranhiatele şi gasteropodele sînt reprezentate prin aceleaşi 
genuri atît în seria marină inferioară cit şi în seria marină superioară ; 
totuşi, se constată că, în majoritatea cazurilor, genurile dau specii loca
lizate, fie numai în seria marină inferioară, fie numai în seria marină 
superioară ; adeseori, speciile aceluiaşi gen diferă de la un orizont la altul 
chiar în cadrul aceleiaşi serii marine ;

— echinidele au, în schimb, o dezvoltare mai mare în seria marină 
superioară, unde se întîlnesc şi genuri deosebite de acelea ale seriei marine 
inferioare ca : Echimlampas, Echinanthus, Brissopsis, Leiopedina, Linthia, 
Laganum.

în  cele ce urmează vom indica speciile comune pentru mai multe 
orizonturi şi speciile pe care le-am găsit numai în cadrul unui singur 
orizont (tab. 2—8).

Seria marină inferioară

Fauna întîlnită în depozitele seriei marine inferioare este localizată 
în general ca şi aceea din depozitele seriei marine superioare în nivelele 
marnoase şl calcaroase.

Tabelai 2
R&spindirca faunei orizontului gipsului inferior şi al inarno-calcarelor eu AnomUt

Nr.
crt.

Răspîndirea 
pe verticală

Denumirea
speciilor x.

Seria marină inferioară Seria marină 
superioară

oriz.
gips
inf.
calc.
Ano
mia

oriz. 
cu Л". 
perfo- 
ratus

oriz.
arg.
ce

nuşii

oriz.
calc.
gro
sier
inf.

str.
Cluj
oriz.
calc.
gro
sier
sup.

oriz. 
cu N . 
fabi- 
anii

oriz.
cu

brio-
zoare

1 Lacina incerta d’Arch. ~T *
2 Lucina (Cavilucina)

bipartita Dcfr.
3 Tellina (Macaliopsis)

pegroli Cossm. 4 -  *

4 Tellina sp. ~r
5 Soleciirlus sp. —

6 Nenwcardiuin cf. nicensc Bell. _L_ * _ L  *
7 Fragiun distingucndum Mayer — *
s Cardinrn sp.
9 Libitina /aba d’Arch. *

10 Meretrix villanovae Dcsli. J- *
11 Mctrcia (ЛJcrcimonia) secunda

Desh. *
12 Marcia (Mercimonia) deleia

Desh. " Г

13 Anomia (Anemia) lemiistriata
Dcsli. --

Notu. Speciile notate cu semnul -r* clin tal>elele l i - S  au fost menţionate pentru prima dată de noi în depozitele
din regiunea cercetată.
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tabelul 2  ( continuare)

Nr.
crt.

'v  Răspîndirea 
\  pe verticală

Denumirea
speciilor

Seria marină inferioară Seria marină 
superioară

oriz.
gips
inf.
calc.
Ano
mia

oriz. 
cu N . 
perfo
ratus

oriz.
arg.
ce

nuşii

oriz.
calc.
gro
sier
inf.

str.
Cluj
oriz.
calc.
gro
sier
sup.

oriz. 
cu N . 
fabi- 
anfi

oriz.
cu

brio-
zoare

14 Anomia sp. +

15 Gryphaea ( Gryphaea)  brongniarti
Bronn + + *

16 Gryphaea archiaci Bell. + *

17 Gryphaea ( Fatina )  esterhazyi
Pâv. +

18 Ostrea sp. +

19 Modiolus ( Brachydontes)  nysti
Kickx in Nyst _L  *

20 Corbula ( Bicorbula)  gallica
Lamk. + +

21 Corbula sp. +
22 Velates schmiedelianus Chemn. + +  *

23 Turritella ( Haustator)  imbrica-
taria Lamk. _L "Г -1-

24 Cromium ( Cromium )  rusticum
Desh. -j- * + *

25 Natica sp. _L

26 Hippochrenes amplus Solander +  * + +  *

27 Hippochrenes sp. +
28 Eupatagus ornatus Ag. aff. var.

gomberlina Opp. +  *
29 Eupatagus haynaldi Pâv. - r
30 Eupatagus sp. “Г

Orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia conţine 
cîteva specii de lamelibranhiate şi gasteropode comune cu orizontul cu 
N . perforatus, orizontul argilelor cenuşii şi stratele de Cluj.

Din cele 21 de specii determinate de noi din acest orizont, 14 specii 
le-am întîlnit numai în acest orizont, 19 specii le-am găsit numai în seria 
marină inferioară, 2 specii trec şi în seria marină superioară.

în  orizontul cu N. perforatus, fauna este reprezentată aproape exclu
siv prin numuliţi. Dintre aceştia, o singură specie, N . lueasi Douv., se 
găseşte numai în acest orizont. N. perforatus (Montf.) trece şi în orizontul 
argilelor cenuşii, iar celelalte două specii : N. striatus (Brug.) şi N. vario- 
larius (Lamk.) se întîlnesc, în plus, şi în orizonturile seriei marine 
superioare.

Dintre moluşte, Velates ( Velates) schmiedelianus Chemn. l-am întîlnit 
numai în depozitele seriei marine inferioare, iar Gryphaea (Gigantostrea) 
rarilamella Mellev. apare şi în depozitele seriei marine superioare.
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Nr.
crt.

Răspîndirea 
pe verticală

Denumirea
speciilor

Seria marină inferioară Seria marină 
superioară

oriz.
gips
inf.
calc.
Ano
mia

oriz. 
cu N . 
perfo
ratus

oriz.
arg.
ce

nuşii

oriz.
calc.
gro
sier
inf.

str.
Cluj
oriz.
calc.
gro
sier

sup.

oriz. 
cu N. 
fabi- 
anii

oriz.
cu

brio-
zoare

1 Nummuliles slrialus (Brug.) + + +  * 4- *
2 Nummulites variolarius (Lamk.) + + * + *
3 Nummuliles lucasi Douv. +  *
4 Nummulites perforatus (Montf.) -f + *
5 Pecten sp. (fragmente) +
6 Gryphaea (Giganlostrea) rarila-

mella Mellev. 4- + J- * +
7 Oslrea sp. (fragmente) -r
8 Velates schmiedelianus Chemn. + -P  *
9 Corali coloniali 4-

10 Anomia sp. (fragmente) +

Tabelul 4
Răspîndirea faunei orizontului argilelor cenuşii

Nt .
crt.

Răspîndirea 
pe verticală

Denumirea
speciilor

Seria marină inferioară Scria marină 
superioara

oriz.
gips
inf.
calc.
Ano
mia

oriz. 
cu N . 
perfo
ratus

oriz.
arg.
ce

nuşii

oriz.
calc.
gro
sier
inf.

str.
Cluj
oriz.
calc.
gro
sier

sup.

oriz. 
cu Л\ 
fabi- 
anii

oriz.
cu

brio-
zoare

1 Nummulites striaius (Brug.) ~ r _|_ * 4- *
2 Nummulites variolarius Lamk. - r Ч" * -L *
3 Nummulites perforatus (Montf.) -1- + *
4 Orbiloliles sp. + * + *
5 Alveolina sp. + - f *

T
o Miliolide ~r + T -J- 4-
7 Lucina prominensis Opp. + *
8 Tellina sp. +
9 Cardium aff. rouaulti Bell. + *

10 Nemocardium cf. nicense Bell. *
T

11 Cardium sp. +
12 Meretrix hilarionis Opp. +  * + *
13 Venus subaglaurae d’Arch. J- *
14 Anomia sp.
15 Chlamys (Chlamys) muliislriala

Poli sp. var. allonensis Boussac +  *
io Chlamys sp. +
17 Spondylus cf. palareensis Boussac +  *
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t a b e lu l  i  ( c o n t in u a r e )

Nr.
crt.

Răspîndirea 
pe verticală

Denumirea
speciilor

Seria marină inferioară Seria marină 
superioară

oriz.
gips
inf.

calc.
Ano-
mia

oriz. 
cu N . 
perfo
rat us

oriz.
arg.
ce

nuşii

oriz.
calc.
gro
sier
inf.

str.
Cluj
oriz.
calc.
gro
sier
sup.

oriz.
cu N . 
fabi- 
anii

oriz.
cu

brio-
zoare

18 Spondylus aff. bi/rons
Miinster + *

19 Spondylus aff. rarispinus Desh. + *

20 Spondylus sp. -Г
21 Plicatula caillaudi Bell. +  *

22 Gryphaea (Gryphaea) brongniarti
Bronn + 1 *

T
23 Gryphaea ( Giganloslrea)  rărită-

mella Mellev. ~ r _L
+  * +

24 Ostrea sp. +

25 Thracia (  Thracia )  bellardii Pictet +  *

26 Thracia (  Thracia) prominensis Opp. +  *

27 Panope ( Panope)  heberti
Bosquet +  *

28 Panope ( Panope)  cf. intermedia
Sow. +

29 Corbula cf. semicoslata Bell. “Г

30 Corbula IBicorbula) gallica
Lamk. _L 1

~ r

31 Corbula sp.
32 Pholas sp. + J_ -t-
33 Campanile defrenatum Gregorio +  *

34 Turrilella (H  ans taior) imbrica-
laria Lamk. 4_ ~i~ “Г

35 Turrilella (Haustalor) cf. copiosa
Desh. - r  *

36 Turrilella sp. +

37 Ampullina picteti Héb. et P.énev. - f  *

38 Ampullina palula Lamk. j .

39 Ampullina grossa Desh. +  * 4 -  * + *

40 Megatylotus sp. [gr. Megaly-
lotus ( Megatylotus)  crassati-
mis Lamk.]

41 Cromium (Cromium) rusticum
Desh. “Г 4 -  *

42 Cromium lignilarum Desh. 4_ *

43 Xalica sp. -b

44 Roslellaria ( Sulcogladius)  gonio-
phora Bell. - j-  * 4_

45 Rimella fissurella Lamk. +  *

46 Hippochrenes amplns Solander 4 -  * - r - r  *
47 Hippochrenes sp. - r

48 Clavilithes ( Rhopalites)  scala-
roides d’Arch. “Г ~ r

49 Clavilithes sp. -Г

50 Echinide indeterminabile 4 -
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în orizontul argilelor cenuşii, fauna de moluşte ia o dezvoltare mult 
mai mare în comparaţie cu aceea din orizonturile precedente ale seriei 
marine inferioare. Dacă în faciesurile marnoase-argiloase din nivelele bogat 
fosilifere din partea inferioară a orizontului se găsesc mai frecvent numuliţi, 
ostreide şi pectinide, în nivelele de marno-calcare şi calcare, gasteropodele 
şi lamelibranhiatele sînt reprezentate prin numeroase genuri şi specii. 
Majoritatea speciilor determinate de noi sînt localizate numai în aceste 
nivele.

Luînd în consideraţie întreaga asociaţie faunistică întîlnită în acest 
orizont şi lăsînd la o parte formele determinate numai generic, constatăm 
că din 34 de specii determinate, 18 specii le-am întîlnit numai în orizontul 
argilelor cenuşii, 23 specii le-am întîlnit numai în orizonturile seriei marine 
inferioare, restul de 11 specii trecînd şi în orizonturile seriei marine 
superioare.

Este de remarcat faptul că speciile genurilor Corbula, CMamys, 
Ostrea, Hippochrenes, Ampullina sînt reprezentate printr-un număr impre
sionant de indivizi. Celelalte specii se găsesc în număr mai redus.

Tabelul 5

K&spîDdirea faunei orizontului calcarului grosier inferior

Nr.
crt.

Răspîndirea 
pe verticală

Denumirea
speciilor

Seria marină inferioară Seria marină 
superioară

oriz.
gips.
inf.
calc.
Ano
mia

oriz. 
cu N. 
perfo- 
ratus

oriz.
arg.
ce
nuşii

oriz.
calc.
gro
sier
inf.

str.
Cluj
oriz.
calc.
gro
sier
sup.

oriz. 
cu K . 
fabi- 
anii

oriz.
cu

brio-
zoare

1 Miliolide + T" + + + -i-
2 Alveolina sp. + + _i_ *
3 Orbitolites sp. -L. * -j- * _L *
4 Anomia sp. -b
5 Pinna sp. ~r
6 Gasteropode indeterininabile T '
7 Echinide (plăci) +

în acest orizont n-am putut identifica decît foraminifere, plăci de 
echinide, fragmente de cochilii de Pinna sp. şi Anomia sp. şi foarte rare 
mulaje de gasteropode de talie mică.

Seria marină superioară

Această serie prezintă, în general, o faună mai variată şi mai bogat 
reprezentată decît seria marină inferioară. Briozoarele, coralii şi algele 
calcaroase, întîlnite sporadic în seria marină inferioară, devin mult mai 
numeroase în seria marină superioară.

e -  c. 3632
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T a b e lu l  ь

R&spîndfrea faunei orizontului calcarului grosier superior 
(stratele de Cluj)

Nr.
crt.

Răsplndirea 
pe verticală

Denumirea 'v. 
speciilor

Seria marină inferioară Seria marină 
superioară

oriz. 
gips 
inf. 

calc. 
Ano- 
mia

oriz. 
cu N . 
perfo
râtes

oriz.
arg.
ce

nuşii

oriz.
calc.
gro
sier
inf.

str.
Cluj.
oriz.
calc.
gro
sier
sup.

oriz. 
cu N . 
fabi
anii

oriz.
cu

brio-
zoare

1 Nummulites slriatus (Brug.) _L + +  * + *
2 Nummuliies fabianii (Prever) +  * + +
3 Miliolide + + + + + +
4 Orbitolites sp. + * + * +  *
5 Alveolina sp. + + +  *
6 Lucina dalmatina Opp. +  *
7 Lucina (Lucinoma) musculata

Cossm. +  *
8 Divaricella (Dioaricella) cf.

ermenonvillensis d’Orb. *
9 Tellina granconensis Opp. +  *

10 Tellina sp. +
11 Chama (Chama) subgigas d’Orb. +  *
12 Chama sp. (cf. Chama lamellosa

Lamk.) +
13 Laevicardium ( Trachgcardium)

commutatum Rovereto +  *
14 Cardium bonellii Bell. +  *
15 Cardium cf. perezi Bell. +  *
16 Cardium levesquei d’Orb. +  *
17 Cardium nummuliticum d’Arch. +  *
18 Cardium sp. +
19 Lilhocardium carinatum Bronn +  *
20 Chione aglaurae Brongn. +  *
21 Mereirix hilarionis Opp. + * +  *
22 Barbatia lextiliosa Desh. +
23 Arca sp. +
24 Peclunculus aff. striatissimus

Bell. +  *
25 Vulsella ( Vulsella) alf. legumen

d’Arch. _L
26 Anomia sp. +
27 Chlamgs sp. +
28 Spondglus sp. +
29 Grgphaea (Gigantostreai rari-

lamella Mellev. + + +  * +
30 Ostrea sp. +
31 Modiolus (Modiolus) modioloi-

des Bell. +  *
32 Thracia (Cgathodonta) cf. cros■

sei Mayer _1_ *
33 Pholadomya puschi Goldf. 4- *
34 Pholas sp. + + +
35 Peiricola sp. i + +  1
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t a b e lu l  6 ( c o n t in u a r e )

Nr.
crt.

Răspîndirea 
pe vcricală

Denumirea ^4. 
speciilor

Seria marină inferioară Seria marină 
superioară

oriz.
gips
inf.
calc.
Ane
mia

oriz. 
cu N . 
perfo- 
ratus

oriz.
arg.
ce
nuşii

oriz.
calc.
gro
sier
inf.

str.
Cluj
oriz.
calc.
gro
sier
sup.

oriz.
cu -V. 
fabi
anii

oriz.
cu

brio
zoare

3G Pleurotomaria ( Chelotia) concava
Desh. + * + *

37 Trochus cf. heres Desh. 4- *
38 Delphinula (Delphinula) calcar

Lamlc. *
T + *

39 Velates sp. +
40 Campanile giganteum Lamk. +
41 Campanile cl. bcnechi Bayan +  *
42 Campanile cf. parisiense Desh. +  *
43 Campanile sp. +
44 Turrilella (Haustator) imbricata-

ria  Lamk. + + -î-
45 Ampultina gorssa Desh. 4- * +  * + *
46 Megatylolus (Deshagesiă) cf. pa-

risiensis Raulin +  * + *
47 Natica cf. calvimontana Desh. +  *
48 Natica sp. +
49 Cepatia cepacea Lamk. +
50 Rostellaria (Sulcogladius) gonio-

phora Bell. +  * +
51 Hippochrenes amplus Solander +  * + +  *
52 Terebellum aff. oblusum Sow. +
53 Clavililhes (Rhopalites) scalaroi-

des d’Arch. + +  .
54 Galeodes pyruloides Grat. sp. mut.

bonnetensis Boussac +  *
55 Schizasler archiaci Cotteau +
56 Eupatagus formosus Loriol +  *
57 Echinanthus sp. +
58 Eupatagus sp. +
59 Corali coloniali şi solitari inde-

terminabili + + +
60 Briozoare în colonii tubulare, ră-

muroase + +
61 Alge calcaroase :

Lithothamnium +

Din 41 de specii determinate de noi din orizontul calcarului grosier 
superior, 28 specii le-am întîlnit numai în acest orizont, 33 specii le-am 
găsit numai în seria marină superioară, iar 8 specii se continuă din seria 
marină inferioară.

Majoritatea speciilor determinate de noi în orizontul marnelor şi 
calcarelor cu N. fabianii sînt menţionate pentru prima dată în acest ori
zont în regiunea de la sud-vest de Cluj. Din cele 34 specii determinate,
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Tabelai 7

Rispindirea faunei orizontului m arnelor şi calcarelor cu N u m m u li le s  f a b ia n i i

Nr.
crt.

Răspindirea 
's. pe verticală

Denumirea
speciilor

Seria marină inferioară Seria marină 
superioară

oriz.
gips
inf.

calc.
Ano-
mia

oriz. 
cu N. 
perfo- 
ratus

oriz.
arg.
ce

nuşii

oriz.
calc.
gro
sier
inf.

str.
Cluj
oriz.
calc.
gro
sier
sup.

oriz. 
cu iV. 
fabi
anii

oriz.
cu

brio-
zoare

1 Nummuliles incrassatus de la
Harpe + *

2 Nummuliles chavannesi de Ia
Harpe + *

3 Nummulites slriatus (Brug.) + + + * + *
4 Nummulites pulchellus Hantken + *
5 Nummulites variolarius (Lamk.) + + * + *
6 Nummulites fabianii (Prever) + * + +
7 Lucina sp. +
8 Pinna  sp. +
9 Chama (Chama) calcarata Lamk. + *

10 Laevicardium ( Trachycardium)
gigas Defr. + *

11 Mioeardia acutangula Bell. + *
12 Miocardia sp. +
13 Cordiopsis cf. incrassata Sow. + *
14 Chlamgs (Chlamgs) biarritzensis

d’Arch. var. subtripartitus
d’Arch. + *

15 Oslrea sp. (aff. Ostrea cgalhula
Lamk.) + *

16 Gryphaea (Giganloslrea) rari-
lamella Mellev. + + _!_ * _L

17 Ostrea sp. +
18 Pholadomga puschi Goldf. + _L  *

19 Pholadomya sp. +
20 Crassatella sp. +
21 Pholas sp. + + _L

22 Petricola sp. + +
23 Pleurotomaria (Chelolia) con-

cava Desh. +  * _L  *
24 Pleurotomaria sismondai Goldf. +  *

25 Delpliinula ( Delphinula )  calcar
Lamk. +  * +  *

26 Ampullina auriculata Grat. 4 - *

27 Ampullina grossa Desh. + * -r~ " *
28 Megatylotus ( Deshayesia)  pari-

siensis Raulin ! *
“Г + *

29 Natica infundibulum Watelel. Ч - *

30 Cromium lignilarum  Desh. + * +  *

31 Natica sp. ~r

32 Rimella fissurella Lamk. +
_L *

33 Terebellum aff. belemniloideum
d’Arch. _L  *

34 Terebellum sp. _L
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t a b e lu l  7 ( c o n t in u a r e )

Nr.
crt.

Răsptndirea 
x. pe verticală

Denumirea
speciilor

Seria marină inferioară Seria marina 
superioară

oriz.
gips
ini.

calc.
Aiw-
mia

oriz. 
cu N . 
perfo- 
ratus

oriz.
arg.
ce

nuşii

oriz.
calc.
gro
sier
inf.

str.
Cluj
oriz.
calc.
gro
sier
sup.

oriz. 
cu N . 
fabi- 
anii

oriz.
cu

brio
zoare

35 Conus (Stephanoconus) aff. cal-
vimontensis Desh. + *

36 Nautilus sp. +
37 Cidaride (plăci şi radiole) +
38 Leiopedina samusi Pâv. i *"Г
39 Echinolampas escheri Ag. +
40 Opissaster nux Desor -J-
41 Linthia ybergensis Loriol +  *
42 Laqanum transilvanicum

PAv. var. decaqonale Koch. - j -

43 Brissopsis forojuliensis Opp. J _  *
44 Jirissopsis cf. eleqans Ag. J. *
45 Eupataqus aff. rostralus d’Arch. ' *
46 Eupatagus elongatus Ag. +
47 Eupalagus sp. “Г
48 Echinanthus sp. +
49 Corali solitari + -Г “Г

23 specii le-am întîlnit numai în acest orizont, 28 specii le-am întîlnit numai 
în depozitele seriei marine superioare, restul de 6 specii continuîndu-se 
din seria marină inferioară.

Tabelul 8

Kâspindireu faunei orizontului marnelor şi calcarelor cu briozoare

Nr.
crt.

Răspîndirca 
pe verticală

Denumirea
speciilor

Scria marină inferioară Seria marină 
superioară

oriz.
=ÎPS
inf.
calc.
Ane
mia

oriz. 
cu N . 
perfo
rat us

oriz.
arg.
ce
nuşii

oriz.
calc.
gro
sier
inf.

str.
Cluj
oriz.
calc.
gro
sier
sup.

oriz. 
cu Л7.
fabi
anii

oriz.
cu

brio
zoare

1 Nummulites fabianii (Prever) + . +
2 Cliama sp. +
3 Mulaje de iamelibranhiate şi

gasteropode indeterminabile +
4 Corali solitari + _L ~r
5 Briozoare cheilostomate în со-

ionii rămuroase şi foliacce “Г +
6 Echinide (plăci şi radiole) +
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în  orizontul marnelor şi calcarelor cu briozoare, predomină brio- 
zoarele cheilostomate. Menţionăm că microfauna, bogat reprezentată 
în calcarele din diferitele orizonturi ale celor două serii marine eocene, 
n-am reuşit s-o detaşăm din rocă. Не-am rezumat atunci numai cu iden
tificarea generică — atît cit a fost posibil — în secţiuni subţiri.

CONSIDERAŢII ASUPRA VÎRSTEI DEPOZITELOR 
SERIILOR MARINE EOCENE DIN REGIUNEA CERCETATA, TRASATE 
PE BAZA STUDIULUI FAUNEI DE NUMULITI, ECHINIDE Şl MOLUŞTE1)

Dintre toate grupele de organisme care au populat mările din timpul 
paleogenului, importanţă stratigrafică esenţială prezintă numuliţii. De 
fapt, folosirea acestora pentru stratigrafia de amănunt a acestui sistem 
de strate este de multă vreme recunoscută.

în  seria de depozite eocene din regiunea Luna-de-Sus—Hăşdate — 
Ciurila—Dealul Galiser (est de Floreşti), atît în seria marină inferioară, 
cit. şi în seria marină superioară există cîte un orizont în care marea masă 
a organismelor conţinute o formează numuliţii. în  seria marină inferioară 
se cunoaşte orizontul cu N. perforatus, iar în seria marină superioară, 
orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii. Fiecare orizont, pe lîngă 
speciile reprezentate printr-un număr colosal de indivizi care au deter
minat denumirea orizontului, mai conţine alte cîteva specii, cu un număr 
mai redus de indivizi, dar care prezintă totuşi valoare stratigrafică.

Este de menţionat faptul că unele specii de numuliţi se mai întîlnese, 
reprezentate fiind printr-un număr mai redus de indivizi şi în orizonturile 
inferioare sau superioare orizonturilor reper din cele două serii marine 
eocene, arătate mai sus.

Vom analiza în continuare extensiunea paleogeografică a fiecărei 
specii în parte şi a asociaţiilor de specii din orizonturile reper din regiunea 
cercetată şi în celelalte bazine marine paleogene din regiunea mesogeană, 
precum şi vîrsta pe care o determină în aceste bazine.

Seria marină inferioară

Orizontul cu N . perforatus. Nummulites perforatus (Montfort) se 
întîlneşte frecvent începînd din partea superioară a luteţianului inferior 
în toată regiunea mesogeană, din Spania şi pînă în regiunea himalaiană, 
asociat fiind cu N. millecaput Boubée, N. brongniarti d’Arch. et Haime, 
N. distans Desh., N. irregularis Desh., N. oiurchisoni Brunner, N. partschi 
de la Harpe, N. atacicus Leym., N. laevigatus Brug. etc., assiline, ortho- 
phragmine şi alveoline cu diverse specii.

în  depozitele de la partea superioară a luteţianului inferior se cu
noaşte în : Alpii francezi şi elveţieni, în R.P.F. Iugoslavia, R.P. Albania,

x) v. tabelul 12.
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Apenini, Sicilia, insula Creta, Carpaţii Nordici, în E.P.B. în Carpaţii 
Orientali, Depresiunea Getică, apoi în Bazinul Aquitaniei, Spania, insulele 
Baleare şi Corsica, Piemont, Yicentin, Bazinul Panoniei, Bazinul Yarnei.

Pe continentul african se cunoaşte în partea de nord a acestuia în 
Eepublica Arabă Unită, Algeria şi Maroc, apoi mai către sud, în estul 
Africii şi în Madagascar.

în  Asia este menţionat în Eepublica Arabă Siria şi Israel, în Iran, 
în Transcaucazia, în Pakistan (Belucistan şi Sind) şi în zona subhimalaiană 
aproape de Soubathou.

în  Bazinul Transilvaniei, în afară de regiunea de la nord-vest a 
bazinului, depozite eocene care conţin pe lîngă o faună bogată de moluşte, 
echinoderme, peşti etc. şi un număr destul de mare de specii de numuliţi, 
mai apar la Porceşti ( K o c h ,  1894 ; H a u g, 1920 ; I. P.-V o i t e ş t i, 
1935 ; Ş t. M a t e e s c u ,  1927) şi la Bodna-Veche (К  o c h, 1894 ; 
Ha u g ,  1920 ; I. P.-V o i t e ş t i, 1935 ; Ş t. M a t e e s c u ,  1926 ; 
T h. K  r a ü t n e r, 1938).

în  orizontul cu N. perforatus din regiunea cercetată, N. perfo
ratus (Montfort) apare asociat cu N . striatus (Bruguière), N . variolarms 
(Lamarck) şi N. lucasi Douvillé. Primele trei specii, la care se adaugă şi 
■Orbitolites complanatus Lamk. se întîlnesc în diverse puncte din Alpii 
Occidentali, întovărăşite fiind de corali şi numeroase moluşte. J. В o u s- 
s a c (1912), care a făcut un studiu amănunţit al numuliticului alpin 
şi E. H a u g  (1920) atribuie stratelor cu un asemenea conţinut faunistic 
vîrsta auversiană, etaj care a fost inclus ulterior la luteţian, reprezentînd 
partea superioară a acestuia (tabelul 11).

în  regiunea alpină, stratele cu asociaţia faunistică menţionată suportă 
stratele cu Cerithium diaboli Brongn. bogat fosilifere, considerate de cei 
doi autori şi de cercetătorii de mai tîrziu ca aparţinînd etajului inferior 
al priabonianului ( =  ledian) (P. L o r y  e t  A. F. d e  L a p p a r e n t ,  
1937; M. Ma i n g n y ,  1937; L. F e u g u e u r ,  1950; M. G i g n o u x ,  
1952).

Asociaţii faunistice mai mult sau mai puţin asemănătoare aceleia 
din orizontul cu N. perforatus din regiunea cercetată se mai întîlnesc 
în Alpii Orientali (la Guttaring în Carinthia), în regiunea Alpilor Dinarici 
(la Kosavin), ( O p p e n h e i m ,  1901 ; H a u g ,  1920) şi în Eepublica 
Arabă Unită (J. C u v i l l i e r ,  1930).

Atît asociaţia faunistică din Alpii Orientali (N . aturicus Joly et 
Leym., N. contortus Desh., N. millecaput Boubée, alveoline, ecbinide, 
moluşte), cît şi aceea din Alpii Dinarici (N . aturicus Joly et Leym., N. luca- 
sanus Defr., N. millecaput Boubée, N. gizehensis Forskal, N. contortus 
Desh., N. striatus d’Orb., assiline, orthophragmine, corali, echinide, mo
luşte) sînt considerate de vîrstă auversiană ( =  luteţian superior).

în  Carpaţii Nordici, prezenţa lui N. perforatus (Montf.) în formaţiu
nile luteţian superioare este semnalată de B i e d a (1931) în Depresiunea 
Liptov. în  Carpaţii sovietici şi anume în Carpaţii Pocuţiei şi ai Maramu
reşului, geologul sovietic G. I. N  e m к o v  (1955) arată prezenţa lui 
N. perforatus (Montf.), reprezentat printr-un număr mare de indivizi în 
conglomeratele şi gresiile seriei carpatice. în  această serie, N. perforatus
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(Montf.) a fost găsit asociat cu N . distans Desh., N . atacicus Leym. şi 
N. incrassatus de la Harpe. Stratele ce conţin această asociaţie de numu- 
liţi sînt atribuite părţii superioare a eocenului mediu.

Mai spre sud, la Bîtcele-Andreenilor (Regiunea Suceava), S. A  t ba 
n a  s i u (1899 b) arată asociaţia : N. perforata d’Orb., N . striata d’Orb., 
N. cf. complanata Lamk., alveoline, orbitoizi, Lithothamnium, care indică 
de asemenea, partea superioară a eocenului mediu. Acelaşi autor deter
mină din gresiile cuarţoase din faciesul de fliş de la SV de satul Păişeni 
(Raionul Pălticeni) : N . perforata — obesa Leym., N . lucasana Defr., 
N. curvispira Menegh., corali, brahiopode, moluşte, asociaţie faunistică 
pe baza căreia atribuie stratelor vîrsta luteţian superior ( =  auversian). 
Mai tîrziu, împreună cu G h. M a c o v e i  şi I. A t a n a s i u  (1927) 
menţionează aceeaşi faună în blocurile remaniate în conglomeratele mio
cène de pe valea Şasea, de lîngă Păişeni. De asemenea, în blocurile rema
niate în conglomeratele de Pietricica, D. M. P r e d a  (în S. A  t h a- 
n a s i u ,  Gh.  M a c o v e i  ş i l .  A t a n a s i u ,  1927) menţionează o 
asociaţie faunistică mai mult sau mai puţin asemănătoare, care indică 
aceeaşi vîrstă.

în  restul zonei flişului Carpaţilor Orientali n-a mai fost semnalată 
nicăieri asociaţia de numuliţi din orizontul cu N . perforatus din NV 
Bazinului Transilvaniei.

în  schimb, în Depresiunea Getică, N. perforatus (Montf.), în asociaţie 
cu diferite specii de numuliţi, moluşte, echinide etc., este citat de o serie 
întreagă de autori. Astfel, G. M. M u r g o c i  (1908) şi O. P r o t e s c u  
(1922) citează pe N. perforata d’Orb. asociat cu orbitoizi la nord de Căli- 
măneşti—Mureasca—Olăneşti, unde reprezintă după aceşti autori eocenul 
mediu şi baza eocenului superior.

La nord de Căpăţîneni, în rîpa Dura, S a b b a  Ş t e f ă n e s c u  
(1897) menţionează : N. perforata d’Orb., N. striata d’Orb., N . murchisoni 
Brunner, mulaje de moluşte (Gerithium giganteum Lamk.), orthophrag- 
mine, corali etc. Pe baza acestei faune, autorul atribuie stratele părţii 
superioare a eocenului mediu.

I. P.-Y o i t e ş t i (1908, 1935), în peticele de calcare numulitice 
de la Albeşti—Cîndeşti—Kamăieşti, găseşte o faună bogată, reprezentată 
prin numuliţi, orbitoizi şi alte foraminifere, echinide, brahiopode, moluşte, 
crustacei, peşti etc., şi alge calcaroase. N. perforatus (Montf.) ( =  N. luca- 
sanus var. granulosa în I. P o p e s  c u - Y o i t e ş t i )  este asociat cu 
N. variolaria Sow., N. striata d’Orb. şi un număr destul de mare de alte 
specii de numuliţi frecvenţi în eocenul mediu şi superior. Yîrsta atribuită 
acestor calcare este luteţian şi eocen superior.

La Sălătrucul-de-Sus, R e d l i c h  (în V o i t e ş t i ,  1908) citează 
pe N. perforata d’Orb. asociat cu N. contortus Desh., alveoline şi moluşte. 
Acelaşi autor (în P r o t e s c u ,  1922) citează pe N. perforata d’Orb. 
asociat cu N. contorta Desh. şi Alveolina longa în Bazinul Brezoi —Titeşti.

în restul Europei, asociaţia de numuliţi din orizontul cu N. per
foratus din regiunea de la SV de Cluj se mai întîlneşte în Bazinul Aqui- 
taniei, în Spania, în Piemont, Vicentin (în stratele de Ronca), în Depre
siunea Panonică (la Ajka, pe marginea colinelor Pădurea Bakony).
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în toate aceste bazine, stratele ce conţin această asociaţie de numuliţi 
sînt atribuite părţii superioare a luteţianului (=auversian) (tabelul 11).

Nummulites perforatus (Montfort) se întîlneşte şi în depozitele din 
baza eocenului superior. Este citat în bazinul Aquitaniei, în Carpaţii 
Nordici ; G. I. N e m к o v  (1955) îl menţionează în conglomeratele 
şi calcarele seriei carpatice, pe panta de sud a masivului cristalin Eahov 
(Maramureş) asociat cu N. incrassatus de la Harpe, N. fabianii (Prever), 
N. pulehellus Hantken şi N. striatus (Brug.). Mai este menţionat în depo
zite de aceeaşi vîrstă în Depresiunea Getică (I. P. - Y  o i t e ş t i, 1908 ; 
G. M. M u r g o c i, 1908; O. P r o t e s c u ,  1922).

Din cele menţionate, rezultă că N. perforatus (Montf.) este o specie 
care apare la partea superioară a luteţianului inferior şi care se menţine pînă 
în baza eocenului superior inclusiv, cînd se întîlneşte numai ca exem
plare rare.

Nummulites striatus (Bruguière) are o răspîndire aproape tot atît 
de mare ca şi N. perforatus (Montf.).

în ceea ce priveşte speciile de numuliţi, care au o extensiune geo
grafică mare, s-ar putea pune întrebarea dacă acestea caracterizează 
acelaşi nivel stratigrafie în toate punctele unde se întîlnesc. B. A  b r a r d 
(1928) dă următorul răspuns la această întrebare :

,,On peut admettre qu’il en est très généralement ainsi. .. En réa
lité, le temps nécessaire à la propagation d’un organisme marin à travers 
le monde est, le plus souvent, géologiquement parlant, négligeable” x).

N. striatus (Brug.) se cunoaşte în depozitele de la partea superioară 
a luteţianului ( =  auversian) în Alpii francezi şi elveţieni, Alpii Dinarici, 
Carpaţi, în Depresiunea Getică, apoi în Bazinul Aquitaniei, în Spania, 
insulele Baleare, Corsica, Piemont, în Vicentin, în Bazinul Panonic, în 
Bazinul Varnei şi în Africa de Nord (Republica Arabă Unită).

N . striatus (Brug.) se întîlneşte şi în formaţiunile eocenului superior. 
Este menţionat în Alpii francezi şi elveţieni, în R.P. Albania, în Carpaţi, 
în Bazinul Aquitaniei, în Spania, Piemont, Yicentin şi în Nordul Africii 
( Republica Arabă Unită, Algeria şi Maroc).

în Asia este menţionat la sud de Caucaz, în R.S.S. Armeană şi 
R.S.S. Gruzină (G. I. S e m k o v ,  1955).

în Bazinul Transilvaniei se cunoaşte în formaţiunile eocene din 
partea de NV a bazinului ( K o c h ,  1894 ; H a u g, 1920 ; Ş t. M a t e- 
e s c u, 1926), la Porceşti ( K o c h ,  1894), regiunea Rodna (T h. K  r ău- 
t n e r, 1938) şi în regiunea Ampoiţa—Şard—Bărăbanţ (M. î  1 i e, 1950).

Celelalte două specii de numuliţi din orizontul cu N. perforatus, 
N. variolarius (Lamk.) şi N. lucasi Douv. au o importanţă stratigrafică 
redusă, deoarece au o extensiune mai mare pe verticală.

N. variolarius (Lamarck) a fost considerat de majoritatea cercetă
torilor ca o specie caracteristică auversianului (ledian) din bazinele vest- 
europene. Ulterior s-a constatat că se întîlneşte în tot eocenul regiunii 
geosinclinale alpine. După cercetările lui R o z l o z s n i k  (1929 — în 
N e m к o v, 1955), N. variolarius (Lamk.) apare în eocenul inferior, se

b  p. 181.
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dezvoltă repede şi se întîlneşte apoi şi în eocenul mediu şi. superior. N. va- 
riolarius (Lamk.) persistă şi în cazul cînd condiţiile de existenţă devin 
mai vitrege, condiţii în care celelalte specii nu se mai pot dezvolta. Numai 
în acest caz, local, N. variolarius (Lamk.) prezintă importanţă stratigra- 
grafică. Un exemplu clasic îl constituie dezvoltarea lui în formaţiunile 
lediene din bazinul anglo-franco-belgian, bazin care constituie după 
J. Б o u s s a c (1912) provincia zoologică nord-occidentală.

O serie de autori îl menţionează în formaţiunile luteţian superioare 
( =  auversian) şi lediene ( =  bartonian), în Alpi, în Carpaţi, în Crimeea, 
apoi în Bazinul Aquitaniei, în Bazinul Varnei şi în E.S.S. Gruzină.

E. H a u g  (1920) îl citează în diferite puncte în toată regiunea 
mesogeană, începînd din Bazinul Aquitaniei şi pînă în Australia.

în ceea ce priveşte pe Nummulites lucasi Douvillé, acesta a fost 
considerat de J. В o u s s a c (1911) ca o specie caracteristică pentru 
partea inferioară a luteţianului. în 1919, H. D o u v i l l é  îl consideră 
specia caracteristică eocenului inferior, ca mai tîrziu, în 1930, J. C u v i l l i e r  
să-l găsească în partea superioară a luteţianului din Egipt, iar 
L. G l a n g e a u d  (1932) (în F 1 a n d r i n, 1934) şi F 1 a n d r i n (1934) 
să-l menţioneze în eocenul superior din Algeria.

Rezultă că N. lucasi Douv. este o specie cu o extensiune pe verti
cală destul de mare, găsindu-se atît în depozitele eocenului inferior cît 
şi în depozitele eocenului mediu şi superior.

în  eocenul inferior, N. lucasi Douv. este menţionat în Bazinul Aqui
taniei, în Alpi, în R. P. Albania, în Yicentin, în Carpaţi, în Crimeea.

în  luteţian se întîlneşte în Bazinul Aquitaniei, în R.S.S. Gruzină 
şi în Republica Arabă Unită, iar în eocenul superior este menţionat în 
Algeria.

în ţara noastră, varietatea N. praelucasi Douvillé este menţionată 
deC. G h e o r g h i u  (1954), în gresiile eocene de la sud de Deva.

în  concluzie, se constată că N. lucasi Douv. şi N . variolarius 
(Lamk.) se întîlnesc aproape în tot eocenul, pe cînd N. perforatus (Montf.) 
este o specie caracteristică părţii superioare a luteţianului inferior şi lute
ţianului superior. N. striatus (Brug.) apare în luteţianul superior ( =  au
versian) şi se continuă apoi şi în eocenul superior.

în  asociaţia de numuliţi întîlnită în orizontul cu N. perforatus, 
rol preponderent joacă N. perforatus (Montf.) şi N. striatus (Brug.). 
N . striatus (Brug.) constituie aproape exclusiv cele două bancuri 
subţiri din baza orizontului şi se întîlneşte apoi, destul de frecvent, 
pînă la partea superioară a orizontului, în care predomină formele A  şi 
B de N. perforatus (Montf.).

Rol stratigrafie în acest caz prezintă N . striatus (Brug.), pentru 
că este singura specie care apare la acest nivel, toate celelalte întîlnindu-se 
în celelalte bazine din regiunea mediteraneană şi în nivelele inferioare. 
Pretutindeni, în domeniul mesogean, momentul apariţiei lui N. striatus 
— după cum s-a mai arătat — este considerat a fi luteţianul superior 
( =  auversian).

Rezultă că orizontul cu N. perforatus din seria marină inferioară 
este de vîrstă luteţian superioară ( =  auversian). în nici un caz nu poate
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f i atribuit ledianului, deoarece epoca de înflorire a lui N. perforatus (Montf.) 
corespunde eocenului mediu (luteţianului). în cazul cînd N. perforatus 
(Montf.) se întîlneşte şi în ledian este reprezentat prin exemplare rare 
şi este asociat cu specii caracteristice acestui etaj.

