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REZERVAŢII PALEONTOLOGICE PLIO-PLEISTOCENE
DIN OLTENIA

Cuvinte cheie: Oltenia, arii protejate, paleontologie, forme fosile, bivalve, gasteropode,
micromamifere, structură gologică, Bazin Dacic, Platforma Moesică.

Fiecare structură geologică, generează un echilibru natural în care diferiţii factori implicaţi
sunt în concordanţă cu legile naturii. O mare perioadă de timp, chiar câteva miliarde de ani, planeta
a evoluat nestingherită, a evoluat natural. Dar acest echilibru s-a rupt la apariţia civilizaţiei moderne.
Omul a modificat evoluţia firească pentru a-şi satisface nevoile, activitate ce intră, de nenumărate
ori, în contradicţie cu legile naturii.

Pe la jumătatea secolului al XIX lea, naturaliştii au intuit pericolul, gravitatea acestei
ameninţări pentru natură şi au înţeles că natura trebuie protejată, naturii trebuie să i se acorde o
protecţie specială. Astfel au apărut rezervaţiile şi monumentele naturii.

Prima lucrare din Romănia care descrie un loc fosilifer care ulterior a devenit arie protejată
este lucrarea lui Grigore Cobălcescu (1862) referitoare la “Calcarul de la Răpidea”. Actual Dealul
Repedea din comuna Bârnova judeţul Iaşi este arie protejată de interes naţional.

Rezervaţiile naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi
conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier,
hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic.

Ariile protejate de interes paleontologic se instituie în perimetre în care se găsesc importante
cuiburi fosilifere care reprezintă importanţă ştiinţifică prin bogăţia sau chiar prin raritatea speciilor
conţinute. În multe cazuri, în acelaşi perimetru, pe lângă aflorimente fosilifere se pot găsi structuri
geologice importante la zi (cute, strate deosebite etc.) sau plante rare, sau prezintă un peisaj
deosebit. În acest caz se instituie arie protejată complexă.

    1. ISTORICUL PROTECŢIEI ARIILOR NATURALE ÎN ROMÂNIA

În conservarea naturii si iniţierea de arii protejate in România primul pas a fost făcut în anul
1928 când la Cluj a avut loc primul congres al naturaliştilor din România, unde la propunerea lui
Emil Racoviţă a fost adoptată o hotărâre privind elaborarea legii referitoare la protecţia naturii în
România. Astfel, in 1930 a apărut legea nr. 213 pentru protecţia monumentelor naturii din România.
Pe baza acestei legi s-a înfiinţat Comisiunea Monumentelor Naturii, apoi au fost declarate prin lege
(Jurnalul Consiliului de Miniştri din 1935) primele monumente ale naturii: floarea de colţ şi nufărul
termal şi primul parc naţional: Parcul Naţional Retezat.

În anul 1950 a fost emis Decretul nr. 237 care s-a referit la ocrotirea monumentelor naturii,
urmând HCM nr.114/1954 prin care s-a realizat zonarea funcţională a pădurilor. Prin acest act
normativ s-a stabilit că în zonele ce reprezintă rezervaţii ştiinţifice permanente sau temporare şi în
zonele de protecţie a Monumentelor Naturii se vor executa numai lucrări cu caracter de igienizare şi
de combatere a dăunătorilor numai cu avizul Comisiei Monumentelor Naturii.

Ulterior au luat fiinţă Subcomisiile teritoriale care au continuat activitatea de cunoaştere,
promovare şi protecţi a unor habitate, locuri sau specii rare sau importante din punct de vedere
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ştiinţific. Astfel în 1955 a fost constituită Subcomisia Cluj, în 1956 Subcomisia Iaşi, în 1960
Subcomisia Timişoara şi în 1968 Subcomisia Craiova.

În perioada 1944-1989 măsurile de protecţie a naturii s-au bazat pe eforturile instituţionale
făcute înainte de război de oameni de ştiinţă de renume cum au fost Al. Borza sau Emil Racoviţă.

In 1972 numărul ariilor protejate constituite a crescut la 190 de obiective însumând aproape
100.000 ha, totuşi suprafaţa protejată reprezenta în 1972 doar 0,0042 % din teritoriul ţării, procent
care nu acoperea nici pe departe întreaga diversitate specifică şi ecologică a ţării.

Din punct de vedere legislativ în anul 1973 s-a adoptat Legea Mediului în care sunt incluse şi
prevederi legate de protecţia rezervaţiilor şi monumentelor naturii. In această perioadă s-au produs şi
primele recunoaşteri internaţionale ale valorii ariilor protejate româneşti, când in 1979, Retezatul şi
Pietrosul Rodnei au fost recunoscute ca Rezervaţii ale Biosferei sub auspiciile programului
UNESCO - Man and Biosphere (MAB).

O altă recunoaştere internaţională a valorii şi importanţei deosebite şi unicităţii Deltei
Dunării a reprezentat-o desemnarea acesteia în 1991 ca sit Ramsar şi ca sit al Patrimoniului Natural
Mondial pentru 50% din suprafaţa sa, ulterior în 1992 este recunoscută ca Rezervaţie a Biosferei.
Astfel, cu titlu excepţional, Delta Dunării a fost recunoscută ca Rezervaţie a Biosferei prin H.G
248/1994.

In 1995 a fost adoptată Legea Mediului nr.137 care cuprinde prevederi legate de conservarea
naturii şi arii protejate, lege modificată şi completată prin legea nr.5 din 2000 privind planul de
amenajare a teritoriului naţional Secţiunea III-a –zone protejate. Legea defineşte ca zone protejate ca
zone naturale sau construite, delimitate geografic şi/sau topografic, care cuprind valori de
patrimoniu natural şi/sau cultural şi sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de
conservare a valorilor de patrimoniu.

În anul 2001 a apărut Legea nr.462 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică, iar ulterior HG 230/2003 privind
delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea
administraţiilor acestora.

1.1. Date din istoricul protejării naturii în Oltenia
Încă de la sfârşitul secolului trecut era cunoscut punctul fosilifer Bucovăţ amintit de Ed.

Bielz (1864),  Radu Porumbaru (1881),  Sabba Stefănescu (1889 – Bucovăţ) şi punctul fosilifer
Bahna, amintit de Ş.Macovei (1890).

Începuturile ocrotirii naturii în Oltenia pot fi considerate la începutul secolului al 20-lea când
au luat fiinţă o serie de societăţi  şi instituţii care care au avut în vedere probleme legate de plante şi
animale rare, de protejarea pădurilor, sau  au descris o serie de puncte fosilifere cum sunt cele de la
Bucovăţ şi Bahna.

La 9 iunie 1913 a luat fiinţă la Craiova o secţie a societăţii „ Prietenii stiinţei“, în cadrul
căreia s-au ţinut o serie de conferinţe cu referire la cunoaşterea unor rarităţi ale naturii.

Peste 10 ani, la 2 octombrie 1923, a fost inaugurat Muzeul Olteniei, ca urmare a strădaniilor
profesorilor Ştefan Ciuceanu şi Marin Demetrescu, instituţie care de la început a avut în preocupare
şi probleme de protecţia naturii.  Apariţia revistei „ Arhivele Olteniei “]n anul  1922, fondată de Ch.
Laugier şi C.F.Fortunescu, a furnizat posibilitatea publicării a numeroase articole de către
naturaliştii din zonă. Aici au publicat I. Ionescu Argetoaia, Anton Oprescu, Raul Călinescu,
Alexandru Borza. Revista a apărut până în anul 1943, urmând ca serie nouă din anul 1981.

În 1928 iau fiinţă la Craiova,“Asociaţia naturaliştilor din Oltenia” şi „Societatea studenţilor
din Oltenia geografică şi turistică”, ambele identificănd o serie de elemente de floră şi faună care au
devenit ulterior monumente ale naturii.

În 1936 s-a înfiinţat „Comisiunea regională a Olteniei“ condusă de prof. Marin Demetrescu
şi având în componenţă printre alţii, pe C.S. Nicolaescu Plopşor, Aurel Metzulescu, Eugen
Nicolaescu, C.F. Fortunescu, Al Bărcăcilă.
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Primele monumente ale naturii din Oltenia au fost declarate la propunerea C M N, prin HCM
1625/ aug.1955 următoarele Peştera Cloşani, Peştera Gura Plaiului şi Punctul fosilifer Bahna.

 Muzeul Olteniei unde şi-a desfăşurat activitetea I.Firu realizează, sub patronajul ştiinţific al
Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, prima electrificare a unei peşteri din Oltenia-
peştera Muierii –inaugurarea electrificării a avut loc la 9 august 1959.

Începând din anul 1960 Oltenia a fost patronată ştiinţific din punct de vedere al protecţiei
naturii de Subcomisia pentru  Ocrotirea Monumentelor Naturii Timişoara, în componemţa căreia
erau şi o serie de naturalişti olteni: Al. Buia, I. Safta  şi  I. Firu.

În anul 1960 a fost propus ca monument al naturii de către CMN, Cazanele Dunării şi
Muntele Cozia..

La 22 martie 1968 biroul Prezidiului Academiei aprobă înfiinţarea Subcomisiei pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii al cărui preşedinte a fost numit C.S. Nicolaescu PlopşorSubcomisia
a funcţionat până în anul 1971, fiind reorganizaă în anul 1979, când biroul prezidiului Academiei a
confirmat o nouă componenţă

În 1979 au fost organizate expoziţii cu profil „Ocrotirea Naturii“ la Craiova, Turnu Severin
şi Râmnicu Vâlcea.

La 3-4 iunie 1979 Sesiunea de Comunicări Ocrotirea Naturii în Oltenia s-a desfăşurat la
Slatina.

Cea de-a  VII–a Sesiune a sesiunii ştiinţifice Conservarea Naturii pe baze ecologice s-a
desfăşurat în perioada 30.sept-5.oct 1980 la Drobeta Tr. Severin.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 26/ 1994  a fost instituit regimul de arie
protejată pentru o serie de obiective printre care şi zonele cu caracter geologic-paleontologic
Bucovăţ şi Drănic.

Ulterior aceste arii au devenit de interes naţional prin apariţia Legii nr. 5 /2000 secţiunea a
III-a Zone protejate. În această lege, din Oltenia figurează cu 12 zone paleontologice protejate, din
care 7 sunt pliocene.

În anul 2004 Subcomisia a fost reorganizată, fiind aprobată de prezidiul Academiei cu nr.
1529/28.10 2005.

2. RELIEFUL OLTENIEI

Locurile paleontologice pliocene din Oltenia se găsesc amplasate în următoarele unităţi mor-
fologice:Subcarpaţii Getici, Piemontul Getic şi Câmpia Olteniei.

2.1. Subcarpaţii Getici
Subcarpaţii Getici prezintă trei subdiviziuni: Subcarpaţii Gorjului, Subcarpaţii Vâlcii şi

Muscelele Argeşului (fig.nr.1), dintre care primele două se află pe teritoriul Olteniei.
Subcarpaţii Gorjului, se întind de la valea Motrului la valea Olteţului, dezvoltaţi pe for-

maţiuni miocene şi pliocene, sunt formaţi din depresiuni şi dealuri dispuse în două şiruri continue,
paralele cu munţii. Coborârea generală a reliefului de la est la vet, datorită afundării structurilor
geologie, face ca altitudinea să scadă de la 615 m în apropierea Olteţului, la 500 m în apropierea
Gilortului şi 450 – 350 m în dealurile ce mărginesc valea Jiului.

Subcarpaţii Vâlcii au caracteristică dispunerea dealurilor şi a depresiunilor în reţea. Au o
energie de relief mai redusă decât Muscelele Argeşului de la est, dar sunt mai semeţe şi mai puţin
domoale decât dealurile Gorjului. Dealurile monoclinale din est, dintre Luncavăţ şi Olteţ şi dintre
Cuceşti - Cernişoara - Berbeşti - Alunu, sunt construite din depozite pliocene.
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2.2. Piemontul Getic
Piemontul Getic ocupă teritoriul între Subcrpaţii Getici şi Câmpia Română. Întregul relief

din acest piemont este modelat în depozite pliocene şi pleistocene. Partea olteană din acest piemont,
este divizată după caracteristicile geomorfologice în 7 mari subunităţi:Piemontul Motrului, Gruiurile
Jiului, Piemontul Bălăciţei, Piemontul Olteţului, Piemontul Cotmenei, Gruiurile Argeşului şi
Piemontul Cândeşti. Dintre aceste doar primele patru elemente geomorfologice fac parte din
Oltenia.

Piemontul Motrului. Se întinde de la marginea Podişului Mehedinţi până la culoarul Jiului
iar la sud este limitat de aliniamentul Balota – Butoieşti pe care se află valea Gârniţa, valea Huştiţa
şi valea Motului (între Strehaia şi vărsarea în Jiu).

La limita vestică,la contactul cu Podişul Mehedinţi se individualizează culoarul depresionar
pe are se înşiră micile depresiuni:Drobeta-Turnu Severin, Malovăţ, Crăguieşti, Ilovăţ, Şovarna, Bala
şi Brativoeşti.

Piemontul Bălăciţei. Piemontul Bălăciţei este situat între Piemontul Motrului şi Câmpia
Olteniei, are un relief tabular uşor înclinat spre sud-est, conform cu înclinarea depozitelor pliocene.

În jumătatea nordică reţeaua hidrografică este tributară Jiului iar în jumătatea sudică
Dunării.

Gruiurile Jiului. Reprezintă grupul de dealuri dintre Jiu şi Gilort, de forma unui triunghi cu
vârful în jos şi cu baza pe valea Cioiana; se prezintă sub forma de gruiuri - dealuri prelungi, cu alti-
tudini ce scad de la nord vest către sud-est. Cele mai importante văi: Sterpoaia, Valea Purcarului şi
Groşera, gravitează către sud-est şi se varsă în Gilort.

Piemontul Olteţului. Reprezintă o treaptă larg dezvoltată între Subcarpaţi şi Câmpia
Română.

Deşi în general este o unitate piemontană destul de uniformă, se detaşează totuşi două
subunităţi: dealuri piemontane în partea nordică şi podişuri colinare în partea sudică.

Treapta sudică se împarte şi ea în două subuntăţi: Podişul Tesluiului la vest de Olteţ şi
Podişul Beicăi la est.

2.3.Câmpia Olteniei
Câmpia Olteniei este situată la vest de Olt şi reprezintă cea mai veche parte a Câmpiei

Romane, judecând după seria cea mai completă de terase fluviale întâlnite pe Dunăre şi Jiu. Este
alcătuită din următoarele subunităţi morfologice: Câmpia Blahniţei, Câmpia Băileşti şi Câmpia
Romanaţi.

Câmpia Olteniei este străbătută de Jiu, Olt, Olteţ, Drincea şi Desnăţui.
Câmpia Blahniţei. Ocupă partea de vest a Cîmpiei Olteniei, fiind delimitată spre nord şi

nord-est de Podişul Getic prin denivelări de 80 -120 m. Câmpia Blahniţei este alcătuită din terasele
Dunării, modelate ulterior de Blahniţa şi Drincea.,

Câmpia Băileştiului prezintă cea mai tipică etalare de trepte de relief, ca urmare a faptului
că aici se desfăşoară tot sistemul de opt terase ale Dunării şi se divide în patru subunităţi de relief.
Câmpia Băileştiului se prezintă ca una de acumulare şi eroziune, raportat la acţiunea Dunării în
trecut şi ca una de acumulare dacă referinţa este la acţiunea principală actuală şi mai veche a
vântului.

Câmpia Romanaţi. Se întinde la sud de linia Leu - Slatina - Stoeneşti până la Dunăre.Alti-
tudinea reliefului coboară în pantă la linia de la Vădăstriţa - Tia Mare, apoi în trepte pe terasele
Dunării, ceea ce conferă acestei câmpii o expoziţie sudică însorită.
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2.4. Modelarea actuală a reliefului factor de formare a deschiderilor fosilifere
pliocene şi cuaternare

Stradiul actual de evoluţie a reliefului teritoriului Olteniei, reflectă adaptarea la structură,
litologie şi neotectonică.

Formele cele mai frecvente ale sectorului subcarpatic dezvoltat pe structuri mio-pliocene
cutate sunt cele reprezentate de un relief concordant cu structura, adică de dealuri dezvoltate pe
anticlinale (Săcelu, Ciocadia, Mâţa, Seciului) şi de două depresiuni dezvoltate pe sinclinale
(condiţionate litologic sau în arii de afundare), dar apar şi unele inversiuni de relief care diversifică
mult varietatea reliefului: butoniere şi văi de anticlinal (Câlnic, Giovria), si sinclinale suspendate
(Călugăreasa, Hârnea-Pruneşti).

În sectorul piemontan, structura cvasiorizontală în sud şi cu slabe ondulaţii în nord,
demonstrează uşoare deranjări tectonice determinate de mobilitatea fundamentului şi a cutelor
grefate pe acesta.

Influenţa structurii monoclinale de aici este reliefată de reţeaua de văi subsecvente care a
dus la apariţia reliefului de cueste de prezenţa cărora se leagă importante alunecări. La contactul
dintre aria subcarpatică şi cea piemontană (Dealul Motrului, Dealul lui Bran, etc.) deplasările de
mase şi procesele de ravenare se produc pe capul de strat al cuestelor sau subsecvent la obârşiile
văilor torenţiale afluente văilor cu direcţia nord-sud. Cea mai mare parte a reliefului din sectorul
subcarpatic este sculptată în sedimentele neogene (miocen şi pliocen). În relief apar versanţi în care
predomină procesele de deplasare în masă, în special alunecările profunde, de mari dimensiuni şi
prăbuşirile datorită adâncirii rapide a văilor.

Datorită fragmentării reliefului, a eroziunii accentuate, a alunecărilor de teren şi
prăbuşirilor s-au format condiţii pentru apariţia cuiburilor fosilifere. Pe dreapta Jiului de exemplu,
între Gura Motrului şi Craiova, format din nisipuri romaniene cu “unionizi sculptaţi” care stau peste
argile situate la nivelul albiei râului.  Alunecările produse, au dezvelit râpe de alunecare nisipoase cu
o bogată faună de moluşte romaniană la Drănic, Podari, Bâlta, Leamna, Bucovăţ, Buiceşti.

Eroziunea de mal pe râurile cu lunci largi dezveleşte de asemenea substratul în care apar
uneori cuiburi fosilifere ca pe V. Ergheviţa, V.Gilort la Cărbuneşti în argile nisipoase.

