ICHNOGENUL PLANOLITES NICHOLSON,
1873 IN FORMAŢIUNEA GRESIILOR VERMICULARE
DIN PERMIANUL MUNŢILOR APUSENI DE NORD
de
TITUS BRUSTUR

1. Introducere. În unităţile structurale ale

Munţilor Apuseni de
permiene sînt inegal dezvoltate şi prezintă frecvente
variaţii faciale. Ele cunosc însă o dezvoltare completă şi o grosime maximă în unitatea de Arieşeni. După Bleahu (1963) şi Ianovici et al. (Hl76),
în această unitate formaţiunile permiene, situate discordant peste şis
turile verzi atribuite Carboniferului inferior, cuprind, de jos în sus, următoarele entităţi litostratigrafice: formaţium'a conglomeratelor laminate, formaţiunea gresiilor vermiculare, formaţiunea gresiilor feldspatice
şi formaţiunea gresiilor oligomictice {fig. 1).
Formaţiunea gresiilor vermiculare,
separată în bazinul
Arieşului
Mare (Bleahu, 1963; Bleahu & Dimitrescu, 1964) în cadrul părţii inferioare a Permianului superior, este caracterizată prin gresii litice micacee cu numeroase bioglife care apar în toată grosimea şi pe suprafaţa
stratelor (Bleahu, 1963). Această formaţiune, care prezintă importante
variaţii faciale, înglobează primele manifestări vulcanice hercinice (porfire cuarţifere, tufuri şi tufite). De asemenea, în zona vîrfului Ţapu şi
valea Sibişoara sînt prezente intercalaţii de calcare micritice şi roci bazice de natură bazaltică. Recent, Bordea & Bordea (1985) arată că în
partea de vest a Munţilor Bihor, echivalentul acestei formaţiuni îl reprezintă „formaţiunea detritică-carbonatică" în care riolitele ignimbritice şi spilitele sînt bine dezvoltate. Constituite, din punct de vedere mineralogic, din cuarţ, feldspaţi plagioclazi şi muscovit, gresiile vermiculare prezintă o spărtură neregulată şi o structură lepidogranoblastică
(Stoici, 1983) .. Culoarea acestor roci obişnuit violacee, uneori brun-roş
cată, este datorată granulelor pulverulente de hematit şi limonit. Remarcate de multă vreme, vermiculaţiile atît de caracteristice acestei formaţiuni, au fost citate şi figurate de către Rozlozsnik (1939).
Specimenele analizate în prezenta lucrare provin dintr-un afloriment de gresii vermiculare situate în versantul stîng al Arieşului Mare,
la cca 250 m aval de confluenţa acestuia cu pîrîul Buciniş (pl. I. fig. 1).
Menţionăm că, majoritatea exemplarelor au fost observate în blocurile
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de gresii de la baza versantului, într-un singur caz putîndu-se surprinde
relaţia dintre stratificaţie şi vermiculaţii (pl. I, fig. 3).
Pentru sugestii şi parcurgerea critică a manuscrisului lucrării, autorul mulţumeşte şi pe această cale Dr. Gr. Alexandrescu de la Institutul de geologie şi geofizică şi Dr. I. Berbeleac şi R. Purecel din cadrul
I.P.G.G. Bucureşti.
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Fig. 1 - Coloana stratigrafică a Permianului din unitatea de Arieşeni (după Bleahu,
1963 - simplificat). 1. Fundamentul cristalin; 2. Carbonifer inferior (seria şisturilor
verzi); 3. Permian (3a=Formaţiunea conglomeratelor laminate; 3b=Formaţiunea
gresiilor vermiculare; 3c=Formaţiunea gresiilor feldspatice; 3d=Formaţiunea oligomictică); 4. Triasic (Formaţiunea cuarţitică); 5. Poziţia aflorimentului cu gresii vermiculare din valea Arieşului Mare.

