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. • Tn R. '..·R'. pînă .în p~·e7:ent au ma i f~sl găsite res!uri ~Ie. a cestui gen aparţ1111nd spec11l ~! . D. g1ga'.1t1ss1111wn G.r. Ştefanescu (la M111zaţ1-B1rla d); D . giganteu

I<~up

(la Ga 1ceana-l\djucl Vcrneşt 1 -Argcş). etc. Descope rirea acestor resturi din
Pliocenul inferior, citate mai sus indică atît frecventa acestui gen în Moldova
cît şi în restu l teritoriului R.P.R.
'
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.1~1sem năta.tca accs.t ui ?~n„ din pu~1ct d~ ~edere paleontologic şi filogenetic,
menta a sta 111 atenţia gas1rn ele 11 01 staţ1u111 pc teritoriul R.P.R. mai ales că
pînă în preLcnt aceste resturi sînt în număr foarte mi c.
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1910.

IlPttCYTCTBl1E DINOTHERIUM GIGANTEUM KAUP B CPE~HEM TE'l.JEHHH
CMPETA

.PE310ME
AnTop noKa3brnaeT, ttTo neToM 1960 ro,D,a 6brn 11uai:iL1.eHbr11c1<onaeMhie ocTaT1<1il
On1ece11Hb1e rrocne 11ccneL1.onamrn BHAY· Dinotlerium giganteum Kaup.
'
)J,a1·tHb1e oeTaTKH 6bt.JIM 11aiiL1.eH1>1 e pycne pe1<J.f CHpeT Ha neeoM 6epery H
COCTOHT H3 •tacTeH HH)KHeH 'leJUOCTH c rrepBhlM H BTOpb!M Icopet:mblMH 3y6aMH.
)J,a11ttaH pa6oTa enocHT HOBbIH mrna.n: e H3y'!em1e pacnpocTp aHemrn :noro
PeAKoro .QJIH PHP BM)J.a, MMeJ-Oll(ero 6onbUioe nanem1Tonont 'JecKoe 3HatreHHe.
PRESENCE OF THE DI NOT HERTUM GIGANTEUM KAUP IN THE MIDDLE
COURSE OF THE SIRET

ABSTRACT

The a uthor shows tbat in the s ummer of 1960 some fossi l rema inders were
fou nd , which on close exam ination proved to belong to tbe Dinotherium giganteum
I<.aup. These remainders were found în the maj or river-bed of the Siret on the
le ft ba nk and comprise the inferior maxillary with M 1 a nd M .
2
~h is pa.per bri ngs an important ~ontribution to the kn ow]edge of t he spreading
of ~llJS spec1es, ra re for the Rumanrnn People's Rep ublic and of a great pa leo ntolog1c significance.

Co 111u11icată

i11

şedi11{a

din 23 aprilie 1961

Fauna de Crustacee decapode a depozitelor paleogene din împrejurimile
Clujului este d estul de bogată şi cunoscută.
.
în lucrarea sa A. Koch (2) citează cîteva forme după A. Bittner (I). Mat
tîrziu, / . Lorenthey' (5) determină şi descrie mai multe specii de Crustacee dm
depozitele paleogene ale C lujului.
.
în ultimul timp, N. Meszciros (6) s-a ocupat cu problemele paleoeco log1ce
a cîtorva specii de Calianassa.
Autorii amintiţi ma i sus enumeră următoa rele sp~cii d e ~1:ust~cec din depozitele paleogene: Palaeocarpilius macrocheilus, Dro1111a corv1111 B!lln., N~ptunus
Kochii, Gonyocipoda transi!vanica, Ca/ianassa sp., Calianass~ rapax 81.1111. , Cah~nassc'.
ferox Bittn., Calianassa velox Bittn. , Calianassa vorax. B1ttn„ Cahana~s.a s1111p./e.\
Bittn„ Ca/ianassa craterifera Bittn„ Galenopsis quadr1/obata, Ca/app1ha dacica,
Phrynolambrus 11.g. coral/inus, Pilwnnus sp.
î n toamna anului 1957, cu ocazia unei excursii de colecta re de material
paleontologic din stratele cu Nummulites intermedius, de lîngă Parcu l sportiv
„V. Babeş" din oraşul Cluj, în albia rîulu!
Someş, am găsit un decapod pe ca re dupa
formele cunoscute din stratele amintite,
l-am considerat ca Palaeocarpilius macrocheilus (fig. I). însă, după determinarea
sa mai precisă am ajuns la concl uzia că
această determ inare prelimina ră este g reşi tă.
Pînă în prezent am cules şap te exemplare, în stare foarte bună de conservare.
Aceste Crustacee Brachyure aparţi n
aceleiaşi specii . D u pă determinarea şi confruntarea lor cu formele lui Lorenthey, am
găsit că formele noastre aparţin fami liei
Fig. I. Pnlaeocarpili11.1· 111acroc/1eil11s
Xanthidae, genului Xanthopsis, ia r după
(după J. Roger)
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Fig. 3. Xantltopsis bittneri Lor
Fig. 2.