Gradul de antropizare şi-a pus amprenta încă de timpuriu asupra peisajului din bazinele
hidrografice Motru, Jilţ, Gilort, Amaradia. Defrişarea pădurilor seculare a dus la degradarea
terenurilor şi accentuarea fragmentării reliefului.

De asemenea, cele mai multe situri cu resturi moluşte şi de mamifere au fost descoperite
prin activităţi umane, excavări pentru diferite utilităţi, cariere de agregate minerale (Bucovăţ nou,
Podari, Scoruşu, Leu, Aninoasa). etc.

3. NEOGENUL ŞI CUATERNARUL DIN OLTENIA

3.1.Neogenul
Împărţirea stratigrafică a Neogenului a fost făcută după Comisia Internaţională de Stratigra-

fie (International Stratigraphie Chart). Pentru Pliocen-Pleistocenul din România această nouă
împărţire stratigrafică a fost prezentată de I. Andreescu, V. Codrea, Victoria Lubenescu, A.
Petculescu, E.Ştiucă în“Abstract volume 2010 annual meeting INQUA-SEQS”.

Până la sfârşitul lunii iunie 2009, limita inferioară a Cuaternarului a fost definită de GSSP
(Global Boundary Stratotype Section and Point) Vrica fiind datată la 1,806 Ma. Această poziţie a
fost inexact gândită ca reprezentând prima deteriorare a climei în Plio-Pleistocenul italian. De
exemplu, ostracoda Cytheropteron, un imigrant nordic, considerat ca având semnificaţii speciale
pentru identificarea GSSP Vrica, a fost descoperit la Monte San Nicola, având o vârstă de 2,4
milioane de ani (AIELLO et al., 1996).  În consecinţă, GSSP Vrica avea un potenţial slab pentru
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corelare şi constituia un mijloc mai mult arbitrar decât descriptiv pentru subdivizarea timpului
geologic.

3.1.1. Stratigrafia neogenului
Neogenul Olteniei este diferit în funcţie de structura geotectonică din care a fost descris.

Zona depresiunii are o structură mai completă faţă de Platforma Moesică (Platforma Intra-Carpato-
Balcanică), unde lipseşte miocenul mediu şi superior.

Fig.  nr. 1Schema stratigrafică a Pliocen – Pleistocenului  în Bazinul Dacic
(după Andreescu, Codrea, Lubenescu, Petculescu, Ştiucă. 2010)

3.1.1.1. Depresiunea Getică.

În Depresiunea Getică, Neogenul este reprezentat prin Miocen şi Pliocen. Miocenul începe
cu formaţiunile Acvitanian-Burdigaliene constituite din formaţiuni litorale sau de larg. Peste acestea
urmează Badenianul calcaros sau marnos şi Sarmaţianul reprezen-tat de prin roci detritice cimentate
sau necimentate, marnocalcare şi mai rar calcare lumachelice intercalate între pietrişuri.
Miocenul terminal este constituit din Meoţian şi Ponţian. Meoţianul este dezvoltat în facies nisipos,
nisipos marnos, mai rar cu intercalaţii de marnocalcare. Ponţianul este aşezat discordant peste
Meoţian, fiind constituit dintr-un facies argilos marnos cu rari intercalaţii de nisipuri şi
pietrişuri.Formaţiunile ponţiene nu au straturi de cărbuni.

Pliocenul din Bazinul Dacic este reprezentat prin Dacian şi Romanian.
Limita Ponţian/Dacian este identificată în zona Ergheviţa de pe rama vestică a bazinului, unde peste
marnele ponţiene cenuşii albăstrui se dispun nisipuri argiloase cu faună de trecere.

Dacianul ecte constitut din nisipuri, nisipuri argiloase şi argile cu cărbuni. Cuprinde 12
straturi de cărbuni (straturile A-D şi I-VIII), unele exploatabile. Dacianul începe cu nisipurile
argiloase de V. Ergheviţei peste care se dispune un strat masiv de nisipuri care în zona nord vestică a
Bazinului Dacic sunt cuarţoase, peste care urmează o succesiune de argile, argile nisipoase şi
nisipuri cu cărbuni.

Romanianul este dispus în continuitate de sedimentare fiind alcătuit din aceleaşi tipuri de
roci. Cuprinde straturile de cărbuni IX-XVII, dintre care doar  X şi XII sunt exploatabile.
Romanianul este întâlnit în tot Bazinul Dacic, fiind alcătuit din punct de vedere litologic din aceleaşi
roci ca Dacianul. Cuprinde o faună caracteristică care în unele locuri a format adevărate
„zăcăminte fosilifere“, unele dintre ele constituind rezervaţii paleontologice.
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3.1.1.2. Platforma Moesică.
În zona de platformă, fundamentul depozitelor Pliocene îl constituie depozitele ponţiene.
Ponţianul aflorează în malul stîng al Dunării şi pe văile care se varsă în Dunăre îa apropierea

confluenţei. Este constituit din argile marnoase şi marne foioase care în zona Batoţi conţin o floră
bogată.

Pliocenul format din Dacian şi Romanian, ambele alcătuite din aceleaşi tipuri de roci, care în
sectoarele Băileşti, Negoi, Giubega, Predeşti conţin şi straturi de cărbuni.

3.2. Cuaternarul
Cuaternarul este alcătuit din rocile noi din terasele râurilor, din deluvii şi alunecări de teren.

Sporadic cuprinde şi straturi subţiri de cărbuni.

3.2.1. Stratigrafia Cuaternarului. Cuprinde formaţiunile Pleistocenului şi Holocenului, de
natură lacustră sau continentală.

3.2.1.1. Depresiunea Getică.
Cuaternarul aflorează pe cele mai întinse suprefeţe din Oltenia. Este format din nisipuri şi

pietrişuri de natură aluvionară din care în numeroase locuri au fost găsite resturi de mamifere
(Stoina, Răcari, Irimeşti, Tetoiu).

3.2.1.2. Platforma Moesică
Datorită reliefului puţin accidentat, din Piemontul Bălăciţei şi din Câmpia de terase, care

alcătuiesc sectorul oltean al Platformei Valahe, cuvertura cuaternară acoperă cea mai mare suprafaţă
a acesteia. În formaţiunile de natură fluviatilă, lacustră şi eoliană au fost descoperite resturi de
mamifere(Orodel, Corlăţel, Ţuglui, Padea, Drănic, Leu, Dîlga, Moţăţei, Pleniţa, Măceşu de Sus, etc).

4.TECTONICA

Din punct de vedere geotectonic în Oltenia sunt identificatre două structuri majore:
Depresiunea Getică (Avanfosa Carpatică) şi Platforma Moesică (Intra Carpato Balcanică).

Edificiul structural al Depresiunii cuprinde două flancuri: Intern (epirogenetic) şi Extern
(epiplatformic) separate de falia Pericarpatică. Traseul aproximativ al acesteia este nord Drăgăşani-
Urdarii de Sus-Ciovârnăşani-Şimian.

Linia de separare dintre cele două structuri este reprezentată (Ţicleanu, Pătruţoiu 1978)
printr-o flexură care urmăreşte în linii generale alimiamentul: Dobra-Călineşti-nord Melineşti-Vânju
Mare –Gruia.

Aranjamentul tectonic al Depresiunii Getice s-a construit în principal în timpul mişcărilor
moldavice din Sarmaţianul inferior-mediu. Aceste mişcări au antrenat şi fundamentul, fapt dovedit
prin existenţa unor falii majore printe care şi falia Pericarpatică.
În nord-estul Olteniei unde depozitele neogene sunt la suprafaţă acestea sunt prinse    într-o structură
cutată care formează anticlinalul Ocnele Mari şi sinclinalul Olăneşti.

Mişcările attice au definitivat structurile diapire de la Olăneşti - Călimăneşti - Râmnicu
Vâlcea - Ocnele Mari - Ţicleni.

Ciclul de sedimentare, a fost reluate în Pliocen, în etapa Romanian - Pleistocen inferior în
faza valahă.

La marginea vestică a Depresiunii Getice se evidenţiază anticlinalul de la Colibaşi,
compartimentat prin mai multe falii.

Un alt element tectonic evident la zi este falia de la Valea Vişenilor situată pe interfluviul
Dunăre –Motru şi care se continuă către sud.
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La nord de Tg. Jiu se conturează o structură sinclinală continuată spre sud cu un anticlinal pe
linia Tg. Jiu – Săcelu (Huică, Turculeţ 1962).

În zona dintre Motru şi Jiu au fost evidenţiate o serie de elemente tectonice, cela mai
importante fiind de la vest la est: anticlinalul Rovinari, sinclinalul Vlăduleni, urmas de anticlinalul
Peşteana (Enache 1976).

Între Jiu şi Olteţ se evidenţiază anticlinalul Albeni-Seciuri (Enache 1976).
Piemontul Getic reprezintă cea mai mare unitate piemontană din ţara noastră, păstrată în

relieful actual, care s-a desăvârşit sub forma unei câmpii piemontane în cuaternarul inferior
(considerat ca Pleistocen bazal), după care a fost înălţată şi transformată în podiş, fragmentat de văi
şi divizat   într-o serie de subunităţi.

Pentru descifrarea evoluţiei cuaternare a acestui piemont, trebuie ţinut seama în primul rând
de mişcările neotectonice din faza valahă începute în Pliocenul superior şi continuate în Pleistocenul
inferior, precum şi de efectele lor asupra piemontului respectiv.

La vest de Gilort aceste mişcări au conturat la sfârşitul Pliocenului două şiruri de boltiri
anticlinale (Roşiuţa - Strâmba - Rovinari - Tâlveşti şi Strehaia - Negomir - Peşteana), şi sinclinalele
dintre ele (Vlăduleni şi Plopşoru) corespunzând unor arii de subsidenţă.

Schiţa tectonică a depozitelor pliocene cu cărbuni dintre Filiaşi şi Băileşti, cu izobate la
nivelul stratului principal de lignit, evidenţiază orientarea constantă a faliilor majore pe direcţia
NV - SE sau V - E: falia Motrului, falia Raznicului şi falia Desnăţuiului. Se remarcă de asemenea
mularea pe relieful postcretacic peste acesta a sedimentelor neogene, inclusiv cele pliocene.
În Pleistocenul inferior, ca urmare a continuări ridicări Carpaţilor Meridionali şi a stresului generat
de această ridicare, asupra laturii de nord a Depresiunii Getice, între Bistriţa Vâlcii şi Gilort au
continuat cutările acentuând structura în două anticlinale paralele, determinând ridicarea cu o
bombare largă în anticlinalul Slătioara, ceea ce a dus la adunarea cutelor anticlinale şi dispariţia
sinclinalelor dintre ele.

În acest timp, se forma o câmpie piemontană, acoperită treptat de produsele detritice ale
râurilor care coborau din munţi.

Principalele ape care veneau din Carpaţii Meridionali: Oltul, Olteţul, Jiul şi Motrul, debuşau
la poalele acestora, unde depuneau pietrişuri şi mai departe nisipuri formând glacisuri piemontane.

Mişcările din faza Pasadenă sunt puse în evidenţă prin bombarea teraselor veche, înaltă şi
superioară ale Jiului la Rovinari, bine dezvoltate pe stânga acestui râu (Feru şi al, 1963). Axul
bombării celor trei terase corespunde axului anticlinalului Rovinari, care şi-a reluat ridicarea în
această fază neotectonică.

La sud în sectorul marginal al Flancului Extern şi în platformei structura, depozitele din
Cuvertură miocen-pliocenă sunt mai monotone, cu ondulaţii largi, cu flancuri cu înclinări mici, de 2-
7 0. Acestea sunt în general structuri false, de tasare diferenţială şi reprezintă efectele de adâncire a
reliefului preneogen.

Depozitele neogene de pe Flancul Extern şi din Platformă sunt afectate de falii de mică
amploare şi cu o frecvenţă mai redusă.

În Pleistocenul mediu, mişcările din faza Passadenă, au produs o reactivare a ridicării Balş -
Leu - Dioşti, care a forţat Oltul să se deplaseze spre est iar Jiul spre vest, Jiul formând un sistem de
terase numai pe versantul estic, începând de la confluenţa cu Amaradia, în timp ce Oltul are terase
numai pe versantul vestic. Concomitent a avut loc schimbarea direcţiei de curgere a râului Jiu, din
poziţia NV - SE, către sud, şi deplasarea spre sud a cursului Dunării, la vest de Jiu.

Deplasarea spre sud-vest a cursului Dunării începând din Pleistocenului mediu, este pusă pe
seama mişcărilor de ridicare care au afectat întreg teritoriul câmpiei, cu uşoare mişcări de basculă
spre sud.
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5. LOCURI NATURALE PALEONTOLOGICE PROTEJATE
DIN PLIOCENUL OLTENIEI

Dintre zăcămintele paleontologice din Oltenia cele mai spectaculoase sunt cele din
formaţiunile pliocene, atât ca mărime a aflorimentelor dar mai ales datorită abundenţei de specii şi
indivizi. Sunt dezvoltate în roci slab consistente care în timp relativ scurt îşi schimbă morfologia
datorită unor factori naturali, dar de cele mai multe ori datorită intervenţiei umane. Intervenţiile
antropice fac să dispară situri paleontologice, dar sunt şi numeroase cazuri în care datorită exploată-
rilor de resurse minerale au fost identificate locuri noi care ulterior au devenit locuri protejate.

5.1.Locul fosilifer Bucovăţ
Aşezare. Comuna Bucovăţ este aşezată la 6 km de oraşul Craiova, pe drumul judeţean DJ

522 Craiova - Cetate.
Aria protejată se află situată în intravilanul localităţii Bucovăţ, pe DC 97 care merge spre

satul Cârligei, la cca 200 m de intersecţia cu DJ 552, pe proprietatea Viorel Cerneanu.
Aflorimentul este o deschidere verticală de cca. 40 m înălţime, predominant nisipoasă, în

versantul vestic al Dealului Cârligei.
Date din istoricul locului. Pentru prima dată zăcământul fosilifer de la Bucovăţ a fost

semnalat de naturalistul  sibian L. Bielz şi D. Czekelius în anul 1849.
Cercetarea faunei şi poziţionarea în scara stratigrafică a fost făcută mai târziu de unul din

pionierii paleontologiei româneşti-Radu Porumbaru
In anul 1880, R. Porumbaru semnala la Bucovăţ, un falun fosilifer bogat în lameli-branchiate

şi gastropode pe care l-a atribuit Levantinului(numele anterior al Romanianului) şi din care a
transmis marelui paleontolog Tournouër spre verificare fosilele determinate. Acesta a publicat în
acelaşi an 1880 lucrarea “Conchyliorum fluviatillium fossilium, in stratis tertiariis superioribus
Rumaniae colectorum, nove species” atrăgând atenţia asupra unor specii noi descoperite la Bucovăţ.
Dintre aceste amintim Unio craiovensis Tourn.

Fig. nr. 2 Amplasarea în zonă a locului fosilifer Bucovăţ

În 1881, R. Porumbaru publică tot la Paris “Etude géologique des environs de Craiova,
parcours Bucovatzu-Creztesci”, în care descrie în detaliu profilul descoperit pe malul drept al Jiului
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la circa 200 m aval de podul de la Bucovăţ, profil care a devenit de atunci clasic pentru fauna
romaniană din Bazinul Dacic.

Sabba Ştefănescu (1881) în „Studiu geologic asupra împrejurimilor Craiovei” propune
deschiderea fosiliferă de la Bucovăţ ca stratotip pentru Romanian..

Acelaşi autor publică în 1889 în Anuarul Biroului Geologic Român „Memoriu relativ la
geologia judeţului Dolju”, în care arată că profilul de la Bucovăţ se extinde şi la Leamna –Creţeşti
descriind fauna de moluşte din aflorimentele respective.

Speciile de moluşte de la Bucovăţ cunoscute până atunci sunt prezentate şi descrise W. Wenz
în albumul paleontologic “Die Mollucken des Pliozäns der rumänischen  Erdöl-Gebiete” publicat
la Frankfurt pe Main în anul 1942.

În anul 1967 când s-a mai excavat şi s-a luat nisip pentru construirea stadionului central
din Craiova, deschiderea s-a lărgit şi s-a amenajat protecţia ca monument al naturii. Această
deschidere a fost acoperită cu timpul de material rezultat din prăbuşiri succesive şi în parte acoperit
de  vegetaţie.

Ulterior o serie de cercetători au elaborat lucrări referitoare la locul fosilifer Bucovăţ. Dintre
aceştia amintim: Maloş Ana (1969), Firu I. (1971).

În anul 1976 în lucrarea “Rezervaţii naturale geologice din România”, apărută în Editura
Tehnică sub semnătura lui Bleahu. M., Brădescu V şi Marinescu Fl., este semnalat şi punctul
fosilifer Bucovăţ.

 În lucrarea „ Rezervaţii şi monumente ale naturii din Oltenia”, Bobîrnac B., Popescu M. şi
Cîrţu D., descriu punctul fosilifer Bucovăţ ca “ un loc vestit şi cunoscut datorită bogăţiei de fosile
de bivalve”.

În anul 2000, la circa 600 m sud de deschiderea respectivă pe versantul estic al drumului ce
duce la Calafat prin Cetate, o nouă excavaţie pentru construirea unei locuinţe pe proprietatea Viorel
Cerneanu, s-a dezvelit din nou nivelul lumachelic caracteristic. Noua deschidere a fost cercetată de
un colectiv de la Muzeul Olteniei (Enache, Popescu, Diaconu 2001) care au inventariat fauna fosilă
din acest afloriment.

Locul fosilifer Bucovăţ a devenit arie protejată de interes local abia în anul 1994 prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr 26/04.11.1994.

