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Raport științific 
 

Titlul proiectului 
Acumulări numulitice paleogene în Bazinul Transilvaniei: 

diversitatea speciilor, paleomedii și faciesuri sedimentare  

Acronim PALNATB 

Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2016-0793 

Nr. contract: 84/2018 

Perioada de raportare mai, 2018  – iunie, 2020 

Obiectivele și realizările proiectului 

Etapa 1 .Determinarea diversității speciilor din acumulări nummulitice au fost: 

➢ Act 1.1. Prelevare probe (pe teren, probarea și analiza unor carote) și participări la 

conferințe 

Realizări: 

✓ Selectarea bibliografiei de referință relaționată cu tema proiectului în special 

pentru partea nordică a Carpaților Orientali 

✓ Documentare ştiinţifică în domeniu - concentrată în special pe tipuri de asociații 

foraminifere mici paleogene existente în bancurile numulitice 

✓ Campanii de teren pentru colectarea probelor 

✓ Localizarea GPS a aflorimentelor identificate şi proiectarea acestora pe harta 

geologică 

✓ Prezentarea primelor rezultate la două conferințe internaționale 

✓ Publicarea unor rezultate (realizat peste obiectivul propus!) – vezi lista de 

publicații 

 

➢ Act 1.2. Prepararea probelor în laborator, colectarea și identificarea microfosilelor, 

analize morfometrice pe Nummulites 

Realizări: 

✓ Selectarea probelor pentru analiza micropaleontologică 

✓ Parcurgerea unor protocoale de lucru stabilite: cantitatea de probă colectată a fost 

aproximativ 2kg/probă, din care aproximativ 200-300 g a fost prelucrată pentru 

analiza foraminiferelor mici și separarea foraminiferelor mici de reziduul obţinut în 

urma prelucrării probelor sub microscop binocular 

✓ Separarea foraminiferelor mari și analize morfometrice pe specimen de 

Nummulites 
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Etapa 2 - Identificarea și descrierea faciesurile sedimentare au fost 

➢ Act 2.1. - Analize morfometrice, de microfacies și analiza datelor 

Realizări: 

✓ -Crearea materialului grafic (pozitionare coordonate GPS pe harţile geologice, 

notare în format electronic a informaţiilor colectate din teren, stocare fotografii teren, 

locaţii GPS etc.) 

✓ Campanii de teren pentru continuarea colectării de probe la diverse locații 

✓ Documentare ştiinţifică în domeniu - concentrată în special pe nanofosile, resturi 

de foraminifere mici, urme de bioeroziune observabile pe specimene de Nummulites 

și microfaciesuri 

✓ Analiza datelor referitoare la nanofosile, foraminifere mici și asociații de 

Nummulites colectate de la o serie de aflorimente, analiza datelor privind 

microfaciesurile observate și determinarea trimorfismul presupus la Nummulites 

 

➢ Act 2.2. - Diseminarea rezultatelor (participări la conferințe, workshopuri, scrierea de 

studii) 

Realizări: 

✓ Participări la conferințe: 34th IAS Meeting of Sedimentology, Twelfth Romanian 

Symposium on Palaeontology (3 lucrări) și Sesiunea științifică anuală "Ion Popescu 

Voitesti" (2 lucrări) 

✓ Workshopuri: 10th Wolf Meeting și un workshop organizat în colaborare cu 

Working Group On Larger Foraminifera (Wolf) cu participare internațională (Italia, 

România, Ungaria). 

✓ Studii apărute (vezi lista de publicații, anul 2019) 

✓ Studii sub formă de manuscris în lucru care au fost sau urmau să fie trimise spre 

publicare (vezi lista de publicații, anul 2019) 

Etapa 3 - Interpretări de paleomediu 

➢ Act 3.1. - Analiza de date, analiza critică a metodelor clasice și diseminare 

Realizări: 

✓ Interpretarea datelor privind microfaciesuri in vederea reconstituirii istoriei 

diagenetice a accumulărilor nummulitice 

✓ Interpretarea datelor referitoare la asociații de nannoplancton calcaros și 

foraminifere bentonice mici în vederea reconstituirii paleomediului 

✓ Interpretarea integrată a datelor privind asociațiile de Nummulites în vederea 

reconstituirii istoriei privind formarea unor acumulări nummulitice 

✓ Interpretarea datelor morfometrice și reconstituirea strategiei de reproducere la 

Nummulites perforatus 
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✓ Interpretarea datelor privind urmele de bioeroziune identificate pe specimenele 

de Nummulites 

✓ Interpretare datelor privind stratigrafia regiunii studiate și integrarea acestora 

într-un studii mai amplu privind evoluția geologică a zonei studiate – un studiu și 

rezultat legat de acest proiect, dar care nu a fost inclus în propunerea originală. 

 

Publicații 

Capitol de carte 

✓ Kövecsi, Sz.-A., Less, G. 2019. Mi ujság a szomszédban? Az Erdélyi-medence eocénje. In: 

Dulai, F. (eds.), Eocén élővilág a Kárpát-medencében, Magyar Természettudományi Múzeum, 

pp. 279-290. 

 

Articole publicate 

✓ Pleș, G., Kövecsi, Sz.-A., Bindiu-Haitonic, R., Silye, L. 2020. Microfacies analysis and 

diagenetic features of the Eocene nummulitic accumulations from northwestern 

Transylvanian Basin (Romania). Facies 66, 20. https://doi.org/10.1007/s10347-020-00604-x. 

✓ Bindiu-Haitonic, R., Filipescu, S., Aroldi, C., Oltean G. & Chira, C., 2019. Eocene Deep 

Water Agglutinated Foraminifera from the Eastern Carpathians (Romania): 

Palaeoenvironments and Biostratigraphical Remarks. Micropaleontology 65(1): 47-61. 

✓ Kövecsi, S-A., Zágoršek K., Filipescu S., Silye L. 2018. First report of Kylonisa triangularis 

Keij, 1972 (Bryozoa) from the middle Eocene (Bartonian). Neues Jahrbuch für Geologie und 

Paläontologie 289(3): 325-330. doi:10.1127/njgpa/2018/0764 

 

Articol trimis spre publicare 

✓ Bindiu Haitonic, R., Bălc, R., Kövecsi, S.-A. et al. under review. In the shadow of giants: 

calcareous nannoplankton and smaller benthic foraminifera from an Eocene nummulitic 

accumulation (Transylvanian Basin, Romania). Marine Micropaleontology 

✓ Obbágy, G., Dunkl, I., Józsa, S., Silye, L. et al. under review. Paleogeographic implications 

of a multi-parameter Paleogene provenance dataset (Transylvanian Basin, Romania). 

Sedimentary Geology 

 

Manuscrise (articole in lucru) 

✓ Kövecsi S.-A., Less, Gy., Pleș, G. et al. in prep. Nummulites assemblages, biofabrics and 

sedimentary structures: the birth, life and death of a large Eocene (Bartonian) nummulitic 

accumulation. 