2. Descriere paleontologică. In gresiile vermiculare din aflorimentul menţionat, s-au identificat exemplare aparţinînd ichnospeciilor Planolites beverleyensis (Billings) şi Planolites montanus Richter.
ICHNOGENUL PLANOLITES NICHOLSON, 1873

Planolites lieverleyensis (Billings) Alpert, 1975
Pl. I, fig. 3; Pl. II, fig. 1-6
Sinonimie: vezi Alpert (1975) şi Pemberton & Frey (1982).
Descriere. Galerii cilindrice umplute, neramificate, cu secţiunea
transversală circulară sau eliptică (Pl. II, fig. 3 a, b). De regulă, galeriile sînt drepte (Pl. II, fig. 4) sau uşor curbate (Pl. II, fig. 5, 6), rar cu
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tendinţă de răsucire (PI. II, fig. 1). Suprafaţa galeriilor sau mulajelor
acestora este netedă, fără ornamentaţii. Diametrul galeriilor este variabil, fiind cuprins între 5 şi 15,5 mm (media=9,15 mm; fig. 2 a), relaţi3
lungime-diametru exprimată grafic, fiind reprezentată în fig. 2 b. Umplutura galeriilor este identică cu roca gazdă, această constatare fiind
demonstrată prin difractogramele RX (fig. 3 a, b) şi examenul micro-
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Fig. 2 - Histograma frecvenţei relative a diametrului la Planolites beverleyensis
şi Planolites montanus (a) şi raportul lungime (L) şi diametru (0) la Planolites
beverleyensis (n=numărul de măsurători).

scopic (Pl. III, fig. 2, 3), remarcîndu-se tendinţa de orientare tangenţială
a lamelelor de muscovit care circumscriu periferia şi umplutura internă
a galeriei. Toate exemplarele sînt endichniale, fără o orientare preferenţială, cu excepţia unora, mai mult sau mai puţin paralele, care prezintă faţă de stratificaţie un unghi de cca 45° (Pl. I, fig. 3).

Planolites montanus Richter, 1937
PI. I, fig. 2; PI. III, fig. 1
Sinonimie: vezi Alpert (1975) şi Pemberton & Frey (1982).
Descriere. Galerii cilindrice umplute, neramificate, cu secţiune circulară sau eliptică. Diametrul galeriilor, de pînă la 5 mm, este variabil,
media unui număr de 72 măsurători indicînd o valoare de 2,69 mm (fig.
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2 a). Precizăm că exemplarele figurate în Pl. III, fig. 1 sînt identice cu
cele citate de Bandel (1967) şi Pickerill et al (1984).
Observaţii. Faţă de Planolites beverlcyensis, P. montanus se deosebeşte numai din punct de vedere dimensional, diametrul acestuia din
urmă fiind cuprins între 1 şi 5 mm.
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Fig. 3 - Difractograma RX ilustrind idPntitatca compoziţională dintre roca gazdă (a)
iclmofosil (b). hy: hidrogoethit (a=2-30/o; b=3-40/o); fd: feldspat (a=l5-160/o;
b=l5-l60/o); Qz: cuarţ (a=25%; b=22-23%); ci: clorit (a=5-60/o; b=9-100/o);
ct: caolinit (a=20-210/o; b=l9-200/o). Analist: Galina Cuşnirenco, I.P.G.G. Bucu-

şi

reşti.

