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Abstract.
This paper presents paleoichnological data which point out an important palaeoecological change, which
took place in the Eastern Paratethys domain during the Pontian stage.
Cuvinte cheie: Slănicul de Buzău; Pontian; ichnologie; modificări de paleomediu.

Introducere
Zona de studiu face parte din Bazinul Dacic. Lucrările de teren s-au desfăşurat pe
teritoriul localităŃii Şerbeşti, de-a lungul râului Slănicul de Buzău (Fig. 1). Depozitele
ponŃian medii care au fost investigate la Şerbeşti se caracterizează din punct de vedere
sedimentologic prin alternanŃa în timp a faciesurilor continentale şi salmastru-marine.
Faciesurile continentale sunt reprezentate prin depozite fluviale, aparŃinând
ambianŃelor de canal aluvial şi ambianŃe localizate în afara canalului. Acestea din urmă se
remarcă prin varietatea faciesurilor, constând în argile omogene, nestratificate (câmpie de
inundaŃie), nisip fin tabular, cu laminaŃie de curent (flood sheets), cărbuni şi argile
cărbunoase, precum şi paleosoluri.
Sedimentarea salmastru-marină se recunoaşte în zona Şerbeşti prin argile cenuşii
stratificate şi prin gresii cu ondulaŃii simetrice de valuri. Depozitele ponŃian medii de la
Şerbeşti au fost interpretate (Jipa & Olariu, 2009) ca fiind acumulate într-o câmpie
deltaică. În această ambianŃă canalele fluviale deltaice au suferit migraŃii laterale
frecvente, permiŃând acumularea unor sedimente marine în spaŃiul ieşit temporar de sub
influenŃa fluvială.
Coloana litologică a depozitelor ponŃian medii de la Şerbeşti (Fig. 2) reflectă
alternanŃa depozitelor fluviale aparŃinând unor ambianŃe variate, cu depozite salmastrumarine.
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Paleoichnologie sistematică
Rhizolithe
(Planşa I, a-f)
Date generale. Termenul de rhizolithe a fost definit de Klappa (1980, în Kraus &
Hasiotis, 2006) ca structuri organosedimentare care prezervă activitatea rădăcinilor
plantelor superioare. Klappa (1980, in Owen et al., 2008) distinge 5 tipuri de rhizolithe: a)
86

