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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA FLOREI SARMAŢIANULUI

DIN NORDUL OLTENIEI

Ţicleanu Nicolae*, Paraschiv Valentin**

Rezumat: în urma cercetărilor efectuate de autori, numărul taxonilor din depozitele

sarmaţiene din Oltenia a crescut de la 77 la 83, iar alţi 12 taxoni au fost

reconfirmaţi. Plantele fosile provin din două intervale stratigrafice. Primul interval,

Volhynian-Bassarabian inferior, a avut o climă bogată în precipitaţii, cu numeroase

specii higrofite şi vegetaţie de mlaştină, iar pădurile zonale erau dominate de

Quercineae, Lauraceae şi Juglandaceae. Cel de-al doilea interval, Bassarabian

mediu- Chersonian, a fost mai secetos (de tip mediteranean), în care prevalau
Lauraceae şi Fabaceae exotice, iar vegetaţia azonală, ripicolă, era dominată de

diverse specii de Daphnogene.
Cuvinte cheie: paleoflora, Sarmaţian, Oltenia, paleoclimă, paleovegetaţie.

în urmă cu peste o sută de ani, în aula Academiei Romane, Gr. Ştefănescu

făcea cunoscută bogăţia în plante fosile a depozitelor terţiare din Oltenia, dar

totodată îşi exprima regretul referitor la absenţa cercetării paleobotanice a

acestora. Ulterior, în anul 1898, A. F. Marion şi L. Laurent au descris şi figurat

doar câteva plante terţiare dintr-o colecţie trimisă la Paris pentru determinare de

Gr. Ştefănescu. Deşi prin cercetările efectuate mult mai târziu de Barbu

(1942,1954) şi Ţicleanu (1970), gradul de cunoaştere al florelor sarmaţiene a

crescut substanţial, se poate afirma că şi astăzi aceste cercetări sunt cu totul

insuficiente, iar prezenta lucrare constituie doar o nouă şi mică contribuţie în

domeniu.

Introducere

Primele cercetări privind flora sarmaţiană din Oltenia au fost efectuate de I.

Z. Barbu (1942) şi se refereau la flora de la Slătioara, considerată la acea

vreme ca aparţinând intervalului stratigrafie "Helvetian-Tortonian" şi atribuită

astăzi Sarmaţianului, mai precis intervalului Volhynian - Bassarabian inferior.

Prima lucrare de paleobotanică cu caracter monografic o reprezintă teza de

doctorat intitulată "Flora fosilă din Terţiarul Olteniei
"

elaborată de I. Z. Barbu

(1954), lucrare în care sunt prezentate, printre altele, şi 12 puncte fosilifere

atribuite intervalelor stratigrafice "Helvetian-Tortonian" (8) şi Sarmaţian (4).

Cercetări geologice recente (v. Barus, 1984) arată că o serie de zăcăminte cu

plante fosile atribuite "Helvetian - Tortonianului," aşa cum sunt cele de la Slătioara,

Stoieneşti, Costeşti şi Rameşti aparţin de fapt Sarmaţianului, asfel încât în prezent

numărul zăcămintelor cu plante fosile sarmaţiene din nordul Olteniei se ridică la

/acuitatea de Geologie şi Geofizică, B-dul Nicolae Bălcescu 1, cp.71111, Bucureşti;
"

Institutul de Geologie al României, str. Caransebeş nr.l, Bucureşti.
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9, incluzând şi pe cel de pe pârâul Romanilor, la nord de Horezu, al cărui conţinut
floristic este analizat în prezenta lucrare.

