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Teritoriul pe care s-au făcut observaţiile ale căror rezultate vor fi
«expuse în comunicarea de faţă, este cuprins între Valea Minişului la nord
şi Valea Nerei la sud şi face parte din zona cea mai vestică ocupată
-de depozitele paleozoice şi mesozoice din Banat cunoscută sub numele
de zona Beşiţa — Moldova Nouă.
Depozitele asupra cărora s-au făcut consideraţiile sînt reprezentate
prin calcare litografice, marne şi marnocalcare cenuşii şi calcare masive
organogene, ce se pot urmări în toată regiunea cercetată. Primul orizont,
.alcătuit din calcare litografice, urmează în continuitate de sedimentare
peste calcarele noduloase tithonice. Aceleaşi raporturi se întîlnesc şi între
orizonturile superioare, adică între calcarele litografice şi marnele şistoase şi între acestea din urmă şi calcarele masive organogene.
Obiectul principal al prezentei comunicări îl formează stabilirea
vîrstei acestor depozite, de aceea, înainte de a începe discutarea lor dăm
oîteva date cu privire la cercetările anterioare care să ne pună în curent
cu părerile care au existat pînă acum în privinţa vîrstei acestor depozite.
Primele date geologice care privesc şi depozitele cretacice din
împrejurimile Văii Minişului, le găsim într-o comunicare făcută de
J. K u d e r n a t s c h la 1856 la Viena (7), adică acum 100 de ani.
în această lucrare, autorul descrie sub denumirea de „Calcare de
Judina” , calcarele litografice despre care am pomenit şi pe care le atribuie
Neocomianului inferior, peste care, spune el, urmează şisturi marnoase
socotite de autor ca aparţinînd Neocomianului mediu. K u d e r n a t s c h
menţionează că în „Calcarele de Judina” nu s-a găsit nici un rest fosil,
iar cele din marne sînt într-o stare de conservare ce nu permite o deter-
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minare nici chiar generică. Atribuirea vîrstei o face numai pe baza obser
vaţiei că, aceste calcare urmează în continuitate de sedimentare peste=
depozitele ce aparţin Jurei albe şi suportă ceea ce autorul denumeşte
calcare cu Rudişti, pe care le sincronizează cu depozite similare din
Elveţia, atribuite de S t u d e r în 1853, Keocomianului superior, pe
motivul că suportă nemijlocit Gaultul.
Începînd cu anul 1886, găsim date care se referă chiar la teritoriul
dintre Valea Minişului şi Valea Nerei. în acest an apare lucrarea lui
J. B o c k h asupra regiunii de la nord-vest de Bozovici (1). în ce priveşte
orizontul de calcare litografice şi cel al marnelor cenuşii, nu găsim dater.
întrucît acestea nu apar aici, fiind depăşite de depozitele cretacice în.
facies urgonian. Menţionăm că autorul descrie la marginea estică a zonei
ocupate de terenurile sedimentare, o serie de calcare, din care la Radoşca^
a colectat:
Pecten biplex (Burst)
Pecten vitreus (solidus) (Roem)
Waldheimia sp.

Pe baza acestor fosile, care se întîlnesc în diferite nivele ale Malmului,.
B o c k h sincronizează calcarele de la Radoşca cu calcarele de Strambergşi conchide că Mal mul îmbracă două faciesuri: calcare cu Cefalopode
în regiunea Steierdorf şi calcare coraligene cu Brachiopode şi Pelecipode
spre est, în zona Radoşca-Coronini.
Neocomianului inferior îi revin, după B o c k h , calcarele cu Requienii
ce se dezvoltă la vest de Radoşca, ceea ce K u d e r n a t s c h a denumit
calcare cu rudişti şi le atribuia Neocomianului superior. Sub această
denumire K u d e r n a t s c h includea şi orizontul calcarelor cu Orbitoline
care în concepţia lui B o c k h , alcătuieşte grupul II al Cretacicului în.
facies urgo-apţian şi suportă Oretacicul alcătuit din gresii micacee şi
argile cu Lythoceras sacya de pe Valea Golumbului.
în acelaşi an, R o t h v. T e l e g d , în lucrarea sa asupra regiunii
de la est şi sud-est de Steierdorf (16) vorbeşte despre depozitele de pe*
Valea Minişului, de la vest de izvorul Călugăra care sînt reprezentate
prin calcare gălbui deschise sau albe, în care s-au găsit Pectinide şi
exemplare de Pinna, atribuindu-le Jurasicului. Este ceea c e a descris*
K u d e r n a t s c h sub numele de „Calcare de Judina” şi reprezintă,
orizontul de calcare litografice.
Acelaşi autor, doi ani,mai tîrziu, în 1888 (17) arată cu mai multă,
claritate ce vîrstă atribuie depozitelor de care ne ocupăm şi încearcă să
susţină părerea sa cu argumente paleontologice. Autorul include la Malm
atît calcarele litografice cît şi marnele şi marnocalcarele cenuşii. Din marnele
cenuşii citează fosile din diferite puncte, astfel : de la întretăierea drumu
rilor de pe Bătătura citează, Pecten cingulatus (Phil.) de la est de Ilidia,
din şisturi marnoase citează : Exogyre, Griphaea, Pecten, Terebratula şi
Ostrea sp. aff. subserrata (Miinst.). De la Poiana Julii şi de la Fîntîna lui
Abraham, unde apar aceleaşi marne, autorul citează Amoniţi derulaţi din
genul Ancyloceras, care sînt asociaţi cu Perisphinctes sp. şi Pecten cingulatus.
Autorul afirmă că Amoniţii găsiţi din genul Ancyloceras amintesc pe
Hamites bifurcaţi descris de Q u e n s t e d t din partea superioară a Jurei
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brune. Acesta este probabil motivul pentru care E o t h trece marnele
•cenuşii şi deci şi calcarele litografice, la Malm.
Cretacicului îi revin după E o t h , calcarele masive şi calcarele
oolitice care urmează peste marnele cu Ancyloceras.
De acum înainte, după cum vom vedea, aproape toţi cercetătorii
vor admite aceeaşi vîrstă jurasic superioară pentru calcarele litografice
şi marnele cenuşii.
Cu publicaţia lui Z. S c h r e t e r , de la 1910 (20) încep să apară lucrări
•de sinteză, dar care nu se abat de la părerea lui E o t h, în ceea ce priveşte
vîrsta depozitelor de care ne ocupăm.
Z. S c h r e t e r , care s-a ocupat mai mult cu partea tectonică
udmite părerea lui B 6 c k h şi E o t h în ceea ce priveşte stratigrafia;
astfel, atribuie Neocomianului inferior calcarele masive nestratificate
cu Corali şi Eequienii, despre care afirmă că, la est, sînt în strînsă legă
tură cu Tithonicul şi suportă calcare gălbui, albe sau roşii cu intercalaţii
de marne cu Orbitoline.
G. M a c o v e i şi I. A t a n a s i u î n lucrarea asupra evoluţiei
geologice a Eomîniei în Cretacic (10) reluînd în spirit critic rezultatele
stratigrafice ale lui B o c k h şi B o t h, fac observaţia că, nu există nici o
dovadă paleontologică despre exist enţaValanginianului şi a Hauterivianului.
Toucasia carinata, pe care E o t h ş i B o c k h o citează în Neocomianul
superior, în sud estul Franţei se întîlneşte în Barremian, iar calcarele cu
intercalaţii de marne cu Orbitoline, corespund la ceea ce, în sudul Franţei,
se atribuie Apţianului. în urma acestor observaţii G. M a c o v e i şi
I. A t a n a s i u , conchid că cel puţin în parte din această zonă, există o
lacună stratigrafică care ar corespunde Valanginianului şi Hauterivianului.
Mai găsim date privitoare la orizonturile în discuţie în lucrarea lui
Al. C o d a r c e a din 1940 (2). Vorbind despre depozitele jurasice autorul
menţionează că, în regiunea Oraviţa, Ciclova, Moldova Nouă, peste calca
rele noduloase tithonice urmează marne şi calcare litografice cu Calpionella
care s-ar putea să cuprindă şi partea cea mai inferioară a Cretacicului,
mai ales că, observă autorul, acestea seamănă foarte mult cu depozitele
hauteriviene din zona Svinecea -Sviniţa. Mai departe, Al. C o d a r c e a
descrie ca Valanginian-Hauterivian, calcare compacte, albe-gălbui, nestra
tificate, cu vine de calcită, conţinînd Polipieri, Eequienii ( Toucasia carinata
Math.), şi Foraminifere. Calcarele gălbui şi roşii, uneori oolitice, cu inter
calaţii de marne cu Orbitoline sînt atribuite Barremianului şi Apţianului.
M u r a t o v, în lucrarea de sinteză asupra tectonicii TJ.B.S.S.
şi a ţărilor învecinate (12), referindu-se la sinclinoriul de vest al Banatului,
îşi însuşeşte acelaşi punct de vedere ca şi al majorităţii cercetătorilor
anteriori, admiţînd o trecere gradată de ]a Tithonic la calcarele maxime
cu Corali şi Foraminifere care ar reprezenta Valanginian-Hauterivianul
şi peste care urmează calcare cu intercalaţii marnoase şi mai rar gresoase,
reprezentînd Barremianul superior şi Apţianul inferior şi superior.
Foarte recent, într-o comunicare asupra regiunii de la nord de
Valea Minişului1), s-a făcut o orizontare a depozitelor de care ne ocupăm
x) Gr. R ă i l e a n u , S. N ă s . t â s e a nu şi V. M u t i h a c, Cercetări geologice in
regiunea Anina-Doman (zona Reşiţa-Moldova Nouă, Banat). Acest volum, p. 289.
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şi s-a discutat vîrsta probabilă a lor. Orizontul de calcare litografice a
fost sincronizat cu depozite asemănătoare din zona Svinecea — Sviniţa
de vîrstă valanginian-hauteriviană, admiţîndu-se şi posibilitatea că acest
orizont în zona Eeşiţa — Moldova Nouă să fie mai comprehensiv. Marnele
şistoase au fost atribuite, parte Hauterivianului, parte Barremianului.
După cum vom vedea, sincronizările pe baza asemănării litologice,.
fără un conţinut paleontologic, trebuie făcute cu multă prudenţă căci
pot duce la concluzii greşite.
Din această trecere în revistă a datelor anterioare, rezultă că părerile
asupra vîrstei depozitelor la care ne referim au variat. Astfel, calcarele
litografice şi marnele şistoase au fost atribuite, cînd Malmului, cînd Cretacicului inferior, însă fără vreo dovadă paleontologică. Pentru lămurirea
vîrstei acestora lipseau fosilele caracteristice care să permită, în primul
rînd să se separe, în mare, Jurasicul de Cretacic.
Eostul acestei comunicări este tocmai de a stabili, pentru prima
dată pe baza datelor paleontologice inedite, vîrsta acestor depozite şi cu
această ocazie, şi limita dintre depozitele jurasice şi cele cretacice. Lucrul
nu a fost uşor, dată fiind raritatea fosilelor în aceste orizonturi şi
starea lor de conservare foarte rea, aşa după cum a menţionat şi
K u d e r n a t s c h acum 100 de ani. Acest lucru a fost confirmat de însuşi
faptul că, timp de un secol, deşi cercetările au fost relativ numeroase,
nu s-a descoperit o asociaţie de faună susceptibilă de a fi determinată
şi de a lămuri problema.
Pentru că, implicit, în discuţie vine limita Jurasic-Cretacic, vom
începe cu examinarea părţii superioare a Jurasicului.
CALCARE NODULOASE