rădăcină matriŃă (root moulds – tuburi goale rezultate după uscarea rădăcinii); b) rădăcină
mulaj (root casts – mulaj rezultat în urma cimentării sau litificării materialului detritic); c)
rădăcină tubulară (root tubules – cilindru de ciment în jurul rădăcinii matriŃă); d)
rhizocreŃiune (rhizocretions – acumulare minerală în jurul rădăcinii de origine
pedogenetică); e) rădăcină pietrificată (root petrifactions – material organic de înlocuire
sau impregnare a Ńesutului celular). Ele au fost recunoscute ulterior ca produse ale
expunerii subaeriene şi pedogenezei (= pedoturbaŃii – cf. Rodriguez-Aranda & Calvo,
1998).
Recent, rhizolithele au fost considerate ca urme fosile care reflectă interacŃiunea
plantă-substrat şi indică poziŃia relativă a zonei freatice sau vadoase. După Sarjeant
(1975), structurile produse de rădăcini reflectă activitatea şi comportamentul plantelor din
timpul vieŃii acestora, ele fiind foarte comune în depozitele post-paleozoice formate în
mediile marginal marine şi non-marine, fiind un furnizor potenŃial de informaŃii privind
paleomediile de sedimentare şi ale secvenŃelor sedimentare de interes petrolifer (Bockelie,
1994). Morfologia rhizolitelor este foarte variată (Kraus & Hasiotis, 2006): de la tuburi
ramificate cu umplutură de nisip, argilă sau calcit care diferă de roca gazdă prin textură şi
compoziŃie geochimică; tuburi cenuşii alungite şi ramificate cu margine circulară
îmbogăŃită în oxizi de Fe şi Mn şi filiforme, cu umplutură de material cărbunos, mai puŃin
răspândite.
O importantă problemă rămâne discriminarea dintre rhizolithe şi galeriile (=
burrows) produse de animale, în special nevertebrate. Cele 6 criterii folosite pentru
identificarea rhizolithelor sunt sintetizate de Hillier et al. (2008) astfel: a) în general
rădăcinile descresc în diametru pe măsură ce se ramifică şi se adâncesc în sol; b)
ramificarea poate fi neregulată sau foarte sinuoasă; c) de regulă, rădăcinile se ramifică în
jos; d) rhizolithele au umplutura geopetală, cu componente orizontale şi suborizontale; e)
relevă combinaŃia componentelor orizontale şi verticale ale sistemului radicular; f)
sedimentul din imediata apropiere a rhizolithelor alcătuieşte o căptuşeală de argilă
coloidală.
Material şi descriere. Sunt disponibile fotografii ale rhizolitelor după materialul
existent în afloriment (Fig. 2).
Se pot deosebi două tipuri de rhizolite: a) tuburi alungite, compacte, cu diametrul
descrescător (Planşa I,a) şi tuburi de culoare neagră, fără delimitarea umpluturii şi marginii
circulare (Planşa I,b), aceasta din urmă marcată uneori de un halou de alterare gălbuiroşcat (Planşa I,c); b) tuburi drepte sau ramificate (Planşa I,d), cu umplutură argiloasă, de
culoare cenuşiu-verzuie care contrastează net cu cea a rocii gazdă (Planşa I,e).
Umplutura argiloasă fină (Planşa I,f1) este mărginită de un strat de sediment dur,
impregnat cu oxizi de Fe (Planşa I,f2), care reprezintă haloul de alterare. După Hasiotis &
Dubiel (1995), haloul de alterare reprezintă, probabil, rezultatul interacŃiunii plantă-substrat
şi a influenŃei nivelului hidrostatic.
Geneza haloului de alterare este un proces complex. Pentru rhizolitele cu
umplutura argiloasă cenuşiu-verzuie şi cu haloul de alterare impregnat de oxizi de Fe
(cazul celor de tip b), se poate admite mecanismul sugerat de Kraus & Hasiotis (2006),
conform căruia aşa-numitele “rhizohalouri” cu rama circulară roşie sunt comune
paleosolurilor roşii bine drenate. Zona centrală cenuşiu-verzuie este sărăcită în ioni de Fe,
manşonul circular indicând acumularea hematitului (Fe2O3). Acest mecanism este tipic
proceselor pedogenetice de gleizare care au loc în condiŃiile unui exces periodic sau
permanent de apă care poate proveni fie din apa freatică în cazul gleizării, fie din
precipitaŃii, scurgeri sau inundaŃii în cazul pseudogleizării (Târziu et al., 2004).
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Conform cheii de determinare a lui Bockelie (1994), rhizolithele din PonŃianul mediu
se pot încadra în următoarele categorii: a = A1(rădăcini simple neramificate); b = A3
(rădăcini simplu ramificate, cu diametrul > 5 mm).
ObservaŃii. Structuri organice post-depoziŃionale, cilindrice sau subcilindrice, cu
ramificaŃii al căror diametru scade progresiv, au fost descrise de D’Alessandro & Iannino
(1982) în Pleistocenul Italiei centrale sub numele de Rhizoichnus. Din depozitele eoliene
pleistocene din Gran Canaria (Spania) provin rhizolithe de dimensiuni metrice
(megarhizolithe), cu mai multe zone concentrice care indică precipitarea carbonaŃilor în
jurul cavităŃii centrale ocupate cândva de rădăcină (Alonzo-Zarza et al., 2008). Există
cazuri când, datorită asemănării, rhizolithele pot fi confundate cu ichnogenul marin
Skolithos (Gregory et al., 2006), dar şi urme fosile compuse, formate în urma interacŃiunii
dintre plante şi animale ca cele semnalate de Gregory et al. (2004) în Cuaternarul din
Noua Zeelandă şi Insula Sapelo (SUA).
Rhizolitele – simple sau simbiotice (ex. cele cu cuiburi de termite) – intră în
componenŃa asociaŃiilor de urme fosile al căror etajare şi distribuŃie este controlată de
comportamentul organismelor producătoare, poziŃia nivelului hidrostatic şi procesele
depoziŃionale şi caracterizează ichnocenozele eoliene, lacustre şi aluviale (Hasiotis &
Bourke, 2006).
În România au fost semnalate structuri sedimentare atribuite rhizolithelor în calcarele
lacustre
eocene
din
Transilvania
(BombiŃă
&
Baltres, 1986) şi Cretacicul
superior din Bazinul HaŃeg
(Therrien et al., 2009).

