UN CORN DE ALCES PALMATUS HAM. SCHMITH IN BALASTIERA .
DE LA APA - JUDEŢUL SATU MARE
VASILE CRISTEA

Cimpia Someşului se întinde la nord şi sud faţă de rîul cu acenume, avînd ca limite - poalele munţilor Oaş, zona piemontană a
munţilor Făget şi bordura răsăriteană a fostului bazin al mlaştinei Ecedea
continuîndu-se cu Cimpia Crasnei. Limita vestică este marcată de linia
ce ar uni localităţile Ardud, Terebeşti - Sătmărel - Doba şi Boghiş.
In totalitatea ei, cîmpia este formată din material aluvionar
adus în mare parte de apele Someşului, avînd un relief monoton. specific zonelor de acumulare.
Caracterul pronunţat piemontan este subliniat de prezenţa unor
largi conuri de dejecţie, îngropate în material aluvionar mai recent.
Altitudinea Cîmpiei Someşului este cuprinsă între 115-165 m.
Fată de bazinele Băii Mari şi a Oaşului, cîmpia prezintă denivelări medii de 60-70 m. Schimbarea înclinării pantei din sectorul Pannonic a·
favorizat dezvoltarea unui vast evantai de împrăştiere a Someşului.
Pe cuprinsul acestei cîmpii - pe partea dreaptă a cursului Someşului pînă la munţii Oaşului se intîlnesc vechii albii ale acestuia•
dintre care amintim: Racta, Pirîul Negru şi Egerul Mare.
Tot pe partea dreaptă se pot separa ciouă cîmpii. Una din ele,
prin mijlocul căreia trece valea Racta, Pîrîul Negru şi Egerul Negru
este cîmpia unui Someş vechi ce ~e aşează cu evantaiele de împrăştiere
din sectorul subcolinar al Oaşului. Cealaltă - prin mijlocul căreia trece Someşu1 - este mai nouă.
Cursul vechi al Someşului (Racta) datează din pleistocen, perioadă spre sfîrşitul căreia, datorită modificărilor tectonice, Someşul îşi
Indreaptă cursul spre vest în actualul traseu.
Pe cursul vechi al Someşului - Valea Ractei la nord de localitatea Apa - judeţul Satu Mare se găseşte în plină activitate de ex.,....
laşi,
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-ploatare o balastieră care prezintă straturi sedimentare în grosime de
pînă la 22 m. cu o stratificaţie tipică de rîu, alcătuile din fragmente de
dacite, pegmatite, micaşisturi şi cuarţ.

Hg. I -

Vedere

par\ială

a balastierei de la Apa (X -

tocul dl'srnperirii)

ln primăvara anului 1970 - de la adîncime de 20 m. a fost
·(·xtras un corn drept de Alces palmatus Ham Schmit. - Eşantionul
este achi ziţiona t de către muzeul judeţean Salu Mare inventariat cu nr.
10.968.
Pe consideratul că este unicul rest fosil a arestui gen dl.? mamif 1;•r în NV Transilvaniei - dăm o descriere amănunţită, în contiriuan',
.a c5antionului.
Clasa Mamifere (Mammalia)
Ordinul Artiodactyla
Subordinul Selenodontia (Ruminantia)
Grupa Cervicorne (Gervoidea)
L\.lces (Elanul)
l\.lces palmatus Ham. Smith
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fig. 2 -

Fig. 3 -
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Acest exemplar este destul de bine conservat - are unele leziuni generate de acţiunea mecanică a agregatelor de exploatore asupra
lui pînă la aducere la suprafaţă.
Cornul are următoarele caracteristici:

IJ
Fig. 4 -

DeloliHe cornului

1. Diametrul pediculului, inclusiv rozeta =

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9 cm.
Diametrul pedicului 6 cm.
Perimetrul pediculului = 18 cm.
Perimetrul extern al rozetei ~ 24 cm.
Perimetrul mînerului deasupra rozetei ~ 18 cm.
Lungimea mînerului de la rozetă pînă la baza paletei
Perimetrul mînerului la baza paletei == 19 cm.
Perimetrul razei bazei lopeţii anterioare = 14 cm.
Lungimea razei întregi a lopeţii anterioare ..... 22 cm.
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IO. Perimetrul razei ruptă a lopeţii anterioara == 12 cm.
li. Lăţimea maximă a lopeţii anterioare = 15 cm.
12. Lăţimea paletei de la baza superioară a minerului pînă la bifurcaţia
ei în cele două lopeţi = 16 cm.
13. Lăţimea maximă a paletei = 49 cm.
14. Lăţimea maximă a lopctii posterioare = 26 cm.
15. Perimetrul la bază a primei raze a lopeţii posterioare = 12 cm.
16. Lu.ngimea primei raze a lopeţii posterioare (vîrful rupt) = 12 cm.
17. Perimetrul celei de a 2-a raze, la bază, a lopeţi i posterioare = 6 cm.
18. Lungimea celei de a 2-a raze a lopeţii posterioare = 4,5 cm.
19. Lungimea celei de a 3-a ra7e a lopeţii posterioare (ruptă) ==- 10 cm .
20. Perimetrul la bază a celei de a 3-a raze a lopeţii posterioare = 12,5
cm.
:n. Lopata posterioară mai are o urmă certă ::i celei de a 4-a raze.
22. Greutatea cornului = 3 kg.
Prezenţa acestui corn de Alces palmatus Ham. Schmith în depozitele sedimentare amintite vine să susţină următoarele:
a) Nic. Macarovici (6) arată că Alces palmatus Ham. Smith
apare în pleistocenul din România, spre sfîrşitul Wlirmianului ~i a trăit
plnă la jumătatea neoliticului „Acest mamifer a trăit începind cu soktrenul şi pînă în cucutenian (neoliticul mijlociu) în România. Cornul desrris, în prezenta comunicare, aparţine speciei Alces palmatus Ham.
Smith, care a trăit pe teritoriul ţării noastre de la finele pleistocenului
!-.upcrior pînă la mijlocul neoliticului.
b) Marele lac panonic s-a retras spre finele Pleistocenului
permitînd formarea marelui con de dejecţie a Someşului - care începe tntre localităţile 1\rdusal şi Seini - jud. Maramureş, şi se continuă pînă la graniţa de vest a R.S.R.
c) Valea Racta - este o certă fostă alhie a Someşului. In Pleistocen Someşul a curs pe această vale - nesuferind ln această perioadă vreo modificare de curs înspre sud-vest.
d) Cu locul unde a fost găsit se completează harta rJe răsptn
dire a elanului pe teritoriul ţării noastre.

https://biblioteca-digitala.ro

B I B LI OGRAFIE

Contribuţii la raionarea fizico-geogra:1că a Cimpiei Tisei - Cluj 1957, p. 362, 358.
R.P.R. Comitetul geologic - Institutul geologic. Dări de s<>amă ale
şedinţelor vol. L. 1/1963-1964/. Partea a II-a. Extras Bucureşti
1965. p. 129.
Studii şi cercetări de geologic, geofizică, geografie. Seria geografie.
Tomul XIII. 1966, nr. 1 Extras. Editura Acad. R.S.R. Ccrcetăr palcohidrogeograficc asupra văii Someşului de A. Bogdan şi B. Diaconeasa pg. 43.
tl„acarovici N.: Asupra cerbilor fosili din Quaternarul Moldovei An.
ştiinţif., Univ. „Al. I. Cuza", Iaşi, S. N., "ect. II (St. Nat.), V. 1959.
Macarovici N.: Contribution â la connaissance de Alces palmatus
Ham. Smith dans le Quaternaire de la Roumanie. Eiszeitalter und
Gegenwart, 12, 1961.
Macar ovici N.: Nouvelles contributions â la connaissance d'Akcs
palmatus Ham. Smith dans le Quaternairc de la Roumanie. An.
ştiinţi!., Univ. „Al. I. Cuza", Iaşi, (S.N.), secţ. II. Tom. IX. 1963.
Riidulescu C. 8. Hermann W. : Asupra prezenţei clanului Alccs c
alces L.) în pleistocenul superior al Transilvaniei. Lucr. Inst. de
Speol., T. VIII, 1969.
Barbu I. Z.: Catalogul Vertebratelor fosile din RomAnia, Acad. Rom.
Mem . secţ. ştiinţifice seria 3, Tom . 7, Buc. 1930.
Ioan Chintăuan - Ovidiu Sîngeorzan: Despre prezenţa unor resturi fosile în cuaternarul din nord-estul Transilvaniei p. 295. Muzeul de istorie Bistriţa. File de istorie. Culegere de studii, articole şi
comunicări Bistriţa 1971.

1 Andrei Bogdan -

2
3

4
5
6
7
8
9

https://biblioteca-digitala.ro

SCH~1ITH GEWEIH lN DER
H.\LU\STGRUPE VON APA (BEZIRH SATU MARE).

EIN ALECES PALMATUS IIAM.

Zusammeniassung
ln cler Samoscl1 (Someş) - Ebenc, in dcm AltL·n Bett dieses
Fh1"ses-genannt Ractabefindet sich cine Ballastgrubc aus dP.r Sand
rund S<•ohottcr gewonnen wcrdcn.
Auc; dieser Grube aus ciner Tide von 20 m. \Vurdt- im Fruhjahr des jahres 1970 das r cchtc Geweih cines Akl.~s palmalus IIam
&himth (Elch) zu Tage gefOrdcrt.
Das Geweih ist im gul<•m 7.ustand Die Paleltc und die Schaufeln sind ganz, mit Ausnahme emiger Sprossen, clic durch Mac;chinen
Wiihn•nd cler Forderung beschădigt wurden.
Die Amvesenheit dit•sscs Geweihs--aus c.11..'m Plcistozan slammend - in cler Ballastgrube von Apa bestătigt die Idee Jass im P leistozan ckr Samosch (Someş) durch das Racta- Bett floss unu erst spa1.cr die Ric-htung nach Westcndurch das heuligc Bett-naltm.
Mit dic~cm Fund wird dic> Verbeitunges7one cks Elchs a ui
.dem Gebict unseres Landes mit cinem neuen Punct l.wrt>id iert.
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