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Date structural-tectonice 
oferite de imaginea de satelit, 
pentru zona vulcanilor din 
Harghita de Sud şi a bazinelor 
limitrofe Baraolt şi Ciuc 

(Rezumat) 
în urma analizei imaginii fotografice 
LANDSAT, în directă corelaţie cu datele 
tectonice cunoscute din teren se creio
nează o imagine structural-tectonică uni
tară şi specifică pentru aria Bara-
olt-Harghita de Sud-Ciuc, definită prin 
sisteme fractúrale dispuse după patru 
direcţii principale. Acestea sunt conse
cinţa unor mişcări compresive, care au 
acţionat pe cel puţin două direcţii dife
rite, fiind antrenate într-un regim alterna
tiv caracteristic pentru întreaga zonă 
internă de curbură carpatică în perioada 
pliocen-pleistocenă. Aceste mişcări alter
native au mobilizat departajat şi conse
cutiv sistemele de fracturi, definind pe 
anumite aliniamente sau segmente feno
mene distensionale (aliniamentul vulca-
nitelor), influenţând hotărâtor şi fără 
echivoc evoluţia vulcanismului din 
Harghita de Sud şi a celor două bazine 
(Baraolt şi Ciuc) din perimetru. 
Din imaginea generală excepţie face 
aliniamentul vulcanic al Harghitei de 
Sud, care ecranează în mare măsură 
aliniamentele tectonice, prezentând o 
alură caracteristică, conferită de ele
mentele morfologice circulare caracteris
tice aparatelor şi domurilor vulcanice, 
respectiv centrelor de efuziune bine 
reliefate pe imaginea de satelit. 

Introducere 

în formarea imaginii structural-tectonice 
actuale a sectorului intern sudic al orogenului 
est-carpatic, o importanţă primordială a avut evo
luţia elementelor tectonice de natură rupturală 
din perioada pliocen-pleistocenă, care se supra
pun peste structurile primare anterioare. Acestea 
au modelat hotărâtor imaginea tectonică a zonei 
Baraolt-Harghita de Sud-Ciuc şi a sectoarelor 
limitrofe acesteia, influenţând atât raporturile 
compartimentelor geologice din adâncime, cât şi 
cadrul imediat pe care s-au format vulcanitele din 
Harghita de Sud şi depozitele molasice din 
bazinele intramojitane limitrofe Baraolt şi Ciuc. 
în acelaşi timp au influenţat evoluţia întregului 
cortegiu de evenimente geologice din zonă în 
'ultimii 5,0-5,4 MA. 

în clarificarea imaginii tectonice din 
perimetrul supus studiului, este de un real folos 
imaginea interpretată a fotografiei LANDSAT 
'89. Aceasta prezintă în primul rând avantajul 
decelării unei imagini tectonice unitare pentru 
aria Baraolt-Harghita de Sud-Ciuc, care a fost 
supusă aceloraşi fenomene tectonice în perioada 
pliocen-pleistocenă, dar care prezintă aparent o 
imagine tectonică diferită, cauzată în primul rând 
de modul diferit de reacţie a unităţilor structurale 
implicate la solicitările de stress şi compresiune 
şi datorită gradului diferit de acoperire a zonei cu 
depozite recente. în acelaşi timp, imaginea reali
zată plasează perimetrul într-un context structu
ral-tectonic regional. 

Interpretările imaginilor satelitare în Ro
mânia şi în ţările vecine sunt tot mai mult folosite, 
începând din anii '80. Acestea au rol incontesta
bil în întregirea datelor structural-tectonice, a 
hărţilor cu resurse minerale şi în recunoaşterea 
conexiunilor regionale de natură geologică. 
Dintre lucrările de anvergură de acest tip, execu
tate în arealul intracarpatic, având valoare de 
model, amintim pe cele ale lui: VÎJDEA, Anca 
Maria; BOTEZATU, R. (1984) şi FOLDVÂRY 
Szabolcsne\ MISKOLCZIL., RÂD AI O. (1986). 