✓ Less, G., Kövecsi, S.-A., Silye, L., László, Z. et al. in prep. The distribution of proloculus size 

of Nummulites perforatus (Montfort) A-forms and its significance 

✓ Dávid, Á., Kövecsi, S-A., and Silye, L. in prep. Ichnofossils on the Nummulites from the 

Eocene of the Transylvanian Basin 

  

https://commerce.nhmus.hu/productdisplay/eoc%C3%A9n-%C3%A9l%C5%91vil%C3%A1g-k%C3%A1rp%C3%A1t-medenc%C3%A9ben
https://doi.org/10.1007/s10347-020-00604-x
https://is.gd/gyDQSy
https://doi.org/10.1127/njgpa/2018/0764
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Abstracte 

✓ Pleș, G., Kövecsi, Sz.-A., Bindiu-Haitonic, R., Silye, L., 2019.Microfacies analysis and 

diagenetic features of Eocene Nummulites perforatus “banks”: examples from the 

Transylvanian Basin, Romania. In: 34th IAS Meeting of Sedimentology “Sedimentology to face 

challenges on risk, resources and record of the past”, organized by the International 

Association of Sedimentologists, 10-13 September, 2019, Rome, Italy, Session 1.A - 803. 

✓ Silye, L., Kövecsi, Sz.-A., Less, Gy., Bindiu-Haitonic, R., Pleș, G., Zágoršek, K., Bălc, R., 

Filipescu, S., Barabás, E. and Jakab, A., 2019. New insights ont he middle Eocene nummulitic 

accumulations from the Transylvanian Basin. In: Bucur, I.I., Pleș, G., Săsăran, E., Mircesu, C.V. 

(eds.) Twelfth Romanian Symposium on Palaeontology, Cluj-Napoca, 19-21 September, 2019, 

Abstract Book, Presa Universitară Clujeană, p. 89-90. 

✓ Kövecsi, S.-A., Pleș, G., Bindiu-Haitonic, R., Less, G., and Silye, L., 2019. Eocene larger 

benthic foraminiferal accumulations from Albești Limestone: microfacies analysis and 

paleoecological implications. In: Bucur, I.I., Pleș, G., Săsăran, E., Mircesu, C.V. (eds.) Twelfth 

Romanian Symposium on Palaeontology, Cluj-Napoca, 19-21 September, 2019, Abstract Book, 

Presa Universitară Clujeană, p. 57. 

✓ Bindiu-Haitonic, R., Kövecsi, Sz.-A., Pleș, G., Bălc, R., Barabás, E., Jakab, A., Veciunca, A., 

Filipescu, S., and Silye, L., 2019. Assemblages of smaller foraminifera associated with the 

nummulites banks of the Transylvanian Basin (Romania): palaeoecological remarks. In: Bucur, 

I.I., Pleș, G., Săsăran, E., Mircesu, C.V. (eds.) Twelfth Romanian Symposium on Palaeontology, 

Cluj-Napoca, 19-21 September, 2019, Abstract Book, Presa Universitară Clujeană, p. 10-11. 

✓ Andronache, A., Pleș, G., Kövecsi, S.-A., Bindiu-Haitonic, R. and Silye, L., 2019. 

Paleoenvironmental features of the Albești Limestone (Eocene) based on micropalentological 

assemblages and microfacies analysis. In: Har, N. (ed.) Rezumate, Sesiunea științifică anuală 

"Ion Popescu Voitesti" organized by the Department of Geology of the Babes-Bolyai University 

(Cluj-Napoca, 6 December, 2019), p. 19, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

✓ Bindiu Haitonic, R., Kövecsi, S.-A., Pleș, G., Bălc, R., Barabás, E., Jakab., A., Filipescu, S. and 

Silye, L., 2019. Eocene micropaleontological assemblages from the nummulitic accumulations 

(Transylvanian Basin): biostratigraphy and palaeoecology. In: Har, N. (ed.) Rezumate, Sesiunea 

științifică anuală "Ion Popescu Voitesti" organized by the Department of Geology of the Babes-

Bolyai University (Cluj-Napoca, 6 December, 2019), p. 24, Presa Universitară Clujeană, Cluj-

Napoca. 

✓ Kövecsi S.-A., Silye L., Jakab A., Barabás E., Zágoršek K., Less G., Filipescu S. 2018. Új 

mikropaleontológiai eredmények az Erdélyi-medence eocén (bartoni) Nummulites perforatus-

os padjaiból. 21. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 24-26.05.2018, Băile Felix, România, 

Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető, p. 15. 

✓ Kövecsi, S.-A., Silye, L., Less, G., Filipescu S., 2018. The facies distribution and depositional 

model for the Eocene (Bartonian) Nummulites perforatus banks within the Transylvania Basin 

(Romania). Forams 2018, Abstract book, 17-22 June, 2018, Edinburgh, Scotland, p 347-348. 

✓ Kövecsi S. A., Haitonic R., Pleș G., Silye L. 2018. Eocene (Bartonian) Nummulites perforatus 

banks from the Transylvanian Basin (Romania): facies distribution and depositional model. 

11th Geosymposium of Young Researchers, Silesia 2018, 12-14.09.2018, Istebna, Polonia, Book 

of Abstracts, p. 36. ISBN 978–83–951016–0–1. 
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Activitățile și rezultatele proiectului 

1. Activități de teren mai importante 

În mai, iunie și august 2018 au fost efectuate mai multe ieșiri pe teren, dintre care cea din mai 

efectuat în partea de nord-vest al Bazinului Transilvaniei, mai ales ceea din zona Mănăstireni, 

Văleni, Leghia au fost cele mai fructuoase. De aici s-au prelevat probe atât pentru studiul 

foraminiferelor mici și mari, cât și pentru studiul al altor microfosile, cât și pentru realizarea 

secțiunilor subțiri necesare pentru studiile de microfacies. În timpul acestor campanii a fost 

identificat o fosilă rară iar acest rezultat a fost deja publicat (vezi Kövecsi et al., 2018). 

În perioada 25-26 septembrie 2018 s-a desfășurat o altă campanie de teren în zona Jibou și în 

vecinătatea localității Rona, pe dealul Piscul Ronei unda a fost identificat o deschidere a 

bancurilor cu Nummulites perforatus (Popescu, 1978) și a fost cercetată zona cu speranța de 

a găsii noi aflorimente. Materialul colectat pare a fi foarte util pentru comparații între 

depozitele din NV-ul Bazinului Transilvaniei cu depozitele din partea nordică a bazinului. 

Pentru materialul de comparație și pentru o mai bună înțelegere a acumulărilor de 

Nummulites din Bazinul Transilvaniei am avut ieșiri de teren în alte cu potențial din România. 

Astfel a fost identifică în depozitele paleogene din Carpații Orientali acumulări de fosile 

relaționate cu tema proiectului de cercetare (vezi Ionesi, 1957, 1967, 1971 și 1974). În aceste 

lucrările autorul identifică în depozitele paleogene din Carpații Orientali asociații cu 

foraminifere mari cu Nummulites atacicus, N. chavanessi, N. globulus, N. globulus increscens, 

N. fabianii, N. preloriori, N. partschi, N. perforates, N. uroniensis etc. În campania de teren 

efectuate în Bazinul Văii Moldovei, am identificat doar depozite turbiditice bine-cunoscute a 

fi marin adânci, ceea ce pune sub problematica remobilizării foraminiferelor mari menționate 

anterior. Din depozitele eocene din Pânzele de Tarcău și Vrancea au fost colectate și analizate 

probe în vederea analizei conținutului micropaleontologic unul din obiective fiind compararea 

rezultatelor cu cele obținute în acumulările numulitice din Bazinul Transilvaniei.  