Seria marină superioară

Orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii. în  acest orizont 
predomină specia care a determinat denumirea orizontului după care, în 
ordinea frecvenţei, urmează N. incrassatus de la Harpe, N. striatus 
(Brug.) şi apoi N. chavannesi de la Harpe, N. pulchellus Hantken şi 
N. variolarms (Lamk.).

N. fabianii (Prever) are o extensiune paleogeografică mai restrînsă 
decît a celorlalte specii întîlnite în orizontul cu N. perforatus. Se cunoaşte 
în Alpi, Carpaţi, R. P. Albania, apoi în Bazinul Aquitaniei, în Spania, 
în Bazinul Vicentin, în Balcani, în Bazinul Varnei şi în Bazinul Panonic.

în Africa de îford este semnalat în Republica Arabă Unită, în Deşertul 
Libiei — în stratele cu care se încheie seria eocenă, în Algeria şi Maroc.

La sud de Caucaz este citat în R.S.S. Gruzină şi R.S.S. Armeană.
Aproape în toate regiunile menţionate, N. fabianii apare asociat 

cu unele din speciile ce se întâlnesc şi în orizontul cu N. fabianii din 
regiunea cercetată. în unele din bazinele din vestul Europei se mai găsesc 
in asociaţie cu N. fabianii ( Prever) : N. garnieri de la Harpe, 
N. bouillei de la Harpe, N. vascus Joly et Leym. şi foarte rar N. per
foratus (Montf.).

N. fabianii (Prever) este considerat de toţi cercetătorii ca o specie 
caracteristică eocenului superior ( =  priabonianului). După R. A  b r a r d 
(1928), apare la partea superioară a ledianului şi se continuă şi în tot 
wemmelianul ( =  ludian =  priabonianul superior).

Nummulites incrassatus de la Harpe este menţionat în Alpi, 
R. P. Albania, Carpaţi, Balcani, în Aquitania, în Piemont, în Bazinul 
Panonic, în R.S.S. Ucraina, apoi, în Algeria, Siria şi în R.S.S. Gruzină.

în bazinele din vestul Europei, majoritatea autorilor menţionează 
prezenţa lui N. incrassatus de la Harpe în depozitele eocenului superior 
şi ale oligocenului. Unii autori ( J. В o u s s a c, 1911 ; Ch. R i s p o 1 i, 
1913 şi M. C i z a n c o u r t, 1933) îl citează începînd din luteţianul su
perior şi pînă în oligocen, inclusiv. în timpul din urmă, G. I. N e m- 
k o v (1955) arată că şi în Carpaţi N. incrassatus de la Harpe îşi face 
apariţia în partea superioară a eocenului mediu şi persistă pînă în oligo- 
cenul inferior inclusiv.

Nummulites pulchellus Hantken şi N. chavannesi de la Harpe 
sînt citaţi, ca exemplare rare, în cîteva regiuni. J. B o u s s a c  (1911), 
L i a g a r n  şi L l u e c a  (în S e m k o v ,  1955) arată că N . pulchellus 
Hantken e adeseori asociat cu N. chavannesi de la Harpe, N. fabianii 
(Prever) şi N. bouillei de la Harpe în partea superioară a eocenului su
perior.
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Nummulites pulchellus Hantken este semnalat în Italia, R. P. Ungară, 
Alpi şi în Carpaţi d e P .  O p p e n h e i m  (1900—1901), J. Bo us -  
s a c  (1911) şi G. I. IST e m к o v  (1955). Acesta din urmă îl menţio
nează în partea de sud a masivului cristalin Rahov, în asociaţie cu 
N. striatus (Brug.), N. perforatul (Montf.), N. fabianii (Prever), N . incras- 
satus de la Harpe şi N. bouillei de la Harpe în conglomeratele şi calca
rele seriei carpatice superioare. Vîrsta atribuită depozitelor pe baza acestei 
asociaţii este eocen superior. După asociaţia de numuliţi se pare că aici 
N. pulchellus Hantken apare încă din ledian. De altfel, E. A  b г a r d 
(1928) arată că această specie îşi face apariţia încă din partea superioară a 
ledianului, derivînd din N. striatus (Brug.).

în  Depresiunea Getică, la Albeşti — Cîndeşti, N. pulchellus 
Hantken este citat de I. P .-У o i t e ş t i (1908) alături de alte specii 
proprii eocenului superior.

Nummulites chavannesi de la Harpe are o răspîndire ceva mai 
mare decît N . pulchellus Hantken. Se mai întîlneşte în afară de regiu
nile menţionate pentru N . pulchellus Hantken şi în Bazinul Aquitaniei 
şi în Republica Arabă Unită ( N e m k o v ,  1955) şi Algeria (F 1 a n d r i n, 
1934). în E.P. Bulgaria este menţionat în Bazinul Bela ( T z a n k o v ,  
1956). în Carpaţi este citat de M. C i z a n c o u r t  (1928, 1933) şi de 
G. I. S e m k o v  (1955). I. P .-У o i t e ş t i îl semnalează în Depre
siunea Getică la Nămăeşti (1908). în  Asia este citat de G. I. N e m k o v  
în R.S.S. Gruzină (1955).

în  ceea ce priveşte extensiunea paleogeografică şi răspîndirea pe 
verticală a celorlalte două specii de numuliţi : N . striatus (Brug.) şi 
N. variolarius (Lamk.), care seîntîlnesc şi în orizontul marnelor şi calcarelor 
cu N . fabianii, au fost arătate la orizontul cu N . perforatus. După cum 
s-a semnalat, ambele specii se continuă şi în eocenul superior.

Analizînd repartiţia stratigrafică a speciilor care se întîlnesc în ori
zontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii, se deduc următoarele :

N. fabianii (Prever), care joacă rol esenţial în cel de-al doilea orizont 
al seriei marine superioare, apare la partea superioară a etajului ledian 
şi se continuă şi în wemmelian ; este deci o formă caracteristică eocenului 
superior ( =  priabonianului) ;

N. incrassatus de la Harpe este semnalat în unele regiuni încă din 
partea superioară a eocenului mediu, continuîndu-se apoi în tot eocenul 
superior şi oligocen ;

N . pulchellus Hantken şi N. chavannesi de la Harpe sînt considerate, 
în general, forme caracteristice părţii superioare a eocenului superior.

Stratele cu acest conţinut faunistic sînt atribuite în celelalte bazine 
numulitice europene (regiunea alpină, bazinele Aquitaniei şi Yicentin) 
şi în Republica Arabă Unită şi Algeria etajului wemmelian (ludian) 
(R. A b r a r d ,  1928; J. F l a n d r i n ,  1934; P. L  o r y et A. F. de  
L a p p a r e n t ,  1937 ; M. G i g n о u x, 1950 ; I. A. К  о r о b к о v, 
1954, 1955) (tabelul 11).

Pe baza studiului asociaţiilor de numuliţi din cele două orizonturi 
reper — din seria marină inferioară şi din seria marină superioară — am 
putut determina vîrsta acestor orizonturi.
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în  cele ce urmează, bazîndu-ne pe studiul faunei de echinide şi 
moluşte, vom arăta la care dintre etajele seriei eocene se pot atribui 
celelalte orizonturi, care au fost iniţial separate după caracterele bio
logice şi faunistice şi după poziţia stratigrafică în raport cu cele două 
orizonturi reper.

în  celelalte bazine paleogene europene, rol stratigrafie, după fora- 
minifere, prezintă unele echinide. Moluştele sînt strîns legate de facies. 
După cum a arătat E. A  b r a r d (1925), folosirea acestora pentru deter
minarea vîrstei depozitelor, fără să se fi stabilit în prealabil stratigrafia 
regiunii cu ajutorul foraminiferelor şi al echinidelor, poate duce la erori 
capitale. Chiar moluştele care se găsesc într-o regiune totdeauna la 
acelaşi nivel nu pot fi folosite pentru determinarea vîrstelor, înainte de 
a fi studiat stratigrafia regiunii cu ajutorul foraminiferelor şi echinidelor.

în  seria marină inferioară noi am întîlnit echinide în orizontul gip
sului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia, reprezentate fiind prin 
cîteva specii ale genului Eupatagus : E. ornatus Ag. aff. var. gombertina 
Opp. şi E. haynalăi Pâv.

Eupatagus ornatus Ag. are o extensiune stratigrafică destul de 
mare, găsindu-se în regiunea mediteraneană începînd din luteţian şi 
pînă la sfîrşitul oligocenului.

Varietatea gombertina Opp. este menţionată de P. O p p e n h e i m 
(1902) în depozitele priaboniene şi oligocène din Bazinul Vicentin.

Eupatagus haynalăi Pâv. se pare că este o specie proprie luteţia- 
nului din Bazinul Transilvaniei.

în  seria marină superioară, echinidele determinate de noi din ori
zontul calcarului grosier superior (stratele de Cluj) şi din orizontul mar
nelor şi calcarelor cu N. fabianii sînt, în majoritate, lipsite de valoare 
stratigrafică. Aproape toate se întîlnesc atît în eocenul mediu cit şi în 
eocenul superior în celelalte bazine numulitice. Singura specie care pre
zintă importanţă stratigrafică în celelalte bazine paleogene vest- şi sud- 
europene este Leiopedina samusi Pâv. Această specie caracterizează for
maţiunile eocene superioare (priaboniene) şi se întîlneşte rar şi în oligocen. 
în Bazinul Transilvaniei, Leiopedina samusi Pâv. este citată în 1884 de 
A. K o c h  în bancurile superioare ale orizontului calcarului grosier 
superior şi în partea inferioară a „straielor cu Intermedia” . Acelaşi 
autor, în 1894, citează această specie numai în orizontul calcarului grosier 
superior. în ultimul timp, Gr. E ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u l e a  
(1956) arată prezenţa acestui echinid numai în marno-calcarele cu echi
nide şi moluşte din nivelul superior al orizontului gipsului inferior şi al 
marno-calcarelor cu Anomia din seria marină inferioară. îs oi am găsit 
cîteva exemplare destul de bine conservate numai în partea inferioară a 
orizontului marnelor şi calcarelor cu N. fabianii, aproape de limita 
cu orizontul calcarului grosier superior. Din cele relatate, rezultă că în 
Bazinul Transilvaniei Leiopedina samusi Pâv. a apărut încă din luteţianul 
superior.

Menţionăm că dintre echinidele determinata din orizontul marnelor 
şi calcarelor cu N. fabianii, specia Laganum transilvanicum Pâv. var.
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décagonale Koch pare să fie localizată numai în Bazinul Transilvaniei, 
unde caracterizează acest orizont.

Asociaţia de echinide din orizontul marnelor şi calcarelor cu 
N. fabianii din nord-vestul Bazinului Transilvaniei este considerată de 
P. O p p e n h e i m  (1900—1901) şi E. H a u g  (1920) caracteristică 
priabonianului.

în  concluzie, pe baza studiului echinidelor întîlnite în depozitele 
seriilor marine eocene din regiune, se poate preciza numai că marno- 
calcarele cu echinide şi moluşte din nivelul superior al orizontului gip
sului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia din seria marină inferioară 
pot fi atribuite luteţianului, pe cînd orizonturile seriei marine superioare 
aparţin eocenului superior (priabonianului).

în  cele ce urmează vom arăta ce vîrstă indică, în celelalte bazine 
paleogene, asociaţiile de specii de moluşte din fiecare orizont din regi
unea de la sud-vest de Cluj.

în  orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia se 
găsesc următoarele categorii de specii de moluşte : a) specii indiferente 
din punct de vedere stratigrafie, care au o extensiune mare pe verticală 
din eocenul inferior pînă la oligocen ; b) specii care se cunosc în tot eo- 
cenul ; c) specii care caracterizează etajul luteţian în celelalte bazine paleo
gene ; d) specii care apar în luteţian, continuîndu-se şi în depozite 
mai noi ; e) specii care în alte bazine paleogene sînt citate numai în oligocen.

a) Din prima categorie fac parte :
Velates schmiedelianus Chemn.
Turritella (Haustator) imbricataria Lamk.
Ambele specii au o extensiune stratigrafică şi paleogeografică 

foarte largă. Menţionăm numai că Velates schmiedelianus Chemn., care 
este fosil caracteristic pentru ypresianul din Bazinul Parisului, se cunoaşte 
în tot eocenul celorlalte bazine vest- şi sud-europene. J. B o u s s a c  
(1911) îl citează şi în depozitele oligocène din Bazinul Vicentin.

b) Dintre speciile cunoscute în tot eocenul din celelalte bazine 
paleogene menţionăm pe Lucina (Cavilucina) bipartita Defr.

c) Speciile caracteristice luteţianului din celelalte bazine sînt 
următoarele : *)

Lucina incerta d’Arch.
+  Tellina (Macaliopsis) peyroti Cossm.
-f- Nemocarăium cf. nicense Bell.

Libitina faba d’Arch.
Marcia (Mercimonia) secunda Desh.
Marcia (Mercimonia) deleta Desh.
Gryphaea archiaci Bell.
Gryphaea (Falina) esterhazyi Pâv.

Dintre speciile enumerate, Tellina (Macaliopsis) peyroti Cossm. 
şi Nemocarăium cf. nicense Bell. sînt semnalate numai în depozitele 
luteţianului superior, în cîteva din bazinele paleogene ale Europei de 
vest. Menţionăm de asemenea că Gryphaea (Fatina) esterhazyi Pâv. este

V  Speciile notate cu +  apar în luteţianul superior.
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citată de E. H a u g (1920) îu afară de „stratele en Perforata1'1 din Bazinul 
Transilvaniei şi în depozitele luteţiene din Asia Centrală, în etajul denumit 
ferganian, iar I. А. К  o r o b к o v  (1951, 1955) citează această specie 
în seria turkestanskaia (luteţian superior) din regiunea Asiei Mijlocii.

d) Speciile care apar în luteţian, continuîndu-se şi în depozitele 
eocen superioare şi chiar oligocène sînt :

Anomia (Anomia) tenuistriata Desh.
Corbula (Bicorbula) gallica Lamk.
Cromium (Cromium) rusticum Desh.

+  Meretrix villanovae Desh.
Gryphaea (Gryphaea) brongniarti Bronn

+  Modiolus (Braehydontes) nysti Kickx in Xyst sp.
Hippochrenes amplus Solander.

Primele trei specii se cunosc numai în depozitele eocenului mediu, 
şi superior. Celelalte specii se continuă şi în oligocen. Este de remarcat, 
de asemenea, faptul că unele dintre speciile enumerate, ca de exemplu : 
Meretrix villanovae Desh., Gryphaea (Gryphaea) brongniarti Bronn şi 
Modiolus (Braehydontes) nysti Kickx in Xyst îşi fac apariţia în celelalte 
bazine paleogene în luteţianul superior.

Dintre acestea, Gryphaea (Gryphaea) brongniarti Bronn, care este re
prezentată printr-un număr destul de mare de indivizi în acest orizont, 
atinge maximum de dezvoltare în oligocen în celelalte bazine europene.

e) Xumai o singură specie din orizontul gipsului inferior şi al marno- 
calcarelor cu Anomia este citată în oligocenul din celelalte bazine numu- 
litice : Pragum distinguendum Mayer.

Din cele relatate rezultă că, în ansamblul ei, fauna de moluşte din 
orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia prezintă 
caracterele faunei luteţiene din celelalte bazine paleogene din Europa. 
Din 19 specii determinate, 2 specii sînt indiferente din punct de vedere 
stratigrafie, 8 specii se cunosc numai în depozitele luteţiene din celelalte 
bazine paleogene, 7 specii apar în luteţian, continuîndu-se şi în depozitele 
eocenului superior şi oligocenului, o singură specie se cunoaşte în tot 
eocenul şi, de asemenea, o singură specie se cunoaşte în bazinele vest-eu- 
ropene numai în depozite de vîrstă oligocenă.

Dintre speciile proprii etajului luteţian, două specii se cunosc în 
celelalte bazine numai în luteţianul superior, iar între speciile care apar 
în luteţian şi se continuă şi în depozite mai noi sînt specii (3) care îşi 
fac apariţia în luteţianul superior din celelalte regiuni.

Ţinînd seama de cele menţionate mai sus şi de faptul că orizontul 
gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia este situat imediat 
sub orizontul cu N . perforatus, a cărui vîrstă am stabilit-o pe baza stu
diului asociaţiei de numuliţi, ca luteţian superior, atribuim şi acestui 
orizont aceeaşi vîrstă (luteţian superior).

în  orizontul cu N . perforatus cele două specii de moluşte deter
minate nu prezintă valoarea stratigrafică.

în  orizontul argilelor cenuşii, fauna de moluşte este bogat repre
zentată în nivelele din partea inferioară a acestui orizont. Se disting 
aproximativ aceleaşi categorii de specii de moluşte.
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a) O singură specie este indiferentă din punct de vedere stratigrafie : 
Turritella (Haustator) imbricataria Lamk.

b) Specii care se cunosc în tot eocenul celorlalte bazine paleogene 
sînt următoarele :

Gryphaea (Gigantostrea) rarilamella Mellev.
Panope (Panope) cf. intermedia Sow.
Rimella fissurella Lamk.
c) Specii care caracterizează etajul luteţian din celelalte bazine sînt 

următoarele :
+  Cardium aff. rouaulti Bell.
+  Nemocardium cf. nicense Bell.

Meretrix hilarionis Opp.
Venus subaglaurae d’Arch.

+  Spondylus cf. palareensis Boussac 
Spondylus aff. rarispinus Desh.
Plicatula caillaudi Bell.

+  Campanile defrenatum Gregorio
Megatylotus sp. [gr. Megatylotus (Megatylotus) crassatinus Lamk.] 
Clavilithes (Rhopalites) scalaroides d’Arch.

Speciile notate cu +  se întîlnesc numai în luteţianul superior din 
bazinele vest- şi sud-europene.

d) Specii care apar în luteţian, eontinuîndu-se şi în eocenul supe
rior şi oligocen sînt următoarele :

-f- Corbula cf. semicostata Bell.
Corbula (Bicorbula) gallica Lamk.
Ampullina patula Lamk.
Ampullina grossa Desh.
Cromium {Cromium) rusticum Desh.

+  Spondylus aff. bifrons Munster 
+  Gryphaea (Gryphaea) brongniarti Bronn 

Thracia (Thracia) bellardii Pictet 
+  Panope (Panope) heberti Bosquet

Turritella (Haustator) cf. copiosa Desh.
+  Rostellaria (Sulcoglaăius) goniophora Bell.

Hippochrenes amplus Solander.
Primele cinci specii se cunosc numai în eocenul mediu şi superior. 

Celelalte specii trec şi în oligocen. Dintre acestea din urmă, speciile 
notate cu +  apar pentru prima dată în depozite, în celelalte bazine 
paleogene, începînd din luteţianul superior.

e) Sînt menţionate numai în eocenul superior :
Lucina prominensis Opp.
Thracia ( Thracia) prominensis Opp.
Ampullina picteti Héb. et Rénev.
/) O singură specie : Cromium lignitarum Desh. este menţionată 

numai în depozitele eocenului inferior.
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Analiza faunei de moluşte din nivelele din partea inferioară a ori
zontului argilelor cenuşii arată următoarele :

— din 30 specii de moluşte determinate, 10 specii se găsesc numai 
în luteţianul celorlalte bazine, 12 specii apar în luteţian şi se continuă 
şi în depozitele de vîrstă superioară, trei specii se cunosc în celelalte 
bazine în depozite mai noi decît luteţianul, restul de 5 specii se găsesc 
fie în depozitele întregului eocen (3), fie numai în eocenul inferior (1) sau 
prezintă o mai mare longevitate (1) ;

— dacă se ia în consideraţie numărul speciilor care apar în lute
ţianul superior în celelalte bazine paleogene — unele caracterizînd acest 
subetaj, altele continuîndu-se şi în etajele superioare — se constată că 
acest număr este mai mare decît numărul de specii care caracterizează 
eocenul superior (9 : 3) ;

— dacă se ţine seama şi de asociaţia de numuliţi întîlnită în nivelele 
marnoase de la partea inferioară şi superioară a nivelelor de marno-cal- 
care cu mulaje de moluşte \_N. perforatus (Montf.), N . striatus (Brug.) 
şi N. variolarius (Lamk.)], care indică vîrsta luteţian superioară, precum 
şi de poziţia stratigrafică a nivelelor fosilifere din partea inferioară a 
orizontului argilelor cenuşii — imediat deasupra orizontului cu N . per
foratus (luteţian superior) — se constată că vîrsta atribuită acestor de
pozite nu poate fi decît luteţian superioară.

Din nivelul argilos-nisipos cu pectinide şi ostreide, care constituie 
partea principală a orizontului argilelor cenuşii n-am determinat decît 
specia Chlamys (Chlamys) multistriata Poli sp. var. allonensis Boussac. 
Această varietate este menţionată de J .  B o u s s a c  (1911) din pria- 
bonian şi pînă în pliocen.

Fragmentele indeterminabile de moluşte din orizontul calcarului 
grosier inferior nu dau nici o indicaţie de vîrstă. Cele cîteva specii de mo
luşte citate de А. К  o c h (1894) pentru această regiune, ca şi toate cele
lalte specii menţionate de acest autor în alte puncte din îfV  Bazinului 
Transilvaniei, sînt frecvente în luteţianul celorlalte bazine paleogene eu
ropene.

în  orizontul calcarului grosier inferior din regiunea cercetată se 
găsesc în părţile de nord numeroase alveoline. Aceste foraminifere sînt 
frecvente în special în eocenul mediu şi inferior.

Pe baza celor de mai sus, considerăm că orizontul calcarului 
grosier inferior reprezintă partea superioară a luteţianului superior 
din regiune.

Depozitele luteţianului superior din Bazinul Transilvaniei, pe baza 
caracterelor litologice şi faunistice, pot fi echivalate cu stratele cu 
N. striatus din Bazinul Panonic, care reprezintă, la rîndul lor, (după 
E. H a u g, 1920) echiv alentul stratigrafie al stratelor de Bonca din 
Bazinul Vicentin. Asociaţia faunistică se aseamănă totodată şi cu aceea 
a stratelor cu N. striatus etc. din Alpii francezi, cu aceea a stratelor 
inferioare de Biarritz din Bazinul Aquitaniei etc. (tabelul 11).

Fauna de moluşte din orizonturile seriei marine superioare se poate 
încadra numai în parte în categoriile existente pentru seria marină infe
rioară. Se mai cunosc în plus şi alte categorii de specii.

7 — c. 365-
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în  orizontul calcarului grosier superior (stratele de Cluj) se disting :
a) Specii indiferente din punct de vedere stratigrafie :

Turritella (Haustator) imbricalaria Lamk.
b) Specii care se cunosc în tot eocenul din celelalte bazine nu- 

mulitice :
Gryphaea (Gigantostrea) rarilamella Mellev.
Cepatia cepacea Lamk.

c) Specii caracteristice etajului luteţian :
Chama (Chama) subgigas d’Orb.
Cardium bonelli Bell.

-f Cardium cf. perezi Bell.
Cardium nummuliticum d’Arch.
Meretrix hilarionis Opp.
Vulsella (Vulsella) aff. legumen d’Arch.
Pleurotomaria (Chelotia) concava Desh.
Trochus cf. heres Desh.
Delphinula {Delphinula) calcar Lamk.
Campanile cf. parisiense Desh.
Natica cf. calvimontana Desh.
Terebellum aff. obtusum Sow.
Clavilithes {Шпорalites) scalaroides d’Arch.

d) Specii care apar în luteţian, continuîndu-se şi în depozitele 
mai noi :

Chama sp. (cf. Chama lamellosa Lamk.)
+  Pectunculus aff. striatissimus Bell.
-j- Modiolus {Modiolus) modioloiăes Bell.

Ampullina grossa Desh.
Divaricella {Divaricella) cf. ermenonvillensis d’Orb.
Pholadomya puschi Goldf.
Megatylotus {Deshayesia) cf. parisiensis Raulin 

+  Rostellaria (Sulcoglaăius) goniophora Bell.
Hippochrenes amplus Solander.

Dintre speciile enumerate, primele patru specii se cunosc numai 
în eocenul mediu şi superior în celelalte bazine ; restul trec şi în oligocen. 
Speciile notate cu +  apar din luteţianul superior.

e) Specii care în alte bazine paleogene sînt citate numai în eocenul 
superior sînt :

Lucina dalmatina Opp.
Tellina granconensis Opp.
Barbatia textiliosa Desh.

/) Specii care apar în eocenul superior şi trec în oligocen : 
Chione aglaurae Brongn.
Galeodes pyruloides Grat. sp.. mut. bonnetensis Boussac. 

g) Specii care se cunosc numai în oligocen :
Lucina (Lucinoma) musculata Cossm.
Laevicardium (Trachycardiurn) commutatum Eovereto 
Lithocardium carinatum Bronn 
Thracia (Cyathoăonta) cf. crossei Mayer.
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h) în  orizontul calcarului grosier superior se mai găsesc specii care 
în celelalte bazine paleogene se cunosc numai în eocenul inferior şi mediu, 
de exemplu :

Cardium levesquei d’Orb.
Campanile giganteum Lamk.
Campanile cf. benechi Bayan.

Din analiza faunei de moluşte din orizontul calcarului grosier su
perior deducem următoarele :

— asociaţia faunistică arată, în general, afinităţi atît cu fauna 
luteţiană, cît şi cu fauna oligocenă ;

— numărul speciilor caracteristice luteţianului (13) şi al celor care 
se cunosc în restul bazinelor paleogene numai în eocenul inferior şi mediu 
(3) este destul de mare, raportat la numărul total de specii determinate 
din acest orizont (37) ;

— numărul speciilor care îşi încheie evoluţia în eocenul superior 
(2+4), al speciilor care caracterizează eocenul superior din celelalte ba
zine paleogene (3) şi al speciilor care apar în eocenul superior, trecînd 
şi în oligocen (2) este ceva mai mic ( i l )  ;

— numărul speciilor cunoscute numai în oligocenul celorlalte bazine 
este mai mare (4) în comparaţie cu situaţiile din orizonturile seriei marine 
inferioare ;

— luînd în consideraţie numărul speciilor care apar pentru prima 
dată în depozitele eocenului superior, unele caracterizînd eocenul su
perior (3), altele trecînd şi în oligocen (2), precum şi al acelora care se 
cunosc numai în oligocen în celelalte bazine (4), se constată că este destul 
de mare (9), dacă se ţine seama de faptul că fauna a fost colectată numai 
din cîteva puncte accesibile, restul zonei de calcare fiind acoperit de pă
duri ; cu alte cuvinte, speciile eocen superioare şi oligocène din orizontul 
calcarului grosier superior sînt mult mai numeroase în comparaţie cu 
acelea întîlnite în orizonturile seriei marine inferioare.

în  concluzie, pe baza asociaţiei de moluşte, orizontul calcarului 
grosier superior este de vîrstă eocen superioară.

în decursul descrierii formaţiunilor eocene din regiune am arătat 
că la partea superioară a stratelor de Cluj îşi face apariţia N ummulites 
fabianii (Prever). Am arătat, apoi, că această specie apare — în scara 
stratigrafică — la partea superioară a etajului ledian. Ca poziţie strati- 
grafică, stratele de Cluj stau sub orizontul marnelor şi calcarelor cu 
N. fabianii, a căror vîrstă este wemmelian (ludian).

Pe baza celor de mai sus trecem stratele de Cluj la etajul ledian.
în  orizontul marnelor şi calcarelor cu N . fabianii, fauna de moluşte 

se poate repartiza în cîteva din categoriile de specii arătate pentru ori
zontul calcarului grosier superior (stratele de Cluj). Se găsesc :

a) specii care se cunosc în tot eocenul în celelalte bazine paleogene : 
Chama (Chama) calcarata Lamk.
Gryphaea (Cigantostrea) rarilamella Mellev.
Bimella fissurella Lamk.

b) specii care caracterizează luteţianul celorlalte bazine :
Miocarăia acutangula Bell.
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Pleurotomaria (Chelotia) concava Desh.
Delphinula (Delphinula) calcar Lamk.
Terebellum aff. belemnitoideum d’Arch.
Conus (Stephanoconus) aff. calvimontensis Desh.

c) specii care apar în luteţian şi se continuă şi în depozite mai noi :
Laevicardium (Trachycardium) gigas Defr.
CMamys (Chlamys) biarritzensis d’Arch. var. subtripartitus d’Arch.
Ampullina grossa Desh.
Pholadomya puschi Goldf.
Pleurotomaria sismondai Goldf.
Ampullina auriculata Grat.
Megatylotus (Deshayesia) parisiensis Baulin.

Primele trei specii se cunosc în eocenul mediu şi superior ; celelalte 
specii trec şi în oligocen.

d) specii care apar în eocenul superior şi se continuă şi în oli
gocen :

Cordiopsis cf. incrassata Sow.
Ostrea sp. (aff. O. cyathula Lamk.).

e) specii care în celelalte bazine paleogene se cunosc numai în eocenul 
inferior şi mediu :

Natica infundibulum Watelet
Cromium lignitarum Desh.

Ultima specie se cunoaşte numai în eocenul inferior din Bazinul 
Parisului.

Asociaţia faunei de moluşte din orizontul marnelor şi calcarelor 
cn Ж. fabianii prezintă caractere asemănătoare cu acelea ale faunei 
din stratele de Cluj (orizontul calcarului grosier superior).

Pe baza asociaţiei speciilor de numuliţi am atribuit acestui orizont 
vîrsta wemmelian (ludian).

în  orizontul marnelor şi calcarelor cu briozoare, n-am întîlnit faună 
de moluşte care să poată fi determinată specific. Fauna indicată de 
A. K o c h  (1894) şi N. M é s z â r o s  (1957) pentru regiunile imediat 
învecinate nu prezintă nimic deosebit faţă de ansamblul faunei eocene 
întîlnită în orizonturile inferioare.

E. H  a u g (1920) echivalează marnele şi calcarele cu briozoare 
din NV Bazinului Transilvaniei cu marnele de Buda din Bazinul Panonic 
şi le consideră priabonian superioare (tabelul 9). De altfel, orizontul 
mamelor şi calcarelor cu briozoare din Bazinul Transilvaniei poate fi 
echivalat cu stratele de Brendola, cunoscute şi sub numele de marne cu 
briozoare şi cu Clavulina szaboi din Bazinul Vicentin — Verona, care 
reprezintă de asemenea priabonianul superior (tabelul 11).

Privită în totalitatea ei, fauna de moluşte şi de echinide din eocenul 
superior, din regiunea care a format obiectul studiului nostru, se constată 
un amestec de elemente mesonumulitice şi neonumulitice, situaţie iden
tică aceleia menţionată de E. II  a u g pentru fauna priaboniană din 
Bazinul Vicentin — Verona.

între seria marină inferioară şi seria marină superioară se inter
pune seria de argile vărgate superioare, în care n-am întîlnit nici un rest
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organic. Seria argilelor vărgate superioare stă direct, fără nici o tranziţie, 
pe orizontul calcarului grosier inferior, atribuit luteţianului superior şi 
suportă stratele de Cluj, atribuite etajului ledian.

Retragerea apelor mării eocene de pe marginea de nord-est a Mun
ţilor Apuseni şi instalarea unui regim lacustru după perioada de sedi
mentare corespunzătoare luteţianului superior pot fi considerate ca re
zultatul unei mişcări de ridicare a lanţului muntos, ecou al mişcărilor 
orogenice pireneene (postluteţiene), care se manifestau cu intensitate 
în acel timp în regiunea Munţilor Pirinei şi mai slab în restul lanţului 
alpin (E. П  a u g, 1920) şi carpatic (Gh.  M a c o v e i, 1954).

Adăugăm că în Bazinul Panonic, în Bazinul Yicentin şi în regiunea 
Alpilor francezi, regiuni de care se apropie mai mult eocenul din Bazinul 
Transilvaniei prin fauna conţinută de depozitele celor două serii marine, 
sedimentarea — la începutul priabonianului — a avut loc într-un regim 
salmastru.

Pe baza celor relatate, presupunem că seria argilelor vărgate supe
rioare aparţine părţii inferioare a etajului ledian.

Vîrsta atribuită de noi diferitelor orizonturi ale eocenului diferă, 
întrucîtva, de aceea dată de А. К  o c h şi de alţi autori pentru formaţiunile 
acestei serii din partea de nord-vest a Bazinului Transilvaniei (tabelul 9).

CITEVA CONSIDERAŢII PALEOECOLOGICE Şl PALEOCLIMATICE

I. în depozitele celor două serii marine ale eocenului din regiunea 
de la sud-vest de Cluj se întîlnesc cîteva grupe de organisme, care au 
avut o deosebită dezvoltare : foraminifere, corali, briozoare, lamelibran- 
hiate, gasteropode şi echinide.

Reprezentanţii unora din aceste grupe de organisme nu sînt prezenţi 
în toate nivelele fosilifere cunoscute. Fiecare nivel este caracterizat prin 
frecvenţa reprezentanţilor cîtorva din grupele menţionate.

Foraminiferele sînt reprezentate în special prin miliolide, alveoline 
şi numuliţi. Genul Orbitolites se întîlneşte mult mai rar.

Atît în seria marină inferioară cît şi în seria marină superioară se 
întîlnesc bancuri de calcare constituite aproape exclusiv din miliolide. 
Se cunosc mai frecvent în nivelul de marno-calcare cu mulaje mari de 
moluşte din orizontul argilelor cenuşii, în orizontul calcarului grosier in
ferior, în stratele de Cluj, în orizontul marnelor şi calcarelor cu Nummu- 
lites fabianii şi în orizontul marnelor şi calcarelor cu briozoare.

Frecvenţa miliolidelor este impresionantă, în special, în orizontul 
calcarului grosier inferior şi în orizontul calcarului grosier superior.

Alveolinele se întîlnesc în număr mare în nivelul calcaros cu mulaje 
de moluşte mari din orizontul argilelor cenuşii în împrejurimile satului 
Luna-de-Sus şi în orizontul calcarului grosier inferior din Dealul Cetăţii, 
de la sud de Floreşti.

în  ceea ce priveşte numuliţii, aceştia caracterizează unele orizonturi 
ale seriilor marine eocene, formînd uneori, ca şi miliolidele, bancuri întregi 
de calcare.
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în  orizonturile inferioare sau superioare acestor orizonturi reper, 
numuliţii se întîlnesc în număr mai redus, la diferite nivele.

A tît miliolidele, cit şi alveolinele şi numuliţii sînt foraminifere ben- 
tonice. Alveolinele sînt strict litorale. Formele actuale trăiesc în mările 
tropicale, nedepăşind adâncimea de 50 m. Numuliţii, care caracterizează 
zonele tropicale ale Mesogeei terţiare, sînt probabil forme mai puţin lito
rale decît alveolinele. Aceste organisme populau fundurile calcaroase sau 
uşor nisipoase, la adâncimi de 50—150 m (L. M o r e t, 1953). în sfârşit, 
miliolidele, care prezintă importanţă stratigrafică redusă în comparaţie 
cu numuliţii şi alveolinele, sînt abundente în ape calde, puţin adânci, 
predominînd în regiunile tropicale. Unele forme actuale se găsesc însă 
şi în ape mai reci şi cu salinitate scăzută.

Coralii se întâlnesc în depozitele eocene din regiune sub formă de 
colonii sau ca indivizi izolaţi. Coralii coloniali apar în mod sporadic în 
orizontul cu N. perforatus şi orizontul calcarului grosier superior. Coralii 
solitari se întîlnesc frecvent în orizontul calcarului grosier superior, în 
orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii şi orizontul marnelor şi cal
carelor cu briozoare mai ales în părţile de sud ale regiunii. Prezenţa lor 
în sedimente dau indicaţiuni asupra adâncimii apelor, asupra temperaturii 
acestora etc. Probabil că aportul de material terigen, mai abundent în 
anumite regiuni şi în anumite perioade a împiedicat dezvoltarea mai 
mare a acestor organisme.

Eol important, prin numărul mare şi variabilitatea lor, în depozi
tele marine eocene, prezintă lamelibranhiatele şi gasteropodele. Numărul 
genurilor prin care este reprezentată fiecare dintre aceste două clase de 
moluşte este destul de mare. Acest număr variază însă de la un orizont 
la altul şi chiar de la un nivel la altul. De fapt, separarea — în mare 
parte — a nivelelor orizonturilor seriilor marine eocene se bazează pe 
preponderenţa cîtorva genuri de moluşte.

între lamelibranhiate se cunosc genuri care duc o viaţă sedentară, 
fixate fiind cu una dintre valve pe substratul stîncos sau pe cochiliile 
altor organisme (unele ostreide, anomiile, unele exemplare de Sponăylus, 
Plicatula, Chaîna etc.). Unele genuri sînt fixate prin bissus (Modiolus) 
sau stau fixate cu ajutorul piciorului {Arca). Alte genuri trăiesc afundate 
mai mult sau mai puţin în nisipul fin de pe fundul mării, periodic sau 
permanent : Tellina, Venus, Pholadomya, Panope, Psammobia, Thracia 
etc. Pe acelaşi substrat fin nisipos se găsesc genurile Corbula şi Gryphaea, 
care stau culcate pe una dintre valve. între formele libere se pot enumera 
Pectunculus dintre taxodonte şi majoritatea lamelibranhiatelor hetero- 
donte. La acestea se adaugă genul Chlamys, unul dintre lamelibranhiatele 
care, în stadiul adult, înoată, lovindu-şi valvele şi aruncînd în modul 
acesta apa din cavitatea mantalei.

în  unele orizonturi ale eocenului, îndeosebi în orizontul calcarului 
grosier superior, mai puţin în orizontul marnelor şi calcarelor cu Num- 
mulites fabianii şi în orizontul cu N . perforatus, se găsesc tuburi cal
caroase drepte sau uşor curbate, cu secţiune circulară sau eliptică. Aceste 
tuburi reprezintă umplutura canalelor săpate de moluştele litofage, mo
luşte care îşi caută adăpost perforînd stîncile şi mai ales substratul tare
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din regiunile cu ape puţin adinei. Astfel, de la genul Petricola au rămas tu
burile drepte sau uşor arcuite, cu secţiunea eliptică. Sînt atribuite ge
nului Pholas tuburile cu secţiune circulară (după К  o r o b к o v, 1954). 
Această afirmaţie este confirmată şi de faptul că pe unul din tuburile 
cu secţiune circulară, găsit în orizontul marnelor şi calcarelor cu Ж. fa- 
bianii din Dealul Galiser, s-a păstrat mulajul întreg al unei cochilii de 
Pholas. Valva dreaptă este bine păstrată şi prezintă un contur mai mult 
sau mai puţin oval, cu alungire antero-posterioară. O cută uşoară indică 
locul de separare a părţii anterioare, mai înguste, de restul valvei.

Gasteropodele sînt reprezentate prin genuri fitofage : Cerithium, 
Turritella, Trochus, Terebellum ; prin genuri carnivore : naticide, Conus, 
Oaleodes (К  o r o b к o v, 1950) şi detritofage : Velates, Hippochrenes, 
Rimella, Glavilithes, Pleurotomaria, Delphinula etc. ,(M é s z a r o s ,  1956).

Este de remarcat faptul că la majoritatea reprezentanţilor acestei 
clase se constată acele particularităţi ale cochiliilor, apărute din necesi
tatea de a menţine vieţuitorul la suprafaţa substratului, de a împiedica 
afundarea în substratul moale, fin nisipos sau mîlos. Astfel, se cunosc 
cochilii cu baza mult lărgită : Pleurotomaria, Trochus, Delphinula, Velates ; 
cochilii cu ture de spiră voluminoase : naticidele, sau cu prelungiri ali- 
forme ale buzei externe : rostellariide etc.

Fauna de lamelibranhiate şi gasteropode, ca de altfel şi fauna de 
numuliţi şi echinide, au o răspîndire aproape uniformă în regiunea de la 
sud-vest de Cluj. Aceasta denotă că în toată această parte a Bazinului 
Transilvaniei condiţiile de viaţă erau aproximativ aceleaşi.

Cele cîteva categorii de moluşte menţionate arată că substratul pe 
care au trăit aceste organisme era destul de variat. Existau porţiuni cu 
un substrat pietros, stîncos — care era preferat de lamelibranhiatele care 
duceau o viaţă sedentară, unele fiind fixate prin ciment, altele prin bissus, 
substrat preferat totodată şi de moluştele litofage — şi regiuni acoperite 
cu nisip cu bobul foarte fin sau cu mîl.

Numărul mare de gasteropode fitofage arată că în acest domeniu 
marin exista o floră bine dezvoltată. De asemenea, abundenţa naticidelor 
vorbeşte despre o dezvoltare mare a lamelibranhiatelor, care constituiau 
sursa lor principală de hrană.

Fauna de moluşte este bine reprezentată în faciesurile marnoase- 
calcaroase ale diferitelor orizonturi eocene. Intercalaţiile de argile din 
cadrul acestor orizonturi sînt uneori complet nefosilifere, aşa cum sînt, 
de exemplu, acelea din orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor 
cu Anomia şi din orizontul inferior al stratelor de Cluj. Alteori, cum este 
cazul nivelului argilo-nisipos din orizontul argilelor cenuşii, se găsesc 
nivele fosilifere, dar fauna este reprezentată printr-un număr redus 
de genuri şi specii (ostreide şi pectinide etc.). Aceste organisme se găsesc 
însă numai în intercalaţiile nisipoase ale acestui nivel.

în  ceea ce priveşte echinidele, organisme frecvente în primul ori
zont al seriei marine inferioare şi în primele două orizonturi ale seriei 
marine superioare, acestea sînt reprezentate în majoritate prin genuri
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limivore, care trăiesc afundate parţial în nisipul fin sau în mîl : Laganum, 
Brissopsis, Opissaster, Schizaster, Eupatagm etc., în regiuni cu ape nu 
prea adînci.

