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Rezumat: în urma cercetărilor efectuate de autori, numărul taxonilor cunoscuţi în flora

ponţiană din Bazinul Lugojului a crescut de la 29 la 43 şi sunt semnalate, pentru prima dată.

4 specii noi pentru flora neogenă din România: Equisetum cfr. maximum, Pseudotsuga cfr.

taxifolia, Quercus praeerucifolia şi Crataegus oxyacanthoides .

Din punct de vedere paleofitocenotic autorii disting o arieextrabazinală cu vegetaţie zonală şi

o arie bazinală cu vegetaţie azonală, de mlaştină eutrofa
.

în cadrul vegetaţiei extrabazinale se

distinge un etaj inferior cu păduri de foioase mezofile cu Fagus sylvatica. Zelkova

zelkovifolia, Carpinus betulus, Quercus praeerucifolia etc., şi un etaj superior, de pe colinele

înalte cu păduri de conifere cu Abies alba, Pseudotsuga taxifolia, Pinus sp., Cephalotaxus sp.

Vegetaţia azonală din mlaştina eutrofa era distribuită în funcţie de adâncimea apei şi regimul

hidrologic. Astfel. în zonele sezonier inundate existau mlaştini de pădure cu foioase higroftte

cu Byttneriophyllum tiliaefolium, Alnus cecropiaefolia, Betula macrophylla etc.; zonele

aproape permanent inundate erau acoperite de pădurea cu Glyptostrobus europaeus, iar în

zonele permanent acoperite cu apà cu adâncimi până la 2 m. domina Phragmites oeningensis

însoţită de Typha latissima.

Cuvinte cheie: Paleofloră, Miocen, Ponţian, Bazinul Lugojului, Paleofitocenologie.

Introducere

Cunoscută doar prin câţiva taxoni încă de la sfârşitul secolului trecut, flora fosilă din

depozitele ponţiene ale Bazinului Lugoj a constituit obiectul unor cercetări moderne abia în

ultimele trei decenii, de când a început explorarea pentru cărbuni.

Primele cercetări paleofloristice moderne în depozitele ponţiene din Bazinul

Lugojului, de la Sinersig au fost efectuate de Givulescu et Florei (1961) care au pus în

evidenţă următorii 14 taxoni (nomenclatura modernizată): Osmunda parse Mugiana (Ung.)

Andr., Glyptostrobus europaeus (Brngt.) Heer, Alnus cecropiaefolia (Ett.) Berger, Alnus

sp., A. gracilis Ung., Betula speciosa Rerolle, Zelkova zelkovifolia (Ung.) Biizek et Kotlb.,
Acer tricuspidatum Al. Br., Cornus buechi Heer, С. graeffi (Heer) Hantke, Rhus brunneri

Heer, Cassiophyllum berenices (Ung.) Kr., Byttneriophyllum tiliaefolium (Al. Br.) Knobl. et

Kv., Musophyllum cf. styriacus Ett. şi Smilax banatica Giv.

Mai târziu, Ţicleanu et al. (1975) au descoperit şi cercetat flora fosilă de la Vişag, la

12 km sud de Sinersig, spre marginea sudică a bazinului. Cu acest prilej conspectul florei s-a

îmbogăţit cu următorii taxoni (lista modernizată): Abies cfr. alba Miller, Cephalotaxus sp.,

Pseudotsuga cfr. glauca Mayr., Betula pendula Roth, В. prisca Etting., Carpinus betulus

L-, C. cf. suborientalis Saporta, Fagus orientalis Lypski, F. cfr. sylvatica L., Fagus sp.,
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Salix a ff. lavateri Heer, Ulmus pyramidalis Goeppert, Zelkova zelkovifolia (Ung.) Buzek et

Kotlb., Acerpseudocampestre Ung. şi Vitis
sp.

Odată cu începutul explorărilor pentru cărbuni în Bazinul Lugojului, IPEG - Banatul

a executat un mare număr de foraje dintre care 15 (cu numerele 6, 21, 115, 374, 1113, 1122,

1126, 1137, 1138, 1140, 1141, 1143, 1151, 1152 şi 1158) au fost cercetate de unul dintre

autori (Ţicleanu în Papaianopol et al. 1987), din punct de vedere al conţinutului în macrofloră

fosilă. Ţinând seamă de valoarea ştiinţifică a materialului macrofioristic provenit din acele

foraje autorii prezentei lucrări au considerat necesară reluarea cercetărilor, fapt ce s-a finalizat

cu identificarea a 24 de taxoni dintre care 14 noi pentru flora ponţiană din Bazinul Lugojului

şi 4 noi pentru flora fosilă din România (Equisetum cfr. maximum, Pseudotsuga cfh taxifolia,

Quercus praeerucifolia şi Crataegus oxyacanthoides) .

