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DINOTHERIUM GIGANTEUM KAUP PE CURSUL
MIJLOCIU AL SIRETULUI

Comunicare

ţinutii

fn

şedinţa

C.

ŞOVA

din 23 aprilie 1961

Drăgeşti, comuna
a găsit pe malul stîng al Siretului resturi ale unui animal
fosil care au fost predate Muzeului regional.
Aceste resturi au fost recoltate din albia majoră a Siretului la o distanţă
de circa 300 m de sat. In acest loc malul are o înălţime de peste 14 m (fig. 1).
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Fig. 3. Profile geologice în împrejurimile Lacului

Fig. 1. Malul Siretului în zona- de recoltare a materialului
paleontologic.

Descoperirea resturilor fosile s-a făcut după retragerea apelor de primăvară care
în fiecare an malul abrupt. Greutatea totală a piesei este de circa 15 kg,
iar gradul de păstrare confirmă părerea că ea s-a desprins din mal şi nu a fost
adusă de apă de la distanţe prea mari faţă de punctul de origine. Aceasta cu
atît mai mult cu cît malul rîului este alcătuit din grezii uşor sfărîmicioase. Piesa
surpă
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Di11ofheri11111 gigant. J(aup , pe Siret
C. $ova
găsită reprezintă

maxilarul inferior stîng cu doi molari (M 1 M 2) care aparţin după
determinare speciei de Dinotherium giganteum K a up.
Primele resturi fosile ale acestui gen au fost descoperite la începutul secolului XVlll.
După această primă descoperire au fos t găsi te fălci şi molari în Bavaria şi
Hesa Darmastadt - 1828 (8).
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/.'if/. 3 . Mola rii de Dinotherium gi ganteum ka up .

Mt.

Primul care a studiat resturile fosile ale acestui gen a fost Georges Cuvier
care a considerat acele m ăsele drept resturi ale speciei Tapirus giganteum (9).
Directorul Muzeului din Darmastadt - Jean Jaques Kaup - 1829 - descrie
piesele găsite şi stabileşte un nou gen - Dinotherium (8). Aproape două secole
a existat incertitudinea clasificării acestui gen din cauza puţinelor resturi care
nu erau suficiente pentru reconstituirea a natomo -morfologică a animalului.
Jn 1867 Gr. Şte/ănescu d escoperă scheletul întreg al speciei Dinotherium gigantissimum care după ce a fost transportat la Muzeul de istorie natu rală „Gr. Antipa"
îl reconstituie în întregime.
Această descoperire elucidează definitiv problema taxonomică şi filogenetică
a acestui gen constituind un ram colateral în evoluţia cu strămoşii elefan ţilor (5) .

Descrierea piesei
a) Maxilarul inferior este reprezentat prin porţiunea inferioară stîngă la

nivelul premolarului 1 pînă la partea pos te rioar ă a molarului 3. Piesa are o
lungime de 48,5 cm, o înălţi me maximă de 16,7 cm în treimea a nterioară şi
minimă la mijloc de 14,l cm. Lăţimea maximă este de 9,6 cm în dreptul P 1
de 5,8 cm.
02 3

Dimensiunile molarilor date în tabelul alăturat con~parativ . c_u a. ce;eil~lte
„
·
ti'ssi·murn _ ne arată că piesa noastră apa rţme spec1e1 D111ot 1er1um
specu - g1gan
giganteum Kaup (tabelul 1).

Alveolele bine păstrate corespund după fo rmula ~
(fig. 2) .
2023
b) Molarii, în .n umă r de 2 sînt bine păstraţ i . Iniţia l nu erau desprinşi de
maxilar. Desprinderea s-a făcut în timp ul transportului de la locul de recoltare
(fig. 3).
M 1 are forma dreptunghiulară, coroana are trei creste transversale separate
prin depresiuni bine pronunţate.

Tab elul

Ta bel de m ăsură tori ext ras din lucrarea „ Contribuţii la stu~iul fn un ei ter(i arc
de mamifere din R omînia" de Sava A thanas 1u
Al doilea molar M ,

