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Date privind existenţa bathonianului în chiuveta Rarăului apar spo
radic în lucrările diferiţilor autori; cei mai mulţi dintre ei vorbesc de dogger 
în general, incluzînd aici şi bathonianul. 

Argumente paleontologice indubitabile au fost menţionate încă demult, 
dar numai pentru bajocianul inferior (M o j s i s o  v i  c i, [6]). 

Primul autor care semnalează fosile bathoniene în această regiune este 
V. U h 1 i g [12, 13]; acesta, în primii ani ai secolului nostru, arată că a
găsit pe valea Izvorul Alb conglomerate cu Sphaeroceras, iar la Butea Pse
nilor şisturi negre cu Posidonomya alpina, pe care le atribuie doggerului
(s. 1.).

Autorii care au urmat, pînă nu demult, au prezentat în principal da
tele rămase de la Uhlig; în plus, ei au mai menţionat în diferite alte puncte 
sedimente doggeriene, însă fără a aduce argumente paleontologice în fa
voarea acestei datări (T. K rău t n e  r [4], M. I 1 i e  [3], etc.). 

Lucrările din ultimii ani aduc unele date noi privind doggerul din 
această regiune. Astfel, Gr. P o p e s c u  şi D. P a t r u  1 i u s [8] precizează 
că ceea ce era cunoscut de la Vacek ca dogger, pe cursul inferior al pîrîului 
Fundul Pojorîtei [6], reprezintă ca vîrstă zona cu Stephanoceras humphrie
sianum din bajocian. Ceva mai tîrziu, V. M u t i h a c  [7] semnalează în 
succesiune normală pe pîrîul Tătarca (Breaza) sedimente cu Entolium pe 
care le atribuie doggerului (sensu largo). În ultimul timp, I. S t ă  n o i  u 
[9, 10] arată că o serie de sedimente de pe flancul intern al chiuvetei, din 
regiunea Tătarca-d. Glodu (Breaza), pe care anterior le considerase ca 
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liasice, ar aparţine la bathonian superior-callovian inferior. Acest autor îşi 
fundpmentează noua părere pe descoperire� unui amonit pe care îl determi
nă ca fiind Bullatimorphites sp. Totodată: mai semnalează prezenţa unor 
lumaşele cu Posidonia alpina Gras., în nişte intercalaţii detritice din jaspurile 
de pe flancul intern al chiuvetei, din regiunea comunei Moldova-Suliţa. Bazat 
pe această faună, autorul conchide vîrsta callovian medie-oxfordiană a 
jaspurilor. 

Aşadar, în ceea ce priveşte jurasicul mediu din Rarău, autorii au vorbit 
fie de dogger în general, fie de bathonianul superior-callovian inferior. Tre
buie de menţionat că toţi autorii au susţinut că sedimentele doggeriene apar 
in situ şi nici unul nu le-a găsit între klippele şi blocurile exotice mai vechi, 
prinse în umplutura cretacică a cuvetei. 

În cele ce urmează, vom prezenta cîteva date privind existenţa unor 
depozite sedimentare bathonian inferioare, reprezentînd blocuri exotice 
prinse în umplutura cretacică a chiuvetei. 

În anul 1967, în cadrul unor cercetări de detaliu efectuate pe pîrîul 
Valea Seacă (Cîmpulung Moldovenesc), la aproximativ 1,5 km amonte 
de ivirea de dolomite cuprifere, am întîlnit un bloc de gresii masive şi cal
care de culoare neagră-cenuşie, cu dimensiuni modeste (1,5 m diametru). 
Acest bloc era prins în argilele negricioase ale umpluturii cretacice a chiuvetei 
într-o mică deschidere din apropierea talvegului văii. 

Cercetată mai îndeaproape, roca arată un caracter evident detritico-gresos, 
cu mult cuarţ - în granule slab rulate; destul de frecvent se mai observă 
oolite de culoare neagră-verzuie, pe alocuri abundente şi de dimensiuni 
variabile. Caracterul calcaros al rocii este indicat de prezenţa unor fragmente 
de calcare, precum şi de cimentul calcaros ce face o efervescenţă puternică 
cu acizi slabi. Această gresie pseudo-oolitică este foarte dură, avînd spărtură 
·oncoidală. Prin alteraţie, roca devine gălbui-ruginie. Uneori se pot observa
,i mici cristale de pirită. Caracterele litologice menţionate mai sus arată o
asemănare evidentă a acestei roci cu cea din doggerul de la gura Damu
eului (Bicaz) (C. G r a s u şi I.T u r c u  1 e ţ, [2]).