Cadrul geologic

Evoluţia geologică a Bazinului Lugoj a început odată cu transgresiunea badeniană.

în intervalul stratigrafie Badenian - Malvensian, Marinescu et Popescu (1987) au identificat

mai multe formaţiuni continentale, marine şi salmastre.

Succesiunea depozitelor ponţiene începe cu cele Odessiene alcătuite din gresii,

microconglomerate, nisipuri argiloase, nisipuri, şilturi argiloase şi argile cu faună fosilă

(Drăgănescu 1970). Urmează transgresiv depozitele Ponţianului mediu (Portaferrian)

constituite predominant din nisipuri şi argile cu faună salmastră, dar şi cu momente

dulcicole reprezentate prin argile cu plante fosile, argile cărbunoase şi 27 de strate de

cărbuni, dintre care doar trei (3, 9 şi 27) au o dezvoltare mai largă. După Ţicleanu et al.

(1994) cele trei strate principale s-au format în condiţii deltaice, în momente telmato-

fluviale cu largă extindere a mlaştinilor eutrofe.

Observaţii paleobotanice şi tafonomice

In funcţie de punctul din care a fost recoltat materialul paleofloristic, acesta poate

proveni din trei areale :

1. Plante fosile prelevate din aflorimentul de pe Valea Nochi Mică, din care au fost

determinate: Pseudotsuga cfr. taxifolia, Carpinus betulus, Corylus avellana, Fagus

sylvatica, Quercus robur, Quercus cfr. pseudocastanea, Quercus praeerucifolia, Zelkova

zelkovifolia, Carya sp., Crataegus oxyacanthoides, Populus cfr. populina, Salix sp. şi Sassa

lugudunensis. După modul cum sunt distribuite fără nici o ordine, exemplare mici alături de

exemplare mari, fragmente împreună cu frunze având diverse grade de integralitate, este

evidentă alohtonia acestor resturi vegetale fosile, ele fiind aduse şi depuse la marginea

bazinului de râurile ce îl alimentau.

2. Plante fosile provenite în cea mai mare parte din argilele din acoperişul stratului

de cărbune din mina situată la nord de localitatea Vişag, de unde au fost identificate

numeroase impresiuni foliare de: Glyptostrobus europaeus, Byttneriophyllum tiliaefolium,
Alnus cecropiaefolia, Phragmites oeningensis şi Typha latissima. Primele două specii
formează adesea adevărate frunzare fosile, cea din urmă ajungând la acumulări de peste
câteva miliarde de frunze pe metru cub; acest fapt arată autohton ia şi importanţa acestor

specii în constituirea materialului vegetal parental al cărbunilor.

3. Plante fosile din carotele forajelor unde se găsesc de obicei tot în acoperişul
stratelor de cărbuni, dar şi independent de acestea, impresiuni foliare de: G. europaeus,

B.

tiliaefolium, P. oeningensis, A. cecropiaefolia, B. macrophylla şi T. latissima care prin

dimensiuni, frecvenţă şi coeficient de integralitate dovedesc autohtonia, adică participarea
lor la vegetaţia dezvoltată în deltă şi acumularea in situ în mlaştini eutrofe (mlaştini

carbogeneratoare). Cu totul accidental apar în forajele de pe marginea bazinului şi câteva

frunze de talie mică aparţinând unor specii ca F. sylvatica, B. pendula sau U. pyramidalis.
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Raritatea acestora din urmă şi faptul că sunt aproape întotdeauna însoţite de detritus vegetal

indică alohtonia lor şi transportul lor prin curenţi de aer şi apă.

Metoda de lucru

Materialul macrofloristic studiat este cuprins în 148 de eşantioane aflate în colecţia

Catedrei de Geologie şi Paleontologie a Facultăţii de Geologie şi Geofizică (Universitatea

din Bucureşti) la numerele de inventar LS 1 până la LS -148.

întrucât resturile fosile apar în principal sub formă de impresiuni şi numai foarte rar

de compresiuni ale unor frunze semicoriacee, metoda cea mai indicată pentru obţinerea

imaginii acestora a fost desenul pe folii de acetofan sub lupa binoculară. Uneori, unde

contrastul dintre impresiune şi roca gazdă a permis, am utilizat şi fotografiile pentru

comparaţii şi determinări.

Prezentarea florei fosile

Caracteristicile' morfologice şi dimensionale, ale celor mai numeroase resturi

vegetale fosile identificate de noi în depozitele ponţiene din Bazinul Lugojului, sunt

suficiente pentru a argumenta determinarea acestora, dar din lipsă de spaţiu vom prezenta

taxonii cu determinări fără descrieri, folosind doar iconografia şi comparaţiile cu cele mai

asemănătoare plante fosile din literatura de specialitate.