În perioada 14-18 aprilie 2019 am efectuat activități de teren în zona Porcești (jud. Sibiu) și 

Albești de Muscel (Argeș). În zona Porcești s-au prelevat probe din depozitele eocene care 

aflorează pe bordura nordică a masivului Făgăraș. În zona Albești de Muscel au fost colectate 

probe tot din calcare eocene. Principalul scop al acestor campanii de teren a fost probarea 

carierei de calcar din localitate, momentan abandonată, dar din care mai demult s-a exploatat 

calcarul care a fost folosit drept piatră ornamentală. Pe lângă probarea nivelelor din carieră, 

am reușit să probăm și alte aflorimente cu același calcar, situate în afara carierei. 

A doua campanie de teren s-a desfășurat în perioada 8-9 Iulie 2019 în zona Jibou (jud. Sălaj) 

unde au fost identificate aflorimente noi care conțin depozitele bancurilor cu nummuliți și s-

a probat aceste aflorimente. 

În 15 iulie 2019 cu participarea colaboratorilor noștri pe tema studiul urmelor de bioeroziune 

Dávid Árpád (Universitate din Debrecen, Ungaria) și Fodor Rózália (MTM Mátra Múzeum, 
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Ungaria) au fost colectate în zona Jibou (jud. Sălaj) la prelevare de probe pentru studiul 

urmelor de bioeroziuni aflate pe specimene de numuliți.  

În perioada 21-24 septembrie 2019 a fost organizat o campanie de teren în zona Sâncraiu (jud. 

Cluj) cu participarea cercetătorilor care fac parte din Working Group On Larger Foraminifera 

(Wolf): Dr. Less György, Universitate din Miskolc, Ungaria, Dr. Cesare Andreea Pappazoni, 

Universitatea din Modena, Italia, Dr. Antonino Briguglio și Dr. Wolfgang Eder ambi de la 

Universitatea din Genova, Italia. Această ieșire a făcut parte din Workshopul organizat la 

Sâncraiu. 

 

2. Activități de laborator și metode folosite 

Zonele de aflorare din care au fost analizate probele sunt: zona Gilău - Mănăstireni Văleni 1, 

Mănăstireni Văleni 2, Mănăstireni Văleni 3, Mănăstireni Văleni 4, Mănăstireni, Căpuș 1, Căpuș 

2, Văleni 1, Văleni 2, Leghia, Florești – Cetatea Fetei, Gilău 1, Gilău 2, Gilău 3, Gilău Autostrada, 

Luna 1, Luna 2, zona Meseș -  Rona. Numărul de probe analizate per afloriment a variat de la 

2 la 7. 

Studiile biometrice pe specimele de Nummulites au fost efectuate pentru delimitarea 

mediilor și faciesurilor depoziționale și în vederea interpretărilor hidrodinamice ale mediilor 

depoziționale. Conform datelor publicate de Hallock & Glenn (1986) rapoartele T/D ( T= 

grosime, D=diametru) sunt direct proporționale cu parametrii fizici ale mediului de viață ale 

foraminiferelor mari recente. Datorită faptului că foraminiferele mari trăiesc în simbioză cu 

alge fotosintetice rapoartele T/D se schimbă cu adâncirea mediului depozițional. Așadar în 

mediile de depozițional mai puțin adânci bine înluminate specimenele de Nummulites au un 

raport T/D mai mari iar în zonele mai adânci au rapoarte T/D mai mici, datorită faptului că 

foraminiferul trebuie să își adapteze testul pentru ca simbionții să aibă lumină suficientă 

pentru fotosinteză. Nu în ultimul rând acest raport poate fi influențat și de hidrodinamica 

mediului și de transparența apei (Renema, 2005). 

Probele utilizate pentru analiza foraminiferelor mici au fost inițial separate din totalul de 

probă colectată din teren (cu ajutorul sitei cu ochiuri de 1 mm). Probele separate au fost 

cântărite, tratate cu apă oxigenată (H2O2) de concentraţie 3% si spălate peste sita cu ochiuri 

de 63 μm. Rezidul rămas a fost uscat în etuvă la temperatura de 60°C; după uscare etapa de 

cântărire a fost repetată pentru a se putea observa cantitatea de fracția foarte fină pierdută 

prin spălare. Toate gramajele de dinainte și de după prelucrare sunt inventariate intr-un fișier 

excel. Datorită abundenței foraminiferelor mici și a cantității mare de reziduu după uscare 

acesta a fost împărțit cu ajutorul microspliterului funcție de abundența în microfosile a 

probelor analizate (din marea majoritate a probelor a fost analizată fracția 1/64). Toate 

specimenele de foraminifere mici au fost numărate încadrare taxonomic la nivel de gen și 

acolo unde a fost posibil la nivel de specie. Specimenele reprezentative și bine păstrate (figura 

3) au fost fotografiate la microscopul electronic din cadrul Institutului Național de Cercetare 
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-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj Napoca folosind țintele de aur 

procurate în cadrul proiectului prezent.  

Nanofosilele calcaroase utilizate pentru determinarea vârstei depozitelor și pentru 

reconstrucția condițiilor paleoecologice, au fost analizate în 66 de probe, colectate din 8 

areale. Preparatele microscopice au fost confecționate pe baza metodei standard (Bown și 

Young, 1998) și analizate la microscopul optic cu grad de mărire de x1000 atât în lumină 

polarizată cât și la nicoli în cruce. Fotografiile au fost efectuate cu camera digitală AxioCam 

ERCc5s. În probele cu abundență ridicată a nanofosilelor calcaroase au fost numărate cel 

puțin 300 de specimene iar în cele cu abundență scăzută au fost luați în considerare toți 

indivizii prezenți în 800 de câmpuri microscopice. Asociația de nannofosile calcaroase este 

alcătuită din 34 de specii, diversitatea cea mai scăzută înregistrându-se în arealul Florești (21 

de specii) și Luna de Sus (25 de specii) iar cea mai ridicată în arealul Gilău (34 de specii) și Rona 

(31 de specii). Abundența individuală variază de la un afloriment la altul, cea mai ridicată 

înregistrându-se în arealul Rona și cea mai scăzută în arealul Mănăstireni. Zonările standard 

utilizate în acest studiu urmăresc conceptele lui Okada și Bukry (1980), Perch-Nielsen (1985) 

și Varol (1998). 

