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Introducere
Situat în partea sudică a Munţilor Poiana Ruscă, mărginit la sud de Culoarul Bistrei, la
vest de Bazinul Caransebeşului şi separat în partea vestică de Bazinul Haţeg prin cristalinul
getic, Bazinul Rusca Montană a cunoscut o evoluţie geologică similară celei a Bazinului
Haţeg, perioada de sedimentare activă de la sfârşitul Cretacicului ducând la acumularea în
mediu continental a unei mari cantităţi de sedimente.
Zona este slab populată, cele mai importante localităţi fiind comuna Rusca Montană,
din centrul bazinului, şi comuna Lunca Cernii de Jos, din extremitatea sa estică. Cele mai
importante resurse descoperite în Bazinul Rusca Montană au fost stratele de cărbune superior,
exploatate la începutul secolului XX. Descoperirea şi exploatarea acestor cărbuni au
reprezentat şi motivul efectuării unor cercetări geologice în această zonă, urmărindu-se
determinarea extinderii spaţiale a zăcământului şi evaluarea rezervelor existente. În urma
acestor cercetări a fost pusă în evidenţă existenţa unei bogate asociaţii paleofloristice,
întâlnită în depozite similare celor din Cretacicul terminal al Bazinului Haţeg. Deşi
asemănările litologice dintre depozitele continentale ale celor două bazine au fost puse în
evidenţă încă de la începuturile cercetărilor în această zonă (Nopcsa, 1905), fiind în mod
continuu subliniate de-a lungul a mai bine de un secol de cercetări geologice (Dincă et al.,
1972; Antonescu et al., 1983; Grigorescu, 1992), iar paleoflora descoperită în Bazinul Rusca
Montană (Petrescu & Duşa, 1985) include taxoni comuni cu cea a Bazinului Haţeg (Mărgărit
& Mărgărit, 1967), resturile de vertebrate cretacice, atât de abundente în Maastrichtianul
Bazinului Haţeg (de ex. Grigorescu et al., 2010) au fost menţionate pentru prima oară doar în
ultimii ani (Codrea et al., 2009, 2012; Feigi et al., 2010).
Obiectivul principal al acestei lucrări l-a reprezentat descoperirea de noi situri fosilifere
cu resturi de vertebrate Maastrichtiene în Bazinul Rusca Montană, pentru a îmbogăţi lista
taxonomică deja existentă şi a încerca stabilirea unor legături cu faunele contemporane
descrise din Bazinul Haţeg şi Bazinul Transilvaniei. S-a urmărit în special descoperirea
resturilor de microvertebrate, prin folosirea pe scară largă a metodei sitării umede, metodă
introdusă recent în România pentru studiul vertebratelor cretacice. Pe lângă descoperirea unor
situri de microvertebrate, s-a urmărit şi localizarea siturilor paleofloristice descrise anterior,
în scopul reluării cercetărilor asupra florei maastrichtiene a Bazinului Rusca Montană.
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Pe baza resturilor fosile decoperite s-a încercat o analiză paleoecologică a asociaţiilor
fosile din Maastrichtianul Rusca Montană, ţinând cont de caracteristicile ecologice ale
fiecărui taxon, dar şi relaţiile care s-ar fi putut stabili între taxonii descoperiţi şi cu mediul în
care aceştia au trăit.
În urma observaţiilor geologice efectuate pe teren asupra rocilor maastrichtiene din
Bazinul Rusca Montană, este propusă o separare a acestora în unităţi litostratigrafice, în
funcţie de recomandările Ghidului Stratigrafic Internaţional (Salvador, 1994), în scopul
formalizării lor prin publicarea într-un mediu ştiinţific acceptat.
Activităţile de cercetare desfăşurate pe parcursul programului de studii doctorale au fost
susţinute financiar prin proiectul POSDRU/88/1.5/S/61150, „Studii doctorale în domeniul
ştiinţelor vieţii şi pământului”, proiect cofinanţat din Fundul Social European prin Programul
operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”.
Capitolul 1. Istoricul cercetărilor
Acest capitol prezintă o sinteză a lucrărilor ştiinţifice care au tratat stratigrafia,
paleontologia sau paleoecologia depozitelor maastrichtiene din Bazinul Rusca Montană. Deşi
studiul depozitelor maastrichtiene ale Bazinului Rusca Montană s-a făcut în mod continuu,
de-a lungul a mai bine de un secol, au fost separate patru etape principale, în funcţie de
motivaţia principală care a dus la efectuarea cercetărilor, sau de nomenclatura stratigrafică în
vigoare la acea dată.
O primă etapă a cercetărilor geologice asupra depozitelor continentale ale Cretacicului
terminal din Bazinul Rusca Montană include lucrările publicate în perioada de până în 1918,
când această zonă făcea parte din teritoriul Imperiului Austro-Ungar. Cele mai importante
contribuţii sunt cele ale lui Nopcsa (1905), Schafarzik (1906) şi Tuzson (1913, 1914). Nopcsa
(1905) este primul cercetător care corelează depozitele tufitice şi „porfiritele” întâlnite în
zona localităţii Rusca Montană cu cele din apropiere de Densuş, din Bazinul Haţeg. Tot el
identifică şi existenţa unui sinclinal dezvoltat pe direcţia principală nord-est – sud-vest, care
include sedimentarul „danian” (la acea vreme ultimul etaj al Cretacicului). Schafarzik (1906)
întâlneşte acelaşi tip de depozite („conglomerate porfirice”) şi în partea vestică a bazinului, în
zona văilor Obreja şi Glâmboca. Tot Schafarzik descoperă şi primele resturi de plante fosile,
determinarea şi descrierea acestora fiind făcută de către Tuzson (1913, 1914), acesta
identificând impresiuni ale unor frunze şi fructe de palmieri de tip „Jurányia hemiflabellata”,
dar şi frunze atribuite unui taxon nou, Pandanites acutidens. Pe baza acestor resturi, Tuzson
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(1913, 1914) face şi prima reconstituire paleoecologică a Cretacicului terminal de la Rusca
Montană, considerând că palmierii trăiau într-o zonă tropicală, mlăştinoasă, cu o importantă
activitate vulcanică, ale cărei produse sunt reprezentate prin tufuri şi produse piroclastice.
O a doua etapă principală a cercetărilor ştiinţifice asupra Maastrichtianului din Bazinul
Rusca Montană include în principal lucrări asupra geologiei generale a zonei, elaborate în
timpul pregătirii Hărţii Geologice a României, dar şi lucrări asupra cărbunilor de la Rusca
Montană. Cele mai importante lucrări cu caracter general sunt cele elaborate de Cantuniari
(1939, 1941) şi Mamulea (1955), informaţiile asupra geologiei Bazinului Rusca Montană
fiind cuprinse în Harta Geologică a României, Foaia Deva, scara 1:200.000, redactată de
Codarcea et al. (1968), şi în explicaţia acestei hărţi (Gherasi et al., 1968). Toţi aceşti autori
subliniază prezenţa pe suprafeţe şi grosimi mari a depozitelor Cretacicului terminal,
reprezentate prin sedimente mixte, de origine vulcanică şi detritică, şi prezenţa intruziunilor
magmatice şi a curgerilor de lave, puse în legătură cu magmatismul banatitic, şi a stratelor de
cărbune de la est de Rusca Montană. Caracteristicile petrografice ale acestor cărbuni au fost
studiate de Biţoianu (1970) şi Duşa (1970), fiind pus în evidenţă procentul dominant al
claritului şi vitritului, cei doi autori plasând aceşti cărbuni în categoria huilelor cu flacără sau,
respectiv, în cea a cărbunilor bruni. Legate de zona în care apare zăcământul de cărbune sunt
şi o serie de lucrări care descriu conţinutul fosil al acestor depozite. Givulescu (1966, 1968)
descrie o serie de impresiuni foliare aflate în colecţia Institutului Geologic al României,
identificând fragmente aparţinând ferigilor (Gleichenia div. sp.; Asplenium dicksonianum),
palmierilor

(Palmophyllum

longirachis)

şi

dicotiledonatelor

(Credneria

div.

sp.,

Dicotylophyllum sp.). Petrescu & Duşa (1970) descriu impresiuni foliare provenind dintr-un
nou sit descoperit pe Valea Nocea, incluzând taxoni de ferigi (Gleichenia, Asplenium),
palmieri (Pandanus div. sp.) şi dicotiledonate (Credneria, Dombeyopsis, Aralia), iar Balteş
(1966) stabileşte pe baza conţinutului palinologic al depozitelor din zona zăcământului de
cărbune vârsta daniană a acestora. În toată această perioadă (1918-1972) depozitele
continentale finicretacice cu resturi de plante sunt atribuite Danianului, considerat în acea
perioadă ultimul etaj al Cretacicului.
Congresul Geologic de la Copenhaga (1960) stabileşte că Danianul reprezintă primul
etaj al Paleogenului, Cretacicul încheindu-se cu etajul Maastrichtian. Această hotărâre este
pusă în aplicare şi în România, în cazul depozitelor continentale cu resturi de dinosauri din
Bazinul Haţeg şi a celor cu resturi de plante din Bazinul Rusca Montană, începând cu
lucrarea publicată de Dincă et al. (1972). Perioada cuprinsă între 1972 şi 1989 este dominată
de cercetările paleontologice efectuate asupra florei maastrichtiene descoperită în Bazinul
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Rusca Montană. Lucrările cele mai importante sunt cele publicate de Duşa (1974), Petrescu
& Duşa (1980, 1985), Pop & Petrescu (1983), fiind descrisă o asociaţie paleofloristică
bogată, dominată de pandani şi dicotiledonate termofile cu frunza de mari dimensiuni,
indicând existenţa unui regim fluviatil bogat. În această perioadă sunt publicate şi alte lucrări
care analizează petrografia cărbunilor de la Rusca Montană (Duşa & Bărilă, 1973) şi
contextul structural-tectonic în care aceştia apar (Duşa, 1987). Antonescu et al. (1983)
argumentează vârsta maastrichtiană a depozitelor continentale cu strate de cărbune şi resturi
de plante din Bazinul Rusca Montană, precum şi corelarea acestora cu depozitele Bazinului
Haţeg şi Bazinului Transilvaniei (zona Munţilor Metaliferi), pe baza unei asociaţii aparţinând
zonei cu Pseudopapilopollis praesubhercynicus. Dincă (1977) publică rezultatul cercetărilor
sale asupra geologiei părţii de vest a bazinului, unde aflorează în special depozite marine
ante-maastrichtiene, dar şi depozite continentale maastrichtiene, în facies conglomeratic,
incluzând claste de natură metamorfică sau sedimentară, provenind din depozitele cretacice şi
jurasice în facies marin.
Din 1990 până în prezent, cu excepţia unor lucrări de sinteză cu privire la geologia
României (de ex. Mutihac & Mutihac, 2010), activitatea de cercetare geologică asupra
Maastrichtianului din Bazinul Rusca Montană a fost impulsionată de rezultatele excepţionale
obţinute în cazul faunei maastrichtiene a Bazinului Haţeg. Grigorescu (1990, 1992)
subliniază încă o dată asemănările dintre depozitele continentale maastrichtiene din bazinele
Haţeg şi Rusca Montană, atât la nivel litologic, cât şi în ceea ce priveşte asociaţiile
palinologice şi paleofloristice. Primele resturi de vertebrate sunt semnalate de Codrea et al.
(2009) din extremitatea estică a bazinului, din apropiere de Lunca Cernii de Sus. Descrierea
acestor piese a fost făcută ulterior de Feigi et al. (2010) şi Codrea et al. (2012), fiind
identificate diferite resturi osoase aparţinând dinosaurilor (titanosauride, ornithopode,
theropode), crocodilieni, chelonieni şi mamifere multituberculate, menţionând şi prezenţa
unor seminţe, fragmente de chihlimbar şi resturi de nevertebrate (gastropode, ostracode). O
parte din resturile de vertebrate şi gastropode provenind din situl Fărcădeana, din satul
Negoiu, descrise în această teză de doctorat au fost descrise de Vasile & Csiki (2011, in
press) şi de Vasile (2012), reprezentând în cea mai mare parte ocurenţe noi pentru Bazinul
Rusca Montană.
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Capitolul 2. Geologia Bazinului Rusca Montană
În prima parte a acestui capitol este descrisă geologia Bazinului Rusca Montană,
începând cu fundamentul cristalin şi până la sedimentele cuaternare ale cuverturii
sedimentare, în special pe baza menţiunilor existente în literatura de specialitate, depozitele
sedimentare fiind comparate în mod continuu cu depozitele sincrone ale Bazinului Haţeg,
pentru a evalua corelarea evoluţiei geologice a celor două bazine. În cea de a doua parte sunt
descrise în detaliu depozitele continentale maastrichtiene, acestea fiind atribuite unor unităţi
litostratigrafice, pe baza indicaţiilor Ghidului Stratigrafic Internaţional (Salvador, 1994), sub
forma unor propuneri în vederea publicării formale.
Fundamentul cristalin al Bazinului Rusca Montană aparţine Unităţilor Getice (Pânzele
de Valea lui Stan, Măgura, Tâlva Drenii, Bocşa şi Moniom), în jumătatea de nord a părţii
vestice a bazinului cuvertura sedimentară intrând în contact tectonic şi cu Unităţile
Supragetice (Pânza de Hunedoara) (Balintoni, 1997). Vârsta acestor unităţi metamorfice este
cuprinsă între Proterozoicul superior şi Paleozoicul mediu (Balintoni & Iancu, 1986).
Depozitele cuverturii sedimentare, neformalizate din punct de vedere stratigrafic, au
fost atribuite la cinci cicluri de sedimentare principale (cf. Dincă, 1977): Ciclul Jurasic, Ciclul
Albian-Campanian, Ciclul Maastrichtian, Ciclul Neogen şi Ciclul Cuaternar, depozitele
atribuite fiecăruia din aceste cicluri fiind separate prin discordanţe stratigrafice importante.
Depozitele mezozoice ante-maastrichtiene aflorează pe scară largă în partea de vest a
bazinului, fiind descrise în detaliu de Dincă (1977) şi de Bucur et al. (1983), acestea fiind
lucrările principale folosite descrierea litologică şi paleontologică a sedimentelor din ciclurile
Jurasic şi Albian-Campanian.
Jurasicul inferior este reprezentat prin conglomerate şi gresii cuarţitice, incluzând
metaclaste, în mod special cuarţitice, similare celor din partea de est a Bazinului Haţeg
(Laufer, 1925; Stilla, 1985).
Depozitele Jurasicului superior, constând în calcare, calcarenite şi calcilutite cu
intercalaţii dolomitice, acoperă transgresiv şi discordant conglomeratele liasice, fiind
comparabile cu o parte a depozitelor din Bazinul Haţeg, considerate de Stilla et al. (1971) de
vârstă Kimmeridgian-Tithonic.
Cretacicul debutează cu depozite detrito-chimice, incluzând gresii feruginoase, limonite
şi bauxite, a căror vârstă presupusă este cea albiană, de acelaşi tip cu cele din Bazinul Haţeg,
atribuite de Pop (1990) Formaţiunii de Murgoi.
Cenomanianul acoperă transgresiv şi discordant depozitele mai vechi, şi constau în
conglomerate polimictice, gresii grosiere şi gresii calcaroase fosilifere, singura unitate
5