încrengătura Pteridophyta

Clasa Equisetatae

Familia Equisetaceae

Equisetum cfr. maximum Lam. - pi. 4, fig. 2

Material: eşantionul LS-7 provine dintr-un foraj, constă dintr-o argilă şi cuprinde

impresiunea unei teci (vagine) din jurul unui nod; la partea superioară a tecii se observă 24

de dinţi lanceolat - ascuţiţi.

Observaţii: resturi vegetale fosile similare celui din colecţia noastră constituie mari

rarităţi şi permit încadrarea generică fără dubii, în schimb nu sunt suficiente pentru o

determinare specifică sigură. Cu toate acestea, exemplarul nostru pare să aparţină speciei

actuale E. maximum (vezi Grinţescu, Flora R. P. România, 1, p. 51, pi. 5, fig. 1).

Ocurenţă: deşi exemplarul nostru a mai fost citat de Ţicleanu (1992), este pentru

prima dată când apare iconografiat, fiind nou pentru flora neogenă din România.

Corespondent actual, ecologie: specie destul frecventă în zone mocirloase şi în

pădurile umede din Europa.

încrengătura Pinophyta
Clasa Pinatae

Familia Taxodiaceae

Glyptostrobus europaeus (Brngt.) Ung. pi. 3, fig. 4

Material: eşantioanele LS-68, LS-88, LS-49 şi LS-73, toate din foraje şi mina Visag.

Observaţii: exemplarele noastre se aseamănă celor figurate în numeroase lucrări de

specialitate printre care şi cea elaborată de Buzek (1971, pi. VII, fig 1-7) şi mai recent de

Ţicleanu & Dinulescu (1999). G.
europaeus se prezenta în două ecotipuri (vezi Pocknal et

Flores 1987), unul higro-mezofil şi celălalt higrofil. Destul de frecvente în argilele cenuşii
din foraje şi în mina Vişag, compresiunile lujerilor deciduali lipsesc cu desăvârşire din

depozitele ponţiene de pe marginea bazinului, demonstrând astfel, încă o dată, afinitatea sa

pentru mlaştinile carbogeneratoare cu substrat acid, cu un pH de 3,4 - 5.

Ocurenţă: specie cu o largă dezvoltare în Neogenul din Europa şi foarte frecventă în

Pliocenul din România (vezi Ţicleanu 1992); a fost unul dintre principalii furnizori de

material vegetal parental pentru cărbunii neogeni.
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Corespondent actual, ecologie: G. heterophyllus Endl. syn. G. pensilis (Stount)
Koch trăieşte în mlaştinile de tip swamp [asemănătoare celor cu Taxodium distichum (L.)
Rich, din sud-estul Americii de Nord] şi în orezăriile din partea de SE a Chinei şi este un

arbore de climat cald şi umed de tip musonic.

Familia Pinaceae

Pinus sp.

Material: eşantionul LS-72 constă într-un con incomplet, carbonificat.

Observaţii: conul provine dintr-un foraj situat în largul bazinului, unde a ajuns ca

urmare a unui transport îndelungat pe apă, ceea ce a dus la distrugerea apofizelor solzilor,

astfel încât determinarea specifică nu este posibilă.

Pseudotsuga cfr. taxifolia Britt. - pi. 1, fig. 1

Material: eşantionul LS-27 cu impresiunea unei frunze aciculare.

Observaţii: forma şi dimensiunile, dar mai ales modul în care se îngustează şi se termină

frunza aciculară într-un scurt peţiol, uşor curbat spre stânga, ne determină să apropiem

exemplarul nostru de P. taxifolia figurat de Negulescu et Săvulescu (1957, p. 56, fig. 27 b).

Deosebirea de P. glauca Mayr. constă în îngustarea treptată a marginilor acelor spre peţiol.

Ocurenţă: din aceleaşi depozite a mai fost semnalată (Ţicleanu et al. 1975) specia

P. glauca, P. taxifolia este citată prima dată aici.

Corespondent actual: P. taxifolia este un arbore larg răspândit în nord-vestul SUA.

încrengătura Magnoliophyta

Clasa Magnoliatae
Familia Hamamelidaceae

Liquidambar europaea Al. Br .- pi. 3, fig. 3

Material: două eşantioane LS- 12 şi LS-125, reprezentând impresiunea unor lobi de

frunză cu marginea tipic serată.

Observaţii: în general, datorită marginii tipic serate şi a aspectului reţelei de nervuri

secundare şi terţiare determinarea este sigură. Exemplarele noastre se aseamănă cu cele

figurate de numeroşi cercetători dintre care amintim pe: Sitar (1969, pi. XXVIII, fig.),

Zastawniak (1972, pi. X, fig. 10) şi Buzek (1971, pi. XVIII, flg. 6).