Din multitudinea de informaţii de natură 
geologică oferite de o asemenea imagine, în 
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lucrarea de faţă am încercat să ne axăm asupra 
elementelor tectonice reliefate şi asupra struc
turilor vulcanice (conuri, domuri vulcanice, cen
tre de erupţie, caldere, curgeri de lave) uşor con-
turabile în aria Baraolt-Harghita de Sud-Ciuc şi 
în zonele adiacente. Interpretarea rezultatelor ast
fel obţinute s-a făcut în directă corelaţie cu ima
ginea geologică existentă şi în condiţiile unei 
cunoaşteri bune a zonei, fapt ce a permis identi
ficarea fiecărui element cu cele din teren. 

Imaginea tectonică de care dispunem, din 
flancul sud-vestic al Harghitei de Sud şi din aria 
bazinului Baraolt, obţinută pe baza datelor geo
logice convenţionale, este cea mai completă din 
cadrul perimetrului nostru. Ea a fost prezentată 
într-un mod detaliat în lucrarea lui A. LÁSZLÓ, 
I. DÉNES (1996). Această lucrare a reprezentat 
punctul de pornire în analiza elementelor relie
fate de imaginea interpretată, obţinuă pe baza 
fotografiei satelitare, motiv pentru care am enu
merat succint elementele structural-tectonice de 
bază din acest sector, fără să intrăm în detalii. 

Prin parcurgerea şi confruntarea ele
mentelor existente pe imaginea obţinută din 
interpretarea fotografiei de satelit şi imaginea 
structural-tectonică obţinută pe baza datelor con
venţionale, s-a putut realiza în condiţii optime o 
imagine finală, astfel încât să prezinte elementele 
veridice, iar cele cu o ambiguitate pronunţată să 
fie înlăturate. 

Date generale asupra 
programului Landsat 

Programul Landsat a început în anul 
1972, odată cu lansarea primului satelit destinat 
cercetării resurselor Pământului ERTS 1 (Earth 
Resources Technology Satellite), în cadrul 
proiectului de observare a resurselor terestre şi a 
urmăririi mediului ambiant EROS (Earth 
Resources Observation Satellite). Cu lansarea 
următorilor sateliţi, s-a pus accentul pe domeniul 
principal de interes din acest program. Acest pro
gram de cercetare a fost larg prezentat în lucrarea 
lui N. ZEGHERU şi M. ALBOTĂ (1979). 
Numeroase alte lucrări care dezbat probleme 
legate de fotografii satelitare şi interpretările lor, 

sau pun în discuţie domenii de utilizare şi proble
matici ale programului LANDSAT, au apărut 
începând din anii '70, dintre care amintim pe cele 
ale lui: N. C. OPRESCU (1974); L. I. ZLOBIN, 
I. G. KELNER (1976); J. V. GARDNER, V. C. 
MILLER (1977); A. DINESCU (1977); L. I. 
ZLOBIN et al. (1978). 

Senzorii instalaţi la bordul sateliţilor din 
cadrul acestui program au furnizat înregistrări 
convertibile la sol în imagini fotografice de către 
platformele din teren, acoperind un cadru cu 
dimensiunile de 185,2 x 185,2 km din teren. 
Imaginea înregistrată este transmisă simultan în 
mai multe benzi spectrale din domeniile vizibil şi 
infraroşul apropiat al spectrului elecromagnetic, 
acoperind domeniul spectral 0,5-1,1 mm cu 
imagini de baleiere şi domeniul 0,48-0,83 mm cu 
imagini de televiziune. Camerele înregistrează 
radiaţia solară reflectată, executând în aceste 
condiţii înregistrări numai în timpul zilei. 
Imaginile efectuate sunt depozitate la bord pe 
benzi magnetice de mare densitate (HDDT), iar 
centrele de recepţie furnizează înregistrări mul-
tispectrale de baleiere sub formă de bandă mag
netică, sau sub fermă de imagini fotografice. 

Teritoriul României intră în zona de 
influenţă a staţiei de recepţie a sateliţilor LAND
SAT de la Fucino (Italia), aflată la 120 km de 
Roma. Acoperirea cu imagini a României în 
cadrul programului LANDSAT este înregistrată 
în cea. 25 de imagini. Interpretările au fost efec
tuate pe o imagine fotografică realizată în 18 
august 1989, cuprinzând sectorul dintre Topliţa şi 
Sinaia, din cadrul Carpaţilor Orientali. Din 
această fotografie este redată în lucrarea 
LÁSZLÓ A., KOZÁK M., PÜSPÖKI Z. (1996) 
o parte care cuprinde perimetrul cercetat din 
lucrarea de faţă. 

