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DESPRE EVOLU�IA PALEOGEOGRAFIC� A
SECTORULUI BÂCLE� DIN PIEMONTUL B�L�CI�EI

ABOUT PALEOGEOGRAPHICAL EVOLUTION OF BACLES SECTOR PERTAINING TO 
BALACITA PIEDMONT 
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Abstract 
The studied region occupies over 150 square km in  the southwesternmost part of Getic Piedmont. During the 

second part of the Dacian – Middle Romanian, the environment of the lower plain extended and clays with sands 
(pertaining to the Jiu-Motru Formation) were accumulated. The formation has 50-70 m of variegated clay, russet clay, 
sandy-clay with herbal phytoclasts, coal-clay; structures that indicate an alternation between periods of accumulation 
and of subaerial exposure. In the ephemeral mini-lakes formed by river floodings and on the emerged areas of the 
alluvial plain, the fresh water molluscs and mammals had favourable conditions of life. In the Brigleasa outcrop (near 
Bâcle� Comune), we identified fossil foliage of plain forests with Acer, Alunus, Quercus, Taxodium, Ulmus, Zelkova  
and teeth of the Middle Romanian  micromammals. In the Upper Romanian – Lower Pleistocene, in the conditions of a 
progressive but intermittent climate cooling, the general lowering of the Dacian Basin on the western and southern 
edges entailed the progressive elongation of the Danube River Network. In the present Serbian and Romanian 
territories, the Danube built the Alluvia Fan Member representing the Lower Member of the Danube Formation.  The 
axial part of the Lower Member of the Danube Formation (built during the young paleo-hydrological stage of the river) 
was self-evacuated in the Middle-Upper Pleistocene (when the Danube deposited its frontal load in the Black Sea).  

Key-words : Strehaia-Vidin Uplift,  alluvial plain, Danube Formation, braided rivers network  
Cuvinte cheie: ridicarea Strehaia-Vidin, câmpie aluvial�, Forma�iunea de Dun�re, re�ea de râuri despletite 

INTRODUCERE

Pe harta unit��ilor de relief din România (POSEA �i BADEA, 1983), la sudul Carpa�ilor Meridionali se dispune 
brâul podi�urilor Miro�, Mehedin�i �i al Subcarpa�ilor Getici, iar în prelungirea acestuia, Piemontul Getic. De la est la 
vest, în constitu�ia Piemontului Getic au fost separate piemonturile Cânde�ti, Cotmeana, Olte�ului, Motrului �i B�l�ci�ei.
În pofida primei prezum�ii, conform c�reia l��imea Piemontului Getic trebuie s� fie mai mare la exteriorul Mun�ilor
F�g�ra�, C�p��ânii sau Parâng, cu altitudini de 1500-2000 m, precipita�ii  bogate (1000-1400 mm) �i rate mai ridicate  
de denudare a materialului constituent (SANDERS, 1999), realitatea este alta, extensiunea maxim� înregistrîndu-se în 
Piemontul B�l�ci�ei (cca 85 km între Hinova �i Podari). Acesta este situat la periferia Mun�ilor Miro�, cu altitudini de 
500-775 m, precipita�ii de 800-1000 mm �i cursuri mai scurte (Re�ika, Valea Mare, Suvaja, Vratna, Sco�ika, 
Dupljanska, Cubrianska, Sikolska �.a.). În condi�iile unor mi�c�ri neotectonice ale subasmentului Piemontului Getic  
asem�n�toare ca rat� �i sens (ZUGR�VESCU et al. 1999), apare inevitabila întrebare: care au fost particularit��ile 
evolutive care au stat la baza  diferen�elor de extensiune, fragmentare ? Dac� se iau ca subunit��i de compara�ie cele din 
extremele piemontului, se ridic� problema: ce rol au avut cursurile Arge�el, Târgului, Br�tia, Doamnei, Vâlsan, Topolog 
la cl�direa piemonturilor Cînde�ti �i Cotmeana situate la exteriorul Mun�ilor F�g�ra�, respectiv care a fost contribu�ia
cursurilor situate între Dun�re �i Timok la cl�direa Piemontului B�l�ci�ei? A avut Dun�rea vreun rol în cl�direa 
Piemontului B�l�ci�ei sau fluviul a aluvionat numai în limitele actualului profil de vale dintre podi�urile Miro� �i
Prebalcanic pe dreapta, �i Piemontul B�l�ci�ei, pe stânga? 

Având în vedere complexitatea r�spunsului la fiecare din aceste aspecte, colectivul de autori �i-a propus s� îl  
abordeze secven�ial, în mai multe articole. În lucrarea de fa�� se vor trece în revist� contribu�iile diver�ilor cercet�tori în 
ceea ce prive�te geneza �i evolu�ia Piemontului B�l�ci�ei (punctul 1) �i va fi detaliat� evolu�ia paleogeografic� a 
sectorului Bâcle�, plasat în partea median� a Piemontului (punctul 2 al articolului). În partea treia a lucr�rii, vor fi 
descrise noile impresiuni de plante fosile recoltate în campania 2006 în punctul fosilifer Brigleasa, situat la 4-5 km NV 
de comuna B�cle� (fig.1). 

LIMITELE DE EXTENSIUNE �I CARACTERELE GENERALE ALE PIEMONTULUI B�L�CI�EI

Limita de nord a Piemontului B�l�ci�ei (POSEA & BADEA, 1983) se traseaz� în lungul v�ilor Poroina (cu sens 
de curgere E-V; STROE, 2003), Ghelmegioaia, Hu�ni�a �i Motru (ce curg aproximativ VNV-ESE). Limita de est o 
reprezint� valea Jiului, între Filia�i �i Padea. La vest, între localit��ile Erghevi�a �i Hinova, Piemontul  B�l�ci�ei se 
învecineaz� cu valea Dun�rii. Limita de sud, cu Câmpia Olteniei, este reprezentat� de un taluz (natural) orientat VNV-
ESE �i cu expunere sudic�. Adâncimea taluzului este de circa 100 m la Vânju Mare. Aceasta scade mult, la numai 
câ�iva metri la Caraula, situat� la circa 50 km ESE. Diminuarea taluzului dintre piemont �i terase se datoreaz�
mi�c�rilor neotectonice ce au afectat subasmentul. Datorit� sensului preponderent descendent pe care l-au avut acestea, 
de la Caraula spre sud-est, urm�rirea limitei este anevoioas�, f�cându-se aproximativ prin punctele toponimice Dl. Mare 
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(de lâng� Caraula; 161,6 m), Dl. Corlate (159,8 m) �i M�r�cine Vest (156,7 m). Din aceea�i cauz�, a afund�rii
subasmentului, pe urm�torii 15 km, între Izvoarele (Rudari) �i Peri�or, limita (aproximat� la +150 m a. a.) se îndreapt�
spre nord-est, dep�rtându-se de Dun�re. Apoi, spre est (aval), adâncimea taluzului dintre cele dou� unit��i cre�te din 
nou, la 20 m (Radovan, pe Desn��ui) �i la 25 m (Padea, pe Jiu). 

