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Contribuţii la studiul 
silicolitelor diri partea de nord 
a Bazinului Baraolt 

(Rezumat) 
Lucrarea trece în revistă ocurenţele de 
silicolite (opal şi lemn silificiat) din 
partea de nord a Bazinului Baraolt. După 
descrierera modului de apariţie a silico
litelor în diversele arii, sunt analizate 
probele recoltate (analiză macroscopică a 
144 eşantioane, analiză microscopică a 
principalelor tipuri separate, pe 20 secţi

uni subţiri). Spre deosebire de lucrările 
anterioare, se trage atenţia asupra 
formelor unde apare şi calcedonie sau 
siderit. Din punct de vedere genetic se 
face deosebire între tipurile cu silice pri
mară, precipitată din apa izvoarelor calde 
bogate în silice (gheizere?), respectiv 
cele cu silice secundară, remobilizată din 
strate de diatomit (silice organică), sau 
provenită din alterarea piroclastitelor 
depuse în mediu lacustru (tololiză). 

Opalul din zonă ar putea fi utilizat pentru 
fabricarea mozaicurilor comune sau 
artistice. Parte a materialului prezintă 

interes inclusiv· din punct de vedere 

gemologic, îndeosebi opalul de ficat şi 

opalul negru. 

Ivirile de opaluri şi de lemne silicifiate 
Gurghiu-Harghita au atras atenţia 

i:=:::t::iil:Kl.I. or de mai bine de 200 ani. A vând în 
faprul că unele varietăţi de opaluri şi de 

lemne silicifiate pot prezenta uneori aspecte 
estetice coloristice sau texturale, ele intră parţial 
şi în atenţia gemologiei. Într-o lucrare anterioară 
GHIURCA (1987) face o prezentare generală a 
principalelor resurse gemologice din cadrul Car
paţilor Orientali, legate de manifestările postvul
canice. 

Ocurenţa clasică şi totodată cea mai 
bogată în varietăţi de opal uri în zonă este cea din 
perimetrul Băilor Chirui Uud. Harghita) care prin 
numeroasele probleme pe care le ridică necesită 
un studiu separat. Se pare că atât spre N cât şi 
spre S de Băile Chirui apariţiile de silicolite se 
reduc din ce în ce mai mult (Fig. 2). 

În lucrarea de faţă ne vom limita la studi
ul şi cercetarea ocurenţelor situate în aria Baraolt 
şi care din punct de vedere administrativ aparţin 
judeţului Covasna. 

.Aria studiată este cuprinsă aproximativ 
în poligonul Vârghiş-Colonia Căpeni-Ozunca 

Băi-Bodvai-Poiana Lupului. Din punct de vedere 
geologic zona cercetată se suprapune şi coincide 
cu partea nordică a Bazinului Baraolt, bazin 
intramontan al Carpaţilor Orientali ce cuprinde o 
umplutură sedimentară de vârstă pliocen supe
rioară şi pleistocenă. Aria este limitată spre SE ş i 

W de depozitele cretacice ale unităţii cristalino
mezozoice şi ale flişului intern (Munţii Perşani şi 
Munţii Baraolt) , iar spre N şi NE de masivul 
eruptiv al Munţilor Harghita de Sud (Fig. 2) . 

Geologia perimetrului 

Peste fundamentul format din depozitele 
cretacice, de tip fliş , care apar la suprafaţă în 
zona de bordură a depresiunii, partea nordică a 
bazinului Baraolt prezintă o umplutură sedimen
tară formată din următoarea succesiune: 

A. în zona Vârghiş-Baraolt (succesiunea 
clasică): 

al. Formaţiunea productivă (dacian infe
rior - romanian inferior) constituită din argile, 
marne, nisipuri şi principalele strate de cărbuni 
(I-V). Deasupra stratului III de cărbune (cel mai 
important) se dezvoltă stiva cu caracter reper, a 
marnelor cu Limnocardium (Romanian inferior), 
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care reprezintă totodată partea inferioară a 
"Complexului marnos" alcătuit din marne 
cenuşii compacte, substituite spre părţile mar
ginale de nisipuri fine, bogat fosilifere (facies 
litoral). 

a2. Formaţiunea marnelor cu Ostracode 
(Romanian-Pleistocen inferior) sau partea supe
rioară a "Complexului marnos", constituită tot 
din mame cenuşii compacte. Aceste două for
mapuni prezintă intercala!ii de material vulcanic 
(piroclastic depus direct sau resedimentat) pe 
toată succesiunea lor. Intercalapa cea mai impor
tantă cu o grosime de peste 40 m, este intercalată 
în mamele cu Limnocardium. 

a3. Stratele de Biborţeni, sincrone cu for
mapunea mamelor cu Ostracode(?) sunt consti
tuite din nisipuri, nisipuri cimentate, cu limoni
tizări frecvente, gresii şi conglomerate, apar în 
partea NE a Bazinului Baraolt. 