litostratigrafică sincronă din Bazinul Haţeg posibil corelabilă fiind reprezentată de Membrul
de Slatina al Formaţiunii de Valea Dreptului (Pop, 1990).
Depozitele cenomaniene sunt urmate, în continuitate de sedimentare, de marnocalcare
şi marne argiloase turonian-coniaciene, bogat fosilifere (faună cu inocerami, rotalipore şi
globotruncane), corespondente stratigrafic cu depozitele marnoase şi calcarienitice din baza
Formaţiunii de Ştei (Grigorescu & Melinte, 2002), din Bazinul Haţeg.
Succesiunea sedimentară a Cretacicului superior se încheie cu depozite de fliş, depusă
în continuitate de sedimentare peste marnele şi marnocalcarele turonian-coniaciene, vârsta
fiind stabilită pe baza asociaţiilor de foraminifere, aparţinând biozonelor cu Bathysiphon sp.
(Santonian superior - ?Campanian inferior) şi Globotruncana arca (Campanian şi, posibil,
Maastrichtian). Aceste depozite flişoide sunt corelabile cu depozitele similare ale Bazinului
Haţeg, atribuite Formaţiunii de Răchitova (Grigorescu & Melinte, 2002) şi Formaţiunii de Pui
(Pop, 1990).
Maastrichtianul este reprezentat prin depozite continentale care, reprezentând obiectul
principal al acestei lucrări, vor fi descrise pe larg mai jos, în secţiunea destinată stratigrafiei
acestui etaj.
Depozitele neogene acoperă transgresiv şi discordant depozitele mezozoice din partea
de vest a Bazinului Rusca Montană acolo unde aparţin Bazinului Caransebeşului, şi din
jumătatea de vest a Culoarului Bistrei, reprezentând o prelungire a depozitelor aceluiaşi bazin
al Caransebeşului. Aceste depozite, miocene şi pliocene, constau în conglomerate polimictice
cu ciment calcaros, urmate de calcare fosilifere de tip Leitha sau marne argiloase, şi de marne
argiloase cu nisipuri argiloase (Lubenescu et al., 1970; Dincă, 1977). Depozitele miocene
semnalate din partea de est a Bazinului Rusca Montană de Codarcea et al. (1968) şi Gherasi
et al. (1968), au fost atribuite Maastrichtianului, ţinând cont de alcătuirea litologică similară
cu cea a depozitelor din zona localităţii Rusca Montană (lave andezitice, aglomerate
vulcanice, conglomerate roşii cu matrice argiloase, gresii argiloase, şisturi cărbunoase),
această posibilitate fiind indicată şi de autorii menţionaţi.
Depozitele cuaternare s-au acumulat în timpul Pleistocenului şi Holocenului, şi aparţin
teraselor Bistrei şi Timişului, aluviilor din albiile minore, haldelor de steril din zona fostelor
cariere bauxitice sau unor depozite de precipitare chimică (tufuri calcaroase semnalate de
Dincă, 1977).
Geologia Bazinului Rusca Montană este ilustrată în Fig. 1, pe baza datelor publicate de
Dincă (1977) şi Codarcea et al. (1968), cărora li se adaugă observaţiile proprii ale autorului.
Limitele figurate sunt de natură litologică, nefiind figurate elementele de natură tectonică.
6
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Figura 1. Harta geologică a Bazinului Rusca Montană incluzând şi informaţii preluate din Dincă (1977) şi Codarcea et al. (1968).

Depozitele continentale maastrichtiene aflorează în special în jumătatea estică a
Bazinului Rusca Montană, la est de linia care uneşte Valea Vârciorova cu confluenţa dintre
Pârâul Alunului şi Pârâul Şoimului (Fig. 1). La vest de această linie depozitele maastrichtiene
mai apar doar pe culmile cele mai înalte, şi sub forma unei fâşii, de-a lungul limitei nordice a
bazinului. Ţinând cont de diferenţele de litologie este propusă o împărţire litostratigrafică a
depozitelor continentale maastrichtiene din Bazinul Rusca Montană în două formaţiuni:
Formaţiunea de Valea Şoimului şi Formaţiunea de Rusca-Negoiu. Această împărţire
reprezintă o propunere pentru formalizarea unităţilor litostratigrafice respective, pentru
definirea formală fiind necesară, conform prevederilor Ghidului Stratigrafic Internaţional
publicarea într-un mediu ştiinţific de circulaţie largă (Salvador, 1994: Capitolul 4, B4).
Formaţiunea de Valea Şoimului include depozite detritice grosiere, în principal
conglomeratice, în compoziţia cărora intră în special metaclaste (gneisse, cuarţite, şisturi
sericito-cloritoase), dar şi claste de natură sedimentară provenite din sedimentarul
ante-maastrichtian (gresii calcaroase, marnocalcare). În partea de nord a bazinului, la limita
cu cristalinul fundamentului, aceste depozite apar sub forma unei brecii sedimentare, care a
luat naştere în urma mişcărilor din lungul liniei tectonice Tincova-Polom. Grosimea acestor
depozite a fost estimată ca fiind cuprinsă între 200 şi 400 m (Dincă, 1977). Secţiunea propusă
pentru exemplificarea alcătuirii litologice a acestei formaţiuni (holostratotipul) este amplasată
pe versantul drept al Văii Şoimului (care dă şi numele unităţii), între confluenţele acestuia cu
Pârâul Alunului şi cu Pârâul lui Gâscă. Vârsta maastrichtiană a acestei formaţiuni a fost
atribuită pe baza relaţiilor geometrice cu alte unităţi, fiind cuprinsă între depozitele
santoniene flişoide şi depozitele Formaţiunii de Rusca-Negoiu, considerate maastrichtiene pe
baza asociaţiilor palinologice, paleofloristice şi paleofaunistice conţinute.
Formaţiunea de Rusca-Negoiu include depozite continentale de origine mixtă,
incluzând material detritic (argile, silturi, gresii şi conglomerate) şi material de natură
vulcanică (aglomerate vulcanice, tufuri, gresii tufitice, curgeri de lave). Depozitele acestei
formaţiuni conţin resturi fosile aparţinând plantelor, nevertebratelor şi vertebratelor, precum
şi strate subţiri de cărbune superior. Denumirea formaţiunii provine de la cele două localităţi
în zona cărora este atinsă dezvoltarea maximă a acestei unităţi: satul Rusca Montană, din
zona centrală, şi satul Negoiu, din zona estică a bazinului. În funcţie de variaţiile de litologie
întâlnite, au fost separate două subunităţi ale acestei formaţiuni: Membrul de Valea
Ciotorogului şi Membrul de Valea Fărcădeana.
Membrul de Valea Ciotorogului al Formaţiunii de Rusca-Negoiu include depozite
continentale mixte, vulcanogen-sedimentare şi detritice, fiind caracterizate de procentul
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ridicat în care materialul de origine vulcanică este prezent în constituţia rocilor. Pot fi
întâlnite atât depozite grosiere, reprezentate prin aglomerate vulcanice, dar şi depozite fin
granulare, de tipul gresiilor, siltitelor şi argilitelor tufitice, de culoare verde sau cenuşiuverzuie. Deoarece studiul succesiunii sedimentare străbătută de foraje a pus în evidenţă
existenţa unor diferenţe între baza succesiunii şi topul acesteia (Duşa, 1987), pentru
caracterizarea litostratigrafică a acestui membru au fost propuşi doi stratotipi. Drept
holostratotip al Membrului de Valea Ciotorogului a fost propusă o succesiune care aflorează
de-a lungul Pârâului Ciotorogu, care ilustrează alcătuirea litologică a părţii superioare a
succesiunii acestui membru, în acest punct putându-se observa o succesiune de nivele
centimetrice de gresii, siltite şi pelite tufitice, acoperite de un nivel conglomeratic de
aproximativ 2 m grosime, alcătuit din claste dominant cuarţitice, prinse într-o matrice
grezoasă tufitică fină. La limita dintre unul din nivelurile grezoase bazale şi unul din nivelele
pelitice friabile apar impresiuni foliare reprezentate în special prin fragmente de frondă
atribuite ferigilor din genul Gleichenia. Depozite de acest tip sunt întâlnite şi pe văile Rusca,
Baia şi Nocea, în toate aceste puncte fiind identificate şi niveluri fosilifele cu impresiuni
foliare. Drept parastratotip al acestui membru a fost propusă o secţiune de pe Valea
Ciocanului, unde aflorează un nivel de siltite dure, bine cimentate, gros de 3-4 m, care
acoperă strate subţiri de gresii cărbunoase şi cărbune. Cantitatea de material vulcanic prezent
în constituţia acestei părţi bazale a membrului este mai mică decât în cazul depozitelor
exemplificate în cazul holostratotipului. Succesiuni similare au fost întâlnite pe Valea
Cătămarului, pe cursul superior al Văii Nocea şi pe valea Pârâului Vameş. La baza siltitelor
dure care aflorează în secţiunea propusă ca parastratotip al Membrului de Valea Ciotorogului
se întâlnesc impresiuni foliare atribuite în special palmierilor (Sabalites, Pandanites).
Singurul rest fosil aparţinând vertebratelor descoperit în această subunitate provine dintr-un
nivel de gresii cărbunoase, de pe cursul superior al Pârâului Nocea, şi este reprezentat
printr-un dinte atribuit crocodilianului Doratodon.
Membrul de Valea Fărcădeana al Formaţiunii de Rusca-Negoiu include depozite
dominant detritice (în special siltite, dar şi gresii şi conglomerate) de culoare cenuşie sau
roşie, care aflorează în zona satului Negoiu, până la extremitatea estică a Bazinului Rusca
Montană, la confluenţa dintre Pârâul Negoiu şi Râul Cerna. Nivelurile tufitice sunt rare,
depozitelor sedimentare alăturându-li-se şi curgeri de lave andezitice sau intruziuni vulcanice,
cum este cea din Cleanţul Arsurii. Secţiunea-tip (holostratotipul) propusă pentru a
exemplifica litologia acestei subunităţi se găseşte pe valea Pârâului Fărcădeana, unde pot fi
observate alternanţe de siltite cenuşii şi roşu-violet, dovada unor condiţii de sedimentare
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alternante, între mediul reducător întâlnit într-o zonă slab drenată şi cel oxidant din zonele
mai bine drenate ale câmpiei inundabile din cadrul unui sistem fluviatil de tip meandrat.
Vârsta maastrichtiană a Formaţiunii de Rusca-Negoiu este atribuită pe baza informaţiilor
oferite în urma studiului asociaţiilor palinologice (Antonescu et al., 1983), paleofloristice
(Petrescu & Duşa, 1985) şi al asociaţiilor de vertebrate (Codrea et al., 2009, 2012; Feigi et al.,
2010; Vasile & Csiki, 2011).
Analiza geochimică (fluorescenţă de raze X) a probelor prelevate din siturile Rusca şi
Baia, din situl de pe Valea Nocea din care provine dintele de crocodilian (notat Nocea*)
(toate cele trei situri atribuite Membrului de Valea Ciotorogului) şi din situl Fărcădeana
(Membrul de Valea Fărcădeana) au arătat că există diferenţe semnificative între concentraţiile
unora din elementele chimice principale între depozitele celor doi membri ai Formaţiunii de
Rusca-Negoiu. Siliciul este prezent în proporţie mai ridicată în cazul probelor prelevate din
siturile Rusca şi Baia (58%), scăzând în cazul sitului Nocea* (55%) şi în cazul sitului
Fărcădeana (44%). Concentraţia siliciului în cazul sitului Fărcădeana este mai apropiată de
cea întâlnită în cazul unor situri similare ca facies, din Bazinul Haţeg, de la Budurone
(Formaţiunea de Densuş-Ciula) şi Pui „mlaştină” (Formaţiunea de Sânpetru), concentraţiile în
cazul acestor situri fiind de 44% siliciu, în procente de masă. Această descreştere a
concentraţiei siliciului este pusă pe seama conţinutului mai ridicat în material tufitic în cazul
siturilor Baia şi Rusca, acolo unde acest element este prezent sub formă de oxid de siliciu, în
timp ce în cazul siturilor Nocea* şi Fărcădeana (ca şi în cazul siturilor din Bazinul Haţeg),
siliciul se regăseşte în procentaj mai mic, fiind parte a diferitelor minerale argiloase, mai
abundente în aceste situri.
O tendinţă inversă se poate observa în cazul fierului, prezent în proporţie mai mică în
cazul siturilor Baia (9%) şi Rusca (12%), crescând în participare în cazul siturilor Nocea*
(14%) şi, mai ales, Fărcădeana (22%). În cazul siturilor din Bazinul Haţeg, fierul apare în
concentraţie mai mare în situl Budurone (24%), în timp ce concentraţia mai scăzută din situl
Pui „mlaştină” (16%) este pusă pe seama creşterii relative a concentraţiei calciului, datorată
cantităţii mari de fragmente de gastropode înglobate în pulberea analizată.
Asemănări între depozitele întâlnite în siturile Fărcădeana, Budurone şi Pui „mlaştină”
se observă şi în privinţa granulometriei, analiza efectuată cu ajutorul aparatului Horiba
LA-950 arătând că sedimentul prelevat din situl Fărcădeana se încadrează în categoria
silturilor medii (cu o mediană de 16,62 μm), ca şi sedimentul din situl Budurone (cu mediana
de 18,10 μm), în timp ce nivelul fosilifer al sitului Pui „mlaştină” constă într-un siltit fin (cu
mediana de 9,93 μm).
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Compoziţia chimică exprimată în oxizi a probelor prelevate din siturile Rusca şi Baia
este comparabilă cu cea a unor andezite întâlnite în membrul inferior al Formaţiunii de
Densuş-Ciula din Bazinul Haţeg (Bărzoi & Şeclăman, 2010).
Aceste informaţii geochimice se alătură datelor litologice (Nopcsa, 1905; Grigorescu,
1992), palinologice (Antonescu et al., 1983), paleofloristice (Mărgărit & Mărgărit, 1967;
Petrescu & Duşa, 1985) şi paleofaunistice (Csiki, 2005; Codrea et al., 2009, 2012; Feigi et al.,
2010; Vasile & Csiki, 2011) care argumentează corelarea unităţilor litostratigrafice din
bazinele Haţeg şi Rusca Montană.