Interpretarea imaginii obţinute 
pe baza fotografiei LANDSAT, 
pentru perimetrul cercetat 

Pe imaginea interpretată de satelit din 
Figura 1. se pot urmări în bune condiţii alinia
mentele tectonice. Sunt uşor sesizabile chiar şi 
cele din zonele acoperite de depozite recente, ca-
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re cu ocazia cartărilor de suprafaţă n-au fost recu
noscute, în această categorie se poate aminti sis
temul de fracturi E-V pe intervalul Augus-
tin-Baraolt-Biborţeni-Băţani-Băile Tuşnad, a 
cărui continuitate în sudul bazinului Ciuc şi pe 
aria bazinului Caşin devine evidentă pe imagine. 
De-a lungul acestui sistem fracturai, pe anumite 
sectoare se reliefează relaţiile tectonice existente 
între compartimentele implicate. Dintre acestea 
se creionează cu acurateţe compartimentele ridi
cate din ambele flancuri, dintre care cel mai preg
nant se evidenţiază cele din flancul sudic, din 
faţa localităţii Baraolt şi Biborţeni. Un alt ele
ment de bază pentru acest sistem de fracuri este 
decroşarea dextră reliefată tot în sectorul bazinu
lui Baraolt şi culoarul Oltului (sectorul Persani). 

Se reliefează în foarte bune condiţii 
aliniamentele rupturale pe direcţia N-S, ale Cor-
moşului, ale Herculianului (aceasta din urmă 
având o continuitate mai ştearsă înspre sud spre 
localitatea Aita Seacă, fiind perturbat de prezenţa 
aliniamentului fracturai E-V). Paralel, mai la est, 
se aliniază acestui sistem şi culoarul Oltului, 
între Tuşnad Băi şi Malnaş, care se prezintă la fel 
de pregnant pe fotografie, ca şi celelalte două. 

Pe aria complexului vulcano-sedimen-
tar din flancul sud-vestic al Harghitei de Sud, se 
conturează cu mare claritate Uniaţii corespunză
toare văilor cu direcţia NE-SV, paralele şi rec
tilinii, care se suprapun peste aliniamentele tec
tonice cunoscute din hărţile tectonice realizate 
pentru fundamentul depozitelor vulcanice şi cele 
ale depozitelor sedimentare de umplutură ale ba
zinului Baraolt. Ele sunt aliniamente caracteris
tice pentru ariile acoperite de depozite vulcano-
sedimentare, iar prezenţa lor argumentează mo
bilitatea acestora şi după formarea în zonă a 
ultimului complex vulcano-sedimentar din pleis-
tocen. Bine reliefată pe flancul sud-vestic al ali
niamentului vulcanic, se întrezăreşte continuarea 
acestora şi pe pantele nord-estice, aproape fieca
re aliniament având corespondent şi în acest sec
tor. Recunoaşterea greoaie a acestor linii tecto
nice pe flancul NE se poate atribui penumbrei în 
care se află toată această parte a vulcanitelor pe 
fotografie, fenomen care maschează prezenţa lor. 
înspre SV acest sistem de fracturi defineşte ex

tinderea bazinului Baraolt la marginea sa vestică. 
Ceea ce pare evident, este racordarea acestuia la 
sistemul ruptural cu direcţia E-V, pe segmentul 
Augustin-Baraolt-Biborţeni-Băţanii Mici. Pre
zenţa lor este greu sesizabilă pe arealul Persa
nilor, fără a nega însă existenţa acestora în acest 
sector. 

Elementele disjunctive cu orientare 
NV-SE, în sectorul sud-vestic al perimetrului, se 
reliefează mai mult la margine de bazin, în apro
pierea aliniamentului vulcanic, pe tronsonul Bi-
borţeni-Herculian, sau la nord de localitatea Vâr-
ghiş, prezenţa lor pe fotografie fiind mascată de 
marea masă dş vulcanite a Harghitei. La vest de 
bazinul Baraolt, pe aliniamentul munţilor Per
sani, se conturează într-un mod mai puţin clar 
acest sistem de fracturi, acurateţea acestora fiind 
probabil negativ influenţată pe fotografie, de 
structura eterogenă. 

