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Résumé 
L’auteur présente la succession chronologique des principales associations de Mammifères pliocènes du 

Bassin Dacique, mettant en évidence le renouvellement continuel de la faune locale par l’apparition des immigrants 
asiatiques et égéens, habitants des espaces ouverts, ou bien par l’évolution graduelle des lignées phylétiques 
autochtones. Ces processus biologiques se sont produits sous l’influence des changements climatiques et 
biogéographiques de grande ampleur, ressentis parfois à l’échelle globale.  
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INTRODUCERE 

 
Lucrarea de fa�� este conceput� ca un omagiu adus memoriei colegilor no�tri ALEXANDRA BOLOMEY, 

CONSTANTIN R�DULESCU �i PETRE MIHAI SAMSON, ale c�ror cercet�ri au contribuit în mod esen�ial la cunoa�terea 
faunelor de Mamifere pliocene din Bazinul Dacic, la determinarea pozi�iei lor în cadrul Neogenului superior �i la 
edificarea unei scheme biocronologice, corelat� cu biostratigrafia local� fondat� pe Molu�te �i cu biozonarea mamalian� 
a Neogenului mediteranean �i est-european.  

Desigur, aceast� schem� are înc� unele lacune, decurgând dintr-o documenta�ie precar�; sper�m îns� c� ea va fi 
completat� �i perfectat� de genera�ia tân�r�, prin descoperirea unor noi faune �i abordarea studiului lor cu o 
metodologie mai modern�.  
 

SUCCESIUNEA ANSAMBLURILOR MAMALIENE 
 

O important� lacun� exist� chiar în baza Pliocenului - în Ge�ian - ale c�rui faune de Mamifere sunt complet 
necunoscute. În etapa actual�, cel mai vechi ansamblu mamalian pliocen din Bazinul Dacic a fost semnalat la 
Ciuperceni, localitate situat� la 7 km Est de Turnu-M�gurele, în apropiere de Dun�re. Aici a fost descoperit� o secven�� 
de strate psamo-psefitice, de origine fluviatil�, în a c�rei grosime s-au identificat dou� nivele fosilifere cu resturi de 
Mamifere pliocene: Ciuperceni-1, în baza profilului, �i Ciuperceni-2 la partea lui superioar� (TERZEA & BORONEAN�, 
1979).  

Ciuperceni-1 a furnizat o faun� f�r� Arvicolide, alc�tuit� exclusiv din specii de p�dure. Dintre acestea 
amintim: Archaeodesmana getica, Pliopetaurista dehneli, Castor praefiber, Sus minor, Paracervulus australis �i 
Dicerorhinus cf. megarhinus (TERZEA, 1981). Acest ansamblu faunistic, foarte omogen din punct de vedere ecologic, 
evoc� un peisaj de p�dure, cu zone ml��tinoase în apropierea Bazinului Dacic �i a râului care a acumulat depozitele 
fosilifere, �i cu poieni pe Platforma Moesic�. O asemenea ambian�� presupune un climat cald �i umed, asem�n�tor cu 
cel semnalat în nordul Greciei (VAN DE WEERD, 1979) �i în Anatolia, la începutul Pliocenului (BECKER-PLATEN et al., 
1975).  

Absen�a reprezentan�ilor primitivi ai genului Mimomys, atât de numero�i în secven�a de strate suprajacent�, de 
la Ciuperceni-2, �i structura primitiv� a speciilor identificate permit încadrarea acestei faune în Ruscinianul inferior, în 
biozona MN 14b (Tabel 1). A�a cum am amintit, ea reprezint� o faz� cu climat cald �i umed, corelabil� cu 
Brunssumianul din cronologia polinic� a Olandei (ZAGWIJN, 1960).  

În biostratigrafia Bazinului Dacic fondat� pe Molu�te, fauna de la Ciuperceni-1 corespunde Dacianului 
superior (Parscovian; ANDREESCU, 1982).  

Dac� ne raport�m la domeniul oriental al Tethysului, ansamblul  mamalian de la Ciuperceni-1 prezint� 
importante asem�n�ri de componen�� cu faunele de la Kardia �i Ptolemais 1 (Macedonia, Grecia), în care se reg�sesc 
majoritatea speciilor identificate în situl din România (VAN DE WEERD, 1979). Pe acest considerent, noi am încadrat 
fauna de la Ciuperceni-1, lipsit� de orice element xerofil, între faunele de la Kardia (dominat� de Desmanine) �i 
Ptolemais 1 (cu resturi rare de Prolagus). 