Figura 2. Schiţă de corelare a unităţilor litostratigrafice maastrichtiene continentale din bazinele Rusca
Montană şi Haţeg.
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Din punct de vedere litostratigrafic, Formaţiunea de Valea Şoimului, din Bazinul Rusca
Montană, nu are un echivalent în Bazinul Haţeg, acolo unde flişul campanian-maastrichtian
este urmat de depozitele vulcanogen-sedimentare ale Formaţiunii de Densuş-Ciula.
Subunităţile Formaţiunii de Rusca-Negoiu sunt corelabile, cel puţin în parte, cu
subunităţile informale descrise în cazul Formaţiunii de Densuş-Ciula (Fig. 2). Astfel, partea
superioară a Membrului de Valea Ciotorogului din Formaţiunea de Rusca-Negoiu este
similară din punct de vedere litologic (prin cantitatea ridicată de material de origine
vulcanică), dar şi la nivelul asociaţiilor paleofloristice (Petrescu & Duşa, 1985) cu membrul
inferior al Formaţiunii de Densuş-Ciula, descris de Grigorescu & Anastasiu (1990) şi de
Grigorescu (1992).
Litologia, susţinută prin analize geochimice şi granulometrice, dar în special prin
compoziţia asociaţiilor de microvertebrate, gastropode şi fructificaţii fosile arată că
depozitele Membrului de Valea Fărcădeana al Formaţiunii de Rusca-Negoiu reprezintă
corespondentul stratigrafic al membrului median al Formaţiunii de Densuş-Ciula, din Bazinul
Haţeg (Grigorescu & Anastasiu, 1990; Grigorescu, 1992), asemănările fiind evidente în cazul
comparării siturilor Fărcădeana (Vasile & Csiki, 2011) şi Budurone (Csiki et al., 2008).
În România, depozitele continentale maastrichtiene cu resturi de vertebrate mai
aflorează şi în partea de nord-vest şi sud-vest a Bazinului Transilvaniei, fiind atribuite
Formaţiunilor de Jibou, Şard, Sebeş şi Vurpăr (Codrea & Dica, 2005; Vremir, 2010). Aceste
depozite sunt corelabile din punct de vedere chronostratigrafic cu cele ale bazinelor Haţeg şi
Rusca Montană, be baza taxonilor de vertebrate comuni, fără însă a exista o corespondenţă
litostratigrafică, materialul de origine vulcanică lipsind din constituţia rocilor Bazinului
Transilvaniei, sursa materialului clastic fiind la rândul său diferită, având în vedere poziţia
tectonică regională a acestora, diferită de cea a Bazinelor Haţeg şi Rusca Montană, amplasate
la limita dintre unităţile getice şi cele supragetice.
Capitolul se încheie cu o scurtă descriere a celor mai importante situri fosilifere ale
Formaţiunii de Rusca-Negoiu, incluzând siturile Rusca, Nocea şi Ciotorogu, semnalate iniţial
de Petrescu & Duşa (1985), dar şi situri descoperite în premieră în timpul activităţilor de
teren din timpul perioadei studiilor doctorale concretizate prin această lucrare, şi anume
siturile Baia, Ciocanul (situri paleofloristice) şi Fărcădeana (sit cu asociaţii de
microvertebrate, gastropode şi fructificaţii). Aceste situri au fost evaluate preliminar şi în
ceea ce priveşte importanţa ştiinţifică şi posibilitatea de integrare în circuite turistice, în scop
educaţional, dar şi în ceea ce priveşte geoconservarea, privită prin prisma vulnerabilităţii la
eroziunea naturală sau la influenţa antropică.
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Importanţa acestor situri este în primul rând una ştiinţifică, siturile Rusca şi Nocea
reprezentând localităţile-tip ale taxonilor Lindera splendens şi Pandanus barbui şi, respectiv,
Pandanus spinatissimus şi Pandanus acutidens. În cazul sitului Fărcădeana importanţa
ştiinţifică este una majoră, de aici provenind cea mai importantă asociaţie de microvertebrate,
gastropode şi fructificaţii identificată până în prezent din Bazinul Rusca Montană, incluzând
taxoni menţionaţi în premieră pentru acest bazin, sau pentru Maastrichtianul României
(Doratodon ibericus). Din punct de vedere estetic, aceste situri nu sunt spectaculoase,
neavând un impact vizual profund. Unele din aceste situri (de ex. situl Ciocanul, situl Nocea,
situl Baia) se află pe văi care încă mai păstrează urme ale construcţiilor aferente exploatărilor
miniere (halde de steril, terasamente de cale ferată), având astfel o importanţă culturală
ridicată, exploatarea cărbunelui fiind una din activităţile care a stat la baza înfiinţării
localităţii Rusca Montană şi a dezvoltării acesteia.
Cea mai mare parte a siturilor descrise se află amplasate pe marginea unor drumuri
forestiere slab circulate, nefiind afectate în mod negativ de activităţile antropice. O excepţie
notabilă este cea a sitului Nocea, aflat la baza unui deal care a fost complet defrişat între anii
2010 şi 2011, situl fiind în acest moment expus eroziunii pluviale. Accesibilitatea dificilă a
siturilor, care le protejează de acţiunea antropică, le face însă dificil de încadrat în trasee
turistice, deşi zona Bazinului Rusca Montană se află în vecinătatea altor obiective geologice
extrem de interesante, cum ar fi Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, cariera de marmură
de la Ruşchiţa, sau exploatările de minereuri feroase din zona Teliuc-Ghelari. Singurul sit
aflat pe marginea unui drum asfaltat este situl Rusca, dar chiar şi acest drum este puţin
circulat, fiind parcurs doar pentru aprovizionarea satului Ruşchiţa sau pentru transportul
blocurilor de marmură extrase din cariera de la Ruşchiţa.
Capitolul 3. Paleontologia Maastrichtianului din Bazinul Rusca Montană
Principalul obiectiv al tezei de doctorat a fost reprezentat de descoperirea de noi situri
fosilifere, în special conţinând resturi de vertebrate, un scop secundar fiind acela al regăsirii
siturilor paleofloristice descrise de Petrescu & Duşa (1985), în scopul continuării cercetărilor
paleofloristice. În cazul resturilor de vertebrate s-a urmărit descoperirea microvertebratelor,
prin folosirea metodologiei de sitare umedă. În urma cercetărilor de teren a fost descoperit un
nivel fosilifer bogat în resturi de microvertebrate, pe valea Pârâului Fărcădeana, în satul
Negoiu. Pe lângă resturile de microvertebrate rezultate în urma procesării a aproximativ 350
kg sediment au rezultat şi un număr ridicat de resturi fosile aparţinând nevertebratelor
(operculi, mulaje interne, cochilii) şi plantelor (fructificaţii fosile), dar şi o serie de urme de
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Tabelul 1. Lista taxonilor descrişi până în prezent din Maastrichtianul Bazinului Rusca Montană.