Se prezintă cu multă claritate limita esti
că a ariei depresionare a Transilvaniei, prin frac
turile arcuite de margine de bazin, fără să fie în 
totalitate ecranate în perimetru de depozitele mai 
tinere vulcano-sedimentare, care prezintă totuşi 
un grad mare de acoperire. Peste această imagine 
a depresiunii se suprapune cu multă claritate sis
temul fracturai NNE-SSV, al aliniamentului Vâr-
ghiş şi al Homorodului Mic, element caracteris
tic pentru orogenul est-carpatic. Sistemul fractu
rai E-V este sesizabil numai la nord de cheile 
Vârghişului, având continuare cu mare certitu
dine înspre E drept structura Ciomad, la nivelul 
aparatului vulcanic Haromul Mare şi Haromul 
Mic. în ambele sectoare din imagine are acelaşi 
rol de scufundare al compartimentelor din flancul 
nordic. Sectorul median al acestui aliniament 
fracturai nu este sesizabil datorită acoperirii sale 
de vulcanite, de depozitele pleistocene şi 
holocene din bazinul Ciucului Inferior. 

Partea estică a ariei, respectiv cea cores
punzătoare munţilor Ciucului (la nord) şi mun
ţilor Bodoc (la sud) se prezintă ca o imagine tec
tonică unitară, formată din aliniamente paralele 
pe direcţia N-S, care reprezintă încălecări de 
strate, şariaje, falii, respectiv creste şi văi para
lele pe direcţia de dezvoltare a capetelor de strate 
ale flancului estic al unuia dintre anticlinalele 
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unităţii de Ceahlău. Acestea sunt segmentate în 
general în mod uniform pe întreg aliniamentul, 
de sistemele de fracturi E-V şi NE-SV. O inten
sificare relativă a aliniamentelor fractúrale E-V 
se conturează la S, SE de structura Ciomad, 
respectiv la NE de aceasta. Prezenţa acestor 
tipuri de fracturi rupturale are o importanţă 
deosebită pentru interpretarea tectonică a peri
metrului, subliniind continuarea acestora în sec
toarele vestice pe sub vulcanite şi pe sub depozi
tele de umplutură ale bazinului Ciucului Inferior 
şi celui Mijlociu. în această arie estică, segmen
tul aflat la SE de structura Ciomad prezintă prin 
intensa segmentare şi perturbare o imagine dife
rită de restul arealului, fiind influenţat de sis
temul fracturai NV-SE, fără ca aliniamentele 
fractúrale dispuse pe această direcţie să prezinte 
o alură continuă. 

Suprafaţa bazinului Ciuc este lipsită la 
suprafaţă de aliniamente tectonice clar reliefate. 
Acest lucru se poate atribui funcţionării acestuia 
ca un bazin activ la sfârşitul pleistocenului şi 
holocenului, când se formează depozite groase 
cu rol de ecran, pentru depozitele mai în vârstă, 
tectonizate. 

Aliniamentul median al vulcanitelor din 
Harghita de Sud, cu o dispunere diagonală, ne 
oferă o imagine tectonică mult diferită faţă de 
sectoarele învecinate, fiind privat aproape total 
de prezenţa aliniamentelor tectonice. Structura 
de stratovulcan, formată din curgeri de lave 
suprapuse şi intercalaţii de piroclastite între ele, 
nu a favorizat dezvoltarea sistemelor de fracturi 
pe suprafaţa acestuia, ele fiind strangulate înspre 
partea superioară a structurilor din sectorul medi
an al aliniamentului principal vulcanic. Acest 
lucru argumentează oportunitatea punerii în dis
cuţie a unui areal mai extins, ce depăşeşte aria de 
dezvoltare a structurilor vulcanice, fiind singurul 
mod eficient de abordare în condiţii optime a tec
tonicii rupturale anterioare şi contemporane 
evoluţiei vulcanice. 

