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Rezumat: în lucrare este prezentată mai întâi terminologia adoptată de autori în studiile

paleofitocenotice efectuate. Pornind de la faptul că litotipul xilit se formează numai din

material vegetal provenit din paleofitocenoza cu Glyptosirobus, a fost analizată ocurenţa

acestui litotip. De asemenea, analiza paleofitocenotică arată că în mlaştinile carbogeneratoare

predominau seriile genetice progresive. Cele două analize demonstrează că mlaştinile

carbogeneratoare erau instalate în stadiul final al evoluţiei unui lac de mari dimensiuni, dar cu

adâncimi mici, aşezat pe câmpii de acumulare de origine aluvio-lacustră.

Cuvinte cheie: paleofitocenoze, serii genetice progresive, mlaştini carbo-generatoare, câmpii

de acumulare aluvio-lacustre, Oltenia. România.

Introducere

Comunităţile de plante carbogeneratoare au constituit unul dintre factorii determinanţi în

stabilirea caracteristicilor calitative ale stratelor de cărbuni astfel încât reconstituirea lor are o

importanţă deosebită pentru cunoaşterea condiţiilor genetice ale zăcămintelor de cărbuni.

Importanţa factorilor paleogeografici şi sedimentologici în geneza zăcămintelor de

cărbuni este cunoscută de multă vreme, fiind abordată de numeroşi cercetători. Dintre

aceştia, Wilson (1978) a realizat o clasificare a caracteristicilor acumulărilor de cărbuni în

funcţie de domeniul de sedimentare (limnic şi paralic), iar Vaninetti (1978) a stabilit

caracteristicile acestor acumulări în funcţie de sistemele depoziţionale (deltaic, al câmpiilor
litorale interdeltaice, lagunar şi lacustru) în care au fost instalate mlaştinile

carbogeneratoare (prescurtat MCG).
In urma analizei relaţiilor dintre factorii de control genetic ai caracteristicilor

cantitative şi calitative ale zăcămintelor de cărbuni, după Ţicleanu (1992a), rezultă că

sistemul depoziţional în care s-au instalat MCG constituie unul dintre factorii de control

principali cu influenţă directă asupra caracteristicilor cantitative (extinderea areală şi

grosimea stratelor de cărbuni) şi calitative ale cărbunilor. Acestea din urmă prin controlul

distribuţiei diferitelor paleofitocenoze furnizoare de material vegetal parental al cărbunilor,

adică a paleofitocenozelor carbogeneratoare (prescurtat PCG).
In legătură cu sistemele depoziţionale în care s-au instalat MCG pliocene din Oltenia

au fost emise mai multe ipoteze bazate pe cercetări litostratigrafice şi sedimentologice,
dintre care amintim: lac de mică adâncime colmatât şi transformat periodic în mlaştina

(Preda et al. 1981; Pauliuc et al. 1981; Ţicleanu et al. 1985a), existenţa unor câmpii aluviale

(Andreescu et al. 1985), câmpii de inundaţie fluviatilă (Jipa et Ungureanu, în Ţicleanu et al.

1985 b), origine deltaică (Şişkov & Anghelov 1984; Anghelov & Şişkov 1987; Pauliuc et
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al. 1988). Recent, Ţicleanu (1995) a prezentat un model genetic conceptual conform căruia,
în funcţie de poziţia în bazin şi de stadiul de evoluţie al acestuia, MCG au fost instalate fie

pe câmpii deltaice- lacustre; fie pe câmpii interdeltaice lacustre, care au generat cele mai

importante zăcăminte. După Andreescu (inedit) MCG pentru stratele I-V aparţineau
sistemului depoziţional deltaic, iar cele superioare acestora unui sistem aluvial.

In acest context, autorii prezentei lucrări au analizat distribuţia comunităţilor

vegetale fosile, în special a PCG, în timp şi spaţiu în cadrul sectorului Motru - Jiu, cel mai

important din punct de vedere economic din bazinul pliocen Oltenia, în vederea stabilirii

scopului sistemului depoziţional.