Clethiaceae indet.*

PLANTE
FILICOPSIDA

?Magnoliaceae indet.*

Gleichenia zippei

+

?Ericaceae indet.*

Gleichenia cycadina

+

Gleichenia nordenskiöldi+

NEVERTEBRATE

Gleichenia acutiloba

PULMONATA

Asplenium foersteri

Lymnaea sp.*

Asplenium dicksonianum

?Gyraulus sp.*

EQUISETOPSIDA

Planorbis sp.*

Equisetites sp.

Physa sp.*
Gastrobulimus sp.*

LILIOPSIDA
Pandanites trinervis

+

Sabalites longirachis

Rognacia sp.*

+

Ischurostoma sp.*
Cyclophoridae indet.*

PINOPSIDA
Protophyllocladus polymorphus

VERTEBRATE

MAGNOLIOPSIDA

AMPHIBIA

Lindera splendens+
cf. Credneria integerrima

Albanerpetontidae indet.*

Credneria purkynei

Anura indet.*

cf. Credneria senonense

cf. Paralatonia transylvanica*
REPTILIA

cf. Credneria tenuinervis
cf. Credneria spatiosa

Kallokibotion bajazidi+

Credneria sp.

cf. Theriosuchus sympiestodon*

Platanus cuneifolia

Theriosuchus ibericus**

Platanus latior

Doratodon sp.*

Ficus sp.

Crocodylia indet. (?Allodaposuchus)

Myrtophyllum sp.

Titanosauria indet.

cf. Ilex stenophylla

„Richardoestesia”*

Aralia sp. 1

„Paronychodon”*

Aralia sp. 2

Theropoda indet.

cf. Debeya coriacea

Velociraptorinae indet.

Dicotylophyllum sp.

Zalmoxes sp.+

?Cyrillaceae indet.*

VERTEBRATA indet. (AVES/PTEROSAURIA)*

Sabiaceae indet.*

MAMMALIA

Pentaphylacacea indet.*

Kogaionidae indet.

Thecaceae indet.*
+

: taxon semnalat anterior dar prezent şi în materialul descoperit pe parcursul efectuării studiilor
doctorale concretizate prin lucrarea de faţă
*: taxon semnalat în premieră pentru Maastrichtianul Bazinului Rusca Montană
**: taxon semnalat în premieră pentru Maastrichtianul României
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deplasare, de hrănire şi reproducere atribuite vertebratelor şi nevertebratelor. Resturile fosile
cele mai importante au fost scanate cu ajutorul unui microscop electronic cu baleiaj Hitachi
S-2600N aparţinând Muzeului de Ştiinţe ale Naturii al Ungariei, Budapesta. Alte resturi fosile
descrise în acest capitol sunt reprezentate prin impresiuni foliare aparţinând unor ferigi,
palmieri şi dicotiledonate, provenind din siturile Baia, Ciotorogu şi Ciocanul. Taxonii descrişi
în această lucrare se regăsesc în Tabelul 1.
Paleoflora include atât impresiunile foliare descoperite în siturile Membrului de Valea
Ciotorogului, cât şi fructificaţiile fosile descoperite în siltitele cenuşiu-albăstrui ale sitului
Fărcădeana, din Membrul de Valea Fărcădeana al Formaţiunii de Rusca-Negoiu.
Clasa Filicopsida
Familia Gleicheniaceae Brown (Presl), 1825
Ferigile sunt reprezentate prin impresiuni ale unor fragmente de frondă atribuite la trei
specii ale genului Gleichenia: G. zippei (situl Rusca, situl Ciotorogu), G. cycadina (situl
Rusca) şi G. nordenskiöldi (situl Ciocanul), separate în funcţie de dispoziţia pinulelor şi de
dimensiunea acestora, de amplasarea şi dimensiunea nervurilor. Toate cele trei specii au fost
semnalate anterior din Maastrichtianul Bazinului Rusca Montană.
Clasa Liliopsida
Familia Pandanaceae Brown, 1810
Pandanites trinervis (Ettingshausen) J. Kvaček & Herman, 2004a
Resturile de pandani includ fragmente ale frunzelor alungite, având nervuri
longitudinale, dintre care trei mai bine dezvoltate. Prezenţa spinilor pe marginea frunzelor
este o caracteristică a acestui gen, fiind folosite de către Petrescu & Duşa (1985) pentru
descrierea de specii diferite: Pandanus acutidens, P. barbui, P. spinatissimus, P. tenuissimus.
Kvaček & Herman (2004a) consideră că toate aceste resturi aparţin de fapt aceluiaşi taxon,
Pandanites trinervis, caracterele diagnostice indicate de Petrescu & Duşa (1985)
reprezentând, de fapt, variaţii ale dispunerii spinilor laterali în funcţie de porţiunea (bazală
sau apicală) a frunzei. Resturile de frunze descoperite în siturile Ciocanul, Rusca şi Valea
Teiului au fost atribuite speciei Pandanites trinervis, în conformitate cu concluziile indicate
de Kvaček & Herman (2004a), fiind indicată totuşi şi apartenenţa la speciile descrise de
Petrescu & Duşa (1985), sau la alte specii recombinate ca P. trinervis, fiind recunoscute
frunze care ar fi putut fi atribuite speciilor P. spinatissimus, P. barbui şi P. austriacus.
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Familia Arecaceae Schultz-Schultzenstein, 1832
Sabalites longirachis (Unger) Kvaček & Herman, 2004a
Fragmentele atribuite acestui taxon provin din situl Ciocanul, şi reprezintă o porţiune a
frunzei costapalmate, conservând partea mediană a şapte coaste lungi, paralele, precum şi o
secţiune transversală prin partea bazală a unei tulpini, observându-se porţiunea centrală, care
reprezintă tulpina, din care diverg radiar o serie de fragmente vegetale nediferenţiate, de
acelaşi tip cu cele descrise din Maastrichtianul Spaniei ca reprezentând rădăcini adventive
(Marmi et al., 2010).
Clasa Magnoliopsida
Familia Lauraceae de Juisseau, 1789
Lindera splendens Petrescu & Duşa, 1985
Specia Lindera splendens este reprezentată printr-un fragment al unei frunze
conservând partea bazală rotunjită, din care pornesc trei nervuri principale, din care pornesc
nervuri secundare după acelaşi model ca cel descris de Petrescu & Duşa (1985) în cazul
holotipului acestei specii. Acest fragment provine din situl Baia, fiind singura ocurenţă a
speciei în afară de cea a holotipului, descoperit în situl Rusca.
Carpoflora. Alături de impresiunile foliare atribuite taxonilor de mai sus, plantele sunt
reprezentate în Maastrichtianul Bazinului Rusca Montană şi prin fructificaţiile fosile
descoperite prin sitarea umedă a siltitelor din situl Fărcădeana. Acest material se află încă în
curs de determinare, rezultatele preliminare sugerând existenţa unor fructe provenind de la
reprezentanţi