Perioada jurasică se încheie cu depozite batiale reprezentate prin
calcare fine, noduloase, de culoare cenuşie-gălbuie, cu numeroase concreţiuni de silex şi cu Amoniţi.
în secţiuni subţiri roca apare formată dintr-o masă fundamentală
criptocristalină de carbonat de calciu, uneori cu aspect grumulos din
cauza prezenţei în cantităţi egale a calcitului criptocristalin şi a calcitului
uşor cristalizat. în lumină paralelă are o culoare albă, uşor cenuşie sau
gălbuie, datorită probabil oxizilor de fier. în unele din granulele de CaCOj.
criptocristalin, se observă un clivaj aproape perfect. în masa fundamentală
se întîlnesc, cu totul sporadic, mici granule de cuarţ, colţuroase, uşor
transparente cu birefringenţă specifică. în afară de cuarţ, se întîlnesc
rari fluturi de mică albă împlîntaţi în masa fundamentală. Printre restu
rile organice foarte frecvente, se pot identifica numeroase exemplare do
Calpionelle.
Calcarele sînt bine stratificate şi au intercalaţii foarte subţiri do
marne gălbui-verzui. Suprafeţele stratelor au numeroase asperităţi din
cauza nodulelor, iar capetele de strate expuse acţiunii agenţilor externi
sînt rotunjite. Au o grosime între 100 şi 150 m şi sînt dezvoltate în toată
regiunea cercetată, cartîndu-se ca zone aproape paralele de lăţimi variabile-
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în mod normal, calcarele noduloase urmează în continuitate de sedimentare
peste depozitele imediat inferioare lor, cu excepţia marginii de vest a*
zonei, între Ciclova şi Ilidia unde stau cînd pe şisturi cristaline, cînd pe
depozite de vîrstă permiană, arătînd o poziţie net transgresivă. Acest
lucru se observă cu deosebită claritate la Mănăstirea din Ciclova Mon
tană (fig. 1).
Continuitatea de sedimentare se poate urmări cu uşurinţă pe Valea
Minişului, pe Valea Beul Sec, la confluenţa acesteia cu Poiana Seleştiuţa^
precum şi la marginea estică a zonei, la Poiana Radoşca.

Fig. 1; — Contactul Tithonic-Permian, la Mănăstirea7din
Ciclova Montană, p, Permian ; Z, Tithonic.

Calcarele noduloase de pe marginea estică a zonei de la Poiana
Radoşca apar pe o mică distanţă stînd pe depozite ce aparţin Malmului
şi suportînd calcare albe masive, organogene. Această apariţie de calcare
tithonice la extremitatea estică a zonei, pare să infirme observaţia lui
B 1 o c k h, reluată apoi de mulţi dintre cercetătorii de mai tîrziu, că
Portlandianul îmbracă spre est un facies deosebit, asemănător Calcarelor
de Stramberg. Calcarele masive organogene ce urmează peste calcarele
tithonice de la Radoşca, vin în contact şi cu alte depozite mai vechi,
lusitaniene, iar spre nord se aşază pe Carbonifer şi chiar pe şisturi crista
line, astfel încît poziţia lor transgresivă este de netăgăduit. în concluzie,
credem mai curînd că Portlandianul îmbracă peste tot acelaşi facies de
Tithonic, iar în partea de est a regiunii este depăşit în cea mai mare parte
de depozitele cretacice transgresive.
Calcarele noduloase au fost atribuite pentru prima dată Tithonicului
de către U h l i g (23) în 1881, pe baza următoarei faune determinate d e
el, faună ce provine de la Brădet :
Perisphinctes contiguus Gat.
Perisphinctes transitorius Opp.
Haploceras elimatum Opp.
Aspidoceras ciclotum Opp.

348

\\ MUT1HAC

6

Din aceleaşi calcare noduloase alţi autori mai citează :
Perisphinctes Richteri Opp.
Aptychus (Lamellaptychus^ exculptus Scbauer
Haplocercis tithonicum Opp.
Perisphinctes colubrinus Rein.
Aptychus laevis Quenst.
Pyqope ianitor Pict.