Din sedimentele acestui bloc am determinat următoarea faună: 
Oxycerites fa/lax (Gueranger) var. radiatiformis (Wetzel) 
Oxycerites behrendseni (Wetzel) 
Flabellisphi.nctes cf. villanyensis (Till) 
Perisphinctes sp. 
Stephanoceras (Cadomites) sp. 
Sphaeroceras sp. 
Belemnites sp. 
Pholadomya sp. 
Terebratula sp. 

Prezenţa genului O xycerites ne orientează de la început spre bathonian, 
acest gen nedepăşind limita inferioară a callovianului. Speciile de O xycerites 
menţionate sînt descrise în bathonianul din Franţa, din zonele clasice de 
dezvoltare a doggerului cu oppelii. Atît Oxycerites fallax (Gueranger) var. 
radiatiformis (Wetzel) cit şi Oxycerites behrendseni (Wetzel) sînt descrise 



Ilie Turculeţ 



3 PREZENTA BA THONIANULUI INFERIOR 1N CHIUVETA RARAU 93 

de S. E 1 m i  şi G. M a n  g o 1 d [1] în bathonianul inferior (partea superioa·:ă 
a zonei cu Zigzagiceras zigzag) de la Monthaud (St. Bres-Gard). Aici ele sînt 
în asociaţie strînsă cu forme bathonian-inferioare, avînd o valoare str)l-
tigrafică neîndoielnică. 

Pe de altă parte, prezenţa formei de Flabellisphinctes cf. villanyensis
(Till) ridică o problemă interesantă; pînă în prezent această specie a fost 
descrisă numai din callovian (Ma n g o 1 d G. şi S. E 1 m i  [5]; A. T i 11 
[11 ]). Coexistenţa intimă a formei noastre cu speciile de Oxycerites batho
niene, ar putea indica fie că această formă a apărut încă din bathonian, 
fie că a fost precedată de o altă formă înrudită însă foarte asemănătoare -
din care s-a dezvoltat ulterior forma tip (de fapt, numai poziţia cronostra
tigrafică ne-a făcut să determinăm forma cu îndoială). 

Avînd în vedere cele arătate mai sus, se pot desprinde, următoarele 
concluzii: 

1. Nota de faţă semnalează pentru prima dată în regiunea Rarăului
existenţa Oppeliidae-lor cu genul Oxycerites şi a sedimentelor bathonian
inferioare cu amoniţi. 

2. Sedimentele cu Oppeliidae sînt reprezentate prin gresii şi calcare
negricioase, oolitice şi constituie blocuri exotice prinse în umplutura cre
tacică a chiuvetei Rarău. 

3. Prezenţa doggerului superior în suita blocurilor exotice din wild
flişul cretacic al chiuvetei este de asemenea semnalată pentru prima dată 
în această Notă. 

4. Coexistenţa speciei Flabellisphinctes cf. villanyensis (Till) cu cele
de Oxycerites ar putea constitui o dovadă că prima dintre forme a apărut 
încă din bathonian şi nu caracterizează numai callovianul cum se consi
dera pînă în prezent. 

P a l e o n t o l o g i e
Ordinul AMMONITINA, Hyatt, 1889 

Super-familia OPPELIACEAE Buckman, 1919 
Fam. OPPELIIDAE Bonarelli, 1893 

Genul Oxycerites Rollier, 1909 
Oxycerites falax (Gueranger) var. radiatiformis Wetzel 

PI. I, fig. 2, 2a 

1966. Oxycerites falax radiatiformis Wetz. - E 1 m i, S. et Ma n g o 1 d, C. 
[l], p. 158, pl. VIII, fig. 3-4; fig. text: 1/12, 13, 14. 
Fragmente de cochilii, cu diametrul de cca. 35 mm ; înrulare convolută, 

ombilic relativ larg. 
Se caracterizează prin aspect discoidal şi ornamentaţie cu coaste ra

diare, inegal dezvoltate; coastele se observă mai bine numai pe jumătatea 
externă a cochiliei, unele fiind mai lungi, subbifide şi retroverse, altele mai 
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scurte, cantonate numai spre marginea ventrală a flancurilor. În lungul 
zonei ventrale, coastele se întrerup, vîrfurile lor orientîndu-se spre înainte, 
del o pa:. te şi de alta a unei carene externe, obtuze. 