Evident, înainte de prezentarea metodei de lucru şi a rezultatelor obţinute se impune o

succintă trecere în revistă a stadiului de cunoaştere privind identificarea şi reconstituirea PCG.

Două elemente conferă un caracter specific reconstituirii comunităţilor de plante din

MCG. Primul se referă la distribuţia areală mai mult sau mai puţin concentrică a diferitelor

comunităţi vegetale în cadrul MCG, în funcţie de adâncimea apei şi de fluctuaţiile sezoniere

şi anuale ale nivelului apei caracteristice acestora. Cel de al doilea element constă în

suprapunerea mediului de viaţă al plantelor ce alcătuiau diversele comunităţi vegetale ale

MCG cu mediul de acumulare al resturilor vegetale fosile (prescurtat RVF) provenite din

ele, ceea ce determină un caracter autohton, cel mult hipautohton al acestora din urmă.

Terminologie

Mlaştinile eutrofe actuale ocupă suprafeţe întinse în domeniul de tranziţie între

mediul acvatic şi cel terestru şi se caracterizează, după Pop (1960), prin: oscilaţii sezoniere

şi anuale ale nivelului apei, producţie ridicată de fitomasă, preponderenţa mediului

reducător şi aglomerarea materialului vegetal produs sub formă de zăcământ turbos.

Condiţiile de mediu ce domneau în mlaştinile eutrofe din trecut nu erau identice

celor actuale decât în esenţa lor. într-adevăr, aşa cum remarca Ager (1965), dacă în trecutul

geologic diferitele procese fizice cum sunt: precipitaţiile, eroziunea, transportul,

sedimentarea şi altele erau asemănătoare, condiţiile biotice au diferit; în decursul evoluţiei

vieţii, flora şi vegetaţia palustră şi acvatică cunoscând modificări importante.
Pentru a sublinia deosebirile dintre mlaştinile eutrofe sau turbăriile joase actuale şi

cele din trecut şi a evidenţia produsele rezultate din ultima categorie (turbele şi din acestea

cărbunii), am considerat necesară folosirea termenului de mlaştină carbogeneratoare

(Ţicleanu et al. 1985), denumire intrată deja în uz.

Oscilaţiile sezoniere şi anuale ale nivelului apei din MCG, în mod similar celor din

mlaştinile eutrofe actuale, determinau o creştere treptată, centripetă a adâncimii apei, ceea

ce conducea la o zonalitate evidentă a vegetaţiei în plan orizontal. Fiecare zonă,

caracterizată printr-un anumit regim hidrologic, prezenta condiţii specifice de viaţă şi

constituia astfel un paleobiotop deosebit în care se instala o comunitate de plante adaptată

acestor condiţii: paleofitocenoza.

In prezent fitocenozele palustre sunt identificate după specia dominant- edificatoare.

Dacă punem această constatare în legătură cu faptul că de cele mai multe ori RVF găsite în

depozitele cu cărbuni aparţin mai ales speciilor dominante, apare pe deplin justificată
folosirea termenului de paleofitocenoza.

In esenţa ei, paleofitocenoza constituie unitatea de bază în studiul vegetaţiei MCG,

întocmai cum fltocenoza reprezintă, după Pop (1977), unitatea fundamentală de studiu a vegetaţiei
actuale; unitate caracterizată printr-o compoziţie floristică specifică, biotop şi fitomediu specific.

Spre deosebire de fitocenoză, pentru paleofitocenoza pot fi identificate doar

elementele dominante, mai puţin codominantele şi rareori elementele secundare şi cele

accesorii, datorită faptului că numai o foarte mică parte din plantele care o alcătuiau s-au

putut păstra în stare fosilă. Aşadar, compoziţia floristică şi implicit fitomediul specific nu
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pot fi cunoscute decât parţial, chiar şi atunci când s-a stabilit corespondenţa sigură cu una

dintre fitocenozele actuale.