La acestea mai putem adăuga Berriasella aff. oxicostata Jac. colec
tată din calcarele noduloase dintre Ciclova şi Ilidia.
Urmînd cronologia stabilită de K i 1 i a n, pusă la punct de M a z en o t (11), prezenţa lui Perisphinctes contiguus plasează depozitele în
discuţie, la partea superioară a Tithonicului inferior, în zona cu Perisphin
ctes contiguus, P. geron şi Berriasella Richteri. Menţionăm că Perisphinctidele sînt foarte numeroase, ceea ce este caracteristic pentru această
zonă. Perisphinctes (Virgatosphinctes) transitorius indică orizontul inferior
al Tithonicului superior.
Berriasella oxicostata este o formă cu şanţ sifonai. M a z e n o t
susţine că formele cu şanţ sifonai nu apar decît din partea superioară
a Tithonicului inferior. Eestul faunei din calcarele noduloase nu ne per
mite stabilirea mai departe a zonelor ca în sud-estul Franţei. Earitatea
Berriasellelor ne face să conchidem că nivelul în care s-au găs^t fosilele
citate nu reprezintă şi partea superioară a Tithonicului superior, respectiv
zona cu Berriasella chaperi şi zona cu Berriasella delphinensis.
Pe Valea Beul Sec, la confluenţa acesteia cu pîrîul Seleştiuţa se
observă că, de la acest nivel fosilifer, nodulos, cu aspectul unui mozaic
spre partea superioară nodulele se răresc, iar calcarele se apropie tot mai
mult de aspectul celor litografice spre care trec gradat. O dată cu dispa
riţia nodulelor, dispar şi concreţiunile de silex. Orizontul acesta care face
trecerea de la calcarele noduloase spre calcarele litografice cu intercalaţii
subţiri de marne, este sărac în fosile. Grosimea lui este cuprinsă între
60 şi 80 m şi reprezintă partea superioar a Tithonicului superior, respectiv
zonele cu Berriasella chaperi şi Berriasella delphinensis, căci calcarele
litografice care urmează, vom vedea că reprezintă Berriasianul.
CALCARELE LITOGRAFICE (Judinakalk Kud.)

Calcarele noduloase tithonice trec gradat spre partea superioară
la calcare fine litografice de culoare albă, sau gălbuie cu spărtură neregu
lată (fig. 2). Sînt bine stratificate apărînd înstratea căror grosime este
de 0,5 — 1 m şi cu intercalaţii subţiri pînă la 20 cm, de marne. Adesea
sînt străbătute de vine de calcit.
La microscop apar formate dintr-o masă fundamentală criptocristalină, omogenă, în care sînt împlîntate asociaţii de cristale. Se observă de
asemenea, diaclaze, în care carbonatul de calciu poate fi larg dezvoltat.
Lipsesc alţi componenţi minerali. Se întîlnesc resturi de organisme din
care se pot identifica exemplare de Calpionelle.
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Dezvoltarea cea mai completă o au în centrul regiunii, respectiv
pe Valea Minişului, pe ambele flancuri ale anticlinalului Anina, putîndu-se
urmări spre sud pînă la est de Socolari, apoi apar la est de confluenţa
Calcar şi marne cu
Orbitei ine

Scara 1.2000

Calcare masive
organogene
BARREMIAN SUP+
APTIAN INF-

Faciesul urgoman
cu Toucasid Carinata

Calcar cu concretiuni
sFeroidale de silex
BARREMIAN INF.

Belemmfes baudoumt

Marne şi marnocalcare
VALANGINIAN HAUTERIVIAN

Bochianites neocomiensis
Leopoldia provincialis
> Neocomites neocomiensis

Calcare litografice
Zona B. boisieri şi B.latecoafata

BERRIASIAN

Zona cu B.grandis
-

Calcare noduloase
T1TH0NIC

L im ita J u ra s ic

-

Crefac/c

'pfZona cu B.chapperi
l ”
» Bdelphinensis
” ^ \iirgafosphinetes transitorius
,y
Perisphinctes contiguus

Fig. 2. — Succesiunea depozitelor de la Tithonic la Apţian.

pîrîului Miniş cu pîrîul Steierului, la Judina, de unde le-a descris prima
dată K u d e r n a t s c h dîndu-le şi numele de calcare de Judina şi atribuindu-le Neocomianului inferior.
Acestea se continuă spre sud, pe la Beul Sec şi ating Valea ÎTerei
la cantonul Damian. Fîşia cea mai estică pleacă din Valea Minişului şi
trece pe la vest de Crohanul Mare şi Pleşiva, atingînd Valea Nerei la sud
de Poiana Alunilor.
Cea mai interesantă zonă însă de apariţie a calcarelor litografice
este cea de pe valea Ciclovei. Aici se observă intercalaţiile marnoase de
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culoare gălbuie-vineţie, foarte friabile cînd sînt alterate. Intercalaţiile
marnoase sînt subordonate (fig. 3).
între Valea Ciclovei şi Izvorul Călugărului, la est de Vărăria de la
Culmea Rol
i

Fig. 3. — Profil pe Izvorul Călugărului, a, banatite ; a, calcare masive organogene ; b, ca Icare
cu concreţiuni sferoidale de silex; c, marnele şistoase ; d, calcare litografice; e, calcare noduloase ; F, punctul fosilifer.

Valea Ciclovei, calcarele formează pereţi abrupţi. Pe suprafaţa acestora
se văd numeroase exemplare de Belemniţi de talie mare şi impresiuni de
Amoniţi. Din intercalaţiile marnoase şi din calcare am putut colecta :
Berricisella yrandis (Mezenot)
Berriasella latecostata (Kil.) pro. var.
Berriasella aff. incomposita (Ret.)
Berriasella cf. boissieri (Pict.)
Rhynchonella contracta d’Orb.
Belemnites sp.

Fără îndoială că de cea mai mare importanţă este prezenţa Berriasellelor căci ele lămuresc vîrsta acestor calcare atît de discutate.Berriasella
grandis, care s-a găsit în primele intercalaţii marnoase din calcarele lito
grafice, este citată d e M a z e n o t ca fosilă caracteristică de zonă pentru
orizontul inferior al Berriasianului (zona cu Berriasella grandis).
între calcarele noduloase fosilifere şi nivelul în care se găseşte Berria
sella grandis se interpune orizontul de 80 m amintit. Dată fiind continui
tatea de sedimentare dintre calcarele noduloase şi cele litografice, rezultă
că acest pachet de 80 m grosime corespunde orizonturilor superioare ale
Tithonicului superior, respectiv zonei cu Berriasella delphinensis şi zonei
cu B. chaperi.
Calcarele litografice cu intercalaţii marnoase care conţin pe Berria
sella grandis reprezintă Berriasianul. Limita Jurasic-Cretacic deci trebuie
socotită imediat sub zona cu Berriasella grandis, la apariţia primelor inter
calaţii marnoase din calcarele litografice.
La cîţiva metri mai sus de zona cu Berriasella grandis, pe acelaşi
profil s-a găsit un exemplar de Berriasella latecostata (Kil.) şi un fragment
de Berriasella aff. boissieri. Berriasella latecostata a fost socotită de P i c t e t
ca Thurmania boissieri şi are acelaşi rol ca şi B. boissieri, fiind caracteristică
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orizontului principal al Berriasianului care conţine fauna de la Berrias.
Este citată din zăcămintele berriasiene de la Apremont, la Faurie, Berrias
şi din alte localităţi din Franţa.
Prezenţa acestei forme ne indică a doua zonă a Berriasianului,
zona cu Berriasella boissieri. Rămîne deci stabilită pe baze paleontologice,
prezenţa Berriasianului în zona Reşiţa — Moldova Nouă, reprezentat prin
calcare litografice. După Berriasianul din bazinul Dîmbovicioarei şi cel
din zona Svinecea — Sviniţa acesta este al treilea punct din ţară unde
Berriasianul este dovedit pe baze paleontologice indiscutabile.
Intercalaţiile marnoase devin tot mai dezvoltate spre partea superioa
ră, iar calcarele litografice se reduc şi se trece treptat la seria următoare,
marnoasă, a cărei vîrstă o vom preciza mai tîrziu.
MARNELE ŞISTOASE