Ţinând seama de redatarea depozitelor cu plante, rezultă că din flora terţiară
descrisă de Barbu (1954), florei sarmaţiene îi revin următorii taxoni: Cystoseira

partschi Sternb., Dolyostrobus {Sequoia) sternbergi Mar., Taxodium distichum

miocenicum Heer, Glyptostrobus europaeus (AI. Br.) Heer, Pinus leptophylla Sap.,
Pinus maritima Poir., Pinus sp. (gr. P strobus L), Pinus sp. ( aff. Р. рейсе Ghes.),
Pinus cfr. excelsa Wall., Pinus sp. (P. rigida Mill), Pinus sp. {Pinus aff. taeda L),
Pinus sp. {Pinus aff. m/ï/s Mchx.), Pinus sp. {Pinus aff. Glyptostrobus europaeus

(AI. Br.) Heer, P/'ntvs leptophylla Sap., P//7t;s maritima Poir., P/mvs sp. (gr. P

strobus L), P/nivs sp. (aff. Р. рейсе Giles.), P/'ntvs cfr. excelsa Wall., P/a7l/s sp. (P.

rigida Mill), P/ntvs sp. {Pinus aff. faeda LJ, P/ntvs sp. ( Pinus aff. m/f/s Mchx),
Pinus sp. {Pinus aff. /ar/c/o Poir), P/'nus sp. {Pinus aff. contorta Dougl.), P/ni/s

parvinucula Sap., P/nus gracilis Sap., Pseudolarix sp., >4b/es sp., Pseudotsuga sp.

(aff. P duglasi Car.), Sa//x /олда Al. Br., S. varians Goepp., Populus sp. (aff. P.

melanaria Heer), Populus sp. (aff. P balsamoides Goepp.), Myrica sp. (aff. M.

lignitum Sap.), Ca/ya sp. (aff. serraefolia Goepp.), Pterocarya sp. (aff. P

caucasiaca C. A. Mey), Engelhardtia schlickumi Weyl. Betula dryadum Brogn.,

Carpinus sp. (aff. C. orientalis Mill.), Fagtvs aff. ferruginea Ait., F. fior/da Ludw. F.

aureliani Mar. et Laur., Quercus elenae Ung., Q. stefanescui Mar. et Laur.,

Quercus neriifolia AI. Br., Q. chlorophylle Ung., Castanea palaeovesca Paol.,

L//mtys braunii Heer, Planera ungerii Kov.
,

F/ct/s multinervis Heer, F/cus

lanceolate Heer, üriodendron procacinii Ung., Magnolia sp., Anona elliptica

Ung. Laurus primigenia Ung., Persea braunii Heer, Cinnamomum scheuzeri

Heer, Podogonium latifolium (Heer), Colutea salterii, Robinia affinis Mar. & Laur.,

Leguminosites sp., -Acer trilobatum AI. Br., A angustilobum Heer, A

pseudoplatanus L, cf. Л. platanoides L, A polymorphum pliocenicum, Buxus

sempervirens L., Sapindus falcifolius AI. Br., S. pyf/7/7 Ung., S. brandzai Mar. et

Laur., //ex sturdzai Mar. et Laur., Rhamnus gaudinii Heer, 77//ä sp.-fruct,

Terminaţia radobojana Ung., Chrysophyllum reticulosum Ross., Fraxinus sp.,

Diospiros sp. Morinda astreae Ung., Andromeda protogea Ung. şi Amariana L.

Din depozitele sarmaţiene de la Tănăseşti-Rameşti, Ţicleanu (1970) a descris

şi figurat Libocedrus salicornioides (Ung.) Heer, Cinamophyllum polymorphum
AI.Br. (Krausel.), Carpinus cx gr, grandis Ung., Fagus cx gr. Latissima Andr.,

Castanea atavia Ung., ? F/cus car/ca L, L//mus braunii Heer, Zelkova ungerii

Kov., Colutea salteri Heer, Nerium cx gr. oleander L. şi Phragmites oeningensis
Al. Br.

în acest fel, până acum, conspectul macrofloristic al depozitelor sarmaţiene
din Oltenia cuprindea 77 de taxoni determinaţi în cea mai mare parte până la nivel

de specie, dar cu diferite grade de nesiguranţă, dintre aceştia 70 de taxoni sunt

cuprinşi în sinteza elaborată de Barbu (1954), iar alţi 7 taxoni provin din flora de

la Rameşti (Ţicleanu, 1970).
în urma cercetărilor efectuate de unul dintre autori (N. Ţicleanu), în anii 1986-

1992, în zona Slătioara-Horezu, acesta a descoperit o serie de noi puncte
fosilifere toate situate în versantul drept al pârâului Romanilor, între localităţile
Romanii de Sus şi Horezu. Totodată, acelaşi autor şi în aceiaşi perioadă a

efectuat o nouă cercetare a aflorimentelor din Măgura Slătioarei, de unde a

colectat numeroase eşantioane cu floră fosilă. La toate acestea s-au adăugat
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două impresiuni foliare din Măgura Slătioarei colectate de Valentin Paraschiv şi

Eugen Dabu. Tot acest nou material paleofloristic face obiectul prezentei lucrări.

