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CONSIDERAŢII ASUPRA DOGGERULUI DIN STRUCTURA
PLEŞIVA (ZONA REŞIŢA-MOLDOVA NOUĂ, BANAT) *)
DE

C. BOLDUR, I. STĂNOIU, AL. STILLĂ

în vara anului 1961, în cadrul unor lucrări de prospecţiune pentru cărbuni în
zona Reşiţa— Moldova Nouă, am cercetat regiunea cuprinsă între valea Minişului
la nord şi valea Nerei la sud.
în partea de est a regiunii cercetate, către rama cristalină a bazinului sedimentar,
se dezvoltă structura Pleşiva. Această structură reprezintă un anticlinal asimetric
cu flancul estic foarte strivit şi în cea mai mare parte laminat, datorită importantei
falii longitudinale a Pleşivei.
Cercetătorii anteriori (4) separă Liasicul drept cel mai vechi termen ce aflorează
la zi în structura Pleşiva, sub forma unor iviri dezvoltate, constituite din alternanţe
de depozite în facies continental lagunar cu depozite în facies marin. Cercetările noastre
au arătat că în realitate majoritatea depozitelor considerate liasic-inferioare reprezintă
de fapt Doggerul.
Urmărind dispoziţia geometrică şi succesiunea litologică în cîteva profile la
est de vîrful Pleşiva Mare, am constatat că depozitele în discuţie formează un complex
dispus peste şisturile argiloase cu Corbule, ale Toarcianului, şi suportă calcarele
grezoase vinete cu accidente silicioase ale Callovianului.
Complexul litologic de la est de vîrful Pleşiva, la care ne referim, are în bază
un pachet de gresii calcaroase, micacee, aenuşii-gălbui, uneori cuarţitice, care conţin
numeroase forme de lamelibranchiate cu scoica groasă şi gasteropode (Nerinella).
La partea superioară gresiile devin mai fine şi trec treptat la un pachet de şisturi
grezoase micacee, brune-cafenii, din care am recoltat forma Oecotraustes ( Paroecotraustes) cf. serrigerus W a a g e n (pl. fig. 2 ) Din depozite echivalente, în alte puncte,
tot în structura Pleşiva, am mai colectat formele:
Clydoniceras discus SoWERBY (planşă, fig. 1) (valea Cheia Golumbului)
Delecticeras cf. legayi R ig a u x -S a u v a g e (planşă, fig. 3) (pîrîul Ciungi)
Oecotraustes (Oecotraustes) cf. nodifer B u c k m a n (planşă, fig. 4) (pîrîul Ciungi)
г) Comunicare Sn şedinţa din 16 martie 1962.
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Dintre acestea doar Clydoniceras discus

Sow.

a mai fost semnalat la Anina, în

Doggerul dezvoltat în facies central (5, 6). Repartiţia stratigrafică a acestor forme în
Anglia şi Franţa (1, 2) este dată în tabela de mai jos.
Bathonian
superior

inferior

Clydoniceras discus

—

Delecticeras legayi

—

+
+
+
—

rar
4-

Oecotraustes serrigerus
Oecotraustes nodifer

Concluzia ce se poate trage este aceea că pachetul superior al complexului descris
reprezintă Bathonianul în întregime.
Continuitatea de sedimentare între pachetul inferior cu

lamellibranchiate şi

poziţia acestuia faţă de pachetul superior cu amoniţi bathonieni, ne îndreptăţesc să
conchidem că partea bazală a complexului reprezintă Bajocianul.
Caracterul detritic-grezos, uneori grosier şi existenţa lamelibranchiatelor cu scoica
groasă sau a Nerinellelor în complexul descris, ne permite să afirmăm că în structura
Pleşiva avem prezent Doggerul (Bajocian-Bathonian) de tip litoral marginal, dispus
transgresiv peste Toarcianul pelitic. Poziţia transgresivă a Doggerului de tip marginal
a fost semnalată şi în alte puncte ale zonei Reşiţa — Moldova Nouă (3, 5).
Argumentarea paleontologică a existenţei Doggerului de tip marginal în structura
Pleşiva, pentru depozite considerate anterior liasice, vine să excludă definitiv din
discuţii problema faciesului marin al Liasicului.