Ichnogenul
Gastrochaenolites
Leymerie 1842
Ichnospecia tip:
Gastrochaenolites lapidicus
Kelly & Bromley, 1984
(Planşa II, a-c)
Date
generale.
Mediile marine vechi şi
Fig. 3. Reprezentarea schematică a mişcărilor tipice ale bivalvelor
actuale abundă în substraturi
în timpul excavării substratului (după Carmona et al., 2007)
care
sunt
suficient
de
consolidate pentru a fi
perforate şi încrustate de
către organismele specializate care pot produce astfel de urme şi pe scheletele
organismelor vii sau moarte, ca şi pe fragmentele de roci (Taylor & Wilson, 2003).
Dintre organismele marine perforatoare se detaşează unele bivalve care produc aşanumitele “perforaŃii clavate” (sub formă de măciucă), atât în substratul litic
(Gastrochaenolites), cât şi în substratul xyloid (Teredolites) (Kelly & Bromley, 1984).
În Fig. 3, este redată schema mişcărilor efectuate de bivalvele litofage în timpul
excavării substratului (după Carmona et al., 2007): în A, muşchii re-tractori ai piciorului
cauzează retragerea valvelor şi mişcarea în jos a moluştei (B). Prin contracŃia muşchilor
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aductori posteriori ataşaŃi valvelor (C) se produce roaderea pereŃilor excavaŃiei cu ajutorul
spinilor situaŃi pe marginile anterioare ale valvelor. Această mişcare (efectuată în primul
ciclu t1) produce zgârieturile oblice de pe suprafaŃa bazală şi laterală a ichnofosilelor, aşa
cum este reprezentat în imaginile de sub C. Cel de al doilea ciclu (t2) al mişcării (D→A)
debutează când animalul se roteşte în interiorul excavaŃiei. Mişcările rotaŃionale din
momentele t1 (în cenuşiu) şi t2 (negru) produc modelul de zgârieturi ilustrat în figura de sub
D.
Ichnogenul Gastrochaenolites, caracteristic substratului litic, reprezintă o perforaŃie
sub formă de măciucă (claviformă), cu o regiune aperturală îngustă având secŃiunea
transversală circulară sau ovală şi un gât care face legătura cu o cameră principală
subsferică sau, mai rar, alungită, cu o bază parabolică sau rotunjită şi cu secŃiune circulară
sau ovală. Axul structurii poate fi drept, curbat sau neregulat. SuprafaŃa structurii poate fi
netedă sau ornamentată cu bioglife care au configuraŃia sculpturii cochiliei sau provin din
substratul neomogen (= xenoglife). Dimensiuni: diametrul = 2-45 mm, lungimea = 3-100
mm.
Kelly & Bromley (1984) descriu 8 ichnospecii: Gastrochaenolites lapidicus, G.
ampullatus, G. cluniformis, G. dijugus, G. orbicularis, G. ornatus, G. torpedo şi G.
turbinatus.
Material şi descriere