A devenit loc fosilifer de importanţă naţională fiind protejat prin Legea 5/2000-Anexa III,
publicată  în Monitorul Oficial nr. 152/12.04.2000

Succesiunea stratigrafică. Aflorimentul clasic de la Bucovăţ‚ descris de I. Ionescu
Argetoaia (1918) prezintă următoarea succesiune stratigrafică:

- marne vinete;
- nisipuri slab fosilifer cu grosime de 1 m, cu un lumachel nisipos bogat fosilifer,

alcătuit din cochilii de bivalve şi gastropode
- alternanţă de nisipuri şi pietrişuri fosilifere, intercalaţii de gresii şi două soluri fosile

de cel mult 10 cm grosime;
- un strat subţire de lignit de 15 – 20 cm grosime;
- marne gălbui cu grosimea de 2 - 4 m bogat fosilifer în special în melanopside la care

se adaugă: Cuneopsidea porumbarui, C. sculpta, C. iconomianus şi Rytia bielzi;
- depozite cuaternare formate din pietrişuri peste care stă un strat de loess cu nodule

calcaroase.
Conţinutul paleontologic
Inventarul paleontologic cuprinde 62 de specii din care 34 specii lamelibranchiate şi 28

gasteropode.
Importanţa ştiinţifică
Datorită conţinutului său deosebit şi a bogăţiei de exemplare, fauna de la Bucovăţ cu

„unionizi sculptaţi”, a servit la separarea ultimului etaj al Neogenului, etajul Romanian din Oltenia.
Din acest motiv, deschiderea de la Bucovăţ constituie stratotipul paleontologic al acestui etaj.
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Suprafaţa ariei protejate: este de 4,00 ha.

5.2. Locul fosilifer Drănic
Aşezare. Comuna Drănic este situată la cca. 32 km sud de municipiul Craiova.
Punctul fosilifer Drănic este amplasat în versantul drept al văii Jiului, în dreptul localităţii

Drănic. Accesul se realizează pe DJ 561 până în comuna Drănic şi apoi pe un drum local la stânga
care coboară în lunca Jiului. Există trei deschideri succesive (Drănic1,2,3) la nord de localitate, unde
Jiul face meandre în dreptul Bălţilor Buzduganu şi Rojiştea şi pe ogaşul Călugăreni.

Fig. nr. 3 Amplasarea în zonă a locului fosilifer Drănic

Date din istoricul locului
Râpa din versantul drept al Jiului de la Drănic în care se află locul fosilifer respectiv, a fost

menţionat pentru prima dată în 1971 de către T. Bandrabur în teza sa de doctorat.
Descrierea faunei de moluşte de la Drănic a fost analizată în 1990 de către Enciu şi

Andreescu, iar în 1999 Rădulescu şi al.care au cercetat în acest loc paleontologic fauna de microma-
mifere au publicat ansamblul faunistic de micromamifere identificat în nivelele Drănic 0, Drănic 1,
Drănic 2 şi Drănic 3, iar în anul 2000 Enache, analizând ansamblul de gastropode rezultate din
cernerea efectuată pentru micromamifere publică rezultatele concretizate în identificarea a 17 specii
de gastropode mici.

Locul fosilifer Drănic a devenit arie protejată de interes local în anul 1994 prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Dolj nr 26/04.11.1994.

A devenit loc fosilifer de importanţă naţională fiind protejat prin Legea 5/2000-Anexa III,
publicată  în Monitorul Oficial nr. 152/12.04.2000

Succesiunea stratigrafică
Peste depozitele nisipoase constituite din argile şi argile nisipoase daciene, urmează

nisipuri gălbui fosilifere (trei nivele lumachelice cu moluşte) aparţinând Romanianului care se
termină cu un nivel de sol fosil. Coloana stratigrafică se încheie cu depozite pleistocene alcătuite din
nisipuri albe cu pietrişuri mărunte peste care se aştern nisipuri argiloase losseoide galbene, în bază
roşcate, cu concreţiuni calcaroase.

Conţinutul paleontologic
Cuprinde patru nivele fosilifere (Drănic 0, 1, 2, 3) situate în taluzul înalt al Jiului. Acestea

au în componenţă următoarele: Drănic 0-10 specii de micromamifere, Drănic 1-46 de specii din care
23 bivalve, 14 garteropode şi 9 micromamifere, Drănic 2- 54 de specii din care 14 bivalve, 26
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gasteropode şi 14 micromamifere şi Drănic 3 cu 44 de specii din care 18 bivalve, 19 gasteropode şi
7 micromamifere.

Fig. nr. 4  Coloana litostratigrafică sintetică a locului fosilifer Drănic

Importanţa ştiinţifică
Aria paleontologică protejată de la Drănic, constituie cel mai sudic punct cu faună

romaniană din Oltenia, concentrată în lumachele foarte bogate, atât în faună de moluşte, dar şi o
serie însemnată de micromamifere.

Aria protejată are o suprafaţă de 6,00 ha.

5.3. Locul fosilifer Groşerea - Aninoasa
Aşezare. Locul fosilifer Groşerea este situat pe teritoriul comunei Aninoasa jud. Gorj.
Din punct de vedere geomorfologic comuna este situată în zona sud estică a Dealurilor

Jiului.
În zona comunei Aninoasa există două puncte fosilifere: unul care este declarat arie protejată

şi se află pe teritoriul satului Groşerea şi unul pe teritoriul satului Aninoasa, care nu este declarat
arie protejată.

Accesul la punctul Groşerea se realizează pe DJ.662 Aninoasa-Capu Dealului şi apoi pe
drumul local spre satul Sterpoaia. După cca 1,5 km de la intersecţie se ajunje la biserica satului,
punctul fiind plasat în spatele acesteia într-o deschidere de cca. 30 m înălţime.

Relieful zonei este dominat de dealurile dintre Gilort şi afluentul lui pe dreapta, pârâul
Groşerea, din care o coamă principală, Dealul Grăjdana, orientată NV - SE, coboară lin spre
confluenţa celor două ape. Din coama principală pornesc apofize, date de văile torenţiale şi ogaşele
care gravitează spre Aninoasa, respectiv spre drumul judeţean din valea Gilortului, ca Dealul
Văcăroaia sau Dealul Poncea, iar altele spre pârâul Groşerea, ca Dealul Cornului sau Dealul
Ruşchiului.

Conţinutul paleontologic
Din cele două puncte fosilifere am colectat 15 specii repartizate astfel: 8 bivalve, 6 gasteropode şi

1 mamifer.
Din zona Aninoasa au fost citate în diferite etape o serie de resturi de mamifere.
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Fig. nr. 5 Amplasare punctelor Groşerea şi Aninoasa

Fig. nr. 6 Locul fosilifer Groşerea

La Groşerea nivelul fosilifer cu lamelibranhiate are cca. 3 m, cu rari cochilii de unionizi cu
răspândite într-o masă uniformă de nisipuri gălbui fine. În bază, stratul de nisip are un nivel
compact, de cca. 0,2 m cu resturi fosile de lamelibranhiate şi gasteropode.

Fig. nr. 7 Locul fosilifer Aninoasa

Punctul Aninoasa se găseşte pe DJ 662 vis a vis de biserica din Aninoasa, într-o deschidere
apărută recent în urma unei exploatări locale de nisip şi pietriş. Deschiderea are o înălţime de cca. 15
m şi este mai bogată în forme fosile atât ca număr de specii, cât şi ca număr de indivizi.
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Din acest afloriment am colectat şi un fragment de Cervus sp.

Fig. nr. 8 Profil prin aflorimentul de la Aninoasa

Nivelul fosilifer de la Aninoasa este amplasat într-un nisip grosier roşcat, cu frecvente
elemente de pietriş şi intercalaţii de gresii slab consolidate.

Depozitele care formează relieful pozitiv de deasupra văii Gilortului, sunt de vârstă
romaniană, alcătuite în mare măsură din nisipuri gălbui, albicioase şi subordonat cenuşii, cu strate
subţiri sau lamine de pietrişuri mărunte, cu nivele fosilifere de moluşte care alternează în special în
partea de jos cu argile sau argile nisipoase galbene cu dungi ruginii.

Importanţa ştiinţifică
         Ţinând seama de noul loc fosilifer dezvelit la Aninoasa la circa doi kilometri depărtare de
locul protejat şi de faptul că la Groşerea s-au găsit resturi fosile de mamifere, precum şi de faptul că
în noua locaţie stratul fosilifer este mai gros şi mult mai bogat în specii, considerăm că importanţa
lui pentru Romanian se menţine pentru a fi păstrat ca arie protejată, dacă se includ ambele
aflorimente.

Suprafaţa ariei protejate est de 1 ha pentru fiecare ocurenţă

5.4. Locul fosilifer Săuleşti
Aşezare. Locul fosilifer Săuleşti este situat pe teritoriul comunei Săuleşti sat Purcaru jud.

Gorj. Din punct de vedere geomorfologic comuna este situată în zona sud estică a Dealurilor Jiului,
pe malul drept al Gilortului.

La locul fosilifer se ajunge din DJ 661 Filiaşi - Târgu Cărbuneşti până în Săuleşti şi apoi pe
DC 46 spre Purcaru până la biserică, de unde se urmăreşte o vale torenţială până la obârşie.

Aflorimentele fosilifere se înşiruie pe valea torenţială îngustă ce se varsă în pârâul Purcaru,
în dreptul biserici, vale străjuită de două culmi paralele ce coboară treptat din Dealul Bibeştilor spre
pârâu.

Succesiunea stratigrafică
Depozitele care se ridică deasupra nivelului de bază reprezentat de apa Gilortului, aparţin

formaţiunii de Jiu – Motru, în partea sa superioară, alcătuită din argile şi argile nisipoase cenuşii,
peste care stau nisipuri roşcate, apoi gălbui şi albicioase, cu intercalaţii de nisipuri argiloase cu nu
nivel fosilifer de moluşte, de vârstă romaniană, peste care se aştern argile nisipoase co o intercalaţie
subţire de cărbune de 10-30 cm grosime. Depozitele respective sunt acoperite de depozite cuaternare
loessoide şi pe versanţi de depozite proluviale şi numeroase alunecări de teren majoritatea
stabilizate.
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Fig. nr. 9 Amplasarea locului fosilifer Săuleşti

Importanţa ştiinţifică
Locul fosilifer are o importanţa redusă deoarece formele existente sunt forme comune, slab

păstrate. Nivelul fosilifer este subţire, de 3-5 cm şi discontinuu. Conţinutul paleontologic este de
numai două specii aparţinând aceluiaşi gen, comune tuturor aflorimentelor care conţin nivelul
fosilifer respectiv, este nereprezentativ şi neimportant.

Aria protejată are o suprafaţă de 1 ha.

5.5. Locul fosilifer Valea Deşului
Aşezare. Locul fosilifer Valea Deşului este situat pe teritoriul comunei Vladimir sat Valea

Deşului jud. Gorj. Din punct de vedere geomorfologic comuna este situată pe malul stâng al
Gilortului în zona sud vestică a Piemontului Olteţului.

La locul fosilifer se ajunge din DJ 661 Filiaşi - Târgu Cărbuneşti până în intersecţia cu
comuna Vladimir, apoi pe DJ 661A care ajunge trece prin Andreeşti, Vladimir, Valea Deşului apoi
pe drumul comunal spre Totea de Hurezani. După cca.1,2 km, în stânga drumului apare nivelul
fosilifer.

Istoricul cercetărilor.
Locul fosilifer de la Valea Deşului, cunoscut mai întâi ca aflorimentul de la Vladimiru, a fost

identificat de geologul Gheorghe. Enache şi menţionat pentru prima dată în 1981 de (Pană Enache,
Andreescu) în lucrarea “Fauna de moluşte a depozitelor cu ligniţi din Oltenia”.

Din punct de vedere geomorfologic comuna Vladimir este situată în zona Dealurilor
Piemontane ale Olteţului.

Conţinutul paleontologic a fost descris de (Pană, Enache, Andreescu 1981). Cuprinde 12
specii din care 6 bivalve şi 6 gasteropode.

În prezent aflorimentul prezentat în anul 1981 este parţial închis, existând doar nivelul
superior deschis în taluzul drumului spre Totea de Amaradia. Din acest nivel am colectat 4 forme de
bivalve şi 3 de gasteropode.

  Importanţa ştiinţifică
Fauna de la Valea Deşului este tipică pentru formaţiunile romaniene. Aduce o serie de

informaţii referitoare la răspândirea romanianului din Depresiunea Getică şi la evoluţia lacului
pliocen.

Suprafaţa ariei protejate este de 1 ha.
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Fig. nr. 10 Amplasarea locului fosilifer Valea Deşului

Succesiunea stratigrafică ( după Pană, Enache, Andreescu 1981)
În jurul localităţii Vladimiru, pe Valea Deşului pe Ogaşul Surdumoale şi pe Pârâul Cerului se

cunoaşte din literatura geologică următoarea succesiune:

Fig. nr. 11 Coloana litostratigrafică a locului Valea Deşului

5.6. Locul fosilifer Gârbovu
Aşezare şi acces
Locul fosilifer se află în intravilanul localităţii Gârbovu, sat aparţinător al oraşului Turceni jud.

Gorj.
Din punct de vedere geomorfologic oraşul Turceni este aşezat în zona sudică a Dealurilor

Jiului, la confluenţa Jiului cu pârâul Jilţul Mare.
Accesul de la Turceni se realizează DJ 674 tronsonul Turceni - Strâmba de Jiu până în satul

Gârbovu din care se ajunge la locul fosilifer pe drumul comunal DC 72B.
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Locul are un singur nivel identificat în nisipuri fine cu rari elemente de pietriş mărunt, care
se înşiruie pe valea Manafului situată între Culmea Manafului la nord şi Dealul Piatra la sud.

Nivelul este discontinuu şi poate fi urmărit după ultimele case din sat, în apropiere de
suprafaţa versantului stâng al văii.

Exemplare de lamelibranhiate şi fragmente de cochilii mai slab păstrate apar în zone
alunecate, mai numeroase în zona de obârşie a văii.

Succesiunea stratigrafică
Depozitele geologice situate deasupra bazei de eroziune aparţin pliocenului superior –

etajului romanian şi cuaternarului
Cu puţin deasupra nivelului apelor curgătoare Jiu şi Jilţ, se află depozitele nisipoase gălbui-

albicioase ale Romanianului, cu nivelul fosilifer regional cunoscut sub denumirea de stratele cu
„unionizi sculptaţi”, care stau pe argile şi argile nisipoase. O râpă de alunecare în care s-a dezvelit
orizontul fosilifer, a fost în ultimul timp acoperită de alte alunecări şi de vegetaţie, astfel încât resturi
fosile se mai găsesc numai în masa alunecată. Aceasta este situată în partea terminală a văii
Manafului. Valea este sezonieră, fiind mai tot timpul secată. În talveg, care este nisipos, apar foarte
rar fragmente de cochilii.

Conţinutul paleontologic
La deplasarea în teren am colectat şi determinat 2 specii de bivalve şi un gasteropod , toate

trei fiind specii comune.

Fig. nr.12 Amplasarea locului fosilifer Gârbovu

Importanţa ştiinţifică
Locul are o importanţă ştiinţifică redusă datorită închiderii aflorimentului fosilifer protejat,

prin material deluvial nu mai este posibilă menţinerea lui ca loc protejat, având în vedere şi faptul că
pe clina opusă a dealului, la Scoruşu, există un afloriment cu acelaşi nivel fosilifer, mult mai gros şi
mult mai bogat în specii, situat într-un loc mai puţin vulnerabil la intemperii sau alunecări de teren.

Suprafaţa ariei protejate este de 1 ha.

5.7. Locul fosilifer Pietrele Roşii
Aşezare. Locul fosilifer Pietrele Roşii este amplasat pe teritoriul comunei Husnicioara

judeţul Mehedinţi. Există două aflorimente din care a fost descrisă faună romaniană. Una este
amplasată într-o deschidere aflată deasupra fostei minei Husnicioara II, iar cea de-a doua în
apropierea drumului care duce la cariera Husnicioara Vest.
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Accesul se realizează pe DJ 607A Cerneţi - Husnicioara. Prima ocurenţă era amplasată la
cca. 300 m de intersecţia cu drumul de carieră, în versantul stâng al drumului, în apropiere cu zona
de obârşie a Văii Copcii, iar a doua într-o prăbuşire aflată la liziera pădurii de pe partea stângă a
drumului de carieră, după cca 100 m de intercecţia cu DJ 607A.

 În legea 5/2000 este inclus doar aflorimentul de pe DJ 607A.
Din punct de vedere geomorfologic comuna Husnicioara este amplasat în zona centrală a Delurilor
Coşustei, unitate a Piemontului Getic. Aria protejată se află la limita de vest a Dealurilor Coşuştei,
cu Depresiunea Severinului, dominate de culmea Oprăneşti - Celnata, de la care, spre Depresiunea
Severinului, s-a format o reţea de văi printre care şi valea Copcii aflată pe versantul drept al acesteia.

Locul fosilifer a fost descris pentru prima dată în 1987 de către Victoria Giorgescu şi publicat
în lucrarea „Punctul fosilifer Pietrele Roşii din bazinul minier Husnicioara“.

În 1994, C. Meilescu a prezentat stratigrafia acestui loc fosilifer, iar în anul 2000, I. Pătruţoiu
identifică aflorimentul din drumul spre carieră de unde citează noi specii de moluşte culese în acea
perioadă.

Nivelul fosilifer din DJ607A era inclus într-un strat de nisip fin şi mediu, care avea şi nume-
roase zone cu gresii slab consolidate

Nivelul din drumul spre carieră a fost dispus imediat sub pătura de sol, avea 3,0-3,5 m grosime
în care predominau cochilii de Viviparus striviţi, aplatizaţi, torsionaţi şi foarte rari exemplare întregi
bine păstrate. Formele de lamelibranhiate au fost foarte rare şi de regulă cochilii fragmentate.

Fig. nr. 13 Amplasarea locului fosilifer Pietrele Roşii

Geologia zonei
Depozitele care formează Dealurile Coşuştei sunt alcătuite din depozitele miocenului terminal

în bază, peste care stau depozite pliocene şi cuaternare.
Miocenul terminal, alcătuit din depozitele Ponţianului superior este reprezentat de argile

nisipoase vineţii sau verzui, care aflorează la baza Văii Copcei în dreptul localităţii Şimian.
Urmează depozite daciene alcătuite din nisipuri cuarţoase albe nefosilifere, nisipuri gălbui cu

intercalaşii de lignit, dintre care cele superioare (stratele I-IV) sunt exploatate în cariera Husnicioara.
Stratul IV a fost exploatat în trecut şi în Mina Valea Copcii. Urmează romanianul alcătuit din argile
şi argile nisipoase gălbui, apoi nisipuri cu pierişuri mărunte, fosilifere care aflorează pe Valea
Copcii. Succesiunea se încheie cu pietrişuri heterogene cuaternare şi depozite loessoide.