In orizontul marnelor şi calcarelor cu briozoare, rol esenţial joacă 
briozoarele cheilostomate. Resturile acestor organisme se acumulează 
în timpurile actuale departe de ţărmuri, unde formează nisipuri cu brio
zoare la adîncimi de 150—200 m.

Ansamblul faunei eocene, numuliţii, alveolinele, miliolidele, coralii, 
asociaţia de lamelibranhiate şi gasteropode şi echinidele dau indicaţii 
asupra adîncimii reduse a apelor mării.

Asociaţia faunistică eocenă se aseamănă asociaţiilor de organisme 
proprii zonelor litorale, sublitorale şi în parte şi zonelor pseudoabisale 
ale regiunilor platformelor continentale actuale, incluse în provincia zoo
logică indo-pacifică (după I. А. К  o r o b к o v, 1950).

în timpul sedimentării depozitelor marine eocene au avut loc 
repetate oscilaţii pe verticală, de amplitudini relativ mici. Aceste osci
laţii au determinat predominarea în anumite momente a unor organisme 
care — pentru a se fi dezvoltat la maximum — au avut nevoie de o anu
mită adîncime a apelor. După cum s-a arătat, alveolinele sînt foraminifere 
strict litorale, care nu depăşesc adîncimea de 50 m, pe cînd numuliţii 
preferă adîncimi cuprinse între 50 şi 150 m.

Către sfîrşitul eocenului, adîncimea mării creşte treptat. Fauna de 
numuliţi, care caracterizează orizontul marnelor şi calcarelor cu N . fabianii 
este înlocuită prin briozoare cheilostomate, care trăiesc astăzi în regiuni 
cu adîncimi de 150—200 m.

în totalitatea ei, fauna conţinută în depozitele seriilor marine eocene 
arată că în regiune se instalase în acest timp un bazin marin cu ape 
puţin adînci, calde, limpezi, bine aerate şi cu salinitate normală.

Fauna de foraminifere (numuliţi, alveoline, Orbitolites etc.) moluşte, 
echinide etc. din Bazinul Transilvaniei are afinităţi îndeosebi cu aceea 
a bazinelor paleogene sud-europene.

Bazinul Transilvaniei, ca de altfel şi zona carpatică şi celelalte 
regiuni cu depozite paleogene din ţara noastră, se încadrează în provincia 
zoologică ecuatorială sau mediteraneană (E. H  a u g, 1920; Gh. Ma- 
c o v e i, 1954).

I I .  S-a arătat că primele depozite sedimentare, care se aştern peste 
şisturile cristaline în regiunea de la sud-vest de Cluj, aparţin cretacicului 
superior. Din punct de vedere faunistic, depozitele cretacice în facies 
de Gosau de pe marginea bazinului se caracterizează prin prezenţa 
hipuriţilor de dimensiuni mari, a hipuriţilor concrescuţi în grupe ca şi 
coralii şi prin prezenţa coralilor coloniali. Este cunoscut faptul că toate 
aceste organisme s-au dezvoltat în bazine cu ape calde, limpezi, liniştite, 
nu prea adînci, bogate în carbonat de calciu, analoge bazinelor marine 
•din regiunile tropicale actuale.

S-a arătat, de asemenea, că atît în regiunea şisturilor cristaline, 
cît şi în zona cu depozite cretacice, exondate în urma orogenezei care a 
avut loc la sfîrşitul cretacicului, s-au format depozite lateritice. Feno-
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mene de lateritizare după G l i n k a  ( î nŞt .  M a t e e s c u  (1939) şi 
E. G i v u l e s c u  (1954)) şi C. C h i r i ţ ă  (1955) au loc în timpurile 
actuale numai în regiunile ecuatoriale cu un regim pluvial optim şi cu 
insolaţie puternică. Aceste condiţii climatice s-au menţinut în tot decursul 
danianului şi eocenului inferior şi s-au continuat apoi în tot timpul eoce- 
nului mediu şi superior. Asociaţia faunistică întîlnită în diferitele nivele 
ale celor două serii marine eocene este analogă aceleia din provincia 
zoologică indo-pacifică actuală. Condiţiile optime în care s-au dezvoltat 
organismele eocene sînt puse în evidenţă de dezvoltarea normală a tes- 
turilor şi cochiliilor acestora şi, mai ales, de dimensiunile mari pe care 
le ating testurile unor specii de numuliţi şi cochiliile cîtorva genuri de 
lamelibranhiate şi gasteropode. Astfel, testurile de Nummulites perforatus 
(Montf.) (B) ajung pînă la 4 cm diametru. Dintre gasteropode, Hip- 
pochrenes amplus Sol. din orizontul calcarului grosier superior prezintă 
cochilii cu înălţimea pînă la 40 cm, iar unele dintre speciile genului Cam
panile ating de asemenea 40 cm înălţime. între lamelibranhiate prezintă 
cochilii de dimensiuni mari Gryphaea (Gigantostrea) rarilamella Mellev. 
(18—19 cm), Lucina prominensis Oppenh. (12 cm) şi Laevicardium 
(Trachycardium) gigas Defr. (11—12 cm).

în concluzie, în timpul cretacicului superior şi eocenului, cli
matul era asemănător aceluia din regiunile tropicale actuale.

NEOGENUL

MIOCENUL

Formaţiunile miocene (tortoniene şi sarmaţiene) sînt dezvoltate în 
partea de est şi sud-est a regiunii.

TORTONIANUL

Apare la zi în Dealul Galiser şi mult mai spre sud, pe versantul 
de nord al Dealului Măgura Sălicei.

în  Dealul Galiser constituie un petic cu suprafaţa redusă, la cota 
503 m. Pe orizontul marnelor şi calcarelor cu briozoare se găsesc marne 
cenuşii-albicioase cu globigerine, care suportă la rîndul lor tufuri da- 
citice albe-verzui, mai grosiere în bază şi mai fine spre partea lor supe
rioară. Sînt bogate în minerale melanocrate.

Pe versantul de nord al Dealului Măgura, aproape de şoseaua Să- 
licea — Cluj, apar deschise pe o distanţă de 6 — 7 m şi cu o grosime de 
numai 0,50 m marne cenuşii-albicioase, cu spărtura concoidală, cu glo
bigerine frecvente. Aceste marne stau sub pietrişurile şi nisipurile sarma
ţiene, care le depăşesc ca întindere.
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SARMAŢIANUL

m
10-

Depozitele sarmaţiene sînt reprezentate prin nisipuri grosiere, ce
nuşii, micacee, uneori albicioase, însă de cele mai multe ori gălbui, feru-

ginoase, care alternează cu pietrişuri consti
tuite din elemente de cuarţ alb, fumuriu sau 
negru, care predomină, şi din elemente mai rare 
de şisturi cristaline (gnais, micaşist). Diametrul 
acestora, în majoritatea cazurilor, ajunge pînă 
la 2 — 3 cm. Eareori se întîlnesc şi elemente 
de dimensiuni mai mari, de 15—20 cm (de ex
emplu, pe versantul de vest al Dealului Şei şi 
mai frecvent în partea de nord a Dealului Mă
gura). în  acest complex se intercalează gresii 
şi conglomerate cu ciment argilos sau calcaros, 
unele din ele fiind destul de slab consolidate. 
Gresiile şi conglomeratele apar sub forma de 
bancuri cu grosimi relativ reduse (0,10—0,50 m, 
rareori lm ).S înt deschise pe versanţii dealu
rilor Pleşu, Şei şi Măgura. Fenomenele de ero
ziune pun în evidenţă uneori forme ciudate, 
concreţionare, neregulate, de cele mai dese ori 
sferice (pe versantul de sud al D. Pleşu, pe 
versantul de sud-est al D. Şei, pe versantul 
dealului de la est de Ciurila şi mai ales în 
partea de nord a D. Măgura). Concreţiunile 
sferice au uneori 0,50 — 1 m diametru.

Alcătuirea litologică a sarmaţianului poate 
fi ilustrată în următoarea coloană stratigrafică, 
urmărită pe versantul de sud-vest al Dealului 
Pleşu, de la nord de Ciurila, pe o viroagă ce 
se găseşte la nord de cota 661 m (fig. 12). 
Din bază către partea superioară se observă :

— 0,20 m conglomerate cu elemente de 
cuarţ frecvente, mai rar şisturi cristaline, cu 
dimensiuni pînă la 3 cm ;

— 0,25 m nisipuri cenuşii, grosiere, mi
cacee, care conţin elemente de pietrişuri ase
mănătoare acelora din conglomerate, cu dia
metrul pînă la 1 cm ;

— 0,35 m conglomerate ;
— 0,25 m nisipuri grosiere, feruginoase, fosilifere ; conţin fragmente 

de cochilii de ostreide ;
— 0,25 m conglomerate ;

?
O O P  O

/7-1

Fig. 12. — Coloană stratigra- 
lică in depozitele sarmaţiene 
din Dealul Pleşu (nord de 

Ciurila).
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— 0,80 m nisipuri cenuşii, micacee, mai fine în bază şi din ce în 
ce mai grosiere către partea superioară, trecînd în cele din urmă la pie
trişuri mărunte ;

— 0,55 m conglomerate ;
— 0,70 m pietrişuri ;
— 0,20 m conglomerate ;
— 0,40 m pietrişuri ;
— 0,20 m conglomerate ;
— 0,20 m pietrişuri ;
— 0,25 m conglomerate ;
— 0,15 m pietrişuri ;
— 0,60 m conglomerate ;
— 2 m acoperit. Deschiderea este mascată de blocuri de conglo

merate rostogolite de sus, pe pantă. Urmează :
— 0,40 m microconglomerate ;
— 3,50 m alternanţe de pietrişuri şi nisipuri grosiere, cenuşii-gălbui, 

micacee, slab consolidate către partea inferioară şi mai cimentate către 
partea superioară, unde se intercalează 7 cm argile gălbui ;

— 5—6 m pietrişuri; la partea superioară prezintă concreţiuni cu 
forme neregulate de conglomerate ;

— 0,50 m banc de conglomerate ;
— 7—8 m acoperit ; se poate observa pe coastă, către culmea 

dealului, cum seria se continuă în acelaşi mod, predominînd pietrişurile şi 
conglomeratele.

Este de remarcat faptul că între elementele constituente ale conglo
meratelor se pot recunoaşte marne gălbui, probabil remaniate din for
maţiunile eocene. Acestea au mai fost întîlnite şi în conglomeratele de pe 
versantul de sud al Dealului Şei. în Dealul Pleşu, într-unul din blocurile 
de conglomerate strînse de localnici la marginea ogoarelor, s-au putut 
identifica fragmente rulate de calcare cu numuliţi mici, care sînt rema
niate din orizontul cu N. fabianii.

La o distanţă mică de deschiderea menţionată, pe celălalt versant 
al Dealului Pleşu, către Ciurda, la aproximativ 150 m mai spre nord de 
colţul pădurii, se găseşte o altă rîpă, care, după poziţia pe care o ocupă 
—mai aproape de culmea dealului — reprezintă continuarea profilului 
descris la ripa precedentă. Din punct de vedere litologic, depozitele diferă 
în mică măsură. Sînt intercalaţii dese de bancuri de conglomerate şi 
gresii grosiere, de 0,20—0,50 m grosime în nisipuri gălbui sau cenuşii, 
micacee. Sînt lipsite de resturi de organisme. Depozitele sînt deschise pe 
circa 20 m grosime. Aproximativ la 8—10 m din bază sînt intercalate 
tufuri vulcanice fine, de cidoare gălbuie, stratificate în plăci de 2—5 cm 
grosime. Pe unele din ele se poate constata trecerea gradată de la mate
rialul tufogen la cel detritic, grezos.

Tufuri asemănătoare, de astă dată sub formă de blocuri, se mai întâl
nesc şi pe versantul dealului de la est de Ciurila. Tot aici, ca blocuri izo
late pe pantă se întîlnesc şi gresii calcaroase dure, cu bobul fin, fin micacee, 
cenuşii, în plăci subţiri de 2—3 cm.
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Formaţiunile miocene se dispun discordant şi transgresiv peste 
formaţiunile eocene.

Tortonianul stă în Dealul Galiser peste orizontul marnelor cu brio- 
zoare. în  Dealul Măgura, marnele cu globigerine stau peste orizontul 
marnelor şi calcarelor cu N . fabianii.

Un caracter de transgresivitate mai accentuată îl au depozitele 
sarmaţiene. Acestea avansează mult mai către vest, depăşind formaţiunile 
tortoniene din partea de sud-vest a regiunii, unde se aştern peste diferitele 
orizonturi ale seriei eocene. Începînd de la nord către sud, depozitele sar
maţiene au fost întîlnite pe culmea Dealului Dumbrava şi în dealurile din 
împrejurimile satelor Sălicea şi Ciurila, unde formează culmile înalte : 
Măgura (827 m), Pleşu (714 m) etc. în  Dealul Dumbrava stau peste ori
zontul marnelor şi calcarelor cu briozoare. Pe versantul de vest al Dealului 
Măgura, pietrişurile şi nisipurile feruginoase sarmaţiene stau direct pe 
orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii, iar către sud maschează 
liniile tectonice din această parte a regiunii, stînd cînd pe stratele de Cluj, 
cînd pe stratele cu N . fabianii. Se continuă apoi către sud-vest, în Dealul 
Şei. Aici pietrişurile şi conglomeratele sarmaţiene stau în partea de nord 
peste orizontul cu N. fabianii, peste stratele de Cluj, peste seria argilelor 
vărgate superioare, precum şi peste calcarul grosier inferior şi partea 
superioară a orizontului argilelor cenuşii. Ca şi în Dealul Măgura, şi aici, 
formaţiunile sarmaţiene maschează liniile tectonice care afectează partea 
de sud şi sud-est a Dealului Dosuri. în partea de sud a Dealului Şei, 
sarmaţianul stă peste seria argilelor vărgate superioare.

în  Dealul Pleşu, de la nord-vest de Ciurila, pe versantul de sud al 
acestuia, depozitele sarmaţiene se aştern peste seria argilelor roşii supe
rioare, peste stratele de Cluj şi peste orizontul marnelor şi calcarelor 
cu N. fabianii.

în  sfîrşit, în dealurile de la est de Ciurila, sarmaţianul stă discor
dant şi transgresiv peste primele două orizonturi ale seriei marine supe
rioare.

Tortonianul şi sarmaţianul s-au extins şi la sud de valea Hăşdate. 
Pe culmea Dealului Şili se găsesc fragmente de calcare de Leitha, pie
trişuri mărunte şi blocuri foarte rare de gresii ce stau peste orizontul 
marnelor şi calcarelor cu N . fabianii. Acestea sînt un indiciu că formaţiu
nile tortoniene şi sarmaţiene s-au depus şi în această parte a regiunii, 
dar că de pe această culme au fost aproape complet îndepărtate de 
eroziune.

CUATERNARUL

Este reprezentat prin terase şi aluviuni.
Terase prezintă, în afară de cele două cursuri de apă principale care 

delimitează regiunea : Someşul Mic (nord) şi pîrîul Hăşdate (sud), şi una 
dintre văile care străbate regiunea, în partea ei de vest — pîrîul Feneş — 
Vlaha.
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Valea Someşului Mic, iu porţiunea în care delimitează regiunea 
noastră, prezintă două terase. Terasa de la vest de Luna-de-Sus (fig. 13) 
are înălţimea de 60—65 m deasupra talvegului. Pietrişurile de terasă, 
groase de circa 3—3,50 m, stau peste argile roşii cu intercalaţii de argile 
verzui (6 7 m), care stau, la rîndul lor, peste calcarele marnoase cu

D Vf М/с

Fig. 13. — Profil geologic la vest de Luna-de-Sus.
I .  seria argilelor vărgate inferioare: 1, orizontul vărgat; I I ,  seria marină inferioară : a, orizontul gipsului in ferior şi 
al marno-calcarelor eu Anomia ; b, orizontul cu Nummuliies [perforatus ; [c, orizontul argilelor cenuşii; t1~ U ,  terase.

Marcia (Mercimonia) ăeleta Desh. din baza orizontului gipsului inferior 
şi al marno-calcarelor cu Anomia.

Cea de-a doua terasă a văii Someşului Mic întovărăşeşte ca o fîşie 
lată de 0,600—1,500 km tot traseul văii dintre Gilău şi Cluj. înălţimea 
acesteia este de 4 — 8 m.

Valea Hăşdate prezintă terase pe partea stîngă a văii, începînd de 
la şoseaua Săvădisla—Iara şi pînă aproape de drumul care trece de la Văli- 
şoara, peste Dealul Lung, la moara din valea Hăşdate. Altitudinea rela
tivă a terasei este de circa 10 m. Pietrişurile de terasă stau aici pe calcare 
marnoase cu mulaje de moluşte din orizontul argilelor cenuşii.

Pe traseul văii Feneşului se găseşte o terasă de circa 8—10 m înăl
ţime, situată pe partea dreaptă a văii, între Feneşel şi Săvădisla. Către 
nord, pe partea stîngă a pîrîului Vlaha se găsesc două terase : la vest de 
satul Vlaha şi între valea Stolnei şi valea Sărăţii. Altitudinea lor relativă 
nu trece de 8 m. Pe partea dreaptă a pîrîului Vlaha, începînd de la sud 
de Luna-de-Sus, se dezvoltă o altă terasă, care se leagă de aceea a Some
şului Mic.

Toate terasele de pe traseul văii Feneşului—Vlaha sînt tăiate în 
argilele orizontului vărgat.



TECTONICA

Indicaţii sumare referitoare la tectonica regiunii de la sud-vest 
de Cluj se găsesc în lucrările lui А. К  o c h (1888, 1894), E. S z â- 
d e c z k y  (1925) şi G r. E ă i l e a n u  şi E m i l i a  S a u 1 e a (1956).

A. K o c h  (1888, 1894) arată că formaţiunile cretacice, care trans- 
gredează peste şisturile cristaline, formează un sinclinal în vest, apoi 
sînt puternic cutate, afundîndu-se sub cuvertura de depozite eocene. 
Acestea din urmă au căderi mici către centrul bazinului.

De asemenea, E. S z â d e c z k y  (1925) menţionează că depozitele 
eocene din regiunea Iara-de-Jos—Floreşti stau discordant pe cretacicul 
superior şi cad predominant spre NE şi ENE. în  schiţa tectonică ataşată 
la lucrarea din 1926, autorul indică o falie cu direcţia nord-sud, la sud 
de biserica satului Sălicea.

în  campaniile de lucru din verile anilor 1952 şi 1953, efectuate în 
cadrul Comitetului geologic ( E m i l i a  S a u l e  a, V i c t o r i a  T o.d i- 
r i ţ ă - M i h ă i l e s c u  şi N. V l a i c u - T ă t ă r î m )  în regiunea de 
la sud-vest de Cluj, în seria de depozite eocene care prezintă căderi slabe 
către est şi nord-est, s-au identificat două falii : pe pîrîul lui Maiarveghi 
şi pe versantul de sud-est al Dealului Dosuri.

în harta ataşată lucrării publicate de Gr. E ă i l e a n u  şi E m i 
l i a  S a u 1 e a (1956) este trecută în plus, la nord de Sălicea, o falie cu 
direcţia est-vest, care se desprinde din falia din Dealul Dosuri.

în  cele ce urmează vom expune observaţiile noastre referitoare la 
tectonica regiunii cercetate şi vom încerca să stabilim cînd au avut loc 
fenomenele orogenice şi epirogenice mai importante care s-au resimţit 
în această regiune.

Formaţiunile cretacice stau discordant şi transgresiv peste şisturile 
cristaline.

în zona în care formaţiunile cretacice sînt reprezentate prin faciesul 
de Gosau, se constată existenţa unui sinclinal al cărui plan axial este 
orientat NNV —SSE. Pe flancul de vest al sinclinalului stratele au căderi 
cuprinse între 50 şi 55°, iar pe flancul de est al acestuia stratele înclină 
cu 65—68° (fig. 2 şi fig. 5).

8 -  c. 3662
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în zona de la est de acest sinclinal, unde cretacicul superior este 
reprezentat prin faciesul de fliş, se găsesc cute mai strînse, înclinate sau 
chiar culcate (de exemplu, pe versantul dealului de la nord de valea 
Feneşului Mic, în apropiere de confluenţa acesteia cu valea Feneşelului 
Mare). Cutele din această zonă au diverse orientări: N V — SE, N —S 
sau NE — SV. Căderile stratelor sînt cuprinse între 15 şi 80°.

Formaţiunile cretacice sînt afectate de cîteva linii de fractură. 
Unele dintre acestea au o dispoziţie aproape paralelă cu limita cretacic — 
şisturi cristaline ; altele sînt aproape perpendiculare pe aceasta din urmă.

Falie transversală, aproximativ perpendiculară pe limita cretacic — 
şisturi cristaline, este aceea care afectează depozitele cretacice de pe 
versantul de nord al Dealului Ursoaia. Direcţia planului de falie este 
V S V -E N E .

Falii mai mult sau mai puţin paralele cu limita cretacic—şisturi 
cristaline se cunosc pe piciorul de deal cuprins între văile Feneşului Mare şi 
Feneşului Mic (prelungirea către est a Dealului Ursoaia) şi pe pîrîul Eghei, 
aproape de confluenţa acestuia cu pîrîul care separă Dealul Capu (vest) 
de Dealul La Podu (est). Direcţia acestora este aproximativ N — S. Faţă de 
direcţia axelor cutelor cretacice, cele două falii de pe piciorul Dealului 
Ursoaia pot fi considerate diagonale, pe cînd aceea de pe pîrîul Eghei 
este o falie longitudinală.

Toate faliile menţionate se pot urmări pe distanţe mici, pierzîndu-se 
sub cuvertura de argile roşii eocene.

Importanţă mai mare prezintă planul de fractură de la Hăşdate, 
situat aproximativ la limita dintre şisturile cristaline şi formaţiunile 
cretacice (fig. 14). Pe acest plan de fractură formaţiunile cretacice au

D. La Podu

Fig. 14. — Profil geologic la vest de Hăşdate.
I ,  Şisturi cristaline ; I I ,  cretacic superior ; I I I ,  seria argilelor vărgate inferioare -  orizontul vărgat ; IV ,  seria marină 
inferioară : 1, orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia ; 2, orizontul cu A’ummuUles perforaius ;

3. orizontul argilelor cenuşii ; F , falie.

suferit o coborîre accentuată în raport cu şisturile cristaline rămase în 
loc. Direcţia acestei falii este V —E.

Printr-un asemenea sistem de falii longitudinale, transversale şi 
diagonale din care, probabil, noi n-am putut identifica decît doar cîteva, 
formaţiunile cretacice din partea de vest a regiunii au suferit o coborîre 
în trepte către E şi NE, către centrul bazinului.
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Transgresiv şi discordant peste formaţiunile cretacice, şi în partea 
de sud a regiunii şi peste şisturile cristaline, stau formaţiunile eoeene.

Acestea se prezintă, în general, sub forma unei serii monoclinale, cu 
direcţia stratelor NV  —SE, mai rar N —S, şi cu căderi cuprinse între 5 
şi 10°, rareori 15° către NE sau E spre centrul bazinului (fig. 15).

In cuprinsul seriei eoeene se pot constata, totuşi, şi unele boltiri slabe.
Astfel, în partea de NV a regiunii, pe versantul de nord al Dealului 

Yf. Mic, stratele din baza primului orizont al seriei marine inferioare 
[calcarele cu Marcia (Mercimonia) deleta Desh.] sînt orientate N 60°E/4°NV,

Fig. 15. — Profil geologic la sud-est de Hăşdate.
1, Şisturi cristaline ; I I ,  cretacic superior; I I I ,  seria argilelor vărgateinferioare-orizontul vărgat ; IV ,  seria marini 
inferioară : a, orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia; b, orizontul cu &ui/i>nulit<s ptrloralw*',

c, orizontul argilelor cenuşii.

iar mai spre sud, pe versantul de est al aceluiaşi deal, aceste strate sînt 
orientate N21°E/6°NV. Pe versantul de vest al Dealului Dîmbul Rotund 
— pe Valea Mică — calcarele cu Marcia (Mercimonia) deleta Desh. şi 
M. (M. )  secunda Desh. sînt orientate N. 35°V/7°NE. Puţin mai spre 
nord, la est de Luna-de-Sus, pe versantul aceluiaşi deal, stratele din 
orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia sînt orientate 
N 50°E/15°SE. Pe versantul de est al Dealului Dîmbul Rotund, orien-

D. Vf. М/с D. Dîmb Rotund

I , Seria argilelor văr pate inferioare-orizontul vărgat; I I ,  seria marină inferioară; 1, orizontul gipsului inferior 
şi al marno-calcarelor cu Anomia,', 2, orizontul cu N  ummulites perforalus ; 3, orizontul argilelor cenuşii; F , falie.

tarea stratelor este N 70°E/2°NV, ca pe pîrîul Hotrumb, aceleaşi depozite 
să arate N 5°V/5°E. Dacă se ţine seama de direcţiile şi înclinările stratelor, 
se constată că în această parte a regiunii sînt schiţate două anticlinale şi un 
sinclinal, ale căror axe au direcţia NE —SV. Anticlinalul din est are flancul 
de SE faliat (fig. 16).
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în  zona en depozite eocene din regiune s-au putut pune în evidenţă 
cîteva falii.

Una dintre falii se găseşte pe partea dreaptă a pîrîului Vlaha, la 
aproximativ jumătatea distanţei dintre satele Luna-de-Sus şi Vlaha. 
Aceasta taie depozitele seriei vărgate inferioare şi orizonturile inferioare 
ale seriei marine inferioare. Ea poate fi uşor identificată pe versantul 
dealului de pe partea dreaptă a Pîrîului lui Maiarveghi (fig. 17).

Aici se poate vedea clar cum orizonturile seriei marine inferioare din 
compartimentul de est sînt căzute cu aproape 40 m faţă de cele din com-

Fig. 17. — Profil geologic pe I’îrîul lui Maiarveghi.
I ,  Seria argilelor vărgate inferioare —orizontul vărgat ; I I ,  seria marină inferioară : 1, orizontul 
gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomla; 2, orizontul cu NummaUtes perforatvs ;

3, orizontul argilelor cenuşii; J\ falie.

partimentul de vest. Palia poate fi urmărită şi puţin mai spre sud, în 
valea Ciufului, unde se pierde în seria argilelor vărgate inferioare. Direcţia 
acestei falii este NV —SE.

Din capătul de nord al faliei menţionate se desprinde un alt plan de 
fractură cu direcţia aproape perpendiculară pe primul. Extremitatea 
de NE a acestui plan de fractură se pierde în seria argilelor vărgate infe
rioare de pe pîrîul Hotrumb. Compartimentul de la SE este căzut cu 
25—30 m faţă de cel din NV, rămas în loc.

în partea de sud-est a regiunii, în împrejurimile satului Sălicea, se 
constată prezenţa unui sistem de falii, care taie formaţiunile superioare 
ale seriei eocene. Aici, o falie principală taie depozitele seriei argilelor 
vărgate superioare şi ale seriei marine superioare, avînd direcţia SSV— 
NNE. Poate fi identificată în Dealul Eacoş, puţin mai la nord de şaua 
care separă acest deal de Dealul Şei. Orizontul marnelor şi calcarelor cu 
N. fabianii se găseşte aici la acelaşi nivel cu stratele de Cluj. Comparti
mentul din est este căzut cu aproximativ 40 m faţă de cel din vest, rămas 
pe loc. Către nord această falie se poate identifica pe pîrîul care îşi are 
izvoarele la est de cota 719 m (Eacoş) şi care face parte din bazinul de 
recepţie al văii Gîrbăului. Marno-calcarele cu N. fabianii, care se dezvoltă 
pe platoul Dealul Dosuri se găsesc de astă dată mult mai jos, în firul 
pîrîului. Spre nord, falia nu se mai poate urmări ; ea se pierde în seria 
argilelor vărgate superioare.

La est de această falie principală se mai găsesc alte cîteva linii 
de fractură, care se pot urmări însă pe distanţe mai mici. Astfel, la nord
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de satul Sălicea, se găseşte o falie care are o direcţie aproape paralelă cu 
cea precedentă. Spre sud se pierde sub pietrişurile sarmaţiene. Către nord 
se pierde, probabil, în seria argilelor vărgate superioare.

Compartimentul cuprins între cele două falii este căzut cu circa 
80—90 m faţă de cele rămase pe loc, de la vest şi est. Cele două falii 
constituie la nord de Sălicea un graben, pe fundul căruia se scurge 
p. Gîrbăului, în cursul său superior (fig. 18).

La sud de Sălicea au mai fost identificate alte două falii. Una dintre 
falii taie depozitele eocen superioare de pe versantul de est al Dealului

m

Fig. 18. — Profil geologic la nord de Sălicea.
I ,  Seria marină inferioară : a, orizontul argilelor cenuşii ; b, orizontul calcarului grosier inferior ;
I I ,  seria argilelor vărgate superioare; I I I ,  seria marină superioară : 1, straiele de Cluj ; 2, orizontul 
marnelor şi calcarelor cu Nummuliles jabianiî ; orizontul marnelor şi calcarelor cubriozoare;

IV ,  sarmaţian ; F , falie.

Dosuri — Racoş, avînd direcţia aproape paralelă cu falia principală; cea
laltă falie taie aceleaşi depozite de pe versantul de vest al Dealului Măgura 
şi are direcţie ISTY —SE. Compartimentul cuprins între aceste două falii 
este căzut cu circa 40 m faţă de compartimentul din vest şi din est.

La sud de Sălicea se găseşte, deci, un sistem de falii în trepte, care 
determină un graben, pe fundul căruia îşi poartă apele pîrîul Morii (fig. 19).

Cele două falii de la sud de Sălicea nu se pot urmări către sud, deoa
rece sînt acoperite de depozitele miocene (sarmaţiene).

Depozitele miocene (tortoniene şi sarmaţiene), care se dispun trans- 
gresiv peste diferite orizonturi ale seriei eocene, pot fi considerate, aşa 
după cum a fost menţionat de A. K o c h  încă din 1888, aproape ori
zontale. Bancurile de gresii sau conglomerate arată înclinări cuprinse între 
2 şi 8°. Direcţia stratelor este în general E — Y.

In partea de sud-est a regiunii, unde miocenul este bine dezvoltat, 
se constată prezenţa unor cute largi, mai curînd — ţinînd seama de încli
nările mici pe care le au stratele — a unor slabe boltiri. Acestea au putut 
fi puse în evidenţă în Dealul Pleşu. Aici sînt schiţate un anticlinal şi 
un sinclinal ale căror axe au direcţie V N V —ESE. Pe flancul nordic al 
anticlinalului, stratele cad cu numai 2° spre nord, iar pe flancul sudic, 
care este totodată şi flancul de nord al sinclinalului, stratele înclină cu 
4° spre SV. Stratele de pe flancul de sud al sinclinalului arată o cădere 
ceva mai pronunţată : 8° spre nord.
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Faţă de cercetătorii anteriori, am identificat în plus faliile care taie 
formaţiunile cretacice, falia cu direcţia SV—NE, care afectează depozitele 
eocenului mediu din Dealul Dîmbul Eotund şi sistemul de falii de la 
nord şi sud de Sălicea. în  această parte a regiunii nu am putut identifica 
falia cu direcţie E —У, de la nord de Sălicea, semnalată de E m i l i a  
S a u l e  a (1953,1956).

Am observat, de asemenea, cutele abia schiţate în formaţiunile 
eocene din partea de nord-vest a regiunii şi din formaţiunile sarm’aţiene 
din sud-estul regiunii.

Eegiunea de la sud-vest de Cluj a fost supusă şi la mişcări epiro- 
genice importante. Se pot identifica mai multe faze de transgresiuni

D. Măgura

Fig. 19. — Profil geologic la sud de Sălicea.
I ,  Seria marini inferioară : 1, orizontul argilelor cenuşii ; 2, orizontul calcarului grosier inferior ; I I ,  seria argilelor 
vărgate superioare ; I I I ,  seria marină superioară : a, stratele de Cluj ; b, orizontul marnelor şi calcarelor cu Nummuliles 

fabianii; IV ,  tortonian ; Г, sarmaţian ; F, falie.

şi regresiuni marine, puse în evidenţă de alternanţa dintre faciesurile 
net marine cu cele continental-lacustre. Astfel, prima transgresiune marină 
are loc în cretacicul superior. Pe şisturile cristaline se aştern transgresiv 
formaţiunile cretacice în faciesul de Gosau, cu faună de hipuriţi ce arată 
vîrsta santonian superioară. După faza orogenică de la sfîrşitul cretaci- 
cului, regiunea a rămas exondată, probabil, în tot intervalul de timp 
danian-eocen inferior. Pe seama rocilor eruptive şi a formaţiunilor creta
cice metamorfozate la contact ca şi pe şisturile cristaline din partea de 
vest şi sud-vest a regiunii, se formează în acest timp solurile lateritice. 
O dată cu începutul eocenului mediu începe şi subsidenţa. Se instalează 
la marginea Masivului Gilău un bazin lacustru, în care — în luteţianul 
inferior — se acumulează depozitele orizontului vărgat. în  luteţianul supe
rior o lăsare şi mai accentuată a fundamentului determină invazia apelor 
marine, care înaintează venind dinspre nord şi nord-est. Are loc sedimen
tarea orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia şi a 
orizontului cu N. perforatus. La începutul sedimentării orizontului argi
lelor cenuşii se constată o ingresiune marină de mică amploare ; aceasta 
este marcată în regiune prin pietrişurile existente în baza orizontului, iar
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în regiunile învecinate — în bazinul Iarei ( E m i l i a  S a u l e  a, 1954 — 
1955)x) — prin aceea că orizontul argilelor cenuşii stă pe nivele infe
rioare din seria eocenă sau chiar pe cristalin. La sfîrşitul luteţianului are 
loc o ridicare a regiunii. Această ridicare a regiunii muntoase s-ar putea 
considera ca un ecou al mişcărilor orogenice care se manifestau cu inten
sitate în regiunea pireneană şi mai slab în restul lanţului alpin şi carpatic. 
Apele mării se retrag. Partea de vest a regiunii cercetate rămîne exondată, 
in timp ce în est se instalează un bazin lacustru, în care se acumulează 
depozitele ce formează seria argilelor vărgate superioare. O nouă lăsare 
a fundamentului — probabil în ledianul superior — determină o nouă 
înaintare a apelor marine. Se acumulează întreaga gamă de depozite 
care formează seria marină superioară. Faciesul acestora arată că sedi
mentarea a avut loc într-un domeniu marin a cărui adîncime creştea 
treptat.

în regiunea cercetată n-am întîlnit depozite oligocène şi nici depozite 
burdigaliene (acestea sînt semnalate la nord de valea Someşului Mic şi 
la nord-est de regiunea noastră). Depozitele miocene se cunosc începînd 
cu tortonianul, care stă transgresiv peste ultimele două orizonturi ale 
seriei marine superioare eocene şi care, la rîndul lui, este depăşit către 
vest de depozitele transgresive sarmaţiene. în  cazul miocenului sîntem 
în prezenţa unei transgresiuni lente, progresive.

în concluzie, în regiunea cercetată se pot pune în evidenţă următoarele 
faze orogenice şi transgresiuni marine :

— faza laramică — la sfîrşitul cretacicului, cînd are loc cutarea, 
exondarea şi probabil şi fracturarea formaţiunilor cretacice ; pe liniile 
de minimă rezistenţă se ridică spre suprafaţă lavele dacitice, care metamor
fozează slab, la contact, depozitele pe care le străbat ;

— transgresiunea din santonianul superior ;
— transgresiunea din luteţianul superior (baza orizontului gipsului 

inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia), cînd se constată şi o ingresiune 
marină de mică amploare (baza orizontului argilelor cenuşii) ;

— transgresiunea din ledianul superior (baza stratelor de Cluj) ;
— transgresiunea miocenă, lentă, progresivă, caracteristică bazi

nelor interne.

l ) Raport asupra geologiei Bazinului Iara (jumătatea vestică), Arhiva Comitetului geologic, 
Bucureşti, 1954. Raport asupra geologiei Bazinului Iara ( jumătatea estică). Arhiva Comitetului 
geologic, Bucureşti, 1955.
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Din punct de vedere economic prezintă importanţă rocile eruptive, 
calcarele cretacice cu hipuriţi şi calcarele din unele orizonturi ale 
eocenului.

Dacitele de pe valea Fetei şi de pe valea Sărăţii şi mai puţin acelea 
de pe valea Stolnei au fost exploatate în cariere pentru şoseluire.

Calcarele cretacice cu hipuriţi din regiune se pretează la o şlefuire 
perfectă. Au fost exploatate în trecut în cariera din dealul cu cota 808 m, 
de la vest de Dealul Capu. Lespezile de calcare şi blocurile şlefuite aici 
erau transportate la Cluj şi folosite în construcţii.

Calcarele eocene au fost şi sînt şi astăzi folosite pentru construcţii 
de către localnici. Sînt preferate calcarele în bancuri groase din orizontul 
gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia (Luna-de-Sus şi Săvă- 
disla), calcarele cu alveoline din orizontul argilelor cenuşii (Luna-de-Sus), 
calcarele oolitice şi calcarele din orizontul calcarului grosier superior din 
stratele de Cluj (Floreşti, Vălişoara, Sălicea, Ciurila) şi mai puţin calcarele 
grosiere inferioare (Tăuţi) şi calcarele din orizontul marnelor şi calcarelor 
cu N. fabianii (Ciurila).
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— Peste şisturile cristaline epizonale de la marginea de est a Masivului 
Gilău se dispun transgresiv formaţiunile cretacic superioare în faciesul de 
Gosau, care trec treptat spre est la faciesul de fliş.

— Filoanele şi filoanele-strat (silluri) de dacite din regiune fac parte 
dintr-o zonă continuă, care se prelungeşte probabil din bazinul Iarei, 
peste regiunea Hăşdate — Stolna, spre Gilău. Punerea în loc a acestora 
a avut loc la sfîrşitul cretacicului. în eocen se resimt numai influenţe 
hidro termale.

— Pe seama rocilor eruptive şi a formaţiunilor cretacice metamor
fozate la contact, în intervalul danian-eocen inferior, s-au format soluri 
lateritice. Acestea s-au păstrat pe această zonă, pentru că au fost aco
perite transgresiv de formaţiunile lacustre eocene (orizontul vărgat).

— în  seria de depozite eocene se disting două tipuri de formaţiuni : 
formaţiuni continental-lacustre (seria argilelor vărgate inferioare şi seria 
argilelor vărgate superioare), care alternează cu formaţiuni marine (seria 
marină inferioară şi seria marină superioară).

— Complexul argilos roşu inferior din regiunea Gilău—Hăşdate repre
zintă echivalentul stratigrafie al orizontului vărgat din regiunea Jibou.

— în  regiunea cercetată nu există calcare de apă dulce. în calcarele 
considerate de А. К  o c h ca fiind de apă dulce se întîlnesc organisme 
marine.

— în  primul ciclu de sedimentare marină se pot distinge următoarele 
orizonturi : a) orizontul gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia ;
b) orizontul cu Nummulites perforatus ; c) orizontul argilelor cenuşii ; 
d) orizontul calcarului grosier inferior.

a) în  cuprinsul orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor 
cu Anomia se pot separa două nivele :

— un nivel inferior, constituit din calcare grezoase, marnoase sau 
oolitice, între care se intercalează marne şi argile, şi local gipsuri cu dez
voltare lenticulară ; acest nivel prezintă importante variaţii de facies 
laterale şi pe verticală ;

— un nivel superior, nivelul cu ostreide, în care se intercalează, 
către partea mediană, calcare marnoase sau marne cu echinide şi moluşte.
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b) în orizontul cu Nummulites perforatus, care prezintă o deosebită 
valoare stratigrafică şi cartografică, se disting două nivele :

— un nivel inferior, constituit din gresii calcaroase glauconitice în 
care predomină specia Nummulites slriatus (Brug.) (A  şi B) şi

— un nivel superior, în care rol preponderent joacă Nummulites 
perforatus (Montf.) (A  şi B), prinşi într-un ciment marnos-glauconi- 
tic, friabil.

c) Orizontul argilelor cenuşii cuprinde mai mult nivele :
— un nivel de pietrişuri în bază (1—1,50 m) ;
— marne argiloase cu ostreide şi numuliţi (4 — 5 m) ;
— marne cu mulaje de Corbula gallica Lamk., N atica sp. etc. (3—4 m) ;
— calcare şi marno-calcare cu mulaje mari de moluşte (6—10 m) ;
— marne cu numuliţi ;
— argile şi nisipuri cu intercalaţii de gresii şi conglomerate, cu nivele 

de pectinide şi ostreide în părţile nordice ale regiunii. Acest ultim nivel 
prezintă variaţii laterale de facies de la sud către nord.

d) Orizontul calcarului grosier inferior începe constant, în toată 
regiunea, prin nisipuri cenuşii micacee cu intercalaţii de gresii friabile, 
care suportă calcare albe-cenuşii-gălbui, organogene, al căror facies se 
schimbă de la sud către nord.

în  ceea ce priveşte seria argilelor vărgate superioare, acestea pre
zintă aceleaşi caractere litologice în toată regiunea.

între depozitele seriei argilelor vărgate superioare şi acelea ale seriei 
marine superioare pare să fie o tranziţie gradată.