Ocurenţă: specie relativ frecventă în intervalul Acvitanian - Dacian din România.

Corespondent actual, ecologie: L. styraciflua L. trăieşte în partea de SE a Americii de

Nord, inclusiv pe coasta Golfului Mexic şi în jumătatea nordică a Peninsulei Florida. Este un

arbore de climat cald şi umed, populează mai ales zonele sezonier inundate ale swamps-urilor.
Familia Betulaceae

Alnus cecropiaefolia (Ettingshausen) Berger - pi. 3, fig. 2

Material: din cele 11 eşantioane de Alnus provenite exclusiv din carotele forajelor

sau din mina Visag, doar următoarele 7 au putut fi atribuite speciei A. cecropiaefolia: LS-

-10, LS-28, LS-29, LS-50, LS-53, LS-76 şi LS-93, restul fiind incomplete.

Observaţii: caracterele morfologice ale exemplarelor noastre corespund foarte bine celor

prezentate de Zastawniak (1972, pi. I, fig. 5 şi pi. XIV, fig. 1) şiGivulescu(l999,p.33,pl. 11,1).

Ocurenţă: A. cecropiaefolia era un component important al mlaştinilor

carbogeneratoare începând din Sarmaţian, dar mai ales în Ponţian, la nivelul căruia, după

Givulescu (1992) forma o asociaţie caracteristică cu B. tiliaefolium, G. europaeus şi B.

speciosa (syn B. macrophylla).

Corespondent actual, ecologie: nesigur, dar din distribuţia în exclusivitate în

asociaţie cu faciesuri cărbunoase rezultă că acesta trebuie căutat între speciile de Alnus

obişnuite cu zonele sezonier inundate ale marilor mlaştini eutrofe
.

Betula speciosa Rerolle - pi. 1, fig. 11
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Material: din numărul total de 8 eşantioane cu impresiuni de Betula în flora

studiată, 7 provin de pe Valea Nochi Mică şi aparţin speciei B. subverrucosa Giv. şi numai

unul singur (LS- 10) a fost găsit în foraje şi l-am atribuit speciei B. speciosa. în acest fel se

demonstrează încă o dată că B. speciosa este asociat faciesurilor cărbunoase.

Observaţii: după formă, dimensiuni, număr de nervuri secundare şi poziţionarea

acestora în cadrul limbului, exemplarul nostru se încadrează în limitele speciei B. speciosa
descrisă şi figurată de Knobloch (1998, pi. 27, fig. 9), care include în sinonimia acesteia şi

pe B. macrophylla (Goepp.) Heer, pe care Givulescu (1990) o găseşte destul de frecvent în

depozitele ponţiene de la Chiuzbaia şi cu care exemplarul nostru se aseamănă foarte bine.

Ocurenţă: cunoscută în depozitele Badenian - Daciene din România.

Corespondent actual: B. papyrifera Marschal răspândit în jumătatea nordică a

Americii de Nord, din Alaska şi până în Peninsula Labrador
.

Carpinus betulus L. - impresiuni foliare - pi. 4, fig. 1

Material: din aflorimentul de pe Valea Nochi Mică provin 14 eşantioane cu

impresiuni foliare, cele mai multe aparţinând speciei C. betulus, restul fiind fragmente greu

de determinat. Un singur eşantion provine dintr-un foraj de pe marginea bazinului.

Observaţii: impresiuni le folîare din colecţia noastră corespund celor din herbar şi
din literatură; exemplarele noastre se aseamănă celor descrise şi figurate sub numele С

grandis Unger sensu Heer în Buzek (1971, p. XVI, fig. 3).

Ocurenţă: ţinând seamă de faptul că speciile fosile C. grandis şi C. pyramidalis fac

parte din grupul C. betulus de care sunt greu de decelat, putem afirma că acesta specie este

frecventă în depozitele neogene din România.

Corespondent actual, ecologie: C. betulus este foarte larg răspândit în pădurile

europene, excepţie face Peninsula Iberică. In nord carpenul ajunge în Danemarca şi

extremitatea sudică a Suediei. De asemenea, Anatolia este bordată spre nord de păduri care

fac legătura cu cele din Caucaz. Carpenul este un arbore care preferă văile umede şi reci sau

coastele umbrite.

Carpinus betulus L. - bractée - pi. 1, fig. 6- 8

Material: trei eşantioane (LS-20, LS-36 şi LS-46) toate pe argile cu peliculă

limonitică din aflorimentul de pe Valea Nochi Mică.