Din cadrul acestor structuri vulcanice, 
cele situate în sudul aliniamentului sunt cel mai 
puţin afectate de aliniamente fractúrale, sis
temele rupturale devenind mai frecvente înspre 
NV, pe structurile vulcanice mai vechi. Dintre 

acestea sunt sesizabile în principal aliniamentele 
cu orientare NE-SV. La scara fotografiei se poate 
observa suprapunerea lor, în majoritatea cazuri
lor peste sectoarele situate între structurile prin
cipale vulcanice. Cel mai bine se reliefează alini
amentul tectonic din flancul sudic al aparatului 
vulcanic Căpuş (la limita dintre structura Cucu şi 
Pilişca), sau aliniamentul Sântimbru-Cormoş (si
tuat pe structura Luci-Lazul), cu continuare evi
dentă înspre NE, delimitând în partea sa sudică 
ridicarea Jigodin-Sâncrăieni. La sud şi la nord, 
paralel cu acest aliniament fracturai, se reliefează 
altele cu o acurateţe atenuată. 

Din imaginea fotografică aparatele vul
canice din cadrul structurii Ciomad sunt cele mai 
bine reliefate. Acest lucru este consecinţa con
servării lor în cele mai bune condiţii. Centrele de 
erupţie din cadrul structurii Ciomad sunt situate 
la intersecţia aliniamentelor tectonice NE-SV cu 
cel NV-SE, şi au tendinţa de dispunere pe mai 
multe aliniamente orientate NE-SV. Pe primul 
aliniament, cel mai vestic, se dispun aparatele: 
Haromul Mic, Cetăţii, Comloş şi Ciomadul Mic. 
Următorul aliniament, situat cu ceva mai la est, 
este conturat prin aparatele vulcanice: Haromul 
Mare, vf. Mohoş, Ciomadul Mare. Cele două 
zone crateriale Sf. Ana şi tinovul Mohoş, repre
zintă un al treilea aliniament bine reliefat pe o 
direcţie paralelă cu primele. Aceste trei alinia
mente sugerează o evoluţie a vulcanismului pe 
această structură înspre SE, ceea ce ar corespun
de cu evoluţia generală a vulcanismului pe întreg 
aliniamentul vulcanic. 

Deşi aranjamentul acestor aparate vul
canice şi centrele de efuziune se conturează cu 
claritate la intersecţia sistemelor fractúrale NV-SE 
şi NE-SV, acestea nu afectează însăşi structura 
Ciomad. Acest fapt subliniază încetarea mobilităţii 
celor două aliniamente fractúrale imediat după 
punerea în loc a aparatelor şi conurilor vulcanice. 

Mai la SE de structura Ciomad se relie
fează cu destulă acurateţe pe un alt aliniament 
NE-SV, paralel cu cele menţionate, domurile vul
canice Dl. Mare şi Muntele Puturosu (domul Tu
na). Mai la est se întrezăreşte prezenţa ultimei 
structuri vulcanice, dl. Cetăţii (domul vulcanic 
Bálványos). 
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La vest de culoarul Tuşnad-Bicsad se 
distinge ca structură independentă edificiul vul
canic Pilişca. Imaginea acesteia este mai ştearsă, 
reliefându-se mai mult aparatele vulcanice din 
faza a doua de evoluţie. înspre NV (zona Mitaci), 
vulcanitele nu mai prezintă elemente circulare 
caracteristice structurilor vulcanice, fiind în 
acelaşi timp mult mai intens brăzdate de liniaţii 
(fracturi cu orientare NE-SV, ele fiind cele mai 
vechi vulcanite cunoscute la suprafaţă din cadrul 
structurii. în NE-ul structurii Pilişca se reliefează 
cu multă claritate, ca formă individualizată, apa
ratul Dl. Babei (Baba Lapoşa), iar în sectorul 
central creasta sudică a ariei crateriale, care 
înglobează şi vf. Pilişca Mare, având deschiderea 
erozională spre NE. 

Pe structura Cucu se reliefează cu multă 
acurateţe aria pseudocraterială centrală, formată 
prin întrunirea erozională a celor trei cratere prin
cipale. Apare ca un con vulcanic tipic, ale cărui 
sectoare exterioare sunt şterse de către marea 
masă de depozite vulcano-sedimentare, de aseme
nea modelate erozional. Pe versanţii exterior se 
conturează prezenţa unor conuri vulcanice secun
dare. Ele reprezintă de fapt produsele ultimelor 
veniri de lavă, în majoritatea cazurilor alcătuind 
forme morfologice pozitive. Dintre acestea, cel 
mai pregnant se reliefează: vf. Căpuş, dl. Negru, 
vf. Fenyos. 