Într-un interval cronologic imediat urm�tor se înscrie fauna de la Bere�ti, localitate situat� în partea de NE a 
Bazinului Dacic. Ea se caracterizeaz� prin absen�a Arvicolidelor, predominan�a Lagomorphelor din genurile 
Trischizolagus �i Ochotona, prin apari�ia unui Cricetid primitiv-Cricetulus simionescui- �i a unor reprezentan�i ai 
Equidelor tri- (Hipparion) �i monodactile. La aceste specii xerofile se mai adaug� Paracamelus bessarabiensis �i dou� 
specii de Spalacide, Pliospalax  macoveii �i Microspalax odessanus (SIMIONESCU, 1932; R�DULESCU & SAMSON, 1995). 
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Lista faunistic� de ansamblu cuprinde �i câteva elemente silvestre, dintre care Castor praefiber, Zamolxifiber 
covurluiensis, Veveri�a zbur�toare �i Dicerorhinus megarhinus se reg�sesc în ansamblul mamalian de la Ciuperceni-1. 

Prin componen�a sa, fauna de la Bere�ti reflect� o ambian�� variat�, cu întinse spa�ii deschise, întret�iate de 
zone restrânse împ�durite, sub un climat mult mai arid decât cel evocat de fauna de la Ciuperceni-1. Ecologic, ea 
aminte�te de ansamblurile mamaliene din orizontul timpuriu al pietri�urilor de Kuciurgan, din Sudul Ucrainei, unde 
exist� de asemenea o predominan�� a speciilor adaptate la condi�ii climatice mai aride.  

Luând în considerare absen�a Arvicolidelor �i morfologia de nuan�� mai primitiv� a speciilor de Talpidae, 
R�DULESCU & SAMSON (1995) au încadrat fauna de la Bere�ti la partea superioar� a biozonei MN 14b, atribuind-o unei 
faze târzii a Ruscinianului inferior.  

O vârst� apropiat� are asocia�ia de Mamifere descris� de SIMIONESCU (1930) de la M�lu�teni, sat situat pe 
malul drept al Prutului, pu�in mai la nord de Bere�ti.  

Cu o componen�� asem�n�toare cu fauna de la Bere�ti, ansamblul mamalian de la M�lu�teni se distinge totu�i 
printr-o oarecare reînnoire, marcat� de apari�ia lui Mimomys moldavicus �i a lui Prospalax rumanus, dou� specii de 
origine asiatic�, precum �i a unei Antilope mari, Parabos athanasiui,  strâns înrudit� cu un grup egeo-anatolian. 

Ecologic, fauna de la M�lu�teni se caracterizeaz� printr-un raport mai echilibrat între reprezentan�ii spa�iilor 
deschise �i speciile cu afinit��i pentru biotopii de p�dure, ceea ce sugereaz� o ameliorare a climatului local, în sensul 
cre�terii umidit��ii �i probabil a temperaturii. 

În biostratigrafia Bazinului Dacic, M�lu�teni este situat imediat deasupra limitei Dacian/Romanian, spre partea 
superioar� a evenimentului Cochiti din epoca paleomagnetic� Gilbert.  

Prezen�a lui Mimomys moldavicus �i nivelul evolutiv al celorlalte specii componente plaseaz� fauna din acest 
sit în biozona MN15a, deci în jum�tatea inferioar� a Ruscinianului superior (Tabel 1). Ea este echivalent� cronologic cu 
fauna orizontului Ciume�ti, din sudul Republicii Moldova, unde s-a g�sit Mimomys moldavicus cu un grad similar de 
evolu�ie (ALEXANDROVA, 1986).  

Un tablou biogeografic diferit de cel evocat de situl de la M�lu�teni sugereaz� dou� z�c�minte fosilifere 
contemporane din Vestul Bazinului Dacic. Este vorba de Lupoaia-8 �i Dr�nic-0, care au furnizat faune de mamifere cu 
Mimomys primitiv, dar având o semnifica�ie ecologic� diferit�. Aici elementele silvestre �i, în general, de biotopi umezi 
sunt prevalente (Desmanine, Apodemus, Trogontheriine), iar reprezentan�ii spa�iilor deschise au o pondere mic� 
(R�DULESCU et al., 2003). Acest fapt atest� existen�a unei diferen�ieri biogeografice între zonele de Vest �i de Est ale 
Bazinului Dacic, înc� din Romanianul inferior.  