Datorită frecventelor modificări ale regimului hidrologic, dar şi a celor de natură

edafică, în MCG apăreau în plan orizontal numeroase succesiuni ecologice, iar în plan

vertical, prin suprapunere în timp, succesiuni genetice. Acestea pot fi, uneori, foarte bine

urmărite la acelaşi nivel stratigrafie într-o carieră de cărbuni sau, cu un grad de certitudine

mai redus, în foraje.

Datorită faptului că ligniţii plioceni sunt mai puţin transformaţi decât cărbunii bruni

lucioşi, este posibilă identificarea paleofitocenozelor furnizoare de material vegetal

parental, pe baza recunoaşterii diferiţilor litotipi ce alcătuiesc aceşti cărbuni (Ţicleanu et

Biţoianu 1989). în acest caz, prin studiul distribuţiei litotipi lor în cadrul unui strat de

cărbune secţionat de frontul carierelor este posibilă reconstituirea seriilor ecologice şi

genetice, pe întreaga grosime a sa şi pe lungimi ce ajung până la 1-2 km.

Paleofitocenozele ca indicatoare de paleomedii

Fără îndoială că, în mod similar fitocenozelor actuale, paleofitocenozele au avut şi

ele aceleaşi funcţii principale de: producţie, mediogenă şi indicatoare. Dacă primele două

funcţii au avut importanţă în constituirea materialului vegetal parental şi în morfologia

stratului de cărbune, ultima funcţie, cea indicatoare reflectă condiţiile mediilor ambientale

în care a trăit paleofitocenoza şi totodată s-a acumulat fitomasa carbogeneratoare.

Aşa cum pentru caracterizarea unui biotop actual se poate folosi fitocenoza ca

indicator ecologic (v. Ivan 1979), în cazul paleobiotopurilor, prin utilizarea cu prudenţă a

principiului actualismului, se pot folosi paleofitocenozele indicatoare. In acest context,

paleofitocenozele oferă, în primul rând, informaţii privind adâncimea apei, regimul

hidrologic al MCG, condiţiile edafice, pH-ul şi Eh-ul şi altele prezentate de Ţicleanu (1992

a) şi Ţicleanu et Diaconiţă (1997). Mai mult, după cum vom demonstra, studiul distribuţiei
PCG în timp şi spaţiu permite reconstituirea modului în care a evoluat MCG.

Criterii de identificare a paleofitocenozelor
In marea lor majoritate, reconstituirile comunităţilor de plante din trecut, inclusiv ale

PCG, se bazează pe principiul actualismului, pornind de la premiza că cerinţele ecologice şi

comportamentul cenotic ale corespondenţilor actuali sunt asemănătoare celor avute de

plantele fosile.

Principala problemă în reconstituirea comunităţilor vegetale fosile o constituie

stabilirea cu certitudine a caracterului autohton al acumulărilor de resturi vegetale
(prescurtat ARVF) indicatoare ale unei paleofitocenoze, fiind cunoscut faptul că numai

ARVF in situ (autohtone) reflectă fostele comunităţi de plante (paleo: -populaţii, -

fitocenoze, -asociaţii vegetale etc.). în acest sens am utilizat (Ţicleanu 1992a, 1995 a,b) o

serie de principii şi metode pe baza cărora am putut decela ARVF autohtone de cele

alohtone şi hipautohtone.

Deşi de mare importanţă, aplicarea principiului actualismului trebuie făcută cu

prudenţă deoarece în urma evoluţiei este posibilă modificarea prin adaptare, a cerinţelor
ecologice şi a comportamentului cenotic al speciilor de plante. Din acest motiv reconstituirile

sunt cu atât mai apropiate de realitate, cu cât se referă la vârste mai noi, aşa cum este şi cazul

celor referitoare la Pliocenul din Oltenia (4,5 până la 2,5 milioane în urmă).
De asemenea, trebuie să avem în vedere eventuale erori la determinarea taxonilor

•osili şi în stabilirea corespondenţilor lor actuali. Aceste riscuri se reduc în prezenţa unor

flore fosile bogate în specii sau, aşa cum este cazul florelor pliocene din Oltenia, prin

existenţa unui mare număr de exemplare provenite din numeroase ARVF
.