( feme l ă)

Xanthopsis bit111eri Lor (mascul)

confruntarea speciilor de Xan thopsis, pc baza lucrării lui Lorenthey, am deter·
minat şi specia.
. Aceas~ă, formă e~te !lunulă Xanthopsis bittneri Lor şi a fost descrisă pentru
pnma data in Ungana, 111 stratele cu Bryozoare din Piszke Uudeţul Esztergom).
E.xemplarele noastre dife~ă foarte puţin de cele descrise de Lorenthey.
S1~gurul exemJ?lar ~escn.s de Lorenthey „est~ mascul. In afară de cei patru
masculi am deterllllDat ş1 trei femele: masculii diferă de femele prin dezvoltarea
sternumului şi abdomenului, aşa cum se vede în figurile 2 şi 3.
Genul Xanthopsis este bine răspîndit în Europa centrală, spre deosebire de
genul Palaeocarpilius, care este răspîndit în partea de sud-vest a Franţei în Italia
Egipt şi pînă în China.
'
'
Specia de Xanthopsis găsită la Cluj înseamnă o nouă verigă în răspîndirea
acestui gen în sud-estul Europei.
Speciile d~ ~a1:thop~is d~pă E. L_orenthey, K. Beurlen (4) apa r în prima parte
a pale.ogenulu1 ş1 ~1s.i:ar m ol1go~en, iar după ~· Roger (9) se găsesc în depozitele
cretacic~ a~e Amencu. ~e Nord. ş1 S~d, ?ar mar ales în. ~cele eocene d.in Europa .
Delimitarea speciei X. brttnen Lor de alte spec11 de Xanthopsrs se poate
face pe baza următoarelor diferenţe:
Forme!~. pe care le-am recoltat la Cluj diferă, la prima vedere, de speciile
de X. leaclm Desmarest, X. nodosa M. Coy, X. dufourii M. Edw., X. bruckmcmni

H.v.Meyer, prin suprafaţa ei netedă, pe cînd formele antinti.te mai sus au o ornamentaţie pronunţată (tuberculi) pe suprafaţa cefalotoracelu1.
.
.
Specia noastră, spre deosebire de speciile . amintite, se deosebeşt: ~1 P.n~
dezvoltarea marginii antero.laterale şi a foarfeci lor, care sîut ~etede, fara spmi ,
cu excepţia porilor care se găsesc pe supr~aţa c~falotoracelut.
..
Forma pe care am determinat-o se apropie mai mult de X. dufoum M: Edw.
var. maj. descrisă de Mi/ne Edwards. Descriind această formă, autorul ammteşte
următoarele caractere: lungimea marginii antero-laterale este caracterizată prin
doi spini dezvoltaţi şi unul m~i slab dezvolt~t; .extremi.tăţi le anteri o~.re sînt ine~ale,
extremitatea dreaptă este atrt de mare, mcit lungimea foarfecu este egala cu
lărgimea cefalotoracelui ; degetele au aceeaşi lungime cu foarfecele (chele); pe
s uprafaţa exterioară a foarfecii se găsesc tuberculi plaţi.
. „
Spre deosebire de caracterele menţionate mai sus, forma bittneri nu are spum
amintiţi pe marginea antero-laterală. în afară de acestea pe exe~plarele n~astre
care se apropie mai mult de X. dufourii var. maj . se g~sesc doi .tu~erculr slab
dezvoltaţi, iar al treilea lipseşte complet. .De fapt, aceşti tuber~i:li. srnl car~cte
ristici ambelor genuri (fig. 2 masculul, fig. 3 femela). Exlrem1taţrle antenoare
nu ating mărimea extrenutăţilor formei lui M. Edwards şi sînt mai scurte de~îl
cefalotoracele. Degetele exemplarelor noastre nu sînt egale nici cu foarfecele, iar
ornamentaţia foarfecelor celor două genuri se deos~beşte de .asemenea, ~eoarece
pe forma bittneri nu se găsesc nici urmele celor dot tuberculi, care se gasesc pe

~1111 '!!_.!}_e cmsfacee
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Jn literatura ş tiinţifică c u pri vire la geologia R.P.R. ge nul Xanthopsis nu
es te amintit, ceea ce d e n otă foar te proba bil ci\ nu este c un oscnt.