Localizare : Valea Seacă. 
Vîrstă : Bathonian inferior ( Germania, Franţa). 

O xycerites behrendseni Wetzel 
Pl. I, fig. 1, la 

1966. Oxycerites behrendseni Wetz. - E 1 m i  S. et M a n  g o 1 d C. [l ], 
p. 171, p. IX, fig. 2-4; fig. text 10/4 - 6; 11/9.

Fragmente de cochilie turtită lateral, cu înrulare aproape involută;
ombilic mic. Grosimea maximă a cochiliei se află în pătrimea internă a ul
timei ture. 

Se caracterizează printr-o ornamentaţie cu coaste dese, subradiare, 
observabile numai pe treimea externă a laturilor; coastele se termină la 
marginea ariei ventrale tectiforme, avînd capetele orientate spre înainte. 

Vîrstă : Bathonian inferior (Franţa, Germania). 
Localizare : Valea Seacă. 

Superfamilia PERISPHINCTACEAE Steinmann, 1890 
Familia PERISPHINCTIDAE Steinmann, 1890 

Genul Flabellisphinctes Mangold et Elmi, 1966 
Flabellisphinctes cf. villanyensis (Till) 

Pl. I, fig. 3, 3a 

1966. Flabellisphinctes villanyensis (Till) - M a n g o I d C. et 
E 1 m i  S. [5], p. 186, pl. X, fig. 1-3; fig. text. 1/1 - 4; 2/2; 

Dimensiuni: diametrul maxim, conservat = 73 mm, diametrul ombi
licului = 32 mm, înălţimea deschiderii = 26 mm, lăţimea deschiderii =

=22 m.

Cochilie convolută, cu turele mai înalte decît late şi avînd convexi
tate destul de puternică. 

Ombilicul este larg şi relativ puţin profund. Fiecare tură prezintă cite 
patru sugrumături bine dezvoltate; unele dintre acestea sînt paralele cu 
coastele, iar pe zona ventrală capătă orientare proversă. 

Ca ornamentaţie, prezintă 32 coaste radiare, principale; acestea sînt 
mai proeminente în regiunea ombilicală; spre marginea ventrală, coastele 
principale se divid în două sau mai multe coaste secundare. Se pot observa şi 
coaste intercalate numai pe marginea ventrală, între cele secundare. Toate 
coastele traversează normal marginea ventrală. 
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Localizare : Valea Seacă : 
Vîrstă: Specia tip a fost descrisă pînă în prezent numai din callo

vian. Forma noastră, asociată strîns cu speciile de Oxycerites, aparţine 
bathonianului inferior. 
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SUR LA PRESENCE DU BATHO�IEN INFERIEUR A OPPELIIDAE DANS LA 
CUVETTE DE RAR.h; (BUCOVDlA) 

Resume 

Le present travail apporte de nouvelles donnees sur l'existence du Batho
nien inferieur dans la cuvette de Rarău (Carpates Orientales Roumai
nes). Le Bathonien inferieur a ete identifie comme blocs exotiques, de gres 
et calcaires oolithiques noirs sur la Valea Seacă. Ces sediments contiennent 
une faune a Oxycerites et Flabellisphinctcs indiquant 1' âge Bathonien infe-
rieur. 

L'existence du Bathonien inferieur et des Oxycer-ites en cette region 
est mentionnee pour la premiere fois dans ce travail. Sont decrites aussi les 
formes de Oxycerites et de Flabellisphinctes recoltees. 
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EXPLICAŢIILE PLANŞEI 

Fig. 1, la. Oxycerites behrendseni Wetzel ( x 2) 
Valea Seaci, bathonian inferior. 

Fg. 2, 2a. - Oxycerites fala,-r {Gu�ranger), var. radiatiformis Wetzel 
Valea Seacă, bathonian inferior. { x 1,6) 
Fig. 3, 3a. - Flabellisphinctes cf. villanyensis (Till) ( X 1) 
Valea Seacă, bathonian inferior. 

Fig. 4a, 4b. - Pholadomya sp. { x 1) 
Valea Seacă, bathonian inferior. 
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