Situaţia actuală
Din cele două ocurenţe, nici una nu mai este identificabilă.
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         Punctul din taluzul drumului DJ 607A, a fost închis cu un zid de sprijin datorită alunecărilor
care au afectat drumul.
         Punctul din drumul spre carieră a dispărut datorită unor prăbuşiri succesive ale terenului.Zona
a fost acoperită cu vegetaţie ierboasă, care face imposibilă identificarea nivelului fosilifer.

6. ANALIZA ARIILOR PALEONTOLOGICE PLIOCENE PROTEJATE

Ca să se constituie o arie protejată, este necesară o propunere în acest sens. Ea se poate face
de autorităţi ale administraţiei centrale şi locale, diferite instituţii şi, foarte important, de către orga-
nizaţii neguvernamentale şi persoane fizice. Pentru crearea unei arii naturale protejate, trebuie
înaintată consiliului judeţean sau local o documentaţie ştiinţifică avizată de Academia Română.

O primă observaţie care se impune, priveşte vârsta depozitelor din aceste locuri fosilifere.
Totalitatea lor sunt cantonate în depozite care aparţin ultimului etaj al Pliocenului, Romanianul şi
aparţin zonei paleontologice NSM11, aceluiaşi nivel faunistic cu lamelibranchiate şi gastropode
cunoscut sub denumirea de orizontul cu „unionizi sculptaţi”, motiv pentru care şi asociaţiile
paleontologice sunt asemănătoare.

Grosimea şi numărul nivelelor fosilifere diferă foarte mult de la un loc fosilifer la altul. Cele
mai importante nivele fosilifere se află la Podari şi Drănic, celelalte fiind în general mai subţiri iar
la Gârbovu, Săuleşti şi Pietrele Roşii existând un singur nivel fosilifer subţire.

Speciile găsite în fiecare din locurile fosilifere menţionate mai sus (vezi planşele anexate),
arată că, numai la Bucovăţ, Drănic şi Groşerea, asociaţiile faunistice cuprind o faună mai bogată,
din fauna cunoscută în nivelul faunistic respectiv, la Săuleşti şi Gârbovu asociaţia fiind formată
doar din două trei specii.

Caracteristică este constituirea depozitelor pliocene şi cuaternare din roci moi şi unele
neconsolidate (nisipuri şi pietrişuri) situaţie care face ca deschiderile naturale fosilifere să fie foarte
vulnerabile la agenţii externi. Astfel, aflorimentele deschise de cursurile de apă, pot fi distruse de
acestea la viituri şi dacă cursul râului se abate la acel mal.

O altă categorie de aflorimente fosilifere pliocene sau cuaternare sunt rezultatul activităţii
antropice:cariere de nisip sau pietriş şi în ultimele decenii exploatării la zi a lignitului în mari
cariere.

 În multe cazuri, exploatarea continuă trecând peste nivelurile fosilifere, aceste nefiind
identificare. În cazul resturilor de mamifere probabilitatea identificării lor este şi mai mică.

O categorie mai puţin importantă o constituie deschiderile efectuate pentru aşa numitele gropi
de împrumut realizate în apropierea lucrărilor de construcţie.

Această vulnerabilitate mai accentuată la agenţii externi a aflorimentelor fosilifere pliocene
sau cuaternare, face necesară analizarea periodică pe teren a ariilor paleontologice protejate prin
lege, situate în astfel de depozite.

În locurile fosilifere pliocene din Oltenia, pentru care există arii protejate prin lege, a fost
analizat conţinutul faunistic rezultând următoarea situaţie:

Număr specii
Locul fosilifer Total

specii Bivalve Gastropode Mamifere sau
Micromamifere

2390 Locul fosilifer Bucovăţ 62 34 28 -
2391 Locul fosilifer Drănic 133 35 58 40
2447 Locul fosilifer Groşerea* 21 9 6 6
2448 Locul fosilifer Gârbovu 3 3 - -
2450 Locul fosilifer Săuleşti 2 2 - -
2451 Locul fosilifer Valea Deşului 12 6 6 -

* Pentru locul Groşerea au fost inventariate şi speciile de mamifere citate din zonă.
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Procent specii

Locul fosilifer Total
specii
(%)

Bivalve
(%)

Gastropode
(%)

Mamifere sau
Micromamifere

(%)
2390 Locul fosilifer Bucovăţ 100 54,84 45,16 -
2391 Locul fosilifer Drănic 100 26,31 43,61 30,08
2447 Locul fosilifer Groşerea* 100 42,86 28,57 28,57
2448 Locul fosilifer Gârbovu 100 100 - -
2450 Locul fosilifer Săuleşti 100 100 - -
2451 Locul fosilifer Valea Deşului 100 50 50 -

În continuare sunt redate reprezentările grafice ale conţinului procentual al faunelor fosile din
principalele locuri fosilifere protejate din Oltenia.

2390 Locul fosilifer Bucovăţ

Bivalve
34

Gastropode
28

Bivalve
Gastropode

Fig. nr. 14 Conţinutul faunistic în locul fosilifer Bucovăţ

2391 Locul fosilifer Drănic

Bivalve
35

Mamifere sau
Micromamifere
40

Gastropode
58

Bivalve
Gastropode
Mamifere sau Micromamifere

Fig. nr. 15 Conţinutul faunistic în locul fosilifer Drănic
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2447 Locul fosilifer Groşerea

Bivalve
9

Mamifere sau
Micromamifere
6

Gastropode
6

Bivalve
Gastropode
Mamifere sau Micromamifere

Fig. nr. 16 Conţinutul faunistic în locul fosilifer Groşerea-Aninoasa

2451 Locul fosilifer Valea Deşului

Bivalve
6

Gastropode
6

Bivalve
Gastropode

Fig. nr. 17 Conţinutul faunistic în locul fosilifer Valea Deşului

Analiza în detaliu a fiecărui loc fosilifer pliocen din Oltenia protejat prin lege, permite
următoarele constatări:

Locul fosilifer Bucovăţ, foarte important din punct de vedere ştiinţific a fost câţiva zeci de
ani inaccesibil din cauza prăbuşirii de material şi înierbării acestuia acoperind nivalul faunistic. În
1967, cu ocazia excavării pentru nisip s-a lărgit deschiderea, aflorimentul fosilifer a fost din nou
scos la iveală pe un front mai larg, pentru ca în numai 20 de ani aceasta a devenit din nou de
nevizitat fiind din nou acoperit de material de pantă. In anul 2000 când s-a făcut o nouă excavare în
apropiere pentru construcţia unei locuinţe, nivelul fosilifer, foarte gros şi foarte bogat faunistic a
ieşit din nou la suprafaţă.

 Locul fosilifer Drănic din versantul drept al Jiului, ignorat multă vreme deoarece nu avea căi
de acces, a fost descoperit  în 1971 de către T. Bandrabur, şi analizat paleontologic mult mai târziu
(Enciu, Andreescu,1990, Rădulescu şi al.1999).

 Datorită înălţimii taluzului (circa 50 m) care desparte piemontul de lunca Jiului şi situării
nivelelor fosilifere în partea superioară a acestuia, acest loc fosilifer, de asemenea important pentru
conţinutul faunistic de moluşte dar şi de micromamifere, este mai puţin vulnerabil la intemperii,
alunecările produse afectând numai partea inferioară a versantului..
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Locul fosilifer Groserea-Aninoasa, situat în râpa de deschidere a unei pornituri de teren,
care ulterior a fost utilizată ca loc de prelevare a nisipului pentru diverse activităţi umane, prezintă
un singur nivel fosilifer cu grosime mică, situat în partea inferioară a deschiderii.

Datorită prelevării de nisip de către localnici locul fosilifer prezintă o mare vulnerabilitate
privind menţinerea integrităţii acestui afloriment.

Este de subliniat şi faptul că acest nivel fosilifer subţire, cu puţine specii şi cu resturi fosile
slab conservate nu prezintă importanţa ştiinţifică ce i s-a acordat iniţial.

În deplasarea noastră pe teren am descoperit însă, o nouă deschidere la Aninoasa langă
drumul judeţean peste drum de biserică, mult mai bogat fosilifer şi cu acces deosebit de uşor.Din
acest afloriment a fost descoperit şi un rest de corn de cervid, ceea ce ne face să credem că în timp
pot apărea şi alte resturi. Din zona Aninoasa, fără a putea stabili cu precizie ocurenţele, sunt citate
resturi de mamifere.

Fiind situat în imediata apropiere a drumului judeţean, poate fi ţinut sub observaţie de către
autorităţile locale.

Resturile de mamifere de la Aninoasa şi faptul că zona nu este cercetată în amănunt,
recomandă menţinerea locului fosilifer ca arie protejată prin lege, dar incluzând şi locul fosilifer cu
moluşte de lângă biserica din Aninoasa.

Locul fosilifer Gârbovu, este în prezent ca inexistent, deschiderea fiind opturată de alunecări
de teren. Numai din materialul alunecat s-au putut colecta resturi fosile. Acest punct fosilifer este
reprezentat de puţine specii de moluşte, astfel încât şi din acest punct de vedere ştiinţific menţinerea
lui în categoria ariilor protejate nu se susţine. În acelaşi timp, trebuie menţionat că acelaşi nivel
fosilifer cu grosime de câţiva metrii, foarte bogat în specii se află pe cealaltă clină a dealului, la
Scoruşu.

Locul fosilifer Săuleşti, nu mai există în prezent, fiind acoperit în întregime de depozite
deluviale şi de vegetaţie. Mai este vizibil parţial numai în patul văii. De asemenea nu au fost găsite
alte fosile în afara unui singur gen: Pristinunio, formă foarte răspândită în toate aflorimentele
fosilifere romaniene cu „unionizi sculptaţi”..

Locul fosilifer Valea Deşului. Este în prezent deteriorat, prin prelucrarea terenului pentru
amplasarea de locuinţe,. în prezent aflorimentul fiind vizibil doar în marginea drumului ce merge de
la Valea Deşului la Totea de Hurezani. Considerăm că situaţia actuală a locului nu mai ester
compatibilă cu statutul de arie protejată.

Locul fosilifer Pietrele Roşii, din bazinul superior al pârâului Huşnicioara, nu mai poate fi
identificat datorită alunecărilor de teren şi a unor activităţi antropice. Considerăm că nu mai este
necesar să aibă statutul de arie protejată.

7. PROPUNERI DE NOI ARII PALEONTOLOGICE PROTEJATE

Oltenia dispune de un bogat inventar paleontologic, în special în formaţiunile pliocene. O serie
de deschideri clasice sau mai noi, dezvelite cu diferite ocazii oferă importante „zăcăminte
fosilifere”, adevărate muzee paleontologice în aer liber. Deschideri spectaculoase cum sunt cele de
la Valea Mare - Bengeşti, Podari, sau Bâlta au atras atenţia cercetătorilor care s-au aplecat cu
minuţiozitate asupra lor, le-au cercetat şi au publicat inventare complete de faună în special de
moluşte dar şi de micromamifere.

Un loc aparte în ocupă locurile fosilifere de la Valea Ergheviţă şi Leu, primul pentru fauna de
trecere de la Ponţian la Dacian, iar cel de-al doilea pentru fauna de mamifere cuaternare

Bogăţia de genuri şi de indivizi din aceste ocurenţe, poziţia lor în succesiunea stratigrafică a
Pliocenului şi Cuaternarului, ne-au îndreptăţit să considerăm că aceste situri pot deveni arii protejate
de interes local sau naţional.

În cele ce urmează vom descrie o serie de 7 locuri fosilifere din judeţele Mehedinţi, Gorj şi
Dolj pe care le propunem ca locuri paleontologice protejate prin diverse acte normative.
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7.1. Locul fosilifer Valea Ergheviţei
Aşezare şi acces. Este amplasat în comuna Şimian sat Ergheviţa jud. Mehedinţi Valea

Ergheviţei este o vale sezonieră care străbate de la est la vest satul cu acelaşi nume şi se varsă în
Dunăre în apropierea satului Bistriţa din comuna Hinova. După cca.800 m de la ieşirea din sat,
există o deschidere de 6-7 m în care este cantonată fauna dacian inferioară.

Accesul se realizează din DN 6 tronsonul Drobeta Tr. Severin – Strehaia. La cca. 5 km de
ieşirea din Şimian, un drum la dreapta duce în satul Ergheviţa. Drumul traversează localitatea şi apoi
merge paralel cu valea. La cca. 1500 m de la întersecţia cu D.N. 6 pe partea stângă se identifică, cu
oarecare dificultate datorită vegetaţiei, aflorimentul cu nisip argilos fosilifer.

Istoricul cercetărilor locului fosilifer Valea Ergheviţa
Punctul Valea Ergheviţa a fost identificat în anul 1998 de către I. Pătruţoiu, într-un  pachet de

nisipuri argiloase fine cenuşiu - verzui, care stau direct peste marnele cenuşii, de vârstă bosphoriană
(care aflorează în aval în talvegul văii Ergheviţa). În aceste nisipuri a fost identificată o bogată faună
din baza Geţianului (Pătruţoiu I., 2000).Ulterior materialul a fost determinat şi publicat în lucrarea
„Date noi privind stabilirea limitei Ponţian-Dacian în vestul Bazinului Dacic”.

Satul Ergheviţa este situat în zona vestică a Dealurilor Coşuştei, în apropierea contactului cu
Lunca Dunării.

Caracteristic reliefului sunt Dealurile Ergheviţei şi valea cu acelaşi nume, care îşi adună apele
dintr-un mic bazinet în care se află plasată localitatea. Dealurile respective, sunt în cea mai mare
parte formate din nisipurile albe cuarţoase de la baza Dacianului. Din acest motiv prezintă
numeroase ravene şi râpe abrupte de câteva zeci de metrii înălţime, care deschid formaţiunile
daciene până la limita cu Ponţianul.

Fig. nr. 18 Amplasarea locului fosilifer Valea Ergheviţei

Succesiunea stratigrafică
Pe Valea Ergheviţa, la cca 800 m. în aval de satul cu acelaşi nume, în malul stâng al pârâului

se găseşte un pachet de nisipuri argiloase fine cenuşii – gălbui care stă direct peste  marnele cenuşii
cu nuanţe albăstrui de vârstă Bosphoriană, care aflorează  şi mai la sud în satul Bistriţa, de unde
Ioana Pană, C. Enache şi I. Andreescu (1981), au descris o faună cu Dreissnomya aperta (DESH.)
Phyllocardium planum planum (DESH.), Plagiodacna arcaeformis (WENZ), Pontalmyra
subcarinata (DESH.), care se găsesc de regulă  în   Bosphorian..

Pachetul de nisipuri de pe Valea Ergheviţa citat şi investigat de noi, îl consideram  sincron cu
“nisipurile de Cocorova”.
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În zona Ergheviţa aceste nisipuri cuprind şi o faună de tranziţie cu numeroase elemente
daciene: Prosodacna longiuscula obliqua EBERZIN, Prososthenia radmanesti (FUCHS),
Prosodacnomya cf stenopleura (SABBA), Viviparus argesiensis SABBA, Viviparus achatinoides
glogovensis (SABBA), etc. alături de forme existente şi în Ponţianul superior:Plagiodacna
tohanensis PAPAIANOPOL, Plagiodacna auingeri (FUCH), Pontalmyra otiosa ANDREESCU,
Pontalmyra extensa PAPAIANOPOL, etc. şi forme comune: Dreissena rostriformis (DESH),
Phylocardium planum planum (DESH), Pontalmira subcarinata (DESH),Prosodacnomya
stenopleura (SABBA), etc.

De menţionat lipsa totală a formei Dreissenomya aperta (DESH.), foarte abundentă în
nisipurile argiloase albăstrui din culcuş.

În aceste condiţii considerăm  că limita Ponţian-Dacian se găseşte situată deasupra marnelor
cenuşii vineţii cu nuanţe albăstrui, de vârstă bosphoriană şi sub“nisipurile de Ergheviţa” care sunt
sincrone cu “nisipurile de Cocorova”. Argumentul în favoarea poziţionării  limitei este apariţia
elementelor noi de faună daciană.

Teisseyre (1907), Fl. Marinescu (1995) arată că în timpul Dacianului, în Bazinul Dacic
“asistăm la dezvoltarea sincronă a două tipuri de faune: o faună salmastră (dominată de limnocardii
şi congerii) şi o faună dulcicolă (dominată de vivipare şi unionide).”

In fauna salmastră a dacianului se remarcă:
 specii care se dezvoltă numai în Dacian (Horiodacna, Euxinicardium, Pachidacna);
 specii care au maximum de dezvoltare în Dacian (Parapachydacna, Zamphiri-dacna,

Stylodacna, Psilodon şi Dacicardium);
 specii întâlnite atât în Ponţian cât şi în Dacian (Phillocardium, Tauricardium, Euxi-

nicardium,Plagiodacna,Pontalmyra, Pseudocatillus, Chartoconcha, Prosodacnomya).
In ceea ce priveşte moluştele dulcicole, cele mai frecvente sunt unionidele şi viviparidele, o

frecvenţă importantă având Psilunio şi Rumanunio.
In  Dacianul superior, se remarcă prima apariţie a genului Pristinunio (Fl. Marinescu 1995).

Tinând seama de amestecul de faună din zona Dunăre – Motru –Jiu, nu am împărţit Dacianul
în cele două subetaje Geţian şi Parscovian, deoarece atât noi cât şi alţi cercetători am constatat că în
acest sector nu există nici o secţiune în care fauna să fie continuă de la limita inferioară la cea
superioară a acestui etaj, existând destule intervale stratigrafice lipsite de faună. La aceasta se
adaugă alternanţa depozitelor salmastre cu cardiacee cu depozite limnice, deltaice şi de mlaştină cu
unionide şi viviparide în special în partea superioară a Dacianului unde aceste depozite alternează
mai frecvent.

Fig. nr. 19  Aflorimentul cu fauna daciană de pe Valea
Ergheviţei

1. 0,2 m marnă nisipoasă cenuşie albăstruie bosphoriană

2. 2,5 m nisip argilos alb gălbui cu rari resturi de fosile

3. 3,m nisip argilos gălbui bogat fosilier

4. 0,3 m argilă nisipoasă roşcată

5. 3,2 m nisip fin alb gălbui cu zone maronii

6. 0,6 m nisip alb gălbui cu elemente de pietriş

7. 0,4 m sol vegetal
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Conţinutul paleontologic. Din punct de vedere paleontologic aflorimentul V. Ergheviţa
cuprinde 22 de specii din care 18 sunt bivalve şi 4 gasteropode.