— în  cuprinsul depozitelor care constituie seria marină superioară 
se pot separa : a) stratele de Cluj ; b) orizontul marnelor şi calcarelor cu 
Nummulites fabianii ; c) orizontul marnelor şi calcarelor cu briozoare.

a) Stratele de Cluj sînt reprezentate prin două orizonturi :
— orizontul calcarelor oolitice, constituit din calcare oolitice cu 

intercalaţii de marne şistoase, care suportă argile nefosilifere şi
— orizontul calcarului grosier superior, în cuprinsul căruia se pot 

identifica nivelul cu vulselle, către partea mediană a orizontului şi nivelul 
cu Campanile giganteum Lamk., la partea superioară a acestuia.

b) Orizontul marnelor şi calcarelor cu Nummulites fabianii prezintă 
aceleaşi caractere litologice şi faunistice în toată regiunea, ca şi stratele 
de Cluj.

c) Orizontul marnelor şi calcarelor cu briozoare prezintă variaţii 
laterale de facies de la sud către nord.

Ambele serii marine eocene sînt bogat fosilifere.
— Analiza faunei de numuliţi, moluşte şi echinide întîlnită în dife

ritele orizonturi ale seriei marine inferioare şi ale seriei marine superioare 
arată următoarele :

1. Fauna de numuliţi din cele două serii marine eocene prezintă o 
deosebită importanţă stratigrafică. Pe baza asociaţiilor de specii existente 
în orizonturile reper din seria marină inferioară şi din seria marină supe
rioară am putut determina vîrsta acestora.
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2. în ceea ce priveşte fauna de moluşte şi echinide, aceasta prezintă 
importanţă stratigrafică mai redusă. Se pot folosi pentru stratigrafia 
depozitelor numai dacă se ţine seama şi de asociaţiile de specii de numuliţi 
din orizonturile respective.

3. Referitor la fauna de moluşte, se constată că toate genurile din 
seria marină inferioară se continuă şi în seria marină superioară. Genurile 
comune ambelor serii marine sînt reprezentate în mare parte prin specii 
deosebite, localizate fie numai în seria marină inferioară, fie numai în 
seria marină superioară. Sînt cazuri cînd speciile aceluiaşi gen diferă de 
la un orizont la altul în cadrul aceleiaşi serii marine.

4. Echinidele sînt mai bogat reprezentate în seria marină superioară, 
cînd se întîlnesc genuri noi.

5. Ansamblul faunei eocene : numuliţii, alveolinele, miliolidele, coralii, 
asociaţia de lamelibranhiate şi gasteropode, echinidele şi briozoarele arată 
că marea care a acoperit regiunea de la sud-vest de Cluj a avut caracte
rele unui bazin marin epicontinental cu salinitate normală, cu ape calde, 
bine aerate şi cu adîncimi care nu depăşeau probabil 150 m. Numai către 
sfîrşitul eocenului adîncimea apelor a -devenit ceva mai mare, în jur 
de 200. m.

6. Fundul acestui bazin marin era, la diferite momente, destul de 
variat. Existau porţiuni cu un substrat pietros-stîncos, care era preferat 
de moluştele care duceau o viaţă sedentară, fixate fiind prin ciment sau 
prin bissus, substrat preferat totodată şi de moluştele litofage şi existau 
şi regiuni acoperite cu nisip cu bobul fin sau cu mîl.

7. Asociaţia faunistică eocenă se aseamănă asociaţiilor existente 
astăzi în zonele litorale, sublitorale şi, în parte, şi în zonele pseudoabisale 
ale regiunilor platformelor continentale, incluse în provincia zoologică 
indo-pacifică.

8. Fauna eocenă din Bazinul Transilvaniei are afinităţi, îndeosebi, 
cu aceea a bazinelor paleogene sud-europene, din care cauză Bazinul 
Transilvaniei este încadrat în provincia zoologică ecuatorială sau medi
teraneană.

în ceea ce priveşte clima, în eoeen se continuă climatul tropical 
cunoscut încă din cretacicul superior.

Formaţiunile miocene, care se dezvoltă în partea de est şi sud-est 
a regiunii, sînt reprezentate prin tortonian şi sarmaţian.

Tortonianul apare sporadic, în partea de nord-est şi sud-est a regiu
nii, reprezentat fiind prin marne cu globigerine şi tufuri dacitice.

Formaţiunile sarmaţiene, care depăşesc în întindere formaţiunile 
tortoniene, sînt reprezentate preponderent printr-un facies detritic grosier, 
nisipos-conglomeratic.

Cele mai noi depozite sînt reprezentate prin aluviuni şi depozite 
de terasă.

Din punct de vedere tectonic, în regiune se poate pune în evidenţă 
faza de orogeneză ce a avut loc la sfîrşitul cretacicului — faza laramică.
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în ceea ce priveşte mişcările epirogenice, acestea sînt marcate de înlocuirea 
succesivă a faciesurilor continental-lacustre cu faciesuri marine. Trans
gresiunile marine cunoscute în regiune sînt următoarele : transgre
siunea din santonianul superior (cretacic), transgresiunea din baza orizon
tului gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia (luteţian superior), 
urmată la un scurt interval de timp de o ingresiune marină de mică am
ploare (baza orizontului argilelor cenuşii), transgresiunea din ledianul 
superior (baza stratelor de Cluj), apoi transgresiunea lentă progresivă 
miocenă.



DESCRIEREA FAUNEI DE NUMULIŢI, MOLUŞTE Şl ECHINIDE

Clasa R H I Z O P O D A  

F O R A M IN IF E R A

Fam. M ' M M I L I T I D A E  Carpenter

Gen. N u m m u l i t e s  Lamarck 

Numuliţi cu filete radiare, fără pilieri 
Nummulites incrassatus de la Harpe

[pl. IV, fig. 5, 7 -9  (A )]

Nummulites rosui Tellini, Tellini (1888), p. 186 — 189, pl. V III, fig. 1—3 (B?).
Nummulites rosai Tellini; Boussac (1908 a), p. 243, şi 249 (A, B).
Nummulites incrassatus de la Harpe ; Boussac (1911), p. 32 — 34 (A, B).
Nummulites incrassatus de la Harpe ; Checchia Rispoli (1913), p. 113, pl. V, fig. 1G —24. 
Nummulites ramondiformis de la Harpe ; Bieda (1931) ; p. 5 — 6 , pl. II, fig. 4, 6(B) ; pl. II, 

fig. 10 (A).
Nummulites incrassatus de la Harpe; Cizancourt (1933 a), p. 709, pl. XXX VI, fig. 10 —12. 
Nummulites cf. incrassatus de la Harpe ; Cizancourt (1934), p. 750, pl. XLVI, fig. 5. 
Nummulites incrassatus de la Harpe ; Flandrin (1934), p. 253 — 254, pl. X IV , fig. 12 — 14 (A). 
Nummulites incrassatus de la Harpe; Nemkov (1955), p. 109 — 171, pl. V, fig. 11 — 12; 

pl. X, fig. 4—6; pl. X II, fig. 4; pl. X IV, fig. 12 (A );  pl. V, fig. 7 — 10; pl. V III, 
fig. 13; pl. X, fig. 2; pl. X IV , fig. 10-11 (B).

Nummulites incrassatus de la Harpe ; Tzankov eLc. (1956), p. 10.

Forma m egasferică  (Л )

Caractere externe. Test lenticular, bombat cu marginea rotunjită, 
în regiunea centrală se distinge un pilier bine dezvoltat de la care pornesc 
filete cloasonare radiare, drepte, groase, uneori uşor arcuite, care se 
bifurcă adeseori. Diametrul testului ; 3 mm ; grosimea testului : 1,5 mm.
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Caractere interne. Secţiunea ecuatorială arată o spirală regulată. 
Pe o rază de 1,4 mm se disting patru ture de spiră. Grosimea lamei spirale 
creşte treptat de la centru spre marginea testului şi reprezintă 1 /3 din înăl
ţimea canalului spiral al turei corespunzătoare. Septele înclinate şi arcuite 
delimitează loji puţin mai înalte decît largi. Unghiul postero-superior 
este ascuţit. La unele exemplare, septele au o răspîndire neuniformă, 
în genera] numărul septelor în 1/4 tură de spiră este următorul :

în I-a tură de s p iră ...........................  3 septe
în a Il-a  tură de s p iră ................... 3 — 4 septe
în a IlI-a  tură de s p ir ă ......................4—5 septe
în a IY -а tură de s p ir ă ..................... 5—6 septe.

Camera iniţială este circulară, de dimensiuni mici. Camera imediat 
următoare este scmilunară.

în  secţiunea axială, forma testului este eliptică. Se observă clar 
pilierul central.

Forma m icros fe rică  (В )

Se întîlneşte mult mai rar (2 exemplare).
Caractere externe. Test lenticular, uşor bombat, cu marginea relativ 

ascuţită. Filete radiare, slab ondulate, unele bifurcate. în  partea mediană 
a testului se distinge pilierul central. Diametrul testului : 5 mm ; grosimea 
testului : 2 mm.

Caractere interne. Acestea sînt asemănătoare cu acelea ale formei 
megasferice. Pe o rază de 2,5 mm sînt 6 ture de spiră. în  1/4 tură de spiră
se găsesc :

în a IlI-a  tură de s p ir ă ..................  4 septe
în a IY-a tură de s p ir ă .................. 5—6 septe
în a V-a tură de s p iră .................. 6 — 7 septe.

N. incrassatus de la Harpe este menţionat în partea superioară 
a eocenului mediu din Bazinul Yicentin, Alpi şi Carpaţii Nordici, în eocenul 
superior din Bazinul Aquitaniei, Vicentin, Bazinul Panonic, Alpi, Carpaţii 
Nordici, Balcani, Republica Arabă Siria, R.S.S. Armeană, R.S.S. Gru
zină şi Algeria şi în oligocenul din Vicentin, Alpi, Carpaţii Nordici, Carpaţii 
Orientali (Breaza, Şotrile), Balcani, R.S.S. Ucraina şi în Republica 
Arabă Siria.

Localizare. în  orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii din 
D. Galiser (Cluj-Mănăştur) şi D. Dosuri asociat cu : N . fabianii (Prever), 
N. striatus (Brug.), N . variolarius Lamk., N . chavannesi de la Harpe, 
N. pulchellus Hantken ; wemmelian (ludian).

Nummulites chavannesi de la Harpe

Nummulites riilimeyeri de la Harpe ; de la Harpe (1883), p. 162 — 163, pl. XXX , fig. 9 — 11 (B). 
Nummulites chavannesi de la Harpe ; de la Harpe (1883), p. 163 —164, pl. XXX , fig. 12— 18 (A ), 
Nummulites chavannesi de la Harpe ; Boussac (1911), p. 37 (A, B).
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Л’ummuliles chavannesi de la Harpe; Cizancourt (1928), p. 295, pl. 11, fig. 11.
Nummulites chavannesi de la Harpe; (N . rütimeyeri B), Cuvillier (1930), p. 236.
Nummuliles chavannesi (de la Harpe) ; Cizancourt (1933 a), p. 709, pl. X X X VI, fig. 1 —4 (A). 
Nummulites rütimeyeri (de la Harpe); Cizancourt (1933 a), p. 768, pl, XXX V, fig. 7 — 8; 

pl. X X X V I, fig. 15 (B).
Nummuliles rütimeyeri de la Harpe; Flandrin (1934), p. 254, pl. X IV , fig. 17 (B). 
Nummulites cî. chavannesi de la Harpe; Flandrin (1934), p. 254 — 255, pl. X IV , fig. 15 — 10 

(A).
Nummuliles chavannesi de la Harpe; Xemkov (1955), p. 173 — 175, pl. X, fig. 12 — 13;

pl. X III, fig. 10; pl. XV, fig. 3 -4  (A );  pl. X, fig. 1(13).
Nummulites chavannesi de la Harpe; Tzankov ele. (1956), p. 10.

Forma m egasferică  (A )

Caractere externe. Test bombat în regiunea centrală, plat spre mar
gine. Filetele cloasonare radiare sînt aproape drepte spre centru şi devin 
curbe spre extremităţile testului. în regiunea apicală se distinge o 
pată albă.

Diametrul testului : 2,5 mm ; grosimea testului : 1,5 mm.
Caractere interne. Secţiunea ecuatorială arată o spirală regulată, 

al cărei pas creşte destul de repede de la centru spre marginea testului, 
înălţimea unei ture de spiră depăşeşte cu mai mult de 1,5 ori înălţimea 
turei precedente. Pe o rază de 1,4 mm se observă 3 ture de spiră. Lama 
spirală este subţire (1/5 din înălţimea canalului spiral corespunzător). 
Septele sînt subţiri, aproape drepte la bază ; aproximativ din partea me
diană a canalului spiral ele se curbează, determinînd astfel un unghi 
postero-superior ascuţit. în  canalul spiral se observă o repartizare regulată 
a septelor. în 1/4 turei a IlI-a  de spiră se găsesc 5 septe. Lojile delimitate 
de acestea sînt mai înalte decît largi. Camera iniţială de formă circulară 
este urmată de o lojă semilunară ; ambele sînt de dimensiuni mici.

Forma m icros fe rică  (В )

Caractere externe. Testul se prezintă mai mult sau mai puţin bombat 
în regiunea centrală, cu marginea ascuţită. Filetele sînt radiare, slab 
ondulate. Diametrul testului: 3,5—6 mm; grosimea testului: 2 mm.

Caractere interne. Acestea sînt identice cu acelea ale formei mega- 
sferice (A).

Pe o rază de 2 mm se observă 5 ture de spiră. în  1/4 tură de spiră
numărul septelor este următorul :

în a I lI-a  tură de sp iră .................. 5 —6 septe
în a IY-a tură de sp iră ..................  7 septe.

N . chavannesi de la Harpe este citat în eocenul superior din Bazinul 
Aquitaniei, Yicentin, Bazinul Panonic, Alpi, Carpaţii Nordici, Balcani, 
B.S.S. Armeană, R.S.S. Gruzină, iar în Africa de Nord în Republica
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Arabă Unită şi Algeria. In R.P.B. este citat în Depresiunea Getică şi 
în Carpaţii Orientali (Breaza, Şotrile).

Localizare. S-au găsit exemplare foarte rare în orizontul marnelor 
şi calcarelor cu N. fabianii din D. Galiser (Cluj-Mănăştur) (1 exemplar A  
şi 3 exemplare B) ; wemmelian (ludian).

Nummulites striatus (Bruguière)

fpl. Ш , fig. 2 -4  (A );  6 - 8  (B )]

Nummuliles striata d’Orb. ; d’Archiac et Haime (1853), p. 135 —13C, pl. V III, fig. 9 — 14 (A). 
Nummulites conforta Desh. ; d’Archiac et Haime (1853), p. 136 — 137, pl. V III, fig. 8 (B). 
Nummulites striata d’Orb. ; Tellini (1888), p. 195 — 196 (A).
Nummulites biarrilzensis d’Arch. ; Tellini (1888), p. 181—182 (pars) (В).
Nummulites contorta Desh. ; Tellini (1888), p. 182 — 183 (B).
Nummulites striata d’Orb. ; Koch (1894), p. 224, 225, 230, 287.
Nummuliles contorta Desh. ; Koch (1894), p. 224, 225, 230, 287, 289.
Nummulites striatus Brng. ; Boussac (1908 a), p. 242 (A, B).
Nummulites striatus Brug. ; Boussac (1911), p. 40 — 45 (A, B).
Nummulites striatus Brug. ; Cuvillier (1930), p. 237, pl. X III, fig. 7, 9 ; pl. X IV , fig. 3, 9 (A). 
Nummuliles conlortus Desh. ; Cuvillier (1930), p. 237, pl. X IV, fig. 4, 10 ; pl. XV, fig. 7 — 10, 

12 ; pl. XVI, fig. 3 (B).
Nummuliles striatus Brug.; Cizancourt (1930), p. 210, pl. X X II, fig. 1—2 (B).
Nummulites striatus (Brug.); Cizancourt (1933 a), p. 770, pl. X X X VI, fig. 5 — 8 (A, B). 
Nnmmulina siriata Brug. ; Bieda (1933 b), p. 6 — 8, pl. 1, fig. 2, 4, 5 (B ) ; pl. I, fig. 3 (A). 
Nummulites striatus (Brug.) ; Nemkov (1955), p. 177 — 180, pl. V lf l,  fig. 4 — 7, 9, 12, 14 ; pl. X, 

fig. 8, 9 ; pl. XV, fig. 1 -2  (A) ; pl. V III, fig. 10-11 ; pl. X, fig. 7 ; pl. X III, fig. 3 (B).

Forma megasferică  (A )

Caractere eocterne. Testul este lenticular, bombat, cu marginile ascu
ţite. în  regiunea centrală se distinge cu uşurinţă butonul central de la care 
pleacă filete radiare drepte, uneori uşor îndoite către marginea testului. 
La exemplarele de dimensiuni ceva mai mari filetele se ramifică. Pe filete 
se observă trabecule transverse. Diametrul testului : 2—3 mm; grosimea 
testului: 1,5—2 mm.

Caractere interne. Secţiunea ecuatorială prezintă o spirală regulată. 
Grosimea lamei spirale creşte treptat de la centru spre periferie, atin- 
gînd în ultimele ture de spiră 1/3 din înălţimea canalului spiral.

Pe o rază de 1 mm se găsesc 4 ture de spiră.
Septele subţiri, aproape drepte şi slab înclinate, determină loje 

de 1,5—2 ori mai înalte decît largi. Numărul septelor în 1/4 tură de spiră
este următorul :

în I-a tură de s p i r ă ............................ 2—3 septe
în a Il-a  tură de s p i r ă ...................... 4—5 septe
în a IlI-a  tură de s p i r ă .....................5—6 septe
în a IY-a tură de s p ir ă ....................  7 septe.
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Camera iniţială este mică şi circulară. Loja următoare, de dimensiuni 
ceva mai mici, la unele exemplare este semilunară, iar la altele are o formă 
aproape circulară. în  acest din urmă caz formează împreună cu loja ini
ţială un 8.

în secţiunea transversală (axială), de formă eliptică, destul de 
bombată la centru, se distinge, pe ambele părţi, pilierul central, bine 
dezvoltat.

Forma m icros fe rică  (B )

Caracterele formei microsferice nu diferă prea mult de acelea ale 
formei megasferice. Se deosebeşte de aceasta din urmă prin dimensiuni 
(4 — 7 mm diametru şi 2—3,5 mm grosime), prin filetele cloasonare uneori 
torsionate în regiunea centrală a testului şi prin dimensiunile camerei 
iniţiale. Numărul septelor în 1/4 tură de spiră este următorul :

în a I lI-a  tură de s p i r ă .................. 6 — 7 septe
în а IV-a tură de sp iră...................... 7—8 septe
în a V-a tură de spiră ..................  9 septe
în a Y I -а tură de spiră........................10—11 septe.

Nummulites striatus (Brug.) este menţionat în luteţianul superior 
în Bazinul Aquitaniei, Spania, Yicentin, Depresiunea Panonică, Bazinul 
Yarnei, Alpi, Carpaţii Nordici, Balcani şi în Republica Arabă Unită, 
în R.P.R. este citat la Porceşti, Ampoiţa—Şard—Bărăbînţ, în partea 
de NV a Bazinului Transilvaniei, în Depresiunea Getică, în Carpaţii 
Orientali (nordul Moldovei) şi la Rodna-Veche.

în  depozitele eocen superioare N. striatus (Brug.) este menţionat 
în Bazinul Aquitaniei, Spania, Vicentin, Depresiunea Panonică, Alpi, 
Carpaţii Nordici, R.S.S. Armeană, R.S.S. Gruzină, Africa de Nord (Re
publica Arabă Unită) ; în R.P.R. este citat în Carpaţii Orientali, la Şotrile.

Localizare. în  regiunea de la SV de Cluj, N. striatus (Brug.) se întîl- 
neşte în depozitele luteţianului superior, în ledian şi wemmelian (ludian).

LUTEŢIAN SUPERIOR

1) Orizontul cu N. perforatus :
— constituie nivelul din baza acestui orizont, asociat fiind cu forme 

rare de N. perforatus (Montf.) (A, B) şi N. variolarius Lamk. ; versantul 
de vest al D. Dîmbul Rotund, valea Hotrumb (Luna-de-Sus), versantul 
de vest al D. Pădurea Mare (Săvădisla) şi valea Hăşdate ;

— în toată grosimea nivelului superior al orizontului cu N. perfo
ratus, asociat cu : N. perforatus (Montf.) (A, B), N. variolarius Lamk. 
şi N. lucasi Douv. ; pretutindeni.

2) Orizontul argilelor cenuşii :
— destul de frecvent în nivelul de marne cenuşii de sub nivelul de 

marne şi calcare cu mulaje de moluşte, asociat cu N. perforatus (Montf.)

9 -  c . 30 5li
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(A, B) şi N . variolarius Lamk. : D. Dîmbul Rotund (Luna-de-Sus) şi 
versantul de vest al D. Pădurea Mare (Săvădisla);

— rar, în nivelul de marne şi calcare cu mulaje de moluşte : v. Tăuţi, 
Pîrîul lui Maiarveghi (Luna-de-Sus), D. Coasta Mare, D. Şili (Lita Romî- 
nească);

— în nivelul marnos de la partea superioară a nivelului de marne 
şi calcare cu mulaje de moluşte : D. Dîmbul Rotund (Luna-de-Sus), 
D. Pădurea Mare (Săvădisla).

LEDIAN

Foarte rar în nivelul cu Campanile giganteum Lamk. de la partea 
superioară a orizontului calcarului grosier superior (stratele de Cluj), 
asociat cu N . fabianii (Prever) ; D. Galiser (Cluj-Mănăştur), D. Dosuri 
(Vălişoara), D. Măgura (Sălicea), Ciurila, D. Şili (Lita-Romînească).

WEMMELIAN (LUDIAN)

Destul de frecvent în orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii, 
asociat cu : N. fabianii (Prever), N. variolarius Lamk., N . chavannesi 
de la Harpe, N. incrassatus de la Harpe, N. pulchellus Hantken ; D. Galiser 
(Cluj-Mănăştur), D. Dosuri (Vălişoara), Ciurila.

Nummulites pulchellus Hantken

[pl. III, fig. 9, 11, 12, 14 (A )]

Nummulites cf. pulchella Hantk. et Mad. ; Koch (1894), p. 287.
Nummulitcs pulchellus von Hantken; Oppenheim (1900 — 1901), p. 41 (B).
Nummulites pulchellus von Hantken in de la Harpe ; Boussac (1911), p. 47 (A, B). 
Nummulites pulchellus Hantken; Nemkov (1955), p. 180 — 181, pl. V III, fig. 8, 15 (A );  

p). XV, fig. (i (A).

Forma m egasferică (A )

Caractere externe. Test plat, uneori slab îndoit, cu marginea uşor 
rotunjită. Către marginea testului, un şanţ slab pronunţat marchează 
ultima sau ultimele două ture de spiră.

Suprafaţa este netedă, cu filete radiare fine, apropiate, puţin ondu
late, unele dintre ele ramificate. Diametrul testului : 4—5 mm ; grosimea 
testului : 1—1,2 mm.

Caractere interne. în  secţiunea ecuatorială se observă o spirală regu
lată al cărei pas creşte treptat de la centru spre periferia testului, fiecare 
tură de spiră fiind de circa 1,5 ori mai înaltă decît tura precedentă. Pe o 
rază de 2 mm sînt 5 ture de spiră.
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Lama spirală este subţire; ea reprezintă 1/9—1/10 din înălţimea 
canalului spiral al turei corespunzătoare.

Septele sînt dese, regulat răspîndite în canalul spiral, drepte, perpen
diculare pe lama spirală a turei precedente ; se curbează puţin la partea 
lor superioară. Grosimea lor este aproape egală cu aceea a lamei spirale.
In 1/4 tură de spiră se găsesc :

în I-a tură de spiră.......................... 5 septe
în a Il-a  tură de s p i r ă ..................... 6 septe
în a IlI-a  tură de s p i r ă .......................7—8 septe
în a IY-a tură de s p i r ă .......................8—9 septe
în a V-a tură de spiră ....................  10 septe.

Lojile sînt aproape dreptunghiulare, de circa 4 ori mai înalte decît 
largi. Camera iniţială este circulară, mică. Loja imediat următoare este 
semilunară.

Forma microsferică n-a fost întîlnită de noi.
Nummulites pulchellus Hantken este menţionat în eocenul superior 

din Bazinul Vicentin, Depresiunea Panonică, Alpi, Carpaţii Nordici şi Bepu- 
blica Arabă Unită. în  B.P.B. este citat în Depresiunea Getică şi la Porceşti.

Localizare. în  orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii, în 
D. Galiser (Cluj-Mănăştur) şi D. Dosuri (Yălişoara) ; wemmelian (ludian).

Nummulites variolarius (Lamarck)
[pi. V, fig. 7, 9]

Nummulites variolaria Sow. ; d’Archiac et Haime (1853-), p. 14G —147, pl. IX , fig. 13 (A). 
Nummulites heberti d’Archiac et Haime ; d’Archiac et Haime (1853), p. 147 — 148, pi. IX , 

fig. 14, 15 (B).
Nummulites variolaria Sow.; de la Harpe (1883), p. 179 — 180, pl. X II, fig. 28 — 36 (A). 
Nummulites heberti d’Archiac et Haime; de la Harpe (1883), p. 178 — 179, pl. X X X I, 

lig. 26, 27 (B).
Nummulites semicostata Kaufmann; Uhlig (1886), p. 207, pl. II, fig. 9, 11, 13 (A, B). 
Nummulites variolaria Sow. ; Tellini (1888), p. 200 — 202 (A).
Nummulites variolaria Sow. ; Koch (1894), p. 224.
Nummulites heberti d’Arch. ; Koch (1894), p. 224.
Nummulites variolarius Lamarck sp. ; Boussac (1911), p. 48 — 50 (A, B).
Nummulites semicostata Kaufmann; Cizancourt (1928), p. 293 — 294, pi. II, fig. 7 — 8 (A, B). 
Nummulites variolarius Lamarck sp. ; Cuvillier (1930), p. 140, 237.
Nummulina variolaria I.amk. ; Bieda (1931), p. 4 — 5 (A, B).
Nummulites semicoslala Kaufmann; Cizancourt (1933 a), p. 171, pl. X X X VI, fig. 9. 
Nummuliles variolarius (Lamarck) ; Nemkov (1955), p. 182 — 184 (A).

Forma m egasferică  (Л )

Caractere externe. Test bombat, subglobulos, cu un mamelon (pilier) 
central caracteristic, de la care pleacă filete radiare drepte sau uşor îndoite 
în forma literei S. Marginea testului este rotunjită. Diametrul testului : 
2—3 mm; grosimea testului : 1—2 mm.
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Caractere interne. în secţiunea ecuatorială se observă o spirală regu
lată, strînsă. Pe o rază de 0,7 mm sînt 2 ture de spiră. Grosimea lamei 
spirale este de 1/2 din înălţimea canalului spiral. Heptele, uşor curbate, 
delimitează camere puţin mai înalte decît largi. Unghiul postero-superior 
este apropiat de un unghi drept. în  1/4 tură de spiră sînt :

în I-a tură de spiră................................2—3 septe
în a Il-a  tură de s p i r ă ..................  4 septe
în a ITI-a tură de s p i r ă ..................  5 septe.

Camera iniţială de dimensiuni mici este urmată de o lojă semilunară.
Forma microsferică (B) n-a fost întîlnită de noi.
Nummulites variotarius (Lamk.) după E o z l o z s n i k  (în N e m-  

k o v, 1955) apare în eocenul inferior, se dezvoltă repede şi se întîlneşte 
în eocenul mediu şi superior (zona geosinclinală alpină). N. variotarius 
(Lamk.) persistă şi în cazul înrăutăţirii condiţiilor de existenţă, cînd cele
lalte specii nu se mai pot dezvolta (de exemplu, nisipurile medii din bazinul 
anglo-franco-belgian).

Este citat în eocenul mediu din Alpi, Carpaţii Nordici, Bazinul 
Aquitaniei, Vicentin, Depresiunea Panonică, Bazinul Varnei, Eepublica 
Arabă Unită, iar în B.P.B., în Depresiunea Getică, N Y  Bazinului Transil
vaniei şi în Carpaţii Orientali (regiunea văii Ialomiţei). în  eocenul supe
rior, mai este citat în bazinul anglo-franco-belgian, Crimeea, B.S.S. 
Armeană şi B.S.S. Gruzină, iar în E.P.B. — la Breaza şi Şotrile.

Localizare. Destul de frecvent în orizontul cu N. perforatus (pretu
tindeni) şi mai rar în cele două nivele marnoase : inferior şi superior nive
lului cu mulaje de moluşte din orizontul argilelor cenuşii ; Luna-de-Sus 
(D. Dîmbul Botund), Săvădisla (D. Pădurea Mare) ; luteţian superior.

în  orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii în D. Galiser 
(Cluj-Mănăştur) ; wemmelian (ludian).

IVum uliţi cu  fi le le  ra d ia rc , cu  p ilic ri 

N u m m u lite s  lu ca s i Douvillé

[[)!. III, П». 1. 5|

Nummulites lucasi H. Douvillé ; H. Douvillé (1900 a), p. 25 (A).
Nummulites lucasanus Defr. in d’Archiac; Boussac (I!)11), p. 52, pl. 11, fig. 1-1, 15 (II). 
Nummulites lucasi H. Douvillé; H. Douvillé (1919 a), p. 51), pl. 1, fig. 18 -38 (A). 
Nummulites lucasi d’Arcli. ; Cizancourl (1928), p. 289, pl. I, fig. 5- 8 (A).
Nummulites lucasi d’Arcli. : H. Douvillé cl O’Gorman (1929), p. 379, pl. X X X II, fig. 17 — 18 

(A. B).
Nummulites lucasi d’Archiac ; Cuvillier (1930), p. 1IP, pl. X III, fig. (i ; pl. X IV, fig. 5, 11, 

12 ; pl. XVI, fig. 1 -2  (B).
Nummulites lucasi d’Arch. ; Cizancourl (1930), p. 208, pl. X X III, fig. 3.
Nummulina lucasi Defr. ; Bieda (1930 b), I, p. 95.
Nummulina parva Douv. : Bieda (1933 a), II, p. 180- 181, pl. X III, fig. 5 7 (B ) ; pl. X III,

fig. 3 -4  (A).
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Nummuliles Incaşi d’Arch. ; Flandrin (193-1), ])1. X IV , fig'. 1—4 (A).
Nummuliles lucasi H. Douvillé ; Xcmkov (1955), p. 184 — 188, pl. I, fig. 9 — IU; pl. II, 

fig. 1 -9 , 12, 13 ; pl. III, fig. 3 -0  ; pl. X IV, fig. 3 -4  (A ) ; p). II, fig. 10-11 ; pl. III, 
1'ig. 1 -2  (B).

Forma m egasferică  (A )

Caractere externe. Test lenticular, mai mult sau mai puţin bombat, 
cu marginea rotunjită. Filetele eloasonare pornesc radiar din centru şi se 
bifurcă spre marginea testului. Granulele sînt totdeauna grupate spre 
centru şi sînt situate în general pe filete sau sînt alăturate acestora. La 
punctul de bifurcare al filetelor se găseşte totdeauna un granul. Către 
marginea testului se găsesc granule de dimensiuni mai mici şi între filete. 
Diametrul testului : 2—3 mm; grosimea testului : 1—1,5 mm.

Caractere interne. Secţiunea ecuatorială arată o spirală destul de 
regulată. Lama spirală are o grosime medie reprezentînd 1/3—1/4 din 
înălţimea canalului spiral corespunzător. Pe o rază de 1,2 mm se disting 
3 ture de spiră.

Septele sînt în general drepte, slab îndoite în partea inferioară şi 
mai curbate la partea superioară, determinînd un unghi postero-superior 
destul de ascuţit. în 1/4 turei a Il-a  de spiră se observă 4 septe.

Lojile sînt puţin mai înalte decît largi. Camera iniţială este mare, 
circulară ; loja imediat următoare are forma de seceră.

Secţiunea axială a testului are contur rombic-rotunjit. Se distinge 
cu uşurinţă camera iniţială, foarte mare în raport cu dimensiunile testului, 
şi 2—3 ture de spiră destul de strînse în părţile centrale ale testului.

Forma m icrosferică  (В )

Caractere externe. Test discoidal sau lenticular, relativ bombat în 
părţile centrale, cu marginea rotunjită. Filetele radiale, uşor vălurate, 
se disting greu, toată suprafaţa fiind acoperită cu granule mici, circulare, 
dispuse în spirală, aşezate fiind — ca şi la formele megasferice — în 
majoritate pe filete, alături de acestea şi mai rar între filete. în partea 
centrală a testului se observă un granul de dimensiuni mai mari, de formă 
mai mult sau mai puţin circulară, rezultat din gruparea cîtorva granule 
mici. Diametrul testului : 3—6 mm; grosimea testului: 1,5—2 mm.

Caractere interne. în secţiunea ecuatorială se observă o spirală 
regulată, al cărei pas creşte lent de la centru spre marginea testului. 
Spirala este mai strînsă decît la forma megasferică ; pe o rază de 1,5 mm 
sînt 5 ture de spiră. Lama spirală este, de asemenea, mai groasă decît 
la forma megasferică, atingînd 1/2—1/3 din înălţimea canalului spiral. 
Septele sînt mai curbe şi mai înclinate, determinînd camere mai înalte 
decît largi. în 1/4 tură de spiră se găsesc :

în a i l l- a  tură de s p i r ă ...................... 5—6 septe
în a IV-a tură de spiră . . . . . .  7 septe
în a V-a tură de spiră....................... 8 septe.
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în secţiunea axială testul se prezintă puţin mai plat decît forma 
megasferică.

N. lucasi Douv. este menţionat în eocenul inferior din Bazinul 
Aquitaniei, Spania, Vicentin, Alpi, Carpaţii Nordici şi Crimeea ; în eocenul 
mediu din Bazinul Aquitaniei, Alpi, Carpaţii Nordici, R.S.S. Armeană 
şi B.S.S. Gruzină, Republica Arabă Unită şi Algeria, iar în eocenul supe
rior este citat în Bazinul Aquitaniei şi Algeria.

Localizare. N . lucasi Douv. se întîlneşte în asociaţie cu N . perforatus 
(Montf.), N . striatus (Brug.) şi N . variolarius (Lamk.) — pretutindeni — 
în nivelul superior al orizontului cu N. perforatus ; luteţian superior.

N u m u liţ i cu  p ilie r i şi cu  file te  m ean d r ifo rm c  

N u m m u lite s  p e rfo ra tu s  (Montfort)

[pi. IV  , fig. 1 -3  (A );  pl. III, fig. 10, 13 (B ) ; pl. IV, fig. 4, 6, 10-12 (B )]

Nummulites puschi d’Arch. ; d’Archiac et Haime (1853), p. 90 — 91, pl. I, fig. 5 (B). 
Nummulites bellardii d’Arch. ; d’Archiac et Haime (1853), p. 113 — 114, pl. V, fig. 9 (B). 
Nummulites deshayesi d’Arch.; d’Archiac et Haime (1853), p. 114 — 115, pl. V, fig. 8 (B). 
Nummulites perforata d’Orb. ; d’Archiac et Haime (1853),p. 115 — 120, pl. VI, fig. 1—12 (B). 
Nummulites rouaulli d’Arch.; d’Archiac et Haime (1853), p. 121, pl. VI, fig. 14 (A). 
Nummulites verneuili d’Arch. ; d’Archiac et Haime (1853), p. 123, pl. V II, fig. 1 —3 (B). 
Nummulites sismondai d’Arch. ; d’Archiac et Haime (1853), p. 124, pl. V II, fig. 4 (B). 
Nummulites lucasana Defr. ; d’Archiac et Haime (1853), p. 124 — 127, pl. V II, fig. 5 — 12 (A). 
Nummulites perforata d’Orb. ; Tellini (1888), p. 210 — 211 (B).
Nummulites lucasana Defr.; Tellini (1888), p. 214 — 215 (A).
Nummulites rouaulti d’Arch.; Tellini (1888), p. 215 — 217 (A).
Nummulites perforata d’Arch. ; Koch (1894), p. 224, 230, 287, 289.
Nummulites lucasana Defr. ; Koch (1894), p. 224, 230, 289.
Nummulites perforata — obesa Leym. ; Athanasiu (1899 a), p. 258.
Nummulites perforatus d’Orb. ; Oppenheim (1901), p. 190 (B).
Nummulites lucasanus Defr. ; Oppenheim (1901), p. 190 (A).
Nummulites crassus Boubée ; Douvillc (1905 b), p. 29 (B).
Nummulites aturicus Joly et Leym. ; Douvillc (1906 a), p. 22 (B).
Nummulites aturicus Joly et Leym. ; Boussac (1908 a), p. 238, 242, 243 (A, B).
Nummulites perforatus Denys de Montfort sp. ; Boussac (1911), p. 06 — 75, pl. III, fig. 1—7, 

13, 14, 16 (A, B).

Nummulites uraniensis (de la Harpe) Heim ; Douvillé et O’Gorman (1929), p. 379 — 381, 
pl. X X X II, fig. 5 -1 6  (A, B).

Nummulites perforatus Denys de Montfort ; Cuvillier (1930), p. 140.
Nummulites perforatus d’Orb. ; Cizancourt (1930), p. 199.
Nummulina perforata d’Orb. ; Bicda (1931), p. 11, pl. I, fig. 10 (B ) ; pl. I, fig. 0, 9 (A).
Nummulina perforata d’Orb. r. sismondai d’Arch.; Bieda (1931), p. 11—12, pl. 1, fig. 11 — 14

(B) ; pl. I, fig. 4 - 8  (A).

Nummulina perforata Den. de Montfort ; Bieda (1933 b), p. 8 —11, pl. I, fig. 7 — 8 (A, B).
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Nummulina perforata Montf. r. sismondai d’Arch. ; Bieda (1933 b), p. 11, pi. II, fig. 2 (A) 
Nummulina perforata Montf. r. verneuilli d’Arch. ; Bieda (1933 b), p. 13, pl. II, fig. 1. 
Nummuliies perforatus (Montfort) ; Nemkov (1955), p. 198 — 201, pi. X I, fig. 10; pl. XIV, 

fig. 14 (A );  pl. VI, fig. 1 -5 , 7; pl. IX, fig. 1 ; pl. X IV , fig. 13 (B).

Forma m egasferică  (A )

Caractere externe. Test discoidal sau lenticular, mai mult sau mai 
puţin bombat, cu marginea rotunjită sau uşor ascuţită. Suprafaţa este 
acoperită cu filete radiare neregulate, care se ramifică spre marginea 
testului şi cu granule situate între filete şi adeseori şi pe traiectul 
acestora. La unele exemplare granulele sînt mai numeroase şi de 
dimensiuni mai mari în partea centrală a testului, devenind din ce în 
ce mai rare către margine. Alte exemplare au toată suprafaţa testului 
acoperită cu granule de dimensiuni aproape egale. în  acest din urmă caz 
filetele, fine, se disting cu greutate. Diametrul testului : 4—6 mm; gro
simea testului: 2—3 mm.

Caractere interne. în  secţiune ecuatorială se distinge o spirală destul 
de regulată al cărei pas creşte foarte încet, rămînînd constant sau micşorîn- 
du-se puţin în ultimele ture de spiră. Pe o rază de 3 mm sînt 7 ture de 
spiră. Grosimea lamei spirale este de aproximativ 1/2—1/3 din înălţimea 
canalului spiral.

Septele subţiri, curbe şi puternic înclinate la unele exemplare, 
delimitează în general loji mai mult largi decît înalte, uneori izometrice 
de formă rombică. La alte exemplare septele sînt drepte şi slab înclinate 
în primele ture de spiră, devenind curbe şi puternic înclinate în turele 
medii şi externe. în  ambele cazuri, unghiul postero-superior format de 
septe cu lama spirală este ascuţit. în  canalul spiral, septele au o răspîn- 
dire neregulată. Numărul septelor în 1/4 tură de spiră este următorul :

în I-a tură de spiră.............................. 2 septe
în a Il-a  tură de s p i r ă ..................  3 septe
în a IlI-a  tură de s p i r ă .....................3—4 septe.

Loja iniţială este mare, circulară. Loja imediat următoare este de 
dimensiuni mai mici, semilunară.

în secţiunea axială testul are forma unei elipse. Se disting lama spirală 
groasă şi pilierii, cu răspîndire neregulată, care străbat 2 — 4 lame spirale 
consecutive. Spaţiile dintre lamele spirale, corespunzătoare canalului 
spiral, sînt foarte înguste.

Forma m icros fe rică  (В )

Caractere externe. Test lenticular şi destul de bombat în stadiul 
tînăr, discoidal, bombat sau subglobulos, în stadiul adult, cu suprafaţa 
uşor ondulată. Marginea testului este rotunjită şi slab îndoită. Filetele, 
radiare în stadiul tînăr, pe măsură ce testul creşte, se ramifică frecvent, 
devin sinuoase, apoi meandriforme, avînd mai multe centre de divergenţă
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pe test şi constituind, totodată, o reţea foarte neregulată, cu ochiuri 
alungite. Granulele mici se grupează de obicei între filete. Diametrul 
testului: 15 mm şi 38 mm; grosimea testului: 8—18 mm.