Cadrul geologic

în succesiunea depozitelor sarmaţiene din nordul Olteniei, T. Barus (1987)

separa următoarele unităţi litostratigrafice: formaţiunea de Ursani, predominant

marnoasă, de vârstă volhyniană; formaţiunea de Vaideeni alcătuită din conglomerate,

nisipuri şi argile cu cărbuni, de vârstă bassarabian-inferioară; formaţiunea de Recea

conglomeratică, cu episoade grezoase, aparţinând Bassarabianului superior;

succesiunea se încheie cu formaţiunea de Negruleşti, de vârstă Chersoniană,

formată mai ales din gresii.

Raportate la această succesiune stratigrafică, depozitele cu plante fosile studiate

de noi sunt cuprinse în formaţiunea de Ursani, reprezentată în Măgura Slătioarei

şi pe pârâul Haiducilor prin mamocalcare cenuşii, uneori bituminoase, cu frecvente

resturi vegetale fosile şi în formaţiunile de Recea şi Negruleşti, unde apar gresii
siliciose, fine, gălbui, micacée, cu mult detritus vegetal, dar şi cu plante fosile

determinabile.

Observaţii paleobotanice şitafonomice
Din marnocalcarele din Măgura Slătioarei şi de pe pârâul Haiducilor, afluent

drept al Cernei, am detereminat şi figurat următoarea floră fosilă: Cystoseirites

partschi Sternberg., Pinus sp., Tetraclinis salicornioides (linger) Kvacek, Sequoia

abietina (Brogn.) Knobloch, Laurophyllum cfr. brauni (Heer) Nemjek et Knobloch,

Persea princeps (Heer) Schimper, Parmtia pristine (Ett.) Stur., Fagus attenuate

Goepp., Castanea kubinyii Kov. ex. Ett., Palaeocarya orsbergensis (Weber et

Wessel) Jahn., Fried, et Takacs, Acertricuspidatum Bronn şi Vitis strictum (Goepp.)

Knobl., în total 12 taxoni.

Deşi mult mai fecvente decât în marnocalcarele din Măgura Slătioarei, resturile

vegetale fosile din gresiile ce apar în aflorimentele înşirate în versantul drept al

pârâului Romanilor sunt mai puternic triturate şi numai rareori se păstrează în

întregime. Datorită acestui fapt, de aici am determinat mai puţin material macrofloristic

compus din: Tetraclinis articulata, Laurophyllum sp., Daphnogene polymorphe (Al.

Br.) Ett., Carya denticulata (Web.) Hj., "Robinia" regeli Heer, Leguminosites sp.,

Sapindus falcrfolius Al. Br., adică doar 7 taxoni.

Remarcăm faptul că doar un taxon (7. salicornioides) este comun celor două

florule, numai că în Măgura Slătioarei articolele de ramură ale acestuia sunt în

conexiune naturală, ceea ce pledează pentru un transport extrem de scurt, în timp ce

în gresiile de pe pârâul Romanilor aceste articole sunt dispersate dovedind un

transport îndelungat, uneori de mai mulţi kilometri.

Dacă pentru taxoni cum sunt (Daphnogene şi Laurophyllum) cu frunze mari,

coriacee putem accepta un transport mai îndelungat, nu acelaşi lucru îl putem afirma

despre Carya şi Sapindus cu frunze semicoriacee, de talie medie, ale căror distanţe

de transport au fost mai mici decât în cazul primelor, fapt ce pledează pentru

provenienţa din formaţiuni vegetale distincte a celor două categorii de frunze.