Importanţa ştiinţifică. Importanţa acestui loc fosilifer constă în faptul că este singurul unde
se poate studia limita Ponţian/Dacian din vestul Bazinului Dacic (Pătruţoiu, Enache, 2000). Locul
fosilifer are avantajul existenţei într-o locaţie ascunsă de vegetaţie şi relativ greu accesibilă.

Fauna de V. Ergheviţei completează un inventar paleontologic care cuprinde forme ponţiene
robuste, bine dezvoltate care indică o evoluţie îndelungată de apă salmastră, alături de  forme
daciene noi de apă dulce.

7.2. Locul fosilifer Valea Mare-Bengeşti
Aşezare şi acces. Locul Valea Mare este situal pe teritoriul comunei Bengeşti Ciocadia judeţul

Gorj. Valea Mare este afluent pe stânga al Gilortului care are confluenţa cu acesta în satul Bengeşti..
Din punct de vedere geomorfologic comuna Bengeşti Ciocadia este amplasată în zona sud

vestică a Depresiunii Subcarpatice Oltene.
Accesul se realizează din DN 67 Tg. Jiu-Rm. Vâlcea până la Bengeşti, apoi pe DJ 675 B până

după podul rutier de la marginea satului Bengeşti şi apoi la stânga pe un drum local care ajunge la
loturile sătenilor din zona Valea Mare. După cca 500 m de la drumul judeţean apare o râpă în care
sunt cantonate nivelurile fosilifere.

Fig. nr. 20 Amplasarea în zonă a locului Valea Mare-Bengeşti

Valea Gilortului este mărginită la est pe dreapta râului, de dealul Priloaselor de mărime medie,
în mare parte împădurit (Pădurea Bengeşti) în care se găseşte Valea Mare.

Istoricul cercetărilor locului fosilifer Valea Mare-Bengeşti
Deschiderile din Valea Mare – Bengeşti au fost semnalate pentru prima dată de Ionescu-

Argetoaia (1918). Ulterior numeroşi cercetători au studiat această regiune ulterior printre care Ilie D.
(1952), Motaş (1955) şi Popescu-Voiteşti (1935). În 1995 I. Papaianopol a propus profilul de la
Valea Mare – Bengeşti ca parastratotip pentru Geţian deoarece este cel mai complet şi bogat profil
fosilifer pentru acest subetaj.

Geologia regiunii. Formaţiunile care apar la zi aparţin Miocenului terminal reprezentat în
bază de Ponţianul superior (Bosphorianul), peste care se aştern depozitele Pliocenului (dacien şi
romanian) apoi depozite cuaternare. Depozitele portaferriene sunt alcătuite din marne şi argile,
uneori argile nisipoase şi nisipuri.
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În continuarea acestor depozite se găsesc nisipuri şi marne nisipoase, cu intercalaţii de
pietrişuri mărunte, daciene. Deasupra lor se află un strat de lignit foios, gros aproximativ de 2 m,
uneori cu lentile de argilă intercalate în el. Aceste depozite apar bine deschise la Bengeşti pe Valea
Mare şi în Ogaşul Greci.

Depozitele romaniene lipsesc.
Pleistocenul inferior este reprezentat de nisipuri cu intercalaţii de pietrişuri mărunte, cu

structură încrucişată iar Pleistocenul superior prin depozite nisipoase cu concreţiuni calcaroase  şi
depozite de terasă. Holocenul este reprezentat prin depozitele aluvionare din lunca Gilortului.

Conţinutul paleontologic. Cuprinde 52 forme de moluşte din care 42 sunt bivalve şi 10
gasteropode la care se adaugă 11 forme de ostracode.

În anul 1995 Papaianopol, Marinescu, Macaleţ realizează analize de spori şi polen identificând
peste 50 forme.

Importanţa ştiinţifică
Importanţa deosebită  de nivel naţional a locului paleontologic Valea Mare - Bengeşti, constă

în faptul că el reprezintă parastratotipul Geţianului.

7.3. Locul fosilifer Podari
 Aşezare şi acces. Comuna Podari este aşezată în partea centrală a judeţului Dolj, de-o parte şi

de alta a Drumului Naţional DN56 Craiova – Calafat şi a căii ferate Craiova-Calafat, la 5 km
distanţă de municipiul Craiova şi la 19 km distanţă de oraşul Segarcea.

Secţiunea de la Podari se află la circa 7 km aval de podul de peste Jiu, pe malul drept al râului,
în dealul Solomon pe versantul dinspre Valea Hoţului.

 Accesul este uşor, pe drumul european E76 Craiova - Calafat, imediat după trecerea podului
peste Jiu, pe o stradă la dreapta care se continuă cu drumul forestier Drumul Hoţului.

Înainte cu cca. 300 m de intrarea pe drumul forestier, în dreapta drumului se dispune locul
fosilifer Podari.

Comuna Podari este amplasată în zona sud estică terminală a Piemontului Bălăciţei, în
apropierea contactului cu Lunca Jiului.

Istoricul cercetărilor. Prima atestare a punctului fosilefer Podari a fost realizată de
Bandrabur, în 1971, care a menţionat prezenţa moluştelor din acest afloriment.

În 1979, Feru a semnalat prezenţa micromamiferelor în acelaşi punct.
Prima descriere a moluştelor (bivalve şi gastropode) de la Podari a fost realizată de Pană,

Enache şi Andreescu în 1981. Este cea mai completă lucrare referitoare la inventarul paleontologic
al moluştelor locului fosilifer Podari publicată în volumul “Fauna de moluşte din depozitele de
cărbuni din Oltenia”.

Între anii 1993-1997, cu intermitenţă, specialiştii Institutului de Speologie “Emil Racoviţă” din
Bucureşti şi Muzeul Olteniei din Craiova, coordonaţi de C. Rădulescu şi P. Samson, au procedat la o
amplă serie de cercetări în deschiderea de la Podari, pentru micromamifere publicând rezultatele în
1999.

Geologia zonei. La baza profilului se află argile cenuşii-albăstrui, urmate de nisipuri grosiere
care se succed cu nisipuri cu laminaţie oblică apoi cu nisipuri cu laminaţie paralelă, primele trei
secvenţe conţinând şi concreţiuni calcaroase sau feruginoase. În partea terminală a profilului apar
pelicule şi concreţiuni de oxizi de fier, asociate cu cristale de ghips şi argile verzui cu o bandă
decimetrică de argilă cărbunoasă, peste care stă învelişul de sol.
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Fig.nr. 21 Amplasarea în zonă a locului fosilifer Podari
.

Conţinutul paleontologic. În punctul fosilifer Podari s-a descoperit o asociaţie de nevertebrate
şi vertebrate unică graţie unui important număr şi a valorii lor stratigrafice: 75 specii din care 36
bivalve, 19 garteropode şi 20 specii de micromamifere.

Importanţa ştiinţifică
Punctul fosilifer Podari este o continuare spre est a celui de la Bucovăţ, ambele fiind situate în

acelaşi pachet de nisipuri din Dealul Cârligei.
Recoltarea a numeroase micromamifere din acest punct fosilifer face să sporească importanţa

paleontologică a acestuia. Existenţa sa lângă un drum european la 8 km sud de Craiova, face accesul
facil.

Punctul fosilifer Podari prezintă, ca şi Bucovăţul, o importanţă naţională privind evoluţa vieţii
acvatice şi a celei de margine, din Pliocenul superior în Bazinul Dacic.

În acest punct fosilifer a fost semnalată  descoperirea a 13 specii noi pentru ştiinţă. Cele mai
multe dintre speciile identificate sunt foarte importante ca biomarcheri.

Acest sit mai este important pentru că deţine un mare potenţial de informaţii care n-a fost încă
valorificat deoarece în pachetul superior de argile şi argile cărbunoase, resturile fosile de vegetaţie
existente n-au fost încă studiate: plante fosile, asociaţiile de spori polen, dar şi ostracode, peşti,
reptile, etc.

7.4. Locul fosilifer Bâlta
Aşezare şi acces. te amplasat în satul Bâlta, aparţinător oraşului Filiaşi. Locul fosilifer se află

pe versantul estic al ogaşului lui Budică, de unde porveşte o vale care se varsă în valea Cornetului
aflată aval la cca. 300 m, locul fiind cunoscut de localnici sub numele de „izvorul cu scoici”
deoarece la baza nisipurilor fosilifere se găseşte un izvor.

Accesul este uşor, de pe DN 6 până la Filiaşi, apoi pe DC 121 care leagă oraşul de satul Bâlta.
După aceea se traversează satul pe strada Valea Mare până la Valea Cornetului şi ogaşul lui Budică
unde se află „izvorul cu scoici” la poalele unui splendid perete nisipos de peste 20 m înălţime, bogat
fosilifer.

Istoricul cercetărilor. A fost citat prima dată de I. Ionescu-Argetoaia în 1918, fără să
determine fauna fosilă.

  Relieful zonei. Relieful zonal este reprezentat de dealul Gura Motrului care este tăiat de
Valea Bâlta lungă de 7,5 km, cu orientare vest – est, care izvorăşte din Pădurea Gura Motrului şi se
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varsă în Jiu la Bâlta. Acest pârâu, este flancat de Dealul Gura Motrului la nord cu înălţimi ce scad de
la 280 m la 240 m spre Jiu iar la sud de un şir de culmi care scad treptat în înălţime de la 280 m la
235 m: Dealul Ursoaia, Dealul Racoviţei şi Dealul lui Stroie.

Spre valea Bâlta gravitează câteva văi torenţiale şi ogase cum este valea Cornetului cu
ogaşul lui Budilă pe care se află locul fosilifer. Valea respectivă este situată între Dealul Martalogul
şi Dealul Pietrişului,ultimul afectat de alunecări vechi, stabilizate.

Fig. nr. 22 Amplasarea în zonă a locului fosilifer Bâlta

Fig. nr. 23 Coloana litostratigrafică a locului fosilifer Bâlta

Geologia zonei. Zona dealului Gura Motrului este dominată de depozitele Romanianului,
dominant nisipoase. Aceeaşi litologie este întâlnită şi în Dealul Martalogu în zona locului fosilifer.
Coloana stratigrafică prezintă următoarea succesiune:

 Orizontul inferior al marnelor vinete Rytia slavonica, Cuneopsidea magna, Unio clivosus
acutus;

 Orizontul mijlociu nisipos foarte fosilifer (bivalve şi gastropode);
 Orizontul superior marnos.

Orizontul marnos cu marne nisipoase intercalate între marne foioase, cuprinde şi niveluri şi
lentile de nisipuri cu pietrişuri hetererogene în parte fosilifere.
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Conţinutul paleontologic. Conţine 23 de forme dintre care 14 sunt bivalve şi 9 gasteropode.
Importanţa ştiinţifică. Este o splendidă deschidere de peste 20 m în care valvele de bivalve şi

cochiliile de gastropode sunt presărate pe întreaga înălţime şi nu formează benzi lumachelice, fiind
singurul loc din Oltenia unde resturile fosilifere din nivelul cu „unionizi sculptaţi” sunt în locul de
vieţuire şi nu îngrămădite pe plaje la marginea apei.

7.5. Locul fosilifer Scoruşu
Aşezare şi acces. Este amplasat în satul Scoruşu din comuna Borăscu judeţul Gorj. Din punct

de vedere geomorfologic comuna este plasată în zona sud estică a Dealurilor Jiului, pe malurile
pârâului Jilţu Mare.

Locul fosilifer se află pe versantul vestic al drumului din mijlocul satului Scoruşu.
Accesul se realizează pe DJ 673 Turceni-Mătăsari până în satul Calapăru de unde se urmăreşti

DC 68 spre satul Scoruşu. Drumul traversează pârâul Jilţu Mare şi calea ferată şi ajunge la
deschiderea aflată la poalele Dealului Croitoru după cca 1,8 km de la intersecţia cu drumul judeţean.

Satul este traversat de la nord est spre sud vest de pârâul Scoruşu.
Istoricul cercetărilor Locul a fost identificat de I.Pătruţoiu în anul 1980, pe locul unei

exploatări de nisip, dar până în prezent fauna nu a fost determinată.
Formele identificate şi descrise de noi sunt primele determinări din această ocurenţă.
Acestea au determinate cu ajutorul dr. geol. Constantin Enache.

Fig. nr. 24 Amplasarea în zonă a locului fosilifer Scoruşu

Geologia zonei. Comuna Borăscu este amplasată în zona sudică a Depresiunii Getice,
formaţiunile geologice făcând parte din ultimul ciclu de sedimentare constituit din depozite pliocene
şi cuaternare, care asigură substratul reliefului actual.

Dintre depozitele pliocene se află la zi numai cel romaniene, formate din argile, argile
nisipoase, peste care stau nisipuri cu intercalaţii subţiri de nisipuri mărunte şi lamine roşcate de oxizi
de fier, urmate de o alternanţă de nisipuri, argile, argile nisipoase şi strate subţiri de lignit.

Nisipurile mediane conţin un nivel fosilifer, deschis şi la Scoruşu, cunoscut în literatura
geologică ca nivelul cu „unionizi sculptaţi”.

Depozitele cuaternare sunt reprezentate de argile verzui sau negricioase şi argile nisipoase
loessoide care ocupă partea superioară a dealurilor, depozite proluviale de pe versanţi şi depozite
diluviale cu nisipuri şi pietrişuri heterogene, din lunca Jilţului.
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Conţinutul paleontologic.Au fost determinate 22 de specii din care 8 sunt bivalve şi 14
gasteropode.

Importanţa ştiinţifică.Prezintă importanţă, fiind singurul loc fosilifer din nordul Piemontului
Getic bogat în specii de moluşte, cu două lumachele groase de 1,5 – 1,8 m, cu acces uşor şi o
vulnerabilitate geomorfologică redusă.Inventarul paloentologic este foarte bogat, bine  păstrat. Foarte
numeroase sunt lamelibranhiatele cu ambele valve, aflate în poziţia de viaţă. La unele din aceste
cochilii a fost fosilizat şi s-a păstrat muşchiul aductor.

7.6. Locul fosilifer Buiceşti
Aşezare şi acces. Locul fosilifer se află pe teritoriul comunei Butoieşti sat Buiceşti judeţul

Mehedinţi, în zona de obârşie a  Văii Florii, la locul numit „râpa cu scoici”.
Accesul se realizează din DN 6 din Butoieşti, apoi pe DJ 606D care traversează Jiul şi apoi satul

Buiceşti. De la marginea satului înainte de începerea urcuşului spre satul Ţânţaru se părăseşte drumul
şi se urmăreşte o potecă ce traversează dealul, coborând apoi în Valea Florii, care are o direcţie
aproximativă  sud vest-nord est. Se urmăreşte valea, care se îngustează către zona de obârşie, unde în
versantul drept se găseşte locul fosilifer, cantonat într-un nisip argilos.

Fig. nr. 25 Amplasarea în zonă a locului fosilifer Buiceşti

Istoricul cercetărilor. Primele cercetări referitoare la locul fosilifer Buiceşti sunt realizate de
I. Pătruţoiu, Fl Stamate, C. Meilescu care în 1998 publică lucrarea” Fauna romanian medie de la
Buiceşti Mehedinţi”

Nivelul fosilifer principal nu are un număr mare de specii, dar este foarte bogat în indivizi.
Predomină Pristinus la care se adaugă exemplare de Rytia, rare de Cyclopotomida şi foarte rare de
Viviparus.

Multe exemplare de unionizi au ambele valve şi muşchiul aductor fosilizat.
Conţinutul paleontologic. Au fost determinate 8 forme dintre care 7 bivalve şi un singur

gasteropod.
Importanţa ştiinţifică: Locul fosilifer are forme robuste, bine păstrate. Dintre acestea o serie

de lamelibranchiate au fosilizat şi muşchiul aductor, fapt rar,care ar putea fi o bază de plecare pentru
studii genetice.
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7.7. Locul fosilifer Leu

Aşezare şi acces. Locul fosilifer se află la vest sud vest de localitatea Leu, pe valea Frasinului,
unde accesul se face din localitate pe drumul care duce la carierele de balast din această vale.

Locul fosilifer este amplasat la cca. 4 km de sat şi are o deschidere de cca. 10 m înălţime şi
cca. 150 m lăţime.

Comuna Leu este amplasată din punct de vedere geomorfologic în zona centrală a Câmpiei
Romanaţi, iar din punct de vedere geostructural se suprapune Platformei Moesice.

Zona face parte din câmpul înalt Leu – Rotunda, cu relief tabular, întrerupt de numeroase văi
puţin adânci, slab dezvoltate, dar foarte largi. Mai importantă decât Valea Frasinului este Valea
Leului, cu o adâncime de circa 37 m faţă de câmpul înalt, pe care s-a construit un lac de retenţie
pentru nevoi agricole.

Succesiunea stratigrafică. Substratul câmpului înalt este alcătuit în zona superficială de
depozite pleistocene formate din nisipuri şi pietrişuri mărunte, de origine fluviatilă, din care pe
Valea Frasinului s-au colectat numeroase resturi de mamifere,dintre care un schelet de mamut
aproape întreg.
Depozitele pleistocene stau peste nisipuri gălbui romaniene cu intercalaţii de argile cenuşii sau

gălbui, care formează un pachet de circa 100 m grosime.

Fig. nr. 26 Amplasarea în zonă a locului fosilifer Leu

Conţinutul paleontologic. Din acest punct au fost descoperite 11 forme fosile de mamifere.
Importanţa ştiinţifică:
Acest  loc fosilifer este important pentru fauna de mamifere pleistocene, fiind singurul în care

s-a găsit un mamut aproape întreg, unic în România, dar şi pentru faptul că depozitul de fosile nu
este epuizat.
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8. ANALIZA TAFONOMICĂ

Pentru câteva arii protejate, existente sau propuse, cu nivele fosilifere cu grosimi de peste 1 m
am efectuat cercetări pentru analiza tafonomică (disciplină geologică care studiază condițiile de
fosilizare a viețuitoarelor) a depozitelor fosilifere din locurile fosilifere cu gastropode şi bivalve din
sedimentele pliocene din Oltenia.

Bivalvele de apă dulce din depozitele romaniene au diferite moduri de viaţă. Dreissenele sunt
adaptate pentru săpare în substratul în care se îngroapă, astfel încât în timpul vieţii stau în  poziţia
verticală cu umbonele în jos în nisipul de pe fund.