Caractere interne. Acestea sînt asemănătoare — în majoritate — cu 
acelea ale formei megasferice. în primele 2/3 ale razei testului, pasul 
spiralei merge întocmai ca la forma megasferică. în  schimb, în ultima 1/3, 
pasul spiralei se micşorează treptat. Turele de spiră devin din ce în ce 
mai strînse ; lama spirală se subţiază, canalul spiral se îngustează din ce 
în ce mai mult. Se constată de asemenea dedublări ale lamei spirale. 
Pe o rază de 11 mm se observă 38—40 ture de spiră. Numărul septelor 
în 1 /4 tură de spiră este următorul :

în a IlI-a  tură de s p i r ă ...................... 5—6 septe
în a IY-a tură de s p i r ă .................... 7 septe
în a V-a tură de s p i r ă .................... 7 septe
în a Y l-a  tură de s p i r ă .................. 7 —8 septe.

în  secţiune axială pilierii apar grupaţi spre centrul testului şi nu 
ating decît în număr mic suprafaţa.

N. perforatus (Montf. ) este caracteristic — după G. I. N e m к o v 
(1955) — părţii superioare a eocenului mediu şi se întîlneşte şi în partea 
inferioară a eocenului superior. Este citat în eocenul mediu din Bazinul 
Aquitaniei, Spania, Vicentin, Depresiunea Panonică, Alpi, Carpaţii Nor
dici, B.S.S. Armeană, B.S.S. Gruzină, Iran, India, E.A.U., Algeria, iar 
în E.P.B. — în Carpaţii Orientali (nordul Moldovei, Bodna-Veche, Breaza, 
Şotrile), Depresiunea Getică, NV Bazinului Transilvaniei şi la Porceşti.

în  partea inferioară a eocenului superior este menţionat în Bazinul 
Aquitaniei, Spania, Vicentin, Alpi, Carpaţii Nordici, Algeria ; în E.P.B. — 
în Depresiunea Getică.

Localizare. Se întîlneşte în toată grosimea orizontului cu N. per
foratus din regiunea de la sud-vest de Cluj, ca exemplare mai rare în nive
lul inferior şi constituind bancuri lumaşelice în nivelul superior. Este 
asociat cu N. striatus (Brug.), N. variolarius (Lamk.) şi N. Incaşi Douv. 
Apare, apoi, în nivelele marnoase de la partea inferioară şi superioară a 
nivelului de marne cu mulaje de moluşte din orizontul argilelor cenuşii, 
în asociaţie cu N. striatus (Brug.) şi N. variolarius (Lamk.) ; luteţian 
superior.

N u m u liţ i cu  p ilie r i şi cu  file te  re ticu la te  

N u m m u lite s  fa b ia n ii (Prever)

[pl. V, fig. 1 -3 , 5 (A );  4, 6, 8, 10-12 (B )]

Nummulites fichteli Michelotti var. problematica Tellini ; Tellini (1888), p. 222 — 223 (A). 
Nummulites reliculala Tellini; Tellini (1888), p. 224 — 225, pl. V III, fig. 13, a, b. 
Nummulites intermedia d’Arch. ; Koch (1894), p. 298, 301 (B).
Nummulites fichteli d’Arch. ; Koch (1894), p. 298, 301, 314 (A).
Nummulites inlermedius d’Arch.; Oppenheim (1900 — 1901), p. 38 (B).
Nummulites fichteli Michelotti; Oppenheim (1900 — 1901), p. 38 — 39 (A).
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Nummulites fabianii Prever in l-'abiani ; Boussac (1906 a), p. 88 — 90, pl. I, III, fig. 6 (A, B) ; 
p. 98, 100 (A, B).

Nummulites fabianii Prev. ; Boussac (1908), p. 243, 249 (A, B).
Nummulites fabianii Prev. ; Douvillé (1908), p. 267.
Nummulites fabianii Prever in Fabiani ; Boussac (1911), p. 79 — 84, pl. I, lig. 6, 13; pl. IV, 

fig. 9, 10 (A, B).
Nummulites fabianii Prever; Cizancourt (1928), p. 294, pl. II, lig. 10.
Nummulites fabianii Prever; Cuvillier (1930), p. 237.
Nummulites fabianii Prever; Cizancourt (1930), p. 209 — 210, pi. X X I], fig. 4, 7; pi. X X III, 

fig. 5 (A, B).
Nummulina fabianii Prever ; Bieda (1931), p. 13 —14, pl. II, fig. 2 (B) ; pl. 11, fig. 1,3, 5 (A).
Nummulites fabianii (Prever) ; Cizancourt (1933 a), p. 767, pl. XXX V, fig. 1, 2 (B).
Nummulites subfabianii (Prever); Cizancourt (1933 a), p. 767 — 768, pl. X X X V, fig. 3 -6  (A).
Nummulites fabianii Prever; Gocev (1933 b), p. 192.
Nummulina fabianii Prever; Bieda (1933 b), p. 14.
Nummulites fabianii Prever; Flandrin (1934), p. 259, pl. X IV, fig. 20 (A).
Nummulites fabianii (Prever); Nemkov (1955), p. 203 — 206, pl. IX, fig. 2, 3; pl. X I, fig. 1, 

6 -8  ; pl. X III,fig . 5, 9 ; pl. XV,fig. 7, 8 (A) ; pl. XI,fig. 2 -5  ; pl. XI11, fig. 4 -G (B ).
Nummulites fabianii Prev. ; Tzankov etc. (1956), p. 10.

Forma m egasferică (A )

Caractere externe. Testul lenticular, puţin bombat în regiunea cen
trală, are marginea uşor rotunjită. Pe suprafaţă se observă o reţea cu 
ochiuri dreptunghiulare dispuse în spirală, rezultată din intersecţia file- 
telor radiare, vălurate şi care se ramifică, uneori, cu lama transversă. 
Filetele prezintă pe traiectul lor granule. Acestea sînt situate adeseori 
la punctele de intersecţie ale filetelor cu lama transversă sau la punctele 
de ramificaţie ale filetelor. Eamificaţiile filetelor se termină uneori în 
interiorul ochiurilor reţelei printr-un granul. La unele exemplare, în 
partea centrală a testului se distinge un pilier axial bine dezvoltat. Dia
metrul testului : 6 mm ; grosimea testului : 2 mm.

Caractere interne. în  secţiune ecuatorială se observă o spirală regulată, 
al cărei pas creşte încet de la centru spre marginea testului. Pe o rază de 
1,7 mm sînt 5 ture de spiră. Lama spirală de grosime medie reprezintă 
aproximativ 1/3 din înălţimea canalului spiral corespunzător. Grosimea 
acesteia creşte treptat de la centru spre marginea testului.

Septele drepte, slab înclinate, sînt neregulat răspîndite în canalul 
spiral, din care cauză lojile au forma dreptunghiulară sau pătrată, 
fiind în general puţin mai largi decît înalte. Unghiul postero-superior 
este ceva mai mic de 90°. Numărul septelor în 1/4 tură de spiră este
următorul :

în I-a tură de s p iră ..................................... 2 septe
în a Il-a  tură de s p i r ă .............................  3 septe
în a I lI-a  tură de s p ir ă ..............................4—5 septe.
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Camera iniţială este circulară. Camera imediat următoare are apro
ximativ aceeaşi formă, dar este de dimensiuni mai mici.

în  secţiunea axială se disting pilierul central bine dezvoltat şi 
ceilalţi pilieri, care pornesc de la cordonul spiral al fiecărei ture de spiră, 
perpendicular la suprafaţa testului.

Forma m icros fe rică  (В )

Caractere externe. Test plat, discoidal, uşor bombat în regiunea 
centrală, cu marginea rotunjită, slab îndoită. Suprafaţa este acoperită 
cu filete care formează o reţea cu ochiuri dreptunghiulare alungite şi 
neregulat dispuse. Granulele, mai greu vizibile, au aceeaşi dispoziţie 
ca şi la forma A. Diametrul testului: 10—12 mm; grosimea testului: 
3 — 5 mm.

Caractere interne. Secţiunea ecuatorială arată aceleaşi caractere 
ca şi forma megasferică (A). Pe o rază de 5 mm sînt 12 ture de spiră. Septele, 
drepte, prezintă o uşoară îndoire la partea lor superioară. în  1/4 tură de
spiră se găsesc :

în a I lI-a  tură de s p ir ă ..................... 4 septe
în a IY-a tură de s p i r ă ..............................  5 septe
în a Y -а tură de spiră ............................. 5 septe
în a Y I -а tură de s p i r ă .................................6—7 septe.

în  secţiunea axială se observă pilieri numeroşi, care nu pornesc numai 
de la cordonul spiral, ci şi din alte puncte ale lamei spirale.

Nummulites fabianii (Prever) este caracteristic eocenului superior. 
Este citat în Bazinul Aquitaniei, Spania, Yicentin, Depresiunea Panonică, 
Bazinul Varnei, Alpi, Carpaţii Nordici, în Republica Arabă Siria, Balcani, 
R.S.S. Gruzină şi R.S.S. Armeană şi în Africa de Nord (Republica Arabă 
Unită, Algeria, Maroc).|

Localizare. N . fabianii apare la partea superioară a stratelor de Cluj, 
asociat cu N . striatus (Brug.), în D. Galiser (Cluj — Mănăştur), D. Dosuri 
(Vălişoara), D. Măgura (Sălicea), Ciurila, D. Şili (Lita-Romînească) ; 
ledian.

Se întîlneşte apoi foarte frecvent în orizontul marnelor şi calcarelor 
cu N . fabianii, din D. Galiser şi pînă la Ciurila, asociat cu N . striatus 
(Brug.), N. variolarius (Lamk.), N. pulchellus Hantken, N . chavannesi 
de la Harpe, N. incrassatus de la Harpe. Exemplare rare se găsesc şi în 
orizontul marnelor şi calcarelor cu briozoare : D. Galiser, D. Dosuri, 
D. Dumbrava ; wemmelian (ludian).
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Clasa L A M E L L I B R A N C H I A T A

Ord. H E T E R O D O N T A

Subord. L U C I N O D O N T A  

Suprafam. L U C IN A C E A

Fam. L U C I N I D A E  

Gen. L u  c i na Bruguière, 1797

Lucina prominensis Oppenheim

Lucina prominensis Oppenheim; Oppenheim (1901), p. 241, pl. X I, fig. 8.
Lucina prominensis Oppenheim; Boussac (1911), p. 215 —21G, pi. X II, fig. 17; pi. X III, 

fig. 3, 8, 13, 20.

Exemplarele noastre au forme tot atît de variabile ca şi cele din 
regiunea alpină figurate de J. B o u s s a c .

Specie citată în priabonianul din regiunea alpină. Destul de frec
ventă în nivelul de marno-calcare cu mulaje de moluşte mari din orizontul 
argilelor cenuşii, nord de Yălişoara (v. Finişului) ; luteţian superior.

Lucina dalmatina Oppenheim

Lucina dalmatina Oppenheim; Oppenheim (1901), p. 243, pl. X V III (V III), fig. 5, 5 a.

Citată în eocenul superior din B.P.F. Iugoslavia. Specie rară în 
orizontul calcarului grosier superior, Yălişoara (D. Dosuri) ; ledian.

Lucina incerta d’Archiac 

[pl. VI, fig. 5, 6]

Lucina incerta d’Archiac ; d’Archiac ct Haime (1853)> p. 240, pl. XVI, fig. 15, 16 ; pl. X X X V I, 
fig. 7, 8.

Exemplarele noastre (mulaje) sînt subglobuloase, inechilaterale, 
marginea superioară unindu-se cu marginea posterioară a cochiliei aproape 
în unghi drept. Sînt asemănătoare celor descrise şi figurate de d’A r c h i a c 
din India, dar sînt de dimensiuni mai mici.
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Specie frecventă în nivelul inferior al orizontului gipsului inferior 
şi al marno-calcarelor cu Anomia, Săvădisla (D. Haromfa, sud de Săvă- 
disla) ; luteţian superior.

Subgen. Cavilucina  Fischer, 1887 

L u c in a  (C a v i lu c in a ) b ipa rtita  (Defrance)
[pl. VI, fig. 1, 3, 8, 10, 12]

Lucina bipartita Def. ; D e s h a y e s  (1800), I, p. 659.
Lucina bipartita Defr. ; C o s s m a n n  (1886 — 1892), 2, p. 35.
Lucina bipartita Defrance; C u v i l l i e r  (1930), p. 270.
Lucina (Cavilucina) bipartita (Defrance); M é s z â r o s  (1957), p. 6, pl. I, fig. 1 — 2.

Specie citată în eocenul inferior şi mediu din Bazinul Parisului, 
în eocenul mediu din Bavaria şi NV Bazinului Transilvaniei şi în eocenul 
superior din Republica Arabă Unită.

Foarte frecventă în nivelul inferior al orizontului gipsului inferior 
şi al marno-calcarelor cu Anomia, în toate dealurile din împrejurimile 
satelor Hăşdate, Feneşel, Săvădisla, Vlaha. Mai rară la Luna-de-Sus 
(v. Hotrumb) ; luteţian superior.

Subgen. Lu cin om a  Dali, 1901 

L u c in a  (L u c in o m a ) cf. m u sc u la ta  Cossmann

Lucinoma musculata Cossmann; Cossmann (1921), p. 99, pl. V I, fig. 4.

Unicul nostru exemplar (valva dreaptă), puţin deformat prin fosi- 
lizare, se apropie de forma descrisă şi figurată de C o s s m a n n  din oligo- 
cenul din Bazinul Aquitaniei. Are, însă, dimensiunile de două ori mai 
mari.

Se întîlneşte în orizontul calcarului grosier superior, Cluj-Mănăştur 
(D. Galiser) ; ledian.

Fam. D 1 V A H I C E I .  L I D A E

Gen. D i v a r i c e l l a  Martens, 1880 

Subgen. D ivarice lla  s. s.

D iv a r ic e lla  (D iv a r ic e lla ) cf. e rm en o n v illen s is  d’Orb.

Lucina ermenonvillensis d’Orb.; Deshayes (1860), I, p. 631, pl. X LV II, fig. 31—33. 
Divaricella ermenonvillensis d’Orb. ; Cossmann (1921), p. 107, pl. VI, fig. 42 — 44. 
Lucina (Divaricella) aff. ermenonvillensis d’Orb. ; Gocev (1933 b), p. 178, pl. I, fig. 5.
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Citată în eocenul mediu din Bazinul Parisului, Bazinul Aquitaniei, 
regiunea alpină, sudul U.B.S.S. ; în eocenul superior din Bazinul Parisului, 
regiunea alpină, Balcani şi în oligocenul din Bazinul Parisului, Vicentin, 
Alpi, Balcani.

Specie foarte rară în orizontul calcarului grosier superior, Cluj- 
Mănăştur (D. Galiser) ; ledian.

Suprafam. Tellinacea

Fam. T E U I M D A E

Gen. T e i i  i na I.innaeus, 1758

T e llin a  g ran con en sis  Oppenheim 

[[»!. V II, fig. 1]

Tellina granconensis Oppenheim; Oppenheim (191)0 — 1901), p. 170 — 171, fig. 17 în text. 
'Tellina granconensis Oppenheim; Bonssac (1911), p. 237, pl. X III, fig. 19.

Citată în priabonianul din Alpi, Bazinul Aquitaniei, Spania şi V i
centin.

Specie rară în orizontul calcarului grosier superior, Cluj-Mănăştur 
(D. Galiser) ; ledian.

Subgen. M acaliopsis  Cossmann, 1886 

Tellina  (M aca liops is ) peyroti Cossmann
fpl. VI, fig. 7]

Tellina ( Macaliopsis) peyroti Cossmann; Cossmann (1921), p. 40, pi. II, fig. 34, 37.

Cochilie inechivalvă, oval-triunghiulară, deprimată, alungită în 
sens antero-posterior, subrostrată la partea posterioară ; partea anterioară 
este larg eliptică, puţin mai lungă decît partea posterioară ; croşete mici, 
opistogire, situate posterior liniei mediane, aproximativ la 3/7 din lărgimea 
valvei, socotind de la trunchietura anală; marginea superioară uşor con
vexă anterior şi rectilinie posterior croşetelor. Valva stingă este moderat 
bombată în partea anterioară şi mediană. Valva dreaptă este bombată 
în partea anterioară şi depresionară către partea posterioară, unde prezintă 
un pliu şters, existent şi pe valva stingă, care pleacă de la umbone la 
marginea paleală ; regiunea situată posterior acestui pliu este mai con
cavă pe valva stingă decît pe valva dreaptă, din care cauză valvele sînt 
inegal sinuoase.
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Citată în luteţianul superior din Alpii Maritimi, Bazinul Parisului,. 
Bazinul Aquitaniei şi Yicentin.

Destul de frecventă în marno-calcarele cu echinide şi mulaje de 
moluşte din nivelul superior al orizontului gipsului inferior şi al marno - 
calcarelor cu Anomia de la sud de Săvădisla ; luteţian superior.

Suprafam. Chamacea

Fam. C H A M 1 D A E

Gen. C h a m a  Linnaeus, 1758 

Subgen. Chama  s. s.

C h am a  (C h a m a ) c a lca ra ta  Lamarck 
[pl. V il, fig. 2]

Chama calcarata Lamk. ; Deshayes (1860), 1, p. 583.
Chama calcarata Lamk.; Cossmann (1886 —1892), 2, p. 10.
Chama calcarata Lam. ; Koch (1894), 1, p. 244, 279.
Chama calcarata Lamarck; Boussac (1911), p. 251.
Chama calcarata Lamarck; Cuvillier (1930), p. 83, 166.
Chama calcarata Lamk. ; Korobkov (1954), p. 117, pl. X X III, lig. 9.
Chama (Chama) calcarata Lamarck; Mészâros (1957), p. 10, pi. 1, fig. 6; p. 59, pl. X, 

lig. 3, 5, 10.

Citată în ypresianul din Bepublica Arabă Unită, în eocenul mediu 
din Bazinul Parisului, pen. Cotentin, Anglia, Alpi, Bazinul Yicentin, 
R.S.S. Ucraina, Crimeea, Bepublica Arabă Unită, iar în B.P.B. — în 
Y Y  Bazinului Transilvaniei. în  eocenul superior este menţionată în plus 
în Belgia, Bazinul Aquitanei şi în U.B.S.S., în Transcaucazia.

Specie rară în orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii, est 
de Ciurila ; wemmelian.

C h am a (C h a m a ) su b g ig a s  Orbigny

Chaîna gigas Desh. ; Desliayes (1860), I, p. 581.
Chama subgigas d’Orb. ; Cossmann (1886 — 1892), 2, p. 10.
Chama subgigas Orb. ; Korobkov (1954), p. 116, pl. X X III, lig. 2 — 3.
Chama (Chama) subgigas Orbigny; Mészâros (1957), p. 11, pl. II, fig. 7 ; p. 59, pi. X, fig. 6.

Citată în eocenul mediu din bazinul anglo-parizian, Bazinul Aqui
taniei, Alpii Maritimi, Y V  Bazinului Transilvaniei şi în eocenul superior 
din Y V  Bazinului Transilvaniei.

Specie rară în orizontul calcarului grosier superior la Lita-Bomî- 
nească (D. Şili) ; ledian.
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C h am a  sp. (cf. C h am a  la m e llo sa  Lamk.)

Chama lamellosa Lamk.; Deshayes (1860), I, p. 584.
Chama lamellosa Lamk.; Cossmann (1886 — 1892), 2, p. 11.
Chama lamellosa Lamk.; Korobkov (1954), pl. X X III, fig. 4 — 5.

După lamele concentrice festonate, relativ distanţate, cu unele 
porţiuni ale festoanelor mai adinei te pe mulaj, care corespund probabil 
spinilor cu care se prelungeau lamele, exemplarul nostru (o parte din 
mulajul extern) se apropie de specia figurată de K o r o b k o v  (fig. 4), 
din eocenul mediu din Franţa.

Chama lamellosa Lamk. este citată în eocenul mediu şi superior din 
Bazinul Parisului.

Frecventă în orizontul calcarului grosier superior est de Ciurila ; 
edian.

Suprafam. Cardiacea

Fam. C A R D I I D A E

Gen. L a e v i c a r d i u m  Swainson, 1840 

Subgen. Trachycard ium  Môrch, 1853

L a e v ic a rd iu m  (T ra c h y c a rd iu m ) g iga s  (Defrance)

Cardium gigas Def. ; Deshayes (1860), I, p. 554.
Cardium gigas Defr. ; Cossmann (1886 — 1892), 1, p. 152.
Cardium cf. gigas Defr. (hippopaeum Desh.) ; Oppenheim (1894), p. 354.
Cardium cf. gigas Defr. ; Koch (1894) I, p. 227.
Cardium gigas Defrance; Boussac (1911), p. 202 — 203.
Cardium ( Trachycardium) gigas Defrance; Cuvillier (1930), p. 169.
Laevicardium ( Trachycardium) gigas Defr. ; Korobkov (1954), p. 120, pl. X X V III, fig. 1. 
Laevicardium ( Trachycardium) gigas (Defrance) ; Mészâros (1957), p. 13, 61, pl. X I, fig. 4.

Citat în ypresianul din Bazinul Aquitaniei, în eocenul mediu din 
Bazinul Parisului, peu. Cotentin, Anglia, Bazinul Aquitaniei, Alpi, Vicen- 
tin, B.S.S. Ucraina, India, Ве/publica Arabă Unită şi în eocenul superior 
din peu. Istria şi Dalmaţia. în  R.P.R. este menţionat la Porceşti şi NV 
Bazinului Transilvaniei (E2—E3).

Specie rară în orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii, Cluj- 
Mănăştur (D. Dumbrava) ; wemmelian.
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L a e v ic a rd iu m  (T ra c h y e a rd iu m ) c o m m u ta tu m  Bovereto 

[pi. V II, fig. 3]

Cardium comrmitatum Rovcreto : Boussac (1911), p. 203, pl. X I, fig. 6.
Cardium ( Trachyeardium) commutatum Rovereto ; Cossmann (1921), p. 72, pl. IV, fig. 25 — 29.

Citat în sannoisianul din Alpi şi în stampianul din Bazinele Aqui- 
taniei şi Yicentin şi din Alpi.

Frecvent la partea superioară a orizontului calcarului grosier supe
rior, Floreşti (D. Gîrbău), Cluj-Mănăştur (D. Galiser) ; ledian.

Gen. C a r d i u m  L i n n a e u s ,  1758

C ard iu m  b o n e llii  Bellardi

[pl. V II, fig. 5]

Cardium bonellii Bellardi ; Bellardi (1852), p. 241, pl. XV II, fig. 8. 
Cardium bonellii Bell. ; Oppcnheim (1901), p. 245.
Cardium bonellii Bellardi ; Boussac (1911), p. 205, pl. X II, fig. 9, 13, 16.

Exemplarele noastre n-au putut fi detaşate complet din rocă. Forma 
generală a cochiliei (mulaj), numărul mare de coaste radiare egale ca 
lăţime pe toată suprafaţa, marginea posterioară uşor trunchiată sînt 
caracterele care ne-au determinat să apropiem aceste exemplare de specia 
descrisă de B e l l a r d i .

Citat în eocenul mediu din Alpi, Dalmaţia şi Bazinul Yicentin.
Frecvent la partea superioară a orizontului calcarului grosier supe

rior, Cluj-Mănăştur (D. Galiser) ; ledian.

C a rd iu m  cf. perez i Bellardi

Cardium perezi Bellardi ; Bellardi (1852), p. 240, pl. X IX , fig. 2 — 5.
Cardium perezi Bellardi : Boussac (1911), p. 207, pl. X I, fig. 30; pl. X II, fig. 3, 7, 18.

Prin aspectul general al valvelor, cu partea anterioară scurtă şi 
rotunjită şi partea dorsală plată, cu umbone proeminent şi puternic 
recurbat, cu suprafaţa acoperită de coaste radiare plate separate prin 
spaţii înguste, exemplarul nostru se apropie de cele descrise şi figurate 
de l î e l l a r d i  şi B o u s s a c  din luteţianul superior din Alpii Maritimi.

Citat în luteţianul superior din Alpi şi Bazinul Vicentin.
Specie rară în orizontul calcarului grosier superior, Lita-Bomînească 

(D. Sili) ; ledian.



DESCRIEREA FAUNEI 145

Cardium aff. rouaulti Bellardi

tpi. V U , fig- 4]

Cardium rouaulti Bellardi ; Bellardi (1852), p. 240 ; pl. X IX , fig. 1.
Cardium rouaulti Bellardi; Boussac (1911), p. 207, pl. X II, fig. 24.

Cochilie echivalvă, de talie mare, oval-triunghiulară ; marginea 
cardinală a valvei aproape dreaptă ; partea anterioară rotunjită, mai 
scurtădecîtceaposterioară; umbone proeminent situat în 1/4 anterioară; 
mai mult de 20 de coaste radiare, plate, largi, separate prin spaţii adinei 
şi înguste, a căror lărgime este mai mică decît 1/2 din lăţimea coastelor, 
înălţimea : 66 mm ; lăţimea : 100 mm.

Citat în luteţianul superior din Vicentin, Alpi şi Dalmaţia.
Specie rară în nivelul de marno-calcare cu mulaje de moluşte mari 

din orizontul argilelor cenuşii, Hăşdate (Dealul La Podu) ; luteţian superior.

Cardium levesquei d’Orb.

Cardium levesquei d’Orb.; Deshayes (1860), I ,  p. 558, pl. I,V, fig. 11 — 14.
Cardium levesquei d’Orb.; Cossmann (1886 — 1892), I , p. 157.

Citat în eocenul inferior şi mediu din Bazinul Parisului.
Specie rară în orizontul calcarului grosier superior, Floreşti 

(D. Gîrbău) ; ledian.

Cardium nummuliticum d’Archiac

Cardium nummuliticum d’Archiac; d'Archiac, Fischer etc. (1806), pl. V, fig. 1.

Citat în eocenul din Asia Mică.
Specie rară în orizontul calcarului grosier superior, Yălişoara 

(D. Dosuri) ; ledian.

Gen. I V e mo e a T d i u m Meek, 1876 

Nemocardium cf. nicense Bellardi

[pl. VI, fig. 4]

Cardium nicense Bellardi; Bellardi (1852), p. 241, pl. XV II, fig. 9.
Cardium (Nemocardium) nicense Bellardi; Boussac (1911), p. 208, pl. X II, fig. 8, 14.

Citat în luteţianul superior din Alpii Maritimi şi din Vicentin. 
Specie rară în marno-calcarele cu echinide şi mulaje de moluşte 

din nivelul superior al orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor 
cu Anomia, sud de Săvădisla şi în nivelul cu mulaje din orizontul argi
lelor cenuşii, Hăşdate (Dealul La Podu) ; luteţian superior.

10 -  c. 3652
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Gen. F r a g u m  B o i t e  n, 1798 

( =  Loxocardium Cossmann, 3886) 

Fragum distinguendum Mayer
[pl. VI, fig. 11]

Cardium (Loxocardium ) distinguendum Mayer ; Cossmann (1921), p. 74, pl. IV, fig. 30 — 31.

Citat în sannoissianul din Yicentin şi în stampianul din Bazinul 
Aquitaniei şi din Yicentin.

Destul de frecvent în marno-calcarele cu echinide şi moluşte din 
nivelul superior al orizontului gipsului inferior al marno-calcarelor cu 
Anomia, Săvădisla (D. Pădurea Mare) ; luteţian superior.

Lithocardium carinatum Broun
[pl. V II, fig. 7, 8]

Lithocardium carinatum Broun; Oppenheim (1896), p. 95, pl. V, fig. 12.
Lithocardium carinatum (Bronn) ; Cossmann (1921), p. 82, pl. IV, fig. 58.
Lithocardium carinatum Bronn ; Gocev (1933 b), p. 178, pl. I, fig. 2.

Citat în sannoissianul din Vicentin şi Balcani şi în stampianul din 
Bazinul Aquitaniei.

Frecvent la partea superioară a orizontului calcarului grosier superior, 
Floreşti (D. Gîrbău), Vălişoara (D. Dosuri), Lita-Eomînească (D. Şili) 
şi est de Ciurila ; ledian.

Subord. CYRENODONTA

Suprafam. IS O C A R D IA C E A

Fam. I S O C A R D I I D A E

Gen. M i o c a r d i a  Adams, 1857 

Miocardia acutangula Bellardi

|pl. VI, fig. 2; pl. V II, fig. 6]

Isocardia acutangula Bellardi; Bellardi (1852), p. 242, pl. XVII, fig. 12 — 13.
Isocardia acutangula Bellardi; Boussac (1911), p. 183, pl. X, fig. 12.

Cochilia trapezoidală, alungită antero-posterior, carena pronunţată, 
care pleacă de la umbone pînă la punctul de unire al marginii inferioare
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cu marginea posterioară a valvei şi care separă spre partea posterioară 
o suprafaţă depresionară, largă, precum şi dentiţia sînt caracterele esenţi
ale ale genului Miocardia (К  o r o b к o v, 1954, p. 149).

Exemplarele descrise şi figurate d e B e l l a r d i  şi B o u s s a c  
prezintă caracterele genului Miocardia şi nu ale genului Isocardia Lamarck, 
1799, care este lipsit de carenă.

Citată în luteţianul superior din Alpii Maritimi, Bazinul Parisului 
şi Yicentin.

Specie rară în orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii, Cluj- 
Mănăştur (D. Galiser) ; wemmelian.

Suprafam. L I  B l  T  IN  A C E A

Fam. L I B I T I X I D A E

Gen. L i b i t i n a Schumacher, 1817 

( = C y p r i c a r d i a  Lamarck, 1819) 

Libitina faba d’Archiac

Cypricardia faba d’Archiac; d’Archiac et Haime (1853), p. 202, pl. XX , fig. 10.

Cochilie (mulaj) eliptică, bombată în regiunea mediană, cu umbone 
mic, care iese foarte puţin deasupra marginii superioare a valvei.

Citată în eocenul din India.
Specie rară în marno-calcarele cu echinide şi mulaje de moluşte 

din nivelul superior al orizontului gipsului inferior al marno-calcarelor 
cu Anomia, Săvădisla (D. Pădurea Mare) ; luteţian superior.

Suprafam. V E N E R A Ç E A

Fam. V E N E R I D A E

Gen. V e n u s  Linnaeus, 1758

Venus subaglaurae d’Archiac 

[pl. V III, fig. 1]

Venus subaglaurae d’Archiac; d'Archiac et Haime (1853), p. 246, pl. X V III, fig. 5.

Exemplarul nostru concordă cu descrierea şi figurile date de 
d’A  r c h i a c.
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Citat în eocenul din India.
Specie rară în nivelul cu mulaje din orizontul argilelor cenuşii, 

Luna-de-Sus (Pîrîul lui Maiarveghi) ; luteţian superior.

Fam. c h i o n i d a e

Gen. C h i o n e Megerle, 1811 

Chione aglaurae Brongniart

[pl. V III, fig. 2]

Chione (Omphaloclalhrum) aglaurae (Brongn.) ; Cossmann (1921), p. 47, pl. III, fig. 1—5. 
Chione (Omphaloclalhrum) cf. aglaurae Brongniart ; Cuvillier (1933), p. 19, pl. 11, fig. 14. 
Chione aglaurae Brongniart ; Tzankov etc. (1956), p. 29, pl. V, fig. 3.

Cochilie oval-triunghiulară, bombată, inechilaterală, cu marginea 
paleală aproape semicirculară, ornată cu lame concentrice echidistante, 
între care se găsesc coaste fine, radiare. în porţiunile în care testul este puţin 
uzat, lamele concentrice au aspect granular, din cauza coastelor radiare 
care le intersectează.

Citat în priabonianul din Bazinul Aquitaniei, Balcani, Republica 
Arabă Unită, în sannoissianul din Bazinul Parisului, Bazinul Aquitaniei, 
Balcani şi în stampianul din Bazinul Aquitaniei, Alpi şi Vicentin.

Specie frecventă în orizontul calcarului grosier superior, Yălişoara 
(D. Bacoş), Lita-Bomînească (D. Şili) ; ledian.

Fam. M E R E T R I C I D A E

Gen. C o r d i o p s i s  Cossmann, 1909 

Cordiopsis cf. incrassata Sowerby

Jpl. V III, fig. 3]

Cytherea incrassata Sow. sp. ; Deshayes (1860), 1, p. 454.
Cytherea incrassata Sow.; Oppenheim (1900 — 1901), p. 167, pl. XV, fig. 10.
Cylherea incrassata Sow. ; Drcger (1903), p. 275.
Meretrix incrassata Sowerby sp. ; Boussac (1911), p. 218, pl. X II, fig. 25; pl. X III, fig. 10, 

12 ; pl. X IV, fig. 1 -4 ,  9 -11 .
Cordiopsis cf. incrassata (Sow.) ; Cossmann (1921) ; p. 54.
Meretrix ( Cylherea) incrassata Sowerby ; Cuvillier (1930), p. 272.
Cylherea incrassata Sow. ; Gocev (1933), p. 185, pl. VI, fig. 3.
Cordiopsis incrassata Sow. ; Korobkov (1954), p. 162, pl. X LV III, fig. 2 — 4.
Cytherea (M eretrix ) incrassata Sow. ; Tzankov etc. (1956), p. 10.
Cordiopsis incrassata (Sowerby) ; Mészâros (1957), p. 76, pl. X IV , fig. 3 — 4.
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Citat în eocenul mediu din pen. Cotentin, în eocenul superior din 
Bazinul Yicentin, Alpi, Balcani, Depresiunea Panonică, N T  Bazinului 
Transilvaniei, sudul U.B.S.S., Germania, Republica Arabă Unită şi în 
oligocenul din Bazinul Parisului, Germania, Belgia, Anglia, Bazinul 
Aquitaniei, Alpi şi Bazinul Yicentin.

Specie rară în orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii, Cluj- 
Mănăştur (D. Galiser) ; wemmelian.

Gen. M e r e t r i x  Lamarck, 1799

M ere tr ix  v illa n o v a c  D e sh .

[pi. V III, fig. 1]

Cyiherea villanooae Dcshaycs ; Oppenheim (1890), p. 97, р]. V, fig. 1.
Cylherea villanovae Desh.; Oppenheim (1900- 1901), p. 108, pl. X II, fig. 0 -8 .
Meretrix villanovae Dcshaycs sp. ; Iîoussac (1911), p. 228, pl. X IV , 1'ig. 21— 27, 33, 34, 36 — 

-3 8 , 43-45, 47, 48.
Meretrix (Cylherea) villanovae Desh. ; Cuvillier (1930), p. 272.
Meretrix villanovae Dcshaycs; Uieva-Yergilova (1950), p. 69, pl. IX, fig. 4, 9 — 12.
Pitar (Caltista) villanovae (Desh.); Mcszâros (1957), p. 74, pl. XIV, fig. 1.

Citat în eocenul mediu (luteţian superior) pînă în oligocen, inclusiv 
în Bazinul Parisului, pen. Cotentin, Vicentin, Alpi, Balcani, Depresiunea 
Panonică, Republica Arabă Unită şi Asia Mică. Menţionat în oligocenul din 
NV Bazinului Transilvaniei.

Specie rară în marno-calcarele cu echinide şi mulaje de moluşte 
din nivelul superior al orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor 
cu Anomia, Săvădisla (D. Pădurea Mare) ; luteţian superior.

Gen. M e r e t r i x  Lamarck, 1799 

( = C y  t h e r e a  Lamarck, 3805)

M e re tr ix  h ila r io n is  Oppenheim
[pi. V III, fig. 5]

Cylherea hilarionis Oppenheim; Oppenheim (1901), p. 249, pl. X I (I), fig. 13 a, b.

Valvele moderat boltite, inechilaterale, cu umbonele situat în 1/3 
anterioară a valvei ; coastele concentrice, unele continuîndu-se de la partea 
anterioară pînă la partea posterioară a valvei, altele — interpuse între 
acestea — pornesc din diferite porţiuni ale valvei.

Citată în eocenul mediu din Bazinul Yicentin şi din R.P.F. Iugoslavia.
Specie rară în nivelul cu mulaje de moluşte din orizontul argilelor 

cenuşii, Luna-de-Sus (D. Dîmbul Rotund) ; luteţian superior, şi în ori
zontul calcarului grosier superior, Ploreşti (D. Gîrbău) ; ledian.
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Fam. T A P E S I D A E

Gen. M  a  г c i a  Adams, 1857 

Subgen. M e rc im o n ia  Dali, 1902 

M a rc ia  (M e rc im o n ia ) secunda  (Deshayes)
[pl. X, fig. 4]

Venus secunda Deshayes; Deshayes (1860), I, p. 426, pi. X X V III, fig. 21 — 23.
Venus secunda Desh. ; Cossmann (1866 — 1892), I, p. 96.
Marcia (Mercimonia) secunda (Deshayes) ; Mészâros (1957), p. 21, pl. II, fig. 3.

Citată în eocenul mediu din Bazinul Parisului şi NV  Bazinului 
Transilvaniei.

Frecventă în calcarele din baza orizontului gipsului inferior şi al 
marno-calcarelor cu Anomia, Luna-de-Sus (Valea Mică) şi destul de rară 
în marno-calcarele cu echinide şi mulaje de moluşte din nivelul superior 
al aceluiaşi orizont, Săvădisla (D. Pădurea Mare) ; luteţian superior.

M a rc ia  (M e rc im o n ia ) dc lcta  Desh.

Venus dclcta Deshayes; Deshayes (1860), I, p. 425, pl. X X V III, fig. 29 — 35.
Marcia ( Mercimonia) cf. deleta Desh. ; Korobkov (1954), p. 166.

Citată în luteţianul din Bazinul Parisului şi R.S.S. Ucraina.
Destul de frecventă în calcarele din baza orizontului gipsului infe

rior şi al marno-calcarelor cu Anomia, Luna-de-Sus (Valea Mică) ; luteţian 
superior.

Ord. N E O T A X O D O N T A

Suprafam. A R C  A C E A

Fam. A n C I D A E  

Subfam. ARCEVAE

Gen. B  a r  b a  t i a  Gray, 1842

B a rb a t ia  tex tilio sa  Deshayes 
[pl. VI, fig. 9 ; pl. V III, fig. 6]

A rea lexliliosa Deshayes; Deshayes (1860), î, p. 881, pl. LXVI, fig. 12 — 14. 
Arca textiliosa Desh. ; Cossmann (1886 — 1892), 2, p. 135.
.Barbatia lexliliosa Deshayes; Cossmann (1921 —1922), p. 141, pl. V III, fig. 71.
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Citată în eocenul superior din Bazinul Parisului şi Bazinul Aquitaniei. 
Specie rară în orizontul calcarului grosier superior, Yălişoara 

(D. Dosuri) ; ledian.

Fam. P E C T L ' X C U L I D A E

Gen. P e c t u n c u l u s  Lamarck, 1799 

Subgen. Pectunculus  s. s. 

Pectunculus aff. striatissimus Bellardi

Pectunculus striatissimus Bell. ; Bellardi (1852), p. 253, pl. XX, fig. 11.
Pectunculus striatissimus Bell.; Boussac (1911), p. 139, pl. VI, fig. 18.

Prin forma aproape circulară, plată, cu umbouele puţin reliefat 
şi prin numărul foarte mare de coaste radiare, exemplarul nostru, destul 
de prost conservat, se apropie de forma figurată de В o u s s a c.

Citat în luteţianul superior din Alpii Maritimi şi din Bazinul Vi- 
centin.

Specie rară în orizontul calcarului grosier superior, Sălicea 
(D. Măgura) ; ledian.

Ord. D Y S O D O N T A

Suprafam. P T E R IA C E A  

Fam. V Ü L S E L L I D A E  

Gen. V u I s с 11 a Rôding, 1798 

Subgen. Vulsella s. s.

Vulsella (Vulsella) aff. legumen Archiac 

Vulsella legumen d’Archiac ; d’Archiac (1853); p. 270, pl. XX IV , fig. 13.

Forma alungită şi puţin falciformă a cochiliei, umbonele terminal 
uşor torsionat, convexitatea cochiliei mai pronunţată în regiunea um- 
bonală, precum şi suprafaţa lameloasă a valvelor sînt caracterele care 
apropie exemplarele noastre de cele descrise şi figurate de d’A  r c h i a c 
din India (Hala). La exemplarele noastre nu s-au putut distinge carac
terele şarnierei şi nici impresiunile musculare.

Citată în eocenul de la Porceşti şi India.
Frecventă în orizontul calcarului grosier superior, Floreşti (D. Gîr- 

bău), Cluj-Mănăştur (D. Galiser), Lita-Romînească (D. Şili) ; ledian.
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Suprafam. A N  O M I A C EA

Fam. A N O M I I D A E

Gen. A n  o m i  a  (Linnaeus, 1767) Müller, 1776 

Subgen. Anotn ia  s. s.

A n o m ia  (A n o m ia )  ten u istr ia ta  Deshayes
[pl. V I, fig. 13]

Anomia tenuistriata Desh.; Deshayes (1864), II, p. 131.
Anomia tenuistriulu Desh.; Cossmann (1886 — 1892), 2, p. a200.
Anomia tenuistriata Desh. ; Koch (1894), I, p. 222.
Anomia tenuistriata Desh. ; Oppenheim (1896), p. 92.
Anomia tenuistriata Desh. ; Athanasiu (1899 a), p. 262.
Anomia tenuistriata Deshayes; Oppenheim (1900 —1901), p. 128.
Anomia tenuistriata Desh. ; Oppenheim (1901), p. 164 şi 231.
Anomia tenuistriata Desh.; Gocev (1933 a), p. 36, pl. II, fig. 8.
Anomia (Anomia) tenuistriata Desh. ; Korobkov (1954), p. 185, pl. L1X, fig. 1 — 2.
Anomia (Anomia) tenuistriata Deshayes; Mészâros (1957), p. 24, pl. III, fig. 3 — 5.