Observaţii: cele trei impresiuni ale unor bractée ce purtau la baza lor fructele

(achene) au caracteristici tipice ce permit încadrarea lor în grupa C. betulus (vezi Gregor

1986, p. 57, fîg. g, j, к, 1) dar care ca specie de organ au fost descrise sub numele de С

pyramidalis (Gopepp.) Heer. în acest fel se confirmă prezenţa frunzelor de C. betulus în

timpul Ponţianului.

Familia Corylaceae

Corylus avellana L. - pi. 1, fig. 4

Material: eşantionul LS-3 cu o impresiune foliară incompletă.

Observaţii: deşi nu avem decât o singură impresiune foliară şi aceea incompletă,

totuşi aceasta conservă în partea de jos dreaptă toate caracteristicile speciei: baza uşor

cordată, apoi din primele două perechi de nervuri secundare se desprind de pe faţa

inferioară nervuri terţiare, tipice pentru C. avellana (vezi Mitchell 1979, p. 223 şi figura) .

Deosebirea de C. colurna L. se face pe baza formei celei de a doua perechi de secundare

care îşi modifică brusc traiectul spre în sus, începând cu locul de inserţie a primei terţiare

falciforme, în timp ce Ia C. avellana cea de-a doua nervură secundară este dreaptă. Din

materialul fosil citat în literatură, exemplarul nostru poate fi comparat cu cel figurat de

Knobloch (1998, pi. 19,2).
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Corespondent actual, ecologie: arealul lui C. avellana cuprinde aproape întreaga

Europă, exceptând părţile nordice. Preferă solurile calcaroase şi argiloase; este sensibil la

arşiţă şi rezistent la ger.

Familia Fagaceae

Fagus sylvatica L. - pi. 2, fig. 2, 3

Material: din aflorimentul de pe Valea Nochi Mică au fost prelevate eşantioanele:

LS-1, LS-24, LS-35, LS-39, LS-56, LS- 61, LS-77, LS-90, LS- 106, LS- 115 şi LS-119, iar

dintr-un foraj de pe marginea bazinului un eşantion ( LS-9 1 )cu o frunză de talie mică.

Observaţii: forma frunzelor, dimensiunile, numărul nervurilor secundare (6 - 10),

plasarea lăţimii maxime la jumătatea limbului şi mai ales marginea ondulată sunt suficiente

caractere pentru apartenenţa la F. sylvatica. După forma generală şi dimensiuni unele dintre

exemplarele noastre se aseamănă cu F. pliocenica Saporta (vezi Knobloch, 1998, pi. 2, fig.

5), dar se deosebesc prin absenţa dinţilor de pe margine. In opinia noastră aceste asemănări

presupun originea comună a celor două specii.

Ocurenţă: în stare fosilă F. sylvatica se cunoaşte numai din depozitele ponţiene

de la Lugoj.

Corespondent actual, ecologie: arbore de talie mare, F. sylvatica este o specie exclusiv

europeană cu arealul extins din sudul Angliei, până în Spania, unde apare insular, şi din sudul

Peninsulei Scandinave până la Valea Nistrului. Dintre cerinţele ecologice reţinem că nu suportă

seceta şi gerurile prea puternice; solicită precipitaţii dese şi abundente.

Quercus robur L. - pi. 2, fîg. 1

Material: eşantionul LS-54 de pe Valea Nochi Mică.

Observaţii: deşi incomplet, exemplarul nostru păstrează suficiente caractere pentru

determinare şi poate fi comparat cu Q. robur figurat de Beldie (în Flora R. P. România, I, p.

236, pl.3l,fig. la).

Ocurenţă: specie citată din depozitele Pliocene, aici apare pentru prima dată în

Miocenul superior.

Corespondent actual, ecologie: Q. robur apare pe întregul teritoriu al Europei până

la paralela de 60° lat. nordică, exceptând coasta Norvegiei unde urcă mai sus. Spre sud, în

Spania nu depăşeşte paralela de 40°. Arealul său cuprinde şi Asia Mică. Este o specie

rezistentă la ger şi secetă; preferă terenurile aluvionare de luncă.

Quercus cfr. pseudocastanea Goeppert - pi. 2, fig. 6

Material: eşantionul LS- 15 din aflorimentul de pe Valea Nochi Mică.

Observaţii: deşi exemplarul nostru reprezintă doar partea superioară a unei frunze

de Quercus, după forma lobilor şi distribuţia lor, acesta se aseamănă cu cele figurate de:

Sitar (1974, XIV, fig. 1), Zastawniak pi. VII, fig. 1) şi Ţicleanu & Givulescu (1981.

p.l 19, pi. IL fig. 1).

Ocurenţă: specie destul de rar întâlnită, este citată în România din depozitele

Sarmaţian inferioare şi Daciene.

Corespondentul actual: există o mare diversitate de opinii în legătură cu acesta;

după opinia noastră este mai apropiat de Q. muehlenbergii Engelmann din jumătatea estică

a Americii de Nord; preferă soluri uscate.