în marnocalcarele din Măgura Slătioarei frunzele, indiferent de dimensiuni, sunt

în mod frecvent întregi, ceea ce indică o sedimentare liniştită şi într-o arie apropiată

de locul în care creşteau arborii şi arbuştii furnizori. Apariţia izolată a celor mai

multe dintre frunzele fosile pledează pentru existenţa valurilor şi a curenţilor.
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Metoda de lucru

Materialul paleoflonstic recoltat de noi constă în peste 120 de eşantioane de

mamocalcare şi gresii fine, cele mai multe cuprinzând impresiuni foliare şi foarte rar

compresiuni, mai ales seminţe, cu materialul vegetal carbonificat. Datorită acestui

mod de prezentare am aplicat metoda desenării detaliilor morfologice pe folii de

acetofan, sub microscop, cu ajutorul acului de oţel. Ulterior desenele trasate cu acul

pe folii au fost »negrite cu creion negru moale, iar desenele au fost trecute în tuş, pe

hârtie de calc, la luminator.

în afară de desene, pentru comparaţii şi prezentare au fost utilizate şi fotografii,
inclusiv fotografii mărite, pentru detalii de nervaţiune şi dentiţie.

Prezentarea florei fosile

Prezentarea materialului cercetat se bazează pe desene şi fotografii, evitând

descrierile din lipsă de spaţiu; în schimb, pentru fiecare taxon figurat am menţionat

cele mai apropiate descrieri şi iconografii din literatura paleobotanică.

încrengătura PHAEOPHYTA

Familia Cystoseiraceae

Cystoseirites partschi Sternberg - pi. 3, fig. 1

Material: un eşantion (nr 20-S) cu o compresiune din Măgura Slătioarei.

Observaţii: compresiunea descrisă se aseamănă cu cele găsite de Ţicleanu

şi Givulescu (1982, p.117) în depozitele Sarmaţianului inferior de la Racsa

(Maramureş).

Ocurenţa: în România, dar şi în câteva puncte fosilifere din paratethysul

oriental, C. partschi este caracteristic, după Givulescu (1992), Sarmaţianului

(sensu Suess).

Corespondentul actual: С siliquosa Aq. din Marea Nordului.

încrengătura PINOPHYTA

Familia Pinaceae

Pinus sp. - pl.l, fig. 4-6

Material: trei compresiuni (nr.7l-S, 73-S şi 74-S) ale unor seminţe din

Măgura Slătioarei.

Observaţii: având în vedere marea variabilitate a formelor şi dimensiunilor

seminţelor fosile de Pinus, considerăm riscantă determinarea specifică.

Ocurenţa: seminţele diverselor specii de Pinus sunt foarte frecvente în

depozitele badenian terminale şi sarmaţian inferioare din Romania.

Familia Cupressaceae

Tetraclinis salicornioides (Unger) Kvacek - pi. 1, fig. 1-3, pi. 3, fig. 3

Material: cinci impresiuni (nr.l4-R, 19-R, 75-R, 77-R şi 78-R) ale unor articole

izolate de rămurele, de pe pârâul Romanilor şi o impresiune (nr. 38-S) aparţinând
unui fragment de ramurică cu articole în conexiune naturală din Măgura Slătioarei.

Observaţii: articolele libere, dar şi cele în conexiune naturală sunt identice

celor descrise de Givulescu (1957, p. 21, 22, pi. I. fig. 17, 18, pi. VXI, fig. 3) şi

Ţicleanu (1982).

Ocurenţa: specie freceventă în depozitele miocène din Europa, inclusiv în

România unde au fost semnalate începând cu Acvitanianul de la Corus (Ţicleanu,

Givulescu, 1978) şi până în Pontianul de la Chiuzbaia (Givulescu, 1990).
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Corespondentul actual: pare să fie Tetraclinis articulata (Vahl.) Masters, un

arbust care preferă un climat cald-secetos din regiunea vest-mediteraneană.