B. Succesiunea din zona situată la NE de 
linia arbitrară Brăduţ-Băţani: 

b I. în bază aflorează un "Complex 
marnos" (pliocen), peste care se dezvoltă 

b2. Forma\iunea vulcanitelor sedimen
tate (Pleistocen ?) ce cuprinde două serii consti
tuite din marne, marne nisipoase, nisipuri 
andezitice, conglomerate, gresii, megabrecii 
andezitice, microbrecii argiloase andezitice, 
tufuri, tufuri lapilice, curgeri de lave, diatomite, 
nivele sferosideritice sau de limonit, strate de 
~ărbune fără importan\ă economică. 

b2. l . Seria inferioară (compartimentul 
vulcanogen-sedimentar, Pleistocen inferior
mediu ?) în care predomină materialul epiclastic, 
iar materialul piroclastic prezent pledează pentru 
o activitate vulcanică predominant .explozivă . 

Principalele strate de diatomit sunt situate în 
partea lor terminală. 

b2.2. Seria superioară (Compartimentul 
stratovulcanic, Pleistocen mediu-superior ?), în 
care predomină materialul vulcanic de tipul 
andezitelor de Luci, Cucu, Pilişca, ce ne indică o 
etapă de activitate vulcanică predominant 
efuzivă. În această serie este cantonat şi 
zăcământul de diatomit şi de minereu de fier de 
la Bodvai. 
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Raporturile stratigrafice dintre forma\iu
nile situate în SW şi NE liniei arbitrare Brădu\
Bă\ani sunt încă insuficient clarificate, iar vârsta 
lor prezintă şi azi obiectul unor numeroase con
troverse. Cert şi sigur este caracterul de între
pătrundere dintre formapunile sedimentare 
lacustre din S, cu cele de origine vulcanică situ
ate în N şi NE ( vezi termenul lui Gh. SAVU: 
"Grupul lacustru-vulcanogen de Baraolt"). 

Din tectonica complexă a bazinului 
Baraolt, vom menpona doar prezenta faliilor cu 
orientare NNE-SSW şi cele perpendiculare pe 
acestea, .care sunt în legătură genetică cu activi
tatea vulcanică din mun\ii Harghita. 

Scurt istoric referitor la prezenţa 
silicolitelorîn aria munţilor 
Gurghiu-Harghita 

Prima menpune a lemnelor silicifiate de 
la Remetea aparţine lui FICHTEL (1780). 
LILIENBACH (1833) descrie opalul lemnos găl
bui din Remetea, HAUSMANN (1860) forme 
aemănătoare de la Chirui, HERBICH,(1878) 
lemne silicifiate, forme menilitice şi semiopal de 
la Remetea şi prima ocuren\ă din perimetrul nos
tru: opal brun menilitic cu plante şi rizomi sem
nalat în tuful andezitic cu lignit de la Herculian 
(?). BIELZ (1889), semnalează opalul lemnos de 
la Borsec, iar din perimetrul nostru descrie 
"opalul cornos" de la Herculian (3 H ?, fig. 2), 
"leberopalul" = opal de ficat de la Filia (?), sile
xul cornos de la Biborţeni (2 Bi ?) şi Bă\anii Mici 
(1 Bm ?). 

Prima lucrare care se ocupă în mod spe
cial de ivirile de opal din perimetrul nostru este 
lucrarea lui E. JEKELIUS (1923). El descrie 
opalul asociat cu resturi de plante şi de gas
teropode de la nord de Filia (locul Kuvasz6, 2 D 
?, 9 F ?); cu resturi de plante şi Planorbide de la 
"Bartaberce" (1 D) ; blocuri de opal de dimensi
uni de peste 1 m din albia pârâului Egreş (1 Br); 
opalul din tavanul galeriei de minereu de fier de 
la Bodvai (6 H); respectiv opal sticlos cenuşiu şi 
brun de N de Herculian (?). Genetic, JEKELIUS 
le cosideră ca fiind nişte "gheyserite", ele re-



ntând depunerile unor izvoare calde situate 
• mna li totală a lacului pliocen. PREDA ( 1932), 

· e zăcământul de diatomit de la Filia (3 F). 
RGIIlU menţionează şi descrie opalurile 

sudul văii Covasău (2 D). 
Cel care descrie amănuntit toate ocuren
zonă (cu exceptia zonelor 2 F, 10 F care au 

deschise prin lucrările miniere efectuate în ul
- - ani, respectiv 7 H, 1 Bi, 1 Bm, care sunt ne

cative) este J. BANYAI. Acesta în lucră
( 1932, 1938, 1941, 1957) face o descriere 

caaoiscc)lp.ică a diferitelor tipuri de opal, efectuea
. erea microscopică a "opalului doboş" de 
· (botezat de el) realizează clasificarea lor 

culoare şi caracteristici structurale şi textu
precizează originea lor diferită (1. Din iz
fiabintî prin precipitări alternative de oxizi 

fa- şi opal; 2. De origine organică: concretiu
diatomit şi cele precipitate în mediu limnic 
conţin resturi de plante; 3. Din precipitarea 