În vederea efectuării unor studii privind microfaciesurile au fost alese în funcție de trăsăturile 

morfologice și structurale părți din bancul nummulitic. Dat fiind faptul că majoritatea 

aflorimentelor cunoscute sunt slab cimentate sau consolidate (packstone-uri sau 

rudstone/floatstone-uri fisurate cu matrice argilos-nisipoasă) au fost probate acelea care 

dispun de o constituție litologică optimă confecționării secțiunilor subțiri. Chiar dacă unele 

porțiuni sunt mai bine consolidate (cimentate), natura litologică per ansamblu este una destul 

de precară pentru confecționarea secțiunilor, probele fiind predispuse la sfărâmare. Astfel a 

fost necesară alegerea unei metodologii speciale caracterizată printr-o serie de proceduri 

(aplicate în teren și în laborator) care au permis realizarea acestora. Ulterior prelevării, 

majoritatea probelor au fost învelite în folie în vederea diminuării fragmentării și transportului 

spre laboratorul de preparare. În laborator, probele au fost introduse într-o soluție biadezivă 

Korapox pentru a le consolida în scopul tăierii cu discul diamantat. Probele au fost lăsate la 

întărit în soluție timp de câteva zile, procedura consolidării cu această substanță fiind repetată 

după ce au fost tăiate. Chiar dacă metoda necesită o cantitate destul de mare de soluție 

biadezivă și totodată un timp mai îndelungat dedicat realizării secțiunilor, ea a permis 

efectuarea unui număr de 20 de secțiuni subțiri și plachete lustruite pentru prima dată din 

aceste bancuri nummulitice. Clasificarea și descrierea plobelor a fost făcută în conformitate 

cu clasificarea lui Dunham (1962). Raportul dintre formele macrosferice (A) și cele 

microsferice (B) de Nummulites perforatus au fost efectuate pentru fiecare secțiune. 

  



8 
 

3. Rezultate seminificative 

3.1. Asociațiile de Nummulites 

Principalul scop al studiilor legate de bancurile cu numuliți din NV Bazinului Transilvaniei a 

fost studierea asociațiilor de Nummulites și elaborarea unui model de depozițional al acestor 

depozite. Pe baza studiilor taxonomice și sedimentologice a celor 17 profile au fost 

identificate trei asociații diferite. 

Asociația 1 (autochton) depozitată în contextul unei medii puțin adânci o hidrodinamică 

ridicată. Pe baza asociației de Nummulites perforatus și N. beaumonti care formează un cuplu 

straniu “odd partnership” (Hottinger, 1999), acestă asociațiie este identificată ca o asociație 

autohtonă (Kövecsi et al, 2016; Brigguglio et al., 2017). Forma subglobulară indică 

paleomediul fiindcă foraminiferele mari își adaptează forma și dimensiunea testului la mediile 

hidrodinamice și adâncime pentru a rezista la energia mediului (Brigguglio și Hohenegger, 

2011) și se adaptează astfel și la alte condiții cum ar fi luminozitatea (Hallock și Glen,1986; 

Renema, 2005). Mediul cu hidrodinamică ridicată mai este marcat de stucturile haotice și 

lineare formate din numuliți. Structurile haotice sunt interpretate ca rezultate a acțiuni 

valurilor (Racey, 2001; Beavington-Penney et al., 2005), iar cele lineare indică compactare în 

situ a testelor (Racey, 2001) sau mobilizarea lor de curenți ori valuri (Aigner, 1985; Racey, 

1995; Racey, 2001). Aceste date sunt în concordanță cu starea de prezervare a specimenelor 

studiate. Ele aparțin predominant grupului 1 dar sunt prezente și specimene aparținănd al 

grupului 0 pe scara tafonomică introdusă de Beavington-Penney (2004). Grupul 1 indică faptul 

că specimene au fost abradate datorită acțiunilor ale valurilor iar grupul 0 indică depunerea 

depozitelor în loc (Beavington-Penney, 2004).  

Asociația 2 este determinată ca asociație autohtonă-para-autohtonă, cu hidrodinamică 

ridicată, fiind  alcătuită în totalitate de specimene de N. perforatus. Această asociație apare 

numai în sedimente cu structuri haotice, însă rar și structuri lineare și imbricate au fost 

observate. Starea de prezervare a specimenelor aparțin predominant grupului 1, dar si 

specimene aparținând grupului 0 sunt prezente. Forma umflată-lenticulară a specimenelor 

indică un mediu puțin mai adânc cu hidrodinamică ridicată față de asociația 1.  

Asociația 3 pe baza studiilor taxonomice este alcătuită de N. beaumonti și N. perforatus. 

Formele specimenelor de numuliți sunt lenticulare-umflate spre lenticulare, iar pe baza 

prezervării testului ele pot fi grupate în grupul 2 dar si specimene aparținând grupului 1 sunt 

prezente. Prezența taxonilor N. beaumonti și N. perforatus în aceeași asociație indică faptul 

că asociație este una autohtonă (Kövecsi et al., 2016; Briguglio et al., 2017). Diferență dintre 

asociația 1 și asociația 3 este dată de faptul că asociația 3 este dominată de specia N. 

beaumonti, formele testelor de numuliți sunt mai aplatizate, lenticulare-aplatizate spre 

lenticulare ce indică medii mai adânci cu hidrodinamică mai scăzută.  

Coroborând direcțiile paleocurenților măsurate (fig. 1) în secțiunile studiate cu direcția 

dispunerii asociațiilor identificate, direcția de adâncire a bancului cu numuliți din NV Bazinului 

Transilvaniei este de la N-NV la E-SE.  
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Fig. 1. Diagramma direcțiile de paleocurenți măsurate în secțiunile studiate. A- Secțiunea M, 

proba M5; B- Secțiunea Le, proba Le1B; C- Secțiunea Lu-R, proba Lu-R-B; D-Secțiunea Lu-R, proba Lu-

R-D. 

3.2. Asociațiile de foraminifere bentonice mici 

A fost observat ca asociațiile de foraminiferele mici prezintă diferențe în compoziție de la 

zonele de aflorare din zona Gilău față de zona Meseș. Mai exact asociațiile din zona zona Gilău 

sunt dominate de specii bentonice calcaroase epifaunale genurile abundente fiind 

Pararotalia, Lobatula, Cibicides, Eponides, În procente mai scăzute apar si reprezentanți ai 

genurilor Nonion, Reusella, Bolivina, Bulimina. Asociațiile din zona Rona cuprind toate cele 

trei grupuri de foraminifere: aglutinante (Ammobaculites, Rhabdammina, Saccammina), 

bentonice calcaroase (Pararotalia, Protelphidium, Sagrinopsis, Nonion) și planctonice 

(Globorotalia, Acarinina). 

Compoziția micropaleontologică sugerează o adâncire progresivă a mediilor depoziționale din 

zona Gilău spre zona Meseș și o tranziție de la medii oligotrofe spre eutrofe pentru arealele 

menționate anterior. 
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Fig. 2. Foraminifere mici fotografiate la microscopul electronic.  

1. Pararotalia byramensis, 2. Parotalia subinermis, 3. Parotalia inermis, 4. Lobatula 

lobatula, 5. Eponides haidingeri, 6. Sagrinopsis aspera, 7. Protelphidium sp. 

Pentru materialul de comparație și pentru o mai bună înțelegere a acumulărilor de 

Nummulites din Bazinul Transilvaniei datele colectate în alte zone cu potențial din România 

au fost sintetizate într-o lucrarea științifică Bindiu-Haitonic, R. et al. (2019). 

3.3. Asociații de nanofosile (în colaborare cu Ramona Bălc, UBB) 

În premieră au fost cercetate și nanofosilele care apar în acumulările de nummuliți urmărind 

sugestiile unui evaluator al proiectului nostru. Mai jos sunt prezentate câteva rezultate mai 

importante. 