Pl. 1

Fig. 1-3 Tetradinis salicomioides; Fig. 4-6 Pinus sp.; Fig. 7 Sequoia abietina; Fig. 8,13

Laurophyllum sp.; Fig. 9,10 Daphnogene polymorpha; Fig. 11 Castanea kubinyii; Fig.
12,17 Persea princeps; Fig. 14,15 Palaeocarya orsbergensis; Fig. 16 "Robinia" regeli
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Fig. 1 Daphnogene bilinica; I
t Л f- __

_<ж__ _■_
Fig. 2I Acer tricuspidatum; Fig. 3 Laurophyllum cfr. braunii;

Fig. 4,,10 Fagus attenuata; fFig. 5 Carya denticulata; Fig. 6 > Leguminosites sp.; Fig. 7

Sapindus falcifolius; Fig. 8, 9 Vitis strictum, Fig. 11 Parrotia pristina
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Cystoseirites partschi Sternberg; Fig. 2 Parrotia pristina (Ett.) Stur; Fig. 3

Tetraclinis salicomioides (Unger) Kvacek; Fig. 4 vitis cfr. strictum (Goeppert)
Knobloch.

Fig. 1
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Familia Taxodiaceae

Sequoia abietina (Brogn.) Knobloch - PI. 1, fig. 7

Material: compresiunea unui fragment mic de rămurică (nr. 62-S), cu câteva

frunze din Măgura Slătioarei.

Observaţii: caracterele păstrate sunt suficiente pentru determinare, exemplarul
desenat asemănându-se cu cel figurat de Ticleanu şi Givulescu (1982, p. 118 pi

I, fig. 6).

Ocurenţa relativ rară în depozitele oligocène şi miocène, S. abietina ajunge
până în depozitele Pliocenului inferior de la Dedoviţa.

Corespondentul actual: numeroşi autori opiniază pentru Sequoia

sempervirens, arbore gigantic, higrofit (Walter, 1970) din Munţii Siera Nevada.

încrengătura Magnoliophyta

Clasa Magnoliatae
Familia Lauraceae

Laurophyllum cfr. brauni (Heer) Nemjec & Knobloch- pi. 2, fig. 3

Material: impresiune foliară incompletă (nr. 16 -S) cu textura coriacee

Observaţii: exemplarul nostru seamănă foarte bine cu cele figurate de

Givulescu (1999, pi. 6, fig. 7/1 şi 8/1) faţă de care prezintă 2-3 nervuri secundare

în plus, motiv pentru care păstrăm un grad de incertitudine în determinare.

Ocurenţa: după Givulescu (1999: 46), L brauni apare destul de rar în

depozitele din intervalul Paleogen-Pontian superior.

Corespondentul actual: deocamdată neprecizat.

Laurophyllum sp. - pi. 1, fig. 8, 13

Material: două impresiuni foliare (nr. 98-R şi 99-R), ambele de pe pârâul

Romanilor.

Ocurenţa: în depozitele miocène din România, mai ales în cele din intervalul

Badenian-Pannonian sunt frecvente diferite specii de Laurophyllum.

Persea phnceps (Heer) Schimper-PI. 1, fig. 12, 17

Material: două impresiuni foliare (nr.16 a-S şi 16 b-S) din Măgura Slătioarei

Observaţii: exemplarul din fig. 17 este foarte asemănător exemplarului

descris şi figurat de Givulescu (1999).

Ocurenţa: P. princeps este o specie relativ rară în depozitele miocène din

România.

Corespondentul actual: Persea indica (Sprengel) din insulele Canare, unde

participă la alcătuirea pădurilor de lauracee.

Daphnogene polymorphe (AI. Braun) - Ett. PI. 1, fig. 9, 10 şi pi. 2, fig. 1

Material: trei impresiuni foliare (nr. 3-R, 4-R şi 78-R), de pe pârâul Romanilor.

Observaţii: exemplarele noastre se încadrează foarte bine în larga variabilitate

a speciei fosile, variabilitate analizată de Givulescu (1996 a, b, 1997).

Ocurenţa: este frecventă în depozitele miocène din România, fapt ce ne

îndreptăţeşte să presupunem că reprezenta un element ripicol.

Corespondentul actual: probabil una dintre speciile actuale de Cinnamomum,

gen paleotropical.
Familia Hamamelidaceae

Parrotia pristina (Ett.) Stur - PI. 2, fig. 11, pi. 3, fig. 2

Material: impresiunea unei frunze (nr. 41 -S ) din Măgura Slătioarei.