- dizolvate din aglomeratele vulcanice.) El 
m:::i:::i:ZIJea:l~ unicitatea opalului "doboş" de la 

· pe care îl aseamănă cu opalurile rubanate 
_.\nstralia, şi propune utilizarea formelor 

• oxizi în industria colorantilor.' 
În lucrarea de faţă vom încerca a face o 

s:sz:::;;aa!Zal"I! a problemelor abordate sau ridicate 
· e anterioare şi la completare a lor cu 

- provenite din cercetările efectuate de 
ghita (actualul GEOLEX) în perimetru 

uri de fier, la care vom aăuga şi 

=::::::::tâilc ulterioare efectuate de noi. 

-"odul de apariţie a 
· lilelor în diversele arii 

- âlv.,hiş . În forajele geologice s-au inter
nivelul formaţiunii productive între 

I . ID de cărbune, microbrecii cu trecere la 
m:::::x:a:::~inerate andezitice cu elemente alte

te, piatră ponce, argilă cărbunoasă, 
i:!l:::::z:::ie cubonatice de origine organică, toate 

• ~matrice de opal verzui-albicios (1 V). 
- Dealul Bartaberce. Opal cu planorbide 

hote de baltă mentionat încă de E. 
.._. ............ ~ ... (l932)(Localitatea Doboşeni, 1 D). 

- dealul Compeşt (Localitatea Doboşeni, 

2 D). Silicolitele apar în depozitele eluviale ce 
acoperă dealul , fiind deschise la zi într-un ogaş 
nordic şi în drumul nou de coastă care urcă dealul 
dinspre pârâul Voiai. Fragmentele sunt adunate 
pe fâneaţă în mormane mici. Apar sub formă de 
silicolite jaspoide, şi de opaluri cu culori variând 
de la alb-galben-portocaliu, roz-roşu-vişiniu la 
verde pal, brun închis, cenuşiu închis până la 
negru, ele cuprind resturi silicifiate de plante de 
baltă şi gasteropode !imnice asociate cu lemne 
silicifiate. Alături de limonitul prezentând struc
turi diferite sunt prezenti oxizi de mangan şi 

diatomit (cu treceri progresive la opal (2 D)). 
- Dob6 (localitatea Doboşeni, în spatele 

ruinelor în albia pârâului Căpâlna). Silicolite elu
viale asemănătoare cu cele din dl. Compeşt (8 F). 

- Pârâul Dobrota (Localitatea Ftlia). La 
confluenţa cu pârâul Covacioc a fost deschis în 
situ un strat gros de peste 30 cm de opal stratifi
cat cenuşiu-negricios, compact, fără resturi 
organice, trecând în culcuş şi acoperiş în 
diatomite albe, ele fiind cantonate .în tufite 
nisipoase cu material vegetal. În bază apare o 
marnă tufitică ce conţine şi o intercalaţie subţire 
cărbunoasă peste care se dispune un nivel de 
peste 20 cm ce cuprinde plante de baltă silicifiate 
în întregime (2 F, fig. 1). 

Aproximativ la acelaşi nivel , toate 
lucrările de prospecţiune au interceptat frag
mente de opal spre sud până în zona pârâului 
Pisztrangos ( 1 O F) ceea ce ne-ar indica prezenţa 
unui nivel constant chiar dacă opalul întâlnit la 
confluenţa mentionată apartine unei lentile 
locale. Viza viz de confluenţă în versantul drept, 
conurile de dejectie ale ogaşelor de aici sunt 
foarte bogate în lemne silicifiate ( 1 F). 

- Între pârâul Salamas şi pârâul Gherend, 
în stratele de diatomit ale zăcământului cunoscut 
sunt frecvente concreţiunile sferoidale, ovale, 
discoidale de opal de culoare albmurdară

cenuşie-brunie până la negricioasă. Zăcământul 

de diatomit conţine intercalatii de nivele 
limonitice ce conţin lemne mai mult sau mai 
puţin silicifiate şi strătuleţe de opal brun închise 
de dimensiuni milimetrice până la 10 cm, situate 
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deasupra urior nivele mai puţin permeabile (de
numite "menilite" de BANY Al, 1957) (3 F, 
localitatea Filia). 