Unionidele, care trăiesc în ape dulci în râuri şi lacuri, mai rar în ape salmastre, se târăsc pe
fundul apelor şi sunt adaptate la mişcare relativ rapidă.

Majoritatea gastropodelor acvatice duc un mod de viaţă bentonic şi sunt adaptate la târârea pe
fund. Ele sunt animale de pradă, care scormonesc în mâl după lamellibranchiate perforându-le
cochilia. Genul Planorbis de exemplu trăieşte şi în lacuri de dimensiuni reduse. Genul Viviparus
cuprinde gastropode vegetariene, care stau prinse de tulpinile plantelor acvatice şi se hrănesc cu
frunzele acestora.

Multe din bivalvele şi gastropodele romaniene care trăiesc în sediment, se hrănesc cu
planctonul vegetal în suspensie. Majoritatea bivalvelor romaniene se îngroapă în substratul apelor,
hrănindu-se cu animale mici si cu particule organice aflate în suspensie în apă, fiind microfage.

Ţinând seama de cele menţionate mai sus, pentru analiza tafonomică am stabilit următoarele:
Pentru locurile fosilifere Bucovăţ, Drănic, Aninoasa, Valea Deşului, Scoruşu, pe 1–2 m lăţime

am stabilit o suprafaţă relativ plană, pe care am numărat câte bivalve există pe categorii în funcţie de
poziţie (numărul celor care sunt întregi) şi dintre valvele separate, câte sunt în poziţie verticală,
dintre care, cu umbonele în sus sau în jos, câte în poziţie orizontală şi câte în poziţii oblice oarecare.
Pentru locul fosilifer Bâlta, unde peretele cu nisipuri fosilifere măsoară peste  20 m înălţime şi
dispunerea indivizilor este relativ uniformă în toată masa rocii, am folosit fotografierea şi studiul
acesteia la binocular prin mărire de 10 ori.

Compoziţia rezultată ca procente din totalul valvelor numărate, se constată următoarea situaţie:

Valve orizontale

Locul fosilifer
Valve
total
(%)

Valve
verticale

(%)

Valve înclinate
(%)

Cochilii cu
ambele valve

(%)
Cu partea

internă în jos
(%)

Cu partea
Internă în sus

(%)

Bucovăţ 100 13,6 9,4 11,3 37,5 28,2

Drănic 100 16,2 22,6 14,5 27,4 19,3

Groşerea-Aninoasa 100 29,3 20,7 5,2 10,3 34,5

Valea Deşului 100 13,8 34,5 17,3 8,6 25,8

Bâlta 100 73,0 11,0 12,8 3,2

Scoruşu 100 14,0 33,3 18,4 23,2 11,1
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Bucovăţ

Valve verticale
13,6%

Valve înclinate
9,4%

Cochilii cu ambele
valve

11,3%

Valve orizontale cu
partea internă în jos

37,5%

Valve orizontale cu
partea internă în

sus
28,2%

Valve verticale Valve înclinate
Cochilii cu ambele valve Valve orizontale cu partea internă în jos
Valve orizontale cu partea internă în sus

Fig. nr. 27 Analiza tafonomică a faunei de la Bucovăţ

Drănic

Valve verticale
16,2%

Valve înclinate
22,6%

Cochilii cu ambele
valve

14,5%

Valve orizontale cu
partea internă în jos

27,4%

Valve orizontale cu
partea internă în sus

19,3%

Valve verticale Valve înclinate
Cochilii cu ambele valve Valve orizontale cu partea internă în jos
Valve orizontale cu partea internă în sus

Fig. nr. 28 Analiza tafonomică a faunei de la Drănic

Groşerea - Aninoasa

Valve verticale
29,3%

Valve înclinate
20,7%Cochilii cu ambele

valve
5,2%

Valve orizontale cu
partea internă în jos

10,3%

Valve orizontale cu
partea internă în sus

34,5%

Valve verticale Valve înclinate
Cochilii cu ambele valve Valve orizontale cu partea internă în jos
Valve orizontale cu partea internă în sus

Fig. nr. 29 Analiza tafonomică a faunei de la Groşerea-Aninoasa
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Valea Deşului

Valve verticale
13,8%

Valve înclinate
34,5%

Cochilii cu ambele
valve

17,3%

Valve orizontale cu
partea internă în jos

8,6%

Valve orizontale cu
partea internă în sus

25,8%

Valve verticale Valve înclinate
Cochilii cu ambele valve Valve orizontale cu partea internă în jos
Valve orizontale cu partea internă în sus

Fig. nr. 30 Analiza tafonomică a faunei de la Valea Deşului

Bâlta

Valve verticale
73,0%

Valve înclinate
11,0%

Cochilii cu ambele
valve

12,8%

Valve orizontale
3,2%

Valve verticale Valve înclinate Cochilii cu ambele valve Valve orizontale

Fig. nr. 31 Analiza tafonomică a faunei de la Bâlta

Scoruşu

Valve verticale
14,0%

Valve înclinate
33,3%

Cochilii cu ambele
valve

18,4%

Valve orizontale cu
partea internă în jos

23,2%

Valve orizontale cu
partea internă în sus

11,1%

Valve verticale Valve înclinate
Cochilii cu ambele valve Valve orizontale cu partea internă în jos
Valve orizontale cu partea internă în sus

Fig. nr. 32 Analiza tafonomică a faunei de la Scoruşu
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9. PALEONTOLOGIA

Locurile fosilifere Pliocene din Oltenia care sunt protejate prin legea 5/2000 conţin numai
faune de bivalve şi gastropode. Noile locuri fosilifere propuse, cu excepţia celui de la Leu, conţin de
asemenea acelaşi tip de faune.

Pentru caracterizarea locurilor fosilifere protejate prin lege şi a celor propuse, au fost
determinate speciile colectate.

Speciile de moluşte identificate de noi în cele 12 situri din care au fost colectate sunt descrise
în capitolul de paleontologie.

Sunt descrise 63 specii de moluşte din care 39 de bivalve şi 26 de gasteropode.
Toate aceste forme sunt prezentate în 26 de planşe.
Capitolul este completat cu o planşă în care este prezentat fragmentul de corn de cervid

identificat de noi în situl Aninoasa.

10. MANAGEMENTUL UNEI ARII PROTEJATE – STUDIU DE CAZ
SCORUŞU

10.1. Conceptul de arie protejată
Problema ariilor pe plan mondial este introdusă de Uniunea Internaţională din Conservarea

Naturii (IUCN – The World Conservation Union), care încearcă să influenţeze, să încurajeze şi să
asiste organizaţiile de profil din toată lumea în vederea conservării integrităţii şi diversităţii naturii
dar şi asigurării utilizării resurselor naturale într-un mod echitabil şi durabil. Rezultatul acestui
proces l-a constituit elaborarea unui sistem pentru definirea şi clasificarea ariilor protejate. In
prezent, între categoriile de managemant IUCN intră şi Rezervaţie Naturală Strictă.

În acest sistem de clasificare, ariile paleontologice protejate se încadrează în categoria
Rezervaţie Naturală Strictă, definită ca o zonă terestră şi/sau acvatică care prezintă ecosisteme,
trăsături geologice sau reprezentative, disponibilă primar pentru cercetarea ştiinţifică şi/sau
monitorizare.

Responsabilităţile organizatorice prevăd: proprietatea şi controlul trebuie să fie realizate la
nivelul naţional sau la alt nivel guvernamental, printr-o agenţie calificată profesional sau prin
fundaţii private, universităţii sau instituţii care prezintă funcţii de cercetare sau conservare sau de
către proprietari care lucrează în cooperare cu oricare din organizaţiile guvernamentale sau
instituţiile private menţionate anterior.

10.2. Principalele prevederi ale legislaţiei româneşti care privesc
rezervaţiile paleontologice

Rezervaţiile paleontologice se ăncadrează în prevederile generale privind protecţia siturilor
naturale care necesită protecţie.

Pentru asigurarea măsurilor speciale de ocrotire şi conservare în situ a bunurilor patrimoniului
natural se instituie un regim diferenţiat de ocrotire, conservare şi utilizare în zonele cu resurse
biogeografice importante sub aspect biogenetic, ecologic, ştiinţific, educaţional şi recreativ;

- Propunerile pentru instituirea regimului de arie naturală protejată se pot face din iniţiativa:
a) preşedinţilor consiliilor judeţene sau primarilor;
b) autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului;
c) instituţiilor ştiinţifice, de învăţământ locale şi muzeelor;
d) organizaţiilor neguvernamentale locale şi persoanelor fizice;
e) proprietarilor de terenuri.

Rezervaţiile naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi
conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier,
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hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. Mărimea lor este determinată de arealul
necesar asigurării integrităţii elementelor protejate.

Managementul rezervaţiilor naturale se face diferenţiat, în funcţie de caracteristicile acestora,
prin măsuri active de gospodărire pentru a asigura menţinerea habitatelor şi/sau în vederea protejării
anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice.

Sunt interzise folosinţe ale terenurilor sau exploatarea resurselor care dăunează obiectivelor
atribuite. Potrivit scopului pentru care au fost desemnate, rezervaţiile naturale pot avea caracter
predominant: botanic, zoologic, forestier, geologic, paleontologic, peisagistic, speologic, de zona
umedă, marină, de resurse genetice şi altele.

Pentru supravegherea unor arii naturale protejate şi bunuri ale patrimoniului natural aflate sub
regim special de protecţie şi conservare, care aparţin domeniului public şi nu necesită structuri de
administrare special constituite, se instituie calitatea de custode.

Custozi pot fi persoane fizice sau juridice, muzee, şcoli, universităţi, autorităţi locale,
organizaţii neguvernamentale, cluburi speologice, cluburi de turism şi altele asemenea, care au
calificarea, instruirea şi mijloacele necesare pentru a aplica măsurile de ocrotire şi conservare a
bunurilor încredinţate.

10.3 Custodia unei arii paleontologice protejate
În legislaţia românească se prevede că pot fi custozi de arii protejate înclusiv de natură

paleontologică, persoane fizice sau juridice care îndeplinesc anumite condiţii.
Sunt eligibile persoanele fizice şi juridice, publice sau private, care îndeplinesc următoarele

condiţii:
a) au capacitate tehnică (de transport la locul ariei protejate) ;
b) au capacitate ştiinţifică, apreciată în funcţie de studiile, pregătirea, experienţa, aptitudinile

persoanelor implicate în administrarea ariilor naturale protejate;
c) au capacitate financiară, care se apreciază în funcţie de posibilitatea de asigurare a

resurselor financiare necesare dotării, cheltuielilor operaţionale şi altor categorii de cheltuieli
necesare bunei desfăşurări a activităţii.

Persoana fizică şi/sau juridică ce a primit custodia ariei naturale protejate are dreptul:
a) să asigure protecţia şi promovarea imaginii ariei naturale protejate prin înregistrarea unei

mărci proprii a acesteia şi să urmarească respectarea regimului juridic, aplicabil mărcii;
b) să transmită drepturile cu privire la marcă, prin cesiune sau prin licenţă, oricând în cursul

duratei de protecţie a mărcii;
c) să stabilească şi să utilizeze uniforma şi insemnele specifice pentru custozi, în vederea

promovării imaginii;
d) să reprezinte aria naturală protejată în cadrul întâlnirilor la nivel internaţional şi naţional;
e) să facă parte, în calitate de membru cu drepturi depline, din reţele sau organizaţii

internaţionale şi naţionale de profil (de exemplu, Europarc, IUCN, Societatea de Paleontologie etc.);
f) să prezinte în mass-media întâlniri, conferinţe etc. aria naturală protejată, activitatea

proprie şi orice eveniment ce se desfaşoară sau problemă aparută în aria naturală protejată;
g) să solicite sprijinul autorităţii responsabile, inclusiv în vederea atragerii de fonduri pentru

aria naturală protejată;
h) să realizeze şi să implementeze proiecte ce vizează conservarea ariei naturale protejate;
i) să contracteze sau să participe la contracte ce vizează conservarea ariei naturale protejate;
j) să stabilească tarife pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a

ariei naturale protejate, potrivit planului de management şi regulamentului.
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10.4. Procesul de elaborare a planului de management pentru
rezervaţii paleontologice

Scopul elaborării este o afirmare a unei stări viitoare ideale pentru aria protejată pe termen
lung, ca rezultat al planului de management. Câteodată se foloseşte cuvântul viziune. Aceasta este
similară unui scop, dar poate fi un concept şi mai larg, ce înglobează nu numai o stare viitoare dar şi
atitudini şi experienţe legate de viitor.

Planul de management trebuie să urmărească:
- Protejarea şi managementul conţinutului paleontologic al locului fosilifer;
- Informarea publicului din zonă asupra sitului paleontologic şi importanţei protejării
acestuia;

Pentru identificarea priorităţilor principale în administrarea ariei protejate şi managementul
acesteia, este foarte folositor să se realizeze o analiză SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats), ce identifică punctele tari, slabe, oportunităţile şi ameninţările.

10.5. Planul de management a ariei paleontologice protejate Scoruşu, jud. Gorj
Locul paleontologic Scoruşu, propus pentru includerea în lista rezervaţiilor protejate prin lege

prezintă pericole imediate de degradare. Datorită specificului său, potenţialele pericole de degradare
sunt excăvari în nisipul fosilifer pentru trebuinţe economice, care pot degrada aflorimentul respectiv.

Scopul şi categoriile de arii protejate .Aria protejată propusă este una de interes naţional
fiind din categoria rezervaţiilor ştiinţifice importante pentru ştiinţă prin bogăţia speciilor de moluşte
fosile fiind propusă ca arie protejată administrată în special pentru conservare.

Bazele legale ale planului .Prevederile Ord. 1533/2008 privind aprobarea Metodologiei de
atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită structuri de administrare şi
Metodologiei de atribuire a ariilor naturale protejate care nu necesită structuri de administrare.

Procesul de planificare managerială. Elaborarea planului de management a plecat de la
realităţile observate în teren, a problemelor şi oportunităţilor identificate de noi la momentul în care
am redactat acest plan. Planul trebuie aprobat de Autoritatea Naţională care reglementează
problematica de mediu precum şi de Academia Română.

Procedura de modificare a planului. În funcţie de necesităţile şi problemele ivite în direcţia
protejării rezervaţiei se pot adăuga noi obiective şi sarcini care trebuie aprobate de toţi custozii
rezervaţiei cu majoritaea simplă de voturi, ulterior modificările aduse planului fiind aprobate de de
autoritatea naţională care reglementează problematica de mediu şi de Academia Română.

Descriere. Poziţia geografică: rezervaţia se află lângă drumul comunal care leagă oraşul
Turceni de localitatea Scoruşu, la intrarea în acest sat.

Accesul se face deci pe DJ 573 apoi pe DC 68 până la locul propus pentru înfiinţarea
rezervaţiei paleontologice, la intrarea în localitatea Scoruşu.

Dreptul de folosinţă şi administraţie a terenului rezervaţiei propuse, este constituit dintr-o
suprafaţă de  200 x 50 m = 1 ha.

Rezervaţia este constituită dintr-o descchidere de 100 m lungime a nisipurilor fosilifere, situată
în vecinătate la circa 200 m de primele locuinţe din localitatea Scoruşu..

Mediul fizic: temperatura medie anuală este de 18,5 ° C, durata intervalului cu îngheţ se ridică
la la circa 120 zile,temperatura medie a lunii ianuarie este de -1° C,iar cea a lunii iulie este de 27 °C,
precipitaţiile anuale însumează circa 700 mm. Sunt semnalate frecvent vânturi din vest.

Arealul ocrotit aparţine bazinului mijlociu al râului Jiu, subbazinul pârâului Jilţ.
Rezervaţia reprezintă depozite romaniene nisipoase cu lentile de pietrişuri mărunte, fosilifere,

alternând cu nisipuri argiloase şi argile nisipoase.
Solul face parte din grupa solurilor brune podzolite şi brune acide, dispuse pe formaţiuni

argiloase.
Folosinţa trecută a terenului In prezent deschiderea naturală cu depozite nisipoase
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fosilifere este folosită uneori pentru obţinerea pe plan local de material pentru diferite nevoi
gospodăreşti.

10.6. Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), ce
identifică punctele tari, slabe, oportunităţile şi ameninţările

PUNCTE TARI (STRENGTHS)

Afloriment fosilifer nou pentru ştiinţă
Bogăţia de taxoni, specii şi exemplare fosile
Accesul facil la aria protejată

 PUNCTE SLABE (WEAKNESSES)

Consistenţa slabă (nisipuri) a depozitului fosilifer
care îl face vulnerabil la prăbuşiri sau alunecări
de teren..

OPORTUNITĂŢI (OPPORTUNITIES)

Îngrădirea accesului la aria protejată dinspre
drumul comunal.
Semnalizarea importanţei şi conţinutului
locului fosilifer respectiv şi a restricţiilor
impuse printr-un panou avertizor.

 AMENINŢĂRI (THREATS)

Ce factori pot pune în viitor în pericol

managementul efectiv şi eficient al rezervaţiei.
Situarea locului fosilifer lângă drumul comunal
pe care trec zilnic oameni şi animale care pot
produce degradări depozitului fosilifer

Natura nisipoasă a depozitului fosilifer care
tentează a fi folosit pentru nevoi gospodăreşti sau
construcţii

10.7. Plan de monitoring
Planul de monitorizare trebuie să cuprindă următoarele:
- Evaluarea evoluţiei trasări în teren a limitei rezervaţiei.
- Supravegherea realizării şi întreţinerii tablelor indicatoare.
- Observarea modificărilor în comportamentul localnicilor şi a turiştilor faţă de
problematica rezervaţiei.
- Consemnarea sub formă de rapoarte a patrulărilor în zona rezervaţiei.

10.8. Planul de administrare a ariei paleontologice protejate Scoruşu - Gorj

Elaborarea planului de administrare şi management pentru aria paleontologică protejată
Scoruşu, a plecat de la realităţile observate în teren şi a oportunităţilor identificate la momentul când
am redactat acest plan.

În funcţie de necesităţile şi problemele ivite în direcţia protejării ariei paleontologice
Scoruşu, se pot adăuga sarcini noi sau modifica cele prevăzute anterior în acest plan.