Pe plan evolutiv, este de remarcat începutul unei diversific�ri a genului Mimomys, în cadrul c�ruia apare, al�turi 
de Mimomys moldavicus, o specie de talie mai mare -M. rhabonensis- care st� la originea liniei filetice Dolomys nehringi.  

Dup� dat�rile de paleomagnetism, Lupoaia-8 corespunde p�r�ii superioare a evenimentului Cochiti. Gradul de 
evolu�ie al Arvicolidelor confer� sitului Dr�nic-0 o pozi�ie cronologic� similar�.  

Studiile polinice �i de macroflor� efectuate la �icleni �i corela�iile stabilite apoi cu secven�a de la Lupoaia au 
relevat existen�a, în faza reprezentat� de fauna mamalian� din baza stratului de c�rbune VIII (L-8), a unei vegeta�ii 
predominant silvestre, cu unele elemente subtropicale (Taxodium �i Juglans cf. cathaiensis), sub un climat cald �i foarte 
umed (ansamblul polinic D; DRIVALIARI et al., 1999). Aceste date vin s� confirme informa�iile ecologice �i 
paleoclimatice desprinse din studiul  faunei.  

La un nivel cronologic mai recent se situeaz� depozitul fosilifer de la Ciuperceni-2 în care s-a descoperit o 
variat� asocia�ie de Mamifere, cu Mimomys occitanus; ea indic� o puternic� reînnoire a faunei locale prin apari�ia unor 
imigran�i asiatici �i mediteraneeni, locuitori ai spa�iilor deschise. Dintre ace�tia amintim: Pliospalax compositodontus, 
P. macoveii, Pliopentalagus dietrichi �i Ochotonoides csarnotanus. Ace�ti imigran�i vin s� se adauge unui grup de 
specii de p�dure, dintre care unele se reg�sesc în regiune înc� din Ruscinianul inferior (TERZEA, 1981, 1997).  

De�i cele dou� grupe ecologice sunt reprezentate printr-un num�r aproximativ egal de specii, elementele de 
spa�iu deschis sunt mai frecvente (în special Lagomorphele �i Arvicolidele).  

Diversitatea faunei de la Ciuperceni-2 sugereaz� o ambian�� complex�, cu un mozaic de p�duri �i spa�ii 
deschise de tip savano-step�, sub un climat cald �i relativ uscat.  

Prezen�a lui Mimomys occitanus indic� o vârst� ruscinian superioar�, adic� biozona MN 15b.  
În biostratigrafia Bazinului Dacic, fauna de la Ciuperceni-2 corespunde jum�t��ii superioare a Romanianului 

inferior (=Pliocen inferior terminal).  
Pe plan european, asocia�ia faunistic� de la Ciuperceni-2 este echivalent� cronologic cu ansamblul mamalian 

de la Ivanovce B, din Slovacia (FEJFAR, 1961) �i cu faunele orizontului Budei (Etulia 5,9; Musaid 7), din Kimmerianul 
târziu din Republica Moldova (NIKIFOROVA et al., 1986). Ea este pu�in mai veche decât fauna de la Muselievo, din 
Nordul Bulgariei, în care se reg�sesc 12 din speciile semnalate la Ciuperceni-2, dar unde Mimomys occitanus prezint� 
un grad mai avansat de evolu�ie  (POPOV, 1994).  

În Pliocenul mediu exist� dou� nivele stratigrafice care prezint� un interes deosebit. Este vorba în primul rând 
de nivelul reprezentat de faunele de la Cern�te�ti, Podari �i Tuluce�ti, în care se înregistreaz� prima apari�ie în Europa a 
lui Mammuthus rumanus, într-o comunitate mamalian� diversificat�, care cuprinde Zygolophodon borsoni �i Anancus 
arvernenesis, dar este lipsit� de Mimomys. Odat� cu el mai apar �i al�i imigran�i ca, Orientalomys cf. similis, 
Paracamelus kujalnensis, Allohippus euxinicus, precum �i unele specii diferen�iate pe loc prin evolu�ie gradual�, ca 
Propliomys hungaricus �i Dolomys nehringi (R�DULESCU et al., 2003). Aceast� spectaculoas� schimbare faunistic� s-a 
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produs într-o faz� de ameliorare climatic�, corelat� paleomagnetic cu evenimentul normal din mijlocul epocii Gauss 
(aprox. 3,1 Ma) �i biocronologic, cu unitatea mamalian� de Triversa �i cu biozona MN 16a.  