Cu toate acestea aplicarea principiului actualismului nu oferă o serie de detalii

Privind relaţiile dintre fostele comunităţi vegetale şi dintre acestea şi ambianţele
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depoziţionale. Pentru detalierea şi verificarea informaţiilor obţinute prin metoda

actualismului este necesară coroborarea acestora cu cele rezultate prin aplicarea analizei

tafonomice complexe, metodă elaborată de unul dintre autori (Ţicleanu 1992a, 1995a,b).

Pe scurt, metoda constă în: cercetarea paleobotanică a acoperişului stratului de

cărbune în exploatare, ceea ce permite urmărirea din aproape în aproape a variaţiilor în

compoziţia floristică pe suprafeţe de ordinul zecilor de hectare şi analiza macropetrografică

(litotipii) şi macrofloristică a secţiunilor succesive pe măsura avansării frontului de lucru,

adică o metodă similară întrucâtva metodei itinerariilor transversale utilizate în

fitocenologia actuală. în cadrul aceleiaşi metode s-au efectuat observaţii asupra RVF

urmărindu-se: originea, forma, dimensiunile, orientarea, indicele de frecvenţă, aspectul

(indicele de integralitate) etc. De asemenea, am avut în vedere observaţiile asupra ARVF

referitoare la: forma, dimensiunile, structura, relaţiile cu litofaciesul rocii gazdă şi relaţiile
între diferite ARVF autohtone.

Principalele paleofitocenoze din MCG pliocene

Pe baza metodologiei expuse mai înainte Ţicleanu (1992 a,b şi în Ţicleanu et

Diaconiţa 1997) a stabilit că în MCG pliocene din Oltenia paleofitocenozele erau distribuite

în funcţie de adâncimea apei în substrat şi de regimul hidrologic astfel: 1- zonele marginale

cu apă prezentă tot timpul în substrat, dar nu pe suprafaţa acestuia, unde erau dominante

pădurile cu Sequoia ab ietina; 2- zonele sezonier inundate, acoperite cu apă doar 3-4 luni pe

an, unde PCG erau edificate iniţial din diverse specii de Carex, ulterior acestea fiind

înlocuite de mlaştini de pădure cu Byttneriophyllum tiliaefolium, cu Salix div. sp. şi cu alte

foioase higrofite; 3- zonele aproape permanent inundate, acoperite cu apă timp de 10-11

luni pe an, unde se instalau paleofitocenoze monotone, dominate de Glyptostrobus

europaeus, la care se adăugau foarte rar exemplare de Taxodium dubium şi Nyssa

diseminata, ambele relicte miocène; 4.-zonele permanent acoperite cu apă şi adâncimi de la

câţiva centimetri până la 2 m, cu paleofitocenoze dominate de Phragmites, cu sau fără

Typha şi 5- zonele acoperite permanent cu apă şi adâncimi de până la 3 m cu plante

acvatice, majoritatea alcătuind monocenoze edificate de specii ale genurilor: Nelumbo,

Nuphar, Stratiotes, Trapa, Potamogeton, Ceratophyllum etc.

Aşadar fiecare dintre paleofitocenozele carbogen eratoare au trăit în anumite condiţii

de mediu şi au furnizat material vegetal parental cu chimism diferit, fapt ce a determinat

formarea mai multor litotipi ai cărbunilor, mai importanţi fiind: cărbunele detritic,

cărbunele xilitic, cărbunele slab xilitic, xilitul, cărbunele fibrös şi cărbunele argilos. Fiecare

dintre aceşti litotipi au proprietăţi fizice şi chimice distincte (Ţicleanu et al. 1999).