Scopul planului este de a asigura punerea sub protecţia legii a locului paleontologic cu faună
de moluşte romaniene de la Scoruşu, dată fiind importanţa lui ca punct fosilifer nou pentru ştiinţă, şi
a bogăţiei de specii identificate aşa cum rezultă din prezentarea făcută în capitolul 7.

Deoarece punctul fosilifer Scoruşu se află pe teritoriul satului cu acelaşi nume care aparţine
comunei Borăscu, care are potenţial uman calificat (profesorii de geografie şi ştiinţele naturii) şi
economic corespunzător cerinţelor prevederilor legale privind custodia menţionate mai înainte, se
propune ca Autoritatea publică locală reprezentată de Primăria comunei Borăscu să preia custodia
acestei arii propuse de noi eventual în parteneriat cu alte unităţii ştiinţifice sau economice publice
sau private care îşi vor manifesta interesul.

Scopul planului propus urmăreşte protejarea dar şi punerea în valoare a locului
fosilifer respectiv dată fiind importanţa sa ştiinţifică.Totodată, dat fiind aşezarea
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aflorimentului într-un loc uşor accesibil în vecinătatea imediată a drumului care leagă satul
Scoruşu de DJ, acesta prezintă şi un punct de atracţie turistică, dar şi de instruire pentru elevi.

Pentru atingerea acestui ultim scop, este necesară o informare largă în mass-media
scrisă şi vizuală susţinută, de către custodele care va prelua administrarea.

Sarcini
 Delimitarea pe teren a limitei rezervaţiei şi a zonei tampon şi realizarea unei îngrădiri la
limita cu drumul comunal. Pentru a opri  în viitor prelevarea de material din depoyitul
nisipos fosilifer.
 Confecţionarea unui panou la marginea ariei protejate, care să indice felul şi denumirea
acesteia importanţa sa pentru ştiinţă şi care să specifice normele şi regulile ce trebuiesc
respectate, pentru porotejarea locului paleontologic respectiv.
 Asigurarea unei patrulări periodice în zonă.
 Informarea de către custode a tuturor atingerilor integrităţii punctului fosilifer, a gardului
de protecţie sau a panoului de prezentare constatate cu ocazia patrulării către Primăria
comunei Borăscu.
 Permisiunea intrării în rezervaţie numai a personalului de specialitate în scop de
cercetare paleontologică, sau a grupurilor organizate cu elevi însoţiţi de cadre de specialitate
(profesori geografi sau de ştiinţele naturii) cu avizul primăriei comunei Borăscu.
 Reamenajarea frontului depozitului fosilifer în cazul unor prăbuşiri sau alunecări de
teren, prin îndepărtarea materialului dislocat.

11. CONCLUZII

Studiul ariilor paleontologice protejate de vârstă pliocenă din Oltenia a scos în evidenţă o serie
de locuri fosilifere importante din formaţiunile Pliocenului din Oltenia, dar şi o serie de neajunsuri
ale modului în care acestea au fost stabilite şi propuse spre legiferare, precum şi asupra modului în
care este realizată protejarea lor.

Au fost examinate pe teren, ariile paleontologice pliocene din Oltenia, cuprinse în anexa III la
legea 5/2000:

Cercetarea a constat în verificarea  pe teren a tuturor locurilor fosilifere menţionate mai sus, ca
amplasament, stare fizică actuală,cât şi ca succesiune litostratigrafică şi conţinut paleontologic.

Analiza în detaliu a fiecărui loc fosilifer pliocen din Oltenia protejat prin lege, permite
următoarele aprecieri generale asupra acestora:

Locul fosilifer Bucovăţ, foarte important din punct de vedere ştiinţific a fost câţiva zeci de
ani inaccesibil din cauza prăbuşirii de material şi înierbării acestuia. In anul 2000 când s-a făcut o
nouă excavare în apropiere pentru construcţia unei locuinţe, nivelul fosilifer, foarte gros şi foarte
bogat faunistic a ieşit din nou la suprafaţă.

Locul fosilifer Drănic din versantul drept al Jiului, ignorat multă vreme deoarece nu avea căi
de acces, a fost descoperit  în 1971.

Datorită înălţimii taluzului (circa 50 m) care desparte piemontul de lunca Jiului şi situării
nivelelor fosilifere în partea superioară a acestuia, acest loc fosilifer, de asemenea important pentru
conţinutul faunistic de moluşte dar şi de micromamifere, este mai puţin vulnerabil la intemperii,
alunecările produse afectând numai partea inferioară a versantului..

Locul fosilifer Groserea, situat în râpa de deschidere a unei pornituri de teren, care ulterior a
fost utilizată ca loc de prelevare a nisipului pentru diverse activităţi umane, prezintă un singur nivel
fosilifer cu grosime mică, situat în partea inferioară a deschiderii.

Datorită prelevării de nisip de către localnici locul fosilifer prezintă o mare vulnerabilitate
privind menţinerea integrităţii acestui afloriment.
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Este de subliniat şi faptul că acest nivel fosilifer subţire, cu puţine specii şi cu resturi fosile
slab conservate nu prezintă importanţa care i s-a dat acestuia.

În deplasarea pe teren am descoperit însă, o nouă deschidere la Aninoasa langă drumul
judeţean peste drum de biserică, mult mai bogat fosilifer şi cu acces deosebit de  uşor. Fiind situat
în imediata apropiere a drumului judeţean, poate fi ţinut sub observaţie de către cei în drept.

Resturile de mamifere de la Groşerea, amintite la Muzeul Olteniei, fără a fi localizate,
recomandă menţinerea locului fosilifer şi pentru mamifere romaniene ca arie protejată prin lege, dar
incluzând şi locul fosilifer cu moluşte de lângă biserica din Aninoasa.

Locul fosilifer Gârbovu, este în prezent ca inexistent, deschiderea fiind opturată de alunecări
de teren. Numai din materialul alunecat s-au putut colecta resturi fosile. Acest punct fosilifer este
reprezentat de puţine specii de moluşte, astfel încât şi din acest punct de vedere menţinerea lui în
categoria ariilor protejate nu se susţine.

Locul fosilifer Săuleşti, nu mai există în prezent, fiind acoperit în întregime de depozite
deluviale şi de vegetaţie. Mai este vizibil parţial numai în patul văii. De asemenea nu au fost găsite
alte fosile în afara unui singur gen: Pristinunio, formă foarte răspândită în toate aflorimentele
fosilifere romaniene cu „unionizi sculptaţi”..

Locul fosilifer Valea Deşului. Este în prezent deteriorat, prin prelucrarea terenului în prezent
aflorimentul fiind vizibil doar în marginea drumului ce merge de la Valea Deşului la Totea de
Hurezani.

Locul fosilifer Pietrele Roşii, din bazinul superior al pârâului Huşnicioara, are încă de când a
fost descoperit puţine specii şi care sunt răspândite în toate locurile fosilifere din acelaşi nivel
faunistic, astfel încât înscrierea în arii protejate nu-şi justifică importanţa necesară. În plus, în
prezent este acoperit de un zid de sprijin la drumul judeţean DJ607A şi de alunecări de teren
înierbate.

Din analiza stării fizice a locurilor fosilifere pliocene actuale protejate prin lege şi a
conţinutului fosilifer al acestora, rezultă necesitatea scoaterii din lista ariilor protejate anexa la legea
5/2000 a următoarelor locaţi:

2448 Locul fosilifer Gârbovu oraşul Turceni;
2450 Locul fosilifer Săuleşti comuna Săuleşti;
2626 Locul fosilifer Pietrele Roşii comuna Husnicioara jud. Mehedinţi.

Au fost incluse deci în lista locurilor fosilifere pliocene din Oltenia Gârbovu, Săuleşti, Pietrele
Roşii, slab fosilifere şi necunoscute în lucrări de specialitate, de largă circulaţie, ignorându-se în
schimb locuri fosilifere foarte importabte ca: Podari, Scoruşu, Bâlta (unic ca prezentare pentru
nivelul cu „unionizi sculptaţi”), Buiceşti, Scoruşu, etc.

Altă concluzie ce se desprinde din analiza locurilor fosilifere pliocene protejate, este aceia că
nu există protejat nici un loc fosilifer dacian, deşi există numeroase aflorimente importante la Ilovăţ,
Siseşti, Scoarţa, Hârnea, Genuneni dar mai ales locul fosilifer Valea Mare de la Bengeşti unde
Papaianopol a stabilit  parastratotipul Geţianului pentru partea de vest a Bazinului Dacic, sau Valea
Ergheviţa unde s-a precizat limita Ponţian/Dacian în aceiaşi parte a Bazinului Dacic.

Din acest motiv am întreprins cercetarea locurilor fosilifere, mult mai importante ca suprafaţă
dezvelită, bogăţie faunistică de moluşte, la care se adaugă şi fauna de micromamifere fosile, cum
sunt: Drănic, Bâlta, Scoruşu, Buiceşti dar şi a unor locurilor fosilifere cu faună daciană, care până în
prezent nu au fost protejate; de la Ergheviţa şi Valea Mare-Bengeşti, şi a unui loc fosilifer cuaternar
de mamifere de la Leu, pe care le propunem pentru includerea în lista celor protejate prin lege.

Pentru fiecare loc fosilifer s-a întocmit câte o fişă însoţită de fotografii ale aflorimentului şi
planul zonal în care s-a menţionat: amplasamentul, căile de acces, istoricul, relieful, descrierea
geologică, conţinutul faunistic cunoscut.
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Pentru analiza tafonomică, ţinând seama de indicaţiile din tratatele de paleontologie privind
poziţia valvelor de lamelibranhiate ca indicatoare a caracterului depozitului fosilifer (aflat pe locul
de vieţuire, transportat de valuri şi depus la marginea apelor ca falun, sau sortat în funcţie de
mărimea şi greutatea specifică a cochiliilor în interiorul apei curgătore sau lacului). Unde a fost
posibil, s-a inventariat poziţia în special a valvelor de lamelibranhiate.

În locurile fosilifere Gârbovu şi Săuleşti, fosilele formează fie un singur nivel în care sunt
înşiruite discontinuu valvele lamelibranhiatelor şi cochiliile gastropodelor: fie îngrămădiri formate
în proporţie de 75 – 80 % din depozitul lumachelic, care demonstrează că depozitul respectiv
reprezintă un falun format la marginea unui mediu lacustru, în care valurile de mal reprezintă
agentul constructor al depozitului. Excepţie face locul fosilifer Groşerea-Aninoasa unde deasupra
unui lumachel există câţiva metri de nisipuri în care valvele de fosilele sunt mai rare şi în general în
poziţie verticală sau înclinată şi mai rar orizontală ceea ce sugerează creşterea nivelului apei şi
mutarea succesivă a ţărmului.

O menţiune aparte trebuie făcută pentru locul fosilifer Bâlta, care pe lângă măreţia deschiderii
prezintă un perete nisipos înalt de peste 20 m împestriţat cu valve sau chiar cochilii întregi de
bivalve majoritatea în poziţie verticală, ne înghesuite ca într-un falun, fapt ce nu poate fi explicat
decât prin moartea în arealul în care au vieţuit, într-un domeniu lacustru evident, a cărui nivel a
crescut continuu.

Pentru gastropode nu s-a putut face o analiză decât la Bucovăţ (deschiderea actuală unde la
baza aflorimentului se află un lumachel unde viviparele reprezentate de speciile rudis rudis şi rudis
strossmaierianus, turgitus turgitus şi turgidus pilari, orientate aproape exclusiv în poziţie cu
protoconca în sus, în restul aflorimentelor viviparele sunt aşezate dezordonat între bivalve, care
predomină.

În locul fosilifer Podari, propus pentru protejare, nu se observă o sortare sau o orientare
particulară a fosilelor în strat. Se găsesc multe fragmente dar si exemplare aproape întregi de
moluşte, nerulate, aflate în stare bună de conservare. La gastropode, în general nu s-a păstrat ultimul
tur de spiră..

La Bâlta, dezvoltarea unui mare număr de genuri şi specii, cu indivizi aflaţi în toate stadiile de
dezvoltare ontogenetică ne indică condiţii normale de dezvoltare a faunei la marginea unui bazin de
sedimentare lacustru, cu valuri. Majoritatea cochiliilor de lamelibranchiate sunt desfăcute ceia ce
atestă faptul că depunerea este a unor valve detaşate din locul de vieţuire a moluştelor respective. Se
constată de asemenea că majoritatea valvelor sunt în poziţie cvasiverticale ca efect al depunerii într-
un mediu liniştit când bivalvele au murit în locul de vieţuire. În cuprinsul lumachelului gastropodele
sunt de talie medie sau multe de talie mică şi fragile, astfel că poziţia lor in situ este greu de depistat.

La Buiceşti formele descrise sunt bine păstrate, unele având ambele cochilii şi muşchiul
aductor fosilizat. Aceasta înseamnă că nu au fost transportate fosilizîndu-se în locul de vieţuire.

Ţinând cont că deşi Oltenia are multe locaţii în care s-au găsit resturi de mamifere pleistocene,
nu există nici un loc protejat prin lege, am propus să fie protejat locul fosilifer cu mamifere fosile
Leu, unde s-a descoperit o bogată faună de trecere de la Pliocen la Pleistocen (dintre care
Mammuthus (Archidiskodon) meridionalis aproape întreg) şi pentru că zăcământul nu este epuizat.

Analiza locurilor fosilifere protejate a scos în evidenţă faptul că aflorimentele fosilifere
romaniene sunt cantonate în general în roci moi, în principal nisipuri vulnerabile la acţiunea
agenţilor externi, cu risc geomorfologic ridicat, dar şi cu riscul de a fi distruse din cauza excavaţiilor
pentru materialul respectiv, nisipuri şi pietrişuri mărunte, utile în activităţi de construcţie şi drumuri.
Fenomene geomorfologice recente: prăbuşiri, alunecări de teren sau invazia vegetaţiei, sau
intervenţii antropice, au afectat grav locurile fosilifere Săuleşti, Gârbovu, Pietrele Roşii.

În privinţa prevederilor legale privind marcarea locurilor fosilifere protejate, cu excepţia
câtorva (Bucovăţ, Valea Deşului) acestea nu sunt semnalizate şi uneori nu intră în atenţia
administraţiei locale.
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In afară de contribuţiile la cercetarea ştiinţifică a locurilor fosilifere pliocene şi cuaternare
protejate existente sau propuse şi a studiului tafonomic, datorită necesităţii de a evalua şi din punct
de vedere al ponderii şi poziţiei formelor conţinute în  aceste locuri fosilifere, am  colectat cât mai
multe specii, care au fost determinate şi prezentate în capitolul Paleontologie, însoţit de 27 planşe cu
ilustrarea acestora. Prezentarea taxonilor determinaţi în planşele anexate s-a făcut pentru fiecare loc
fosilifer în parte, pentru a pune în evidenţă conţinutul paleontologic al acestora.

 Evoluţia ariilor protejate este un proces dinamic, continuu. Din acest motiv cercetările
întreprinse pentru caracterizarea ariilor protejate pliocene din Oltenia şi pentru punerea în valoare a
noi situri paleontologice iniţiază o etapă de cercetare care trebuie să continue.

Considerăm ca lucrarea noastră este o bază de plecare pentru cercetările ulterioare, pentru
punerea în valoare a patrimoniului paleontologic românesc.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Andreescu I. (1982), Biocronologia şi cronostratigrafia Pliocenului Superior din Bazinul Dacic.
An. Univ. Buc.-Geol.XXXI pg. 55-65, Bucureşti.

Andreescu I. (1983), Biochronology and Chronostratigraphy of the Upper Pliocene and Lower
Pliocene în the Dacic Basin.,Anuar IGG, LIX 153-160, Bucureşti.

Andreescu I. (2008) Magnetobiostratigrafia depozitelor sarmaţian-pliocene din estul Bazinului
Dacic. In “Paleoambianţe şi paleodiversitate în contextual schimbărilor globale” pag.5-116
Ed. EIKON, Bucureşti.

Andreescu I., Codrea V.,Lubenescu Victoria, Petculescu Al., Ştiucă E., (2010) New
developments in the Upper Pliocene-Pleistocene Stratigraphic Units of the Dacian Basin
(Eastern Paratethys), Romania, în vol. Quaternary Stratigraphy And Paleontology Of The
Southern Russia: Connections Between Europe, Africa and Asia 2010 Annual Meeting
INQUA-SEQS Rostov-on-Don.

Apostol L., Popescu A. (1963) Sur la présence d’Anancus arvernensis Croizet et Jobert à Covrigi.
Région  d’Oltenie. Traveaux Mus. Hist. Nat. „Grigore Antipa”. IV. Bucureşti.

Apostol L. Enache C., (1979) Etude de l’espece Dicerorhinus megarhinus (De Christol) du Bassin
Carbonifere de Motru (Roumanie)., Travaux de Museum d’Histoire naturelle Grigore Antipa,
vol.XX, Bucureşti.

Apostol L., Costăchescu Gh. (1981), Mammiferes fossiles quaternaires decouverts a Padea
(depart.de Dolj, Roumanie), Trav.Mus.d’Hist.Nat.”Gr.Antipa”, XXIII,  pg.313-325, 16 fig,
Bucureşti.

Athanasiu S. (1926) Elephas planifrons dans le Pliocène supérieur de Roumanie. II. Elephas
planifrons dans les couches Levantines d’Orodelu, district de Dolj, Oltènie. An. Inst. Geol. XI
Bucureşti.

Baciu C., Valaczai T.,(1997), Utilizarea sistemelor informatice în gestiunea resurselor şi a
mediului ambiant, St. şi Cercet. Ştinţele Naturii, nr.3, pg.111-114, Bistriţa.

Bălteanu D.,Dumitraşcu Monica, Ciupitu D.,(2003), Romania. Ariile naturale protejate Harta
scara 1:100.000, Ed. Acad. Rom., Bucureşti

Bielz E.A. (1864), Die jungtertiaren Schichten nachst Krajova in der Wallachei, Verh. Mitt.
siebenb. Ver. Naturwiss. Hermannstadt.

Bleahu M., Brădescu Vl., Marinescu Fl. (1976), Rezervaţii Naturale Geologice din România, 401
pg, Ed. Tehnică Bucureşti.

Bobârnac B., Popescu M., Cârţu D., (1984), Rezervaţii şi monumente ale naturii din Oltenia, 215
pg., Ed. Sport-Turism, Bucureşti..