Relieful Câmpului înalt al B�l�ci�ei înclin� de la NNV la SSE cu 1,7 m la fiecare 1000 m distan��. Prin 
adâncirea cu pân� la 75 m în suprafa�a acumulativ� reprezentat� de marginea de vest a fostului Bazin Dacic, cursurile 
Blahni�a �i Drincea �i-au t�iat actualele v�i.

Observa�iile f�cute pe podul interfluvial Dun�re – Blahni�a au eviden�iat lipsa rocilor aluviale romaniene. Aici, 
versantul stâng al V�ii Dun�rii reprezint� o cuest� t�iat� în roci pon�ian-daciene, având înclin�ri de 2-3c spre est. 
Structura monoclinal� a rocilor se datoreaz� mi�c�rilor de ridicare inegal� a marginii bazinului, înc� de la finele 
Romanianului mediu (circa 2,5 milioane de ani în raport cu Actual). In prezent, ridicarea sectorului dintre Dun�re �i
Blahni�a este de circa 4 mm/an (POPESCU et al., 1989).  

Având în vedere rata de în�l�are a subasmentului �i îngustimea podului Dun�re – Blahni�a, se apreciaz� c�
eventualele depozite aluviale romanian-pleistocene au fost îndep�rtate de eroziune. În prezent, pe podul interfluvial 
men�ionat (situat la 200-230 m a. a.) afloreaz� nisipuri de vârst� dacian�, acoperite de eluvii (ENCIU et al. 2003). 
Por�iuni cu pietri�uri m�runte se cunosc sporadic, doar în interfluviul Blahni�a – Drincea  

 Potrivit publica�iilor de geomorfologie, por�iunea Hinova Est – Dealul Stârmina din interfluviul Dun�re – 
Blahni�a, reprezint� terasa t8 a Dun�rii (BADEA, 1969) , respectiv Nivelul de eroziune de 170-180 m a.r. (STROE, 2003, 
p.71). Ultimul autor îl coreleaz� cu podul suborizontal situat la 16 km amonte, în vecin�tatea municipiului Drobeta Tr. 
Severin. Potrivit acestuia, pe interfluviul Duda�ul Schelei-Trestenic (din Depresiunea Severinului), se întâlnesc aluviuni 
grosiere (strate cu grosimi metrice de pietri�uri) apar�inând terasei t6 cu altitudinea relativ� de 150-160 m, iar pe 
dealurile Giorcov�� �i Conacu Ro�u, situate ceva mai la nord de localitatea Brezni�a-Ocol, se p�streaz� �i Nivelul de 
eroziune de 200-230 m a. r. (n.n.- echivalent terasei t7 din Defileul Dun�rii). Aceste corel�ri între vestul Piemontului 
B�l�ci�ei �i Depresiunea Severinului pot constitui un argument în favoarea ipotezei existen�ei a �apte terase în Bazinul 
Dacic.

Revenind la prezentarea interfluviului Dun�re – Blahni�a, în partea de mijloc a versantului stâng al v�ii 
Dun�rii, la cote de circa 140 -165 m a.a., se p�streaz� una din cele mai expresive terase sculpturale, cu podul modelat în 
roci pon�ian-daciene. Prin altitudinea relativ� (90-115 m), aceasta se coreleaz� cu terasa t5. La cote mai mici, s-au 
identificat terasele t4...t1.

 Cel de-al doilea pod interfluvial din regiunea studiat� este cel dintre v�ile Drincea �i Desn��ui. Din nord spre 
sud, acesta une�te punctele toponimice Bâcle� (307,9 m), Dealul B�l�ci�ei (275,4 m), Opri�or (232,0 m) �i Plaiul 
Pleni�ei (191,2 m). Lungimea podului este de circa 75 km, iar l��imea variaz� între 5 �i 7 km. Acest pod principal se 
suprapune la nivelul fundamentului peste ridicarea Strehaia-Bâcle�-Vidin (ENCIU, 2002). 

Pe marginea sa î�i au izvoarele numeroase cursuri cu orientare radiar - divergent� (fig. 1). Astfel : 
- Sl�tinic, Roc�oreni �i B�l�a�i (afluen�i de dreapta ai Motrului) curg c�tre nord-est; 
- Argetoaia, Raznic, Mere�el, Paia �i Brabova (afluen�i de dreapta ai Jiului), c�tre est; 
- Drincea c�tre vest, iar Desn��uiul c�tre est �i apoi c�tre sud. Desn��uiul are un bazin hidrografic puternic 

asimetric, curgând aproximativ în lungul depresiunii Lom – B�ile�ti – Filia�i (încadrat� la rându-i de ridicarea Strehaia 
– Vidin la vest �i periclinul ridic�rii Opta�i – Bal� – Leu la est).  

Afluen�ii de dreapta: Banaguiul (11 km), B�ld�ul (37 km) �i Baboia (63 km) sunt mult mai lungi comparativ cu 
cei de stânga: Vârvor (5 km), Valea Rea (9 km) �i Buzatul (16 km). Explica�ia asimetriei rezid� în asimetria celor dou�
flancuri ale depresiunii Lom – B�ile�ti – Filia�i, unde ace�tia î�i au izvoarele �i pe care curg .

Cel�lalt afluent important  al Dun�rii, Drincea, are un curs impus (ca orientare) de evolu�ia neotectonic� a 
flancului vestic al ridic�rii Strehaia – Bâcle� – Vidin. Râul curge NV-SE între izvoare (localitatea Izvor�lu) �i Podu 
Grosului, apoi N-S, având caracter subsecvent pe circa 7 km (pân� la B�l�ci�a Vest; fig. 1) �i dup� aceea, E-V 
(obsecvent, pe urm�torii 6 km) pân� la ie�irea în Câmpia Olteniei. 