Quercus cfr. praeerucifolia Strus - pi. 2, fig. 8

Material: eşantionul LS -48 din aflorimentul de pe Valea Nochi Mică.

Observaţii: singurul dintre stejarii cu care are tangenţe din punct de vedere al

formei lobilor şi al nervaţiunii este Q. praeerucifolia figurat de Knobloch (1998, p. 148, fig-

12) din Pliocenul de la Laubwald von Willershausen (în Masivul Harz).

Ocurenţă: citată pentru prima dată în România, este extrem de rară în restul Europei.
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Corespondent actual, ecologie: pare să fie Q. falcata Michx. care preferă soluri

sărace, de luncă.

Quercus sp. - pi. 2, fig. 6

Material: un singur eşantion cu un vârf de frunză (LS-15) de pe Valea Nochi Mică.

Observaţii: după terminaţiile rotunjite ale lobilor şi forma acestora este posibil ca

această impresiune să aparţină speciei Q. roburoide.

Familia Ulmaceae

Ulmus pyramidalis Goeppert - pi. 1, fig. 2, 3şi pi. 4, fig. 3

Material: eşantioanele LS- 19, LS-43, LS-57 şi LS-89, toate din aflorimentul de pe

Valea Nochi Mică. Un singur eşantion provine dintr-un foraj.

Observaţii: Buzek (1971, pi. XX, XXI) figurează exemplare care seamănă cu

exemplarele noastre. De asemenea, aceste impresiuni pot fi comparate cu U. pyramidalis
descris şi figurat de Givulescu (1999, pi. 27, fig. 2).

Corespondentul actual: este considerat U. americana Wild.; numai că, după opinia
noastră acesta din urmă are doar jumătate din numărul de nervuri secundare comparativ cu

specia fosilă astfel încât este posibilă şi o altă corespondenţă. U. americana are un areal

care ocupă toată jumătatea estică a S.U.A., inclusiv coastele Golfului Mexic şi jumătatea

nordică a Peninsulei Florida.

Zelkova zelkovifolia (Ung.) Buzek et Kotlb. - pi. 1, fig. 9, pi. 3, fig. 1

Material: eşantioanele LS-36 şi LS-37 provin din aflorimentul de pe Valea Nochi Mică.

Observaţii: specie frecventă în Miocenul din Europa, exemplarele noastre se

aseamănă cu cele descrise şi figurate de Zastavniak 1972, pi. XIII, fig. 1 şi pi. X, fig. 3),

Ţicleanu et Givulescu (1981, pi. I, fig. 5) şi Knobloch (1998, pi. 8, fig. 5).

Corespondent actual, ecologie: Z. crenata Spach. din Caucaz şi Persia de Nord;

preferă solurile fertile, umede şi este puţin rezistentă la ger.

Familia Juglandaceae

Carya sp. - pi. 2, fig. 5

Material: un singur eşantion (LS-54) cu o impresiune foliară bine păstrată, dar

incompletă, provenită de pe Valea Nochi Mică.

Observaţii: modul cum pătrund nervurile de ordinul 111 în dinţii de pe marginea
frunzei şi aspectul general al nervaţiunii apropie exemplarul nostru de C. denticulata

(Web.) Iljinskaia, dar dimensiunile mari, mai ales raportul L /1, nu corespund.

Familia Rosaceae

Crataegus oxyacanthoides Goeppert
Material: eşantionul LS-32 de pe Valea Nochi Mică.

Observaţii: dintre speciile fosile de Crataegus, exemplarul prezintă asemănări cu

cel figurat de Knobloch (1998, p. 39, fig. 6,7).

Ocurenţă: impresiunile foliare de Crataegus sunt mari rarităţi.

Familia Salicaceae

Salix sp. - pi. 1, fig. 10 şi pi. 4, fig. 5

Material: trei eşantioane (LS-22, LS-21 şi LS-25) de pe Valea Nochi Mică.

Observaţii: marea variabilitate morfologică şi dimensională a frunzelor de Salix ne

determină să ne abţinem de la determinarea specifică, mai ales că nici unul dintre

exemplarele noastre nu sunt întregi.

Populus cfr. populina - pi. 2, fig. 7

Material: eşantionul LS-42 cu un fragment de impresiune de pe Valea Nochi Mică.

Observaţii: fragmentul de frunză păstrează caractere sigure pentru genul Populus şi mai

puţine pentru o determinare specifică. Totuşi, ţinând seamă de aspectul marginii şi de

dimensiunile reconstituite se aseamănă cu exemplarul figurat de Knobloch (1998, pi. 40, fig. 6).
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Ocurenţă: specie întâlnită adesea în depozitele neogene din România.

Corespondent actual: pare a fi Populus * canadensis Moench.