La partea superioară a calcarelor litografice berriasiene se dezvoltă
un pachet de marne, vineţii-albăstrui în spărtură proaspătă şi gălbui pe
suprafeţele alterate. în deschiderile expuse mult timp alteraţiei atmos
ferice, acestea capătă un aspect şistos, desfăcîndu-se în plăci neregulate.
Se remarcă lipsa micei din componenţa acestor marne.
La microscop se prezintă ca o masă fundamentală omogenă, de
cal cit criptocristalin, în care se observă impurităţi argiloase şi resturi
organice, reprezentate prin fragmente de cochilii de Lamellibranchiate,
Ostracode, Echinoderme, Foraminifere etc. între marne se intercalează
adesea marnocalcare dure. Grosimea orizontului marnos este de aproxi
mativ 100 m pe Valea Minişului la Crivina, iar spre vest în zona Ciclova —
Valea Mare — Valea Chichirecului aceste marne capătă o dezvoltare
mai mare depăşind 200 m.
Ele se pot urmări în întreaga regiune începînd de la Valea Minişului
spre sud. Cea mai estică zonă este cea de la Păuleasca, Beuşniţa, Valea
Nerei, apoi marnele de la Judina de pe Valea Minişului care trec pe la
Izvorul Călugăra, peste Beul Sec şi ajung în Valea Nerei la Damian. Spre
vest se mai întîlnesc marne la Crivina, la izvoarele Minişului, pe Valea
Mare şi pe Valea Ciclovei. în diferite puncte, aceste marne sînt fosilifere.
Se găsesc Echinoderme, Lamellibranchiate, Gasteropode, Brachiopode,
Cefalopode etc. Acest fapt a fost consemnat de K u d e r n a t s c h, iar
R o t h v. T e l e g d citează o serie de genuri şi specii. Menţionăm din
nou faptul că autorul citat aminteşte o formă de Ancyloceras care se
apropie de Hamites bifurcaţi din Jurasic şi pe acest motiv schimbă vîrsta
cretacică a acestor marne, stabilită de K u d e r n a t s c h şi le atribuie
Malmului. După cum vom vedea, nu poate fi vorba decît de o confuzie
care nu a putut duce decît la concluzii greşite.
în drumul care coboară de la vîrful Dealului către Socolari, trecînd
pe la nord de vîrful Glava la cota 601, apar marnele care spre nord se
continuă pe Valea Mare către Bătătura. La aproximativ 60 m mai jos
de limita cu calcarele care le continuă la partea superioară, şi la aproxi
mativ 40 m mai sus de ultimile intercalaţii de calcare litografice (fig. 4),
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am putut colecta mai multe forme fosile, bine păstrate, care au permis
o determinare specifică după cum urmează :
Bciculites (Bochianites) neocomiensis d’Orb.
Thurmania (Kilianella) cf. lucensis Say.
Leopoldia (Hoplitides' cf.provincialis Say.
Neocotnites eucyrtus Say.
Holcostephanus ( Valanginites) bachelardi Say.
Neocomites neocomiensis D’Orb.

Ultima formă s-a mai găsit şi pe Valea Chichiretului, iar Bochianites
neocomiensis s-a mai găsit în profilul de la Crivina.
Vf Glava
Cota 60!

E

Fig. 4. — Poziţia punctului fosilifer de la Glava, a. calcare şi
marne cu Orbitoline—Apţian ; b, calcare masive organogene —
Faciesul urgonian; c, calcare cu concreţiuni sferoidale de
silex — Barremian in f.; d, marne şi marnocalcare ce conţin
forme cu N. neocomiensis — Valanginian + Hauterivian;
e, calcare litografice — Berriasian ; F, punctul fosilifer.

în afară de acestea mai cităm :
Pinna aff. piramidalis
Belemnites sp.
Rhynchonella sp.

Această faună ne permite să precizăm vîrsta valanginiană a părţii
inferioare a orizontului marnos-şistos.
într-adevăr în zonele de dezvoltare tipică a Cretacicului inferior
batial, în primul rînd în sud-estul Franţei unde conţine o bogată faună
amonitică, toate aceste forme sînt citate în Valanginian (7). Cu excepţia
lui Leopoldia provincialis şi a lui Bochianites neocomiensis care se întîlnesc
şi în Hauterivian, cel din urmă fiind citat şi în Barremianul din zona
Svinecea-Sviniţa (14), celelalte forme sînt cantonate numai în Valanginian
dintre care Neocomites eucyrtus este mai frecvent în partea inferioară
(zona cu Thurmania rauboăiana). Deşi K i 1 i a n citează pe Neocomites
neocomiensis şi în Hauterivian, în lucrările recente acesta este socotit
ca fosil caracteristic pentru Valanginian (11), mergînd pînă la limita cu
Hauterivianul (5).
Dintre toate fosilele Holcostephanus este foarte frecvent mai ales
în comparaţie cu celelalte forme (s-au colectat peste 60 de exemplare).
Acest gen îşi are dezvoltarea maximă în Valanginianul superior şi Hau
terivianul inferior. De altfel, asociaţia Neocomites neocomiensis, Leopoldia
provincialis şi Holcostephanus, este socotită ca marcînd trecerea de la
Valanginian la Hauterivian.
în afară de aceste forme, în alte puncte, ca pe Valea Ciclovei şi
pe Valea Minişului, la Crivina s-au găsit şi Amoniţi derulaţi, exemplare
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de Hoplites şi Leopoldia de tipul celor din Hauterivian care însă nu pot
fi determinate specific. Dezvoltarea Amoniţilor derulaţi şi în acelaşi timp
scăderea Holcostephanidelor şi a Hoplitidelor se înregistrează, în regiunile
clasice, în Hauterivianul superior.
Aceste observaţii ne conduc la concluzia că partea superioară a
marnelor şistoase reprezintă Hauterivianul.
Din cele expuse rezultă că orizontul marnos-şistos reprezintă Valanginianul şi Hauterivianul, iar calcarele masive organogene, care au fost
atribuite de cei mai mulţi autori Neocomianului inferior, respectiv Valanginianului şi Hauterivianului, în centrul regiunii urmează de fapt în
continuitate de sedimentare peste Valanginian-Hauterivian reprezentînd
după cum vom vedea Barremianul.
în zona marginală acestea depăşesc transgresiv depozitele mai vechi,
ajungînd să se aştearnă peste şisturile cristaline.
CALCARELE MASIVE ORGANOGENE (Faciesul urgonian)