Elementele morfologice din cadrul struc
turii Luci-Lazul se reliefează cel mai slab, având 
alura unei structuri impozante, mult mai intens 
erodate, brăzdate, conturându-se în sectorul 
nordic al zonei centrale o creastă în formă de 
semicerc, care circumscrie o arie negativă de 
teren (prăbuşită?), ce se poate identifica cu partea 
nordică a calderei centrale. Limita sudică se 
poate contura cu ambiguitate la nivelul vf. 
Lazul-vf. Bradul, situat la SV de Sântimbru Băi. 
în partea centrală a acestei arii se conturează evi
dent tinovul Luci, sector care în lucrările de spe
cialitate se identifică cu zona craterială. La peri
feria acestei structuri principale se pot identifica 
structuri morfologice pozitive corespunzătoare 
structurilor vulcanice secundare, formate în 
ultimele faze ale activităţii vulcanice, având 
forme mai bine păstrate. Dintre acestea, cel mai 

bine se conturează dl. Fagul, structura indepen
dentă dl. Tekerő, situată în sectorul nordic, şi vf. 
Harom din nord-estul structurii. 

La E de localitatea Miercurea-Ciuc sunt 
foarte bine reliefate aparatele vulcanice Şumule-
ul Mare, iar în faţa meridională a acestuia dl. 
Şuta şi dl. Spitalului, care se prezintă cu aluri 
circulare caracteristice aparatelor vulcanice. 
Aceste structuri vulcanice sunt dispuse la inter
secţia aliniamentelor tectonice E-V, NE-SV şi 
NV-SE, formând un şir de structuri orientate 
după direcţia NNE-SSV, delimitând horstul 
Jigodin-Sâncrăieni de depozitele de umplutură 
ale bazinului Ciucului de Mijloc. 

Un grup independent de structuri vul
canice formează domurile vulcanice Murgul 
Mare, Murgul Mic şi Luget, situate la periferia 
ş.udică a aliniamentului vulcanic principal, la est 
de linia Oltului şi la S de localitatea Bicsad. Ele 
sunt dispuse pe un sector prăbuşit al flişului, la 
intersecţia aliniamentelor fractúrale N-S şi E-V. 
Pe baza fotografiei se poate presupune facilitarea 
formării domului Murgul Mare şi de către frac
turile NE-SV si NV-SE. Pe aceeaşi latitudine, în 
nordul localităţii Biborţeni, se recunoaşte struc
tura vulcanică alungită Tirco, dispusă în flancul 
nordic al unui sistem fracturai NE-SV, direcţio-
nat spre structura Mitaci (Pilişca). Structura 
Tirco se află la intersecţia dintre sistemul fractu
rai amintit şi cel cu dispunere E-V. Tot pe acest 
aliniament, înspre NE de Herculian, în faţa alini
amentului vulcanic principal se recunosc câteva 
aparate vulcanice secundare, formate în ultimele 
faze ale vulcanismului din acest sector, de exem
plu cel din: vf. Nagy Máté, vf. Nagy Hegy şi vf. 
Fenyves Vár. 

Limita de afundare tectonică dintre depo
zitele vulcano-sedimentare şi structurile vulcani
ce, din flancul SV al aliniamentului vulcanic me
dian este sugerată printr-o linie arcuită, cu orien
tare generală NV-SE. Acest aliniament tectonic a 
favorizat formarea micilor bazinete suspendate în 
flancul S V al Harghitei de Sud, iar într-o perioadă 
ulterioară a conferit acestor strate o înclinare de 
5"-13°, cu căderi înspre aliniamentul vulcanic. 