Cel de-al doilea nivel stratigrafic de mare interes paleontologic este cel reprezentat de faunele de la Lisa 
(Teleorman) �i Milcovu din Vale (Slatina), în care se semnaleaz� p�trunderea unui nou val de imigran�i. Avem în 
vedere apari�ia în regiune a lui Mammuthus cf. gromovi, a unui reprezentant evoluat al genului Pliospalax (P. 
tourkobouniensis) �i a lui Mimomys gr. stehlini/ minor, specii care se adaug� câtorva forme autohtone ca: Anancus 
arvernensis �i Dolomys milleri  (TERZEA, 1997, 2004; R�DULESCU et al., 2003).  

Aceast� reînnoire a faunei locale corespunde, probabil, cu evenimentul de dispersie “Elephant-Equus”, care s-a 
produs în faza de tranzi�ie de la epoca Gauss la Matuyama �i s-a resim�it în toat� Eurasia �i America de Nord (LINDSAY 
et al., 1980; AZZAROLI, 1983). El a fost favorizat de o deteriorare climatic� de amploare, corelabil� cu Praetiglianul din 
Olanda �i cu faza de extindere a lemingilor pân� în centrul Poloniei.  

Fauna de Molu�te descoperit� la Milcovu din Vale indic� �i ea un climat relativ rece, mai rece decât cel din 
intervalul anterior (ANDREESCU, 1982). 

Luând în considera�ie gradul de evolu�ie al speciilor identificate, am încadrat aceste ansambluri mamaliene în 
partea bazal� a biozonei MN 16b, la limita Romanian mediu/Romanian superior. Morfologia dentar� a Elefantului ne-a 
sugerat o apropiere cronologic� strâns� între fauna de la Lisa �i aceea de la Montopoli (AZZAROLI, 1977) 

În biocronologia Europei Orientale, cele dou� faune corespund Complexului Haprovian (caracterizat prin 
apari�ia lui Mammuthus gromovi), fiind probabil contemporane cu orizontul Cistopolian.  

În etapa de început a Pliocenului superior documenta�ia referitoare la Mamifere este foarte s�rac�. Pu�inele 
date oferite de situl Slatina-1 par s� indice o perpetuare a unor taxoni preexisten�i (Dolomys milleri, Mimomys cf. 
minor). În schimb, în intervalul cronologic subsecvent, corespunz�tor faunelor de la Slatina-2 �i Cherle�tii-Mo�teni, are 
loc p�trunderea unor elemente stepice, ca Allactaga �i Borsodia, în asocia�ie cu dou� specii evoluate de Mimomys: M. 
ex. gr. pliocaenicus �i M. cf. livenzovicus (R�DULESCU et al., 2003). Acest fapt reflect� tendin�a de continentalizare a climei. 

Paleomagnetic, Slatina-2 �i Cherle�tii-Mo�teni dateaz� din epoca Matuyama, dintr-o faz� anterioar� 
evenimentului Olduvai. Prezen�a celor doi taxoni de Mimomys permite încadrarea acestor asocia�ii de Mamifere în 
jum�tatea inferioar� a biozonei MN 17 �i corelarea lor cu orizontul Kryjanovka, din complexul faunistic haprovian.  

La partea superioar� a Pliocenului (în Romanianul final) se situeaz� faunele orizontului inferior din zona 
Tetoiu-Bugiule�ti, dintre care noi vom analiza doar ansamblurile identificate în siturile „La Pietri�” �i Valea 
Gr�unceanului, caracterizate prin apari�ia lui Mammuthus meridionalis tipic, în asocia�ie cu Nyctereutes megamastoides 
�i cu Equide stenoniene de talie mare (BOLOMEY, 1965; R�DULESCU & SAMSON, 1990).  

