DOUA PLANTE FOSILE NOI PENTRU ROMANIA
DIN LIASICUL INFERIOR DE LA ŞUNCUIUŞ
(JUDEŢUL BIHOR)
de
ZOLTAN CZIER

într-o lucrare anterioară (2) în care ne-am ocupat de cîteva probleme
referitoare la Liasicul inferior de la Şuncuiuş (Jud. Bihor, Munţii Pădurea
Craiului), am semnalat descoperirea în argilitele şi şisturile argiloase din
cariera de la Recea (zăcămîntul Şuncuiuş) a unei asociaţii bogate de plante
fosile.
Reamintim faptul că depozitele Hettangiene (7) din cadrul zăcămîn
tului Şuncuiuş conţin plantele terestre semnalate, în cadrul a două nivele
apropiate situate în baza „Stratelor nr. 1 şi nr. 2 cu Clathropteris".
Studiul florei respective, păstrată sub formă de impresiuni, ne-a
relevat printre altele şi prezenţa a mai multor taxoni noi pentru flora
fosilă a României. Dintre aceştia prezentăm în cele ce urmează o descriere
a taxonilor Pseudoctenis latus şi Nilssonia sp. ex. gr. comtula. Ele apar
pe o placă colectată în vara anului 1988, din nivelul fosilifer situat în
baza „Stratului nr. 2 cu Clathropteris" şi după părerea noastră impresiunea de P. latus reprezintă un unicat, aceasta luînd în considerare faptul că holotipul nu se apropie ca dimensional şi din punct de vedere al
integrităţii frunzei de exemplarul nostru.

*

*

*

Cycadales
Pseudoctenis Se w ard 1911
Pseudoctenis latus D o 1 u d e n k o 1969
1969 Do 1 ude n k o, S va ni d z e, p. 35, Pl. 29, fig. 1-4, iPl. 30,
fig. 1-5.
Material: o impresiune bine conservată (CMBN 1 16501/1).
Descriere: fragment al unei frunze foarte mari (lungimea iniţială
probabilă 1 OOO mm), de tip penat. Frunza prezintă un rachis foarte lat
pe care se inseră altern şi distanţat foliole lungi, de formă lineară alungittriunghiulară, uşor îngustate la bază; inserţia lor se face cu toată baza
pe marginea laterală a rachisului, la un unghi de 90°. S-ar părea că ele
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Fig. 1. Pseudoctenis latus (CMBN 16501/1) (detaliu,
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erau slab asimetrice, de aspect uşor falciform. Foliolele sînt străbătute
de nervuri simple paralele, bombate, al căror număr este de 35 în foliola
cea mai completă.
Dimensiuni: lungimea totală a restului: 395 mm
lăţimea totală: 295 mm
lăţimea rachisului: 14-21 mm
lungimea maximă a unei foliole: 142 mm
lăţimea maximă a unei foliole: 26 mm.
Discuţii: materialul descris aparţine indiscutabil genului Pseudoctenis S e w ar d. Dintre numeroasele specii, ni se pare că cea mai asemă
nătoare este cea descrisă de M. P. Do 1 ude n k o (3) sub denumirea de
P. latus. Din cauza că nu am avut posibilitatea de a face şi un preparat
de cuticulă, a trebuit să ne mulţumim doar cu determinarea macroscopică. P. latus a fost descris din Callovianul din Gruzia {U.R.S.S.), dar
amintim faptul că a mai fost citat şi din Callovianul inferior de la Hîrşova {Dobrogea, R. S. România) (4) însă descrierea sumară şi aspectul
plantei fosile din fotografie cer după părerea noastră revizuirea materialului.
Impreună cu alţi mulţi taxoni, genul Pseudoctenis reprezintă un element caracteristic, însă destul de rar întîlnit, al florei jurasice din provincia indoeuropeană {16). Luînd în considerare poziţiile geografice ale
celor două ocurenţe {din Gruzia, respectiv România), situate pe bordura
nordică a Tethysului {13), considerăm că specia P. latus era foarte probabil specific climatului tropical, cald şi umed, caracteristic pentru aceste
teritorii în Jurasicul inferior şi mediu {14).

*

*

*

Cycadales
Nilssonia B ro n g ni art 1824
N ilssonia comtula H e e r 18 78
1878 He e r, p. 19, Pl. 4, fig. 10-16
1964 Sam y 1 i na, p. 71, Pl. 13, fig. 4, 5a, 6
1976 Samylina, p. 47, Pl. 32, fig. 1.
Material: două impresiuni relativ bine conservate {CMBN 16501/2, 3).
Descriere (16501/2): fragment de frunză cu un rachis gros şi evident
pe care se inseră o lamină puternic sectată, dind naştere la segmente.
Acestea au caracteristic faptul că sînt de lăţimi diferite. Forma lor este
dreptunghiulară, foarte slab sau deloc falciformă, prezintă laturi paralele
sau uşor divergente înspre rachis şi la capătul distal sînt drepte, acest
capăt fiind orientat oblic faţă de laturile segmentelor, formînd deci cu
latura superioară un unghi ascuţit. Segmentele acestea sînt dispuse neregulat, în unghi ce scade de la 90° în bază înspre 62° la partea terminală.
Ele sînt separate prin sinusuri de formă lung triunghiulară ce ajung pînă
la rachis. Nervurile secundare sînt în număr de 7/5 mm.
Dimensiuni: lungimea totală a restului: 110 mm
lăţimea totală: 36 mm
lungimea unui segment: 12-23 mm
lăţimea minimă a unui segment: 4-11 mm
lăţimea maximă a unui segment: 5-14 mm.
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Pl. I. 1. Pseudoctenis latus (CMBN 16501/1).
2. Nilssonia sp. ex. gr. comtula (CMBN 16501/2).
3. Nilssonia sp. ex. gr. comtula (CMBN 16501/3).
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Pl. II. Nilssonia sp. ex. gr. comtula (CMBN 16501/2).
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Discuţii: materialul descris a fost determinat pe cale macroscopică
ca Nilssonia sp. ex. gr. comtula. N. comtula a fost descrisă din Cretacicul
inferior al U.R.S.S., din bazinele purtătoare de cărbuni Lena (17, 18, 19),
Zîreanka (10) şi de la Omsukcean (regiunea Magadan) (11). în Liasic
aceste teritorii aparţineau provinciei paleofloristice siberiene (15) - din
punct de vedere paleoclimatic zonei temperate nordice (8, 9) wnede (5).
Taxonul reprezintă foarte probabil la Şuncuiuş un element exotic,
siberian.

TWO NEW FOSSIL PLANTS FOR ROMANIA
FROM THE LOWER LIASSIC AT ŞUNCUIUŞ (BIHOR COUNTY)
(Summary)

The paleobotanica! researchs undertaken in Recea quarry, as part of the mining exploitation Şuncuiuş, had come to light a rich fossil flora of Lower Liassic,
respectively of Hettangian age.
In this note author presents two new taxons for the fossil flora from Romania,
namely: Pseudoctenis latus and Nilssonia sp. ex. gr. comtula.
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