Familia Sterculiaceae

Byttneriophyllum tiliaefolium (Al. Br.) Knobloch et Kvacek - pi. 4, fig. 6

Material: impresiunile foliare de B. tiliaefolium sunt extrem de numeroase, dar în

colecţie avem doar 7 eşatioane: LS-5, LS-65, LS- 100, LS-116 şi LS- 124.

Observaţii: forma frunzelor, tipul palmat de nervaţiune şi modul în care este

formată reţeaua de nervuri secundare şi terţiare fac aceste impresiuni inconfundabile (vezi

Ţicleanu 1989, 1992).

Ocurenţă: specie foarte frecventă în faciesurile palustre ale Neogenului din Europa.
Clasa Liliatae

Familia Poaceae

Sasa lugudunensis (Saporta) Givulescu

Material: exemplarul figurat de Ţicleanu et al. (1975, fig. 7)

Observaţii: în prezentarea florei de la Visag, Ţicleanu (în Ţicleanu et al. 1975, p.

216, fig. 7) descrie şi figurează o im presiune fol iară încadrată ca "incertae'\ Revenim

asupra încadrării amintite, atribuind această impresiune foliară speciei S. lugudunensis.

Ocurenţă: o frunză similară a mai fost descrisă de Givulescu (1991, p. 18) din

depozitele Ponţiene de la Chiuzbaia.

Phragtnites oeningensis Al. Br.

Material: deşi în forajele din interiorul bazinului impresiunile foliare ori ale

rizomilor de Phragtnites sunt relativ numeroase, în colecţie avem doar patru eşantioane

(LS-69, LS-70, LS-85 şi LS-97) care aparţin acestei specii cu caractere colective.

Observaţii: apartenenţa la genul Phragtnites este indubitabilă când ne referim la

rizomi, ori aceştia au fost găsiţi relativ des în carotele forajelor din Bazinul Lugojului.

Ocurenţă: P. oeningensis este un taxon comun pentru tot Neogenul din Europa.

Corespondent actual, ecologie: P. australis (Cav.) Trin. Ex Steudel din zonele

permanent acoperite cu apă cu adâncimi de la câţiva milimetri până la 2 m.

Familia Typhaceae

Туplia latissima Al. Br.

Material: în carotele forajelor apare relativ frecvent detritus vegetal cu fragmente

tipice de Typha, dar în colecţie doar eşantionul LS- 100 este mai reprezentativ.

Observaţii: determinarea corectă nu comportă riscuri datorită aspectului tipic al

nervaţiunii.

Ocurenţă: specie frecventă în depozitele neogene din Europa.

Corespondent actual, ecologie: Typha latifolia L. este o specie comună la

marginea apelor curgătoare sau stătătoare.

Consideraţii paleoclimatice şi paleofitocenotice
Din coroborarea rezultatelor cercetărilor macrofloristice efectuate în prezenta lucrare

cu cele anterioare nouă (Givulescu et Florei 1961; Ţicleanu et al. 1975) rezultă că în stadiul

actual de cunoaştere flora ponţiană din Bazinul Lugojului cuprinde 43 de taxoni dintre care

14 au fost adăugaţi în prezenta lucrare.

Pe baza observaţiilor tafonomice, a analizei cerinţelor ecologice ale corespondenţilor
actuali, în special faţă de factorul apă, dar şi a distribuţiei taxonilor fosili în raport cu

faciesurile cărbunoase, rezultă că în timpul Ponţianului se conturau două arii distincte din

punct de vedere paleogeografic, floristic şi fitocenotic: prima, extrabazinală, acoperită cu

vegetaţie preponderent zonală şi cea de a doua, intrabazinală, unde se dezvoltau întinse

mlaştini eutrofe acoperite cu ierburi sau cu vegetaţie de pădure mlăştinoasă.
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Aria extrabazinală avea un relief diversificat alcătuit din câmpii, dealuri şi coline

înalte şi era acoperită cu asociaţii vegetale zonale, fapt reflectat în conţinutul paleoflorei de

la Visag, de pe Valea Nochi Mică. Flora fosilă de aici cuprinde taxoni cu corespondenţi

actuali mezofili şi foarte puţini mezo-higrofili care provin din păduri de foioase mezofile

asemănătoare în mare măsură celor actuale şi alcătuite din: F. sylvatica, Z. zelkovifolia, C.

betulus, Q. praeerucifolia şi altele, ceea ce le apropie foarte bine de pădurile actuale din

sudul Caucazului.

Existenţa în cantitate foarte mică a unor taxoni ca P. taxifolia, P. glauca, A. alba

Cephalotaxus sp. şi Pinus sp. reflectă existenţa unui etaj superior pădurii de foioase

mezofile, al etajului cu păduri de conifere sau păduri mixte situat pe colinele înalte.