Citată în eocenul mediu din Bazinul Parisului, реп. Cotentin, Anglia, 
Belgia, Bazinul Aquitaniei, Alpi, Depresiunea Panonică, Bazinul Yarnei, 
B.S.S. Ucraina, Crimeea, Carpaţii Orientali (Păişeni) şi J5TV Bazinului 
Transilvaniei ; în eocenul superior din Bazinul Parisului, pen. Cotentin, 
Belgia, Anglia, Alpi, Yicentin, Depresiunea Panonică, B.S.S. Armeană 
şi B.S.S. Gruzină.

Foarte frecventă în nivelul inferior al orizontului gipsului inferior 
şi al marno-calcarelor cu Anomia, Luna-de-Sus (D. Dîmbul Botund, 
p. Hotrumb), Săvădisla (D. Haromfa, D. Pădurea Mare), Hăşdate (Dealul 
La Podu) ; luteţian superior.

Suprafam. P E C T IN A C E A

Fam. l’ l i t m i D A E

Gen. C h  1 a  m y s Bolten, 1798 

Subgen. Chlamys s. s.

C h lam y s  (C h la m y s ) m u ltistr ia ta  Poli sp. var. a llon cn sis  Boussac
ţpl. V III, fig. 7, 8]

Chlamys multistriata Foii sp. var. atlonensis Boussac; Boussac (1911), p. 156, pl. V II, fig. 13. 
Chlamys multistriata 1 -oii var. atlonensis Boussac ; Ilieva-Yergilova (1956), p. 73, pl. X, fig. 7 — 8.
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Citat în priabonianul din Alpi şi Balcani.
Specie foarte frecventă în nivelul superior al orizontului argilelor 

cenuşii, Floreşti (Dealul Botund, D. Cetăţii) ; luteţian superior.

C h lam ys (C h la m y s ) b ia rr itzen sis  Arch. var. su btripartitu s  Arch.
Ipl. X, fig. 2, 3]

Peclen subtripartitus d’Arch. ; d’Archiac (1850), p. 434, pl. X II, fig. 14 — 15.
Chlamys subtripartita d’Arch. sp. ; Boussac (1911), p. 160.
Chlamys (Aequipeclen) sublriparlila (d’Archiac); Cossmann (1921 — 1922), p. 172, pi. X, 

fig. 39-41.
Chlamys (Chlamys) biarritzensis Arch. var. subtripartita Arch. ; Korobkov (1954), p. 190, 

pl. LX V I, fig. 2 -7 .
Chlamys (Chlamys) biarritzensis (d’Archiac) var. subtripartitus d’Archiac; Mészâros (1957), 

p. 88, pl. XV, fig. 10.

Citat în eocenul mediu de la Porceşti, din Alpi şi bazinul Aquitaniei 
şi în eocenul superior din B.S.S. Ucraina şi NV Bazinului Transilvaniei.

Specie destul de frecventă în orizontul marnelor şi calcarelor cu 
N. fabianii, Cluj-Mănăştur (D. Galiser) ; wemmelian.

Fam. S P O M )  Y L I D A E

Gen. S p o n d y l u s  Linnaeus, 1758 

S pon dy lu s  cf. p a la rccn s is  Boussac

Spondylus bifrons Miinster in Goldfuss mut. palarccnsis Boussac; Boussac (1911), p. 167, 
pl. V III, fig. 2, 3, 11.

Spondylus palareensis Boussac; Cossmann (1921 —1922), p. 187, pl. XV, fig. 13 — 14.

Exemplarele noastre, destul de prost conservate, se apropie de 
cele descrise şi figurate de B o u s s a c  prin coastele principale, înguste 
şi relativ distanţate, cu spini, şi prin coastele radiare, cuprinse între coastele 
spinoase, care persistă — după B o u s s a c  — destul de pronunţate 
şi în stadiul adult.

Citat în luteţianul superior din Alpi, Bazinul Aquitaniei şi Vicentin. 
Specie rară în nivelul de marno-calcare cu mulaje de moluşte din 

orizontul argilelor cenuşii, Floreşti (D. Cetăţii), Luna-de-Sus (D. Dîmbul 
Botund) ; luteţian superior.

Spon dy lu s  aff. b ifro n s  Miinster
[pl. V III, fig. 9]

Spondylus bifrons Miinster; Goldfuss (1862), p. 94, pl. CVI, fig. 10.
Spondylus bifrons Miinster ; Oppenheim (1900 —1901), p. 139, pl. X IV , fig. 1—2.
Spondylus bifrons Miinster in Goldfuss; Boussac (1911), p. 167, pl. V III, fig. 5.
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Spondylus cf. bifrons Münst. ; Cossmann (1921 — 1922), p. 188, pi. X I, fig. 50.
Spondylus bifrons Münst. ; Korobkov (1954), p. 190, pl. LX X V I, fig. 1.
Spondylus bifrons Munster; Ilieva-Vergilova (1956), p. 79, pl. X I, fig. 10.

Citat începînd din luteţianul superior şi pînă în oligocenul mediu, 
inclusiv în bazinele numulitice vest- şi sud-europene.

Specie rară în nivelul marno-calcarelor cu mulaje de moluşte din 
orizontul argilelor cenuşii, Tăuţi (v. Tăuţi) ; luteţian superior.

Spondylus aff. rarispinus Desh.
[pi. V III, fig. 10]

%

Spondylus rarispinn Deshayes ; Deshayes (1864), II, p. 90.
Spondylus rarispinn Desh. ; Cossmann (1886 — 1892), 2, p. 192.
Spondylus cf. rarispina Desh. ; Dreger (1903), p. 257.
Spondylus rarispinus Desh. ; Gocev (1933), p. 34, pl. II, fig. 3 — 4.

Citat în eocenul mediu din Bazinul Parisului, Anglia, Belgia, Bazinul 
Aquitaniei, Alpi, Yicentin, Bazinul Varnei, Iran şi Republica Arabă Unită.

Specie rară în nivelul de marno-calcare cu mulaje de moluşte din 
orizontul argilelor cenuşii, Luna-de-Sus (Pîrîul lui Maiarveghi), Tăuţi 
(v.Tăuţi) ; luteţian superior.

Genul P l i c a t u l a  Lamarck, 1801  

P lic a tu la  c a illa u d i Bellardi
[pl. V IU , fig. 11]

Plicatula caillaudi Bellardi; Bellardi (1852), p. 256, pl. XX, fig. 6.
Plicatula caillaudi Bellardi; Boussac (1911), p. 173.

Citată în eocenul mediu din Alpi şi Balcani.
Specie rară în nivelul de marno-calcare cu mulaje de moluşte din 

orizontul argilelor cenuşii, Floreşti (D. Cetăţii), Săvădisla (D. Pădurea 
Mare) ; luteţian superior.

Suprafam. O S T R E A C E A

Fam. O S T R E I D A E

Gen. O s t r  e a  Linnaeus, 1758 

O strea  sp. (aff. O strea  c y a th u la  Lamarck)

Ostrea cyathula I.amk. ; Deshayes (1864), II, p. 114.
Ostrea cyathula Lamk. ; Boussac (1911), p. 177, pl. V III, fig. 9, 19 ; pl. IX, fig. 3, 27.
Ostrea cyathula I.amk.; Cossmann (1921 —1922), p. 200, pl. X I, fig. 40; pl. X II, fig. 5—6.
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Oslrea cyathula Lamk. ; Gocev (1933 b), p. 190.
Oslrea cyalhula Lamk. ; Ilieva-Vergilova (1956), p. 82.

Prin aspectul general al valvelor, prin aspectul exogiroid al fosetei 
ligamentare şi prin crenelurile mici, marginale, de pe partea internă a 
valvelor, din zona apropiată umbonelui, exemplarele noastre se asea
mănă cu O. cyathula Lamk. Se deosebeşte de această specie prin coastele 
radiare dezvoltate numai pe aproximativ 2/3 din înălţimea valvei, 1/3 
inferioară prezentînd coaste slab pronunţate şi lame concentrice.

Ostrea cyathula Lamk. este citată în eocenul superior din Alpi, 
Bazinul Aquitaniei, Balcani şi din Bazinul Transilvaniei (Ampoiţa) şi 
în oligocenul din Bazinul Parisului, pen. Cotentin, Germania, Anglia, 
Bazinul Aquitaniei, Alpi, Bazinul Vicentin şi Balcani.

Destul de frecventă în orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii, 
Cluj-Mănăştur (D. Galiser) ; wemmelian.

Subfam. GRYPHAEIXAE

Gen. G  r y p h  a  e a  Lamarck, 1801 

Subgen. Gryphaea s. s.

G ry p h aea  (G ry p h a e a ) b ro n g n ia rt i (Bronn)
Ipl. IX, fig. 2 -4 )

Oslrea (Gryphaea) brongniarti Bronn; Koch (1894), I, p. 223.
Oslrea (Gryphaea) brongniarti Bronn; Oppenheim (1900 — 1901), p. 120, pl. V II, fig. 1; 

pl. XVI, fig. 1.
Gryphaea brongniarti Bronn ; Dreger (1903), p. 255.
Pycnodonta brongniarti Bronn sp. ; Boussac (1911), p. 181, pl. IX, fig. 9, 10, 13, 17; pl. X, 

fig. 1, 2, 9, 21, 22.
Liostrea ( Pycnodonta) brongniarti (Bronn) ; Cossmann (1921 — 1922), p. 213, pl. X II, fig. 28 — 30. 
Gryphaea brongniarti Bronn; Korobkov (1954), p. 202, pl. LXXX1V, fig. 1- 2.
Pycnodonta brongniarti Bronn; Ilieva-Vergilova (1956), pl. X II, fig. 1—3.
Gryphaea (Gryphaea) brongniarti (Bronn) ; Mészâros (1957), p. 27, pl. 111, fig. 2.

Citată în luteţianul din Alpi, Carpaţii Orientali (Păişeni), Depre
siunea Getică şi NV  Bazinului Transilvaniei, în priabonianul şi oligo
cenul bazinelor vest- şi sud-europene, în U.R.S.S. (Transcaucazia) şi 
în Africa de Nord.

Foarte frecventă în nivelul superior al orizontului gipsului inferior 
şi al marno-calcarelor cu Anomia, Luna-de-Sus (D. Dîmbul Rotund, 
p. Hotrumb, D. Yf. Mic), Săvădisla (D. Pădurea Mare, D. Haromfa), Hăşdate 
(Dealul La Podu) ; în nivelul cu ostrei şi numuliţi din baza orizontului 
argilelor cenuşii şi în nivelul cu numuliţi de peste nivelul de marno-cal- 
care cu moluşte din acelaşi orizont, Floreşti (D. Cetăţii) ; luteţian superior.
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G ry p h a e a  a rch iac i (Bellardi)

Oslrea archiaci Bellardi; Bellardi (1852), p. 262.
Pycnodonta archiaci Bellardi sp. ; Boussae (1911), p. 180, pl. IX, fig. 12 — 16.
Lioslrea ( Pycnodonta) archiaci (Bell.); Cossmann (1921—1922), p. 212, pl. X III, fig. 19. 
Pycnodonta archiaci (d’Orbigny) ; Gorodiski (1950), p. 354.

Citată în ypresianul din Senegal şi în luteţianul din Alpi şi Bazinul 
Aquitaniei.

Specie rară în nivelul superior al orizontului gipsului inferior şi al 
marno-calcarelor cu Anomia, Săvădisla (D. Pădurea Mare) ; luteţian 
superior.

Subgen. Fatina  Yialov, 1936

G ry p h aea  (F a t in a ) e ste rh azy i Pâvay 
[pl. X III, fig. 4, 5]

Gryphaea esterhazyi Pâv. ; Pâvay (1872), p. 376.
Gryphaea esterhazyi Pâv. ; Koch (1894), I, p. 224, 225.
Gryphaea esterhazyi Pâv. ; Korobkov (1954), p. 202.
Gryphaea (Fatina) esterhazyi Pâv. ; Mészâros (1957), p. 29, pl. IV, fig. 5 ; pl. V, fig. 1 — 2.

Citată în eocenul mediu din Asia Centrală şi Birmania şi în Y Y  
Bazinului Transilvaniei.

Specie destul de frecventă în nivelul superior al orizontului gipsului 
inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia, Luna-de-Sus (D. Dîmbul 
Botund), Hăşdate (D. Căpîlna) ; luteţian superior.

Subgen. Gigantostrea  Sacco, 1897

G ry p h a e a  (G ig a n to s t re a ) r a r i la m e lla  (Mellev.)
[pl. IX, fig. 1 ; pl. X, fig. 1 ; pl. X I, fig. 1 ; pl. X II, fig. 3]

Oslrea rarilamella Desh. ; Deshayes (1864), II, p. 109, pl. I.X X X I, fig. 1 — 2, pl. LXXXII, 
fig. 1 -2 .

Ostrea rarilamella Mellev.; d’Archiac, Fischer (1866), pl. X, fig. 1—2.
Oslrea rarilamella Mellev.; Cossmann (1886 — 1892),' 2, p. 196.
Ostrea rarilamella Mellev.; Gocev (1933 a), p. 37.
Gryphaea {Gigantostrea) rarilamella (Mellev.) ; Mészâros (1957), p. 29, pl. IV, fig. 4.

Citată în eocenul inferior din Bazinul Parisului, Bazinul Aquitaniei, 
Alpi, Yicentin, în eocenul mediu din Bazinul Parisului, Bazinul Aquita
niei, Alpi, Depresiunea Panonică, Bazinul Yarnei, Transcaucazia, Repu
blica Arabă Unită, în eocenul superior din Bazinul Parisului, Bazinul 
Aquitaniei, Alpi şi Vicentin. în ţara noastră este citată în eocenul de la 
Porceşti, regiunea Şard-Bărăbanţ şi Y V  Bazinului Transilvaniei.



DESCRIEREA FAUNEI 157

Specie puţin frecventă în orizontul cu N. perforatus, Lita-Romî- 
nească (v. Hăşdate) şi Luna-de-Sus (Valea Mică) ; luteţian superior ; în 
orizontul calcarului grosier superior, Floreşti (D. Gîrbău) ; ledian ; şi în 
orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii, Cluj-Mănăştur (D. Galiser) ; 
wemmelian.

Suprafam. M Y T IL A C E A

Fam. M Y T I L I D A E

Gen. M o d i o l u s  Lamarck, 1799 

Subgen. M od iolus  s. s.

M o d io lu s  (M o d io lu s ) m od io lo ides  (Bellardi)
[pi. V III, fig. 12]

Cardium modioloides Bellardi; Bellardi (1852), p. 240, pl. X V II, fig. 10 — 11.
Modiola modioloides Bellardi sp. ; Boussac (1911), p. 146, pl. V II, fig. 1—4.
Modiolus ( Modiolus) modioloides Bell. ; Korobkov (1954), p. 205.
Modiolus (Modiolus) modioloides (Bellardi) ; Mcszâros (1957), p. 99, pl. X V III, fig. 2.

M a y e r  (în B o u s s a c )  arată că exemplarele variază destul 
de mult atît în înălţime, cît şi în lăţime şi grosime. Mulajele pe care le 
posedăm corespund descrierii date de B e l l a r d i  şi B o u s s a c  şi se 
apropie mai mult de figurile 2a—3 ale lui В o u s s a c. Marginea dorsală 
la exemplarele noastre este mai puţin lărgiţă decît la formele tip ale acestei 
specii.

Citat în luteţianul superior din Alpi şi Vicentin şi în eocenul superior 
din R.S.S. Ucraina şi NV Bazinului Transilvaniei.

Foarte frecvent la partea superioară a orizontului calcarului grosier 
superior, Sălicea şi Ciurila ; ledian.

Subgen. B r a c h y d o n t e s  Swainson, 1840

M o d io lu s  (B ra c h y d o n te s ) n y sti Kickx in Nyst sp.

[pl. X, fig. 5].

Mytilus hastalus Goldfuss ; Goldfuss (1862), p. 170, pl. CXXXI, fig. 13.
Modiola nysti Kickx in Nyst sp. ; Boussac (1911), p. 146, pl. V II, fig. 19.
Modiolus (Brachydontes) nysti Miinst. ; Korobkov (1954), p. 204, pl. LX X X V I,fig . 10, 11, 16.
Modiolus (Biaclujdonles) nysli Kickx in Nyst sp. ; Mcszâros (1957), p. ICO, pl. X V III, fig. 5. »
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Citat în eocenul mediu din R.S.S. Ucraineană, eocenul superior din 
R.S.S. Gruzină şi N T  Bazinului Transilvaniei şi în oligocenul inferior din 
Alpi, Bazinul Parisului, Germania şi Anglia.

Specie rară în marno-calcarele cu echinide şi moluşte din nivelul 
superior al orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia, 
Săvădisla (D. Pădurea Mare), Luna-de-Sus (p. Hotrumb) ; luteţian superior.

Ord. D E S M O D O N T A

Suprafam. P A N  DO R A C E  A

Fam. T H R A C I I D A E

Gen. T  h  г a  c i a  Blainville, 1824 

Subgen. Thracia  s.s. 

T h ra c ia  (T h ra c ia )  b e lla rd ii Pictet
[pl. X III, fig. 3|

Analina rugosa Bellardi; Bellardi (1852), p. 233, pl. XVI, fig. 13.
Thracia bellardii Pictet; Boussac (1911), p. 241, pl. XV, fig. 1, 13, 14.
Thracia (Thracia) bellardii Pictet; Korobkov (1954), p. 210.

Cochilie (mulaj) inechivalvă, de formă o val-alungită, inechilaterală, 
ornamentată cu valuri concentrice ; umbone puţin proeminent ; partea 
anterioară rotunjită este mai largă şi mai scurtă decît partea posterioară, 
care este trunchiată.

Citată în eocenul mediu din Alpi, în eocenul superior din Republica 
Arabă Siria, pen. Mangîşlak, Crimeea şi R.S.S. Ucraina şi în oligocenul 
din Alpi şi sudul U.R.S.S.

Specie rară în nivelul de marno-calcare cu mulaje de moluşte din 
orizontul argilelor cenuşii, Tăuţi (v. Tăuţi) şi Luna-de-Sus (D. Dîmbul 
Rotund) ; luteţian superior.

T h ra c ia  (T h ra c ia ) p ro m in en s is  Oppenheim

Thracia prominensis Oppenheim ; Oppenheim (1901), p. 250, pl. XV, fig. 3.
Thracia prominensis Oppenheim; Boussac (1911), p. 242, pl. XV, fig. 4 — 8, 12, 18.
Thracia ( Thracia) prominensis Oppenheim; Korobkov (1954), pl. LX XXVIII, fig. 12.

Citată în eocenul superior din Bazinul Aquitaniei, Alpi, Bazinul 
Yicentin şi Dalmaţia.

Specie rară în nivelul de marno-calcare cu mulaje de moluşte din 
orizontul argilelor cenuşii, Floreşti (D. Cetăţii) ; luteţian superior.
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Thracia (Cyathodonta) cf. crossei Mayer

Thracia (Cyathodonta) ci. crossei Mayer' Cossmann (1921), p. 18, pl. 1, fig. 31—32.

Citată în stampianul din Bazinul Aquitaniei (Biarritz).
Specie rară în orizontul calcarului grosier superior, Vălişoara 

(D. Racoş) ; ledian.

Fam. P H O L A D O M V I D A E

Gen. P h o l a d o m y a  Sowerby, 1823 

Pholadomya puschi Goldfuss
Ipl. X IV , fig. 1, 2)

Pholadomya puschi Goldf. ; Bcllardi (1852), p. 230.
Pholadomya puschi Goldfuss; Goldfuss (1802), p. 261, pl. CLV1II, fig. 3.
Pholadomya puschi Goldf. ; Koch (1894), 1, p. 278.
Pholadomya puschi Goldfuss; Oppenheim (1900 — 1901), p. 173, pl. X IV , fig. 4.
Pholadomya puschi Goldf. ; Oppenheim (1901), p. 250.
Pholadomya cf. puschi Goldf. ; Dreger (1903), p. 277.
Pholadomya puschi Goldfuss; Boussac (1911), p. 249, pl. XVI, fig. 18, 19.
Pholadomya puschi Goldfuss; Cossmann (1921), p. 17, pl. 1, fig. 24— 28.
Pholadomya puschi Goldf.; Korobkov (1954), p. 211, pl. L X X X IX , fig. 4—6.
Pholadomya puschi Goldfuss ; Mészâros (1957), p. 32 şi 103, pl. X V II, fig. 2 ; pl. X IX , fig. 1.

Citată începînd din eocenul mediu pînă în oligocen, inclusiv în bazi
nele numulitice vest-' şi sud-europene, în U.R.S.S. (Transcaucazia) şi în 
India. In R.P.B. este citată la Porceşti şi NV Bazinului Transilvaniei.

Specie rară în orizontul calcarului grosier superior, Vălişoara 
(D. Dosuri) ; ledian ; şi în orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii, 
Cluj-Mănăştur (D. Dumbrava) şi Ciurila ; wemmelian.

Suprafam. S A X IC A V A C E A

Fam. P A X O P E I D A E

Gen. P a n o p e Ménard, 1807 

Subgen. Panope  s. s.

Panope (Panope) heberti (Bosquet)
[pl. X III, fig. 6, 7]

Panopaea heberti Bosquet; Deshayes (1860), 1, p. 176, pl. V I, fig. 21 ; pl. V III, fig. 12. 
Glycimeris heberti Bosquet; Boussac (1911), p. 246, pl. XV, fig. 21, 38.
Panopaea heberti Bosquet; Gocev (1933 b), p. 186, pl. VI, fig. 2.
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Panope ( Panope) heberti Bosquet; Korobkov (1954), p. 222.
Panopaea. (Glycimericus) heberti Bosquet; Tzankov etc. (1956), p. 8, 10.
Рчпоре (Panope) heberti (Bosquet) ; Mészâros (1957), p. 106, pl. X IX , fig. 2 — 3 ; pi. XX , fig. 2.

Citat din luteţianul superior ypînă în oligocen, inclusiv în Bazinul 
Parisului, Alpi, Balcani, Bazinul Yicentin, Germania, Belgia şi Anglia. 
In B..P.B. este citat în oligocenul din U T  Bazinului Transilvaniei.

Specie rară în nivelul de marno-calcare cu mulaje de moluşte din 
orizontul argilelor cenuşii, Luna-de-Sus (Pîrîul lui Maiarveghi) ; luteţian 
superior.

P an o p e  (P a n o p e ) cf. in te rm ed ia  Sowerby
[pl. X III, fig. 1, 2]

Panopaea intermedia Sow.; Deshaycs (1860), I, p. 177, pl. V III, fig. 10 — 11.
Panopaea intermedia Sow. ; Goldfuss (1862), p. 262, pl. CI.VIII, fig. 0.
Panopaea intermedia (Sow.); Cossmann (1886 — 1892), p. 24.
Panope ( Panope) cf. intermedia (Sowerby); Mészâros (1957), p. 34, pl. V, fig. 4 — 5, p. 105, 

pl. XV II, fig. 4; pl. X IX , fig. 4.

Citat în ypresian, eocenul mediu şi superior din Bazinul Parisului, 
Belgia şi Anglia şi numai în eocenul mediu şi superior din Alpi şi Bazinul 
Vicentin. In NV Bazinului Transilvaniei este menţionat în luteţian şi în 
oligocenul inferior.

Specie rară în nivelul de marno-calcare cu mulaje de moluşte din 
orizontul argilelor cenuşii, Luna-de-Sus (Pîrîul lui Maiarveghi) ; luteţian 
superior.

Suprafam. M Y A C E A

Fam. C O R R U  L I D A E

Gen. С o r  b  u  1 a  Bruguière, 1797

Subgen. B icorbu la  Fischer, 1887

C o rbu la  (B ic o rb u la ) g a llic a  Lamarck
[pl. X I, fig. 2 - 4 :  pl. X II, fig. 1 -2 ]

■Corbula gallica Lamk. ; Deshayes (1860), I, p. 213.
Corbula gallica Lamk.; Cossmann (1886 — 1892), p. 32.
Corbula gallica Lamk. ; Koch (1894), I, p. 223, 227, 229.
Corbula ( Azara) gallica Lamk. ; Oppenhcim (1900 — 1901), p. 171.
Corbula gallica Lamarck ; Boussac (1911), p. 234, pl. X II, fig. 15; pl. X III, fig- 7; pl. XV, 

fig. 2, 36.
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Corbula (Bicorbula) gallica Lamk. ; Cossmann (1921), p. 23, pl. 1, fig. 71 — 73.
Corbula gallica Lamarck ; Cuvillier (1930), p. 274.
Corbula ( Bicorbula) gallica Lamk. ; Korobkov (1954), p. 225, pl. XC1II, fig. 16.
Corbula ( Bicorbula) gallica Lamarck; Meszâros (1957), p. 34, pl. V, fig. 7 — 8.

Citată în eocenul mediu şi superior din Bazinul Parisului, pen. 
Cotentin, Bazinul Aquitaniei, Alpi, Anglia, Republica Arabă Unită ; în 
eocenul superior din Yicentin şi Transcaucazia şi în eocenul mediu din 
Crimeea şi N V  Bazinului Transilvaniei.

Poarte frecventă în nivelul de marne cu mulaje de moluşte din 
orizontul argilelor cenuşii, Floreşti (D. Cetăţii), Tăuţi (v. Tăuţi), Luna-de- 
Sus (Pîrîul lui Maiarveghi), Vlaha (D. Vf. Ciuf, D. Viilor), Hăşdate (Dealul 
Mare, Dealul La Podu), Vălişoara (v. Racoş) şi mai rară în nivelul inferior 
al orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia, Săvă- 
disla (D. Haromfa) ; luteţian superior.

Corbula cf. semicostata Bellardi

Corbula semicostata Bellardi ; Bellardi (1852), p. 233, pl. XV I, fig. 15.
Corbula semicostata Bellardi; Boussac (1911), p. 233, pl. X IV , fig. 30, 39 — 42, 49—50. 
Corbula cf. semicostata Bellardi ; Cuvillier (1930), p. 275, 315, pl. XVI, fig. 14 ; pl. X IX , fig. 9.

Citată în luteţianul superior din Alpi şi Vicentin şi în eocenul superior 
din Republica Arabă Unită.

Specie destul de frecventă în nivelul de marne cu mulaje de moluşte 
din orizontul argilelor cenuşii, Tăuţi (v. Tăuţi) ; luteţian superior.

Clasa G A S T R O P O D A

Subcl. P R O S O B R A N C H IA

Ord. A R C  H A E  O G A S T R O P O D A  

Suprafam. P L E U R O T O M A R IA C E A

Fam. P L E U R O T O M A R I I D A E

Gen. P leu ro tom aria  Defrance, 1821

Pleurotomaria sismondai Goldfuss 
Гр1. X IV , fig. 3]

Pleurotomaria sismondai Goldfuss; Goldfuss (1862), p. 73, pl. C LX X X V III, fig. 1. 
Pleurotomaria cf. sismondai Goldf. ; Dreger (1892), p. 13, pl. I, fig. G —7. 
Pleurotomaria sismondai Goldfuss ; Boussac (1911), p. 258, pl. XVI, fig. 15, 40. 
Pleurotomaria sismondai Goldf. ; Korobkov (1955 b), p. 79.

11 -  c. 3852
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Citată în luteţianul superior din Alpi, în eocenul superior din Alpi, 
Caucaz, Bazinul Yicentin şi în oligocenul din Alpi, Bazinul Parisului, 
Germania, Anglia.

Specie rară în orizontul marnelor şi calcarelor cu N . fabianii, Cluj- 
Mănăştur (D. Galiser) ; wemmelian.

Subgen. Chelotia  Bayle, 1885

P le u ro to m a r ia  (C h e lo t ia ) c o n cav a  Deshayes 

[pl. X IV, fig. 4]

Pleurotomaria concava Deshayes; Deshayes (1864), II, pl. 919.
Pleurotomaria concava Desh. ; Cossmann (1886 — 1892) 3, p. 47.
Pleurotomaria (Chelotia) concava Desh. ; Korobkov (1955 b), p. 79, pl. I, fig. 5 — 6.

Citată în luteţianul din Bazinul Parisului.
Specie puţin frecventă în orizontul calcarului grosier superior, 

Sălicea (D. Dosuri, D. Măgura) ; ledian ; şi în orizontul marnelor şi calca
relor cu N. fabianii, Tăuţi (D. Dosuri) ; wemmelian.

Suprafam. T R O C H A C E A

Fam. T H O C H I D A E

Subfam. TROCHIXAE

Gen. T r o c h u s  Linnaeus, 1758. 

T ro ch u s  cf. heres Deshayes

Trochus heres Deshayes; Deshayes (1864), II, p. 951, pl. L IX , fig. 12 — 14.

Prin aspectul general al cochiliei, fiecare tură de spiră fiind depă
şită de baza turei precedente, prin ornamentaţia care constă din trei 
rînduri de granule pe fiecare tură de spiră, granulele din rîndul din mijloc 
fiind mai mici şi prin faţa anterioară a ultimei ture de spiră plană sau 
uşor concavă, forma noastră se apropie de specia descrisă de D e s h a y e s .

Citată în luteţianul din Bazinul Parisului.
Specie rară în orizontul calcarului grosier superior, Cluj-Mănăştur 

(D. Galiser) ; ledian.
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Fam. D E L P H I X U L I D A E

Gen. D e l p h i n u l a  Lamarck, 1803

Subgen. Delphinula  s. s. 

D e lp h in u la  (D e lp h in u la ) c a lc a r  Lamarck
[pl. X IV, fig. 5 -7 ]

Delphinula calcar Lamk. ; Dcshayes (1864), II, p. 932.
Delphinula calcar Lamk.; Cossinann (1886 — 1892), 3, p. 51.
Delphinula calcar Lamk. ; Oppenheim (1896), p. 56.
Delphinula (Delphinula) calcar Lamarck; Korobkov (1955 b), p. 111, pl. V III, fig. 10 — 11. 
Delphinula (Delphinula) calcar I.amarck ; Mészâros (1957), p. 36, pl. VI, fig. 2 — 3; p. 109, 

pl. X X I, fig. 11.

Citată în eocenul medin din Bazinul Parisului, Alpi, Yicentin, Depre
siunea Panonică, B.S.S. Ucraineană şi în eocenul mediu şi superior din 
XV Bazinului Transilvaniei.

Destul de frecventă în orizontul calcarului grosier superior, Cluj- 
Mănăştur (D. Galiser), Floreşti (D. Gîrbău) ; ledian ; şi în orizontul marnelor 
şi calcarelor cu N. fabianii, Tăuţi (D.dDosuri) ; wemmelian.

Suprafam. N E R IT A C E A

Fam. X E B I T I D A E

Gen. V e 1 a t e s Monfort, 1810 

Vclatcs schmiedelianus Chemnitz

NerilaschmiedelianaCAicmn. ; d’Archiacct Haimc (1853), p. 278, pl. XXV,fig. 3 — 5 ; pl. X X V III, 
fig. 1.

Xerila schmiedelianu Chcmn. ; Dcshayes (1866), III, p. 18.
Velales schmideli (Chcmn.); Cossmann (1886 — 1892), 3, p. 92.
Nerita ( Velales) schmideliana Chemn. ; Koch (1894), I, p. 229.
Velales schmiedelianus Chcmn.; Oppenheim (1896), p. 102.
Velales schmiedelianus (Chcmn.); Oppenheim (1900 — 1902), p. 182.
Velates schmiedelianus Clie.mn. ; Oppenheim (1900), p. 153, 251.
Velales schmiedelianus Chemnitz sp. ; Iloussac (1911), p. 209.
Velales schmiedeli Chemnitz, Doiivillé et O’Corman (1929), p. 374, pl. X X X I, fig. 12.
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Velates scluniedelianus Chemnitz ; Cuvillier (1930), p. 78, 150, 244.
Velales schmiedelianus Chemn. ; Gocev (1933 a), p. 39.
Velates schmideli (Chemnitz); Szots (1953), p. 143, pl. I, fig. 41—56.
Velates schmiedelianus Chemn. ; Korobkov (1955 b), p 134, pl. X II, fig. 14 — 15.
Velales (Velales) schmiedelianus Chemnitz; Mészâros (1957), p. 37, pl. VI, fig. 1; p. 112, 

pl. X X I, fig. 10; pl. X X II, fig. 1.

Citat începînd din eocenul inferior pînă în oligocenul inferior inclu
siv în zona mesogeană, din Bazinul Parisului şi pînă în Birmania ; la noi în 
ţară este citat în Depresiunea Getică, Bazinul Titeşti, Porceşti şi NY 
Bazinului Transilvaniei.

Specie destul de frecventă în marno-calcarele din nivelul superior al 
orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia, Hăşdate 
(Dealul La Podu) şi mai rar în nivelul superior al orizontului cu N . per- 
foratus, Dealul Mare ; luteţian superior.

O rd . M E S O G A S T R O P O D A

Suprafam. C E R IT H 1 A C E A

Fam. C E R I T H I I O A E  

Subfam. CEHITHIIXAE

Gen. C a m p a n i l e  Bayle, 1884 

C am p an ile  g ig a n te u m  Lămarck

Ceritliium giganleum Lamk. ; Deshaycs (1866), III, p. 115.
Cerilhium giganleum Lamk. ; Cossmann (1886 — 1892), 4, p. 30.
Cerithium (CampanilJ) cf. giganteum Lamk. ; Douvillc et O'Gorman (1929), p. 362, pl. XXXI, 

fig. 2.
Cerilhium cf. giganteum Lamarck ; Cuvillier (1930), p. 156.
Campanile giganteum Lamk. ; Gocev (1933 a), p. 39.
Campanile cf. giganteum Lam. ; Korobkov (1955 b), p. 206, pl. X X V lt, fig. 3 — 4.

Citat în ypresianul din Bazinul Aquitaniei şi în luteţianul din Bazinul 
Parisului, Anglia, Belgia, Alpi, Vicentin, Bazinul Varnei, Crimeea şi Re
publica Arabă Unită ; în R.P.R. este citat la Porceşti şi în Depresiunea 
Getică.

Specie frecventă la partea superioară a orizontului calcarului grosier 
superior, Vălişoara (D. Dosuri), Lita-Romînească (D. Şili) ; ledian.
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Campanile defrenatum Gregorio
[pl. XV, fig. 7, 8]

Campanile defrenatum De Gregorio; Boussac (1911), p. 284, pl. X V II, fig. 78.

Citat în luteţianul superior din Alpi şi Bazinul Vicentin.
Specie rară în nivelul de marno-calcare cu mulaje de moluşte, din 

orizontul argilelor cenuşii, Tăuţi (v. Tăuţi) ; luteţian superior.

Campanile cf. benechi Bayan
[pl. X V II, fig. 2]

Cerithium benechi Bayan; Cossmann (1886 — 1892), 4, p. 30.
Cerithium ( Campanile) cf. benechi Bayan ; Douvillé et O’Gorman (1929), p. 362, pl. XX I, fig. 3.

Exemplarele noastre sînt identice celor figurate de D o u v i l l é ;  
prezintă cele trei pliuri caracteristice : două pliuri în regiunea columelară 
şi un pliu la planşeu.

Citat în ypresianul din Bazinul Aquitaniei şi în luteţianul din Bazi
nul Parisului şi Republica Arabă Unită.

Specie frecventă la partea superioară a orizontului calcarului grosier 
superior, Yălişoara şi Sălicea (D. Dosuri) ; ledian.

Campanile cf. parisiense Deshayes
[pl. X V III, fig. 1]

Cerithium parisiense Deshayes; Deshayes (1866), III, p. 117, pl. LX X V II, fig. 1.
Cerithium parisiense Desh. ; Cossmann (1886 — 1892), 4, p. 30.
Cerithium parisiense Desh.; Bontscheff (1896), p. 318.

Citat în eocenul mediu din Bazinul Parisului şi din Balcani.
Specie rară în orizontul calcarului grosier superior, la partea supe

rioară a acestuia, Yălişoara (D. Dosuri) ; ledian.

Suprafam. T V T tR IT E L L A C E A

Fam. T U B R I T E L L I D A E  

Gen. T u г г i t e 11 a Lamarck, 1799 

Subgen. Haustatar Montfort, 1810. 

Tiţrritclla (Haustator) imbricataria Lamarck
[pl. X V III, fig. 2]

Turritetla imbricataria Lk. ; Bellardi (1852), p. 209.
Turrilella imbricataria Lamk. ; Deshayes (1864), II, p. 311.
Turritetla dixoni Deshayes; Deshayes (1864), II, p. 317, pl. X IV , fig. 12 — 13.
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Turrilellu imbricalaria Lamk. ; Cossmann (1880 — 1892), 3, p. 300.
Turritella imbricalaria Lain. ; Oppenheim (1894), p. 441.
Turritella imbricalaria Lamarck ; Iioussac (1911), p. 319, pl. X IX , fig. 34, 47.
Turrild la  dixoni Desh. ( =  imbricaturia Lmk. var.) ; Guillaume (1924), p. 292.
Turritella imbricalaria Lamk.; Guillaume (1924), p. 290, 292 — 293, pl. X I, fig. 1—4. 
Turritella imbricalaria Lamk. ; Cuvillier (1930), p. 152.
Turrild la  (Haustator) imbricalaria Lamk. ; Korobkov (1955 b), p. 221, pl. X X X III, fig. 7 — 9. 
Turrild la (Hauslalor) imbricalaria Lamarck ; Mészâros (1957), p. 39, pl. VI, fig. 4 — 7 ; p. 121, 

pl. XX IV , fig. 4, 7.

Citată în tot eocenul bazinelor numulitice vest- şi sud-europene 
şi în oligocenul inferior din Alpi ; la noi în ţară este citată în zona Şard- 
Bărăbanţ şi N V Bazinului Transilvaniei.

Specie rară în marno-calcarele din nivelul superior al orizontului 
gipsului inferior şi al marno-calcarelor cu Anomia, Săvădisla (Dealul Pă
durea Mare) şi mai frecventă în nivelul de marne cu mulaje de moluşte 
din orizontul argilelor cenuşii, Tăuţi (v. Tăuţi) ; luteţian superior ; şi în 
orizontul calcarului grosier superior, Cluj-Mănăştur (D. Galiser) ; ledian.

T u rr ite lla  (H a u s ta to r ) cf. cop iosa  Deshayes

Turritella copiosa Deshayes; Deshayes (1804), II, p. 319, pl. X IV, fig.10 —11.
Turrild la copipsa Desh. ; Cossmann (1886 — 1892), 3, p. 304.
'Turrildla copiosa Desh. ; Guillaume (1924), p. 293. •
'Turrildla (Haustator) cf. copiosa Desh. ; Mészâros (1957), p. 125.

Prin aspectul general al cochiliei (mulajelor) şi prin caracterul turelor 
de spiră : plate în regiunea mediană şi separate prin şanţuri destul de 
adînci, exemplarele noastre se apropie de specia descrisă de D e s h a y e s .

Citată în eocenul mediu din Bazinul Parisului şi Alpi, în eocenul 
superior din Bazinul Parisului, Bazinul Aquitaniei, Alpi, Vicentin, Balcani 
şi în oligocenul inferior din Bazinul Parisului, Balcani şi NV Bazinului 
Transilvaniei.

Specie frecventă în nivelul de marne cu mulaje de moluşte din ori
zontul argilelor cenuşii, Hăşdate (Dealul La Podu), Lita-Bomînească 
(Dealul Lung — v. Hăşdate), Vălişoara (v. Kacoş) ; luteţian superior.

T u rr ite lla  sp.
[pl. XVI, fig. 5]

Exemplarele noastre (mulaje), prin şanţurile adînci care separă turele 
de spiră şi prin unghiul apical de 20—22°, se apropie de Turritella copiosa 
Desh. Se deosebesc de această specie prin turele de spiră convexe în regiu
nea mediană şi prin înălţimea ceva mai mare a ultimei ture de spiră, luată 
în raport cu tura precedentă.

Specie destul de frecventă în nivelul de marne cu mulaje de moluşte 
din orizontul argilelor cenuşii, Hăşdate (Dealul La Podu) ; luteţian superior.
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Suprafam. N  A T IC  A C E A

Fam. A M P U L L I N I D A E

Gen. A m p u l l i n a  Lamarck, 1821

A m p u llin a  picteti Hébert et Bénevier 
[pl. X V III, fig. 3]

Nalica picleli Deshayes ; Deshayes (1866), III, p. 48, pl. LX IX , lig. 7, 8, 13.
Natica (Ampullina ) picteli Hébert et Rénevier ; Boussac (1911), p. 326, pl. XX , lig. 5, 30. 
Ampullina picteli Héb. et Rén. ; Korobkov (1955 b), p. 229, pl. X X X IX , fig. 2 ; pl. XL, fig. 3.

Citată în eocenul superior din regiunile alpine şi în Bazinul Parisului. 
Specie rară în nivelul de marne cu mulaje de moluşte din orizontul 

argilelor cenuşii, Vlaha ; luteţian superior.

A m p u llin a  p a tu la  Lamarck
[pl. XV, fig. 9 ; pl. XVI, fig. 6, 7, 9]

Natica patula Desh. ; d’Archiac et Haime (1853), p. 281, pl. XXV, fig. 17, 18.
Natica patula Deshayes; Deshayes (1866), p. 62.
Ampullina patula (Lamk.) ; Cossmann (1886 —1892), 3, p. 174.
Ampullina palula Lamk. ; Korobkov (1955 b), p. 23Ü, pl. X X X V III, fig. 7 — 10.
Ampullina patula Lamarck; Mészâros (1957), p. 40, pl. V II, fig. 1 ; p. 127, pl. XXV, fig. 5.