în profilul de la Crivina de pe Valea Minişului, ca de altfel şi în alte
puncte, se observă că la partea superioară a marnelor se intercalează
calcare de culoare cenuşie, uneori cu aspect marnos. Marnele se reduc
treptat şi se dezvoltă în schimb calcarele care capătă aspect masiv, iar
în masa lor se întîlnesc numeroase concreţiuni sferoidale de silex. Cu aceste
calcare se instalează depozite recifale, cunoscute sub numele de calcare
urgoniene.
în ceea ce priveşte întrebuinţarea şi semnificaţia termenului de
urgonian părerile nu sînt unanime. D ’ O r b i g n y a întrebuinţat acest
termen pentru a denumi un facies. P a q u i e r a schimbat sensul şi a
întrebuinţat termenul pentru a denumi numai calcarele cu Pachyodonte
analoge calcarelor superioare de la Orgon, iar G o g u e 1 foloseşte această
denumire pentru a desemna un ansamblu de faciesuri recifale, în opoziţie
cu faciesurile vasoase înconjurătoare, fără a delimita precis în timp, unde
începe şi unde se termină acest facies.
K i 1 i a n socoteşte că faciesul urgonian poate să înceapă la diferite
nivele coborînd chiar pînă în baza Barremianului şi urcînd pînă în Bedoulian (8). Calcare recifale mai puţin dezvoltate se întîlnesc şi în Apţianul
superior la baza orizontului de Clansayes.
în zona Reşiţa—Moldova Nouă, J. B o c k h în 1886 (1) şi apoi
S c h r ^ t e r în 1910 (20) au întrebuinţat pentru prima dată termenul
de Urgoapţian pentru calcare cu intercalaţii de marne cu Orbitoline cu
prinse între calcarele masive cu Requienii la bază, care, după ei, reprezintă
Neocomianul inferior şi gresiile cu Lytoceras sacya de pe Valea Golumbului,
la partea superioară, care, în interpretarea lor reprezintă Gault-Cenomanianul.
Observăm că în concepţia lui B o c k h Urgonianul ar corespunde
Barremianului. în realitate însă, calcarele considerate Neocomian inferior
urmează în continuitate de sedimentare peste Hauterivian şi reprezintă
cel puţin Barremianul.
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Cînd vorbim de Urgonian, în regiunea noastră, ne referim la calcarele
masive organogene în care nu se poate face nici o orizontare litologică
şi care se dezvoltă în continuitate de sedimentare cu marnele hauteriviene, suportînd la partea superioară calcare cu intercalaţii de marne
cu Orbitoline.
Calcarele cu marne cu Orbitoline reprezintă numai o parte din
Apţian, probabil Gargasianul, conţinînd pe Orbitolina lenticularii. în
felul acesta, dacă ne referim la vîrstă,
Urgonianul de la noi capătă accepţiunea
lui K i 1 i a n.
în intercalaţiile marnoase din baza
calcarelor cu concreţiuni de silex se
găsesc Ostracode şi Lamellibranchiate
iar la Crivina s-a găsit un Belemnit
determinat ca Belemnites baudouini.
Această formă care este răspîndită în
Neocomian arată că cel puţin ultimele
marne intercalate în calcarele cu silex,
aparţin tot Hauterivianului. Trecerea de
la Hauterivianul marnos la faciesul
urgonian se face aşadar ca şi în celelalte
zone de dezvoltare a acestui facies din
Franţa, prin calcare cu silex şi care
foarte probabil aparţin Barremianului
inferior.
Calcarele urgoniene încep la bază
cu calcare cenuşii, uneori marnoase, cu
aspect masiv, avînd ca element carac
teristic concreţiuni de silex care uneori
.
ating dimensiuni pînă la 30 cm (fig. 5).
Fis* i5' Galcarele _cu concreţiuni sferoiConcretiunile sferoidale se întîlnesc
dale din baza calcarelor urgoniene.
. * , ~~
^
^
pe o grosime de 50 — 100 m la baza
calcarelor masive formînd un reper foarte
constant în toată zona dintre Valea Minişului şi Valea Nerei, deasupra
Hauterivianului. în partea de est, acest nivel bazai nu mai apare, fiind
depăşit de calcarele masive organogene, transgresive. Cînd concreţiunile
sferoidale de silex încetează, profilul se continuă spre partea superioară
prin calcare albe organogene, cu aspect masiv (fig. 6), în care se întîlnesc
Requienii ( Toucasia carinata) Corali, Foraminifere etc. Grosimea acestora
este de aproximativ 200 m. Menţionăm că Toucasia carinata în sud-estul
Franţei apare din Barremian.
Dacă încercăm să paralelizăm calcarele masive organogene cu calca
rele cu Pachyodonte din sud-estul Franţei, ar însemna că ele reprezintă
Apţianul inferior, respectiv Bedoulianul. în adevăr, în sud-estul Franţei,
calcarele, cu Pachyodonte trec lateral la depozite batiale cu Gostidiscus
recticostatus care reprezintă Apţianul inferior.
în partea superioară a calcarelor masive organogene apare un al
doilea nivel cu concreţiuni sferoidale de silex, de data aceasta însă nu mai
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^ste continuu. Acest nivel se întîlneşte la nord de Valea Minişului, la sud
de vîrful Cioaca, la Izvorul Văii Ducinului de pe marginea estică a zonei,
către Mociriş şi pe drumul ce duce de la Maial spre Jirvana, marcînd peste
tot apariţia calcarelor, cu intercalaţii de marne cu Orbitoline.
Tentativa de a încadra depozitele recifale masive din zona Eeşiţa —
Moldova Nouă, între Hauterivian şi Gargasian rămîne încă provizorie
pînă la noi probe paleontologice, care să stabilească vîrsta calcarelor cu
Orbitoline de deasupra lor.
Asupra calcarelor cu intercalaţii de marne cu Orbitoline, nu putem
spune deocamdată decît că, în regiunea Văii Golumbului, le urmează la
partea superioară, gresii glauconitice, micacee, vinete cu intercalaţii de
Criv/na

Fig. 6. — Profil în zona Crivina — Judina, a, calcare şi marne cu Orbitoline — Apţian ; b cal
care masive organogene — Faciesul urgonian ; c, calcare cu concreţiuni sferoidale de silex—
Barremian inf. ; d, marne şistoase — Valanginian — Hauterivian; et calcare litografice
— Berriasian ; /, calcare noduloase — Tithonic.

argile şi că reprezintă parte din Apţian, probabil Âpţianul superior. Gre
siile glauconitice au fost considerate de cei mai mulţi autori ca reprezentînd
Vraconianul, pe baza faunei găsite pînă acum şi anume (10):
Lytoceras saciia (Forb.)
Inoceramus salomoni (d’Orb.)
Sequoia reichenbachi (Heer.)

Pe Valea Minişului şi pe Valea Golumbului iu aceste depozite am
g ă sit:
Hamites compresus (Sow.)
Scaphites circularis (Sow).
Philloceras veledae (Anth.)

Primele două forme pledează pentru Albianul inferior, fapt ce are
drept consecinţă deplasarea lacunei stratigrafice antevraconiene socotită
ca albiană, cu mult înapoi şi anume în Âpţianul superior. Se înţelege
că şi primul paroxism getic trebuie deplasat tot în Apţian. Pentru că
această constatare are urmări care depăşesc cadrul regiunii noastre şi
chiar acela al întregului sinclinoriu Reşiţa — Moldova Nouă, am căutat
să ne documentăm cît mai complet şi în acest scop am cercetat şi colecţia
de Paleontologie a întreprinderii carbonifere Anina.
într-adevăr, în colecţia de la Anina, am găsit două exemplare colectate
de pe Valea Golumbului. Roca în care este prinsă una din fosilele găsite
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nu lasă nici o îndoială asupra faptului
Golumbului.
Formele reprezintă :

că ele provin de pe

Valea

Douvilleiceras mammillatum (Schlot.) cu trecere spre inaequinodum
Douvilleiceras aff. mammillatus (Schlot).

Aceste forme sînt fosile conducătoare pentru partea superioară a
Albianului inferior, incit putem afirma deocamdată că, depozitele de pe
Valea Golumbului corespund cel puţin în parte Albianului inferior şi se
instalează după o perioadă de exondare care corespunde părţii superioare
a Apţianului.
CONCLUZII

în regiunea dintre Valea Minişului şi Valea Nerei, în centrul zonei,
există o continuitate de sedimentare între Jurasic şi Cretacic, fiind prezente
toate etajele Cretacicului inferior.
Berriasianul este reprezentat prin calcare litografice cu faună carac
teristică celor două zone ale acestui subetaj (Berriasella grandis Mazenot
şi Berriasella latecostata Kil.).
Valanginianul şi Hauterivianul sînt reprezentate prin marne şist o ase,
cu o faună caracteristică mai ales pentru Valanginian (Neocomites neocomiensis d’Orb., N. eocirtus Sayn şi Holcostephanus baelielardi Sayn).
Faciesul urgonian reprezentat prin calcare masive organogene se dez
voltă în continuitate de sedimentare cu Hauterivianul şi corespunde în
timp, probabil Barremianului şi Apţianului inferior.
Pe marginea estică a sinclinoriului Reşiţa — Moldova ^ouă, Cretacicul
în facies urgonian este transgresiv, ajungînd pînă pe şisturile cristaline.
El stă pe Tithonic, pe Lusitanian, pe Carbonifer şi pe şisturile cristaline.
Depozitele de pe Valea Golumbului socotite pînă acum vraconiene
reprezintă de fapt Albianul, cu forme caracteristice pentru AlbianuL
inferior.
Transgresiunea mesocretacică începe cu Albianul inferior.
DESCRIEREA MATERIALULUI PALEONTOLOGIC

Berriasella latecostata (Kilian) pro. var.
(Pi. i)
1910 Hoplites ( Thurmania) boissieri Pict. var. latecosta!a Kilian