Profilul Luna de Sus (Lu1-2 și Lu-R) 
În cadrul profilului domină reticulofenestridele mari (Reticulofenestra umbilicus, 

Reticulofenestra dictyoda) al căror procentaj atinge în unele probe 72%. Componente 

importante ale asociației de nannofosile calcaroase sunt Zygrhablithus bijugatus care domină 

asociația în proba Lu-R-E (35.56%), Neococcolithes dubius care domină asociația la nivelul 

probei Lu-R-A (36.08%%), Coccolithus pelagicus – specie dominantă în proba Lu-R-G (28%), 

Blackites inflatus - cu procentaje ridicate în probele Lu2A (27.12%) și Lu2B  (26.20%) și 

Reticulofenestra daviesii (până la 15%) (Fig. 2). În cadrul profilului se remarcă abundența 

fluctuantă a speciilor enumerate, cea mai mare abundență remarcându-se la nivelul probei 

Lu-R-A. La acest nivel asociația este dominată de Neococcolithes dubius urmată de 

Zygrhablithus bijugatus (14.17%) și Coccolithus pelagicus (12.03%). 
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Fig. 3. Distribuția procentuală a principalelor specii de nannoplancton calcaros din arealul Luna de 
Sus (Lu1-2 și Lu-R) 

 

Profilul Gilău (Gi1-3 și Gi-Au) 
Abundența speciilor este asemănătoare cu cea din profilul de la Mănăstireni, R. umbilicus fiind 

specia care domină asociația. Împreună cu R. dictyoda aceasta formează până la 84.62% din 

asociație. Componente importante ale asociației de nannofosile calcaroase sunt și 

Zygrablithus bijugatus care domină asociația în proba Gi-Au-1D (27.43%), Blackites inflatus 

(până la 27.51%), Neococcolithes dubius (până la 17.03%), Coccolithus pelagicus (până la 

13.67%) și Reticulofenestra daviesii (până la 9.88%) (Fig. 3). Rar și discontinuu apar și specii 

de Micrantholithus și Pontosphaera. În cadrul acestui areal abundența cea mai ridicată s-a 

înregistrat în proba Gi2A iar cea mai scăzută în proba Gi-Au-2D.  

Profilul Rona (Rona2-6) 
Acest profil este caracterizat de o diversitate mai ridicată decât în celelalte profile. În cadrul 

asociației de nannofosile calcaroase, se remarcă prezența unor specii care în arealul sud-estic, 

fie sunt prezente în număr mic, fie sunt în totalitate absente. Aceste specii fac parte din 

genurile Discoaster (D. barbadiensis, D. saipanensis), Micrantolithus (M. breviradiatus, M. 

flos, M. crenulatus) și Sphenolithus (S. moriformis, S.predistentus, S. spiniger). În număr mic s-

a remarcat și prezența speciilor Helicosphaera compacta și Latnernithus spp. Asociația este 

clar dominată de specia Reticulofenestra minuta care în proba 4 ajunge până la 86.45%, cea 

mai mică abundență fiind înregistrată în proba 6 (12.29%), acolo unde speciile de Discoaster 

domină asociația (Fig. 6). Se remarcă, de asemenea numărul redus al reprezentanților genului 

Ericsonia, și al speciilor N. dubius și Z. bijugatus.  
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Fig. 4. Distribuția procentuală a principalelor specii de nannoplancton calcaros  
din arealul Rona (Mi1-5 și Mv1-Mv4) 

 

Biostratigrafie și paleoecologie 
Asociația de nannoplancton calcaros indică vârsta bartoniană a depozitelor studiate. 

Depozitele din arealul sud-estic pot fi încadrate la Biozona NP17 (Perch-Nielsen, 1985) sau 

CP14 Zona cu Reticulofenestra umbilicus (Okada și Bukry, 1980), baza acestei zone fiind 

marcată de prima apariție a speciei marker. Conform biozonării lui Varol (1998) depozitele 

din arealul Rona pot fi încadrate la Subzona NNTe11B cu Neococcolithes dubius, pe baza 

prezenței în cadrul asociației a speciei Sphenolithus predistentus, a cărei primă apariție a fost 

semnalată la nivelul Bartonianului, în partea inferioară a zonei NP18. 

Condițiile paleoecologice, relevate de asociațiile de nannoplancton calcaros, sunt 

caracterizate de medii oligotrofe în arealul de sud-est și de condiții mai eutrofe, cu un nivel 

ridicat de nutrimente și instabilitate mai accentuată în arealul nord-vestic. 

 

Fig 5. Nannoplanctonul calcaros din Formațiunea de Căpușu. Imaginile sunt capturate în lumină 
polarizată cu nicoli în cruce și nicoli în paralel. 1 – Blackites inflatus (proba Lu-1B); 2 – Coccolithus 
pelagicus (proba Gi-Au-1A); 3 – Ericsonia subpertusa  (proba M5); 4 – Discoaster barbadiensis (proba 
Rona4); 5 – Micrantolithus flos (proba Mv-4B); 6 – Reticulofenestra daviesii (proba Gi2A); 7 – 
Reticulofenestra dictyoda  (proba Mv-4B); 8 – Neococcolithes dubius (proba Gi-Au-1A); 9 – 
Zygrhablithus bijugatus (proba Lu-1B); 10 – Reticulofenstra minuta (proba Rona 3B); 11 – 
Reticulofenestra umbilicus  (proba FCF1); 12 – Sphenolithus predistentus (proba Rona5A) 
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3.4. Asociații de briozoare fosile 

Din probele prelevate din NV Bazinului Transilvaniei, s-a identificat o asociație de briozoare 

monospecifică cu Kylonisa triangularis identificat până acum doar în două locații din sud 

vestul Franței respectiv Gironde și Stampi an of Gaas în depozite oligocen medii (Keij, 1972). 

Prin identificarea acestei specii in depozitele de eocen mediu (Bartonian) din Bazinul 

Transilvaniei putem spune cu mare probabilitate că specia Kylonisa triangularis a apărut în 

Bazinul Transilvaniei în perioada Eocenului mediu de unde în perioada Eocen/Oligocen a 

migrat spre nord (sudvestul Franței actuale). Datele și configurația paleogeografică din 

perioada Eocen/Oligocen (Rögl, 1999; Popov et al., 2004) confirmă această interpretare. Nu 

în ultimul rând prin identificarea specie Kylonisa triangularis în Bazinul Transilvaniei am reușit 

să precizăm distribuția stratigrafică a acestei specii care datorită rezultatelor obținute de noi 

are o distribuție din Eocenul mediu (Bartonian) până în Oligocenul mediu (Kövecsi et al., 

2018a). 

3.5. Morfometria și reconstituirea strategiei de reproducere la Nummulites perforatus 

(în colaborare cu membrii grupului WOLF) 

Au fost studiate distribuția mărimii camerelor embrionare (proloculi) din asocițaii de 

Nummulites perforatus din Leghea și dealul Mulatău, Văleni (județul Cluj, Romania). Scopul 
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studiului este obținerea unei imagini exacte a distribuției mărimii proloculilor și a omogenității 

generației sexuale în două populații de Nummulites perforatus din zone diferite. Aceste locații 

și populații au fost potrivite studiului din cauza numărului mare de indivizi din generațiile 

sexuale și asexuale găsite. Diametrul camerele embrionare au fost măsurați cu ajutorul unui 

microscop. Pentru analiza distribuției dimensiunilor au fost folosite diferitele teste GOF cum 

ar fi testele χ2 și Shapiro-Wilk.  