ai

familiilor

?Cyrillaceae,

Sabiaceae,

Pentaphylacaceae,

Thecaceae,

Clethiaceae, ?Magnoliaceae şi, posibil, Ericaceae.
Nevertebratele sunt reprezentate prin resturi ale gastropodelor, incluzând cochilii,
mulaje interne şi operculi izolaţi, atribuiţi unor genuri ale familiilor Lymnaeidae,
Planorbidae, Physidae, Bithyniidae şi Cyclophoridae. Determinarea s-a făcut doar la nivel de
gen din cauza caracterului fragmentar al materialului, cele mai multe specimene având zona
aperturală prost conservată. Toţi taxonii descrişi se regăsesc şi în fauna de nevertebrate
maastrichtiene descrise din Bazinul Haţeg (Pană et al., 2002).
Cladul Hygrophilla Férussac, 1822
Familia Lymnaeidae Rafinesque, 1815
Genul Lymnaea este reprezentat printr-o cochilie senestră, cuprinzând 2,5 ture de spiră,
crescând rapid în dimensiune, cu ultimul tur de spiră gonflat, reprezentând puţin mai mult
decât jumătatea cochiliei.
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Familia Planorbidae Rafinesque, 1815
Genul ?Gyraulus este prezent prin cochilii dextre, plan-spirale, cu câte 4,5 tururi de
spiră. Un caracter tipic acestui gen este reprezentat de creşterea bruscă a ultimului tur de spiră
raportat la creşterea treptată observată în cazul turelor anterioare (Meier-Brook, 1983).
Genul Planorbis este reprezentat prin mulaje interne ale unor cochilii plan-spirale cu
câte 2,5 ture de spiră a căror dimensiune creşte treptat.
Genul Physa este reprezentat printr-o cochilie senestră, de formă ovală, compusă din
trei ture de spiră rotunjite, a căror dimensiune creşte rapid, astfel încât ultimul tur de spiră, cu
aspect globulos, este de două ori mai mare decât spira.
Cladul Littorinimorpha Golikov & Starobogatov, 1975
Familia Bithyniidae Gray, 1857 (syn. Bulimidae Guilding, 1828)
Genul Gastrobulimus este prezent printr-un singur mulaj intern al unei cochilii desxtre,
oval-conică, uşor gonflată, cu spira scurtă (un sfert din totalul cochiliei) şi ultimul tur de spiră
foarte înalt.
Grupul Architaenioglossa Haller, 1890
Familia Cyclophoridae Gray, 1847
Genul Rognacia este reprezentat prin 13 cochilii dextre, înalte, compuse din şase ture
de spiră care cresc treptat în mărime până la ultimul, care constituie aproximativ o treime din
înălţimea întregii cochilii. Turele de spiră sunt ornamentate cu numeroase creste axiale.
Genul Ischurostoma este reprezentat prin patru cochilii înalte, dextre, alcătuite din şapte
ture de spiră, crescând treptat până la ultimul, care reprezintă o treime din înălţimea cochiliei.
Tot cyclophoridelor sunt atribuite şi numeroşi operculi (în jur de 1600) de formă
circulară, având suprafaţa internă netedă, în timp ce pe suprafaţa externă se observă un model
de spirală dextră alcătuită din prisme de calcit. Cyclophoridele sunt singurele gastropode
terestre identificate până acum în Maastrichtianul Bazinului Rusca Montană. Dintre familiile
prezente, doar bithyniidele mai secretă operculi calcitici, dar aceştia sunt excentrici, spre
deosebire de cei ai cyclophoridelor.
Vertebratele sunt reprezentate în special prin resturi de mici dimensiuni, aparţinând
anurelor, albanerpetontidelor, crocodilienilor şi theropodelor, fiind identificate şi fragmente
ale unor vertebrate de dimensiuni medii, cum ar fi chelonienii, ornithopodelor şi vertebratele
adaptate zborului, reprezentate printr-un fragment de os pneumatic. Cu excepţia unui dinte de
crocodil atribuit genului Doratodon, toate celelalte piese provin din siltitele cenuşiu-albăstrui
ale sitului Fărcădeana. Albanerpetontidele, anurele (Anura indet., Paralatonia transylvanica),
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unii crocodili (Theriosuchus sympiestodon, Theriosuchus ibericus, Doratodon), unele
theropode („Paronychodon” şi „Richardoestesia”) şi vertebratele zburătoare (păsări sau
pterosauri) sunt menţionate în premieră pentru Bazinul Rusca Montană.
Stem Amphibia Linnaeus, 1758
Ordin Allocaudata Fox & Naylor, 1982
Albanerpetontidae indet.
Albanerpetontidele sunt reprezentate printr-un fragment de dentar stâng, conservând
partea bazală a dinţilor subţiri, cilindrici, pleurodonţi, şi prezentând şanţul meckelian complet
închis lingual, o caracteristică a amfibienilor din această familie. O altă piesă atribuită
albanerpetontidelor constă în porţiunea ventrală a unui atlas, conservând cotilii de formă
oval-reniformă, separaţi între ei printr-un şanţ adânc, şi mărginiţi dorsal de procesul odontoid,
care îi separă de canalul neural.
Ordin Salientia Laurenti, 1768
Anura indet.
Resturile de anure sunt cele mai abundente în materialul provenit din situl Fărcădeana,
dar cea mai mare parte a pieselor nu pot fi determinate taxonomic mai precis, fie din cauza
caracterului fragmentar, fie pentru că reprezintă părţi anatomice nediagnostice. Sunt întâlnite
fragmente de tibiofibulă, radioulnă, humerus, vertebre ale trunchiului, vertebre sacrale, sau
vertebre cervicale (un fragment de atlas).
Familia Discoglossidae Guenther, 1859
Paralatonia transylvanica Venczel & Csiki, 2003
Două fragmente de ilion stâng au fost atribuite tentativ acestei specii pe baza prezenţei
unui acetabulum adânc, mărginit de un contur proeminent, având o zonă subacetabulară de
extindere redusă, în cazul unuia dintre fragmente observându-se şi partea posterioară a cresrei
iliace, bine dezvoltată. Toate aceste caractere au fost descrise în cazul holotipului acestei
specii (Venczel & Csiki, 2003).
O altă piesă atribuită acestui taxon constă în partea posterioară a unui prearticular drept,
având un şanţ meckelian bine dezvoltat, cu o constricţie la nivelul crestei paracoronoide.
Procesul coronoid se proiectează lingual, având o suprafaţă dorsală concavă, ca urmare a unei
uşoare curbări dorsale a marginii linguale, morfologie descrisă de Venczel & Csiki (2003)
pentru prearticularele speciei Paralatonia transylvanica.
Clasa Reptilia Laurenti, 1768
Ordinul Testudines Batsch, 1788
Familia Kallokibotionidae
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Kallokibotion bajazidi Nopcsa, 1923
Singura piesă atribuită chelonienilor este reprezentată printr-un fragment de os dermic
de mici dimensiuni, prezentând ornamentaţia tipică speciei Kallokibotion bajazidi.
Ordinul Cocodylia Gmelin, 1788
Familia Atoposauridae Gervais, 1871
cf. Theriosuchus sympiestodon Martin et al., 2010
Singurul dinte atribuit acestui taxon este de formă subconică, uşor aplatizat
labio-lingual şi uşor recurbat, având suprafaţa labială străbătută de striuri fine care diverg
latero-apical, creând la nivelul carenelor laterale impresia prezenţei unor denticuli, dând
dintelui caracterul pseudoziphodont tipic genului Theriosuchus. Atribuirea la specia T.
sympiestodon s-a făcut ţinând cont că aceasta este singura specie a genului raportată până în
prezent de pe teritoriul României (Martin et al., 2010).
Theriosuchus ibericus Brinkmann, 1992
Dintre toate speciei genului Theriosuchus, doar la T. ibericus sunt prezenţi la nivelul
carenelor laterale denticuli propriu-zişi. Un singur dinte de forma unei frunze, scurt şi lat, cu
suprafaţa linguală spatulată prezentând şi o îngroşare linguală, având suprafaţa linguală şi cea
labială străbătute de striuri fine (toate caracteristici ale dinţilor posteriori de Theriosuchus)
prezintă şi denticuli propriu-zişi, motiv pentru care a fost atribuit speciei T. ibericus, care nu a
mai fost semnalată până acum de pe teritoriul României.
Familia ?Hsiosuchidae Young & Chow, 1953
Doratodon sp.
O serie de dinţi izolaţi au fost atribuiţi genului Doratodon pe baza caracterului lor
ziphodont (prezenţa denticulilor propriu-zişi), şi a formei lor subconice, aplatizată
labio-lingual, diferită de cea întâlnită la dinţii posteriori de Theriosuchus ibericus, în special
prin raportul mai ridicat dintre înălţime şi lăţime. Au fost identificate mai multe morfotipuri,
considerate a reprezenta dinţi cu poziţie diferită în cadrul maxilarelor. Astfel, dinţii mai înalţi,
şi mai puţin aplatizaţi, cu denticulii prezenţi la nivelul unor carene uşor migrate lingual, au
fost consideraţi dinţi anteriori, în timp ce dinţii mai aplatizaţi labio-lingual, cu carenele
laterale şi formă de triunghi echilaterali au fost consideraţi ca ocupând o poziţie posterioară.
Ordinul Saurischia Seeley, 1887
Subordinul Theropoda Marsh, 1881
“Richardoestesia” Currie et al., 1990
Un dinte izolat atribuit acestui morfotip este de formă subconică, este comprimat
labiolingual şi uşor recurbat, având carena posterioară mai bine dezvoltată, purtând denticuli
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bine individualizaţi (9 denticuli/mm), în timp ce carena anterioară este mai slab dezvoltată şi
nu poartă denticuli. O altă piesă atribuită acestui morfotip este reprezentată prin porţiunea
apicală a unui dinte, care prezintă denticuli la nivelul ambelor carene, cei de pe carena
posterioară (7,5 denticuli/mm) fiind mai mari.
„Paronychodon” Cope, 1876
Singura piesă care prezintă morfologia tipului dentar „Paronychodon” este reprezentată
printr-un dinte izolat, având marginea anterioară recurbată şi marginea posterioară verticală,
cu aspectul general al literei „D”. Coroana dentară este aplatizată labiolingual, şi are cele
două feţe dezvoltate asimetric. Faţa linguală este aplatizată şi prezintă o concavitate centrală,
închisă pe contur de margini lipsite de denticuli, care se proiectează uşor lingual. Această
concavitate centrală este străbătută longitudinal de trei creste, care o împart în patru
depresiuni înguste. Faţa labială, convexă, este străbătută la rândul său de patru creste
longitudinale separate de depresiuni puţin adânci.
Ordinul Ornithischia Seeley, 1887
Familia Rhabdodontidae Weishampel et al., 2003
cf. Zalmoxes Weishampel et al., 2003
Una din piesele macroscopice provenite din situl Fărcădeana reprezintă un fragment al
unei coaste, având suprafaţa laterală netedă şi suprafaţa anterodorsală rotunjită şi îngroşată, în
timp ce marginea posterioară a coastei este îngustă, adăpostind ventral şanţul intercostal
neurovascular. Secţiunea capătului proximal al coastei se apropie de forma literei „T”,
devenind eliptică pe măsura apropierii de capătul distal, morfologie semnalată în cazul
coastelor dorsale ale ornithopodului Zalmoxes (Weishampel et al., 2003).
Vertebrata indet.
Un fragment de diafiză descoperit în apropierea fragmentului costal descris mai sus
prezintă un canal medular de mari dimensiuni, ţesutul osos care închide acest având doar 1
mm grosime, din diametrul de 1 cm al fragmentului. Oasele pneumatice sunt întâlnite în
special la vertebratele adaptate zborului, cum ar fi păsările sau pterosaurii. Ţinând cont că
pterosaurii semnalaţi până acum din Maastrichtianul României sunt de dimensiuni medii sau
gigantice, este mai probabil ca acest fragment să fi aparţinut unor păsări.
Din punct de vedere tafonomic, ţinând cont de provenienţa anatomică a resturilor
scheletice, cele mai abundente sunt fragmentele scheletului apendicular, urmate de dinţi şi
vertebre, categorii anatomice mult mai rezistente la transport (Fig. 3).
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Figura 3. Distribuţia pieselor scheletice provenind din situl Fărcădeana, în funcţie de provenienţa anatomică.

Abundenţa fragmentelor de membre influenţează şi rezultatele exprimate în funcţie de
forma pieselor scheletice, oasele lungi fiind cele mai abundente, fiind urmate de cele
izometrice (în special vertebre) şi de cele conice (dinţi), resturile aplatizate (osul dermic de
chelonian, cojile de ouă) fiind prezente subordonat. (Fig. 4).

Figura 4. Distribuţia pieselor scheletice provenind din situl Fărcădeana, în funcţie de morfologie.

Prezenţa în număr mare a oaselor membrelor, de formă alungită, la acelaşi loc cu
piesele de formă izometrică sau conică, reprezentate prin dinţi şi vertebre, arată că resturile
scheletice nu au fost sortate în urma transportului hidraulic diferenţiat, asociaţia tafonomică
21

aflându-se aşadar în apropierea locului din care provin resturile scheletice, fiind deci o
asociaţie autohtonă sau parautohtonă, care reflectă îndeaptoape compoziţia iniţială a
asociaţiei de vertebrate.
Paleoichnologia. Alături de resturile de plante, nevertebrate şi vertebrate, au fost
identificate în depozitele siltice de pe valea Pârâului Fărcădeana şi o serie de urme ale
activităţii organismelor, catalogate în funcţie de activitatea în urma cărora au fost produse,
reprezentând urme de deplasare/hrănire, urme de hrănire şi urme de reproducere, aparţinând
atât unor vertebrate cât şi unor nevertebrate.
Repichnia/Fodichnia (urme de deplasare/hrănire)
Ichnotaxon indet. 1
În silturile roşii de pe Valea Fărcădeana a fost identificat un canal cilindric, cu traseu
sinuos, gros de aproximativ 1 cm, umplut cu un siltit cenuşiu, mai bine cimentat decât roca
înconjurătoare. Acest tip de urmă este comun în siltitele din Bazinul Haţeg, atât în
Formaţiunea de Densuş-Ciula (nivelul cu cuiburi de ouă de la Tuştea), cât şi în Formaţiunea
de Sânpetru (la Pui şi Nălaţ-Vad), fiind asociat în special nivelurilor de pedogenetice
(Therrien, 2005), şi fiind considerat a reprezenta urme de deplasare ale unor nevertebrate
(viermi sau gastropode) prin sedimentul moale depus în zona câmpiei inundabile în urma
retragerii apelor. Deoarece este posibil ca aceste canale să fi fost săpate în timpul în care
aceste organisme îşi căutau hrana, au fost considerate atât urme de deplasare cât şi de hrănire.
Fodichina (urme de hrănire)
Microcarpolithus hexagonalis Vangerow, 1954
Structuri de mici dimensiuni (0,2-1,4 mm lungime), de forma unor cilindri cu secţiune
hexagonală, lipsiţi de structură internă sau de structura superficială specifică fructelor sau
seminţelor