~ Între pârâul Coşagul Mare şi Coşagul 
Mic, respectiv pe versanţii de nord ai dealului 
Kuttet6, se găsesc ocurenţe clasice de opal de 
culoare bnm-închisă, galben-portocalie, sau nea
gră = (5 , 6, 7 F, localitatea Filia) . La confluenţa 
Coşagului Mare cu Coşagul Mic şi în pârâul 
Coşag, în albie şi în aluviuni se găsesc blocuri de 
opal până la 20-30 cm cu culori ce variază de la 
brun-închis, cenuşiu negru, verde pal ce cuprinde 
diaclaze mai deschise la culoare, cenuşiu-bruniu , 

roşu-purpuriu, galben-portocaliu, brun-violet şi 

alb, ce conţin uneori şi resturi de faună şi floră de 
baltă (4 F, localitatea Filia). BANYAl(l 932) 
descrie blocuri uriaşe de opal care prezintă obsta
cole pentru circulaţie . 

- Pe cursul superior al pârâului Egreş, la 
4 km est de Brăduţ, drumul forestier a deschis 
conul de dejecţie al unei albii secate în versantul 
sudic al dealului Kuttet6. Aici apar fragmente de 
opal albicioase, albe cenuşii-brunii , roşu de carne 
cu strătuleţe albe, ocru-carmin, galben-portocaliu 
rubanat (cu benzi, ritmuri de difuziune, fracturi 
interioare, premergătoare solidificării) cu bogate 
resturi vegetale şi de gasteropode (Lymnopeysa 
palustris, L. turriculata, după BANYAI, 1932). 
În albia secată se găsesc blocuri de peste 1 m de 
opal gălbui-albicios-bruniu ( 1 Br) în vecinătatea 
unor depozite de diatomit (Localitatea Brăduţ) . 

- Pa harta geeologică a perimetrului 
Herculian, sciţată de BANY Al, în 19„, sem
nalează iviri de opal şi în apropierea vf. Fok 
(Magas Les), v. schiţa la sfârşitul lucrării lui 
Janos MATHE, sen„ Istoria valorificării din 
volumul prezent. 

- Deasupra pârâului Hermany, pe la 
"Fajkabiikk", am găsit două cioburi de opal 
cenuşii (7 H, localitatea Herculian). 

- În treimea superioară a pârâului 
Kozmalas apar silicolite şi lemne silicifiate, iar la 
jumătatea pârâului un strat de 0,5 m de diatomit 
( 1 H, localitatea Herculian). 

- Pârâul Csigolyaărok . Pe cursul inferior 
(cam la 200 m de drumul forestier) apar concreţi-

uni spălate de opal , şi opaluri de culori albicioase 
cenuşii cu vegetaţie de bal tă şi lemne silicifiate 
(2 H, localitatea Herculian). 

- Pârâul Erces. Conul de dejecţie cu 
dimensiuni de l 50x50 m conţine numeroase 
fragmente şi blocuri de opal. În albia pârâului, la 
circa 200 m de confluenţa cu pârâul Bradului 
apare în situ un strat de minereu de fier opalizat 
de 1 m grosime (limonit), blocuri rupte de 1 m'. 
respectiv un prag de opal galben în albie. 
Varietăţi: opal alb-cremă, galben portocaliu
ocru, negru-brun verzui . cu resturi organice, 
microbrecii tufitice opalizate cu sedimentarea 
haotică. BANYAI ( 1957) semnalează aici 
prezenţa opalului şi în partea superioară a pârâu
lui Erces, pe coasta „Hijag6oldala'', până la limi
ta seriei inferioare de vulcanite (3 H, localitatea 
Herculian). 

- Pârâul Agostonverme, unde apar frag
mente de blocuri de opal până la dimensiuni de 
40-50 cm de culoare albicioasă-brun închisă , 

neagră spre cenuşie (asemănător celui din pârâul 
Dobrota). La 300 m mai în sus în albie apare un 
nivel de diatomit limonitizat şi cu oxizi de man
gan ( 4 H). La SE de gura văii, pe dealul 
„Varjuvar" (de fapt Varjuvartet6, la limita cu 
dealul Porongyos) în zona crestei BANYAI 
(1932) semnalează blocuri de opal galben-porto
calii şi negricioase în interior, adunate în grămezi 
pe fâneţe (8 H). Profesorul Sandor PET6 din Sf. 
Gheorghe completează lista cu opal de culoare 
verde smarald (verde albăstrui) ce apare în dru
mul vechi spre Varjuvartet6 (Agostonverme
oldala) (5 H, localitatea Herculian). 