Metoda de lucru

Pornind de la constatarea că dintre toate paleofitocenozele cea cu Glyptostrobus
europaeus (din zonele aproape permanent acoperite cu apă) este singura din al cărui

material vegetal rezultă litotipul cărbune xilitic, autorii au efectuat cercetări

macropetrografice, urmărind distribuţia acestui litotip (Fig. 1) în principalele strate de

cărbuni (V, VI, Vil, VIII şi X) deschise în fronturile de lucru ale carierelor de cărbuni

dintre Valea Motrului, la sud-vest şi Valea Jiului, la nord-est.

Odată cu distribuţia litotipului cărbune xilitic, în stratele de cărbuni şi în culcuşul şi

acoperişul acestora am urmărit şi ARVF autohtone, în mod special succesiunea acestora pe

verticală, în scopul reconstituirii seriilor genetice şi a PCG cu care a debutat şi s-a încheiat

acumularea materialului vegetal parental.

Cercetările au început din microcariera Steic (Fig. 2) situată în versantul stâng al Văii

Motrului, în apropierea localităţii cu acelaşi nume şi au continuat spre nord-est şi est prin

următoarele cariere şi strate de cărbune: Lupoaia (V, VI, VII, VIII şi IX-X), Roşiuta (VI, VII, VIU,
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IX-XI), Jilţ Sud (VI, VII, VIII, X), Jilţ Nord (X şi XI), Pinoasa (VI, VII, VIII, IX, X), Tismana

(complexul de strate V- VII şi stratul VIII de cărbune) şi Roşia de Jiu (VI, VII, VIII, X).
Pentru fiecare strat de cărbune a fost urmărit şi înregistrat conţinutul în cărbune

xilitic de-a lungul frontului de lucru care deschidea stratul, astfel că exceptând microcariera

Steic, observaţiile macropetrografice şi paleobotanice s-au făcut pe deschideri ale

fronturilor cuprinse între 0,5 km şi aproape 2 km.

Coloane macropetrografice (cu litotipii) şi paleobotanice ale stratului VI de

cărbune din carierele: A- Lupoaia, B- Roşiuţa, C- Jilţ Sud şi D-Tismana I. Litotipii: 1-

cărbune xilitic (provenit din paleofitocenoza cu Glyptostrobus europaeus); 2-cărbune slab

xilitic, 3- cărbune detritic, 4 -argilă.

!Taxoni fosili: BTTL= Byttneriophyllum tiliaefolium, GLER= Glyptostrobus

uropaeus, GLTN= Glyptostroboxylon tenerum (specie de organ pentru lemnul fosil de G.

europeus), PHON= Phragmites oeningensis, STDC= Stratiotes dacicus. Stratele de cărbuni

adiacente: str. Vşistr. VII.

Fig. 1-

Rezultatele obţinute
Din studiul distribuţiei ARVF autohtone în stratele de cărbuni şi în depozitele

adiacente acestora şi din analiza paleofitocenozei cu Glyptostrobus pe baza ocurenţei

litotipului cărbune xilitic, cu exemplificări în fig.l, rezultă că în mod frecvent PCG formau

pe verticala stratelor de cărbuni serii genetice progresive. Aceste serii începeau cu

paleofitocenoze edificate de plante acvatice (Trapa, Stratiotes, Potamogeton, Nelumbo



356 Ţicleanu Nicolae, Nica Toma

etc.), continuau cu cele dominate de ultrahigrofite (Phramites, Typha etc.) şi se încheiau cu

paleofitocenoze cu G europaeus sau cu foioase higrofite (Salix, Byttneriophyllum etc.).

Prevalenta seriilor genetice progresive dovedeşte că cea mai mare parte a MCG reprezintă

stadiile finale ale unor lacuri.

Evident, datorită unor situaţii locale, determinate de modificări ale regimului

hidrologic ori ale m icrorelierului fundului MCG, în succesiunea verticală a PCG apar şi
serii genetice regresive, dar acestea sunt mult mai rare comparativ cu cele progresive.