în afara vegetaţiei zonale, tot în aria extrabazinală era posibilă existenţa unor păduri

de luncă constituite din P. populina, Acer tricuspidatum, Salix div. sp. şi, probabil, Q.

robur, Z. zelkovifolia, U. pyramidalis şi altele.

în cadrul ariei bazinale, după Ţicleanu et al. (1994), s-a dezvoltat pe arii largi o

deltă cu întinse câmpii deltaice acoperite cu mlaştini eutrofe în care s-a acumulat materialul

vegetal parental pentru formarea cărbunilor. Vegetaţia acestei delte era distribuită în funcţie

de adâncimea apelor şi regimul lor hidrologic şi alcătuită, după Ţicleanu (1992), din: păduri
de mlaştină cu foioase higrofite instalate în zonele sezonier inundate, unde dominau B.

tiliaefolium, Salix div. sp., L. europaea, B. speciosa, A. cecropiaefolia şi altele. Zonele

aproape permanent inundate erau acoperite cu păduri de mlaştină alcătuite aproape exclusiv

din G. europaeus, fapt reflectat şi în cantitatea mare de lemn fosil (xilit) conţinut de cărbuni

şi provenit de la acest taxodiaceu palustru. In zonele permanent inundate, cu ape până la 2

m adâncime se dezvoltau întinse stufărişuri cu P. oeningensis, cu sau fără T. latissima.

Din punct de vedere paleoclimatic, analiza noului material floristic prezentat în

această lucrare confirmă concluziile prezentate de Ţicleanu et al. (1975), după care în

timpul Ponţianului domnea un climat temperat - cald cu temperatura medie anuală cuprinsă

între 13,5 şi 14° şi precipitaţii de peste 1000 mm / an
.
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NEW FLORISTIC ELEMENTS FROM PONTIAN DEPOSITS

OF LUGOJ BASIN

Abstract: As a result of palaeobotanical research made by the authors, the number

of the known fossil taxons from Pontian flora of Lugoj Basin increases from 29 to 43 and,

for the first time are notified 4 new species in the Neogene floras of Romania: Equisetum

cfr. maximum, Pseudotsuga cfr. taxifolia, Quercus praeerucifolia and Crataegus

oxyacanthoides .

From palaeophytocoenotic point of view, the authors reconstruct an

extrabasinal area with zonal vegetation, and a basinal area with azonal vegetation, which

are lying in eutrophyc swamps. Inside extrabasinal vegetation two vegetational zones have

been distinguished: the low mixed mesophytic deciduous forests with Fagus sylvatica,
Zelkova zelkovifolia, Carpinus betulus, Quercus praeerucifolia etc., and in the top of the

hills, woods which are dominated by conifers: Abies alba, Pseudotsuga cfr. taxifolia, Pinus

and Cephalotaxus. The azonal vegetation from eutrophyc swamps shows distinctly

differentiation according to water depth and hidrological regime. In the zones with

periodically inflow of water existed Byttneriophyllum tiliaefolium, Alnus cecropiaefolia,
Betula macrophylla; the zones almost permanently flooded were populated by

Glyptostrobus europaeus and in permanently flooded zones, with water depth under 2

meters, the vegetation was composed by Phragmites oeningensis and Typha latissima.

Key words: Palaeoflora, Pontian, Lugoj Basin, Palaeophytocoenosis, Palaeoclimate.
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Fig. 1 - Pseudotsuga taxifolia; Fig. 2, 3 - Ulmus pyramidalis; Fig. 4 -

Corylus avellana; Fig. 5 - Crataegus oxyacanthoides; Fig. 6-8 - Carpinus betulus; Fig. 9 -

Zelkova zelkovifolia; Fig. 10 - Salix sp.; Fig. 11 - Betula speciosa.

Planşa 1.
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Fig. I - Quercus robur; Fig. 2, 3 - Fagus sylvatica; Fig. 4 - Quercus

pseudocastanea; Fig. 5 - Carya sp.; Fig. 6 - Quercus sp.; Fig. 7 - Populus populina; Fig. 8

- Quercus praeerucifolia.

Planşa 2.
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Fig. 1 - Zelkova zelkovifolia; Fig. lb - Carpinus betulus; Fig. 2 - Alnus

cecropiaefolia; Fig. 3 - Liquidambar europaea; Fig. 4 - Glyptostrobus europaeus.

Planşa 3.
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Fig. 1 - Carpinus betulus. Fig. 2 - Equisetum maximum; Fig. 3 - Ulmus

pyramidalis; Fig. 4 - Fagus sylvatica; Fig. 5 - Salix sp.; Fig. 6 - Byttneriophyllum

tiliaefolium.

Planşa 4.
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