1. Despre istoricul cercet�rilor de paleogeografie 
Din punct de vedere geografic, Piemontul B�l�ci�ei ocup� partea de  sud-vest a Piemontului Getic. 
Din punct de vedere paleogeografic, Piemontul B�l�ci�ei se plaseaz� în „capul de albie” al Bazinului Dacic, 

adic� în extremitatea de vest a fostului golf al Bazinului Euxinic.  
Primele contribu�ii la paleogeografia acelui areal apar�in lui SABBA �TEF�NESCU (1896). În teza sa de doctorat, 

intitulat�: Étude sur les terrains tertiaires de Roumanie, autorul sus�ine cu argumente paleontologice c� dup�
depunerea ultimelor sedimente pon�iene, comunicarea dintre bazinele Dacic �i Pannonic s-a întrerupt. Apoi, „marile 
cursuri de ap� ce î�i manifestase existen�a înc� din Sarma�ian, au dus la desalinizarea complet� a m�rii din vestul 
actualei Românii (n.n.- vestul �inutului extracarpatic), transformând-o întru-un imens lac. Acel lac a persistat în regiune 
(n.n.-în vestul Bazinului Dacic) pân� în epoca cu Mammuthus meridionalis”. Într-o alt� tez� de doctorat, Pliocenul din 
Oltenia cu privire special� asupra tectonicii Depresiunii Getice, IONESCU-ARGETOAIA (1918) a cartat pe harta 1:500 
000, ariile de aflorare a forma�iunilor depuse în intervalul Sarma�ian-Cuaternar între meridianul ora�ului Pite�ti la est, �i
localitatea Drobeta Turnu Severin, la vest. În Piemontul B�l�ci�ei a separat trei fâ�ii aproximativ vest-est, una cu 
Dacian, o alta cu Levantin �i o a treia, cu Levantin? – Cuaternar. Cea din urm� se situeaz� în sudul Piemontului 
B�l�ci�ei, între linia Corl��el – Calop�r – Livezi la nord �i prima teras� a Dun�rii la sud, �i este constituit� din pietri�uri 
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cu Mammuthus meridionalis (NESTI) acoperite de loessuri cu band� ro�ie (n.n.-argile feruginoase). În opinia autorului, 
cursul Dun�rii s-a fixat în Cuaternar, dup� depunerea acestor pietri�uri din �esurile înalte, pietri�uri ce pot fi cel mult 
levantine (n.n.-romaniene) �i, foarte probabil, cuaternare. 

Intervalul dintre cele dou� r�zboaie mondiale a fost o perioad� mai pu�in fertil� în cunoa�terea evolu�iei
paleogeografice a regiunii. Trebuie men�ionat� lucrarea lui POPESCU-VOITE�TI (1940), intitulat�: Sur la présence des 
galets de roches porphiriques à quartz dans les graviers continentaux du Levantin supérieur-Quaternaire 
inférieur de l'Oltenie occidentale. Autorului i-a re�inut aten�ia omniprezen�a litoclastelor ro�cate sau stacojii de riolite 
permiene în Levantinul din vestul Bazinului Dacic. Acestea sunt dispersate într-un con cu vârful pe Dun�re (la Gura 
V�ii), extins  în nord pân� aproape de ora�ul Rovinari iar în sud, pîn� la limita cu Câmpia Olteniei. În prezent, 
aproximativ 12 corpuri de riolite permiene afloreaz� în Mun�ii Alm�jului �i Deli Jovan (în unitatea danubian�
inferioar�, parte a Dacidelor Marginale; S�NDULESCU, 1984).  

Fig. 1. Schi�a hipsometric� a sectorului Bâcle� (ENCIU, 2006).
             Hypsometric sketch of the Bâcle� sector (ENCIU, 2006). 

Pu�in dup� ultima conflagra�ie mondial�, PETRE COTE� (1948) î�i prezint� teza de doctorat: Cîmpia Olteniei; 
un excelent studiu de geomorfologie (publicat în 1957), bazat pe observa�ii am�nun�ite în aflorimente. Referindu-se la 
contactul dintre cea mai veche teras� din Cîmpia Olteniei (indice t6) �i sudul Piemontului B�l�ci�ei, Cote� aduce 
argumente potrivit c�rora depozitele levantine cu resturi de Anancus arvernensis CROIZET & JOBERT, 1828 (la Vârtop) 
au caracter mixt, fluvio-lacustru, reprezentând vechea delt� a Dun�rii levantine (p. 106). Privitor la faciesul superior al 
Levantinului (cu pietri�uri la Bucov��, Podari, Bâzdâna �.a.), autorul îl apreciaz� ca fiind în parte conglomeratic (cu 
blocuri ce ajung la 20-40 kg iar pe alocuri, la 100 kg; p. 105).  

Între anii 1950-1968, în Oltenia, ca �i pe întreg teritoriul ��rii, s-au f�cut cart�ri pentru harta geologic� a 
României scara 1:200 000. Datorit� unei insuficiente cunoa�teri a literaturii europene de profil, în cartografia 
terenurilor levantin-cuaternare din România s-a renun�at la biostratigrafia pe baza asocia�iilor de molu�telor în favoarea 
celei axate pe specii de macromamifere. Molarii acestora sunt mult mai greu de g�sit (in situ), iar pentru piesele  
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existente (deja) în muzee, în cele mai frecvente cazuri nu sunt referin�e privitoare la locul de recoltare (oga�ul, pârâul, 
râpa, dealul etc) �i, cu atât mai mult, la nivelul/stratul de provenien��. Potrivit h�r�ii geologice a României, scara 
1:200000, în lungul v�ilor din Piemontul B�l�ci�ei afloreaz� roci argilo-nisipoase (Levantin), la partea median� �i
superioar� stau Stratele de Cânde�ti, Pleistocen inferior – prima parte, substituite (lateral) spre sud, de Stratele de 
Fr�te�ti, Pleistocen inferior – partea doua (MIH�IL� et al., 1968, p. 20), iar pe interfluvii, 3-15 m depozite loessoide 
(Pleistocen mediu-superior). 

În practica cercet�rilor ulterioare, modelul litostratigrafic de mai sus s-a dovedit inoperant. Acesta a fost 
reformat profund în deceniul urm�tor prin studiul molu�telor fosile, macro- �i micromamiferelor fosile cu provenien��
cert� în v�ile Olte�ului (Tetoiu: SAMSON & R�DULESCU, 1973), Oltului (Slatina, Cherle�ti-Mo�teni, Milcovu din Vale, 
Izvoru, Dr�g�ne�ti-Olt; FERU et al., 1978) �i Jiului (Podari; FERU et al., 1979). Pentru subiectul de fa��, dou� din 
contribu�iile acestora se impun a fi evocate. 

1. Fauna de macromamifere de la Covrigi-Gorj (pachetul de nisipuri �i pietri�uri dintre stratele XII-XV de 
c�rbune) a fost corelat� cu fauna de la Cern�te�ti – Dolj (Strate de Cânde�ti, în: MIH�IL� et al., 1968) �i cu fauna de 
micromamifere din orizontul nisipos deschis la Podari (Strate de Cânde�ti, Pleistocen inferior, în MIH�IL� et al., 1968). 
Pe baza noilor cuno�tin�e, aceste trei situri au fost atribuite p�r�ii de mijloc a etajului Romanian, aproximativ 3,3-3,1 
milioane de ani (Ma) în raport cu Actual (BP). Paleoclimatic, la acest nivel geocronologic sunt primele însemne de 
r�cire a climei în Bazinul Dacic. Ca urmare a acestui proces, se semnaleaz� primele ocuren�e de Dicerorhinus elatus
(Covrigi, Cern�te�ti), Dicerorhinus etruscus (M�t�sari, peste stratul XIII de lignit) �i î�i face apari�ia lineajul filetic al 
genului  Mammuthus (de la forme primitive, cu frecven�a lamelar� 3,0-4,0 la Orodelu, pîn� la forme evoluate cu 
frecven�� lamelar� 6,0-7,0, în sudul Burnasului). 