Primul molar M 1
D iame trul transvers al
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Diametrul
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Dinotberium giganteum
de la Verneşti-Argeş
I Dinotherium gigantissimum
de la Mtnza\i
Diootberium gigaoteum
Lessouja (Podolia Wenjukov)
Dinotherium giganteum capul
descoperit la Eppelsheim şi
descris de Kaup şi ex. mai
mari de la Eppelsheim
descrise de Weinsheimer ·-·
Dinotherium giganteum
de la D răge şt i-B acău
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. • ln R.'...R. pîn ă .în p'.·e7:enl a u ma i fost găsite resturi a le acestui gen aparţ1n111d s pec 11l ~r: D. g1ga'.1t1ss111n1111 G.r. Ştefănescu (la M l nzaţi-Bîrlad); D. giganteum
Kaup (la Ga1ceana-Adjud Verneşt1-Argeş). etc. Descoperirea acestor resturi din
Pliocenul inferior, cita te mai sus indică atît frecve nţa acest ui gen în Moldova
'
cit şi în restu l teritoriului R.P.R.
. I~1 se111năta.tea aces.tui ~e.n. din punci de vedere paleon tologic şi filogenetic,
menta a sta 111 aten\ia gas1m ele noi sta ţiuni pe teritoriul R.P.R. mai ales că
pînă în preLenl aceste resturi sînt în n u m ă r foarte mic.
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DATE NOl ÎN CUNOAŞTEREA FAUNEI DE CRUSTACEE
FOSILE DIN ÎMPREJURIMILE CLUJULUI
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TI PHCYTCTBWE DTNOTHERIU M GIGANTEUM KA UP B CPE,l lHEM TEt.IEHJH1
CMPETA
PE3lOM E

ABTO J) 110Ka3brnaeT, qŢo JleTOM l 960 ro.D;a 6bTJHl l·laHJJ;e Hbl HCJ<OIIaeMbie OCTaTKH
on1eceHHbte nocJJe ~1ccne.u.oaamrn BHJJ;y. Din otterium giganteum K aup.
'
,D.a HHble oeTaTKH 6brn H uaiî.D;eHhI B pycne pe1rn C HpeT Ha JJeBoM 6epery 11
COCTOSIT H3 'JaCTeJ.I llH)KHdi 'ieJllOCTH c nepBblM H BTOpblM l<O peHH blMH 3y6a MH.
,D.aHHaSI pa6oTa BHOCHT HOBbIB BJCJla.D; B· H3Y'leHHe pacnpOCTpaHemrn. :noro
pe,n.Koro .ll.JlH PHP BHJJ;a, HMe10w.ero 6om.woe naneo ttTonorwrecKoe 3Ha'lemre.
P R ESENCE OF T H E DINO T H E R IUM GI GANTEU M KAUP
COURSE O F THE SIRET

I N T H E MIDDLE

ADSTRAC'l'

The a uthor shows that in the summer of 1960 some fossil rema inders were
fo und, which on do.se exa mination proved to belong to the Dinotherium giganteum
Kaup. These remamders were fo und in the major river-bed of tbe Siret on the
left bank and comp rise the inferior maxilla ry with M 1 a nd M,.
Ţhi s pa.per brings an importa nt ~on t ri b u ti o n to the kn owledg; of the spread ing
of th1s spec1es, rare fo r the R umarn an Peo ple's Republic and of a great paleontologic significance.

Z . MIHĂLY

Co111u11ical<i în şecli11(a din 23 aprilie 1961

Fauna de Crustacee decapode a depozitelor pa leogene di n îm prej urimile
Cluj ului este destu l de boga tă şi cun oscută.
.
în lucrarea sa, A. Koch (2) ci tează cîteva fo rme după A. Bittner (1). M~11
tîrziu, I. Lorenthey (5) determi nă şi descrie mai multe specii de Crustacee d in
depozitele paleogene ale Clujului.
î n ultimul timp, N. Meszaros (6) s-a ocupat cu problemele paleoecologice
a cîtorva specii de Calianassa.
Auto rii amintiţi mai sus e num eră următoarele specii de C rustacee din depozitele paleogene : Palaeocarpilius macrocheilus, Dromia corvini B!ttn., N~ptunus

Kochii, Gonyocipoda transilvanica, Ca/ianassa sp„ Calianassa rapax B1.tt11. , Ca/1~nassa
ferox B ittn., Ca/ianassa velox Bitln„ Calianassa vorax Billn. , Cahana~~~a s1mp.lex
B ittn ., Calianassa cra/erife ra Bitln., Galenopsis quadrilobata, Calapptlta dacica ,
Phryn.olambrus 11 .g . corallinus, Pilumnus sp .
în toamna anului 1957, cu ocazia unei excursii de colecta re de material
pal eontologic din stratele cu Nummulites intermedius, de lîngă Parcul sportiv
Babeş" din oraş ul Cluj, în albia rîu lui
Someş, am găsit un decapod pe care după

„V.

fo rmele cunoscute din stra tele am intite,
I-am considerat ca Palaeocarpilius macrocheilus (fig. I). fosă, du pă determinarea
sa mai preci să am ajuns la concluzia că
această determ inare preli m i na ră este greşi tă.
Pîn ă în prezent am cules şapte exemplare, în stare foa rte bu n ă de conservare.
Aceste Crustacee Brachy ure aparţ in
aceleiaşi specii. După determinarea şi co nfruntarea lor cu fo rmele lui Loren.they, a m
găsit că formele noastre apa rţin fa miliei
Xanthidae, genului Xan t!topsis, iar du pă

Fig. I . Palueocarpilius 111acroc/1ei/11.v
(d u pă J. Roger)