De asemenea, în evoluţia unor MCG au existat şi întreruperi datorită unor inundaţii

catastrofale, mai mult sau mai puţin îndelungate şi extinse, fàpt ce a determinat apariţia unor

intercalaţii argiloase în interiorul stratelor de cărbune. Dacă inundaţia a fost de scurtă durată

evoluţia paleofitocenozei inundate nu a fost afectată, în schimb când inundaţia a durat mai mult

s-au produs modificări în seria genetică, paleofitocenoza întreruptă fiind înlocuită cu alta.

Importanţa paleofitocenozei cu Glyptostrobus în carbogeneza pliocenă este dovedită

de conţinutul, de peste 32 %, al litotipului cărbune xilitic în ligniţii din Oltenia. în mod

frecvent, la partea superioară a stratelor de cărbuni, litotipul cărbune xilitic poate să ajungă
la bancuri cu grosimi ce pot depăşi 2 m, aşa cum se întâmplă în cariera Tismana. Dacă

avem în vedere un coeficient de tasare al turbei de 3,2, aşa cum a fost el calculat de

Ţicleanu (1992 a), şi că în condiţiile unui climat temperat, rata de acumulare a turbei este

de I- 1,5 mm/an, rezultă că un strat de 2 m de cărbune xilitic provine din 6,4 m turbă

acumulată din aceeaşi paleofitocenoza în 4200 până la 6400 de ani. Persistenţa

paleobiotopului aproape permanent acoperit cu ape, fără modificări sesizabile în decursul a

câtorva mii de ani, constituie o dovadă de mare importanţă pentru cunoaşterea evoluţiei

MCG şi indică instalarea acestora în faza de evoluţie finală a unui sistem depoziţional

lacustru, a cărei existenţă îndelungată a fost posibilă datorită păstrării egalităţii dintre rata

de acumulare a materialului vegetal parental şi rata subsidenţei bazinului.

Ţinând seama de faptul că, pe de o parte, în sectorul cercetat, cuprins între Valea

Motrului şi Valea Jiului, aria de ocurenţă a paleofitocenozei cu Glyptostrobus (Fig. 2 ) se

prezintă ca o fâşie continuă orientată SSV-NNE şi cu o lăţime maximă de 6 km şi că, pe de

altă parte, această fâşie se continuă spre SV, până dincolo de valea Coşuştei, iar spre ENE

până aproape de valea Luncavăţului, adică este aproape continuă pe o distanţă de peste 100

Km şi are o lăţime variabilă de 2- 6 Km, considerăm că lacul şi apoi mlaştina instalată în el

aveau dimensiuni mari, de ordinul miilor de kilometri pătraţi.
Caracterul ritmic al depozitelor pliocene cu cărbuni din Oltenia este evident. In

cadrul formaţiunii de Jiu-Motru, principala purtătoare de cărbuni, se disting 8 ritmuri mari

determinate după Ţicleanu (1992 a) de schimbarea ciclică a sensului mişcărilor tectonice

verticale, în cadrul unui ritm distingându-se succesiunea următoarelor faze, fiecare cu

litologie proprie: fluviatilă (nisipuri, nisipuri argiloase, rareori lentile de pietrişuri),
fluviatil-lacustră (argile nisipoase, argile siltice), telmatică (cărbuni, cărbuni argiloşi, argile

cărbunoase) şi lacustră (argile şi mai rar argile siltice). Această succesiune este similară

celei identificate de Nebert (1983) pentru bazinul Ebiswalder din Germania.

In Oltenia fazele telmatice, reprezentate prin stratele de cărbuni, sunt precedate şi

succedate de depozitele cu cel mai mare conţinut în plante fosile, situate în culcuşul şi

acoperişul stratelor de cărbuni, formând în cea mai parte ARVF autohtone, astfel încât pot

fi folosite ca indicatoare pentru reconstituirea modului cum s-au format şi au evoluat MCG.