Observaţii: Exemplarul nostru se aseamănă până la identitate cu frunzele actuale

de P. persica С A. Mey figurate de Grangeon (1958) precum şi cu cele de P. pristina
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figurate de Zastawniak (1972, pi. X, fig. 4 şi pi. XI, fig. 11), precum şi cu impresiunea
descrisă din Sarmaţianul de la Corni (Ţicleanu şi Micu, 1978, fig. 14).

Ocurenţa: specie rar întâlnită în depozitele miocène din Europa, în România a

fost semnalată începând cu Sarmaţianul inferior, apoi în Pontian şi Dacian.

Corespondentul actual: P. pers/ca, un arbust de până la 8 m înălţime (rar 15 m),

cunoscut din pădurile calde şi umede de pe litoralul Mării Caspice, Transcaucazia şi

Iran.

Familia Fagaceae

Fagus attenuate Goeppert -PI. 2. fig. 4 şi 9

Material: trei impresiuni foliare (nr. 12-S, 34-S, 36-S) din Măgura Slătioarei şi una

(nr. 80 -R) de pe p. Romanilor.

Observaţii: Dintre speciile fosile descrise în România exemplarele noastre se

aseamănă cu: cele ponţiene de la Borsec (Pop 1936, p. 54, fig. 2, 5); cele miocène

din Oltenia (Barbu 1954, pi. VI, fig. 1); cele sarmaţiene de la Corni (Ţicleanu şi Micu

1978, pi., fig. 3), ponţiene de la Chiuzbaia (Givulescu & Ghiurca, pi. VIII, fig. 6) şi

daciene de la Dedoviţa (Ţicleanu et al. 1981).

Ocurenţa: specie frecventă în Europa, F. attenuate este cunoscută în România

încă din depozitele Badenianului, după care apare fără întrerupere până în

Romanianul mediu.

Corespondentul actual: F. grandifolia, arbore cu ocurenţa largă în jumătatea
estică a Statelor Unite, între peninsula Labrador şi Marile Lacuri, la nord şi Golful

Mexic, la sud.

Castanea kubinyii Kovats ex Ettingshausen -PI. 2, fig. 11

Material: trei impresiuni foliare incomplete (nr. 35-S, 45-S şi 94-S) din Măgura

Slătioarei.

Observaţii: exemplarul nostru se aseamănă foarte bine cu cele figurate de Pop

(1936, pi. VI, fig. 6) şi Ţicleanu (1984, pi. Ill, fig. 2).

Ocurenţa: după cum afirmă Pop (1936: 62), С kubinyii era o specie frecventă în

Miocenul Europei, fapt ce se reflectă şi în depozitele sincrone din România.

Corespondentul actual: Castanea vesca Gaertn. (syn. С sativa Mill.) din zona

mediteraneană, Asia Mică şi Caucaz unde apare în formaţiuni vegetale de tipul

Quercetum medio - europaeum.

Familia Juglandaceae

Carya denticulata (Weber) lljinskaia- PI. 2, fig. 5

Material: două impresiuni ale unor foliole (nr. 14-R şi 81 -R) de pe pârâul

Romanilor.

Observaţii: Exemplarele găsite se încadrează foarte bine în descrierea şi

iconografia prezentată de Givulescu (1990, p. 102, pi. 17, fig. 5 şi 8).

Ocurenţa: specie relativ frecventă în depozitele miocène din Europa, inclusiv în

România unde apare în intervalul Badenian inferior- Pontian mediu.

Corespondentul actual: este mai apropiată de speciile Carya tomentosa şi С

ovata, ambele trăind în jumătatea estică a Statelor Unite, între Marile Lacuri, la nord

şi Golful Mexicului, la sud, contribuind la alcătuirea formaţiunilor vegetale: Central

Hardwood Forest Region şi Southestern Forest Region.

Palaeocaryaorsbengensis (Weber et Wessel) Jahn., Fried, et Takacs-PL 1, fig.