3. Discuţii. Ichnogenul PlanolitC's este cunoscut din Precambrian
în Pleistocen (Hăntzschel, 1962; Curran & Frey, 1977). Distribuţia
acestuia indică preferinţa pentru zonele apropiate uscatului, cu ape puţin adînci. Astfel, Planolites asociat altor ichnogenuri (Thalassinoides,
Ophiornorpha, Skolithos etc.) este citat ca fiind prC'zent începînd cu zona de
tranziţie pînă la cea sublitorală (Alpert, 1975; Bandel, 1967; Crirnes &
Gerrns, 1982; Curran & Frey, 1977; Fedonkin, 1977; Hakes, 1977; Kamopînă
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la, 1984; McCarthy, 1979; Plicka, 1978; Roniewicz & Pienkowski, 1977;
Urbanek & Rozanov, 1983) sau în zona circalitorală (Frey & Howard,
1981; Filrsich & Heinberg, 1983; Heinberg & Birkelund, 1984).
1n Permianul superior din împrejurimile lacului Balaton (Ungaria)
sînt citate (Dudich & Halasz, 1967) cinci tipuri endichniale de tuburi de
viermi (care, după părerea noastră pot fi atribuite ichnogenurilor Planolites, Muensteria şi Teichichnus) raportate faciesurilor fluviatil şi
marin.
Abundenţa acestui ichnogen în diferite formaţiuni a determinat individualizarea unei ichnocenoze cu Planolites (Devonian, S.U.A. - Marintsch & Finks, 1982; Jurasic superior, Groenlanda - Filrsich & Heinberg, 1983) sau chiar a unei zone ichnostratigrafice (Oligocen inferior,
Polonia= strate cu Planolites; Roniewicz & Pienkowski, 1977).
Asupra originii acestui ichnogen, se admite (Alpert, 1975) că el reprezintă rezultatul umplerii unei galerii produsă prin înaintarea în sediment a unui organism detritofag. Ekdale (1977) consideră că Planolites
este de origine fecală, rezultînd din trecerea prin tubul digestiv a sedimentului ingerat, simultan cu înaintarea animalului producător prin miş
cări peristaltice, acest gen de locomoţie fiind dovedit prin lipsa ornamentaţiei datorată parapodiilor. După Curran & Frey (1977), ichnogenul Planolites din Pleistocenul marin al coastei atlantice a Carolinei de Nord
(S.U.A.) este foarte asemănător cu galeriile neramificate şi largi produse
de anelidele polichete actuale Nereis şi Marphysa din zona golfului
Texas. Aceste galerii sînt săpate într-un substrat nisipos sau nisipos-argilos din regiunea plajelor joase şi barelor sau bancurilor din zona tidală.
Identificarea ichnogenului Planolites în Permianul unităţii de Arieşeni confirmă astfel prima încercare de explicare a originii şi semnificaţiei paleobiologice a varmiculaţiilor din „seria roşie" (Arabu, 1941). După
acest autor, ,.hieroglifele constînd din tuburi fără ornamentaţii" sînt
dejecţii de viermi sau produse ale unor organisme vermiforme necunoscute care s-au dezvoltat exploziv, în lacurile temporare ale căror mîluri
erau bogate în substanţe organice.
După Ianovici et al. (1976), alternanţa gresii/argile, stratificaţia paralelă şi, în general, lipsa unor episoade grosiere, constituie argumente
care pledează pentru existenţa unor bazine acvatice subsidente, puţin
adînci, situate pe o zonă cu relief aplatizat.
Gradul foarte avansat de bioturbare (fig. 4) pe care îl înregistrează
nivelele de gresii violacee, bogat micafere, indică o densitate mare a înfaunei bentonice şi un interval corespunzător unei rate foarte scăzute
a sedimentării, întreruperea bruscă a bioturbaţiilor dovedind existenţa
unor scurte perioade erozive.
In concluzie, observaţiile preliminare prezentate în nota de faţă
semnalează prezenţa ichnogenului Planolites în formaţiunea gresiilor
vermiculare din unitatea de Arieşeni şi confirmă, totodată, explicaţia
dată de Arabu (1941) tuburilor vermiforme din „seria roşie" permiană.
Continuarea cercetării ichnologice a formaţiunii gresiilor vermiculare ar
putea aduce noi date care să permită precizarea ambianţei de sedimentare a acestei interesante entităţi litostratigrafice.
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Afloriment de gresii vermiculare (săgeata) în versantul stîng al văii Arieşului Mare. aval de confluenţa cu pîrîul Buciniş.
·
Fig. 2 - Planolites montanus Richter. Valea Arieşului Mare, Permian.
Fig. 3 - Planolites beverleyensis (Billings). Specimene endichniale înclinate cu cca
45° faţă de stratificaţie (săgeata). Valea Arieşului Mare, Permian.

Fig. 1 -
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Fig. 1, 2, 4 - Planolites beverleyensis (Billings). Valea Arieşului Mare, Permian.
Fig. 3 - Planolites beverleyensis (Bi!lings). Secţiune eliptică (a) şi circulară (b)
aparţinind exemplarelor din fig. 2. Valea Arieşului Mare, Permian.
Fig. 5 - Gresie violacee complet bioturbată cu numeroase exemplare de Plaoolites
beverleyensis (Billings). Valea Arieşului Mare, Permian.
Fig. 6 - Planolites beverleyensis (Billings). Specimene endichniale. Valea Arieşului
Mare, Permian.
36 - Anuar „Crisia"
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Planolites montanus Richter. Specimene endichniale şi (?) epichniale.
Valea Arieşului Mare, Permian.
Fig. 2 - Secţiune transversală printr-un exemplar de Planolites beverleyensis (Billings) la care se remarcă conturul eliptic şi umplutura internă identică cu masa
rocii gazdă. Imagine negativă.
Fig. 3 - Orientarea tangenţială a lamelelor de muscovit care delimitează conturul
umpluturii interne reprezentate în fig. 2. Nicoli +.
Fig. 1 -
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