Analiza acestor ARVF arată că spre sfârşitul fazei fluvio-lacustre suprafaţa

câmpiilor de inundaţie fluviatilă creştea rapid în detrimentul ariilor subaeriene, astfel încât

în final, prin diminuarea aportului de material terigen şi creşterea nivelului apelor, diferitele

lacuri din câmpiile de inundaţie s-au unit între ele formând un lac cu extindere bazinală, dar
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cu adâncimi mici, de maximum 3-4 m adâncime, invadat repede de vegetaţie acvatică şi

apoi palustră, adică transformat în MCG.

Ocurenţa paleofitocenozelor cu Glyptostrobus între Valea Motrului şi Valea

Jiului. 1- limita externă, 2- limita internă, 3- sensul în care au avansat paleofitocenozele şi a

avut loc colmatarea bazinului

Fig. 2

Că situaţia era aceasta o dovedeşte şi faptul că seriile genetice se încheie mai

întodeauna cu paleofitocenoze ale pădurilor de mlaştină cu foioase higrofite dovedite prin
frunzarele fosile cu B. tiliaefolium din acoperişul stratelor V şi VII din carierele Lupoaia,

Roşuiţa, Jilţ şi Tismana sau a celor cu Salix div. sp. din acoperişul stratului VIII С din

Roşiuţa şi Jilţ Sud şi stratului XI din Pinoasa şi altele.

In afara dovezilor paleofitocenotice aduse aici în favoarea existenţei unor MCG de

talie bazinală la nivelul fiecărui strat principal, în acelaşi sens pledează hărţile cu izopahite
ale stratelor principale (Ţicleanu & Andreescu 1988) şi hărţile cu izocenuşi ale stratelor V,
VI şi X (Ţicleanu et al. 1997).

Depozitele fazelor lacustre ce au urmat fazei telmatice conţin resturi vegetale doar în

partea lor inferioară, în acoperişul stratelor de cărbuni şi indică o adâncire rapidă a

bazinului odată cu extinderea acestuia. Această adâncire a fost stopată în timpul fazelor

fluviatile când rata acumulării a depăşit din nou rata subsidenţei şi s-a format o nouă

câmpie de acumulare aluvio-lacustră.

în concluzie, studiul paleofitocenotic dovedeşte formarea MCG prin colmatarea

repetată a unor sisteme lacustre de mari dimensiuni şi adâncimi mici, în general sub 3 m.
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Analiza ocurenţei paleofitocenozei cu Glyptostrobus, confirmă formarea fiecărui strat

principal de cărbune într-o mlaştină eutrofă instalată pe o câmpie de acumulare aluvio-

lacustră, în stadiul final de evoluţie a unui lac de dimensiuni bazinale, dar cu adâncimi mici.

Aceasta a determinat dezvoltarea areală continuă şi relativ compactă a cărbunilor xilitici

ceea ce favorizează exploatarea lor selectivă şi oferă criterii necesare calculului de rezerve

pentru acest valoros tip de cărbune.
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PALEOPHYTOCOENOSES INDICATOR IN PLIOCENE COAL

DEPOSITS FROM OLTENIA

Abstract: Generalities about pliocene coal generating swamps palaeofitocoenoses

from Oltenia county are presented. Starting from the fact that xilitical coal lithotype has

been formated only from vegetal material supplied by Glyptostrobus europaeus

palaeophytocoenose, has been analized the occurrence of this lithotype between Motru

valley and Jiu valley. Also, the palaeofitocenotical analisis showed that in the coal-

generating swamps prevailed the genetic progressive series. The both analisis demonstrated

that the coal-generating swamps were installed in the final evolution stage of a big

dimension lake, with a small depth, sethed on a plaine of accumulation with alluvio-

lacustrin origin.

Key words: palaeophytocoenosis, genetic progresive series, coal-generating

swamps, alluvio -lacustrin plaine, Oltenia, România.