suprafaţa exterioară a foarfecei la forma lui Mi/ne Eduards. Degetele celor două
genuri sînt diferit dezvoltate: la form ele lui Milne Edwards marginea inferioară
a polexului este prevă zută cu doi spini laţi , în forma unor dinţi, în timp ce la
forma bittneri există patru astrei de spini, dintre ca re doi mai mari si doi ma i

mic i, c u o aşeza re alternati vă. I nd ex ul genului dufourii va r. maj. are p e' ma rginea
s upe ri oară un tube rc ul, iar indexul genulu i n os tru a re t rei tuberculi . La X. du/aurii
va r.maj . p olex ul este mai lung decit index ul , în stare d e apropiere a vîrfurilor
în c rucişîndu -se . La genul nostru au aceiaş i lun gime, ia r în stare apropiată stau
laolaltă , în a şa fel ca tuberc ulii p o lex ulu i să intre în spaliul dintre tuberc ulii
index ului.
·
După c um se vede d in cele de mai sus, X. bittneri se poale disti nge bine
de alte specii de Xanthopsis.
Datele b iometrice reies clin tabelu l de mai jos ş i figurile 4 şi 5.
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Fig. 5. Dale biometrice ale formelor de X. bitlncri
Date biometrice comparative
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Fig . .J. Date biometrice ale formelor de X. bittoeri

Primele sase exe 1~pla~e~ ~! n tabelul cu d~ttel e biome t rice se găsesc în colecţi a
a U111vers1taţ11 „Babeş-Bolyat" din Cluj, ia r ultim ul în colecţia

paleontologică
personal ă .

N umerotarea exemplarelor
D imensiunile exemplarelo-r
-

I

----1

Lă rgimea

cefalotoracelui
Lungimea cefalotoracelui
Marginea or bita l ă cu cavitate::i
o rbi tală

Cavitatea orbitală (diam. exter.)
Lungimea marginii antero-laterale
Lungimea margiaii poslero-laterale
Lungimea marginii posterioare
Lungimea maximă a foarfecii
Lăţimea maximă a foarfecii
Grosimea m aximă a foa r feci i
L ungimea polexului
L ung imea foarfecii cu polex
Lu ngimea foarfeci i cu index
R aportul lil ţ imii şi lungimii
cefalo toracelui

-

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(I)
(m)

I

-----

~ m_: ~:~~ -1-n:m I n~I
-1

67
58

70
61

70
60

32
6
30
36
26
26
18
JI
19
40
39

39
7
32
40
27
41
26
17
23
49
50

34
6
33
35
26
34
23
14

I

5
mm_

55

55

47

46

27
4
24
29
23
28
18
10
16
34
34

28
5

27
27
26
30
19
Jl

I

6
mm

I

7
1~~

47
40

67
56

25,5
6
22
24
17,7

34
7
34
34
23
33
23
14

14
39
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HOBbIE )J,AHHl>IE no l13YqEHmo HCKOilAEMLIX PAKOOliPA3H.bIX
B OKPECTHOCT.ffX KJIYjKA
PE3.I OME

B pa6oTe «Honbte .n,aH Hbie no 1pay1·1e MCKonaCMblX paKoo6pa3HbIX o OKpecTHOCT»x Kny)l<a», aBTop onHCbJBaeT HeKOTOphTe 3K3e1vrnm1pbr, co6paHHbie D cnonx
c Nummulites intermedius, 0611a)Ke11HblX n pycne peK~I CoMew, OI<OJIO cnopnrn1-roro napKa «B. Ea6ern».
Haiî.n.eHHbJe rpoprvn,r np1rna.L1,JJC)KaT ceMei1cTBY Xa ntidae, a HMCHHO X anthopsis bittneri Lor.
Co6paHHbie ::>K3CMilllilpbl tta xo.u.nTcsr n naneo1nonorw1ecKoli KOJIJieK~llli ymrnepc1neTa «Ea6ew-Eownih> B Kny,Ke H oTMe'laIOTcsr nrrepBbte Ha TeppHTop1or
Haweii cTpaHbJ.
NEW DATA IN THE KNOWLEDGE OF FOSSIL CRUSTACEAN FAUNA
AROUND CLUJ
ABSTRACT

In the paper entitled „New data concerning the knowledge of the fauna of
fossil Crustacea in the vicinity of Cluj" the author makes a description of some
specimens collected in the layers with Nummulites intermedius which crop up
in the bed of the river Someş near tbe sporting ground „V. Babeş".
The forrns founcl there belong to the Xanthopsis bittneri Lor.
The specimens collected can be found in the collection of paleontology of
the „Babeş-Bolyai" University of Cluj and arc mentioned for the first time on
the Rumanian territory.