fosile,

au

fost

atribuite

ichnotaxonului

Microcarpolithus

hexagonalis,

considerându-se că reprezintă coproliţi produşi de unele familii de termite, şi anume acelea
care se hrănesc cu „lemn uscat”, cum este cazul termitelor actuale din familia Kalotermitidae.
Acest tip de coproliţi reprezintă o ocurenţă comună începând cu Cretacicul timpuriu, fiind
prezenţi în Europa, America de Nord şi de Sud şi Africa (pentru un rezumat, vezi Colin et al.,
2011), în Maastrichtianul României fiind prezenţi şi în Bazinul Haţeg, alături de resturile de
microvertebrate provenite din siturile Fântânele, Budurone şi Pui „mlaştină” (obs. pers.).
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Calichnia (urme de reproducere)
Ichnotaxon indet. 2
Urmele de reproducere sunt reprezentate printr-o singură structură alungită, de forma
unui cilindru care se îngustează fusiform către capete, prezentând pe suprafaţa externă un
număr de 8 coaste longitudinale paralele, care converg spre cele două capete. Întreaga
suprafaţă a acestei structuri este acoperită de ornamentaţii punctiforme. Această structură se
aseamănă ca morfologie generală cu fructificaţiile fosile, dar se deosebeşte de acestea prin
materialul care o alcătuieşte, diferit de materialul cărbunos al fructelor, similar mai degrabă
structurii chorionice a ouălor de insecte. Morfologia externă a acestor structuri se aseamănă
cu cea a unor libelule actuale (Insecta: Odonata) (Hinton, 1981). Structuri cu aceeaşi
morfologie au fost descoperite şi în materialul provenit din situl Budurone, din Bazinul
Haţeg, dar acelea sunt de aproape două ori mai mici, atât în lungime cât şi în lăţime. Această
diferenţă în dimensiune poate fi pusă fie pe seama factorilor de mediu, fie pe seama
apartenenţei taxonomice diferite a insectelor care au depus aceste ouă.
Gekkoolithidae Hirsch, 1996
Gekkoolithidae indet.
Cojile de ouă atribuite morfotipului geckoid sunt caracterizate prin prezenţa la nivelul
suprafeţei exterioare a unei ornamentaţii specifice, constând în tuberculi şi cratere cu
dispunere neregulată. În secţiune radiară se observă lipsa unei ultrastructuri, tipică
morfotipului geckoid, cu materialul biocristalin organizat în prisme verticale dense, lipsind
structuri de tip radiar sau radiar-prismatic ale porţiunii centrale a cojii sau ultrastuctura
radiară bazală de la nivelul mamilelor tipurilor dinosauroid-prismatic sau ornithoid (de ex.
Mikhailov, 1997).
Morfotip ?Ornithoid
Pe lângă cojile de ouă de tip geckoid, în materialul provenit din siltitele cenuşii ale
sitului Fărcădeana au fost descoperite şi alte fragmente de coji de ouă, lipsite de
ornamentaţie, care prezintă în secţiune radială o structură de tip radiar a mamilelor, la baza
cojii, urmată de stratul continuu dominant în grosime, nestructurat în prisme sau coloane
calcitice, ci prezentând ultrastuctura de tip squamatic, tipică morfotipului ornitoid. Raportul
mare dintre grosimea stratului continuu şi grosimea stratului mamilar, precum şi absenţa unei
suprafeţe externe ondulate, arată afinităţi către morfotipul ornitoid de tip ratit, specific cojilor
de ouă ale păsărilor (Mikhailov, 1991).
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Capitolul 4. Paleoecologia Maastrichtianului din Bazinul Rusca Montană
Din punct de vedere al mediului fizio-geografic general în care trăiau organismele
maastrichtiene din Bazinul Rusca Montană, se consideră că zona acestui bazin făcea parte,
alături de cea a Bazinului Haţeg din blocul tectonic Tisia-Dacia, situat la o latitudine tropicală
în cadrul unei Europei Centrale insulare, la distanţă semnificativă de alte mase de uscat (de
ex. Benton et al., 2010). Zona insulară sau arhipelagul prezent în această parte a Europei la
nivelul Cretacicului târziu, a fost denumită generic „Insula Haţeg”, o zonă cu o suprafaţă de
aproximativ 80 000 km2 (Csiki, 2005). Poziţia tropicală a acestei zone insulare este susţinută
de datele de paleomagnetism, indicând pentru Bazinul Haţeg o paleolatitudine medie de 22,6
± 5,9° N (Panaiotu & Panaiotu, 2010).
Temperatura medie anuală de aproximativ 22°C, ca şi media precipitaţiilor, de 1500
mm/an, a fost estimată pe baza asociaţiilor paleofloristice de Petrescu & Duşa (1985).
Estimarea cantităţii de precipitaţii este infirmată de analizele izotopice şi de datele
palinologice obţinute pentru Bazinul Haţeg, acestea sugerând o medie a precipitaţiilor mai
mică de 1000 mm/an (Bojar et al., 2005; Therrien, 2005).

Paleoecologia plantelor
Asociaţiile paleovegetale oferă informaţii importante atât din punct de vedere al masei
vegetale avută la dispoziţie de consumatorii primari, pe această resursă energetică bazându-se
întregul ansamblu de ecosisteme maastrichtiene din Bazinul Rusca Montană, dar şi în ceea ce
priveşte mediile de sedimentare existente şi condiţiile climatice (temperatură medie anuală,
cantitatea precipitaţiilor, regimul pluvial), estimate pe baza preferinţelor anumitor grupe de
plante.
Ferigile (prezente în materialul fosil descris mai sus prin Gleicheniaceae) sunt plante
foarte adaptabile, fiind primele care repopulează zonele afectate de incendii sau recent
inundate. Ocurenţa lor alături de palmierii iubitori de umezeală poate fi pusă pe seama
transportului frunzelor de către cursurile de apă, nefiind exclusă creşterea lor în zonele mai
înalte din mlaştini. Asocierea cu dicotiledonate tipic terestre poate fi pusă pe seama populării
cu ferigi a luminişurilor din cadrul pădurilor de angiosperme.
Palmierii de tip Pandanites şi Sabalites sunt consideraţi ca plante care populau zonele
semiacvatice-mlăştinoase, atât prin comparaţie cu pandanii actuali, dar şi ţinând cont de
mediile de sedimentare în care au fost descoperite resturile acestora, care reprezintă şi
principala sursă de material vegetal în cazul acumulărilor de cărbuni (Petrescu & Duşa, 1985;
Kvaček & Herman, 2004b; Marmi et al., 2010).
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Angiospermele dicotiledonate reprezentate prin arbori cu frunza mare, palmată, de tip
Credneria, în care se încadrează şi Lindera, sunt întâlnite în componenţa comunităţilor
vegetale ripariene (Kvaček & Herman, 2004b), de asemenea dependente de cursurile de apă
pe marginea cărora cresc, pentru necesarul de apă.
O asociaţie care susţine prezenţa unui regim tropical mai degrabă arid este cea a
fructificaţiilor fosile de angiosperme. Nici una din familiile cu care fructele descoperite
prezintă afinităţi nu include plante care să prefere zonele umede, indicând o legătură cu
mediul de sedimentare de câmpie inundabilă slab drenată al sitului Fărcădeana, ci mai
degrabă arbuşti sau arbori puţin înalţi (Taylor et al., 2009). Dimensiunea redusă a
fructificaţiilor, majoritatea drupacee, având un volum mai mic de 4 mm3, a fost pusă în
legătură cu un posibil mecanism animal de dispersie a seminţelor de angiosperme (Eriksson
et al., 2000). Endozoochoria ar fi putut fi realizată în Maastrichtianul Bazinul Rusca Montană
cu ajutorul păsărilor şi al mamiferelor multituberculate, considerate omnivore, putând include
în dieta lor şi fructele de angiosperme.
Ţinând cont de asemănările dintre asociaţiile palinologice (Antonescu et al., 1983) şi
cele carpofloristice (May Lindfors et al., 2010), cantitatea de precipitaţii anuale propusă de
Petrescu şi Duşa (1985) pare supraestimată, acest parametru având probabil o valoare
similară cu cea estimată pentru Bazinul Haţeg, în jurul a 1000 mm/an.

Paleoecologia nevertebratelor
Prezenţa nevertebratelor în paleofauna maastrichtiană a Bazinului Rusca Montană este
susţinută atât prin dovezi directe, cum este cazul gastropodelor, reprezentate prin cochilii şi
operculi, cât şi prin dovezi indirecte, ca în cazul odonatelor şi termitelor, reprezentate prin
urme ale activităţii lor (ouă şi, respectiv, coproliţi).
În cadrul asociaţiei de gastropode maastrichtiene din situl Fărcădeana, Bazinul Rusca
Montană, se observă un dezechilibru major între diversitatea taxonomică a gastropodelor
acvatice şi abundenţa pieselor aparţinând gastropodelor terestre. Dintre gastropodele acvatice
au fost identificate cochilii atribuite lymneidelor, planorbidelor, physidelor şi bithiniidelor,
fiecare reprezentate printr-un număr mic de cochilii sau mulaje interne. Gastropodele terestre
identificate aparţin doar familiei Cyclophoridae, dar numărul operculilor izolaţi descoperiţi, şi
deci şi al indivizilor, este unul foarte ridicat, fiind descoperite peste 1600 astfel de piese.
Prezenţa ambelor tipuri de gastropode, atât acvatice cât şi terestre, argumentează
existenţa unui mediu de sedimentare de câmpie inundabilă, cu zone umede, de băltire, sau cu
canale abandonate ale râului. Aceste zone acvatice erau populate de gastropodele acvatice,
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toate familiile recunoscute în asociaţia maastrichtiană preferând medii acvatice slab drenate,
cu o viteză mică de curgere a apei. Alte gastropode acvatice, cum sunt planorbidele, pot trăi
şi în bălţile temporare, care seacă în perioadele calde. Cyclophoridele, chiar dacă sunt
gastropode terestre, preferă zonele umede, din apropierea apelor, sau sub frunzele căzute pe
solul pădurii. Prezenţa numărului mare de operculi de cyclophoride în depozitele acumulate
în zona de câmpie inundabilă poate fi explicată prin două mecanisme, care probabil au
funcţionat complementar. Un prim mecanism ar fi reprezentat prin invadarea zonelor terestre
umede rămase în zona de câmpie inundabilă în urma retragerii apelor de către cyclophoride,
urmată de surprinderea acestora în timpul creşterii nivelului apei şi a reinundării acestei zone.
Un alt mecanism care ar fi putut aduce resturile de cyclophoride în zona de sedimentare
acvatică ar fi transportul de pe versanţii care mărgineau zona de câmpie inundabilă de către
apele meteorice, în timpul precipitaţiilor importante.
Din punct de vedere al transferului de energie la nivelul lanţului trofic, gastropodele
realizează transferul de energie între plantele acvatice sau terestre şi vertebratele invertivore
mici. În cadrul asociaţiei de vertebrate maastrichtiene din Bazinul Rusca Montană,
vertebratele invertivore care s-ar fi putut hrăni cu gastropode sunt reprezentate prin amfibieni,
crocodilii de mici dimensiuni, chelonieni şi de păsările euenantiornithe. Dintre nevertebrate,
odonatele se pot hrăni cu gastropode, în special în stadiul de larvă.
Odonatele (libelulele) sunt insecte invertivore, hrănindu-se în stadiul adult cu orice tip
de insectă pe care o pot domina din punct de vedere fizic. Larvele odonatelor se hrănesc atât
cu insecte acvatice, cât şi cu gastropode de dimensiuni mici, şi chiar cu anure aflate în stadii
larvare sau cu peşti mici (Kondratieff, 2008). În timpul dezvoltării larvare odonatele sunt
legate de mediul acvatic, în stadiul adult având un mod de viaţă aerian. În ipoteza în care
ouăle descoperite în bazinele Haţeg şi Rusca Montană au fost depuse de odonate aparţinând
aceleiaşi specii, dimensiunea diferită poate fi pusă fie pe seama resurselor de hrană
insuficiente şi unei dimensiuni mici a insectei care a depus ouăle din Bazinul Haţeg, fie prin
diferenţe de temperatură medie anuală între momentele depunerii ouălor aparţinând celor
două clase dimensionale. La insecte, în cazul aceluiaşi taxon se constată o creştere a
dimensiunii ouălor pe măsură o dată cu latitudinea. Cele mai mari ouă sunt produse în cazul
populaţiilor din zonele cu climă temperată, apropierea de zona cea mai rece a habitatului unei
specii ducând însă la o scădere a dimensiunii ouălor (Capinera, 2008). Diferenţele de
temperatură medie anuală dintre cele două regiuni variau fie latitudinal (fapt infirmat de
studiile paleomagnetice – vezi Pătraşcu et al., 1993; Panaiotu & Panaiotu, 2010) fie în timp,
neexistând o corelare clară între momentul depunerii ouălor din cele două bazine.
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Termitele sunt organisme criptice, care preferă să trăiască ascunse, fie în mediul
subteran, fie în canalele pe care le sapă în lemn. Unele genuri construiesc fie deasupra solului
fie în copaci cuiburi, de la care sapă galerii către sursele de hrană, ocazional construind în
vecinătatea acestora alte spaţii de locuire, de dimensiuni mai mici (Scheffrahn, 2008).
Termitele se hrănesc cu materie vegetală, incluzând lemn uscat sau umed, scoarţă de
copac, frunze căzute, humus, ierburi şi frunze vii sau uscate, licheni, fungi şi alge
(Scheffrahn, 2008). Kalotermitidele trăiesc în interiorul lemnului, pe care îl consumă treptat.
Peletele lor fecale nu sunt păstrate în interiorul galeriilor ci sunt evacuate printr-o serie de
găuri de mici dimensiuni („kick-out holes”) (Colin et al., 2011).
Pentru evaluarea conţinutului în elemente chimice tipice termitelor, şi a schimbului de
substanţă dintre sediment şi peletele fecale pe parcursul fosilizării şi a transformării lor în
coproliţi, au fost efectuate asupra acestora şi asupra sedimentului provenind din nivelul
fosilifer al sitului Fărcădeana analize chimice elementale folosind fluorescenţa de raze X.
Aproape toate elementele chimice majore prezente în sediment (Si, Al, Mg, Ca, Fe) se
regăsesc şi în coproliţi, arătând că în timpul îngropării şi al fosilizării a existat schimb de
materie între sediment şi peletele fecale devenite coproliţi (Fig. 5). Elementele chimice tipic
sedimentare (Si, Al) se regăsesc însă în coproliţi în procente mai mici decât în sediment, în
timp ce alte elemente tipice materiei organice (S, P) se întâlnesc exclusiv în coproliţi, arătând
originea biotică a acestora. O serie de metale (Fe, Ca, Ti, Cu, Zn), întâlnite în coproliţi în
procente mai mari decât în sediment sunt puse în legătură cu metabolismul termitelor, în
special legat de crearea unui mediu prielnic dezvoltării bacteriilor în tractul digestiv al
termitelor, pentru a ajuta la digestia celulozei. Toate elementele chimice întâlnite în
compoziţia coproliţilor de tipul Microcarpolithus hexagonalis pot fi asociate cu metabolismul
termitelor. Aceste rezultate trebuie însă privite cu prudenţă, având în vedere că cea mai mare
parte a lucrărilor care analizeză concentrarea diferitelor elemente de către termite analizează
termitele subterane sau cele epigeale, aceste studii fiind focalizate pe îmbunătăţirea calităţilor
solului, şi nu pe termitele consumatoare de lemn „uscat”, care trăiesc în galeriile săpate în
trunchiul copacilor, cum este cazul kalotermitidelor.
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Figura 5. Compoziţia chimică elementală (în procente de masă) a principalelor elemente chimice întâlnite în
coproliţii grupaţi, coproliţii izolaţi şi sedimentului provenind din nivelul fosilifer al sitului Fărcădeana.