Stratigrafia depozitelor din aceast� zon� indic� o u�oar� anterioritate cronologic� a sitului „La Pietri�”. 
Asocia�iile de Mamifere descoperite în cele dou� puncte fosilifere, de�i de componen�� apropiat�, pun în 

eviden�� unele diferen�e semnificative, �i anume:  
Fauna de la Pietri� este mai restrâns� ca num�r de specii, în timp ce aceea din Valea Gr�unceanului prezint� o 

accentuat� varietate, Carnivorele �i Artiodactilele fiind mai diversificate �i ap�rând aici câ�iva imigran�i termofili. 
Majoritatea speciilor de la Pietri� se reg�sesc în fauna din Valea Gr�unceanului, dar raporturile de frecven�� 

dintre grupele ecologice difer�. În primul sit, Equidele sunt prevalente fa�� de Cervide �i apare în plus Hypolagus 
brachygnathus, un alt element de spa�ii deschise. La Valea Gr�unceanului situa�ia este invers�; Cervidele sunt 
preponderente fa�� de celelalte copitate �i mai exist� Castor plicidens, specie caracteristic� zonelor împ�durite.  

Aceste diferen�e de componen�� �i abunden�� relativ� sugereaz� condi�ii climatice mai aride �i probabil mai 
r�coroase la Pietri� �i un climat mai umed �i mai cald la Valea Gr�unceanului. A�a se explic� prezen�a în ultimul sit a 
Primatului Paradolichopithecus arvernensis geticus, a Girafei (Mitilanotherium inexspectatum) �i a Pangolinului 
(Manis sp.),  specii cu marcate afinit��i pentru climatul blând.  

Ad�ug�m c� analizele polinice, efectuate de CÂRCIUMARU (1981), în nivelul fosilifer din Valea Gr�unceanului, 
au pus în eviden�� o flor� de caracter temperat-cald, în cadrul c�reia AP atinge procente importante.  

Suntem deci în prezen�a unui interval de înc�lzire, corespunz�tor  cu Tiglianul C5, din cronologia polinic� a 
Olandei (ZAGWIJN, 1960).  

Absen�a genului Canis �i a speciei Pachycrocuta  brevirostris situeaz� cele dou� faune într-un interval 
cronologic anterior celui reprezentat de fauna de Olivola, care se înscrie în Pliocenul terminal, imediat sub limita cu 
Pleistocenul (TORRE et al., 1996). 

În biozonarea lui MEIN (1990), cele dou� ansambluri analizate corespund jum�t��ii superioare a zonei MN 17, 
fiind probabil ceva mai noi decât faunele de la Volaks �i Dafnero-1 (Grecia de N), în care s-a g�sit, de asemenea, Girafa 
(KOUFOS, 2001). Paleomagnetic, ele se plaseaz� în evenimentul normal Olduvai, anterior micului interval revers de la 
partea terminal� a acestuia.  

OBSERVA�II FINALE 
 

O privire de ansamblu asupra datelor prezentate ne permite s� desprindem câteva observa�ii cu caracter 
general: 

Continua reînnoire a faunelor locale prin evolu�ia gradual� a liniilor filetice autohtone �i mai ales prin 
p�trunderea de imigran�i, veni�i din spa�iul euro-asiatic nord-pontic sau din domeniul egeo-anatolian.  

Diminuarea progresiv� a ponderii speciilor de biotopi umezi �i înlocuirea lor cu elemente adaptate la condi�ii 
climatice mai aride. 
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Schimb�ri profunde de componen��  a ansamblurilor mamaliene s-au produs în faza de tranzi�ie de la biozona    
MN 14 la MN 15 (Ciuperceni 1/Bere�ti-M�lu�teni), la începutul subzonei MN 16b (Lisa-Milcovu din Vale) �i în 
decursul biozonei MN 17.  

Pe plan climatic, aceste schimb�ri reflect� tendin�a general� de diminuare a umidit��ii �i de accentuare a 
influen�elor continentale. 
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 Tabel 1. Pozi�ia cronologic� a ansamblurilor de Mamifere pliocene din Bazinul Dacic �i raporturile lor cu biozonarea 
Neogenului mediteranean �i cu alte faune de vârst� apropiat�. 

La position chronologique des ensembles de Mammifères du Bassin dacique et leurs rapports avec la biozonation du 
Néogèn méditerannéen et avec autres faunes d' âge similaire. 
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