Citată în eocenul mediu din Bazinul Parisului, Anglia, Iran, India 
şi В Т  Bazinului Transilvaniei şi în eocenul superior din Bazinul Parisului, 
Anglia şi HV Bazinului Transilvaniei.

Frecventă în nivelul de marne cu mulaje de moluşte din orizontul 
argilelor cenuşii, Hăşdate (Dealul La Podu), Lita-Eomînească (Dealul 
Lung), Vălişoara (v. Bacoş). Exemplarul figurat este puţin deformat 
prin fosilizare ; luteţian superior.

A m p u llin a  a u r ic u la ta  Grateloup 
[pl. X V II, fig. 5]

Natica auriculata Grat. ; Gocev (1933 b), p. 179, 187, pl. VI, fig. 4.
Ampullina auriculata Grat. ; Korobkov (1955 b), p. 229, pl. X X X IX , fig. 1.

Citată în luteţianul superior din Bazinul Vicentin, Alpi şi Balcani, în 
eocenul superior din Balcani şi în oligocenul inferior din Bazinul Vicentin.

Specie puţin frecventă în orizontul marnelor şi calcarelor cu 
N. fabianii, Cluj-Mănăştur (D. Dumbrava, D. Galiser) ; wemmelian.
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Ampullina grossa Deshayes 
[pl. XV, fig. 1, 3]

Natica grossa Deshayes ; Deshayes (1866), III, p. 65, pl. LX X , fig. 24 — 26.
Ampullina grossa (Desh.); Cossmann (1886 — 1892), 3, p. 177.

Citată în eocenul mediu şi superior din Bazinul Parisului.
Specie frecventă în nivelul de marno-calcare cu mulaje de moluşte 

din orizontul argilelor cenuşii, Hăşdate (Dealul La Podu), Yălişoara 
(v. Bacoş) ; luteţian superior ; în orizontul calcarului grosier superior, 
Yălişoara (D. Dosuri) ; ledian ; şi în orizontul marnelor şi calcarelor cu 
N . fabianii, nord de Sălicea ; wemmelian.

Gen. M e g a t y l o t u s  Fischer, 1885

Subgen. M egaty lotus  s. s.

Megatylotus sp. (gr. Megatylotus (Megatylotus) crassatinus Lamk.)
[pl. XVI, fig. 1, 3]

Natica sp. (gr. Natica crassatina Lamk.); Popescu-Voiteşti (1909), p. 84, pl. X X  (III), fig. 5.

Citat în eocenul din Bazinul Titeşti, cătunul Cucoi.
Specie puţin frecventă în nivelul de marno-calcare cu mulaje de 

moluşte din orizontul argilelor cenuşii, Vălişoara (v. Bacoş) ; luteţian 
superior.

Subgen. Deshayesia Baulin, 1844

Megatylotus (Deshayesia) cf. parisiensis Baulin
[pl. X V II, fig. 4, 6]

Deshayesia parisiensis Raulin ; Deshayes (1866), III, p. 85, pl. L X IX , fig. 14 — 19. 
Ampullina  cf. parisiensis d’Orbigny ; Cuvillier (1930), p. 155.
Megatylotus (Deshayesia) parisiensis Raulin ; Korobkov (1955 b), p. 230, pl. X X X IX ,  

fig. 7 -8 .

Prin forma generală a cochiliei, sutura turelor de spiră puţin adîncă, 
dimensiunile ultimei ture de spiră (de trei ori mai înaltă decît spirala) 
şi prin forma deschiderii ; oblic-semilunară, exemplarele noastre se apro
pie de specia descrisă şi figurată de D e s h a y e s  şi K o r o b k o v .  D i
feră numai prin aspectul ultimei ture de spiră, mai puţin bombată decît 
la formele figurate de cei doi autori.
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Citat în eocenul mediu din Depresiunea Getică, Bazinul Titeşti, 
Bazinul Parisului, Yicentin, Dalmaţia, Eepublica Arabă Unită ; în eocenul 
superior din Bazinul Parisului şi în oligocenul din Bazinul Parisului şi 
Vicentin.

Specie puţin frecventă în orizontul calcarului grosier superior, 
Floreşti (D. Gîrbău), Cluj-Mănăştur (D. Galiser) ; ledian ; şi în orizontul 
marnelor şi calcarelor cu H. fabianii, Cluj-Mănăştur (D. Galiser) : 
wemmelian.

Gen. C r o m i u i n  Cossmann, 1888

Subgen. C rom iu m  s. s.

C ro m iu m  (C ro m iu m ) ru st icu m  Deshayes
[pl. XV II, fig. 9]

Natica rustica Deshayes; Deshayes (1866), III, p. 65, pl. LX X II, fig. 10 — 17.
Ampullina rustica Desh. ; Cossmann (1886 — 1892), 3, p. 177.
Ampullina cf. rustica Deshayes; Cuvillier (1930), p. 155.
Ampullina ci. rustica Desh.; Cuvillier (1933), p. 39, pl. IV, fig. 23 — 24.
Cromium (Cromium) rusticum Desh. ; Korobkov (1955 b), p. 232, pl. X X X V III, fig. 5 — 6.

Citat în luteţianul din Bazinul Parisului şi Eepublica Arabă Unită 
şi în ledianul din B. S. S. Gruzină şi Bazinul Parisului.

Specie rară în nivelul de marne cu mulaje de moluşte din orizontul 
argilelor cenuşii, Tăuţi (v. Tăuţi), Vălişoara (Dealul Mare) ; luteţian superior.

C ro m iu m  lig n ita ru m  Deshayes 
[pl. X V II, fig. 7]

Natica lignitarum Deshayes; Deshayes (1866), III, p. 73, pl. L X V III, fig. 23 — 24.
Ampullina lignitarum (Desh.); Cossmann (1886 — 1892), 3, p. 178.

Citat în eocenul inferior din Bazinul Parisului.
Specie puţin frecventă în nivelul de marno-calcare cu mulaje de 

moluşte din orizontul argilelor cenuşii, Floreşti (D. Cetăţii), Luna-de-Sus 
(Pîrîul lui Maiarveghi), Vălişoara (v. Bacoş) ; luteţian superior.

, Fam. \ A T 1 C I D A E

Gen. C e p a  t i a  Gray, 1842

C ep a tia  cepacea  Lamarck 
[pi. XV, fig. 4, 5]

Natica серасаеаЧ Lam. ; d’Archiac et Haime (1853), p. 280, pl. XXV, fig. 14 — 15.
Natica cepacaea Lamk. ; Deshayes (1866), III, p. 59.
Natica cepacaea Lamk.; Cossmann (1886 — 1892), 3, p. 168.



172 STRATIGRAFIA EOCENULUI DIN REGIUNEA DE LA SUD-VEST DE CLUJ

Rostellaria fissurella Lamk. ; Koch (1894), I, p. 226, 277.
Rimella fissurella Coquebert et Brongniart sp. ; Boussac (1911), p. 317, pl. X V III, fig. 89. 
Rimella fissurella Coquebert et Brongn. ; Cuvillier (1930), p. 253.
Rimella fissurella Linné; Gocev (1933 b), p. 187, pl. V, fig. 10.
Rimella fissurella Lamk. ; Korobkov (1955 b), p. 268, pl. LV, fig. 3 — 4.
Rimella fissurella (Linné) ; Mészâros (1957), p. 43, pl. V III, fig. 2 — 3 ; p. 139, pl. X X V II, fig. 7.

Citată în tot eocenul din bazinele numulitice vest- şi sud-europene 
şi nordul Africii (Republica Arabă Unită) ; în R.P.R., în zona Şard-Bă- 
răbanţ şi NV  Bazinului Transilvaniei.

Specie rară în nivelul de marno-calcare cu mulaje de moluşte din 
orizontul argilelor cenuşii, Luna-de-Sus (Pîrîul lui Maiarveghi) : luteţian 
superior şi în orizontul marnelor şi calcarelor cu N . fabianii, est de Ciurila , 
wemmelian.

Fam. T E R E B E L L I D A E

Gen. T e r e b e l l u m  Lamarck, 1799

T e re b e llu m  aff. o b tu su m  Sowerby

[pl. XV I.fig . 2]

Terebellum obtusum .1. de C. Sow. ; d’Archiac et Haimc (1853), p. 133, pl. X X X II, fig. 20. 
Terebellum cf. obtusum Sowerby ; Cuvillier (1933), p. 45, pl. V, fig. 21, 23.

Exemplarele noastre, puţin deformate prin fosilizare, se aseamănă 
cu cele figurate de d’A  г c h i a c.

Citat în eocenul mediu din Turcia, Iran, India, Madagascar şi Repu
blica Arabă Unită.

Specie rară în orizontul calcarului grosier superior, Yălişoara 
(D. Dosuri) ; ledian.

T e re b e llu m  aff. be lem n ito id eu m  d’Archiac

[pl. X V II, fig. 1, 3]

Terebellum belemniloidem d’Archiac; d’Archiac, Fischer (1866), pl. II, fig. 2.

Citat în eocenul din Asia Mică.
Specie puţin frecventă în orizontul marnelor şi calcarelor cu 

N . fabianii, Cluj-Mănăştur (D. Galiser) ; wemmelian.
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Ord. N E O G A S T R O P O D A  

Suprafam. F A S C IO L A R IA C 'E A

Fam. F U S I D A E

Gen. С 1 a  v  i 1 i t h  e s Swainson, 1840 

Subgen. Rhopalites  Cossmann, 1906 

( = C l a v e l l a  Swainson, 1835) 

C lav ililh es  (R h o p a lite s ) sea la ro id es  d’Archiac
[pl. XV, fig. 2,6]

Phasianella? sealaroides d’Archiac; d’Archiac et Haime (1853), p. 293, pi. X X V II, fig. 5. 
Clavella (Phasianella7) sealaroides d’Arch. sp. ; Bontscheff (1896), p. 383.

Citat în eocenul din India, Balcani, iar în R.P.R. la Porceşti şi în 
regiunea Şard-Bărăbanţ.

Specie puţin frecventă la nivelul de marno-calcare cu mulaje de mo
luşte din orizontul argilelor cenuşii, Hăşdate (Dealul La Podu), Tăuţi 
(v. Tăuţi) ; luteţian superior ; şi în orizontul calcarului grosier superior, 
Yălişoara (D. Dosuri) ; ledian.

C lav ilith es sp.

Prin forma generală a ultimei ture de spiră se apropie de Clavilithes 
(Rhopalites) sealaroides d’Arch. Se deosebeşte de această specie prin turele 
de spiră ale spiralei mult mai joase.

Specie destul de frecventă în nivelul de marno-calcare cu mulaje 
de moluşte din orizontul argilelor cenuşii, Luna-de-Sus (Pîrîul lui Maiar- 
veghi), Floreşti (Dealul Rotund), Săvădisla (Dealul Pădurea Mare) ; 
luteţian superior.

Fam. G A I, F. О I) I D A E

Gen. G  a  1 e o d e s Bolten, 1798

( =  M c lo n gen a  Schumacher, 1817)

G alcodes py ru lo id es  Grateloup sp. mut. bonnetensis  Boussac
[pl. X V III, fig. 5]

Melongena pyruloides Grateloup sp. mut. bonnetensis Boussac ; Boussac (1911), p. 355, pl. X X I, 
fig. 3 -8 .
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Citat în priabonianul inferior din regiunea alpină.
Specie rară în orizontul calcarului grosier superior, Cluj-Mănăştur 

(D. Galiser) ; ledian.

Suprafam. C O N A C EA

Fam. С О X I D  A E

Gen. C o n  u  s Linnaeus, 1758 

Subgen. Stephanoconus Môrch, 1852 

Conus (S tep h an o co n u s ) aff. ea lv im on te iis is  Deshayes
[pi. X V III, lig. 1]

Conus caloimontensis Desh. ; Cossmaim (1886 — 1802), 1, p. 233.
Conus (Stephanoconus) calvimontensis Deşii.; Korobkov (1955), p. -104, pl. (IVI11, fig. 16.

Exemplarele noastre (mulaje) se aseamănă cu cele figurate de К  o- 
r o b к o v. Nu se păstrează însă nimic din ornamentaţie.

Citat în eocenul mediu din Bazinul Parisului.
Specie puţin frecventă în orizontul marnelor şi calcarelor cu 

N . fabianii, est de Ciurila şi Cluj-Mănăştur (D. Galiser) ; wemmelian.

Clasa E C H I N O I D E A  

E C H I N I D E  R E G U L A T E  (Endocyclice) 
G L Y P H O S T O M E  

A U L O D O N T E

Fam. P E D I M  О Л li

Gen. L e i o p e d i n a  Cotteau, Î8(i<>

L e io p ed in a  sam u si Pâvay 
[pl. X IX , fig. 5]

Leiopedina samusi Pâvay; Pâvay (1872), p. 393- 396.
Leiopedina samusi Pâvay; Loriol (1875), p. 31 — 33, pl. II, fig. 8. 
Leiopedina samusi Pâvay; Biltner (18S2), p. 73 — 74.
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Leiopedina samusi Pâvay; Koch (1884 — 1887), p. 61—63, pi. V, fig. 11.
Leiopedina samusi Pâv. ; Koch (1894), I, p. 280.
Leiopedina samusi Pàvay; Oppenheim (1900 — 1901), p. 89 — 90.
Leiopedina samusi Pâvay ; Oppenheim (1902), p. 184.
Leiopedina samusi Pâvay; Lambert et Thiery (1909), p. 206.
Leiopedina samusi Pâvay; Boussac (1911), p. 125.
Leiopedina samusi Pâvay ; Lambert (1918), p. 12.

înălţime 82 mm 49 mm
Diametru ? 51 mm

Citată în eocenul superior din Bazinul Aquitaniei, Spania, Alpi, 
Vicentin şi NV Bazinului Transilvaniei şi în oligocenul din Alpi şi Bazinul 
Vicentin.

Specie puţin frecventă în partea inferioară a orizontului marnelor 
şi calcarelor eu N. fabianii — Cluj-Mănăştur (D. Galiser) şi Ciurila -, 
wemmelian.

E C H I X I D E  N E R E G U L A T E  (Exocyclice)

Ord. C A S S I D U L O I D E A

Fain. К С И 1  X O L A i l  P A I) 1 D A E

Gen. E c h i n o l a m p a s  Gray, 1825 

E ch in o lam p as  escheri Agassiz

Echinolampas escheri Ag. ; Agassiz (1839 1S4U), p. 59, pi. IX, fig. 7 — 9.
Echinolampas escheri Ag. ; Loriul (1875), p. 69, pl. IX, fig. 1—2.
Echinolampas-escheri Agassiz; Koch (188 1 — 1887), p. 81.
Echinolampas escheri Agass. ; Koch 0 394), I, p. 297, 362.
Echinolampas escheri Agassiz; Pinar (1951), p. 41 — 42.

Lungime 71 mm
Lăţime 56 mm (79%)
înălţime 33 mm (47%)

Citat în eocenul mediu din regiunea alpină şi din Turcia ; în R.'P.K. 
este menţionat în zona Şard-Bărăbanţ şi ÏÏV  Bazinului Transilvaniei.

Specie rară în orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii, Cluj- 
Mănăştur (D. Galiser) ; wemmelian.
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Ord. C L Y P E A S T R O I D E A  

Subord. L A G A N I N A

Fam. L A G A M D A E

Gen. L  a  g a  n  u  m  Klein, 1734

L a g a n u m  tran s ilv an icu ra  Pâvay таг . d écago n a le  Koch
ipl. X IX , fig. 1]

Laganum iransilvanicum Pâvay var. décagonale Koch ; Koch (1884 — 1887), p. 72, pi. VI, fig. 3. 
Laganum Iransilvanicum Pàv. ; Koch (1894), I, p. 297.

Lungime
Lăţime
înălţime

I
35 mm 
31 mm (88%) 
6 mm (17%)

I I
32 mm 
30 mm (93%) 
6 mm (19%)

I I I  
33 mm 
29 mm (88%) 
6 mm (18%)

Citat în eocenul superior (partea inferioară a „stratelor cu Inter
media” ) din NV Bazinului Transilvaniei.

Specie frecventă în partea inferioară a orizontului marnelor şi cal
carelor cu N . fabianii, Cluj-Mănăştur (D. Galiser) şi Ciurila ; wemmelian.

S P  A  T  A \ G O I D A

Fam. I I E M I A S T E R I D A E

Gen. O p i s s a s t e r  Pomel, 1883 

O pissaster n u x  Desor
[pi. X fX , fig. 4, 6]

Hemiasler nux Desor; Loriol (1875), p. 92, pi. XVI, fig. 2 — 4 ; pl. X V II, fig. 3. 
Hemiaster nux Desor; Koch (1884 — 1887), p. 121, 123, 124.
Hemiaster nux Des.; Koch (1894), I, p. 244, 280, 297. 314.
Oppissasler nux Desor (Hemiaster) ;  1853, Lambert (1927), p. 94.
Oppissaşter nu i Desor ; Cuvillier (1930), p. 147.

Lungime 63 mm
Lăţime 60 mm (95%)
înălţime 35 mm (55%)
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Citat în eocenul mediu din Alpi şi Republica Arabă Unită şi în eocenul 
superior din Spania, Bazinul Aquitaniei ( ?), Vicentin; în B.P.R. este 
menţionat în eocenul mediu şi superior (stratele calcarului grosier su
perior, stratele cu Intermedia şi stratele cu briozoare) din N T  Bazinului 
Transilvaniei.

Specie frecventă în orizontul marnelor şi calcarelor cu N . fabianii, 
Cluj-Mănăştur (D. Galiser, D. Dumbrava), Sălicea (D. Dosuri) şi Ciu
rda ; wemmelian.

Fam. S C n i Z A S T E R I D A E

Gen. L i n t h i a Desor, 1853 

Linthia ybergensis Loriol

Lin ih ia  subglobosa (Lamarck) Desor; Loriol (1875), p. 103, pl. X V III, fig. 1—5.
Linthia ybergensis de Loriol ; Loriol (1880), p. 112.
Linthia ybergensis de Loriol; Boussac (1911), p. 129, pl. Y, fig. 15.
Linthia ybergensis Loriol ; Gocev (1933), p. 55, pl. V, fig. 8; fig. 11 In text.
Linihia ybergensis P. de Loriol; Ilicva-Vergilova (1956), p. 62, pl. V III, fig. 1, 2, 6.

Lungime 57 mm
Lăţime 59 mm (103%)
înălţime 42 mm (73%)

Citată în eocenul mediu din Bazinul Parisului, Bazinul Aquitaniei, 
Alpi, Balcani, Bazinul Varnei şi în Germania şi în eocenul superior din 
Balcani.

Specie rară în orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii, Cluj- 
Mănăştur (D. Galiser) ; wemmelian.

Gen. S c h i z a s t e r  Agassiz, 1836 

Schizaster archiaei Cotteau

Schizaster archiaei Cotteau; Loriol (1875), p. 107, pl. X V III, fig. 6 — 8.
Schizaster archiaei Cotteau; Dames (1878), p. 56, pl. IX, fig. 1.
Schizaster aff. archiaei Cotteau; Bittner (1882), p. 65, 94 — 96, pi. XI (V II), fig. 4. 
Schizaster archiaei Cotteau; Koch (1884 — 1887), p. 90.
Schizaster archiaei Cott. ; Koch (1894), I, p. 244, 280.
Schizaster archiaei Cott. ; Oppenheim (1902), p. 243.
Schizaster archiaei Cott. ; Piveteau (1953), III, p. 944, pl IV, fig. 2.

Lungime 42 mm
Lăţime 41 mm (97%)
înălţime 25 mm (60%)

12 -  с. 36Ô2
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Citat în eocenul mediu din Bazinul Parisului, Bazinul Aquitaniei, 
Spania, Alpi, Vicentin şi în eocenul superior din Yicentin ; în R.P.B. — în 
eocenul mediu şi superior din ÎSTV Bazinului Transilvaniei.

Specie rară în orizontul calcarului grosier superior, Vălişoara 
(D. Dosuri) ; ledian.

Fam. B R I S S I D A E

Gen. B r i s s o p s i s  Agassiz, 1840

Brissopsis forojuliensis Oppenheim

Brissopsis forojuliensis Oppenheim ; Oppenheim (1901) ; p. 184, pi. X IV  (IV ), fig. 2.

Lungime 25 mm
Lăţime 23 mm (92%)
înălţime 17 mm (68%)

Citat în eocenul din regiunea alpină.
Specie rară în orizontul marnelor şi calcarelor cu N . fabianii, Cluj- 

Mănăştur (D. Galiser) ; wemmelian.

Brissopsis cf. elegans Agassiz

Brissopsis elegans Agass. ( =  Spalangus grignonensis Desmar) ; d’Archiac (1850), p. 424, 
pi. X, lig. 20.

Metalia cf. elegans Agassiz sp. ; Dames (1878), p. 70.
Brissopsis elegansl Agassiz; 1840, Castex (1930), p. 40.
Brissopsis elegans Agassiz; Piveteau (1953), III, p. 946, pi. l'V, fig. 5.

Lungime 34 mm
Lăţime 29 mm (85%)
înălţime _ ?

Unicul nostru exemplar, destul de prost păstrat, prezintă carac
terele speciei descrise de d’Archiac ; zonele ambulacrare par mai adîn- 
cite decît la forma figurată de autor.

Citat în eocenul mediu din Spania şi Bazinul Vicentin şi în eocenul 
superior din bazinul Aquitaniei.

Specie rară în orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii, Cluj- 
Mănăştur (D. Galiser) ; wemmelian.
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Gen. E u p a t a g u s  Agassiz et Desor, 1840

E u p a ta g u s  o rn atu s  Ag., aff. var. g o m b e r lin a  Oppenheim

[pl. X IX , fig. 2]

Euspatangus ornatus Ag. var. gomberlina Oppenheim, Oppenheim (1902), p. 270, pl. IX, fig. 4.

Exemplarele noastre diferă de cele descrise şi figurate de P. O p- 
p e n h e i m  prin poziţia apexului, care nu este central, ci subcen
tral — către partea anterioară a testului — şi prin aspectul părţii pos
terioare a testului. Atît la E. ornatus Cuv., figurat d e G o l d f u s s  (1862, 
p. 142, pl. X L V II, fig. 2), cit şi la E. ornatus Ag. var. gomberlina Oppen
heim, figurat de O p p e n h e i m  (1902, p. 270, pl. IX , fig. 4), partea 
superioară a testului formează cu partea posterioară un unghi de apro
ximativ 80°. La exemplarele noastre, acest unghi este format de partea 
ventrală (inferioară) cu cea posterioară a testului, iar orificiul anal este 
situat către marginea superioară a părţii posterioare şi nu în regiunea 
mediană a acesteia, aşa cum reiese din figurile lui O p p e n h e i m .

Diferenţele constatate se datoresc probabil deformării suferite în 
timpul fosilizării.

Citat în priabonianul ? şi oligocenul superior din Bazinul Vicentin.
Specie puţin frecventă în marno-calcarele cu echinide şi mulaje 

de moluşte din nivelul superior al orizontului gipsului inferior şi al 
marno-calcarelor cu Anomia, Săvădisla (Dealul Pădurea Mare) ; luteţian 
superior.

Euspatangus mullituberculalus Dam. ; Dames (1878), p. 76, pl. VI, fig. 4. 
Euspatangus formosus P. de Loriol; Loriol (1880), p. 136, pl. X I, fig. 2 — 4. 
Euspatangus formosus P. de Loriol; Loriol (1883), p. 53, pl. X I, fig. 5 — 6. 
Euspatangus formosus P. de Loriol; Oppenheim (1902), p. 159.
Brissoides multiluberculatus Dames (Euspatangus) ; 1877, Lambert (1927), I, p. 85. 
Euspatangus formosus de Loriol; Cuvillier (1930), p. 147, 242.

Lungime
Lăţime
înălţime

32 mm
32 mm (100%) 
15 mm (47%)

E u p a ta g u s  fo rm o su s  Loriol

[pl. X IX , fig. 3]

Lungime
Lăţime
înălţime.

64 mm 
59 mm (92%) 
34 mm (53%)
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Citat în eocenul mediu din Vicentin şi Eepublica Arabă Unită şi 
în eocenul superior din Eepublica Arabă Unită şi Spania.

Specie rară în orizontul calcarului grosier superior, Yălişoara 
(D. Dosuri) ; ledian.

E u p a ta g u s  e lo n ga tu s  A g a s s iz

[pl. X IX , fig. 7, 9]

Eupatagus elongatus Ag. ; Sismonda in Bellardi (1852), p. 208.
Euspatangus elongatus Agassiz; Loriol (1875), p. 128, pl. X X II, fig. 1 — 3.
Euspatangus cf. elongatus Agassiz; Koch (1884 — 1887), p. 110.
Euspatangus cf. elongatus Ag. ; Koch (1894), I, p. 280, 298.
Eupatagus elongatus Agassiz sp. ; ISoussac (1911), p. 130, pl. V, fig. 17, 19, 20.
Brissoides elongatus Agassiz in Sismonda (Spalangus) ; 1843, Lambert (1927), p. 85.

I  I I  I I I  1Y

Lungime 40 mm 37 mm 36 mm 33 mm
Lăţime 34 mm (85%) 31 mm (83%) 30 mm (83%) 27 mm (82%)
înălţime 14 mm (35%) 20 mm (54%) 18 mm (50%) 14 mm (42%)

Citat în eocenul mediu din Bazinul Aquitaniei, Spania, Alpi şi în
eocenul superior din Alpi, Bazinul Yicentin şi N Y  Bazinului Transilvaniei.

Specie puţin frecventă în orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fa- 
bianii, Cluj-Mănăştur (D. Galiser) ; wemmelian.

E u p a ta g u s  aff. rostra tu s  d’Archiac

[pl. X IX , fig. 12]

Eupatagus rostratus d’Arch. ; d’Archiac ct Haime (1853), p. 218, pl. XV, fig. 3.

Exemplarul nostru diferă de formele figurate de d’A  r c h i a c prin 
dimensiunile mai mari şi prin partea posterioară a testului mai puţin 
rostrată.

Lungimea
Lăţimea
înălţimea

51 mm
41 mm (80%) 
23 mm (45%)

Citat în eocenul din India (regiunea Sind).
Specie rară în orizontul marnelor şi calcarelor cu N. fabianii, Cluj- 

Mănăştur (D. Dumbrava) ; wemmelian.



DESCRIEREA PĂ U N E I 181

Eupatagus haynaldi (Pâvay) Hofmann

[pl. X IX , fig. 8, 10, 11]

Euspatangus haynaldi (Pâvay) Hofmann ; Koch (1884 — 1887), p. 98, pl. V II, fig. 5. 
Euspalanyus haynaldi Pâv. ; Koch, I, p. 223, 228.

Citat în eo cernii mediu (stratele cu Perforata şi stratele calcarului 
grosier inferior) din N Y  Bazinului Transilvaniei.

Specie frecventă în marno-calcarele cu echinide şi mulaje de moluşte 
din nivelul superior al orizontului gipsului inferior şi al marno-calcarelor 
cu Anomia, Săvădisla (Dealul Pădurea Mare) ; luteţian superior.

Lungime
Lăţime
înălţime

36 mm (88%) 
21 mm (51%)

41 mm 38 mm 
34 mm (89%) 
21 mm (55%)
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Tabelul 11

Poralelizarca depozitelor coecne din regiunea de le sud-vest de Cluj cu depozitele eocene din bazinele clasice

Vîrsta Regiunea SV de Cluj Bazinul Panonic Bazinul Vicentin Alpii francezi Bazinul Aquitaniei Bazinul Parisului Rcp. Arabă Unită
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Efectuat după : E. H a u g (1920), R. A b г а г d (1925, 1933), M. G i g n o u x (1950) şi I. A. K o r o b k o v  (1955)
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СТРАТИГРАФИЯ ЭОЦЕНА В РАЙОНЕ К ЮГО-ЗАПАДУ
ОТ Г. КЛУЖ

РЕЗЮ МЕ

Дается стратиграфическое описание эоценовых отложений, раз
витых к юго-западу от г. Клуж, с кратким обзором кристаллических 
сланцев, верхнемеловых образований, изверженных пород и миоценовых 
отложений, встречающихся в указанном районе.

Кристаллические сланцы, образующие западное и юго-западное 
обрамление исследованного района, относятся к эпизональной серии 
кристаллических сланцев восточной зоны гор Джилэу.

Верхнемеловые отложения, развитые на периферии осадочного 
бассейна, представлены фацией слоев Госау, постепенно приобретаю
щей к востоку флишевый характер. На основании фауны Kipurite.s и 
кораллов, найденных в прослоях известняка, включенных в мергелисто- 
песчано-конгломератовой толще фации Госау, соответствующие отло
жения относятся авторами к верхнему сантону.

Изверженные породы представлены дацитами и кварцевыми 
порфирами.

Дациты жильной и пластово-жильной (силлы) формации вклю
чены в меловые отложения, слабо метаморфизированные в прикон- 
тактовых зонах. Внедрение дацитов протекало в конце мелового пе
риода. Они относятся к банатитову комплексу Западных Гор. В те
чение эоцена развивалась исключительно гидротермальная деятель
ность. Судя по характеру распределения дацитовых проявлений, 
можно предположить наличие непрерывной зоны развития этих пород, 
начинающейся, по-видимому, в бассейне р. Яра, пересекающей район 
Хэщдате-Столна и тянущейся по направлению к селу Джилэу.

Кварцевые порфириты сильно разрушены. Взаимоотношения их 
с меловыми формациями уточнить не удалось. Автор относит их к 
древней изверженной щелочной серии, известной на площади Запад
ных Гор.
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Эоцен. В толще напластований, относимых к эоцену, выделяются 
следующие серии пород: I. Нижняя серия полосчатых глин; II. Ниж
няя серия морских отложений; III. Верхняя серия полосчатых глин; 
IV. Верхняя серия морских отложений.

I. Нижняя серия полосчатых глин — включает два различных 
типа образований: 1) субаэральные остаточные продукты (около 8 м) 
(датский-нижний эоцен), представленные латеритовыми почвами, обра
зовавшимися в результате разрушения изверженных пород и меловых 
образований, претерпевших контактовый метаморфизм в течение дат
ского и нижнего эоцена при выступлении из воды данного района; эти 
латеритовые почвы сохранились под покровом трансгрессивных болот
ных отложений эоцена; 2) болотные континентальные отложения (го
ризонт полосчатых глин 3—100 м) (нижний лютетский), представлен
ные глинами, песками, галечниками, немыми красно цветными конгло
мератами, с прослойками зеленых глин и песков в верхней их части.

II. Нижняя морская серия (60—165 м) (верхний лютетский) 
состоит из мергелистых, известковых, содержащих ископаемую фауну 
отложений, в чередовании с глинами, песками, песчаниками, реже 
конгломератами и люмашелевыми прослоями, состоящими в основном 
из раковин устричных и нуммулитов. В северо-западной части иссле
дованного района, в низах этой серии пород местами встречаются лин
зовидные залежи гипса. На основании литологических и фаунисти- 
ческих данных толща нижней серии морских отложений подразде
ляется на четыре горизонта, причем в каждом горизонте выделяется 
от двух до шести подгоризонтов (таблица 1).

Фауна описанных отложений представлена в основном форами- 
ниферами (нуммулитами, альвеолинами, милиолидами, орбитолитами), 
колониальными кораллами, пластинчатожаберными, брюхоногими, иг
локожими и т.д. (табл. 2— 5).

Для возрастного определения палеогеновых отложений авторами 
изучалась зона стратиграфического распространения каждого вида 
нуммулитов в отдельности и нуммулитовых сообществ в руководящем 
горизонте этой морской серии пород (горизонт ХиттиШев perforaUis), 
в котором преобладающе развиты следующие виды: Xummulites stri- 
atus (Bruguière), развитые в верхних лютетских (оверзских) отложе
ниях, и X . perforaUis (Montfort), достигшие в этом периоде макси
мального развития. Кроме этих в незначительном количестве развиты 
виды X . rariolarius (Lamarck) и X . lucasi Douvillé.

Виды иглокожих и моллюсков, определенные в остальных гори
зонтах, распространены в лютетских отложениях всех палеогеновых 
бассейнов Европы. Но в нижнем горизонте гипсов и мергелистых из
вестняков помимо фауны Anomia, обнаружено семь новых элементов, 
а в горизонте серых глин, кроме характерного для верхнелютетского 
сообщества, представленного видами X. perforatus (Montfort), X . stri- 
ntus (Bruguière), X . variolarius (Lamarck), отношение руководящих 
верхнелютетских и верхнеэоценовых форм составляет 9:3, причем в
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нижнем горизонте грубых известняков изобилуют альвеолиньт, то есть 
руководящие виды фораминифер нижнего и среднего эоцена.

Фаунистическое сообщество, развитое в нижней серии морских 
отложений, приближается к фауне слоев с Nummulites striatus и 
т.д. Паннонского бассейна, слоев Ронка Виченцского бассейна, слоев с 
N. perforatus и т.д. на территории Французских Альп, слоев нижнего 
Мокаттамского горизонта Объединенной Арабской Республики, а так
же с фауной нижней Биаррицкой серии Аквитанского бассейна, отно
симых к верхнему лютетскому. Кроме этого, фауна моллюсков прибли
жается к фауне лютетских грубых известняков Парижского бассейна 
(табл. 11).

III. Верхняя серия полосчатых глин (30—60 м.) (нижний ледский) 
представлена немыми красными глинами, переслаивающимися в верх
ней части разреза с глинами, песками или слабо уплотненными пес
чаниками земного или серого цвета, а местами и с белыми мергелями. 
Отложение этих осадков протекало в болотной среде.

IV. Верхняя серия морских отложений (верхний ледский-— вем- 
мельский) сложена в основном органогенными известняками с тонкими 
прослойками глин и мергелей. На основании литологических и фаунис- 
тических данных в этой серии пород выделяется три пачки слоев.

а) Клужские слои (40—60 м) с преобладающим развитием пластин
чатожаберных и брюхоногих, в меньшей степени фораминифер (чаще 
всего миллиолиды, нуммулиты, орбитолиты, альвеолиньт), одиночные и 
колониальные кораллы, мшанки, некоторые виды иглокожих и из
вестковых водорослей (табл. 6). При исследовании фауны установлено 
присутствие мезонуммулитовых и неонуммулитовых элементов (с 
отношением 16: 15), то есть положение аналогичное установленному 
в формациях бассейна Виченца-Верона, относимых к приабонскому. 
На основании вида Nummulites fabianii (Prever), обнаруженного в 
верхах Клужских слоев, устанавливается верхнеледский возраст этих 
последних. В общих чертах, развитая в Клужских слоях фауна, сходна 
с фаунистическими сообществами нижнеприабонских отложений Фран
цузских Альп и верхов Мокаттамских слоев Объединенной Арабской 
Республики, то есть отложений, которые французскими и советскими 
авторами сопоставляются с пачкой слоев, перекрывающей грубозер
нистые известняки Парижского бассейна.

б) Горизонт мергелей и известняков с Nummulites fabianii (20 м). 
Фауна моллюсков и иглокожих (табл. 7), развитая в этих отложениях, 
приближается к фауне Клужских слоев. На основании нуммулитового 
сообщества, представленного: Nummulites fabianii (Prever), N. incras- 
satus de la Harpe, N . striatus (Bruguière), N . pulchellus Hantken, 
N . chavannesi de la Harpe и N . variolarius (Lamarck), а также и по 
сопоставлению с остальными нуммулитовыми бассейнами Европы 
(Альпийская область, Аквитанский и Виченцский бассейны), Арабской 
Объединенной Республики и Алжира, возраст указанных отложений 
определяется авторами как веммельский (лудский).

в) Горизонт мшанковых известняков и мергелей (около 25 м), 
т.е. последний горизонт верхней серии морских отложений, с преобла

13 -  с. 3652
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дающим развитием мшанок отряда Cheilostomate, можно сопоставить 
с слоями Буда Паннонского бассейна и с Брендольскими слоями (мшан- 
ковые мергели с Clavulina szaboi) бассейна Виченца-Верона, отно
симых к верхнему приабонскому.

При рассмотрении вертикального распространения определенной 
в обеих морских сериях эоцена фауны можно прийти к следующим за
ключениям :

— кроме нуммулитовых видов, распространенных в обеих сериях 
морских отложений, присутствуют также и формы, приуроченные 
исключительно к верхней или нижней серии;

— пластинчатожаберные и брюхоногие представлены в обеих 
морских сериях одними и теми же видами, но в большинстве случаев 
виды, относящиеся к одному какому-либо роду, распространены только 
в одной из указанных серий, причем эти виды часто отличаются от 
одного горизонта до другого;

— иглокожие встречаются в большем количестве и отличаются 
большим видовым разнообразием в верхней морской серии;

— в общих чертах, фаунистическое сообщество эоценовых иско
паемых приближается к организмам, населяющим, литоральные, суб
литоральные и псевдо-абисальные зоны современных материковых плат
форм, относящихся к индийско-тихоокеанской зоологической провинции.

Эоценовое море, покрывавшее территорию, расположенную к 
юго-западу от г. Клужа, носило характер эпиконтинентального морс
кого бассейна с нормально солеными водами, теплыми, с хорошей 
аэрацией, глубиной до 150 м. Только к концу эоцена глубина моря 
возросла до 200 м; характер дна этого морского бассейна был невыдер
жанный и изменялся с течением времени; так, на одних участках морс
кое дно носило каменистый скальный характер, благоприятный для 
развития моллюсков, ведущих оседлый образ жизни, на других же 
участках оно было покрыто тонкозернистым песком или илом.

Крупные размеры некоторых видов нуммулитов, пластинчато
жаберных и брюхоногих указывают на тропический климат, устано
вившийся еще со времён верхнего мелового периода.

Возрастное определение и стратиграфическое расчленение эо
ценовых отложений, произведенное автором, не всегда совпадает с 
данными, приводимыми предыдущими исследователями (табл. 9 и 10).

Миоиен представлен торшоном с его глобигериновыми мергелями, 
перекрытыми дацитовыми туфами и сарматом, сложенным чередо
ванием песков, галечников, песчаников, конгломератов с тонкими про
слойками вулканического пепла; на западе сарматские отложения пере
ходят за линию распространения тортона, непосредственно перекрывая 
различные горизонты эоцена.

Четвертичный период представлен террасами в долинах главных 
водных артерий района и наносами.

С тектонической точки зрения меловые образования, представ
ленные фацией слоев Госсау, трангрессивно перекрывающей кристалли
ческие сланцы, образуют широкую синклиналь, в то время как эти же 
отложения по флишевой фации, образуют узкие наклонные или даже
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лежачие, различно ориентированные, складки. Кроме этого меловые 
отложения, разбитые множеством поперечных, диагональных или 
продольных сбросов, большей частью замаскированных под покровом 
эоценовых отложений, постепенно и ступенчато погружаются по направ
лению к центральной части бассейна.

Меловые отложения, так же как и кристаллические сланцы в 
ioжной части исследованного района, перекрыты трансгрессивными и 
несогласно залегающими эоценовыми образованиями. Они залегают 
моноклинально с падением слоев от 5— 15° по направлению к центру 
бассейна. В северо-западной части района намечается две местного 
характера антиклинали. В зоне развития эоценовых отложений про
слеживается несколько сбросов, среди которых наиболее крупные 
расположены в юго восточной части района.

Миоценовые отложения, залегающие почти горизонтально, не
согласно и трансгрессивно, перекрывают отложения различных гори
зонтов эоцена.

В конце мелового периода территория исследованного района 
была вовлечена в движения ларамийской фазы складчатости, когда 
меловые образования были смяты в складки, приподняты и, вероятно, 
дислоцированы; по линиям наименьшего сопротивления на поверхность 
прорвались дацитовые лавы, вызвавшие слабые явления метаморфизма 
в приконтактовых зонах рассеченных ими меловых отложений.

Эпейрогенетические движения проявляются постепенной сменой 
континентально-болотных фаций морскими фациями. С этой точки зре
ния можно выделить: а) верхнесантонскую (меловую) трансгрессию; 
б) верхнелютетскую трансгрессию (основание нижнего горизонта 
гипсов и мергелистых известняков с Anomia) с быстро последовавшей 
морской ингрессией небольшого масштаба (основание горизонта серых 
глин); в) верхнеледскую трансгрессию (основание Клужских слоев) 
и г) миоценовую трансгрессию, медленно и прогрессивно развивавшу
юся, характерную для внутренних бассейнов.

В заключение приводится описание нуммулитовой фауны, моллюс
ков и иглокожих, найденных на территории исследованного района.



LA STRATIGRAPHIE DE L'ÉOCÈNE DANS 
LA RÉGION SUD-OUEST DE CLUJ

RÉSUMÉ

Le travail comprend, en premier lieu, l ’étude stratigraphique de 
l’Éocène dans la région sud-ouest de la ville de Cluj, et une étude som
maire des schistes cristallins, des formations crétacées supérieures, des 
roches éruptives et des formations miocènes que l ’on rencontre dans 
cette région.

Les schistes cristallins, formant le cadre d’ouest et celui de sud- 
ouest de la région explorée, appartiennent à la série des schistes cristal
lins épizonaux de la zone orientale des monts Gilău.

Vers l’extrémité du bassin de sédimentation, le Crétacé supérieur 
est représenté par le faciès de Gosau, qui passe graduellement vers l’est 
sous faciès de flysch. L ’étude de la faune d’Hippurites et de Coraux 
recueillis dans les calcaires intercalés dans le complexe conglomératique 
gréso-marneux du faciès de Gosau, nous a permis de préciser l ’âge de 
ces dépôts, en les attribuant au Santonien supérieur.