- Vechea exploatare de minereu de fier 
de la Bodvai. În haldă se mai găsesc ultimele 
exemplare ale opalului "doboş", format din alter
nanţe ritmice de limonit brun şi diatomit alb 
opalizat. Alte varietăţi întâlnite: limonit cu 
diatomit opalizat, limonit cu diatomit neopalizat, 
limonit stratificat cu septarii de opal negricioase , 
menilitice (minereu de fier de tip Bodvai), 
diatomit alternând cu benzi albăstrui-cenuşii

negricioase, opalizate sau neopalizate, opal 
albăstrui alternând cu limonit opalizat sau 
neopalizat. Imediat deasupra haldelor în albia 



~:±:1$:::llli- afluent al pârâului Bradului se 
- sttătule\e de diatomit cu slabe opalizări 

(6 H, localitatea 

- Dealul Szelhâta , pe locul "Vasâsâs", 
al văii Szil, pe lângă drumul ce urcă 

ul Mitaci, în vechile exploatări de 
u de fier care au fost sistate din cauza can

-tilor mari de opal, semnalare de BANY AI 
932) (Bm, localitatea Bă\anii Mici) . 

- În vestul pârâului Şarpelui, într-o 
deschidere artificială a drumului ce urcă spre 

ul Mitaci, apare opal limonitizat asemănător 
lui de la "Vasâsăs" (izvorul Nadasalji, locali
ea Băţani Mari). 

- În versantul SE al dealului Tircu (pârâul 
_ · gy) BANYAI (1932) semnalează blocuri albi

e de opal (2 Bi), concreţiuni spălate se gă
în aluviunile terasei pârâului Baraolt la SW 

de Biborţeni (1 Bi, localitatea Biborţeni). La 
·oarele pârâului "Kasszave" (SE de Baraolt) în 
aşe se găsesc lemne slab silicifiate, aproape de 

tietecul aglomeratelor vulcanice. Este punctul cel 
mai sudic unde cunoaştem fenomene de silici
fiere în perimetru ( 1 B, localitatea Baraolt). 

Descrierea silicolitelor 

Din maJontatea punctelor anterior 
enţionate au fost recoltate 144 eşantioane de 

silicolite care au fost supuse unei minuţioase 

analize macroscopice, iar din tipurile principale 
separate au fost efectuate 20 secţiuni care au fost 
analizate la microscopul polarizant. Majoritatea 
silicolitelor analizate sunt opaluri comune variat 
colorate, la care se adaugă câteva lemne silicifi
ate, şi după cum e şi firesc, apar şi unele roci sili
cifiate. Rar apar calcedonii. 

Probele au fost recoltate din hotarele 
localităţilor Herculian, Doboşeni, Filia, Brăduţ şi 
Vârghiş . Două probe, de la Brăduţ şi Vârghiş 

provin din forajele efectuate în zonă . 

Din raza localităţii Herculian au fost 
recoltate probe de pe pâraiele Kozmalaş (2 
probe), Csigolyaărok (4), Agostonverme (4), 
Erces (16), iar de la Bodvai, de pe pârâul 

Bradului au mai fost recoltate 17 probe, în total 
44 probe. Majoritatea (25) sunt opaluri comune 
lipsite de stratificaţie , ce îmbracă culori variate 
de la alb la negru (albe, gălbui , cenuşii, brunii, 
verzui) , majoritatea semilucioase, mai rar 
lucioase, în general compacte, dar neomogene, 
deoarece ele prezintă frecvente goluri sau zone 
poroase. Spărtura lor în majoritatea cazurilor e 
aşchioasă , mai rar conchoidală . În 15 probe a fost 
pusă în evidenţă prezenţa tijelor de plantă de 
baltă , sau de ţesuturi macerate de plante de baltă. 
Culorile sunt în general şterse şi neomogene pe 
suprafaţa unui eşantion . În afară de opalurile pro
priuzise mai apar diatomite opalizate (2) , siderite 
verzui opalizate (3) şi calcedonii albe (2). Cele 
14 probe de opaluri cu stratificaţie · provin toate 
de la Bodvai,'de lângă pârâul Bradului (de unde 
BANY Al a şi descris opalul "doboş") . Alter
nanţele opalului "doboş" pot fi alcătuite din doi 
sau trei termeni. Opalurile cu alternanţe ternare 
sunt alcătuite din strătuleţe de opal cenuşiu , oxizi 
şi hidroxizi de fier (opalizaţi sau pulverulenţi, 
bmni mginii) şi diatomită (pulverulentă sau opa
lizată). "Doboşurile" cu alternanţe binare sunt 
alcătuite din diatomit în alternanţă cu oxizi de 
fier pulvemlenţi, şi mai rar din alternanţe de opal 
şi siderit opalizat. În general sunt mate, compacte 
şi prezintă alternanţe ale culorilor albe, brunii 
feruginoase, cu cenuşiu , sau verzui. 

Microscopic la opalurile nestratificate 
predomină opalul de geneză )imnică, în care apar 
fragmente şi ţesuturi macerate de plante de baltă , 

pigmenţi de hidroxizi de fier (bruni) şi de sub
stanţă organică (humus). În unele zone opalul e 
transformat pe fisuri şi goluri în calcedonie. 

La opalurile "doboş" binare cu diatomită 
se pot distinge prezenţa frustulelor centrice fila
mentoase de diatomee şi a spiculilor de spongieri. 