Tabelul 1. Statisticile privind compararea distribuțiilor teoretice log normale cu distribuția diametrelor 
de embrioni din cele două populații, cu și fără fracțiunea de diametru mică. 

 

 eșantion complet eșantion fără farcțiunea de diametru mic 

 Chisq p Shapiro W p Chisq p Shapiro W p 

Leghea 45.03 <0.001 0.99146 <0.001 21.81 0.29 0.99717 0.08 

Malatău 207.77 <0.001 0.98122 <0.001 18.82 0.47 0.99716 0.08 

 
Folosind aceste teste în primii pași a fost stabilită lipsa potrivirii distribuției datelor cu 

distribuția log normală. Însă după ce au fost scoase din intervalul inițial diametrele mici, 

potrivirea distribuției cu cea log normală a fost atinsă. Rezultatul poate însemna că, pe lângă 

majoritatea specimenelor care aparțin formei sexuale din eșantion, majoritatea specimenelor 

asexuale să fie derivată din specimenele aparținând formei sexuale, în timp ce o porțiune 

mică, dar detectabilă a derivat din forma asexuală. În acest fel, pentru prima dată, se poate 

dovedi bine cunoscutul trimorfism al foraminiferelor din materiale fosile. 

 
Fig 6. Distribuțiile teoretice log normale și a diametrelor de embrioni din cele două populații, cu și 

fără fracțiunea de diametru mică. 
 

3.6. Bioerosion structures of the Nummulites of Jibou region (în colaborare cu Árpád 

Dávid, Universitatea din Debrecen) 



15 
 

Biological erosion plays important role in both modern and ancient marine environments. It 

is widely used in taphonomic and palaeoecologic interpretations in the fossil record. In this 

case nummulite tests served as hard substrate for the bioeroding organisms. These have been 

collected at two localities in the vicinity of Jibou, Partium, Romania. The localities are the 

following: 1 Jibou, Köszvény-ditch and 2 Rona, roadcut. The formations of the localities belong 

into the Kapus Formation, and Middle-Eocene (Bartonian) in age.  

The aim of the investigations to study the bioerosion structures occurring on and in the tests 

of the nummulites, to reveal and refine the palaeoenvironmental and palaeoecological 

circumstances of the former marine realm. 

Three samples (6 dm3 each) have been collected at the localities. The fossiliferous materials 

have been treated with hydrogen-peroxide. After drying the sediment, it was sieved using 0.5 

mm sieve. Then „B” forms had been sorted and examined.  Photographs had been taken both 

at the localities and in the laboratory. Altogether sixteen bioeroded specimens were 

examined using microCT analysis.  

 
The samples were collected at Jibou, Köszvény-ditch and Rona, roadcut. In Jibou two different 
nummulite bearing dark grey coloured marl layers are exposed at this place. It is why two 
samples have been collected here. These are marked as Kösz-1 and Kösz-2. The nummulites 
of Kösz-1 are larger and thicker. While in the case of the Kösz-2 the nummulites are dark grey 
or black coloured.  
The exposure in Rona, roadcut: the nummulite bank at this locality is situsted in light-yellow 
coloured clayey-marl. The nummulites are yellowish-white in colour and much more larger 
comparing with the previous ones. But the number of the nummulite test are fewer here. 
Among them pathological forms; saddle-shaped specimens can be observed.  
 
The preservation state of the examined fossil specimens is quite good. The ratio of the 

fragments is only around 10 percentage regarding each samples (Table 2.). 

The rate of the bioeroded nummulite tests are unusually high: Kösz-1 23.36 %, Kösz-2 18.25 

% și Rona 16.35 %. 

On the basis of morphology, the borings can be divided into five categories: 1 subspherical 

cavities, 2 cylindrical holes, 3 paraboloid pits, 4 spiral tubes, 5 undulating tubes. These borings 

refer to the activity of gastropods, polychaete and sipunculid worms, and persumably clionaid 

sponges. 

In the case of Kösz-1 and Kösz-2 localities the subspherical cavities, cylindrical holes and 

paraboloid pits are dominat. The distribution of the bioerosion structures show similarities 

among these two places. While spiral tubes and undulating tubes are the most frequent in 

the nummulite test originating from the Rona locality. 

These differences refer to significant environmental circumstances between the two localities 

(currents, water depth, depositional rate eg.). And also shows differences in the 

characteristics of the substrates, like the size and thickness of the nummulite tests. 

Table 2. Number and distribution of Nummulites tests in the case of the three localities. Legend: Red 
and green colors show percentages. 
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Locality Total 
Preservation 

Bioeroded 
total 

Preservation 
 

intact fragment intact fragment 

Kösz - 1 565 
518 

91,68 
47 

8,32 
132 

23,36 
107 

81,06 
25 

18,94 

Kösz - 2 942 
874 

92,78 
68 

7,22 
172 

18,25 
146 

84,88 
26 

15,12 

Rona 373 
326 

87,39 
47 

12,61 
61 

16,35 
49 

80,32 
12 

19,68 

Total 1880 
1718 
91,33 

162 
8,62 

365 
19,41 

302 
82,74 

63 
17,26 

 

3.7. Microfaciesurile și istoria diagenetică ale acumulărilor de Nummulites 

Introducere și obiective 
Analizele de microfacies asupra unui număr de 25 de probe prelevate din trei bancuri 

numulitice din nord-vestul Bazinului Transilvaniei (Mănăstireni, Văleni și Leghia) au permis 

pentru prima dată noi observații asupra arhitecturi morfo-structurale ale acestor acumulări 

bioclastice. Identificarea criteriilor structural-texturale, proceselor de diageneză, porozității 

sau a conținutului micropaleontologic au fost utile în interpretarea condițiilor de mediu 

(paleoecologie, hidrodinamică, zonă de facies) precum și integrarea bancurilor nummulitice 

într-un ansamblu paleogeografic mai larg. Analiza proceselor diagenetice a permis noi 

observații și interpretări asupra structurilor caracteristice generate de cimentare, 

compactare, porozitate sau abraziune/fragmentare. Coroborarea datelor obținute prin 

analiza microfaciesală cu cele sedimentologice (structuri sedimentare) și paleontologice 

(biodiversitate, biometrie, etc.) va reprezenta o metodă extrem de utilă în calibrarea datelor 

și interpretarea finală a întregului materialului probat. 