14 şi 15

Material: cinci impresiuni ale unor foliole (nr. 83-S.84-S, 87-S, 89-S şi 93-S), toate

din Măgura Slătioarei.
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Observaţii: caracterele păstrate sunt suficiente şi corespund celor descrise şi

figurate de Jahnichen et al. (1978, 1984) pentru această specie.

Ocurenţa: P. orsbergensis este frecvent citată în depozitele miocène din Europa

(Jahnichen et al. 1978); în România apare în intervalul Acvitanian-Pontian mediu

(Givulescu 1986).

Corespondentul actual: Enghelhardtia (Oreomunea) mexicana Standfest, copac

din pădurile montane ale Mexicului.

Familia Fabaceae

"Robinia" regelt Heer- PI. 1, fig. 16

Material: impresiunea şi contraimpresiunea (nr. 32a şi 32 b-R) unei foliole de pe

pârâul Romanilor.

Observaţii: după forma, aspectul nervaţiunii şi dimensiuni foliola corespunde celor

figurate de Ticleanu şi Givulescu (1978, p. 141, pi. 11, fig. 14) şi Knobloch (1986, p. 29,

pi. 5, fig. 6).'
Ocurenţa: specie rară în depozitele miocène din România (Givulescu 1999). "R"

negeii este citată din Acvitanian- ? Pontian; aici apare pentru prima dată din depozite

sarmaţiene.

Corespondentul actual: Robinia pseudoacacia Linne din America de Nord, în

Central Hardwood Forest Region.

Leguminosites sp. - PI. 2, fig. 7

Material: impresiunea unei foliole (nr. 5-R) de pe pârâul Romanilor.

Observaţii: datorită faptului că nu avem decât o foliola pe care nervaţiunea

secundară nu se observă atribuim această foliola genului fosil cu caractere colective

Leguminosites pentru a arăta apartenenţa la Fabaceae. Exemplare similare a descris,

de exemplu, Givulescu (1957) din depozitele pannoniene de la Corniţei.

Familia Sapindaceae

Sapindus falcifolius Al. Br - PI. 2 fig 7

Material: impresiunea unei foliole (nr. 77-R) de pe pârâul Romanilor.

Observaţii: exemplarul descris se aseamănă foarte bine cu cel descris de

Ticleanu şi Artin (1982, p. 180, pi. I, fig. 12) din depozitele sarmaţian inferioare de la

Deva.

Ocurenţa: S. falcifolius era o specie frecventă în Miocenul Europei, inclusiv în

România, unde se găseşte în intervalul Acvitanian-Pontian, fiind mai frecvent în

depozitele sarmaţiene.

Corespondentul actual: deocamdată specia fosilă este pusă în legătură cu S.

manginatusW\\6., arbust din jumătatea nordică a Peninsulei Florida, dar, posibil şi cu

S. mikovski 'Gaertn., din pădurile subtropicale ale Chinei şi Japoniei.

Familia Aceraceae

Acer tricuspidatum Bronn - samara - PI. 2, fig. 2

Material: impresiunea şi contraimpresiunea unei samare (nr. 6-S şi 72-S) din

Măgura Slătioarei.

Observaţii: exemplare identice au fost găsite şi descrise de Ticleanu (1984, p.

144, pi. 111, fig. 7-8) din depozitele Badenianului superior de la Ciocadia (Oltenia).

Ocurenţa: specie frecventă în Neogenul din Europa, inclusiv în România, unde

apare în întregul interval Acvitanian- Romanian.

Corespondentul actual: Acer rübrum, arbore cu o largă valenţă ecologică la

factorul temperatură, dar iubitor de umiditate în sol (higofit, mezo-higrofit), trăieşte în

jumătatea estică a Statelor Unite, începând din peninsula Labrador şi până în
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peninsula Florida, inclusiv.

Familia Vitaceae

Vrtis cfr. strictum (Gœppert) Knobloch - PI. 2, fig. 8, 10, PI. 3, fig. 4

Material: două impresiuni foliare incomplete (nr. 63 a-S şi 63 b-S) pc

mamocalcare cenuşii din Măgura Slătioarei.