mm

În afloriment au fost fotografiate două strate de
gresie marnoasă cenuşie, indurată, cu urme
35
hemisferice epichniale (Planşa II,a) şi hipichniale
(Planşa II,b) de Gastrochaenolites, aparent fără
30
ornamentaŃii
pe partea bazală (Planşa II,c).
25
Măsurarea unui număr de 16 indivizi relevă un ecart
20
dimensional cuprins între 5,7 mm şi 28,7 mm (Fig. 4).
15
Carmona et al. (2007, 2008) descriu, după
materialul
fosil din Argentina, exemplare de
10
Gastrochaenolites cu diametrul părŃii bazale cuprins
5
între 5 şi 33 mm, fără să fi măsurat lungimea
0
exemplarelor, cu excepŃia unui specimen complet
1
3
5
7
9
11
13
15
care are 75 mm (Carmona et al., 2007).
N
Exemplarele argentiniene arată pe partea
bazală şi laterală sculpturi fine sau bioglife (sensu
Fig. 4 VariaŃia diametrului bazei la
Bromley et al., 1984) orientate paralel cu stratificaŃia
exemplarele de Gastrochaenolites
sau oblic.
În România ichnogenul Gastrochaenolites (G. lapidicus şi G. cluniformis), a fost
semnalat în Membrul de Aliman (Valanginian inferior) al FormaŃiunii de Cernavodă care
aflorează la Podul Cernavodă (Dragastan et al., 1998).
Interpretare. Contextul litostratigrafic (v. supra) şi conŃinutul paleoichnologic al
secvenŃei de vârstă PonŃian mediu din Valea Slănicului de Buzău pot fi interpretate astfel:
gresia nisipoasă friabilă cu numeroase rhizolithe (morfotipurile a şi b) indică prezenŃa unui
paleosol, situat probabil la marginea bazinului de sedimentare şi aflat sub influenŃa
oscilaŃiilor nivelului hidrostatic. ExistenŃa rhizolitelor de tip a (Planşa I,a-c), dure, compacte,
de culoare neagră, probabil datorită oxizilor de Mn, poate marca prezenŃa unor soluri
siltice sau argiloase care au redus drenajul şi au permis alternaŃa condiŃiilor de oxidoreducere (Kraus & Hasiotis, 2006). Rhizolithele de tip b (Planşa I,d-f), cu umplutura
argiloasă de culoare cenuşiu-verzuie şi haloul de alterare (= rhizohalou – sensu Kraus &
Hasiotis, 2006) roşcat caracterizează paleosolurile moderat-puternic drenate, formate prin
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procese de gleizare. PrezenŃa acestor pedoturbaŃii indică colonizarea cu vegetaŃie
ierboasă şi tufărişuri a paleomediului lacustru marginal, în condiŃiile unei regresiuni locale
şi/sau regionale (Fig. 5).

MARIN

transgresiune

Gastrochaenolites

rhizolithe

regresiune
CONTINENTAL

Fig. 5. Model interpretativ al suprafeŃei de discontinuitate din
PonŃianul mediu din Valea Slănicului de Buzău

Episodului continental, care marchează o importantă suprafaŃă de discontinuitate la
nivelul PonŃianului mediu, i-a urmat o transgresiune marină marcată de prezenŃa unei
secvenŃe grezoase indurate, cu o populaŃie relativ numeroasă de Gastrochaenolites (Fig.
5).
Ichnogenul generat de activitatea bivalvelor litofage endolitice, Gastrochaenolithes
(Planşa II) aparŃine ichnofaciesului cu Glossifungites care, în depozitele siliciclastice, este
în mod obişnuit asociat cu exhumări erozionale ale unor sedimente anterior îngropate şi
tipic legat de oscilaŃiile relative ale nivelului mării (Carmona et al., 2007).
MulŃumiri. Autorii mulŃumesc şi pe această cale Dr. Noelia Carmona, Dr. J.F.
Genise (Argentina), Dr. M. G. Gregory (Noua Zeelandă) şi Dr. Owen R.A. (Hong Kong,
China) pentru materialul bibliografic transmis cu multă bunăvoinŃă. Lucrarea este o
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PLANŞA II
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