Rezultate 

Descrierea aflorimentelor probate 
Mănăstireni: Acest afloriment este localizat în proximitatea comunei Mănăstireni. Este 

reprezentat printr-o succesiune relativ groasă (aproximativ 2.5 metri grosime stratigrafică) de 

acumulări numulitice (banc numulitic) slab cimentate înglobate într-o matrice nisipoasă 

detritică. Partea inferioară a bancului este caraterizată de o dispunere haotică a testurilor de 

nummuliti. Majoritatea formelor B de N. perforatus sunt afectate de procese de bioeroziune 

(predominat perforații de tip Trypanites). Fragmente de moluște (cochilii fragmentate de 

bivalve) sunt rare. Inspre partea mediană a profilului se poate observa o ușoară 

suprafață de eroziune, urmată de un nivel mai grosier cu numeroase exemplare de N. 

perforatus. Important este și faptrul că unele forme B de nummuliți dezvoltă structui 

imbricate. In partea superioară a succesiunii probate se regăsește un nivel mai bine 

cimentat puternic compactat. Majoritatea testurilor de nummuliți prezintă o dispunere 

liniară. 
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Văleni: Cel de-al doilea afloriment se regăsește la ieșirea din satul Văleni pe partea 

dreaptă a albiei unui mic pârâu (la aproximativ 5km de primul). Succesiunea probată are 

în jur de 1.70 metri și constă în packstone-uri bioclastice cu multe forme megalosferice 

de N. perforatus în partea inferioară, urmate, înspre partea mediană și superioară de 

floatstone-uri stilolitizate și fracturate cu forme microsferice și megalosferice într -o 

matrice fin granulară alcătuită în special din claste mici fragmentate de testuri  de 

nummuliți și unele fragmente de echinoidee (radiole și plăcuțe). Probarea a fost mai 

dificilă în cadrul acestui afloriment datorită aspectului aproape vertical. Au fost 

prelevate 6 probe din bancul nummulitic. 

Leghia: Ce-a de-a treia zonă vizată probării a fost aflorimentul de la Leghia. Aici se poate 

constata că bancul nummulitic probat este puternic compactat și fracturat, afirmație 

demonstrată prin numeroasele exemple ale dizolvărilor sub presiune (stilolite) din cele 

trei probe colectate.  

Analiza microfaciesală  
Secțiunile subțiri și plachetele lustruite efectuate din probele prelevate din cele trei 

aflorimente au permis observarea și interpretarea unor trăsături de facies care, în lipsa 

acestora, nu au putut fi observate anterior. Ele sunt prezentate succinct in Fig. 1 și vor fi 

discutate în detaliu în cele ce urmează. 

Aflorimentul de la Mănăstireni (Fig. 8): Din punct de vedere al tipurilor principale de 

microfacies am identificat alternanțe de packstone și floatstone-uri bioclastice cu forme 

megalosferice și microsferice de N. perforatus. Fabric-ul este destul de condensat și cimentul 

sparitic lipsește. Trebuie precizat faptul că în afară de nummuliți au fost identificate sporadic 

fragmente de echinodermate și extrem de rar rotalide mici. Sedimentul cu caracter nisipos-

marnos (matricea) din jurul biotelor este alcătuit aproape în totalitate din fragmente de 

diferite dimensiuni (predominant sub-milimetrice) de testuri de nummuliți. De remarcat este 

dominanța contactelor micro-stilolitice, suturale și tangential-suturale între bioclaste, în 

special în cazul contactelor dintre exemplarele microsferice de N. perforatus. În unele cazuri 

contactele suturale par să se dezvolte sub forma unor seturi stilolitice mai mult sau mai puțin 

paralele dar, în general, apar dispuse în seturi anastomozate sau conjugate urmărind 

contactele intergranulare cu rezistență mai mică la dizolvare. Au fost observate și unele 

structuri (perforații, micro-excavații) în testurile formelor microsferice de nummuliți rezultate 

în urma acțiunii organismelor litofage (bivalve perforatoare, annelide). Porii (golurile) 

rezultate în urma perforațiilor au fost umpluți ulterior cu sediment de fracție granulometrică 

fină sau, mai rar, geopetal.  
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Fig. 7 Tipurile principale de microfacies, caracteristici structural-texturale si rapoartele A/B din 
fiecare afloriment probat 

Aflorimentul de la Văleni (Fig. 9): Este reprezentat în partea inferioară prin 

packstone/wackestone-uri bioclastice cu N. perforatus, packstone/floatstone-uri în partea 

mediană și floatstone-uri bioclastice compactate cu stilolite în partea superioară. Matricea 

este fină alcătuită din particule mici de testuri de nummuliți. În partea inferioară a bancului 

se constată o dominanță a formelor megalosferice de N. perforatus, raportul dintre formele 

A și B schimbându-se spre partea mediană și superioară. La fel ca și în cadrul primului 

afloriment sunt prezente rezultate ale dizolvărilor sub presiune (contacte suturale, stilolite) 

dar la o frecvență mai scăzută. Cimenturile associate diagenezei timpurii lipsesc. În spre 

partea mediană și superioară a bancului se poate observa un grad mai ridicat de compactare 

demonstrat prin frecvente contacte suturale, în special între specimenele microsferice de 

1621E

Chaotically stacked 

nummulitic rudstone  

(MFT2)

Large sized N. perforatus  B-form 

tests and rare small benthic 

foraminifera

Columnar stylolitic structures and multi-grain reticulated sutured seams; different 

types of bioerosional microstructures within large sized nummulitic specimens; inter- 

and intra-particle porosity is relatively high

48 5 10

1623D

Densely packed 

nummulitic rudstone 

(MFT1) 

N. perforatus  A- and B-form tests, 

rare small echinoid and mollusk 

fragments 

Well cemented bioclastic levels with a very high compaction degree; the concavo-

convex and sutured contacts dominates this microfacies; some of the nummulite 

tests are highly truncated due to presure dissolutions forming a mash-type 

condensed fabric; secondary porosity (channel type) is well developed; swarms of 

high amplitude stylolitic structures are visible

189 34 6

1623C

Chaotically stacked 

nummulitic rudstone  

(MFT2) 

Moderately preserved N. 

perforatus  tests

Anastomosing stylolitic stuctures; fine grained matrix composed exclusively of 

abraded numulitic test fragments; perforations are visible on some large specimens 
222 11 20

1625B

Chaotically stacked 

nummulitic rudstone  

(MFT2) 

Abundance of N. perforatus  (A-

form) tests and scarce small 

foraminifera and echioid spines

Moderate to high compaction degree (conjugated sets of small/high amplitude 

stylolitic structures); deformed and fragmented numulitic tests; numerous 

bioerosional features (Gastrochaenolites -type borings) within B-form N. 

perforatus  tests; development of second secondary porosity 

281 24 12

1623A
Nummulitic rudstone 

(MFT1) 

N. perforatus  tests and scarce 

echioid fragments (broken small 

plates and spines)

Irregular stylolitic sets; columnar sutured contacts; abraded and fragmented tests; 

perforations and borings are common; lack of early marine cements 
133 20 7

1626D

Densely packed 

nummulitic rudstone 

(MFT1)

Densely packed N. perforatus  B- 

form tests and numerous fragmented 

small sized skeletal nummulitic debris

The matrix is made entirely of different sized nummulitic test fragments; large sized 

N. perforatus  B-form tests; pressure dissolution sets are common (swarms of 

low/high amplitude stylolites); primary and  secondary porosity is well developed 

(mostly channel type prosity developed on dissolution planes); perforations are 

common 

99 13 8

1626C

Chaotically stacked 

nummulitic rudstone  

(MFT2) 

Fragmented N. perforatus  tests and 

rare small benthic foraminifera

Conjugated and irregular stylolitic sets; highly fragmented A-form N. perforatus 

tests; high secondary porosity; borrings and perforations are common 
395 30 13

1626B
Nummulitic rudstone 

(MFT1) 