2. Fauna de la Fr�te�ti, cu Mammuthus meridionalis – evoluat �i Praemegaceros verticornis (DAWKINS, 1872),
a fost atribuit� p�r�ii inferioare a Pleistocenului mediu (FERU et al., 1979; 1983). Ulterior, pe baza semnal�rilor de 
Paracamelus alutensis (�TEF�NESCU,1910), nivelul a fost apreciat a fi de vârst� Pleistocen inferior; 1,6-1,2 Ma BP, 
(R�DULESCU & BURLACU, 1987). 

Dup� actualul nostru nivel de informare, cea din urm� lucrare publicat� privitoare la Piemontul B�l�ci�ei este 
teza de doctorat omonim�, sus�inut� public în 1986 de geograful R�ZVAN STROE �i publicat� 17 ani mai târziu, în 2003. 
�i în cazul acestei lucr�ri de geomorfologie, autorul a sim�it nevoia de a aborda raporturile tectonicii cu relieful 
Piemontului B�l�ci�ei �i evolu�ia sa paleogeografic� pe baza unor lucr�ri din anii '60 �i '70 ai secolului trecut.  

Dup� anul 1989, o contribu�ie important� la paleogeografia Piemontului B�l�ci�ei se g�se�te în teza de doctorat 
sus�inut� de NICOLAE �ICLEANU (1992). Analizând geneza stratelor de c�rbuni plioceni din Oltenia pe baza 
paleofitocenozelor caracteristice, strate ce afloreaz� la Pruni�or – pe Hu�ni�a, la Stigni�a �i la Petra – pe Drincea �i în 
alte numeroase deschideri în bazinul Blahni�ei, autorul arat� c� ace�tia s-au format în p�duri cu chiparo�i de balt�
(Taxodium), chiparo�i de Asia (Glyptostrobus), tufe de s�lcii (Salix), tufe de Myrica, precum �i felurite specii de nuci 
exotici (Carya, Pterocarya), stejari de balt� (Quercus), liane �.a.m.d.  

2. Elemente de cunoa�tere privitoare la evolu�ia  paleogeografic� a sectorului Bâcle�
Informa�ii din literatura de specialitate 
Din punct de vedere geografic, sectorul Bâcle� corespunde p�r�ii de mijloc a piemontului, fiind limitat la nord 

de linia localit��ilor Plopi �i Roc�oreni, la vest de valea Drincea, la est de izvoarele principalilor tributari ai Jiului, iar la 
sud de localit��ile Dobra �i B�l�ci�a (fig.1).

Sub raport structural �i al evolu�iei geologice, sectorul Bâcle� st� pe axul ridic�rii nord-sud Strehaia – Pleni�a – 
Calafat – Vidin (PARASCHIV, 1975; ENCIU et al., 1992 �.a.). Întreaga stiv� de forma�iuni depuse pe Cretacic, în ultimul 
ciclu de sedimentare, cel derulat între Badenian �i Cuaternar, are grosimi de ordinul câtorva sute de metri. Fundamentul 
cretacic se afl� la 435 m la Pleni�a �i la 400 m în sonda Orodel. În Câmpia Olteniei, intrarea în Cretacic se situeaz� la 
290 m (sonda Gârla Mare – Mehedin�i), la 250 m (sonda Cetate, lâng� Calafat) �i la 200 m (sonda de referin�� Salcia, 
amplasat� la v�rsarea râului Drincea în Dun�re). 

În genere, dac� se are în vedere întreaga parte central� �i de sud a Olteniei, harta structural� la acoperi�ul 
Cretacicului relev� existen�a unor morfostructuri de tip ridicare �i depresiune (PARASCHIV, 1975), în fapt, v�i adânci �i
interfluvii îngropate sub stiva badenian-cuaternar�. Imaginea structural� a fundamentului cretacic fost confirmat� �i prin 
cercet�ri de seismostratigrafie cu aparatur� modern� (T�R�POANC�, 2003). Odat� cu revenirea apelor din Avanfosa 
carpatic� pe relieful Platformei Moesice, prin aportul cursurilor radiar-convergente de pe marginea Carpa�ilor 
Transdanubieni �i din Balcanii de nord-vest, a avut loc o mulare cu sedimente a acestor morfostructuri. Primele delte ale 
Timocului �i a altor râuri vestice a fost identificate în Badenian, Sarma�ian �i Meo�ian (KRSTI	 et al., 1997). 

Contribu�ia colectivului de autori, ce va fi rezumat� în continuare, însumeaz� cercetarea primului autor pe 
carotele forajelor pentru lignit (2 Bâcle�, 4 �i 5 Petra) �i pentru ap� subteran� (5 Stigni�a H7 P�dina Mare, �i 30 
Roc�oreni), cercet�rile paleontologice f�cute de doi membri ale echipei (Aurelian Popescu �i Petru Enciu) în anul 2006 
�i descrierea paleontologic� a materialului cules (de ace�tia) în punctul fosilifer Brigleasa (Florina Diaconu).

În prima parte a Dacianului s-au cl�dit pânze extinse de nisipuri litoral-lacustre cu lobi nisipo�i la gura 
principalilor cursuri. Forma�iunea ce a rezultat prin acest proces de sedimentare a fost numit� de Berbe�ti (ANDREESCU
et al., 1985). 
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Între marginea vestic� a Bazinului Dacic �i prima ridicare existent� la nivelul fundamentului, Strehaia – Vidin, 
urmare aportului radiar-convergent al cursurilor din Carpa�ii Meridionali, colmatarea bazinului �i instalarea mla�tinilor 
(str. I-IV de c�rbune) a avut loc din Dacian inferior (Ge�ian). Datorit� îndulcirii pronun�ate a bazinului, la nivelul 
biozonei NSM8c lipse�te genul nominativ Pachydacna. În schimb, s-au semnalat specii de gastropode: Viviparus 
argesiensis (SABBA), Bulimus (Bulimus) dv. sp., Bulimus (Tylopoma) dv sp., Lythoglyphus dv sp., Valvata (Valvata) dv
sp., Planorbis sp., al�turi de unionidul Jaskoa sturdzae (COB�LCESCU,1883), specie nominativ� pentru prima biozon�
din Romanian. Cardiaceele sunt s�race, fiind reprezentate prin specii de Dacicardium rumanum (FONTANNES, 1886),
Stylodacna rumana (FONTANNES) �i Pseudocatillus pseudocatillus SINZOV (în PAN� et al., 1981). 

Litologia �i modul de asociere a stratelor în Forma�iunea de Berbe�ti au fost studiate �i în deschiderile din v�ile
Drincea �i Stârcovi�a. În carierele Vl�daia, Dobra Vest �i Podu Grosului, în deschideri de 8-12 m în�l�ime se întâlnesc 
strate decimetrice (circa 0,2 m) de pietri�uri sau nisipuri cu oxizi ferici la partea superioar�.