în imaginea generală a aliniamentului 
vulcanic al Harghitei de Sud se conturează clar 
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descreşterea înălţimii, lăţimii şi a complexităţii 
edificiilor principale vulcanice, de la NV către 
SE. Astfel, domurile vulcanice Turia şi Bálvá
nyos denotă existenţa în acest sector a unor mani
festări vulcanice incipiente, cu o evoluţie în con
tinuare ratată în clădirea unor noi structuri vul
canice nedesăvârşite, care totuşi punctează înspre 
SE aliniamentul tectonic răspunzător de activi
tatea vulcanică. în restrângerea treptată a volu
mului de material vulcanic emis, odată cu 
evoluţia vulcanismului în timp, rolul principal 
1-a avut schimbarea raportului de intensitate, cu 
care au acţionat forţele de compresiune de 
diferite orientări în modelarea tectonică a zonei, 
în perioada de edificare a structurilor vulcanice 
din Harghita de Sud au fost treptat defavorizate 
acelea caracteristice pentru orogenul est-carpatic 
(E-V) şi au crescut în intensitate acelea care gra
dat au generat strangularea activităţii vulcanice 
(SE-NV), ele fiind provocate de o remobilizare a 
plăcilor litosferice din faţa orogenului carpatic 
din zona de curbură. 

Concluzii 

Imaginea structural-tectonică a ariei 
Baraolt-Harghita de Sud-Ciuc este influenţată în 
principal de sistemele de fracturi din perioada 
pliocen-pleistocenă. în al doilea rând, un rol 
modelator a avut marea masă de vulcanite al 
cărei aliniament principal ocupă o poziţie diago
nală pe structurile est-carpatice şi reprezintă ele
mentele structurale care oferă în exclusivitate 
formele pozitive de teren. 

Imaginea structural-tectonică a sec
toarelor limitrofe ariei Baraolt-Harghita de 
Sud-Ciuc este definită în primul rând de alura 
structurilor principale est-carpatice, cutate, şari-
ate, cu dispunere generală pe direcţia N-S, având 
o tendinţă de flexurare. Peste aceasta şi-a pus 
amprenta tectonica disjunctivă, derulată într-un 
regim preferenţial compresiv, generând o tecto
nică rupturală distensivă pe anumite direcţii (ex: 
aliniamentul vulcanitelor), în ultima perioadă a 
orogenezei. 

în tectonica rupturală ce s-a derulat în 
zonă au jucat un rol hotărâtor forţele de compre

siune şi de stress din ultima perioadă (plio
cen-pleistocenă). Acestea au acţionat pe cel 
puţin două direcţii diferite, într-un regim alterna
tiv, ce i-a conferit zonei în final o imagine tec
tonică specifică, determinând evoluţia celor două 
bazine (Ciuc şi Baraolt) şi influenţând hotărâtor 
şi fără echivoc evoluţia vulcanismului din 
Harghita de Sud. 

Ca o regulă generală bine conturată pe 
imaginea de satelit, caracteristic sectorului 
Harghita de Sud este descreşterea lăţimii, volumu
lui şi complexităţii structurilor vulcanice de la NV 
la SE, de-a lungul aliniamentului vulcanic princi
pal, având fiecare dintre acestea caracterele edifi
ciilor de tip central şi păstrând o serie de caracte
ristici morfostructurale proprii care le diferenţiază. 

Elementele circulare închise şi deschise 
reliefează clar prezenţa zonelor crateriale în. 
partea mediană a aliniamentului, a centrelor şi a 
domurilor vulcanice din partea superioară a struc
turilor vulcanice. Gradul de conservare a struc
turilor vulcanice, în unele cazuri ne oferă detalii 
asupra succesiunii evenimentelor vulcanice. 
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A LANDSAT űrfelvétel 
szerkezet-tektonikai 
kiértékelése a Dél-Hargita, 
valamint a Baróti- és 
Csíki-medencék térségére 
(Kivonat) 