Descrierea formelor
Clydoniceras discus Sov.

(planşa fig. 1)
1888 Amonites discus Grossouvre, Bull. Soc. Géol. Fr., ser. 3, vol. XVI, p. 378, pl. 4,
fig. 6; 6 a.
1905 Clydoniceras discus B lake, Pal. Soc. London, voi. LIX, p. 54, pl. 6, fig. 1.
1923 Clydoniceras discus L issajous, Trav. Lab. Géol. Fac. Sci. Lyon, fasc. III, mém. 3, p. 108,
pl. 24, fig. 1; 2.
1930 Clydoniceras discus Grossouvre, Cent. Soc. Géol. Fr., Livre Jub., p. 379.

1943 Clydoniceras discus Douville, Mém. Soc. Géol. Fr., mém. 48., t. XXII, fasc. 1—2, p. 10,
pl. 1, fig. 3, 6.
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1951 Clydoniceras discus Arkell, Pal. Soc. London , p. 33, pl. 2, fig. 2 a, 2 b ; 2 c.

D = 55; H = 33; G =

?; 0 = 4 .

Specie de talie mică (una dintre cele mai mici ale genului), cu cochilia de formă
discoidală. Ornamentaţia, absentă pe ultima cameră, constă din coaste relativ fine
şi falciforme.* Turul de spiră are secţiunea sagitată, cu partea ventrală carenată.
Provenienţă: valea Cheia Golumbului, Bathonian superior.
Delecticeras cf. legayi R igaux &

Sauagge

(planşă, fig. 3)

1888 Amonites discus Grossouvre ,
4 b ; 5 a, 5 b.

Bull. Soc. GéoL Fr., sér. III, t. XVI, pl.

4,

fig.

4 a,

1905 Clydoniceras legayi B lake , Pal. Soc. London , voi. LIX, p. 57, pl. 6, fig. 4, 5, 6.
1930 Clydoniceras legayi Grossouvre , Cent. Soc. GéoL Fr., Livre Jub., p. 379.
1943. Clydoniceras discus D ouville , Mém. Soc. GéoL Fr., t. X X II, fasc. 1—2, mém. 48,
pl. 2, fig. 2, 3, 5, 6; pl. IV, fig. 4, 7, 8.
1951 Clydoniceras legayi A rkell , Pal. Soc. London, p. 44, pl. 4, fig. 9, 10, 11 a, 11 b.

D = 43; H = 18 ; G =

? ; 0 = 6,5.

Exemplarul ce-1 posedăm prezintă afinităţi cu formele tinere de Clydoniceras
discus Sow., de care se deosebeşte prin ombilicul mai larg, turul de spiră mai puţin
gros, şanţurile sifonale şi secţiunea dreptunghiulară a turului de spiră.
Mai prezintă asemănări cu Delecticeras delectum A r k e l l , de care se deosebeşte
prin comprimarea mai accentuată a cochiliei, ornamentaţia mai fină şi şanţurile sifo
nale mai înguste.
Exemplarul este deformat lateral.
Provenienţă: pîrîul Ciungi, Bathonian superior.

Oecotraustes ( Paroecotraustes) cf. serrigerus W aag .

(planşă, fig. 2)
1888 Amonites serrigerus Grossouvre , Bull. Soc. GéoL Fr., sér. 3, t. XVI, pl. 4, fig. 2 a, 2 b
1923 Oecotraustes serrigerus L issajous , Trav. Lab. GéoL Fac. Sci. Lyon., fasc. 5, mém

3, p.

p. 120, pl. 26, fig. 1, 2, 3, 4, 5.

1930 Oecotraustes serrigerus G rossouvre , Cent. Soc. GéoL Fr., Livre. Jub. t. II, p. 377, pl. 39,
fig. 10.

1951 Oecotraustes (Paroecotraustes) serrigerus A rkell , Pal. Soc. London , voi. CV, p. 69,
pl. 8, fig. 4.

D = 3 2 ; H = 13; G = 4 ; 0 = 10.
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Posedăm un exemplar din care nu s-a păstrat decît jumătate din ultimul tur
de spiră.
Cochilia destul de larg ombilicată, coastele evidente şi absenţa acestora pe por
ţiunea internă a turului de spiră, precum şi aspectul turului de spiră, sînt caractere
Ce îl apropie de Oecotraustes semgerus W a a g e n .
Provenienţa: est de vîrful Pleşiva Mare, Bathonian.