46

Boengiu S., (2001), Modificări cuaternare în aria subcarpatică şi piemontană Getică, Muzeul
Oltenia, Studii. şi Comunicări, vol.XVII, pg.19-23, Craiova.

Borza A. (1924), Protecţia naturii în România, Bul.inf. al Grădinii Bot. şi Muz. Bot.de la Univ.
Cluj, IV-I,1-26, Cluj Napoca.

Ciobanu N.,(1972), Monumente ale naturii din judeţul Olt, St. şi Cercet. SOMN Oltenia, Tg. Jiu.
Codrea V. (1997) An approach to the pliocene of the western part of the Dacian Basin, Spec. Publ.

Geoinstitute no.21 pg.15-22, Belgrad.
Codrea V. (2000), Rinocerii şi tapirii terţiari din România, Ed. Presa.Univ., pg.174, Cluj Napoca.
Codrea V.,Ţibuleac P.,(2000),Dinosorex zapfei ENGESSER 1975 (Insectivora, Mammalia) from

the Volhinian of Bogata (Western Moldavian Platform), Acta Paleontologica Romaniae, vol.
II, Universitas Napocensis Academia Română, pg.93-98, Ed.Presa Universitară Clujeană, Cluj
Napoca..

Davitaşvili L. S. (1956) Curs de Paleontologie. Ed. Tehncă, Bucureşti.
Diaconu Florina, Enache C. (2000) Punctul fosilifer de pe Valea Chioşmeni-Mehedinţi Muzeul

Olteniei. St. Cercet. St. Nat. XVI.pg.37-42, Craiova.
Enache C. (2000) Fauna de gastropode de la Drănic judeţul Dolj. Muzeul Olteniei. St. Cercet. St. Nat.

XVI.pg.31-36, Craiova

Enache C. (2000) Considération sur la limite Dacien – Romanien. An.ale Univ. Craiova 1/III Sere
nouă

Enache C., Pătruţoiu I. (2000) Considération sur la limite Dacien – Romanien. Stud. Univ.
„Babeş-Bolyai, Geologia, XLV,2.

Enache C., Popescu A., Diaconu T. (2001) O nouă deschidere în punctul fosilifer Bucovăţ – Dolj.
Muzeul Olteniei. St. Cercet. St. Nat. XVII. Craiova

Enache C., Pănoiu Liliana (1989) L’esquisse tectonique des dépôts à Lignites de la région
comprise entre Jiu et Danube. Stud. Univ. 2Babeş Bolyai” Seria Geiol. Geograf. XXXIV nr.1
Culj-Napoca.

Enache Gh. (1981) Consideraţii privind perspectivele creşterii rezervelor de lignit din Oltenia.
Mine, Petrol, Gaze, 4 Bucureşti.

Feru M., Radulescu C., Samson P. (1978) Biostratigraphie (micromammiferes) des depots plio-
pleistocenes de la zone de Slatina (dep. d'Olt). Travaux de l'Institut de Speologie "Emile
Racovitza" Bucharest 17:117-134.

Feru M., Radulescu C., Samson P. (1979), Biostratigraphie (Micromammiferes) des depots, plio-
pleistocenes du domain getique de la Depression Valaque, Trav. Inst. Speol. “E.Racovitza”,
XVIII, pg.141-169,1 tabl,3 fig, Bucureşti

Feru M., Rădulescu C.tin., Samson P., (1983) Succession des mammiferes plio-pleistocenes dans
le Bassin Dacique (Roumanie), An. Inst. de Geol. şi Geofiz., Stratigrafie şi Paleontologie, vol
LIX, pg. 161-167, Bucureşti.

Fodor T., (1972), Comori ale naturii din România, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
Giorgescu Victoria (1987) Punctul fosilifer de la Pietrele Roşii, Bazinul Minier Husnicioara.

Natura XXXVIII, nr.4 Bucureşti.
Huică I. (1977) Studiul geologic al depozitelor miocene şi pliocene dintre Valea Sohodol şi Valea

Blahniţa – judeţul Gorj (depresiunea getică). An. Inst. Geol. Geofiz. LI. Bucureşti.
Ionescu-Argetoaia I. P. (1918 a) Pliocenul din Oltenia. An. Inst. Geol.VIII. pg.261-380, Bucureşti.
Ionescu-Argetoaia I. P. (1918 b) Contribuţiuni la studiul faunei de moluşte pliocene din Oltenia.

An. Inst. Geol. VIII. Bucureşti.



47

Ionete I., (1973) Monumente ale naturii în judeţul Vâlcea, St. Şi Cercet, SOMN Oltenia, Rm
Vâlcea.

Liteanu E. (1955) Fauna daciană de la Zăval. Bul. Acad. Rom. VII Bucureşti.
Liteanu E.(1960), Despre probleme limitei superioare a Terţiarului în Depresiunea Valahă, St. şi

Cerc.de Geol.,V/2, pg. 343-360, Bucureşti
Lubenescu Victoria, Diaconu M., Radu A., Ştefănescu C., Cornea C.(1987). Stratigraphie des

depots neogenes de la Plate Forme Moesienne (Sector Drăgăşani – Olt - Roşiorii de Vede-
Alexandria), Inst. Geol. Geograf.,D.d.S., vol. 72-73/4, pg.115-126.

Lubenescu Victoria (2004) Limita Dacian/Romanian. În “Romanianul şi problemele lui”. Acad.
Rom. Inst. Speol. “Emil Racoviţă” Bucureşti

Lubenescu Victoria, Zazuleac D. (1985), Les Viviparides de Neogen superieur de Bassin Dacique.
Memoires XXXII pg. 77-136, 34 pl, Bucureşti

Lubenescu Victoria, Lubenescu-Jansa Dana (2005) Contribution to the study of the
Dacian/Romanian limit in the Basin of Buzău Valley based on dreilling results.Acta Paleont.
Roumaine, 5, p.295-298, Bucureşti.

Lubenescu Victoria, Nichiforescu H. (1987) Cercetări geologice şi hidrogeologice în partea de
vest a Depresiunii Getice (interfluviul Jiu – Motru. Com. Geol. Stud. Tehn. Econ. E 7.
Bucureşti.

Macaleţ Rodica, (2002), Nouvelles especes du genres Zagrabica et Melanoides dans la Dacien de
Bassin Daciques, Acta Paleontologica Romaniae, vol. III, Societatea Paleontologilor din
România Academia Română, pg. 257-266, Ed.Vasiliada 98, Iaşi.

Maloş Ana. (1971), Consideraţii asupra rezervaţiilor geologice din Oltenia, St.şi Cercet. SOMN
Oltenia, Craiova.

Marinescu Fl. (1978) Stratigrafia Neogenului superior din sectorul vestic al Bazinului Dacic. Ed.
Acad. Rom. Bucureşti.

Meilescu C. (1994) Contribuţii la cunoaşterea geologică a depozitelor Pliocenului din cariera de la
Husnicioara. “Drobeta”, Buletinul Şt. Muzeul “Porţile de Fier”, Drobeta-Turnu Severin.

Munteanu D., Dârjan S., Szabo J.jr. (2004) Arii de importanţă avifaunistică din România-
Documentaţii, 307 pg., Ed. Alma Mater, Cluj Napoca.

Neumayr M. (1869) Beiträge für Kenntins fossiler Binnenfaunen I., II.. Jb. K. K. Geol. Reichsandst.
Wiena.

Pană Ioana, Enache C., Andreescu I. (1981) Fauna de moluşte a depozitelor cu ligniţi din
Oltenia. Tipogr. Oltenia. Craiova.

Papaianopol I. (1989), L’Etude des unionides du Romanian inferieur (Pliocene) de la zone des plis
diapirs externes de Muntenia orientale (Bassin Dacique), Memoires Inst. de Geologie et de
Geophysique, vol.34 pg.1-55, pl XXXVIII, Bucureşti.

Papaianopol I. (1989), L’Etude des pachydacnes (Bivalvia, Limnocardiide) du Bassin Dacique,
Memoires Inst. de Geologie et de Geophysique, vol.34 pg.57-122, pl XIX, Bucureşti

Papaianopol I., Popescu C.D.,(1997), La faune mollusques du Romanien de Greaca (Plate-Forme
Moesienne, Bassin Dacique, Romania), Acta Paleontologica Romaniae, vol. I, University of
Bucharest, Romanian Academy, pg.197-210, Bucharest.

Papaianopol I., Macaleţ Rodica.(2002), La biozonation (Mollusques) au Roumanien de Bassin
Dacique, Studia Universitatis Babeş Bolyai,  vol. Special Issue 1, pg. 279-284, Cluj Napoca.

Patrulius D. (1956) Rezervaţii paleontologice şi puncte fosilifere declarate monumente ale naturii,
Ed. Academiei, rev. Ocrotirea Naturii, vol.2, pg.181-183, Bucureşti.



48

Pavnotescu V., (1995), New species of Unionids in the middle romanian in the wester part of the
Dacic Bassin, Rom. Journ. Pal. Inst. Geol. Rom., Bucureşti

Pătruţoiu I.,Stamate Fl.,Meilescu C.(1998) Fauna Romanian medie de la Buiceşti-Mehedinţi,
Studii şi Cercetări-Ştiinţele Naturii Vol 4 p.73-86, Muzeul Bistriţa Năsăud.

Pătruţoiu I., Enache C. (1999) Contribuţii la stabilirea limitei Ponţian – Dacian în zona vestică a
Bazinului Dacic. Stud. Cercet. (Geologie-Geografie), Bistriţa.

Pătruţoiu I. (2000) Geologia pliocenului cu ligniţi dintre Dunăre şi Motru. Teză de doctorat. Univ.
“Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.

Pătruţoiu I. (2000) Date noi privind stabilirea limitei Ponţian-Dacian în vestul Bazinului Dacic,
Oltenia Studii şi Comunicări Ştiinţele Naturii, vol.XVI, pg.48-50, Craiova.

Pătruţoiu I. (2003), Istoricul cercetărilor geologice asupra formaţiunilor pliocene din nord vestul
Bazinului Dacic, în vol.Personalităţi şi Instituţii, Ed. Helios, Craiova.

Pătruţoiu I.(2004), The Pontian-Dacian limit in the wesewn area of the Dacic Basin, Acta
Palaeontologica Romaniae vol.IV, p.343-344, Ed. Supergraph Cluj Napoca.

Pătruţoiu T.C.R., Pătruţoiu I. (2010) Contributions to the knowledge of the Romanian from the
western Dacian Basin: The molluscs’ fauna from Răcarii de Jos (Dolj County.) ABAH
Bioflux, 2010, Volume 2 International Journal of the Bioflux Society.

Petrescu I., Biţoianu Cornelia, Nicorici M.,Mărgărit Gh., Nicorici E., Pătruţoiu I., Todros C.,
Popescu D., (1986), Geologia zăcămintelor de cărbuni 1. Probleme Fundamentale, 314
pg.15.pl.Ed. Tehnică, Bucureşti.

Petrescu I.,Mărgărit Gh.,Nicorici E.,Nicorici M.,Biţoianu Cornelia, Duşa A.,Ţicleanu N.,
Pătruţoiu I., Todros C., Munteanu A., Ionescu M., Buda A.,(1987), Geologia zăcămintelor
de cărbuni 2. Zăcăminte din România, 386 pg.,Ed. Tehnică, Bucureşti.

Petrescu I., Codrea V., Pătruţoiu I., Meilescu C.(1987) Contribution a la connessance de la
geologie, de la paleontologie, de la palynologie et de la genese des formations de charbon du
pliocene superieure-Romanien de la zone Roşia-Pesteana-Turceni (Departament de Gorj)
Studia Univ. Babeş Bolyai, Geologia-Geographia an XXXII/2., Cluj Napoca.

Petrescu I., Bican-Brişan Nicoleta, Meilescu C., Pătruţoiu I.,(2001), Palynological Researches
Concerning the Pontian on the Vişenilor Vlley and Boereasca Valley-NE of Drobeta Turnu
Severin (SW RN Romania). Studia Univ.Babeş Bolyai –Geologia, an XLVI/2, p.23-34, Cluj
Napoca.

Petrescu I., Bican-Brişan Nicoleta, Meilescu C., Pătruţoiu I., (2002), The palynology of the
Pontian from Batoţi-Mehedinţi,  (Sout Western Romania), Acta Paleontologica Romaniae, vol.
III, Societatea Paleontologilor din România Academia Română, pg. 347-358, Ed.Vasiliada 98,
Iaşi.

Pop E., Sălăgeanu N. (1965) Monumente ale naturii din România, Ed. Meridiane, Bucureşti
Popescu A., Diaconu Th., (2002), Punctul fosilifer Brădeşti, Oltenia Studii şi Comunicări Ştiinţele

Naturii, vol.XVIII, pg.31-32, Craiova.

Popescu A..(2004). Sur le gisement paléontologique Leu (Mammalia, Pléistocène). Acta
Palaeontologica Romaniae. 4: 369-371. Edit. Supergraph. Cluj-Napoca

Porumbaru R. (1880) Fossiles dans les collines tertiaires des environs de Craiova. Bull. Soc.
Géolog.Françe. Paris.

Porumbaru R. (1881) Etude géologique des environs de Craiova, parcours Bucovatzu-Cretesti. Ed.
Gauthier - Villars, Paris.

Puşcariu V. (1972) Parcuri Naţionale şi rezervaţii naturale din România, Ed. Academiei, Rev.
Ocrotirea Naturii, vol.16, nr.2, Bucureşti.



49

Rădulescu C., Samson P., Ştiucă E. (1989), Pliocene(Lower Romanian) micromammals in the
Dacic Basin, Mişc. Speol. Rom.,1, 313-326, Bucureşti.

Rădulescu C., Samson P., Ştiucă E., Enciu P.,Popescu A.,(1993), A new fosil mammal
association of the Jiu valley. A contribution to the Early Late Pliocene biostratigraphy of the
Dacic Basin.Romania. Trav.Inst. Speo.”E. Racovitza“, 32, 95-105, Bucureşti.

Rădulescu C., Samson P., Ştiucă E., Enciu P.,Popescu A.,(1993), Sur la decouverte de nouvelles
associations de micromammiferes dans Pliocene d’Oltenie. Implications paleogeorgaphique.
An. Univ. Bucureşti. Geol. 42, 69-78, Bucureşti.

Rădulescu C., Popescu A.,Petculescu A., (2001), Les atriodactyles Plio-Pleistocenes du secteur
oust (Oltenie) du Bassin Dacique. Muzeul Oltenia, Studii. şi Comunicări, vol.XVII, pg. 24-30,
Craiova.

Roşculescu E.,Schoverth Ecaterina (1962) Dacianul de pe Valea Huşniţei. Com. Geol. D. d. S.
XLVII. Bucureşti

Roşculescu E.,Huică I., (1972), Notă asupra reconsiderării taxonomice şi biostratigrafice a faunei
de unionaceae din depozitele de la baza Pliocenului din Oltenia de nord vest. Inst.Geol. St.
Teh. Econ. Seria H, Bucureşti.

Sălăgeanu N.,Puşcariu V. (1970) Istoricul ocrotirii naturii în România, Ed. Academiei, Rev.
Ocrotirea Naturii, vol.14, nr.2, Bucureşti.

Schoverth Ecaterina şi al. (1963) Cercetări geologice din zona centrală din vestul Câmpiei Getice.
Com. Geol. Stud. Tehn. Econ. E 5. Bucureşti.

Schoverth Ecaterina, Bandrabur T. (1963) Date noi asupra Pliocenului din zona Gura Jiului.
Com. Geol,. Stud. Tehn. Ec. E 6 Bucureşti.

Stoica C., Schoverth Ecaterina (1962). Neozoicul dintre V. Luncavăţului şi V. Govorei. Com.
Geol. D. d. S. XLIII. Bucureşti

Ştefănescu Sabba (1881) Studiu geologic asupra împrejurimilor Craiovei. Rev. Şt. Ser. II. 13.
Bucureşti.

Ştefănescu Sabba (1889) Memoriu relativ la geologia judeţului Doljiu. Anuar Biur. Geol. I /  4.
Bucureşti.

Teisseyre W. (1907) Contribuţiuni la fauna neogenă a României. Anuar Inst. Geol.1, fasc.2.
Bucureşti.

Ţibuleac P., Codrea V., (2000), Presence of the Cervidae in coal – bearing deposits of Volhynian
(Lower Sarmatian) from Lecuşteni-Falticeni (Moldavian Platform), Analele Ştiinţifice ale
Universităţii „ Al.I. Cuza“, Geologie, XLII-XLIII, PG. 145-148, Iaşi.

Ţicleanu N., Petrescu I., Diaconu Florina,Meilescu C., Pătruţoiu I., (2002) Fossil plants from
Pontian deposits at Batoţi Mehedinţi, Studia Universitatis Babeş Bolyai,  vol. Special Issue 1,
pg.351-364, Cluj Napoca

Wenz W. (1941) Die Mollucken des Pliozäns der rumänischen  Erdöl-Gebiete. Ed. W. Kramer, Frankfurt a.
M.

xxx (1968) Harta geologică scara 1: 200.000 foaia nr.33 Tg. Jiu, Comitetul de Stat al Geologiei -
Institutul Geologic, Bucureşti.

xxx (1967) Harta geologică scara 1: 200.000 foaia nr. 40 Tr. Severin, Comitetul de Stat al
Geologiei - Institutul Geologic, Bucureşti.

xxx (1967) Harta geologică scara 1: 200.000 foaia nr. 41Craiova, Comitetul de Stat al Geologiei -
Institutul Geologic, Bucureşti.

 xxx (1967) Harta geologică scara 1: 200.000 foaia nr. 42 Slatina, Comitetul de Stat al Geologiei-
Institutul Geologic, Bucureşti.



50

xxx   (1992), Directiva 92/43 CEE/21 mai 1992 Privind conservarea habitatelor naturale şi a
speciilor de faună şi floră sălbatică.

xxx  (2007) Evaluarea statutului de conservare al habitatelor şi speciilor de interes comunitar în
România -ghid metodologic, Ed. Balcanic, Timişoara.

xxx  (2007). OUG nr 57/2007 Privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale de floră şi faună sălbatecă.-MMDD.

xxx (2008), Ord. nr. 1533/27.11.2008, privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării
ariei protejate care necesită structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a
custodiei ariei protejate care nu necesită structuri de administrare. – MMDD.

 xxx www.stratigraphy.org/upload/ISChart2009.pdf