Amonit de talie mare, avînd formă discoidală.
Involuţia ultimului tur este foarte redusă. Flancurile ultimului tur
sînt puţin convexe, iar partea ombilicală, abruptă. Ombilicul este
foarte larg.
Ornamentaţia. Ultimul tur este prevăzut cu coaste principale, puter
nice, care în regiunea ombilicală încep cu un tubercul ce se alungeşte în
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direcţia coastei. Coastele sînt aproape drepte şi simple. Pe ultimul tur,
între coastele principale, apar 1 —2 coaste secundare numai în partea si
fonală, cu dezvoltare foarte redusă. Cînd sînt două coaste secundare, cea
anterioară este cea mai lungă.
Regiunea sifonală este distrusă, însă se pare că ornamentaţia este
continuă peste această zonă. Pe coastele principale de pe partea anterioară a
ultimului tur, în regiunea centrală a flancului, se dezvoltă un tubercul
foarte proeminent care, înspre jumătatea posterioară a turei, pare să fie
foarte redus, însă în bună parte este erodat de alteraţia atmosferică, la
acţiunea căreia eşantionul trebuie să fi fost expus un timp destul de
îndelungat.
Deschiderea ultimei loje nu este vizibilă.
Pe cel de al doilea tur coastele sînt foarte dese, drepte şi bifurcate.
Bifurcaţia începe de la mijlocul flancului.
Eşantionul este conservat mai mult de jumătate.
A fost găsit într-un strat de marne gros de 20 cm, intercalat în calcare
litografice, între Valea Ciclovei şi Izvorul Călugărului, la est de satul
Ciclova.
Forma descrisă este identică cu ceea ce M a z e n o t figurează la
planşa 17 şi pe care K i 1 i a n a separat-o de Berriasella boissieri sub numele
de B. latecostata (11).
Berriasella grandis (Mazenot)
(Pi.

ii,

i)

Amonit de talie mare şi formă discoidală. Eşantionul reprezintă,
aproximativ jumătate din întregul exemplar. Flancurile sînt puţin plate,
aproape paralele. Ultima tură acoperă foarte puţin din penultima, aproxi
mativ %. Marginea ombilicală a ultimei ture este abruptă, iar ombilicul este
larg şi puţin adînc.
Ornamentaţia. Ultima tură este prevăzută cu numeroase coaste,
foarte proeminente; în jumătatea sifonală a flancurilor fiecare coastă se
bifurcă.Coasta anterioară secundară,care de fapt continuă pe cea principală r
este ceva mai dezvoltată decît cea posterioară. Pe eşantionul nostru, penul
tima tură, care după cum am spus, reprezintă cam jumătate din exemplarul
complet, are 15 coaste.
Regiunea sifonală este deformată, însă se pare că în apropierea zonei
sifonale coastele sînt uşor recurbate spre partea anterioară. Penultima tură
are coastele mult mai dese şi de asemenea bifurcate.
Eşantionul este limonitizat, de altfel numai aşa a putut să se păstreze.
Linia lobară nu este vizibilă.
Forma decrisă este identică cu ceea ce M a z e n o t a descris în
lucrarea amintită şi a figurat la planşa 2, figura 6 (11) şi din care autorul face
o specie nouă, Berriasella grandis, din grupa B . Bichteri şi B. pontica, al
cărui început slab este în Tithonicul superior, dar care în Berriasianul in
ferior, caracterizează orizontul inferior.
A fost găsită în baza calcarelor litografice dintre Valea Ciclovei
şi Izvorul Călugărului, sub nivelul cu Berriasella latecostata şi B. boissieri_
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Rhynchonella contracta (d’Orb.)
(PI. II, 2 şi 3)

S-au găsit mai multe exemplare, dintre care la unul s-au păstrat
amîndouă valvele.
Cochilia de formă ovală, ceva mai largă decît lungă şi ornată cu
coaste rotunjite trei în partea mijlocie iar cîte două şi uneori trei de fiecare
parte a depresiunii centrale de pe valva mai mare. Această depresiune cen
trală este foarte strimtă în partea superioară şi se lărgeşte treptat spre margina paleală.
Comisurile laterale sînt aproape drepte pînă în regiunea croşetului,
iar comisura paleală este foarte sinuoasă datorită depresiunii centrale de pe
valva mai mare.
Specia este citată din Neocomianul superior de la Berrias. în regiunea
noastră am găsit-o în calcarele litografice de pe Valea Ciclovei, unde s-au
găsit şi Berriaselele, deci în Berriasian.
Este figurată de d’ O r b i g n y , la planşa 494, figurile 6 —12(4).
Holcostephanus (valanginites) bachelardi (Sayn)
(PI. III, 7, 2, 3)

S-au colectat peste 60 de exemplare, care aparţin la generaţii diferite.
Sînt Amoniţi de talie mică, diametrul nedepăşind 2,5 cm. Au formă globuloasă, foarte umflată, ultima tură acoperind pe celelalte. Ombilicul este
strîmt şi foarte adînc.
Ornamentaţia. Ultima tură prezintă un rînd de tuberculi ombilicali,
puţin alungiţi în direcţie transversală. Din fiecare tubercul pleacă un fas
cicul de coaste fine şi dese, numărînd între 3 şi 5 coaste. Aceste coaste se
continuă fără întrerupere peste regiunea sifonală care este rotunjită.
Tuberculii se alungesc spre ombilic în forma unor coaste unice proeminente.
Deschiderea ultimei ture este în formă de semilună, mult mai largă
decît înaltă.
Formele de talie mică sînt lipsite de ornamentaţie (netede) sau au orna
mentaţia foarte ştearsă. Lipsa de ornamentaţie la formele tinere este carac
teristică acestui gen.
Linia lobară este relativ simplă, formată din lobi şi sele. Lobii sînt
decupaţi. Lobul sifonai este bifid şi simetric iar lobul 1 lateral este trifid,
cu terminaţii ascuţite, cea mai dezvoltată fiind terminaţia mijlocie. Lobul
al doilea lateral este puţin vizibil.
Unele exemplare prezintă din loc în loc uşoare strangulări.
Forma descrisă este identică cu aceea figurată de S a y n în Nota
asupra cîtorva amoniţi noi saîi puţin cunoscuţi din Neocomianul inferior (18).
Neocomites eucyrtus (Say.)
(PI. III, 4, 5, 6)

S-au colectat două exemplare, din care mai clară este forma mai mare.
Ultimul tur acoperă mai bine de 1/3 din penultimul. Deschiderea ombilicală
potrivită.
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Ornamentaţia. Pe ultimul tur aceasta este foarte dezvoltată repre
zentată prin coaste şi tuberculi, uneori adevăraţi spini. Costaţia se arată
ca o alternanţă de coaste groase, bifurcate, cu coaste fine, simple. Coastele
groase, poartă două rînduri de tuberculi, un rînd ombilical şi un rînd de
tuberculi mediani, care sînt mai dezvoltaţi, uneori formînd adevăraţi spini.
Coastele principale se bifurcă de la tuberculul median. Pe jumătatea ter
minală a ultimei spire în apropierea zonei sifonale, coastele sînt uşor
recurbate spre partea anterioară. Eegiunea sifonală este netedă, coastele
fiind întrerupte. Atît coastele simple cît şi cele bifurcate, se termină cu
cîte un tubercul, care uneori se dezvoltă sub formă de spini.
A doua jumătate a ultimei spire, are o costaţie mult mai puţin
proeminentă şi nu se mai pot deosebi coastele bifurcate de cele simple,
tuberculii mediani şi ombilicali ne mai fiind dezvoltaţi. Forma descrisă
•este figurată de 8 a y n la planşa IV, figurile 4 —5, ca Neocomites eucyrtus
formă tînără (19). A fost colectată din marnele cenuşii gălbui de la cota
•601, împreună cu Neocomites neocomiensis.
Leopoldia (hoplitoides) cf. provincialis (Say.)
(PI. III, 7)
1859 Ammonites arnoldi (Pict. şi Câmp.).
1889 Hoplites arnoldi (Say.).