La opalurile ternare opalul şi diatomitul 
prezintă aceleaşi caractere optice, ca şi la cele 
binare, în schimb în strătuleţele cu oxizi de fier se 
poate observa prezenţa romboidelor de siderit, ce 
în zonele externe ale eşantioanelor trec în oxizi 
de fier. Uneori sideritul este intim amestecat cu 
opal. La constituţia păf\ii carbonatice participă 
uneori şi fitolitele de compoziţie sideritică. 
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Din zona localităţii Doboşeni, din dealul 
Compeşt au fost recoltate 37 probe, în majoritate 
opaluri cu culori variate, dar difuze, compacte, 
lucioase, semilucioase sau chiar mate, mare parte 
neomogene (cu goluri şi pori). În 10 probe a fost 
pusă în evidenţă prezenţa plantelor de baltă, iar 
în două probe în plus mai apar şi gasteropode 
limnice din genurile Planorbis şi Lymnaea. Am 
menţiona şi prezenţa unei varietăţi de opal com
pact şi omogen de culoare brună de ficat (opal de 
ficat) care prin calităţile sale estetice poate fi uti
lizat în gemologie. Microscopic opalurile de aici 
au aceleaşi caractere optice ca şi opalurile 
comune nestratificate de la Herculian. 

Cele 28 probe recoltate de la Filia provin 
de pe pâraiele Coşag (26), Salamaş (2), Dobrota 
(2). Majoritatea lor sunt compacte şi nestratificate. 
Prezintă culori variate, dar difuze (nuanţe de la alb 
la negru), apar forme lucioase, semilucioase, sau 
chiar mate. Proba se opal stratificat are o alter
nanţă binară de opal şi diatomit. Între probe se află 
şi un lemn opalizat. Plantele de baltă sunt prezente 
în 7 probe, iar în două apar şi numeroase cochilii 
de Planorbis. Microscopic la unele probe poate fi 
pusă în evidenţă un melenge de opal cu trecere 
spre calcedonie cu siderit. Uneori opalul e trans
format în proporţie de până la 80% în calcedonie. 
Sideritul prezintă şi el transformări parţiale în 
limonit. În opalul ce alternează cu diatomită se 
disting bine frustule centrice şi penate de diato
mee. Pigmenţii coloranţi ai opalului sunt oxizi şi 
hidroxizi de fier, manganul, pirita, coloidală, şi 

substanţa organică (humusul). În opalurile cu 
diatomit apar şi fragmente de sticlă vulcanică . 

Din zona localităţii Brăduţ au fost recol
tate 19 probe, 18 de pe pârâul Egreş şi una de pe 
cumpăna pârâului, din forajul 1312. Majoritatea 
silicolitelor sunt alcătuite predominant din opal , 
dar apar mai rar şi eşantioane alcătuite numai din 
calcedonie (4). Dintre probele de aici 9 conţin 
resturi de plante de baltă, şi una conţine în plus şi 
forme de gasteropode !imnice (Planorbis). 
Majoritatea sunt mate, compacte, dar neomogene 
(cu goluri şi pori), au spărtura aşchioasă şi culori 
variate, dar şterse şi neomogene (de la alb la 
negru). Proba din foraje reprezintă o marnă bogat 
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fosiliferă (gasteropode) silicifiată (Planorbis. 
Neritina, Lymnaea). 

Microscopic în această zonă opalurile 
sunt mai puternic transformate în calcedonie. 
Celelalte caractere optice sunt similare cu cele 
descrise anterior. 

Clasificarea silicolitelor 

- Din punct de vedere mineralogic: 
1. constituite din opal 
2. constituite din opal şi siderite cu trecere spre 
limonit 
3. constituite din opal cu trcere spre calcedonie 
4. constituite din calcedonie 

- Din punct de vedere genetic: . 
1. Cu silice primară : 

- precipitată în imediata apropiere a 
izvoarelor calde bogate în silice (gheizre ?) 
opalul „doboş" 

- precipitate la o distanţă mai mare de 
sursa de izvoare calde (după ce apa s-a mai răcit) 
= opalurile ]imnice. În zonele lacustre cu apă prea 
caldă fauna şi flora lacustră nu se poate dezvolta, 
din acest motiv opalurile nu conţin fosile. În 
zonele cu ape călduţe şi reci se pot forma opaluri 
ce conţin microfloră (diatomite), cu macrofloră de 
baltă asociate uneori şi o faună !imnică . Un rol 
posibil în formarea opalului !imnic îl pot avea şi 
fitolitele silicioase provenite din însăşi constituţia 
plantelor de baltă. Tot în această categorie pot fi 
incluse şi unele roci sau lemne silicifiate din pro
cese de difuziune şi substituţie . 

2. Cu silice secundară : 

- remobilizate din stratele cu diatomit 
(silict< organică) şi depusă sub formă de concreţi
uni de diverse forme şi mărimi. 