În intervalul Parscovian superior-Romanian mediu, în condi�iile deplinei colmat�ri a vestului Bazinului Dacic, 
s-a acumulat Forma�iunea de Jiu-Motru (ANDREESCU et al., 1985). Aceasta are în alc�tuire strate argiloase depuse la 
inunda�ii de marile râuri �i strate sub�iri de nisipuri fine. A�a cum este firesc pe o ridicare, în interiorul acesteia sunt 
frecvente hiatusuri �i ca atare, grosimile sunt reduse, de ordinul a câtorva zeci de metri (fig.2 �i 3). 

Fig. 2. Sec�iune geologic� transversal� pe ridicarea Strehaia – Vidin (ENCIU, 2006) 
Geological cross-section in the Strehaia – Vidin Uplift (ENCIU, 2006) 

Studiul forajului hidrogeologic P�dina Mic� (indice 1 în fig. 1 �i indice H P�dina în fig. 2) relev�, la nivelul 
Forma�iunii de Jiu-Motru, urm�toarele (ENCIU, 1998):  

- în partea inferioar�, argilele au culoare g�lbuie �i con�inuturi semnificative de silt �i nisip (semn al 
depunerii/expunerii subaeriene); 

- în partea median�, domin� argilele negre cu fitoclaste �i intercala�iile decimetrice de argil� c�rbunoas� sau 
c�rbune argilos; 

- în partea superioar�, stratele de argil� au grosimi foarte mici, fiind în fapt paleosoluri gleice cu cr�p�turi 
colmatate cu oxizi ferici �i cu pulberi calcaroase. 

Existen�a, aici, a trei strate sub�iri de argile ro�cate cu cr�p�turi colmatate cu carbona�i, permite interpretarea 
existen�ei unor perioade de exondare/nedepunere a  câmpiei deltaice superioare. În treimea superioar� a forma�iunii se 
dezvolt� un strat de nisip cenu�iu maroniu având patru intercala�ii cu duricruste de carbona�i, formate în timpul unor 
lungi perioade de exondare. 

Pe valea Bâcli�el, afluent stâng al râului Drincea, ce conflueaz� cu acesta în preajma localit��ii Podu Grosului, 
la circa +240 m, într-un vulpi� de nisipuri medii, s-au întâlnit speciile Pristinunio aff. limatulus, Viviparus 
pseudodezmanianus �i Viviparus transitorius (SABBA,1883). Pozi�ia aflorimentului este semnificat� în fig. 1 prin 
însemnul (+). Prima specie este prezent� în rocile depuse în Siensian (PAPAIANOPOL, 2003, pl. 6 ), celelalte se cunosc �i
la nivelul subetajului mediu.  

Pu�in spre est, în zona axial� a ridic�rii Strehaia-Vidin, sunt relevante informa�iile furnizate de forajele 
pentru lignit din perimetrul Bâcle�. De�i se plaseaz� la cca 30-35 km în larg fa�� de marginea vestic� a Bazinului Dacic, 
ridicarea sus-men�ionat� a func�ionat ca un prag nord-sud, important în diferen�ierea proceselor depozi�ionale �i
paleoecologice. În forajul pentru lignit 5 Bâcle� (proiectat pe sec�iunea geologic� din fig. 2 �i detaliat în fig. 3), 
Forma�iunea de Jiu-Motru este constituit� dintr-o succesiune de strate decimetrice de argile siltice cu lamine de nisip, 
argile cenu�ii pestri�e, argile nisipoase cu ierburi, argile calcaroase, nisipuri �.a. La câteva nivele au fost identificate 
paleosoluri gleice cu structur� glomerular� �i concre�iuni calcaroase. Grosimile foarte mici ale stratelor, caracterul 
limitelor dintre acestea, urmele pedogenezei �i ale concentr�rii epigenetice a carbona�ilor sugereaz� sedimentarea într-o 
câmpie aluvial� (ENCIU, 2001).  
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Fig. 3. Detaliu de stratifica�ie în forajul de prospec�iune pentru c�rbune Bâcle� (ENCIU, 1998). 
Detail of stratification within Jiu – Motru Formation, 5 Bâcle� Borehole (ENCIU, 1998). 

Prezentarea depozitelor romaniene va continua cu deschiderile identificate pe ridicarea Strehaia – Bâcle� – 
Vidin la nord de localitatea Bâcle�, în apropierea satului Brigleasa. Acolo, la izvoarele pârâului Argetoaia, la 
aproximativ +260 m a. a., s-a semnalat o deschidere în argile bogat fosilifere, cu unionide, gastropode �i impresiuni 
foliare (ENCIU, 1998; reluat� în: �ICLEANU et al., 2004). Fauna de molu�te exceleaz� în specii de unionide, dar starea de 
conservare a materialului nu a permis precizarea speciilor, implicit a subetajului. Bivalvele, nedeterminabile la nivel de 
specie, sunt reprezentate prin genurile Psilunio (Psilunio) sp., Psilunio (Cyclopotomida) sp., Unio (Unio) sp., Rugunio 
sp. �i Ebersininaia sp. (?). Dintre gastropode semnal�m: Melanopsis (Melanopsis) bergeroni SABBA, 1896, M.(M.) 
esperoides, Viviparus bifarcinatus, Valvata (Cincinna) crusitensis FONTANNES, 1886, Theodoxus licherdopoli �i
Dreissena polymorpha (PALLAS, 1771). Variabilitatea speciilor �i biomaselor Unionidaelor sugereaz� un habitat bogat 
în carbona�i �i nutrien�i, ape oxigenate �i o vegeta�ie submers� în cantit��i satisf�c�toare. 

Piesele de Dolomys recoltate de noi din aceast� deschidere sunt, în opinia lui COSTIN R�DULESCU (ENCIU,
1998), de vârst� Siensian-Pelendavian. Potrivit acestuia, la compararea materialului cu cel recoltat anterior de COSTIN 
R�DULESCU din deschiderile în roci romanian superioare, nu exist� asem�n�ri (comunicare oral� din anul 1996). Din 
ne�ans�, eforturile f�cute în acest an în speran�a descoperirii a noi specii de micromamifere �i implicit, în argumentarea 
�i mai ferm� a vârstei acestui tronson al Piemontului B�l�ci�ei, s-au aratat infructuoase. 

Argilele aluviale romaniene s-au dovedit bogate în impresiuni de Taxodium dubium (STERNB) HEER, Alnus 
sp., Quercus sp., Quercus cf. pseudocastanea GOEPP, Quercus cf. ponticamiocenica KUBAT,Q. muehlenbergii 
ENGELMAN, Q. roburoides GAUDIN, Acer tricuspidatum AL. BR., Zelkova zelkovaefolia BUZEK & KATLABA. Asocia�ia
de mai sus a fost figurat� par�ial, în lucrarea: �ICLEANU, ENCIU �i PARASCHIV (2001). 