Eşantionul reprezintă numai un fragment din ultima tură, totuşi
earacterele sînt destul de evidente pentru a fi determinate specific.Carac
terele principale sînt date de ornamentaţia ultimei ture.
Ornamentaţia. Este reprezentată printr-o costulaţie puternică.
Dintr-un tubercul ombilical, foarte proeminent, pleacă o coastă groasă,
care la jumătatea flancului poartă un alt tubercul median, mai dezvoltat
încă decît cel ombilical. Din acesta din urmă, pleacă 3 sau 4 coaste secundare
pînă în zona sifonală. Prima dintre ele este ceva mai lată şi se termină în
zona sifonală cu un tubercul destul de proeminent. Celelalte coaste se ter
mină cu tuberculi mai mici, sau aceştia lipsesc complet.
Pe partea ventrală coastele sînt înrerupte.
Din tuberculul ombilical mai pleacă una sau două coaste, care însă
un mai poartă tuberculi mediani şi sînt mult mai puţin dezvoltate, în com
paraţie cu cele purtătoare de tuberculi. Acestea nu se mai bifurcă.
Tura are din loc în loc un fel de strangulaţii (adîncituri) care separă
fascicule de coaste simple şi fascicule de coaste cu tuberculi.
Forma astfel descrisă seamănă foarte mult cu ceeea ce P i c t e t şi
C a m p i c h e figurează la planşa X X X V , figura 2 ca Ammonites arnoldi,
însă se deosebeşte mult de ceea ce este figurat în aceeaşi planşă la figura 1
sub acelaşi nume (13).
Se apropie mult de forma lui S a y n de la planşa X V II figura 6,
socotit ca Hoplites arnoldi (18), însă terminaţiile costale în zona sifonală,
la eşantionul nostru, nu par atît de uniforme. însăşi S a y n renunţă la
această denumire şi în lucrarea asupra Amoniţilor piritoşi, figurează forma
sub denumirea de Leopoldia provincialis n. sp. (21).
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Xeocomites neocomiensis d’Orb.
(PI. III, 8, 9, 10, 11, 12)

Forme în general mici, al căror diametru variază între 35 şi 16 mm.
Exemplarul cel mai mare este păstrat în întregime, însă este puţin defor
mat. Celelalte sînt fragmente mai mult sau mai puţin complete, însă bine
păstrate, cu ornamentaţia foarte clară, încît determinarea s-a putut face cu
destulă precizie.
Sînt Amoniţi în general de talie mică, foarte aplatizaţi, cu o involuţie
foarte accentuată, ombilicul potrivit de larg şi adînc. Diametrul ultimei ture
este egal cu jumătate din diametrul total. Flancurile sînt foarte aplatizate
şi prevăzute cu coaste dese care în regiunea sifonală sînt recurbate spre
înainte. Coastele pleacă cîte 2 sau 3 dintr-un tubercul ombilical şi fiecare mai
suferă o bifurcaţie, cam la jumătatea- distanţei dintre ombilic şi regiunea
sifonală. Fiecare coastă, în regiunea sifonală, se termină brusc încît apar ca
terminate prin cîte o proeminenţă, iar regiunea sifonală rămîne fără orna
mentaţie şi este mărginită de o parte şi de alta de cîte un rînd de proe
minenţe.
Exemplarele descrise sînt identice cu ceea ce figurează S a y n iu
lucrarea asupra Amoniţilor piritoşi (19) la planşa III figurile 4 —14 şi
B o m a n la planşa X X X I I, figura 319 (15).
Exemplarele au fost colectate de la est de Glava, cota 601, din marnele
cenuşii şi de pe Valea Chichirecului la est de satul Socolari, din aceleaşi
marne.
Thurmania (Kilianella) cf. luccnsis (Say.)
(PI. III, 13)

Eşantionul reprezintă numai un fragment din ultimul tur, a cărui
înălţime măsoară 11 mm.
Ornamentaţia. Este foarte bine dezvoltată şi reprezentată prin coaste
simple sau bifurcate, care alternează cu coaste mai proeminente, care au în
partea mediană a flancurilor un tubercul proeminent, din care pleacă două
coaste secundare. Eegiunea sifonală este netedă, iar o parte din coaste se
termină cu cîte un tubercul, care uneori are o dezvoltare paralelă cu re
giunea sifonală.
Forma se apropie foarte mult de Thurmania lucensis, figurată de
S a y n în lucrarea asupra Amoniţilor piritoşi (19).
A fost găsită în acelaşi punct cu Neocomites neocomiensis.
Baculites (Bochianites) neocomiensis d’Orb.
(Pi.

iii,

u)

Eşantioanele sînt reprezentate prin mai multe fragmente, dintre
care cel mai mare are 7 mm. Cochilia este dreaptă, puţin comprimată lateral.
D = 5 mm iar d = 4 mm. Pe partea dorsală, se observă o ornamentaţie;

Planşa I. — Berricisella latecostata (Kil.).

Planşa II. — 2, Berriasella grandis (M azenot); 2 şi 3, Rhynchonella
contracta (d’ Orb.).

Planşa III. — 1, 2, 3, Holcostephanus (ualanginites) bachelardi (S a yn ); 4y
o, 6, Neocomites eucyrtus (S a y .); 7, Leopoldict (Hoplitoides) cf. provincictlis
(S a y.); 8. 9. 10. 11, 12. Neocomites neocomiensis (d’ O rb .); 13, Thurmania
(Kilianella) off. lucensis (S a y.); 14, Baculites (Bochianites) neocomiensis
(cl’ Orb.).
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alcătuită din coaste bine vizibile în bătaia luminii, cînd apar ca nişte
valuri care pleacă din partea internă inferioară, către partea externă
superioară.
Linia lobară este foarte clară şi formată din 4 lobi principali şi 4
sele principale. Din cei 4 lobi, numai lobul dorsal se termină prin două
digitaţii simetrice. Ceilalţi trei lobi, puţin mai înguşti, se termină asimetric
prin cîte trei digitaţii. Fiecare selă principală este împărţită în două, de
către un lob secundar. Lobii secundari ai selelor nu au o dezvoltare egală,
ci lobul secundar al selelor inferioare, care corespunde celui de al doilea
lob lateral, este mai mare decît lobii selelor superioare.
Forma descrisă este identică cu ceea ce Q u e n s t e d t figurează în
Atlas zu den Cephalopoden în planşa X X I, figura 16, iar M a z e n o t în
planşa X L, figurile 9 —13 (11).
Fragmentele sînt figurate în lucrarea de faţă, presupunînd că fac
parte din acelaşi individ.
Eşantioanele au fost colectate din punctul cu Neocomites neocomiensis.

K B o n p o c y OB HCCJIEflOBAHHH HH)KHErO MEJIA
M E ^ y JXOJMHOW M HHHU 1A H AOJIHHOH HEPbl (BAHAT)
EIpe^BapHTejibHoe coobmeHHe

(KPATKOE CO^EP^CAHHE)

B o6jiacTH Me>K^y jxojuihoh M m m uia h ^ ojihhoh Hepbi MejioBbie
OTJTOKeHHH HenOCpe/ţCTBeHHO CJie^yiOT 3a OCa/ţOHHbLMH OTJIO>KeHH5IMH Ha
nopTjiaH^CKOM Hpyce b thtohckoh (f>auHH. JlHTorpacj)cKHe H3BecTHHKH c
npocjiOHKaMH Meprejien npe^cTaBJiHfor fieppnacKHH apyc n co^ep ^aT cj)ayny, xapaKTepHyio zijih 3Toro npyca, a HMeHHO B:.rriasella grandis h Berriasella lateeostata (Kil.),
BajiaHH<HHCKHH H rOTTepHBCKHH HpyCbl T3K>Ke npeACTaBJieHbl MepreJIHMH
H MepreJIHCTbIMH H3BeCTHHKaMH C XapaKTepHOH (j)ayHOH, epe^H KOTOpOH

HaxoAHTCH Neocomites neocomiensis, Holcosteplianus bachelardi
Neocomites eucyrtus (Say.) h jxp.