Observaţii: exemplarele noastre se pot compara ca formă a lobului central şi

nervaţiune cu cele figurate de Grangeon (1958, pi. XXVIII, fig. 1,5 ) şi Givulescu

(1990, pi. 8, fig. 5-8).

Ocurenţa: relativ frecventă în depozitele miocène din Europa; în România V.

strictum caracterizează mai ales Pliocenul, dar a fost semnalată şi în Sarmaţian.

Corespondentul actual: Vitis cordrfolia Michaux sau Vitis vulpina Linne, ambele

din pădurile de pe litoralul Atlantic al Statelor Unite.

Consideraţii paleoclimatice şi paleofitocenotice

în urma cercetărilor efectuate de noi, prin adăugarea următorilor taxoni: Sequoia

abietina, Parrotia pristina, Palaeocarya orsbergensis, Vitis strictum, Carya denticulate

şi "Robinia" regeli, inventarul floristic al depozitelor sarmaţiene din nordul Olteniei a

crescut de la 77 la 83 de taxoni. Alţi 12 taxoni au fost reconfirmaţi, mărind gradul de

certitudine al interpretărilor paleoecologice şi paleoficenotice.

Deşi, deocamdată unele dintre zăcămintele fosilifere nu au o poziţie stratigrafică

bine precizată, în cadrul Sarmaţianului se conturează două intervale stratigrafice cu

caracteristici paleoclimatice şi implicit paleofitocenotice distincte. Primul interval,

inferior corespunde, în linii generale Volhynian- Bassarabianului inferior şi se

caracterizează printr-un climat mai bogat în precipitaţii, ceea ce explică prezenţa unor

higrofite ca S. abietina, A. tricuspidatum, Glyptostrobus europaeus, a speciilor de

Myrica, Salix, Populus şi altele. Cel de al doilea interval, plasat Bassarabianul mediu -

Chersonian, se caracterizează printr-un climat mai secetos comparativ cu primul, fapt

ce explică prezenţa unor leguminoase ca "R" pseudacaccia, Leguminosites, a taliilor

mici pentru unele specii (Zelkova zelkovaefolium) a unor plante mediteraneene

{Nerium oleander) etc.

Existenţa unui climat de tip mediteranean actual în partea superioară a

Sarmaţianului am presupus-o mai demult (Ţicleanu 1970), dar iată că apar şi alte

argumente în sprijinul acestei ipoteze. Pentru elucidarea ei se impune reluarea

sistematică a cercetărilor privind florele Sarmaţianului din nordul Olteniei, mai ales

stabilirea cât mai corectă a vârstei acestora.

în ceea ce priveşte alcătuirea covorului vegetal, se pare că în primul interval

zonele colinare erau acoperite de păduri dominate de quercinenee şi lauracee, alături

de care juglandaceele aveau un rol important, în timp ce în a doua parte a

Sarmaţianului rolul lauraceelor pare să fi crescut alături de cel al fabaceelor exotice,

iar vegetaţia zonală, colinară se apropia de cea mediteraneeană actuală. Vegetaţia

azonală se caracteriza în prima parte a Sarmaţianului prin prezenţa unor mlaştini

joase cu Sequoia, Myrica, Acer tricuspidatum şi altele, în timp ce în partea a doua a

acestuia constatăm o dezvoltare a vegetaţiei ripicole în care Daphnogene avea,

probabil, un rol important.
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CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF

SARMATIAN FLORA FROM OLTENIA

Abstract: After the researches developed by the authors, the number of the

taxons from sarmatian deposits of Oltenia province, was increase from 77 to 83

and others 12 taxons have been reconfirmed. The fossil plants are provided by two

stratigraphie intervals. The first of them, Volhinyan - Lower Bassarabian, is

characterized by a very rainy climate, with many higrophyte species and swamp

vegetation. Also, the local forests was dominated by Quercineae, Lauraceae

and Juglandaceae. The second interval, Middle Bassarabian - Chersonian, it was

characterized by a dry climate (mediteranean type), with many exotic species of

Lauraceae and Fabaceae and also, azonal, ripicol vegetation was dominated by

Daphnogene ssp.

Keywords: paleoflora, sarmatian, Oltenia, paleoclimate and paleovegetation.