Les roches éruptives sont représentées par les dacites et les por- 
phyrites quartzifères.

Les dacites se présentent sous forme de filons et de filons-strate 
(des sills) intercalés entre les formations crétacées, qu’elles métamorphosent 
faiblement au contact. Elles ont été placées à la fin du Crétacé, et s’en
cadrent dans le complexe banatique des monts Apuseni. A  l’époque 
de l’Éocène seulement des influences hydrothermales sont ressenties. 
La manière échelonnée des affleurements des dacites nous a déterminé 
à supposer qu’elles font partie d’une zone continue qui, à partir du 
bassin de l’Iara, se prolonge probablement au-dessus de la région de Hăş- 
date-Stolna vers Gilău.

Les porphyrites quartzifères sont fortement altérées. Leurs rapports 
avec les formations créatacées n’ont pu être précisés. Nous considérons 
qu’elles appartiennent à la série éruptive basique ancienne, connue dans 
les monts Apuseni.
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L ’Éocène. Dans le complexe des couches attribuées à l ’Éocène on 
a séparé les séries de dépôts suivantes : I, la série des argiles bariolées 
inférieures ; I I ,  la série marine inférieure ; I I I ,  la série des argiles ba
riolées supérieures et IV , la série marine supérieure.

I. La série des argiles bariolées inférieures comprend deux types 
de formations : 1) des produits résiduels subaériens (environ 8 m) (Da- 
cien-Éocène inférieur) représentés par des sols latéritiques, qui se sont 
formés à partir des roches éruptives et des formations crétacées méta
morphosées au contact, durant le Dacien et l’Éocène inférieur lorsque 
la région a été exondée ; ces sols latéritiques se sont conservés par suite 
du fait qu’ils ont été recouverts transgressivement par les dépôts la
custres éocènes ; 2) des dépôts continentaux lacustres (l’horizon bariolé 
3—100 m) (Lutétien inférieur), composés d’argiles, sables, graviers, con
glomérats non fossilifères de couleur rouge, dans lesquels s’intercalent vers 
la partie supérieure des argiles ou des sables verts.

II. La série marine inférieure (60—165 m) (Lutétien supérieur) 
comprend des dépôts marneux, calcaires, fossilifères, alternant avec des 
argiles, sables, grès, rarement des conglomérats et des bancs luma- 
chelliques constitués principalement par des coquilles d’Ostréides ou 
par des tests de Nummulites. Localement, dans le nord-ouest de ré
gions explorées, dans la partie inférieure de cette série, se trouve des 
gypses à développement lenticulaire. En raison des caractères lithologi
ques et fauniques, quatre horizons se sont séparés dans l’ensemble de la 
série marine inférieure et dans le cadre de chacun d’eux on a identifié 
de deux jusqu’à six niveaux (tableau 1).

La faune est représentée par des Foraminifères très fréquents (Num- 
mulites, Miholides, Orbitolites), Coraux coloniaux, Lamellibranches, 
Gastéropodes, Échinides, etc. (tableaux 2—5).

Pour déterminer l ’âge des dépôts paléogènes on a analysé la répar
tition stratigraphique de chaque espèce de Nummulites, et de l ’associa
tion d’espèces de Nummulites de l ’horizon-repère de cette série marine 
(l’horizon à Nummulites perforatus). Ce sont les espèces suivantes qui 
prédominent dans cet horizon : Nummulites striatus (Bruguière), qui 
apparaît dans tout le domaine mésogéen — dans le Lutétien supérieur 
(Auversien), et N. perforatus (Montfort), qui présente la période de déve
loppement maximum durant cet intervalle. 11 y a lieu d’ajouter à celles-ci 
un nombre plus réduit de N. variolarius (Lamarck) et de N . lucasi 
Douvillé.

Les espèces d’Échinides et de Mollusques déterminées dans les au
tres horizons sont fréquentes généralement dans le Lutétien des bassins 
paléogènes européens. On constate toutefois que dans l ’horizon du gypse 
inférieur et des marno-calcaires à Anomia, apparaissent sept éléments 
nouveaux ; que dans l’horizon des argiles grises, dans lequel se trouve 
aussi l’association N. perforatus (Montfort), N . striatus (Bruguière) 
et N. variolarius (Lamarck) — caractéristique du Lutétien supérieur — 
le rapport entre les espèces qui apparaissent dans le Lutétien supérieur 
et celles qui caractérisent l ’Éocène supérieur est de 9 : 3, et que, dans 
l ’horizon du calcaire grossier inférieur, il y a de très nombreuses
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Alvéolines, qui sont des Foraminifères fréquents, particulièrement dans 
l’Éocène inférieur et moyen.

L ’association faunique des dépôts de la série marine inférieure 
ressemble à celle des couches à Nummulites striatus, etc. du Bassin Pan- 
nonique, des Couches de Bonca du Bassin Vicentin, des couches à 
N . perforatus, etc. des Alpes françaises, des Couches de Mokattam 
inférieures de la Bépublique Arabe Unie, ainsi qu’à celles des Couches 
inférieures de Biarritz du Bassin de l ’Aquitaine, qui sont attribuées 
au Lutétien supérieur. En outre, la faune de Mollusques présente des 
affinités avec la faune des calcaires grossiers lutétiens du Bassin de Paris 
(tableau 11).

I I I .  La série des argiles bariolées supérieures (30—60 m) (Lédien 
inférieur) est représentée par des argiles rouges non fossilifères, alternant 
vers la partie supérieure avec des argiles, des sables ou des grès faible
ment consolidés, verts ou gris et par endroits avec des marnes blanches. 
La sédimentation de ces dépôts a eu lieu dans un régime lacustre.

IV . La série marine supérieure (Lédien supérieur-Wemmelien) est 
formée pour la plupart par des calcaires organogènes, à intercalations 
subordonnées d’argiles et de marnes. L ’aspect lithologique et le contenu 
faunique ont déterminé la séparation au sein de cette série, de trois 
paquets de couches.

a. Dans les Couches de Cluj (40 — 60 m) prédominent les Lamel
libranches et les Gastéropodes, auxquels s’ajoutent des Foraminifères 
(Miliolides très fréquents, Nummulites, Orbitolites, Alvéolines), des Co
raux solitaires et coloniaux, des Bryozoaires, ainsi que quelques espèces 
d’Échinides et d’Algues calcaires (tableau 6). L ’analyse de la faune dé
terminée présente un mélange d’éléments méso-nummulitiques et néo- 
nummulitiques (dans le rapport de 16 : 15) ce qui constitue une 
situation identique à celle des formations attribuées au Priabonien dans 
le Bassin Vicentin-Yerona. L ’apparition de l ’espèce Nummulites fabianii 
(Prever) à la partie supérieure des Couches de Cluj précise l ’âge lédien 
supérieur de ces couches. Vue dans son ensemble, la faune des Couches 
de Cluj présente aussi une ressemblance avec les associations des dépôts 
du Priabonien inférieur des Alpes françaises et des Couches de Mo
kattam supérieures de la B.A.U., dépôts que les auteurs français et 
soviétiques considèrent équivalents au paquet entier de couches qu’on 
trouve au-dessus des calcaires grossiers du Bassin de Paris.

b. Dans l ’horizon des marnes et des calcaires à Nummulites fabianii 
(20 m) la faune de Mollusques et d’Échinides (tableau 7) présente des ca
ractéristiques similaires à celle de la faune des Couches de Cluj. La pré
sence de l ’association des espèces de Nummulites : Nummulites fabianii 
(Prever), N . incrassatus de la Harpe, N. striatus (Bruguière), N. pul- 
ehellus (Hantken), N', chavannesi (de la Harpe) et N . variolarius (La- 
marck) indique — par analogie avec les autres bassins nummulitiques 
européens (la région alpine, les bassins de l ’Aquitaine et du Vicentin) 
et ceux de la B.A.U. et de l ’Algérie — l ’âge Wemmelien (Ludien) des 
dépôts.
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c. L ’horizon des marnes et des calcaires avec des Bryozoaires (en
viron 25 m) — le dernier horizon de la série marine supérieure dans 
lequel prédominent les Bryozoaires chéilostomates — peut être comparé 
aux Couches de Buda du Bassin Pannonique et à celles de Brendola 
(marnes à Bryozoaires et à Clavulina szaboi) du Bassin Vicentin-Verona, 
qui sont attribuées au Priabonien supérieur.

En analysant la répartition en hauteur de la faune déterminée dans 
les horizons des deux séries marines éocènes, nous avons constaté que :

— outre les espèces communes aux deux séries marines, les Num- 
mulites présentent des espèces caractéristiques à la série marine infé
rieure et des espèces caractéristiques à la série marine supérieure ;

— les Lamellibranches et les Gastéropodes sont représentés par 
les mêmes genres dans les deux séries marines ; cependant on constate 
que dans la plupart des cas, les espèces d’un genre sont localisées dans 
l ’ensemble d’une série marine unique et que ces espèces diffèrent souvent 
d’un horizon à l’autre ;

— les Échinides sont plus nombreux et plus variés dans la série 
marine supérieure ;

— l’association faunique éocène, dans son ensemble, présente une 
ressemblance avec les associations d’organismes propres aux zones lit
torales, sous-littorales et, en partie, aux zones pseudo-abyssales des 
régions des plate-formes continentales actuelles, incluses dans la province 
zoologique indo-pacifique.

La mer éocène qui a recouvert la région sud-ouest de Cluj a 
eu les caractéristiques d’un bassin marin épicontinental à salinité nor
male, à eaux chaudes, bien aérées, dont la profondeur ne dépassait pas 
150 m. Ce n’est que vers la fin de l’Éocène que la profondeur des eaux 
a augmenté jusqu’à 200 m environ. Le fond de ce bassin était à certains 
moments assez varié. On y trouvait des endroits à substratum rocheux, 
qui étaient préférés par les Mollusques menant une vie sédentaire, ainsi 
que des régions recouvertes de sable fin ou de limon.

Les grandes dimensions qu’atteignent certaines espèces de Num- 
mulites, les Lamellibranches et les Gastéropodes, nous montrent que le 
climat tropical, connu dès le Crétacé supérieur, continue dans l ’Éocène.

L ’âge attribué aux formations éocènes, ainsi que l ’établissement des 
horizons dans l ’ensemble de ces formations, diffère dans une certaine 
mesure de celles données par les géologues précédents (tableaux 9 — 10).

Le Miocène est représenté par le Tortonien, composé de marnes 
à Globigérines supportant des tufs dacitiques et par le Sarmatien, qui 
est composé de sables alternant avec des graviers, des grès, des conglo
mérats et de minces bancs de cinérites ; les dépôts sarmatiens dépassent 
vers l ’ouest les formations tortoniennes et s’appuyent sur divers hori
zons de l’Éocène.

La période quaternaire est représentée par des terrasses accompa
gnant les principaux cours d’eau de la région et par des alluvions.

Du point de vue tectonique, on constate que les formations cré
tacées sous faciès de Gosau, qui sont disposées transgressivement par



rapport aux schistes cristallins, forment un large synclinal, tandis que 
les dépôts sous faciès de flysch forment des plis plus serrés, inclinés 
ou même couchés, à orientations diverses. Par une série de failles trans
versales, diagonales ou longitudinales que l ’on peut suivre sur de pe
tites distances, parce qu’elles se perdent sous la couverture de dépôts 
éocènes, les formations crétacées ont subi une tombée en gradins dans 
les directions est et nord-est, vers le centre du bassin.

De manière transgressive et discordante sur les formations créta
cées, dans la partie méridionale de la région et sur les schistes cristal
lins, se disposent les formations éocènes. Celles-ci se présentent généra
lement sous la forme d’une série monoclinale, les couches ayant une in
clinaison de 5 à 15° vers le centre du bassin. Localement, au nord-ouest 
de la région, s’ébauchent deux anticlinaux. Dans la zone à dépôts éo
cènes on a identifié quelques failles, parmi lesquelles les plus importantes 
se trouvent au sud-ouest de la région.

Les formations miocènes — presque horizontales — se disposent 
de façon discordante et transgressive sur les divers horizons de l’Éocène.

Généralement, dans la région étudiée, on peut mettre en évidence 
la phase de l ’orogenèse laramique de la fin du Crétacé lorsque s’est 
produit le plissement, l ’exondation et probablement la dislocation des 
formations crétacées ; sur les lignes de moindre résistance montent vers 
la surface les laves dacitiques, qui ont faiblement métamorphosé au con
tact les dépôts crétacés qu’elles traversaient.

Les mouvements épéirogéniques sont marqués par la substitution 
successive, aux faciès continetaux-lacustres, des faciès marins. C’est 
ainsi que l ’on peut identifier : a) la transgression du Santonien supérieur 
(Crétacé) ; b) la transgression du Lutétien supérieur (base de l ’horizon 
du gypse inférieur et des marnes calcaires à Anomia, suivie après un 
bref intervalle de temps par une ingression marine de petite ampleur : 
la base de l ’horizon des argiles grises) ; c) la transgression du Lédien 
supérieur (base des Couches de Cluj) et d) la transgression miocène lente, 
progressive, caractéristique des bassins internes.

L ’étude s’achève par la description de la faune de Nummulites, Mol
lusques et Échinides de la région sud-ouest de Cluj.
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DIE STRATIGRAPHIE DES EOZANS AUS DER GEGEND 
SÜDWESTLICH VON CLUJ

ZUSAMMENFASSUNG

Die Arbeit enthàlt im wesentlichen eine stratigraphische Unter- 
suchung des Eozăns aus der Gegend südwestlich von Cluj, sowie eine 
kurze Übersicht der kristallinen Schiefer, der Oberkreide, der Eruptiv- 
gesteine und des Miozàns, die in diesem Gebiet auftreten.

Die kristallinen Schiefer bilden die westliche und südwestliche Um- 
randung des untersuchten Gebiets ; sie gehbren der epizonalen Schiefer- 
serie aus dem ôstlichen Teil des Gilău-Gebirges an.

Die Oberkreide ist gegen den Eand des Ablagerungsbeckens in 
Gosauer Fazies ausgebildet ; sie geht nach Osten stufenweise in Flysch- 
fazies über. Auf Grund der Untersuchung der Hippuriten- und Korallen- 
fauna, die aus Kalkzwischenlagen des Gosauer Konglomerat-Sandstein- 
Mergel-Komplexes stammen, konnten wir diese Ablagerungen dem Ober- 
santon zuweisen.

Die Eruptivgesteine sind durch Dazite und Quarzporphyrite vertreten.
Die Dazite durchstoben die Ablagerungen der Oberkreide als Gange 

rmd Lagergànge und erzeugen schwach metamorphe Kontakterschëi- 
nungen. Deren Auftreten fălit ans Ende der Oberkreide, sie gehbren dem 
banatitischen Komplex des Apuseni-Gebirges an. Wàhrend des Eo
zăns sind nur hydrothermale Auslàufer dieser Tàtigkeit bekannt. Die 
Verbreitung der Dazitaustritte lie B uns annehmen, daB diese einer 
fortlaufenden Zone angehoren, die sich hbchstwahrscheinlich aus dem 
Jara-Becken durch das Hăşdate-Stolna Gebiet nach Gilău fortsetzt.

Die Quarzporphyrite sind stark verwittert ; ihre Lagerungsverhălt- 
nisse gegenüber den Kreideablagerungen konnten nicht nàher geklart 
werden. Wir nehmen an, daB sie der alten basischen Eruptivserie des 
Apuseni-Gebirges angehoren.

Im Schichtkomplex des Eozăns konnten folgende Ablagerungs- 
serien gegliedert werden ; I. Unterer bunter Ton, I I .  Untere marine 
Serie, I I I .  Obérer bunter Ton, IY . Obere marine Serie.
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I. Der untere bunte Ton enthàlt zwei Ablagerungstypen : 1. Sub- 
àolische Besidualerzeugnisse (etwa 8 m), (Dan — Untereozàn) u. zw. 
lateritische Bôden, die im Dan und Untereozàn wàhrend der Émersion 
des Gebietes, anf Grund der eruptiven und der kontaktmetamorphen 
Kreidegesteine entstanden ; sie blieben dank der Bedeckung durch 
transgredierendes Eozàn erhalten. 2. Kontinentale SüBwasserablagerungen 
(3—100 m, bunter Ton), (Unterlutet), die aus einer Wechsellagerung 
von Ton, Sand, Schotter, roten fossilleeren Konglomeraten, mit im Han- 
genden auftretenden Zwischenlagen von Tonen oder Griinsanden bestehen.

. I I .  Die untere marine Serie (60—165 m), (Oberlutet) enthàlt mer- 
gelige und kalkige fossilführende Schichten, mit zwischenlagernden 
Tonen, Sanden, Sandsteinen, seltener mit Konglomeraten, sowie mit 
vorwiegend aus Ostreiden- oder Nummulitenschalen bestehenden Lu- 
machellen. Im Nordwesten des untersuchten Gebietes wurden im Lie- 
genden dieser Serie ôrtlich linsenartig ausgebildete Gipslagen angetroffen. 
Unter Berücksichtigung der Lithologie und Fauna konnte die untere 
marine Serie in vier Horizonte mit je zwei bis sechs verschiedenen Ш- 
veans gegliedert werden (Tabelle 1).

Die Fauna besteht aus sehr zahlreichen Foraminiferen (Nummuliten, 
Alveolinen, Milioliden, Orbitoliten), Korallenkolonien, Lamellibranchiaten, 
Gastropoden, Echiniten u.a. (Tabelle 2—5).

Zur Altersgliederung des Palàogens, wurde die stratigraphische 
Verbreitung sowohl aller Xummuliten-Arten, wie auch der Leithori- 
zontvergesellschaftung (Horizont mit Nummulites perforatus) untersncht. 
Es herrschen vor : N. striatus (Brug.) in der ganzen Mesogea für das 
Oberlutet (Auversien) charakteristisch, sowie N . perforatus (Montf.) mit 
maximalem Anftreten in derselben Zeit. AuBerdem ist auf eine kleinere 
Anzahl vron N. variolarius (Lamck.) und N. lucasi Douvillé hinzuweisen.

Die aus den anderen Horizonten bestimmten Echiniten und Mollusken 
sind allgemein im Lutet der europàischen Palàogenbecken anzutreffen. 
AuBerdem wurden drei Sonderbeobachtungen angestellt u. zw. : a. Im 
Horizont des unteren Gips und der Атготш-Mergelkalke sind sieben 
neue Elemente zu verzeichnen ; b. Im Horizont der grauen Tone, mit 
den für das Oberlutet charakteristischen N. perforatus (Montf.), N . striatus 
(Brug.) und N. variolarius (Lamck.), ist das Verhàltnis zwischen den für 
das Oberlutet und den für das Obereozàn eigenen Arten wie 9 :3 ; 
c. Im  Horizont des unteren Grobkalkes treten zahlreiche, vorwiegend 
unter-und mitteleozàne Alveolinen und Foraminiferen auf.

Die Fauna der unteren marinen Serie weist zahlreiche Ăhnlich- 
keiten mit anderen Gebieten auf, u. zw. : mit den N. striatus- (u. a.) Schich
ten des Pannonischen Beckens, mit den Bonca-Schichten des Yicentiner 
Beckens, mit den N. perforatus (.u. a.) - Schichten der Westalpen, mit 
den unteren Mokattam-Schichten der VAE, sowie mit den unteren Biar
ritz-Schichten (welche dem Oberlutet zugerechnet werden) des Aquitaine- 
Beckens. Die Molluskenfauna ist derjenigen des Grobkalks (Lutet) aus 
dem Pariser Becken (Tabelle 11) sehr âhnlich.

I I I .  Der obere bunte Ton (30—60 m), (Unterled) besteht aus rotem, 
fossilleerem Ton, in dessen Hangendem Zwischenlagen Grün- oder Grau-
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tone und- sande und kaum gefestigte Sandsteine sowie stellenweise weiBe 
Mergel auftreten. Die Ablagerung derselben entspricht einem SüBwassersee.

IV. Die obere marine Serie (Oberled-Wemmel) besteht grôBtenteils 
aus organogenem Kalkstein, mit untergeordneten Ton- nnd Mergel- 
lagen. Sowohl die lithologische Ausbildung, als auch der Faunagehalt 
bedingten die Untergliederung in drei Schichtfolgen.

a. In den Cluj-Schichten (40—60 m) überwiegen Lamellibranchier 
und Gastropoden. AuBerdem treten auch Foraminiferen (zahlreiche 
Milioliden, Aummuliten, Orbitoliten, Alveolinen), Korallen (in Kolonien 
und einzeln), Bryozoen, einige Echiniten und Kalkalgen auf (Tabelle 6). 
Die Untersuchung der Fauna deutet auf eine Mischung meso- und neo- 
nummulitischer Arten (im Verhaltnis 16 :15), ahnlich wie in den priaboni- 
schen Schichtfolgen des Vicentinisch-Veronesischen Beckens. Das Auf
treten von N. fabianii (Prev.) in die oberen Cluj-Schichten, deutet auf 
Oberled als Altersstellung derselben. In ihrer Gesamtheit àhnelt die Fauna 
der Cluj-Schichten derjenigen des Unterpriabon der Westalpen sowie 
der oberen Mokattam-Schichten der VAE ; die franzôsischen und sowjeti- 
schen Forscher vergleichen diese Schichtfolgen mit denjenigen Ablage- 
rungen, welche oberhalb des Grobkalks im Pariser Becken liegen.

b. Die Mollusken- und Echinitenfauna der darüberliegenden N. 
fabianii-Mergel und -Kalke (20 m) ist derjenigen der Cluj-Schichten 
ahnlich. Die Vergesellschaftung N. fabianii (Prev.), N. incrassatus de la 
Harpe, N. striatus (Brug.), N. pulchellus Hantken, N. chavannesi de 
la Harpe, N. variolarius (Lamarck) deutet (im Vergleich zu den anderen 
nummulitischen Becken Europas — Alpen, Aquitaine, Vicentin — der 
VAE und Algériens) auf das Wemmel (Lud.) als Altersstellung hin.

c. Die letzte Schichtfolge der oberen marinen Serie, besteht aus 
Bryozoen-Mergel und -Kalken (etwa 25 m) (mit vorwiegenden Cheilo- 
stomata). Sie ist mit den Buda-Schichten des Pannonischen Beckens und 
mit den Brendola-Schichten (Bryozoenmergel mit Clavulina szaboi) 
des Vicentinisch-Veronesischen Beckens vergleichbar, die dem Priabon 
zugerechnet werden.

Eine genaue Untersuchung der stratigraphischen Verteilung der 
Fauna aus den zwei marinen Serien, ergibt folgendes :

— AuBer den beiden Serien gemeinsamen Fummulitenarten, sind 
auch für jede Serie charakteristische Arten bekannt geworden.

— Die Lamellibranchiaten und Gastropoden sind in beiden Serien 
durch die gleichen Gattungen vertreten ; es wurde jedoch beobachtet, 
daB in den meisten Fàllen die einigen Arten in nur jeweils einer der 
zwei Serien auftreten ; auBerdem sind oft auch verschiedene Arten für 
jeden Horizont zu verzeichnen.

— Die Echiniten treten zahlreicher und in grbBerer Artenzahl in der 
oberen marinen Serie auf.

— In ihrer Gesamtheit kann die Eozanf auna mit den litoralen, sublito- 
ralen und (zum Teil) pseudobathialen Assoziationen der heutigen Konti- 
nentalsoekel der indopazifischen zoologischen Provinz verglichen werden.

Die eozane See, wTelche die Gegend südwestlich von Cluj bedeckte, 
batte den Charakter eines epikontinentalen Salzwasserbeckens mit nor-
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Fig. 1. — Concreţiuni feruginoase din solurile lateritice, vest 
de Feneşel.

Fig. 2. — Calcar oolitic din orizontul gipsului inferior şi al 
marno-calcarelor cu Anomia, sud de Săvădisla (Dealul Mare).

Fig. 3. — Calcar oolitic cu miliolide. Idem. Vlaha.
Fig. 4. — Gresie calcaroasă. Idem. Luna-de-Sus (D.Vf.Mic). 
Fig. 5. — Calcar pseudo-oolitic nisipos. Idem. Luna-de-Sus 

(D. Vf. Mic).
Fig. 6. — Calcar microgranular cu feldspaţi de neoformaţie. 

Idem. Luna-de-Sus (p. Hotrumb).
Fig. 7. — Calcar microgranular. Idem. Luna-de-Sus (Valea

Mică).
Fig. 8. — Calcar grezos glauconitic cu numuliţi ; nivelul cu 

Nummulites strialus din orizontul cu -V. perforalus, Lita-Romî- 
nească (v. Hăşdate).

Fig. 9. —Calcar cu numuliţi, nivelul cu Nummulites perforalus 
din orizontul cu N . perforalus, Săvădisla (D. Pădurea Mare).

Fig. 10. — Calcar marnos cu alveolinc ; nivelul de marno- 
calcare cu mulaje de moluşte din orizontul argilelor cenuşii, Hăşdate 
(Dealul La Podu).
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Fig. 1. — Marno-calcar cu alvcoline frecvente; nivelul de 
marno-calcare cu mulaje de moluşte din orizontul argilelor cenuşii, 
Luna-de-Sus (D. Dlmbul Rotund).

Fig. 2. — Calcar detritic cu foraminiferc şi plăci de echinide ; 
orizontul calcarului grosier inferior, Vălişoara (D. Dosuri).

Fig. 3. — Marno-calcar cu miliolide. Idem. Floreşti (D. Cetăţii).
Fig. 4. — Marno-calcar nisipos ; scria argilelor vărgate supe

rioare, Vălişoara (D. Dosuri).
Fig. 5. — Calcar oolitic slab grezos ; orizontul calcarelor obli- 

lice — stratele de Cluj, Ciurila.
Fig. 6. — Calcar oolitic. Idem. Floreşti (D. Cetăţii).
Fig. 7. — Calcar cu foraminiferc ; orizontul calcarului grosier 

superior, din stratele de Cluj, Lita-Romînească (D. Şili).
Fig. 8. — Calcar cu numuliţi şi mclobesiee ; orizontul marnelor 

şi calcarelor cu Nummulites fabianii, Vălişoara (D. Dosuri).
Fig. 9. — Calcar cu briozoare şi foraminifere ; orizontul mar

nelor şi calcarelor cu briozoare, Tăuţi (D. Dosuri).
Fig. 10. — Calcar cu briozoare, melobesiee şi subordonat fora

minifere. Idem. Cluj-Mănăştur (D. Dumbrava).
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Fig. 1, 5. — Niimmuliles lucasi Douvillc (B), luteţian supe
rior, Luna-de-Sus (D. Dîmbul Rotund) (10 x ).

Fig. 2, 3, 4. — N ummulites striatus (Bruguière) (A), lu
teţian superior, Lita-Romînească (valea Hăşdate) (10 x ).

Fig. 6, 7, 8. — N ummulites strialus (Bruguière) (В), lute
ţian superior, Lita-Romînească (valea Hăşdate) (15 x ;10x ; 10x) .

Fig. 9, 11, 12,14. — Nummuliles pulchellus Hantken (A), wem- 
melian, Cluj-Mănăştur (D. Galiser) (10 x ).

Fig. 10, 13. — Nummuliles per/oratus (Montfort) (B), luteţian 
superior, Hăşdate (Dealul La Podu) 1 x ; 2,5 x ).
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Fig. 1, 2, 3. — Nummulites perforatus (Montfort) (A), lule- 
ţian superior, Luna-de-Sus (D. Dîmbul Rotund) (7 x ).

Fig. 4, 6. — Nummulites perforatus (Montfort) (B), luteţian 
superior, Luna-de-Sus (D. Dîmbul Rotund) (2 x ; 4x) .

Fig. 5, 7, 8, 9. — Nummulites incrassatus de la Harpe (A), 
wemmelian, Vălişoara (D. Dosuri) (10 x ; 8x ; 10 x ; 10 x ).

Fig. 10, 11, 12. — Nummulites perforatus (Montforl) (B), lute
ţian superior, Luna-de-Sus (D. Dîmbul Rotund) (2,3 x ; 2,2 x ; 2,2 x ).
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Fig. 1, 2, 3, 5. — Xummiilites jabianii (Prevcr) (A), wemmc- 
liaii, Cluj-Mănăştur (D. Galişei') (13 x ; 10 x ; 13 x ; 10 x ).

Fig. 4, 6. — Xummiilites jabianii (Prcver) (B), wcmmclian, 
Cluj-Mănăştur (D. Galiscr) (4x) .

Fig. 7, 9. — Xummiilites variolarius (Lamarck) (A), lulclian 
superior, Luna-de-Sus (D. Dîmbul Rotund) (8x) .

Fig. 8, 10, 11, 12. — Nummulites jabianii (Prever) (B), wem- 
melian, Cluj-Mănăştur (D. Galiser) (3,5 x ; 6 x ; 3,5 x ; 8,5 x ).
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Fig. 1. 3, 8, 10, 12. — Lucina (Cavilucina) bipartita (Defrance), 
luteţian superior, Săvădisla (D. Haromfa) ( l x ) .

Fig. 2. — Miocardia acutangula Bellardi, wemmelian, Cluj- 
Mănăştur (D. Galiser) (1 x ).

Fig. 4. — Nemocardium cf. nicense Bellardi, luteţian superior, 
sud de Săvădisla (5/4).

Fig. 5, 6. — Lucina incerta d’Arch., luteţian superior, Săvă
disla (D. Haromfa) ( l x ) .

Fig. 7. — Tellina ( Macaliopsis) peyroli Cossm., luteţian su
perior, sud de Săvădisla (1 x ).

Fig. 9. — Barbalia lexliliosa Deshayes, ledian, Vălişoara 
(D. Dosuri) ( l x ) .

Fig. 11. — Fragum distinguendum Mayer, luteţian superior, 
Săvădisla (D. Pădurea Маге) (1 X ).

Fig. 13. — Anomia (Anomia) tenuistriata Deshayes, luteţian 
superior, Săvădisla (D. Haromfa) (1 x ).
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Fig. 1. — Tettina granconensis Opp., ledian, Cluj-Mănăşlur 
(D. Galiser) ( l x ) .

I-'ig. 2. — Chaîna (Chaîna) calcarata Lamk., weminelian, Ciurila 
(1 x ).

Fig. 3. — Laeoicardium (Trachycardium) comnnutatiim Rovcrelo, 
ledian, Cluj-Mănăşlur (D. Galiser) ( l x ) .

Fig. 4. — Cardium aff. rouaulti Bellardi, luteţian superior, Hăş- 
dal.e ((lealul La Podu) (4/5).

P'ig. 5. — Cardium bone.llii Bellardi, ledian, Cluj-Mănăşlur 
(I). Galiser) ( l x ) .

Fig. (5. — Miocardia aculangula Bellardi, weminelian, Cluj- 
Mănăşlur (D. Galiser) ( l x ) .

F'ig. 7, 8. — lAlhocardium carinatum Bronn, ledian, Vălişoara 
(D. Racoş) (3/4; 1 x ).
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Fig. 1,— Venus subaglaurae d’Archiac, luteţian superior, Luna- 
de-Sus (Pirîul lui Maiarveghi) ( l x ) .

Fig. 2. — Chione aglaurae Brongn., ledian, Lita-Romînească 
(D. Şili) (3/4).

Fig. 3. — Cordiopsis cf. incrassata Sowerby, wemmelian, Cluj- 
Mănăştur (D. Galiser) (5/4).

Fig. 4. — Meretrix villanovae Dcsh., luteţian superior, Săvă- 
disla (D. Pădurea Mare) (3/2).

Fig. 5. — Meretrix hilarionis Oppenhcim, ledian, Floreşti 
(D. Girbău) (3/2).

Fig. 6. — Barbatia textiliosa Desh., ledian, Vălişoara (D. Dosuri)
(lx).

Fig. 7, 8. — Chtamys (Chtamys) muttistriata Poli sp. var. al- 
lonensis Boussac, luteţian superior, Floreşti (D. Rotund) ( l x ) .

Fig. 9. — Spondylus aff. bifrons Miinster, luteţian superior, 
Tăuţi (v. Tăuţi) ( l x ) .

Fig. 10. — Spondylus aff. rarispinus Desh., luteţian superior, 
Tăuţi (v. Tăuţi) ( l x ) .

Fig. 11. — Plicatula caillaudi Bellardi, luteţian superior, Flo
reşti (D. Cetăţii) (1 x ).

Fig. 12. — Modiolus (Modiolus) modioloides (Bellardi), ledian, 
nord de Sălicea (4/3).
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Fig. 1, — Oryphaea (Oigantostrea) rarilamella (Mellev.) (valva 
dreaptă), Iutei ian superior, Lita-Romîncască (v. Hăşdale) (2/3).

I-'ig. 2. — Onjphaea (Oryphaea) brongniarti Broun, lutelian su
perior, Luna-de-Sus (D. Dîmbul Rotund) (5/4).

Fig. 3. — Onjphaea (Oryphaea) brongniarti Bronn (valva dreaptă), 
lutelian superior, Floreşti (D. Cetăţii) (4/5).

Fig. 4. — Onjphaea (Oryphaea) brongniarti Bronn (valva stingă), 
lutelian superior, Săvădisla (D. Pădurea Mare) (5/4).
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Fig. 1. — Gryphaea (Giganlostrea) rarilamella (Mellev.) (valva 
dreaptă), luteţian superior, Lita-Romînească (v. Hăşdate) (2/3).

Fig. 2, 3. — Chlamys (Chlamys) biarritzensis Arch. var. sublri- 
partitus Arch., wemmelian, Cluj-Mănăştur (D. Galiser) (1 x ).

Fig. 4. — Marcia (Mercimonia) secunda Dcshayes, luteţian su
perior, Săvădisla (D. Pădurea Mare) ( l x ) .

Fig. 5. — Modiolus (Brachydonles) nysti Kickx in Nyst sp., 
luteţian superior, Săvădisla (D. Pădurea Mare) ( l x ) .



P L A N Ş A  X



P L A N Ş A  X I

Fig. 1. — Gryphaea (Gigantoslrea) rarilamella (Mellev.) (valva 
stingă), luleţian superior, Luna-de-Sus (Valea Mică) (2/3).

Fig. 2. — Corbula (Bicorbula) gallica Lamarck, luteţian superior, 
Vlaha (D. Vf. Ciuf) (5/4).

Fig. 3. — Corbula (Bicorbula) gallica Lamarck, luteţian su
perior, Vălişoara (D. Mare) (1 x ).

Fig. 4. — Corbula ( Bicorbula) gallica Lamarck, luteţian superior, 
Săvădisla (D. Haromfa) (1 x ).
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Fig. 1, 2. — Corbula (Bicorbula) gallica Lamarck, luteţian su
perior, Luna-de-Sus (Pîrîul lui Maiarveghi) (6/5).

Fig. 3. — Grgphaea (fiigantoslrea) rarilamella (Mellev.) (valva 
stingă), luteţian superior, Luna-de-Sus (Valea Mică) (2/3).
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Fig. 1, 2. — Panope (Panope) ci. intermedia Sow., luteran su
perior, Luna-de-Sus (Pîrlul lui Maiarveghi) (3/4 ; 1 x ).

Fig. 3. — Thracia ( Thracia) bellardii Pictet, luteţian superior, 
Tăuţi (v. Tăuţi) (1 x ).

Fig. 4, 5. — Gryphaea (Fatina) esterhazyi Pavay (valva stingă), 
luteţian superior, Luna-de-Sus (D. Dîmbul Rotund) (3/5 ; 4/5).

Fig. 6, 7.— Panope (Panope) heberli Bosquet, luteţian superior, 
Luna-de-Şuş (Pirîul Jui Maiarveghi) (3/4).
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Fig. 1, 2. — Pholadomya puschi Goldfuss, wcmmelian, Cluj- 
Mănăştur (D. Dumbrava) ( l x ) .

F'ig. 3. — Pleurolomaria sismondai Goldfuss, wemmelian, Cluj- 
Mănăştur (D. Galiser) (4/5).

Fig. 4. — Pleurolomaria (Chelolia) concaaa Deshayes, wemmelian, 
TăuU (D. Dosuri) (2/3).

F'ig. 5. — Delphinula (Delphinula) calcar Lamarck, wemmelian, 
Tăuţi (D. Dosuri) ( l x ) .

F'ig. 6. — Delphinula (Delphinula) calcar Lamarck, ledian, Cluj- 
Mănăştur (D. Galiser) ( l x ) .

F'ig. 7. — Delphinula (Delphinula) calcar Lamarck, ledian, Ciu
rda (3/4).
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Fig. 1, 3. — Ampullina grossa Deshaycs, lulejian superior, 
Hăşdate (Dealul La Podu) (2/3).

F’ig. 2. — Clavilithes (Rhopaliles) scalaroides d’Archiac, lute- 
ţian superior, Hăşdate (Dealul La Podu) (1 x ).

Fig. 4, 5. — Cepalia cepacea Lamk., ledian, Vălişoara (D. Do
suri) (5/4).

F’ig. 6. — Clavilithes ( Rhopalites) scalaroides d’Archiac, ledian, 
Vălişoara (D. Dosuri) (3/4).

Fig. 7, 8. — Campanile defrenatum Gregorio, luteţian superior, 
Tăuţi (v. Tăuţi) (2/3).

Fig. 9. — Ampullina patula Lamarck, luteţian superior, Văli
şoara (v. Racoş) (4/5).
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Fig. 1,3. — Megaiylotus sp. (gr. Megalylotus (Megalylotus) cras- 
salinus Lamk.), luteţian superior, Vălişoara (v. Racoş) (1 x ).

Fig. 2. — Tcrebellum aff. oblusum Sowerby, ledian, Vălişoara 
(D. Dosuri) ( l x ) .

F'ig. 4. — Natica cf. in/undibulum Watelct, wemmclian, Cluj- 
Mănâştur (D. Galiser) (3/4).

Fig. 5. — Turritella sp., luteţian superior, Hăşdate (Dealul 
La Podu) (1 x ).

Fig. 6. — Ampullina patula Lamarck, luteţian superior, Văli
şoara (v. Racoş) (4/5).

Fig. 7, 9. — Ampullina patula Lamarck, luteţian superior, 
Hăşdate (Dealul La Podu) ( l x ) .

Fig. 8. — Rimella fissurella Lamk., luteţian superior, Luna-de- 
Sus (Pîrîul lui Maiarveghi) (2/1).
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Fig. 1,3,— Terebellum aff. belemnitoideum d'Archiac, wemmi lian, 
Cluj-Mănăştur (D. Galiser) (1 x ).

Fig. 2. — Campanile cf. benechi Bayan, ledian, nord de Sălicea 
(4/5).

Fig. 4. — Megatylalus (Deshayesia) cf. parisiensis Haulin, le
dian, Cluj-Mănăştur (D. Galiser) (3/2).

I-'ig. 5. — Ampullina auriculata Grateloup, wemmclian, Cluj- 
Mănăştur (D. Dumbrava) (2/3).

Fig. 6. — Megatylolus (Deshayesia) cf. parisiensis Raulin, le
dian, Floreşti (D. Glrbău) (5/4).

Fig. 7. — Cromium lignitarum Deshayes, luteran superior, Vă- 
lişoara (D. Racoş) ( l x ) .

Fig. 8. — Rostellaria (Sulcogladius) goniophora Bellardi, lu- 
teţian superior, Floreşti (D. Rotund) (4/3).

Fig. 9. — Cromium (Cromium) ruslicum Deshayes, luteţian 
superior, Vălişoara (Dealul Mare) (1 x ).
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Fig. 1. -  Campanile cf. parisiense Deshayes, ledian, Vălişoara 
(D. Dosuri) (4/5).

Fig. 2. — Turritella (Haustalor) imbricataria Lamarck (ledian) 
Cluj-Mănăştur (D. Galiser) (1 x ).

Fig. 3. — Ampullina picteli Héb. et Rénev., lutetian superior, 
Vlaha (3/2).

Fig. 4. — Comis ( Stephanoconus) aff. calnimontensis Deshayes, 
wemmelian, Cluj-Mănăştur (D. Galiser) (1 x ).

Fig. 5. — Galeodes pţ/ruloides Gratcloup sp. mut. bonnetensis 
Boussac, ledian, Cluj-Mănăştur (D. Galiser) (1 x ).
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Fig. 1. — Laganum transihnmicum Pâvay var. décagonale Koch, 
wemmelian, Cluj-Mănăştur (D. Galiser) ( l x ) .

Fig. 2. — Eupatagus ornatus Ag. aff. var. gombertina Oppen- 
heim, luteţian superior, Săvădisla (D. Pădurea Mare) (1 x ).

Fig. 3. — Eupatagus formosus Loriol, ledian, Filia-de-Jos 
(D. Şili) (3/4).

F'ig. 4, 6. — Opissaster nux Desor, wemmelian, Cluj-Mănăştur 
(D. Dumbrava) (1/2).

Fig. 5. — Leiopedina samusi Pâvay, wemmelian, Cluj-Mănăştur 
(D. Galiser) (2/3).

Fig. 7,9. — Eupatagus elongatus Ag., wemmelian, Cluj-Mănăşlur 
(D. Galiser) ( l x ) .

F'ig. 8, 10, 11. — Eupatagus hagnatdi (Pâvay), Hofmann, lu
teţian superior, Săvădisla (D. Pădurea Marc) (1 x ; 4/5; 4/5).

Fig. 12. — Eupatagus aff. rostratus d’Archiac, wemmelian, Cluj- 
Mănăştur (D. Dumbrava) (4/5).
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