Oecotraustes (Oecotraustes) nodifer B uckman

(planşă, fig. 4)
1923 Oecotraustes nodifer L issajous, Trav. Lab. Fac . Sci. Lyon> fasc. 5, raém. 3, p. 125,
pl. 26, fig. 13 a.
1951 Oecotraustes (Oecotraustes) nodifer A rkell , Pal, Soc. London , voi. CV, p. 68, pi. 7
fig. 7, 8.

D = 28; H = 9,5; G =

? ; O = 12.

Cochilie destul de larg ombilicală. Tururile de spiră au flancurile aplatisate.
Ornamentaţia, absentă pe ultima pătrime a cochiliei şi pe jumătatea internă a flancuri
lor, constă din coaste dese şi dezvoltate, ce se termină spinat pe partea sifonală,
unde mărginesc o uşoară carenă.
Această specie prezintă afinităţi cu Oecotraustes conjungens M a y e r , de care se
deosebeşte prin ombilicul mai larg şi prin spinaţiunea ventrală.
Exemplarul ce-1 posedăm este deformat dorso-ventral.
Provenienţă: pîrîul Ciungi, Bathonian inferior.
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EXPLICAŢIA PLANŞEI

E X P L IC A Ţ IA PLANŞEI
Fig. 1. — Clydoniceras discus Sowerby. Bathonian sup.
Fig. 2. — Oecotraustes ( Paraoecotraustes) cf. O. serrigerus W aagen . Bathonian sup.
Fig. 3. — Delecticeras cf. D. legayi R igaux et Sauvage. Bathonian sup.
Fig. 4. — Oecotraustes (Oecotraustes) cf. О . nodifer B uckman . Bathonian inf.

C. Boldur, I. Stănoiu , Al . Stillă . Doggerul din structura Pleşiva.
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СООБРАЖ ЕН И Я В СВЯЗИ С Н А Л И Ч И Е М Д О ГГЕ РА
В С ТРУ К Т У Р Е

ПЛЕШ ИВА

(ЗОНА

РЭШ И Ц А— М О Л Д О В А

Н О УЭ,

БАНАТ)
К. БОЛДУР, И. СТЭНОЮ , АЛ. СТИЛЛА

(Краткое содержание)
В верхней части песчанисто-известняково — слюдяного комплекса струк
туры Плешива, считавшейся раньше лейасовой, были извлечены виды:
Clydoniceras discus Sow .
Delecticeras cf. legayi R ig a u x & S a u v a g e
Oecotraustes cf. serrigerus WÀAG.
Oecotraustus cf. nodifer B u c k .
которы е указывают с достоверностью на батский возраст.
На основании разграничения комплекса между тоарским и келловейским
ярусами, а также и на основании разновидностей аммонитов, отобранных
из верхнего пакета и ламеллибранхиотов изъятых из нижнего пакета, авторы
приходят к заключению, что дискуссионные отложения представляют байосбатский яруса — в окрайной фации (неритовое побережие).

CONSIDÉRATIONS SUR LE DOGGER DE LA STRUCTURE PLEŞIVA
(ZONE DE REŞIŢA — MOLDOVA NOUĂ, BANAT)
PAR

C. BOLDUR,

I. STĂNOIU, AL. STILLĂ

(Résumé)
À la partie supérieure du complexe gréso-calcaire micafère de la structure Pleşiva — considérée, auparavant, liasique — ont été prélevées les formes suivantes :
Clydoniceras discus S ow . (planche, fig. 1)
Delecticeras cf. legayi R ig au x & Sau vage , (planche, fig. 3)
Oecotraustes cf serrigerus WÀAG. (planche, fig. 2)
Oecotraustes cf nodifer B u c k , (planche, fig. 4)
qui attestent l’ âge bathonien.
Suivant la position du complexe entre le Toarcien et le Callovien, ainsi que suivant
les ammonites prélevées dans le paquet supérieur et les lamellibranches du paquet
inférieur, les auteurs tirent la conclusion que les dépôts étudiés représentent le
Bajocien-Bathonien en faciès marginal (littoral néritique).
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