A LANDSAT űrfelvétel tektonikai kiér
tékeléséf összevetve a földtani kutatások nyomán 
megismert szerkezetföldtani adatokkal, a Baróti-
medence-Dél-Hargita-Csíki-medence térségé
nek egységes és jellegzetes szerkezeti és tektoni
kai képe rajzolódik ki, amelyet négy uralkodó 
irányt mutató törésrendszer jellemez. A Kárpát
kanyar belső régióiban kirajzolódott szerkezet
tektonikai kép, a lemezmozgások által okozott 
többszöri, megismétlődő, váltakozó irányú torló-
mozgások eredményeként jöhetett létre a plio-
pleisztocén periódusban. A váltakozó kompresz-
sziós mozgások a törésrendszereket egymást kö
vetően, felváltva aktiválhatták. Helyenként, 
pásztás rendeződésben, disztenziós jelenségek 
fejlődtek ki, amelyeknek meghatározó szerep ju
tott a Dél-Hargita vulkanizmusának szakaszos 
fejlődésében, valamint a Baróti- és Csíki-meden
cék egyidejű kialakulásában. Az általános tekto
nikai képben kivételt képez a Dél-Hargita fiatal, 
vulkanikus vonulata, amely eltakarja a töréses 
szerkezeti vonalakat. A felvételen kirajzolódó 
jellegzetes körkörös, a vulkáni építményekre és 
dómokra jellemző geomorfológiai alakzatok 
mellett a vulkáni vonulat szerkezetének jelentős 
része és általános evolutiv jellemzői is megfi
gyelhetők. 

The Structural Tectonical 
Analysis of the Southern 
Harghita Volcanic Range and 
of the Baraolt (Baróti-) and 
Ciuc (Csíki-) Basins, Based 
upon the LANDSAT Aerial 
Photo 
(Abstract) 

These areas can be characterised by a 
complex fault system, disposed into four main 
directions. This system is the result of tectonical 
compressions that displaced the surface into two 
different directions. The whole internal Car
pathian surface had been characterised by such 
activities in Pliocene-Pleistocene, which activat
e d separately but successively the vail fault sys
tems. The local distensional phenomena had a 
well-defined role in the development of volcan-
ism in Southern Harghita, as well as in the devel
opment of the Baraolt and Ciuc basins. After all 
the whole tectonic image of the Southern Hargita 
volcanic range is on the surface, because the vol
canic material covers the older structural sys
tems. On the LANDSAT photo one can also 
notice geomorphological forms that are charac
teristic of the volcanic structures, showing the 
evolutional features of these structures as well. 
Beside the specific geomorphological forms that 
are characteristic of these volcanic systems, one 
can notice the specific volcano-structural fea
tures as well. Analysing the LANDSAT aerial 
photo one can see the general characteristics of 
the evolution of these areas. 

15 



LEGENDĂ: I Valimameiite tectonice bine reliefate: 27 aliniamente tectonice slab conturate sau presupuse; 37 căderi pe planul faliei: 47 forme închise identificate cu structuri vul
canice: a./ aparate vulcanice, domuri vulcanice: b./ zone crateriale: 57 continuarea aliniamentului tectonic în afara zonei figurate: 67 decrosah: 77 localitate. Crupul de aparate M.-
Criii-Sâiiiraieni: S - aparatul vulcanic Şumulcul Mare: Structura Luci-Lazul: T - aparatul vulcanic Tekerő: H - aparatul vulcanic Hamm: L-L - Zona intracratehalâ Luci-Lazul: 
TL • Tinovul Luci: SB - Sântimhru-Băi: Structura Cucu: C - zona p.seudocraterială; K - aparatul Căpuş; F - Aparatul Fcnyfis; M - aparatul Mitaci; Structura Pilişca: P - zona 
intracraterialâ Pilisca: BL - Baba Lapoţa (Dl. Babei); NM • centru de erupţie Nagy Máté: NH - Nagy Hegy: Structura Ciomad: Hm - centrul efuziv Háromul Mic; VC - centrul de 
erupţie Vf. Cetăţii: centrul dc efuziune Comloţoroc: Cm - centrul efuziv Ciomadul Mic; HM - centrul de efuziune Háromul Mare: CM - aparatul Ciomadul Mare; SfA - zona crate-
nală Sfânta Ana; TM - zona craterială Mohoţ: Mh - domul vulcanic extruziv Mohoş. Tp - domul vulcanic Tuna (Dl. Puturosul): B • domul vulcanic Bálványos: DM • domul vulcanic 
Dl. Marc: Grupul de aparate Malnaţ-Bksad; Mm - domul vulcanic Murgul Mic: MM - domul vulcanic Murgul Mare; Lg - domul vulcanic Luget: Tc - aparatul vulcanic Tirco. 

Figura I. Harta aliniamentelor tectonice şi a structurilor vulcanice 
din zona Baraolt-Harghita de Sud-Ciuc. pe baza interpretării imaginii de satelit 
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