A and B form N. perforatus  tests 

and scarce echinoid fragments 

Low and high amplitude stylolitic sets; sutured and tangential contacts between 

nummulitic tests are common; large Gastrochaenolites -type perforations within 

the B-form N. perforatus  tests; relatively high compaction degree 

(abraded/fragmented/deformed numulitic tests)   

378 32 12

1626A
Bioturbated nummulitic (A-

form) rudstone (MFT3) 

Abundance of A-form N. 

perforatus  tests 

Condensed fabric with abundant nodule-bounding sutured seams; well developed 

primary inter-particle porosity; the A-form numulitic test are devloping a stacked 

pattern; incipent development of secondary porosity; bioturbation is common

777 19 41

1630B

Densely packed 

nummulitic rudstone 

(MFT1) 

N. perforatus (A- and B-form) tests 

and different sized nummulitic 

fragments; echinoid fragment are very 

rare

Irregular stylolite sets and sutured/concavo-convex contacts between nummulitic 

tets; borings and perforation marks (some of the borings are filled with geopetal 

fine sediment); the matrix is made exclusively of fine grained nummulitic broken 

fragments due to a high compaction degree and pressure dissolutions 

211 14 15

1630A

Densely packed 

nummulitic rudstone 

(MFT1) 

Densly packed nummulitic tests, rare 

echinoid spines and plates and scarce 

mollusk small fragments 

Syndepositional cements are absent; high compaction degree; sutured grain 

contacts are common; numerous irregular anastomosing (mostly columnar) stylolite 

sets; most of the B-form numulite tests posess  perforations marks; inter-particle 

porosity is high; secondary porosity is represented by channel-type ellongated 

pores following sutural planes 

325 38 9
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nummuliți. Fisurile sunt mai rare și o parte din acestea sunt umplute cu un material roșiatic 

îmbogățit in oxi-hidroxizi de fier. Perforațiile și bioeroziunile sunt frecvente în aceste 

microfaciesuri. Alte bioclaste pot fi reprezentate prin rare fragmente de echinodermate. În 

concluzie, acest afloriment este caracterizat de trăsături similare cu cel de la Mănăstireni, 

diferențele fiind legate de gradul de compactare puțin mai scăzut. Este posibil ca o parte 

fragmente de nummuliți din partea mediană și superioară a bancului sa fie rezultatul unei 

abraziuni datorate unor oscilații hidrodinamice. Formele angulare și subangulare ale micilor 

fragmente nu admit posibilitatea unui transport pe distanțe mari.     

 

Fig. 8. Trăsături de microfacies (Mănăstireni). a – Floatstone nummulitic cu un grad moderat de 
compactare. Se poate observa și faptul că unele specimene de N. perforatus (forme B) posedă 
perforații și cavități de dizolvare; b – Nummulites perforatus (formă B); c – Packstone/floatstone 
nummulitic puternic compactat. Se poate observa prezența numeroaselor contacte micro-stilolitice 
între nummuliţi generate de seturi de dizolvări sub presiune (săgeți albastre); d – Test de N. perforatus 
(formă B) puternic fracturat generând un fabric condesat; e – Contacte suturale între testurile 
nummulitice legate de structuri microstilolitice cu amplitudine moderată (săgeată galbenă) și 
dezvoltarea incipientă a porozității secundare de tip canal (săgeata albastră); f – Stilolite anastomozate 
(săgeți albastre) într-un packstone/floatstone bioclastic; g – Matricea din (f) alcătuită aproape exclusiv 
din fragmente detritice mici de testuri de nummuliti. 
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Aflorimentul de la Leghia: Acest afloriment este caraterizat prin prezența faciesurilor de tip 

packstone/floatstone cu nummuliți, puternic compactate. Prezența în număr mare a stilolitelor 

precum și a contactelor suturale indică acest lucru. Se poate remarca faptul că în partea inferioară a 

bancului sunt prezente seturi anastomozate de stilolite care afectează în principal formele 

microsferice de N. perforatus. Înspre partea mediană, stilolitele sunt prezente, dar frecvența lor este 

mai mică decât în partea inferioară. Aici se remarcă numeroase contacte tangențiale dar și unele 

sisteme de fisuri dezvoltate la contactul dintre granule. Partea superioară a bancului este similară din 

punct de vedere al gradului de compactare cu cea inferioară. 

 

Fig. 9. Trăsături de microfacies (Văleni). a – Floatstone nummulitic cu structure stilolitice (săgeți 
galbene); b – Dezvoltare a porozității secundare pe baza microstructurilor de dizolvare sub presiune 
(săgeți roșii). Se poate observa și o perforație mare în cadrul testului de N. perforatus (săgeată 
galbenă); c – Packstone/floatstone nummulitic. Se poate observa că majoritatea testurilor de 
nummuliți (forme B) sunt afectate de procese bioerozionale; d – Testuri fragmentate de N. perforatus 
(forme A) și numeroase contacte microsuturale generate de compactări accentuate.   

Concluzii 
Abundența structurilor stilolitice (împreună cu numeroasele seturi de fisuri) implică un grad 

ridicat de compactare (Flügel 2010). Abundența structurilor stilolitice, împreună cu apariția 

unor sisteme de diaclaze și fisuri este strict influențată de un grad ridicat de compactare. Mai 

mult de cât atât această afirmație este susținută și de prezența unei matrici alcătuite aproape 

în totalitate din fragmente nummulitice. Chiar dacă porozitatea interparticulară a fost redusă 
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prin compactare, în absența cimentărilor sindepoziționale volumul porozității intergranulare 

a rămas unul ridicat. Dizolvările rezultate în urma unei presiunii accentuate au dus pe lângă 

formarea stilolitelor și la dezvoltarea unei rețele interconectate de mici fisuri dependente de 

fabric ce dau naștere unei porozități secundare. 

Important este și faptul că raportul dintre formele microsferice și cele megalosferice de N. 

perforatus este influențat cel mai probabil și de aceste procese diagenetice. Acest fapt este 

argumentat prin identificarea multor specimene megalosferice puternic sfărâmate sau 

stilolitizate. Raporturile dimensionale dintre cele două forme fac ca cele megalosferice să fie 

mai predispuse la fragmentare. Mai mult de cât atât, raporturile obținute în acest studio sunt 

considerabil mai mici decât cele obținute de la specimen izolate de N. perforatus (Kövecsi et 

al. 2016) sau din alte depozite sincrone din alte țări (Beauvington-Penney 2004; Beauvington-

Penney et al. 2005). 

Chiar dacă fragmentarea bioclastelor poate fi datorată și unui regim hidrodinamic mai ridicat, 

caracterul para-autohton al bancului este demonstrat prin abundența monospecifică a 

nummuliților sau prin perforații/bioeroziuni. Este puțin probabil ca specimenele de nummuliți 

să fi fost rulate sau transportate pe distanțe mari, cea mai mare parte a materialului detritic-

scheletal din matrice fiind rezultatul dizolvărilor sub presiune. 

Important este de menționat și faptul că acest studiu reprezintă reprezintă o nouă 

metodologie combinată de analiză a acumulărilor nummulitice.  
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