Paleoecologia vertebratelor
Pe lângă resturile de vertebrate descrise în capitolul de paleontologie, în cazul analizei
paleoecologice a asociaţiei de vertebrate din Bazinul Rusca Montană au fost luate în
considerare şi informaţiile privind asociaţia de vertebrate descrisă de Codrea et al. (2009,
2012) şi de Feigi et al. (2010), pentru a obţine o imagine cât mai completă a compoziţiei
paleofaunistice maastrichtiene a acestui bazin. Tot în acest scop au fost adăugaţi şi taxoni a
căror prezenţă a fost dedusă pe baza urmelor fosile descoperite, fiind vorba de şopârle
(reprezentate prin cojile de ouă de tip geckoid) şi de păsările euenantiornithe, a căror prezenţă
este dedusă pe baza prezenţei cojilor de ouă de tip ?ornithoid şi a abundenţei resturilor
scheletice ale acestui tip de păsări în depozitele maastrichtiene din Bazinul Transilvaniei
(Dyke et al., 2011; 2012) şi din Bazinul Haţeg (Wang et al., 2010).
Cele mai abundente resturi fosile aparţin anurelor, care alături de albanerpetontide aduc
procentul amfibienilor la aproape jumătate din numărul total de piese identificate. Amfibienii
sunt urmaţi ca procent de crocodilieni, apoi de chelonieni şi theropode şi, subordonat, de
ornithopode, şopârle, sauropode, păsări şi multituberculate (Fig. 6).
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Abundenţa taxonomică relativă a vertebratelor din Bazinul Rusca Montană diferă
esenţial de datele prezentate în cazul analizelor similare efectuate global pentru Bazinul
Haţeg şi pentru zona Munţilor Metaliferi, din sud-vestul Bazinului Transilvaniei. În cazul
Bazinului Haţeg, la nivel global, luând în considerare piese scheletice provenind din cea mai
mare parte a siturilor cunoscute în acel moment, abundenţa taxonilor este mai echilibrată,
deoarece cantitatea mare de resturi de amfibieni, provenind în special din siturile de
microvertebrate, este echilibrată de cantitatea de piese scheletice macroscopice aparţinând
dinosaurilor (ornithopode, sauropode, ankylosauri) (Csiki, 2005). În cazul zonei din
vecinătatea Munţilor Metaliferi, analizele paleoecologice s-au făcut separând materialul
descoperit în lentila de la Oarda de Jos, extrem de bogată în microvertebrate, de restul
materialului, majoritar macroscopic, colectat din celelalte situri (Jipa, 2012). În cazul lentilei
de la Oarda de Jos, cele mai abundente resturi aparţin amfibienilor (dominant anure şi
subordonat albanerpetontide), urmaţi îndeaproape de peşti şi, secundar, de chelonieni şi
crocodilieni, celelalte grupe de vertebrate (şopârle, pterosauri, dinosauri, păsări,
multituberculate) fiind net subordonate numeric. Situaţia este cu totul alta în cazul restului
siturilor din zona Metaliferi, unde cele mai abundente resturi aparţin dinosaurilor,
reprezentanţi în mod relativ echilibrat de euornithopode, ankylosauri şi sauropode (Jipa,
2012).

Figura 6. Abundenţa diferitelor grupe de organisme în funcţie de numărul de piese scheletice descoperite.
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Abundenţa grupelor de vertebrate din Bazinul Rusca Montană se apropie de cea
înregistrată în cazul siturilor Budurone şi Fântânele din Bazinul Haţeg, similare ca şi
litologie, acolo unde cele mai multe resturi scheletice aparţin tot amfibienilor, urmaţi de
crocodilieni şi, în mai mică măsură, de şopârle, dinosauri (theropode, ornithopode) şi
mamifere multituberculate (Vasile & Csiki, 2010). Această abundenţă ridicată a amfibienilor
este legată în mod firesc de legătura dintre mediul de sedimentare şi modul de viaţă
semiacvatic al acestor vertebrate. De asemenea, drenarea slabă presupusă pentru mediile de
sedimentare ale siturilor Budurone şi Fântânele din Bazinul Haţeg şi al sitului Fărcădeana din
Bazinul Rusca Montană conduce la o sortare hidraulică slabă, permiţând conservarea
resturilor scheletice fragile ale amfibienilor, şi păstrarea unei asociaţii de vertebrate autohtonă
sau, cel mult, parautohtonă.
În cadrul analizei paleoecologice a asociaţiei de vertebrate din Bazinul Rusca Montană
au fost menţionate aspecte privind dimensiunea şi apartenenţa la diferite ghilde habitale şi
trofice ale reprezentanţilor fiecărui taxon, aceste informaţii fiind sintetizate sub forma
Tabelului 2.
În urma reprezentărilor grafice ale abundenţei taxonomice relative în funcţie de ghildele
habitale, în funcţie de ghildele trofice şi în funcţie de categoriile de greutate la care aparţin
diferiţii taxoni, s-a constatat că apar diferenţe semnificative între procentele obţinute atunci
când se ia în considerare numărul de taxoni atribuit fiecăreia din aceste ghilde şi procentele
rezultate atunci când se iau în considerare numărul de piese scheletice atribuit fiecăruia din
aceşti taxoni încadraţi, la rândul lor în diferitelele ghilde. Aceste diferenţe sunt puse pe seama
numărului mare de resturi de anure care nu au putut fi determinate la nivel taxonomic de
detaliu. Astfel, dacă se ia în considerare numărul de taxoni, anurele sunt reprezentate prin
doar doi taxoni (Anura indet. şi Paralatonia transylvanica), iar când se ia în considerare
numărul pieselor atribuit acestor taxoni, este vorba de un total de 27 piese. Pe de altă parte, în
cazul altor grupe de organisme, cum sunt păsările, şopârlele sau theropodele, numărul de
piese este aproape egal cu numărul de taxoni, cei mai mulţi taxoni fiind reprezentaţi
printr-una sau prin două piese. Ţinând cont de faptul că anurele ar putea aparţine mai multor
taxoni, fapt sugerat şi de existenţa a două clase dimensionale în cadrul materialului fosil, am
considerat că estimările privind apartenenţa la ghilda trofică, la cea habitală şi la categoriile
de greutate, se apropie mai mult de ponderea reală a taxonilor dacă sunt folosite rezultatele
care iau în calcul numărul de piese scheletice prezente pentru fiecare taxon, şi nu numărul de
taxoni.
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Tabelul 4.3.1. Lista taxonomică a vertebratelor din Bazinul Rusca Montană şi caracteristicile paleoecologice ale
acestora.

Greutate (încadrarea în
intervale multiplu de 10 kg)

Ghildă trofică

Ghildă habitală

indet.

< 1 kg

invertivor

semiacvatic

2. Anura indet.

< 1 kg

invertivor

semiacvatic

transylvanica

< 1 kg

invertivor

semiacvatic

4. Kallokibotion bajazidi

1-10 kg

omnivor

semiacvatic

5. Gekkonidae indet.

< 1 kg

invertivor

terestru specializat

sympiestodon

10-100 kg

invertivor

terestru

7. Theriosuchus ibericus

10-100 kg

invertivor

terestru

8. Doratodon

10-100 kg

carnivor mic

terestru

9. Allodaposuchus

10-100 kg

carnivor mediu

semiacvatic

10. „Richardoestesia”

10-100 kg

carnivor mic

terestru

11. „Paronychodon”

10-100 kg

carnivor mic

terestru

10-100 kg

carnivor mic

terestru

< 1 kg

invertivor/omnivor

aerian

14. Titanosauria indet.

100-1000 kg

ierbivor mediu

terestru

15. Zalmoxes

100-1000 kg

ierbivor mediu

terestru

< 1 kg

omnivor

terestru specializat

Taxon
1. Albanerpetontidae

3. Paralatonia

6. cf. Theriosuchus

12. Velociraptorinae
indet.
13. Euenantiornithes
indet.

16. Kogaionidae indet.
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În analiza referitoare la apartenenţa taxonilor la ghildele habitale, cele mai abundente
sunt vertebratele semiacvatice (anure, albanerpetontide, unii crocodili, chelonieni), acestea
fiind urmate de vertebratele terestre (dinosauri, unii crocodilieni), vertebratele adaptate unui
mediu de viaţă terestru specializat (arboricol, fossorial – şopârle, multituberculate) sau aerian
(păsările) fiind prezente subordonat (Fig. 7). Aceste rezultate diferă clar faţă de cele
prezentate de Jipa (2012) în cazul Bazinului Transilvaniei (zona de sedimentare Metaliferi),
acolo unde organismele terestre sunt dominante în cazul siturilor cu macrovertebrate, situri
care conţin depozite acumulate în zona distală a câmpiei inundabile, cu orizonturi
pedogenetice, dovadă a funcţionării lor, cel puţin temporare, ca medii de viaţă terestre, sau
situri cu depozite mai grosiere, care au permis sortarea diferenţiată în favoarea resturilor
mari. În cazul Bazinului Haţeg, abundenţa globală (incluzând materialul provenit din toate
siturile, indiferent de mediul de sedimentare sau de dimensiunea pieselor) făcută pe baza
numărului de taxoni, arată o abundenţă ridicată a vertebratelor terestre specializate (datorată
în principal numărului mare de taxoni lacertilieni sau mammalieni), urmate de cele terestre
(în principal dinosauri: theropode, ornithopode, sauropode şi ankylosauri) şi de cele
semiacvatice (anure, albanerpetontide, crocodili, chelonieni) şi, în mai mică măsură de cele
acvatice (peşti) şi aeriene (păsări, pterosauri) (Csiki, 2005).

Figura 7. Abundenţa relativă a ghildelor habitale, în funcţie de numărul de piese scheletice atribuit fiecărui taxon.
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Ca şi în cazul abundenţei grupelor principale de vertebrate, abundenţa vertebratelor
adaptate pentru un anumit mediu de viaţă, este similară în cazul vertebratelor din Bazinul
Rusca Montană (provenite în principal din situl Fărcădeana) cu cea semnalată în cazul
siturilor cu litologie similară din Bazinul Haţeg (siturile Budurone şi Fântânele), unde
predomină vertebratele semiacvatice, urmate subordonat de cele terestre (Vasile & Csiki,
2010).

Figura 8. Abundenţa relativă a ghildelor trofice, în funcţie de numărul de piese scheletice atribuit fiecărui taxon.

În cazul ghildelor trofice, asociaţia de vertebrate este dominată de invertivore, ca
urmare a numărului ridicat de resturi de anure, cărora li se adaugă şi albanerpetontidele,
lacertilienii sau unii crocodilieni. Invertivorele sunt urmate de omnivore (multituberculate,
chelonieni) şi carnivorele mici (theropode, unii crocodili) şi în procente mai mici de
carnivorele medii (unii crocodilieni), ierbivorele medii (ornithopode, sauropode) şi
invertivor/omnivore

(păsări)

(Fig.