O alt� parte, recuperat� în anul 2006, este ilustrat� în plan�ele I si II din aceast� lucrare.  

2.1. Aprecieri despre vârsta p�r�ii de sud a Piemontului B�l�ci�ei
În sudul Piemontului B�l�ci�ei se dezvolt� Subforma�iunea inferioar� de Dun�re, depus� în stadiul 

paleohidrologic de tinere�e. Cercet�rile întreprinse de primii doi autori în campania 2006 pe aluviunile acestei 
subforma�iuni (cariera Opri�or), s-au dovedit infructuoase (deocamdat�). Pentru a avea o imagine mai larg� privitoare la 
vârsta Piemontului B�l�ci�ei, se vor face scurte aprecieri privitoare la biostratigrafia Subforma�iunii inferioare de 
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Dun�re. Ele au fost elaborate prin interpretarea semnifica�iilor stratigrafice ale faunelor semnalate în 34 de localit��i din 
interfluviul Dun�re – Jiu. 

Informa�iile, ca �i fragmentele de mamifere fosile, au fost adunate pe parcursul a nou� decenii (SAVA
ATHANASIU, 1907, 1908; LITEANU & BANDRABUR, 1957; GHENEA et al., 1963; MIH�IL� et al., 1980; ENCIU, 1998 etc.). 
Aici s-au separat mai multe situa�ii. Vor fi prezentate trei. 

1. O prim� categorie, cea în care s-au semnalat Zygolophodon borsoni HAYS, 1836, singur sau în asocia�ie cu 
Anancus arvernensis, include: Balota, B�rb�te�ti, Cern�te�ti, Gro�erea, Matee�ti, Seaca de P�dure, Sine�ti, Vela �i
Veleni. Localit��ile sunt situate în Piemontul Getic, în areale cu Forma�iunea de Jiu-Motru la zi. Lucr�rile de 
specialitate (MEIN, 1990; MASINI et al., 1994; KOLFSCHOTEN & LABAN, 1995) sunt unanime în raportarea asocia�iei 
celor doi mastodon�i depozitelor pliocene (biozonelor MN15 - Romanian inferior �i MN16 - Romanian mediu). Fauna 
de mamifere de la Cern�te�ti (ca �i cea de la Tuluce�ti, din Câmpia Gala�iului) se coreleaz� cu fauna de la Vialette, 
atribuit� intervalului 3,3 – 2, 6 Ma BP.  

2. A doua categorie, unde s-au semnalat de-a lungul timpului numai elemente de Anancus arvernensis, include 
localit��ile Argetoaia, Bâlteni, Corlate, Corl��el, Dobra, Gogo�u - Dolj, Hurezani, Lazu, Pojaru, Stoina, Strehaia, 
Sla�oma, �ipotele, Vladimiru, Vl�duleni �.a. Majoritatea localit��ilor sunt situate în Piemontul Getic, în sectoare unde 
afloreaz� depozite romanian medii bogate în molu�te. Fac excep�ie localit��ile Sla�oma, Corlate �i Corl��el. Acestea 
sunt plasate în extremitatea sudic� a piemontului, în fâ�ia de extensiune a Subforma�iunii inferioare de Dun�re.

3. Cea din urm� situa�ie, mai rar întâlnit�, este aceea a  coexisten�ei lui Zygolophodon borsoni cu Mammuthus 
meridionalis. O asemenea situa�ie se cunoa�te doar în arealul dintre Sla�oma la vest �i Corlate la est. Acolo, în carierele 
din valea Verbi�a (circa +200 – 206 m), în fâ�ia conului aluvial al Dun�rii, s-au semnalat piese de Zygolophodon 
borsoni, Mammuthus meridionalis �i Hyaena sp. (MIH�IL� et al., 1980). Prezen�a elementelor de Zygolophodon permite 
presupunerea c� aluviunile Subforma�iunii Inferioare sunt romaniene. În acord cu acestea  sunt �i datele despre 
frecven�a lamelar� a molarilor de Mammuthus meridionalis (elefantul de p�dure) de la Orodel (ATHANASIU, 1907, 
1908). Potrivit autorului citat, piesele de la Orodel se aseam�n� cu cele din nisipurile pliocene de la Fârlandani 
(Tighina-Basarabia), din calcarele pliocene de Odesa �i din depozitele levantine din Austria.  

În concluzie, în fâ�ia de mijloc a Piemontului B�l�ci�ei, cea dintre Bâcle� �i B�l�ci�a, sunt elemente de 
cunoa�tere pentru sus�inerea preliminar� a vârstei Romanian superior-Pleistocen inferior, a acestei subunit��i. Au fost 
trecute cu vederea rocile argilo-pr�foase situate deasupra. Acestea au grosimi de la 3 la 10 m �i au fost generate prin  
pluviodenudare în Pleistocen mediu – Holocen, adic� aproximativ în ultimul milion de ani.  

3. Descrierea plantelor fosile 

Materialul paleofloristic cuprinde circa 80 de e�antioane aflate în colec�ia Muzeului Olteniei, sec�ia �tiin�ele 
Naturii din Craiova. Metoda cea mai eficient� pentru ob�inerea imaginii fidele a impresiunilor resturilor vegetale fosile 
a fost desenul pe folii transparente sub lupa binocular�. În general, impresiunile foliare au frecvente urme de oxidare, 
ceea ce le confer� o culoare brun ro�cat�, ducând la estomparea unor detalii, mai ales a nerva�iunii ter�iare. În cazul în 
care contrastul dintre impresiune �i roca gazd� a fost evident, s-au utilizat �i fotografiile pentru compara�ie �i
determinare. 

Caracteristicile morfologice �i dimensionale ale resturilor vegetale fosile identificate în depozitele romaniene 
de la Bâcle� sunt suficiente pentru a argumenta determinarea lor. Astfel, în s�p�tur� au fost identificate urm�toarele 
specii: Sequoia abietina (BROGNT.) KNOBLOCH, Taxodium dubium (STERNB.) HEER, Platanus platanifolia (ETT.),
Ulmus pyramidalis GOEPPERT, Quercus roburoides GAUDIN, Quercus cf. muehlenbergii ENGELMAN, Carya serraefolia 
(GOEPP.) KRÄUSEL, Acer cf. tricuspidatum BRONN cu samar�, Acer cf. campestre L., Alnus sp. �i Salix sp. În continuare 
se vor prezenta numai speciile nou semnalate, folosind iconografia �i compara�iile cu plante fosile asem�n�toare din 
literatura de specialitate. 

