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Basen transylwański jest częścią centralnej (wewnątrz-kar-
packiej) Paratetydy. Paleogeńska pokrywa post-tektoniczna,
składająca się z  osadów morskich i  lądowych, waha się od
500 do ponad 1800  m miąższości.
Analizowane biokonstrukcje koralowcowe występują

w  górnoeoceńsko-dolnooligoceńskiej formacji wapieni Cozla
w  północno-zachodniej części basenu, między miejscowościa-
mi Babeni i  Letca, około 70  km na północ od Klużu. W  profilu
w  czynnym kamieniołomie w  Cuciulat–Babeni (ok. 10  m
miąższości) wapienie tej formacji składają się głównie z  pak-
stonów i  wakstonów bioklastycznych, pakstonów numulito-
wych oraz poziomów z  rodoidami i  słabo rozwiniętymi
biokonstrukcjami koralowcowo-glonowymi (Săsăran & Bu-
cur, 2011). Badania autora w  ramach pracy magisterskiej ob-
jęły profile w  nieczynnych kamieniołomach w  Babeni i  Letca
gdzie biokonstrukcje są liczniejsze, silniej rozwinięte i  osiąga-
ją do 2  m miąższości.
Wśród koralowców Scleractinia dominują formy drobno-

gałązkowe (kolonijne i  faceloidalne) oraz formy cienkopłyt-
kowe. Są one słabo zróżnicowane taksonomicznie
i  reprezentują rodzaje Acropora, Caulastrea, Goniopora, Acti-
nacis i  Stylophora. Koralowce są często inkrustowane przez
krasnorosty z  rodzin Corallinaceae, Sporolithaceae i  Peysson-
neliaceae (które tworzą także rodoidy), rzadziej przez mszy-
wioły, serpule i  otwornice. Lokalnie koralowce są silnie
podrążone przez małże. Inne stwierdzone organizmy to ben-
toniczne i  planktoniczne otwornice, drobne ślimaki, ramie-
nionogi, małże oraz elementy szkieletowe szkarłupni. Matriks

o  charakterze wakstonu bioklastycznego oraz delikatne i ga-
łązkowe koralowce zachowane w  pozycji wzrostu, sugerują
niską energię środowiska. Formy gałązkowe, zwłaszcza face-
loidalne, są interpretowane jako koralowce przystosowane do
środowiska o  wyższym tempie sedymentacji, co dodatkowo
chroniło je przed mechaniczną i  biologiczną destrukcją.
W  porównaniu z  paleocenem i  wczesnym eocenem, rafy

i  mniejsze struktury są w  późnym eocenie i  wczesnym oligo-
cenie znacznie powszechniejsze, szczególnie w  rejonie cen-
tralnej Tetydy. Większość z  nich była jednak zdominowana
przez krasnorosty. Biokonstrukcje koralowcowe z  basenu
transylwańskiego nie były dotychczas badane. Dalsze badania
będą skoncentrowane na szczegółowej taksonomii koralow-
ców, analizie czynników środowiskowych kontrolujących
rozwój biokonstrukcji oraz dokładniejszej stratygrafii. Ostatni
z  wymienionych aspektów badań jest szczególnie istotny
w  kontekście globalnego ochłodzenia klimatu i  zmian w  bio-
cenozach morskich na granicy eocenu i  oligocenu (Perrin,
2002).
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