8).

În

cazul

paleocomunităţilor

de

vertebrate

maastrichtiene din Bazinul Haţeg, cele mai abundente sunt vertebratele invertivore, urmate de
carnivorele mici şi de omnivore (Csiki, 2005). În cazul siturilor din Bazinul Haţeg
(Budurone, Fântânele) similare ca litologie cu situl Fărcădeana, asociaţia de vertebrate este
dominată în manieră covârşitoare de invertivore (peste 80%), procentul pieselor scheletice
aparţinând amfibienilor fiind mult mai mare (Vasile & Csiki, 2010). Ţinând cont de numărul
mai ridicat de piese scheletice luate în calcul pentru siturile Fântânele (n = 1883) şi Budurone
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(n = 158), informaţia oferită de acestea are o probabilitate mai ridicată să se apropie de
compoziţia iniţială a asociaţiei de vertebrate, datele privind abundenţa taxonilor cuprinşi în
diferite ghilde trofice fiind în cazul Bazinului Rusca Montană doar una preliminară.
În cazul categoriilor de greutate, cele mai multe vertebrate din Bazinul Rusca Montană
se încadrează în intervalul de greutate de sub 1 kg, urmând ca procentaj cele din intervalul
10-100 kg (Fig. 9). Aceste date sunt plauzibile şi din punctul de vedere al transferului de
energie în cadrul ecosistemului, acolo unde vertebratele cu masa mai mică sunt cele mai
numeroase, pentru a putea susţine energetic numărul de prădători de ordin superior, care
scade progresiv o dată cu apropierea de vârful lanţului trofic. O situaţie similară, cu
vertebratele mici, având o greutate de sub 1 kg, urmate de cele din intervalul 10-100 kg şi,
subordonat de cele din intervalele 1-10 kg, 100-1000 kg şi chiar 1000-10000 kg este întâlnită
şi în cazul paleocomunităţii de vertebrate maastrichtiene din Bazinul Haţeg (Csiki, 2005).

Figura 9. Abundenţa relativă a grupelor de greutate, în funcţie de numărul de piese scheletice atribuit fiecărui taxon.

În cadrul ecosistemelor maastrichtiene din Bazinul Rusca Montană fluxul de energie
poate fi descris, pe baza informaţiilor paleontologice avute la dispoziţie până în prezent, după
cum urmează:
- producătorii primari sunt reprezentaţi, ca în cazul majorităţii ecosistemelor
continentale, prin plante. Prezenţa altor producători primari, cum ar fi characeele,
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nu a fost dovedită până în prezent. Dintre plante au fost semnalate ferigile,
angiospermele monocotiledonate şi cele dicotiledonate, prezenţa gimnospermelor
fiind doar presupusă. În cazul plantelor vasculare, masa vegetală consumată consta
atât în frunze (accesibile ierbivorelor cu nivel mediu de hrănire) cât şi în masa
lemnoasă propriu-zisă (consumată de către termite) şi în fructificaţii (consumate de
păsări sau mamifere multituberculate);
- nevertebratele reprezentau primul nivel al consumatorilor primari, fiind prezenţi atât
în mediul acvatic (gastropode) cât şi în mediul terestru (termite), sau în ambele
medii de viaţă, în funcţie de stadiul de evoluţie ontogenetică (aşa cum se întâmplă
în cazul odonatelor). Diversitatea nevertebratelor este mult subapreciată în cazul
paleoecosistemelor, din cauza fosilizării rare a acestora;
- cea mai mare parte a vertebratelor consta în invertivorele de mici dimensiuni,
reprezentate în mediul umed din zona câmpiei inundabile a sistemelor fluviatile în
special prin amfibieni (anure, albanerpetontide), dar şi prin crocodilii invertivori, de
dimensiuni mici (atoposauride) şi chelonieni. În mediul terestru, nevertebratele erau
consumate de şopârle şi păsări, dar şi de juvenilii theropodelor;
- vertebratele mici constituiau hrana theropodelor şi crocodililor tereştri (Doratodon) şi
semiacvatici (Allodaposuchus), în acest din urmă caz în special în stadiul juvenil al
dezvoltării ontogenetice a prădătorului;
- ierbivorele sunt reprezentate prin ornithopode şi sauropode. Dimensiunile mari ale
acestora le făcea greu accesibile theropodelor de talie mică, dar juvenilii
ierbivorelor făceau cu siguranţă parte din dieta crocodililor carnivori şi a
theropodelor. În plus, unele adaptări comportamentale, cum ar fi vânătoarea în grup,
ar fi permis chiar şi theropodelor de mici dimensiuni să atace ornithopode.
Sauropodele adulte şi sănătoase probabil că erau inaccesibile prădătorilor. Ca şi în
cazul Bazinului Haţeg, nu a fost identificat încă un prădător terestru dominant, la
vârful lanţului trofic aflându-se însă o diversitate de theropode mici.
- omnivorele erau reprezentate prin mamiferele multituberculate, păsări şi chelonieni,
toate organisme care şi-au dezvoltat strategii proprii de apărare împotriva
prădătorilor: mod de viaţă posibil nocturn şi/sau arboricol, adaptarea la zbor şi,
respectiv, exoschelet rezistent.
Relaţiile trofice din cadrul ecosistemelor maastrichtiene ale Bazinului Rusca Montană
sunt sintetizate sub forma Fig. 10, reprezentând însă o estimare preliminară, dat fiind numărul
încă scăzut al taxonilor descoperiţi până în prezent.
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Figura 10. Reprezentare schematică a relaţiilor trofice din cadrul ecosistemelor maastrichtiene ale Bazinului
Rusca Montană.
Săgeţile indică sensul fluxului de energie în ecosistem. Săgeţile întrerupte indică relaţii trofice între taxoni doar în
cazul în care unul din participanţi se află în stadiu juvenil.
Prădătorii de top sunt evidenţiaţi prin caractere îngroşate şi subliniate.

Concluzii
Pe parcursul activităţilor de cercetare desfăşurate pe teren şi în laborator de-a lungul
celor trei ani (oct. 2009 – iun. 2012) alocaţi finalizării studiilor doctorale, a fost pusă în
evidenţă existenţa a două unităţi litostratigrafice maastrichtiene principale în zona centrală şi
estică a Bazinul Rusca Montană. Aceste unitităţi au fost descrise în această lucrare,
propunându-se criteriile pentru descrierea lor formală: caracterizarea litologică, stratotipii,
limitele stratigrafice, extinderea areală, conţinutul paleontologic şi vârsta a două formaţiuni
litostratigrafice – Formaţiunea de Valea Şoimului şi Formaţiunea de Rusca-Negoiu, ultima
incluzând două subunităţi, Membrul de Valea Ciotorogului şi Membrul de Valea Fărcădeana.
Dintre cele două formaţiuni propuse spre formalizare, resturile fosile au fost identificate
doar în depozitele Formaţiunii de Rusca-Negoiu. În cadrul Membrului de Valea Ciotorogului
a fost identificată poziţia siturilor paleofloristice menţionate anterior în literatura de
specialitate (situl Rusca, situl Nocea şi situl Ciotorogu), fiind identificate în premieră alte trei

36

situri cu impresiuni de plante maastrichtiene (situl Ciocanul, situl Baia şi situl Valea Teiului).
Singurul rest fosil aparţinând vertebratelor identificat în această subunitate este reprezentat de
un dinte de crocodil, provenind dintr-un nivel de argilă cărbunoasă de pe cursul superior al
văii Pârâului Nocea, din zona fostei exploatări miniere. În cadrul Membrului de Valea
Fărcădeana a fost identificat un nivel de argile siltice din care, în urma preparării
sedimentului prin procedura de sitare umedă, a fost obţinută o asociaţie fosilă excepţională,
de natură autohtonă sau parautohtonă, incluzând resturi fosile de plante (fructificaţii),
nevertebrate (gastropode) şi vertebrate (în special microvertebrate), alături de urme ale
activităţii vertebratelor (coji de ouă fosile) şi nevertebratelor (ouă fosile, coproliţi).
Resturile fosile aparţinând grupurilor de organisme menţionate mai sus au fost descrise
din punct de vedere morfologic şi atribuite, în măsura caracterelor care s-au păstrat şi a
integrităţii pieselor fosile, unor taxoni (în cazul resturilor scheletice de vertebrate şi a
cochiliilor de gastropode) şi ichnotaxoni („form taxon”) în cazul urmelor fosile. A fost astfel
identificată prezenţa a şase specii de plante, reprezentate prin impresiuni ale frunzelor (toate
specii deja menţionate anterior din această zonă), dar şi a cel puţin 14 tipuri diferite de
fructificaţii, în premieră pentru această zonă. Gastropodele descoperite au fost atribuite la
cinci familii, fiind identificate atât forme terestre cât şi forme acvatice dulcicole. Vertebratele
sunt reprezentate prin piese scheletice aparţinând la cel puţin zece taxoni, din care şapte
semnalaţi în premieră pentru acest bazin: albanerpetontidele, anurele (incluzând specia
Paralatonia transylvanica), crocodilii de tip Doratodon şi Theriosuchus (T. ibericus

-

singura ocurenţă de până acum din România şi cf. T. sympiestodon), theropodele de tip
„Richardoestesia” şi „Paronychodon” şi vertebratele zburătoare, de tipul păsărilor sau
pterosaurilor. Urmele fosile au demonstrat indirect şi existenţa altor grupuri de organisme,
atât vertebrate (şopârle geckonide, posibil păsări), cât şi nevertebrate (termite, odonate), toţi
cei cinci ichnotaxoni identificaţi fiind semnalaţi în premieră pentru Bazinul Rusca Montană.
Analiza paleoecologică a taxonilor identificaţi argumentează existenţa unui climat cald,
tropical, similar celui descris în cazul Bazinului Haţeg, aria de sedimentare în care apar
depozitele şi asociaţiile paleofaunistice maastrichiene cele mai asemănătoare cu cele din
Bazinul Rusca Montană, cu care acestea din urmă au fost în mod continuu paralelizate pe
parcursul acestei lucrări. Cea mai interesantă, atât prin prisma abundenţei resturilor fosile şi
diversităţii taxonomice, dar şi prin caracterul său autohton sau, cel mult parautohton, este
asociaţia fosilă a sitului Fărcădeana. Analiza paleoecologică arată o asociaţie dominată de
vertebrate semiacvatice, în special invertivore, de dimensiuni mici, care, alături de
nevertebrate (gastropode, insecte) reprezenta o importantă sursă de hrană pentru prădătorii de
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dimensiuni mici. Flora bogată reprezenta baza energetică a ecosistemului, reprezentând sursa
de hrană atât pentru dinosaurii ierbivori de talie medie, cât şi pentru insecte. Din punct de
vedere paleoecologic, comunitatea maastrichtiană reprezentată prin fosilele descoperite în
situl Fărcădeana (Bazinul Rusca Montană) este apropiată de comunităţile sincrone de la
Budurone (Bazinul Haţeg) şi Oarda de Jos (Bazinul Transilvaniei), sugerând că aceste zone
erau fie parte a aceleiaşi suprafeţe de uscat, fie suficient de apropiate în cadrul unui arhipelag
pentru a permite dispersia taxonilor în întreaga zonă, nefiind puse până acum în evidenţă
speciaţii proprii unor zone izolate ale Maastrichtianului continental din cele trei arii de
sedimentare învecinate.
Ţinând cont de realizările enumerate mai sus, se poate afirma că prin această lucrare au
fost îndeplinite cele trei obiective majore propuse la începutul perioadei de studii doctorale,
cuprinse şi în titlul tezei de doctorat: stratigrafia, paleontologia şi paleoecologia
Maastrichtianului din Bazinul Rusca Montană.
Cu toate acestea, lucrarea nu are nici pe departe pretenţia de a fi epuizat aceste trei
direcţii de cercetare principale, ci, mai degrabă de a fi ajutat la crearea unei baze pe care să se
poată avansa pe parcursul unor cercetări viitoare, scoţând în evidenţă potenţialul de a
contribui la completarea informaţiilor privind Cretacicul terminal din România pe care
Bazinul Rusca Montană îl deţine.
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