- silice provenită din alterarea piro
clastitelor depuse în mediu lacustru (procese de 
tololiză, ce pun în libertate silice ). 

Consideraţii genetice 

Sursa silicei: procesele genetice ale sili
colitelor sunt în legătură directă sau indirectă cu 
activitatea vulcanică din zonele adiacente. Pe 



• lă succesiunea stratigrafică din zona studiată 
se poate constata un important aport vulcanic, 
::q>rezentat prin numeroasele tipuri de piro

ti te intercalate (nisipuri, tufliri, tufite, lapili , 
ii andezitice, etc.). Cercetările ostracodolo

_-ce efectuate de WANEK, Fr. (1983) au arătat 
- apele lacului pliocen-pleistocen din această 

zonă au prezentat un grad de mineralizaţie foarte 
- ·cat, fapt ce a afectat şi fauna !imnică. 

Sursa primară a silicei o reprezintă iz
\'Oafele termale intermitente (gheizere), sau con
- ue, legate de bordura eruptivă amplasată în 

oordul zonei. Desigur că aceste ape calde erau ca 
ji azi bogate în bicarbona\i de Ca şi Mg care sunt 
solvenţii cei mai buni ai silicei (pe care o dizolvă 

stivele de aglomerate vulcanice pe care le 
străbat). Prin scăderea pH-ului apelor şi prin 

os de co2 o parte a silicei conţinute de aceste 
izvoare avea condiţii de precipitare. 

În micile lacuri formate la gtlra acestor 
izvoare cu debite destul de mari, unde apele erau 
călduţe, se creau conditii pentru instalarea unei 
flore palustre şi a unei faune limnice. În aceste 
zone precipitarea silicei era favorizată de 
emanaţiile de C0

2
, provenite din procesele meta

bolice ale acestor plante. Ca urmare avea loc un 
proces continuu de depunere a opalului şi de sili-
ifiere a florei şi faunei . O parte a silicei precipi

tate în aceste conditii poate proveni şi secundar 
din fitolitele silicioase, din ţesuturile vegetale ale 
plantelor de baltă ce pot fi eliberate prin procese 
de humificare lacustră. În cazuri particulare în 
aceste condiţii se pot întâlni şi cazurile de silici
fiere ale arborilor şi ale unor roci limitrofe. 

Silicea secundară provenită pe seama 
piroclastitelor depuse în mediu lacustru se gene
rează pe două căi: 

- fie prin descompunerea silicaţilor de 
către diatomee pentru a-şi extrage opalul necesar 
alcătuirii frustulelor silicioase, şi care prin acu
mulare masivă pot conduce la formarea stratelor 
diatomitice; 

- fie prin fenomenul de alterare lacustră a 
piroclastitelor (tololiză) , fenomen cu eliberare de 
bioxid de siliciu şi oxizi de aluminiu. În prima 
etapă de pulverizare a piroclastitelor în mediul 

acvatic pH-ul apei devine acid, şi ca urmare ele
mentele alcalino-pământoase , în parte şi fierul şi 

manganul bivalent trec în soluţie în special sub 
formă de carbonaţi şi bicarbonaţi (etapă în care 
se poate depune şi sideritul întâlnit frecvent în 
mediile lacustre). Formarea carbonaţilor şi bicar
bonaţilor în cantităţi mari poate imprima mediu
lui un pH net alcalin, care favorizează trecerea în 
soluţie a silicei (micelii coloidale). Tot alca
linizarea mediului produce şi solubilizarea alu
minei . În paralel are loc şi o activitate organică 
datorită dezvoltării diatomeelor, care extrag şi 

ele silicea din silicaţi. După faza de solubilizare a 
silicei are loc procesul de precipitare a silicei, în 
momentul când pH-ul mediului prin aporturi de 
co2 (de _ geneză vulcanică sau biogenă) devine 
neutru şi începe să scadă, dând naştere la stratele 
silicioase. Alternanta regulată a acestor procese 
de depunere , a carbonaţilor de fier (siderit) cu 
opal şi diatomit, a condus la formarea opalurilor 
"doboş'', respectiv a minereurilor de fier care au 
fost exploatate în trecut în această zonă. Ulterior 
sideritul a fost transformat prin oxidare în 
limonit. Uneori sideritul poate fi intim amestecat 
cu opal. 

Domenii de utilizare 

Prin coloraţia lui destul de variată opalul 
din aceste zone ar putea fi utilizat la fabricarea 
mozaicurilor fie comune fie artistice. Plăcile tăi
ate din opal, spre deosebire de marmură, travertin 
sau calcarul policrom, le conferă acestora un mai 
mare grad de durabilitate. Parte din acest material 
opalic cu ce prezintă calităţi estetice mai evidente 
şi omogene (culoare omogenă şi plină (vie), luciu 
mai ridicat, pot fi utilizate cu succes în gemologie 
penru confecţionarea diferitelor obiecte de po
doabă feminine sau pentru confectionarea unor 
obiecte artizanale şlefuite . În acest sens se pre
tează îndeosebi varietatea de opal de ficat şi cea 
de opal negru (butoni şi manşetă). 