(Say.),

BappeM h hh>khhh anT oxBaibiBaioT yproHCKyio cj)auHio, co^ep>Kamyto Toucasia carinata, a BepXHHH anT npeACTaBJieH opraHoreHHbiMH H3BecTHHKaMH c npocJioHKaMH Mepre.aen c Orbitolina, cpe/ui KOTopbix onpe/ţejjeHa Orbitolina lenticularis.
B BepxHeM anTe oTMenaeTCH nepepbiB, nocjie KOToporo cjre^yioT
^eTpHTOBbie HacjioenHH co/ţep^Kamne JJoîivilleiceras mammillaUim, kotopbiMH HannHaeTcH ajib6cKHH apyc, nocJieAHHH npyc MeTOBoro nepno^a,
cyuj;ecTByK)mHH b 30He Pemnua — Moji^OBa Hoya.

23

CRETACICUL INFER IOR D IN T R E VA LE A

MINIMULUI SI V A L E A N E R E I

365

OBLflGHEHHE PHCyHKOB
PhC. 1. — KOHTaKT THTOHCKOrO HpyCa C nepMCKHMH 06pa30BaHHHMH B MOHTaHO-MHKJIOBCKOM MOHaCTbipe. P — nepMCKHH H t, — THTOHCKHH npycu.
Phc. 2. — nocjieAOBaTejibHocTb OTJio>KeHHH ot thtohckoto ao anTCKOro apyca.
Phc. 3. — npotjjmb no M3b. KsJiyrapyjiyH: L —daHaTHTbi; a —Maccnbhijt opraHoreHHbiî
H3 BeCTHHKH; b—H3B6CTHHKH C KpSMHCBblMH C(|3epOH:ţaJIbHLI HH FOHKpeUHHMH; C— CJiaHIţeBbie
Meprean; d—nHTorpatJ)CKHe h336Cth$ikh ; e— y3aoBaTbie h3B6Cth$ikh ; F— nyHKT, coAepwanţHH
HCKonaeMbie.
Phc. 4. — PacnojioweHHe nyHKTa, coAepwamero HCKonaeMbie b P/iaBe. « — H3BecTHHkh h MeprenH, coAepwan^iă Orbitoiinaec—anT; MaccHBHhie opraHoreHHbie h3B6Cth$ikh -yproHcjcan (JîaAHH; c— h3bccthhkh c KpeMHeBbiMH ctJiepoHAajibHbiMH kohkpsuh«imh- hhhchhh OappeM;
d—MeprejiH h MepreneBbie H3BecTHHKw, coAepwamHe 4)0PMU c N. neocomiensis—BaaaH>KHHckhh h roTTepHBCKHÎi apycbi; c—.jiHTorpacJjCKHe H3BecTH5iKH—6eppHacKHÎi apyc; F —nyHKT,
coAep>Kam,HH HCKonaeMbie.
Phc. 5, — M3BecTHHKH co ct{)epOHAajibHbiMH kohkpcahhmii b ochobc yproHCKHx H3BeCTHHKOB.
Phc.

6 . — np^H.ib b 3one KpH3HHa >KyAHHa. a—H3Be£THH<h h MepreJin, coAepwamne Orbitolinae— anT; b—MaccHBHbie opraHoreHHbie H3BecTHHKH—ypraHCKan (fcaiţHH; c— H3BecTHHKH c KpeMHeBbiMH cţepoHAa/ibHbiMH KOHKpeiţHHMH— hh>khhh CappeM; d—CJiaHIţeBbie
Meprean—BajiaHWHHCKHH—rorrepHBCKHH npycbi; e— jiHTorpa(|)CKHe H3BecTHHKH — âeppHacKHH
apyc; / — yajioBaThie H3BecTHHKH—thtohckhh npyc.
Ta6jinua I. Berriasella latecostata (Kil)
TaSjlHlţa II. I —Berriasella grandis (Mazenot);2 h 3 — Rhynchonella contracta (d’ Orb).
Ta6anna III. 1, 2 h 3 Holcostephanus (valanginites) bachelardi (Sayn.) ;4, 5 H 6 —
Neocomites eucyrtus (Say.); 7 ----- Leopoldia (Hoplitoides, provincialis (Say.) ; 8, 9, 10, 11 h
12 — Neocomites neocomiensis (d’Orb.) ; 13— Thurmania (Kilianella) off. lucensis (Say.); 14 —
Baculites (Bochianites) neocomiensis (d’Orb.

CONTRIBUTION Â LA CONNAISSANCE DU CR^TACfi IN F^RIEU R
ENTRE LES VALL^ES DU MINIŞ ET DE LA NERA (BANAT)
Note pr&iminaire
(RfiSUMfi)

Dans la region comprise entre la vallee du Miniş et celle de la Nera, Ies
depots cretac^s continuent en concordance par-dessus le Portlandien de facies
tithonique. Les calcaires lithographiques, â intercalations subordonnees
de marnes, representent la Berriasien et renferment une faune caracteristique de ce sous -6tage, notamment Berriasella grandis (Mazenot) et
Berriasella latecostata (Kil.).
Le Valanginien et le Hauterivien sont ^galement representes par des
marnes et des calcaires marneux avec leur faune caracteristique, dont
Neocomites neocomiensis, Holcostephanus bachelardi (Say.), Neocomites
eucyrtus (Say.), etc.
Le Barremien et l’Aptien inferieur revetent l’aspect de l’ Ungonien
avec Toucasia carinata, tandis que l’Aptien superieur est represente par des
calcaires organogenes avec intercalations de marnes â Orbitolines, parmi
lesquelies a pu etre identifiee Orbitulina lenticularis.
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Une lacune se produit dans l’Aptien sup6rieur, suivie par des depots
d^tritiques â Douvilleiceras mammillatum; c’est le debut de FAlbien,.
dernier terme du Cr^tace dans la r^gion de Eeşiţa — Moldova Nouă.
EXPLICATION DES FI GUREŞ
Fig. 1. — Contact Tithonique —Permien â Mănăstirea Ciclova Montană, p = Permien;
= Tithonique.
Fig. 2. — Succession des dăpots du Tithonique ă FAptien.
Fig. 3. — Coupe sur 1’ Izvorul Călugărului, a = banatite; a = calcaires massifs organogfcnes; b = calcaires ă concretions spheroi'dales de silex; c = marnes schisteuses ; d = cal
caires lithographiques; e = calcaires nodulaires ; F = station fossilifere.
Fig. 4. — Emplacement de la station fossilifere de Glava. a = calcaires et marnes
â Orbitolines—Aptien ; b = calcaires massifs organog&nes —facies urgonien ; c = calcaires â
concretions spheroi'dales de silex — Barr^mien infărieur; d = marnes et marnescalcaires
contenant des formes â N. neocomiensis — Valanginien + Hauterivien ; e = calcaires litho
graphiques — Berriasien ; F = station fossilifere.
Fig. 5. — Calcaires â concretions spheroi'dales de la base des calcaires urgoniens.
Fig. 6. — Coupe dans la zone de Crivina — Judina. a = calcaires et marnes â Orbitoliries—Aptien ; b = calcaires massifs organogenes — facies urgonien; c = calcaires â con
cretions spheroi'dales de silex — Barremien inferieur; d = marnes schisteuses — Valanginien
— Hauterivien ; e = calcaires lithographiques — Berriasien ; / = calcaires nodulaires —
Tithonique.
Planche I .— Berriasella latecostata (Kil.).
Planche II. — i, Berriasella grandis (Mazenot); 2 et 3, Rhynchonella contracta (d’Orb.\
Planche III. — I, 2et 3, Helcostephanus (Valanginites) bachelardi (Sayn); 4, 5, 6,
Neocomites eucyrtus (Say); 7, Leopoldia (Hoplitoides) provincialis (Say); 5, 9, 10, 11, 12>
Neocomites neocomiensis (a’Orb.);!.?, Thurmania (Kilianella) off. lucensis (Say): 14, Bacuites (Bochianites) neocomiensis (a’ Orb.).
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