Încreng�tura Pinophyta
Clasa Pinatae 
Familia TAXODIACEAE
Genul S e q u o ia 
?Sequoia abietina (BROGN.) KNOBLOCH (Pl. I, fig. 1, 2) 

1982 – Sequoia abietina (BROGN.) KNOBLOCH, �ICLEANU et al., 1982,  p. 132, Pl. I, fig. 1 
Material: e�antioane BC – 35, 36, 37 
Descriere: Impresiunile unor r�murele de aproximativ 20 mm lungime, cu frunze aciculare, drepte sau u�or curbate, cu 
vârful acut, baza acut cuneat�, decurent� �i marginile întregi. 
Observa�ii: Nesiguran�a determin�rii se datoreaz� faptului c�, macroscopic, este posibil� o confuzie cu Taxodium.
Exemplarele noastre sunt similare cu cele descrise �i figurate de �ICLEANU et al. (1982) din depozitele daciene de la 
Dedovi�a, aflate la aproximativ 15 km vest nord-vest în raport cu aflorimentul cercetat. 
Ocuren��: S. abietina are o larg� r�spândire în timpul Mio-Pliocenului din Europa, iar în România a fost descris� în 
depozitele sarma�iene de la Tâmpa (PETRESCU & NU�U, 1968), în cele pliocene din Valea Neagr� (GIVULESCU, 1957), 
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Gheghie (GIVULESCU, 1960), Lunc�oara (GIVULESCU, 1951) �i daciene de le Dedovi�a (�ICLEANU et al., 1982). Ultima 
sa apari�ie este în acoperi�ul stratului XII de c�rbune în cariera Jil� Sud (�ICLEANU, 1995, p 35).
Corespondent actual: S. sempervirens (LAUB.) Endl. din statele Oregon �i California ale Americii de Nord.  

 Încreng�tura MAGNOLIOPHYTA  
 Clasa MAGNOLIATAE 

Familia BETULACEAE 
 Genul A l n u s

Alnus sp. (Pl. I, fig. 5)  
Material: e�antioane BC - 38 
Descriere: Frunz� de form� larg eliptic�, marginea dublu din�at�, cu din�i regula�i îndrepta�i în sus. Nerva�iune penat 
craspedodrom simplu cu nervura principal� puternic�, groas� spre baz� se diminueaz� spre vârf, nervurile secundare 
alterne sau subopuse. Nervurile ter�iare nu se disting 
Observa�ii: Prin caracterele morfologice, exemplarul figurat se aseam�n� Alnus cecropiaefolia (ETT.) BERGER, descris 
�i figurat de GIVULESCU (1990, p. 59, Pl. 2, fig. 1 �i 1999, p.33, Pl.11, fig.1), dar conservarea precar� nu permite o 
determinare precis�.
Corespondent actual: Reprezentan�ii actuali ai genului Alnus prefer� solurile umede de pe malurile apelor, unde 
formeaz� aluni�uri. Pentru A. cecropiaefolia nu s-a stabilit un corespondent actual sigur. Dup� frecven�a cu care apare 
exclusiv în faciesurile c�rbunoase, este evident c� era un arbore higrofit, probabil chiar unul cu adapt�ri ale r�d�cinilor 
la inunda�i mai mari de câteva luni pe an, a�a cum se mai cunosc specii ale genului Alnus cu astfel de adapt�ri
fiziologice. În flora actual� a României se cunosc trei specii de Alnus �i toate prefer� solurile umede. 
   

Familia ULMACEAE
Genul U l m u s 
Ulmus pyramidalis GOEPPERT (Pl. I, fig. 6) 

1971 – Ulmus pyramidalis GOEPPERT, BUZEK, Pl. XX, XXI 
1990 – Ulmus pyramidalis GOEPPERT, GIVULESCU, Pl.30, fig.3 
1999 – Ulmus pyramidalis GOEPPERT, GIVULESCU, Pl.27, fig.2
Material: e�antioane BC - 55 
Descriere: Impresiunea unei frunze, cu baza vizibil asimetric�, cu marginea serat� �i nerva�iune penat�, tipic 
craspedodrom�. Nervura primar� este dreapt�, se sub�iaz� spre vârf, iar nervurile secundare sunt opuse, paralele, au 
traiectul u�or curbat pân� în dreptul dintelui, unde se curbeaz� mai mult, aspect ce constituie un element caracteristic de 
determinare.  
Observa�ii: Exemplarul prezint� caractere suficiente pentru determinare �i poate fi comparat cu Ulmus pyramidalis 
descris �i figurat de BUZEK (1971, Pl. XX, XXI) �i GIVULESCU (1990, Pl. 30, fig.3; 1999, Pl. 27, fig. 2). 
Ocuren��: Specie frecvent� în depozitele neogene din Europa, inclusiv România, iar recent a fost semnalat� (�ICLEANU
et al., 2002) la Bato�i, cam la 20 km vest de aflorimentul Brigleasa. 
Corespondent actual: Mul�i cercet�tori asociaz� specia fosil� cu Ulmus americana WILD., al c�rui areal ocup�
jum�tatea estic� a S.U.A., din sudul Canadei �i pân� în jum�tatea nordic� a peninsulei Florida. Este un arbore ce poate 
s� ajung� pân� la 40 m în�l�ime �i cu un diametru al trunchiului de 1-2 m. Ocup� practic partea sudic� a forma�iunilor 
vegetale Northern and Central Hardwood, �i regiunea cu p�dure subtropical� (BROCKMAN, 1968). 

Familia ACERACEAE
Genul A c e r
Acer cf. campestre L. (Pl. , fig. 2) 

1990 – Acer cf. campestre LINNÉ, GIVULESCU, p.128, Pl.20, fig.1 
Material: e�antion BT – 31 
Descriere: Frunz� incomplet�, palmat pentalobat�, baza cordat�, marginea nu se observ�. Lobul inferior este 
triunghiular, pu�in evident, sem�nând cu un dinte mai l��it. Nerva�iune actinodrom� bazal perfect marginal; nervura 
primar�, dreapt�, evident�, se sub�iaz� spre vârf; nervurile primare laterale, u�or sinuoase, dau pe marginea extern�
nervuri secundare. Nerva�iunea ter�iar� este de tip ortogonal reticulat. 
Observa�ii: În colec�ia Chiuzbaia exist� �i samare ale acestei specii �i exemplarul se aseam�n� cu descris �i figurat de 
GIVULESCU (1990, p. 128, Pl. 20, fig. 1).  
Ocuren��: Este foarte r�spândit în Europa, iar la Chiuzbaia este taxon nou pentru flora neogen� a României 
(GIVULESCU, 1990). Recent, Acer cf. campestre a fost semnalat (FLORINA DIACONU, 2004) din depozitele pon�iene de 
la Bato�i.
Corespondent actual: Acer campestre, un arbore de 15-25 m în�l�ime (rar poate fi �i tuf�), cu un areal geografic ce se 
întinde din Europa pân� în Caucaz, în p�durile de Quercus, Carpinus, sau de Fagus �i prefer� zonele umbroase �i
semiumbroase. 
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Familia SALICACEAE 
 Genul S a l i x 

Salix sp. (Pl. II,  fig.11) 
Material: e�antion BC – 56  
Descriere: Impresiunea unei frunze de form� alungit-lanceolat�, ce face parte din grupul de Salix cu margine întreag�.
Din p�cate, vârful �i baza nu s-au p�strat, astfel încât singura dimensiune accesibil� m�sur�torilor este l��imea de 9 mm.  
Observa�ii: Datorit� variabilit��ii foarte mari a frunzelor de Salix, determinarea lor este foarte dificil�.