În acest sens ar fi necesare efectuarea 
unor lucrări de prospecţiune mai detaliate care să 
pună în ev.idenţă rezervele de opal cu calităţi 

gemologice evidente. 
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Adalekok az eszak-erdovideki 
opâlelofordulâsok ismeretehez 
(Kivonat) 

A dolgozat szambaveszi az eszak-erdovi
deki opal- es faopal-el6fordulasokat. A teri.ileti
leg is ki.ilonbozo megjelenesi formak leirasa utan 
a begyujtătt anyag elemzese kovetkezik (144 
minta alapjan reszletes makroszkopikus leiras, es 
20 vekonycsiszolat alapjan a fontosabb tipusok 
mikroszkopikus leirasa). A korabbi szakiroda
lomhoz kepest a dolgozat felhivja a figyelmet 
egyes tipusok eseteben a sziderit es a kalcedon 
jelenletere. A targyalt opalanyag eredete szerint 
ket nagyobb osztalyba sorolhat6: a Si02 vagy el
sodleges, tehat meleg, magas kovasav-tartalmu 
forrasok (gejzirek?) vizebol csap6dott ki, vagy 
masodlagos jelleg([ - ez esetben lehet szerves ere
det([ (diatomittelepekbol szarmaz6), valamint 
szervetlen eredetu (a tavi kornyezetben lerak6-
dott piroklasztitek mâllasab61 szârmaz6). A vizs
gâlt teri.ileten talâlhat6 opalt inkabb ki.i!Onbozo 
minoseg(f mozaikburkolathoz lehetne felhasznâl
ni, de nehany valtozat, mint a bama mâjopal, 
vagy az egeszen fekete fi.istopâl , disztârgykeszf
tesre is alkalmas. 

Data Concerning the 
Silicolithes in the Northern 
Part of the Baraolt Basin 
(Erdovidek) 
(Abstract) 

The paper takes into consideration the 
occurrences of opal in the Northern part of the 
Baraolt Basin. After a brief presentation of the 
different forms according to regions, the author 
turns to the analysis of the collected material ( on 
the basis of the 144 examples - a thorough 



scopical description and on the basis of 20 
polishings the macroscopica! descriptions of 

more important types). In comparison to the 
· r studies, the author draws attention to the 

ace of syderite and chalcedon in case of 
cypes . According to its origin, the opal 

·ai în discussion can be divided into two 
: the Si0

2 
is possible to have been emitted 

as a resuit of premier that is warm and high 
ents spring (geysers?), or secondary - în this 

it may be of organica! origin (from 
· mite deposits) as well as anorganica! origin 
bich may be coming from the brittle of pyro-
·tes in lake deposits. On the part of land 

:=rched where the opal îs found could be used 
er to different qualities of mosaic coverings, 

a few varieties as the liveropal or the black 
ky opal can also be used for the production 

- decorative objects. 

Figura I . Bloc de opal , pârâul Egreş (Brădui) 4JJ 
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Bo 

Q -Ocurenţe de silicolite 

/j -Lemne silicifiate 

'\j -Probe de carotă 

B-Baraolt , Bi-Biborţeni , BM-Băţanii Mari , Bm-Băţanii 

Mici , Bo-Bodoş , Br-Brăduţ, D-Doboşen i, F-Filia, H
Herculian, 0-0zunca, T-Tălişoara , V-Vârgh iş. 

1-Atia, 2-Corund, 3-Zetea, 4-Remetea, 5-Chirui, 6-Bic
sad, 7-Tuşnad-Bă i 

1 B-p. Kasszave, 1 Bi-pd. lncze, 2Bi-p. Nagy, 1 BM- p. 
Şarpelui , 1 Bm-dl. Szilhâtja, Vasâsâs, 2Bm-dl. Eb-hâta, 
1 Br-p. Egreş, 1 O-dl. Bartaberce, 20-dl. Com-peşt , 1 F-2F
p. Dobrota, 3F-p. Salamâs, p. Gherend, 4F-p. Coşag , 

5F-6F-p. Coşagul Mare, 7F-dl. Kutteto, BF-p. Căpâlna , 
SF-dl. Kuvasz6feje, 10F-p. Piszt-ran~os , 1H-p. 
Kozmalas, 2H-p. Csigolyaârok, 3H- p. · Erces, 4H-p. 
Agostonverme, SH-dl. Agostonverme-oldala, 6H-Bodvai, 

-F . - I 

Figura 2. Localizarea ocurentelor de silicolite din partea de nord a Bazinului Baraolt 