CONSIDERA�II PALEOFITOCENOTICE �I PALEOFITOGEOGRAFICE 

În stadiul actual de cunoa�tere, flora romanian� de la Bâcle� este reprezentat� prin 12 specii. Au fost 
confirmate speciile: Taxodium dubium (STERNB.) HEER (Pl. I, fig. 3,4), Platanus platanifolia (ETT.) KNOBLOCH (Pl. I, 
fig. 7,8), Quercus roburoides GAUDIN (Pl. II, fig. 1), Q. cf. muehlenbergii ENGELMAN (Pl. II, fig. 2,3), Carya
serraefolia (GOEPP.) KRÄUSEL (Pl. II, fig. 4), Acer cf. tricuspidatum BRONN (Pl. II, fig. 5-9) �i semnalate: ?Sequoia 
abietina (BROGNT.) KNOBLOCH, Ulmus pyramidalis GOEPPERT, Acer cf. campestre L. , Alnus sp. �i Salix sp. 

Pe baza analizei fitogeografice a coresponden�ilor actuali, în compozi�ia florei romaniene de la Bâcle� se 
reg�sesc urm�toarele elemente: 8 – nord americane atlantice, 2 – central europene, 1 – cosmopolit �i unul f�r�
localizare. Num�rul mare de amprente foliare ale speciei A. tricuspidatum (peste 30 fragmente de impresiuni �i
contraimpresiuni din 80 de e�antioane) �i prezen�a în acela�i loc a frunzelor de talie mic�, cât �i a celor mari, atest� lipsa 
transportului frunzelor. O dovad� în acest sens o constituie �i prezen�a, al�turi de frunze, �i a samarelor (Pl. II, fig. 9). 
De�i în marea majoritate a cazurilor amprentele foliare nu sunt întregi, este clar c� ele apar�in unei frunze trilobate, greu 
de conservat integral. 

Raritatea frunzelor de Alnus în compara�ie cu cele de A. tricuspidatum indic� o localizare mai îndep�rtat� a 
acestora, probabil c� erau transportate de mici pârâia�e sau de vânt. Acela�i lucru s-a întâmplat �i cu cele de Salix,
cunoscut fiind faptul ca ambele specii vegetau în zone cu umiditate mare a solului. 

Analiza paleoecologic� a speciilor inventarului floristic de la Bâcle� argumenteaz� existen�a (�ICLEANU et al., 
2001), unor paleobiotopuri distincte: unul inferior, de p�dure de lunc� cu Taxodium dubium (STERNB.) HEER, Quercus 
cf. muehlenbergii ENGELMAN, Carya serraefolia (GOEPP.) KRÄUSEL, Platanus platanifolia (ETT.), Ulmus pyramidalis 
GOEPPERT �i specii de Salix, iar cel superior de pe colinele înalte cu p�duri de conifere cu Sequoia.

Prezen�a speciilor de Quercus roburoides GAUDIN �i Acer cf. campestre L. denot� existen�a �i a unui 
paleobiotop de p�dure de câmpie întins�, iar numeroasele impresiuni de Acer cf. tricuspidatum BRONN �i speciile de 
Salix sp., care sunt plante din zonele permanent inundate, împreun� cu Taxodium distichum RICH., bine adaptat în 
condi�ii de mla�tin� aproape permanent inundat�, sugereaz� �i posibilitatea unui paleobiotop mai îndep�rtat de mla�tin�
carbogeneratoare.  

CONCLUZII 

Din punct de vedere al genezei �i al arhitecturii forma�iunilor de suprafa�� (intervalul 0-300 m adâncime), 
Piemontul B�l�ci�ei reprezint� cea mai complex� subunitate de relief din alc�tuirea Podi�ului Getic. Complexitatea se 
datoreaz� form�rii sale în interiorul �i la mijlocul arcului definit de podi�urile Mehedin�i, Miro� �i Prebalcanic. Ast�zi, 
bun� parte din relieful cl�dit de Dun�re �i cursurile carpatice în Romanian superior-Pleistocen inferior, a fost 
îndep�rtat� de fluviu în Pleistocen mediu-Holocen, în  timpul s�p�rii actualei sale v�i, cu �apte  terase �i  lunc�, parte  a 
Câmpiei Olteniei. 

În sectorul Bâcle� – B�l�ci�a, situat în axul ridic�rii majore Strehaia – Pleni�a – Calafat – Vidin, la partea 
superioar� a Piemontului Getic se dezvolt� Forma�iunea de Jiu-Motru iar deasupra, depozite deluvial-proluviale. 
Deocamdat�, nu dispunem de informa�ii privitoare la evolu�ia paleogeografic� a acestui sector în Romanian superior-
Pleistocen inferior. Pe baza litologiei �i a asocia�iilor de molu�te �i plante, se apreciaz� c� în partea central� a actualului 
Piemont al B�l�ci�ei a existat în Romanianul mediu o câmpie aluvial� cu un curs viguros în apropiere, în preajma c�ruia
s-a extins o p�dure de lunc� având por�iuni sezonier inundate.  

M�rturia rolului semnificativ pe care Dun�rea l-a avut la cl�direa suprafe�ei sale din sud se p�streaz� în Serbia 
la 260-240-m în Podi�ul Miro� �i în România la 220-140 m altitudine, în sudul Piemontului B�l�ci�ei. Aici, pietri�urile 
cu nisipuri �i rare resturi de macromamifere fosile se prezint� sub forma unei benzi continue vest-est, între linia Corl��el
– Carpen – Gabru – S�rb�toarea – Craiova, la nord �i prima teras� a Dun�rii, la sud. Pe baza inventarului de mamifere 
recoltate în trecut, se estimeaz� c� depunerea Subforma�iunii inferioare de Dun�re a avut loc în Romanian superior – 
Pleistocen inferior. 
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Plan�a I; Plate I 
1, 2 - ?Sequoia abietina (BROGNT.) KNOBLOCH; 3, 4 - Taxodium dubium (STERNB.) HEER; 5 - Taxodium dubium
(STERNB.) HEER, Alnus sp.; 6 - Ulmus pyramidalis GOEPPERT; 7, 8 -  Platanus platanifolia (ETT.) KNOBLOCH,
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Plan�a II; Plate II 
1- Quercus roburoides GAUDIN, 2 – Quercus sp.,  Acer cf. campestre L.; 3, 4 – Quercus cf. muehlenbergii ENGELMAN; 5 - Carya 
serraefolia (GOEPP.) KRÄUSEL; 6,7,8,9,10 - Acer cf. tricuspidatum BRONN; 11 - Salix sp.


