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Virgil GHIURCA Introducere 

Resurse de interes gemologic 
din judeţul Covasna 

(Rezumat) 
Lucrarea de faţă se înscrie în seria arti
colelor de prezentare a resurselor gemo-
logice din România, defalcate pe cele 41 
unităţi administrative (judeţe) ale ţării. 
Din această suită au fost deja publicate 
judeţele* Bistriţa-Năsăud, Arad, Praho
va, Sălaj şi se află sub tipar judeţele Mu
reş, Hunedoara şi Timiş. Lucrarea refe
ritoare la judeţul Harghita apare odată 
cu cea din faţă, în acelaşi volum ACTA 
- 1998. în lucrare sunt prezentate prin
cipalele formaţiuni geologice gene
ratoare sau deţinătoare de minerale cu 
calităţi de geme, aparţinând celor două 
domenii petrografice, sedimentar şi 
magmatic ce intră în alcătuirea judeţu
lui. Din cadrul domeniului sedimentar 
ce predomină în aria judeţului în pro
porţie de 90%, sunt semnalate apariţiile 
de radiolaritate, „Diamante de Maramu
reş" (cristale limpezi de cuarţ), lidiene, 
silicolite, chihlimbar, lemne silicifiate, 
septarii şi menilite. 
Din cadrul domeniului magmatic (efu
ziv) care intră în alcătuirea judeţului în 
proporţie de 10%, se cunosc iviri de cal-
cedonie, serpentinite, o foarte mare va
rietate de opaluri, lemne silificiate şi 
pechştein. Prin potenţialul său gemolo
gic, judeţul Covasna se înscrie pe locul 
12 în topul general al judeţelor din Ro
mânia, ceea ce crează premize favora
bile punerii bazelor unor ateliere arti
zanale de prelucrare artistică a acestor 
resurse. 

Evaluarea resurselor gemologice ale 
unei unităţi administrative se face ţinând cont 
de cunoştinţele acumulate până în prezent în 
acest domeniu, precum şi de potenţialul ge
mologic virtual al unor formaţiuni geologice 
generatoare sau deţinătoare de minerale cu 
calităţi de geme. Primele informaţii referitoare 
la această problemă datează din secolul trecut, 
însă studii mai detaliate au fost efectuate de J. 
BÂNYAI (1932-1957), E. JEKELIUS (1923-
1932). 

Efectuând o evaluare statistică a reparti
ţiei la suprafaţă a principalelor domenii petro
grafice, ce intră în alcătuirea juaeţului Covasna, 
ce are o suprafaţă de 3705 km 2 , se constată că 
majoritatea formaţiunilor aparţin domeniului 
sedimentar, respectiv acestor depozite le revine 
circa 90%, ceea ce corespunde la o suprafaţă de 
circa 3334,50 k m 2 şi abia 10%, respectiv circa 
370,50 k m 2 revine domeniului magmatic (ex-
trusiv). Domeniul metamorfic alcătuieşte fun
damentul zonei şi ca atare nu aflorează în ca
drul judeţului. 

Având în vedere faptul îndeobşte cunos
cut că resursele de natură gemologică (pietre pre
ţioase, fine şi ornamentale) sunt generate în pro
porţie de peste 98% de domeniul magmatic (in-
trusiv, pegmatitic, extrusiv şi de influenţele exer
citate de fluidele acestora asupra rocilor meta-
morfice şi sedimentare pe care le străpung), 
rezultă că aria judeţului prezintă reale perspec
tive în acest domeniu. 

într-o lucrare a autorului rândurilor de 
faţă, aflată în manuscris, ce se referă la potenţi
alul gemologic al tuturor judeţelor din România 
(41 judeţe), se'poate constata că din virtualul po
tenţial al ţării, considerat ca un întreg (100%), 
judeţului Covasna îi revine un procentaj de 
3.04%, fapt ce îl situează în topul judeţelor pe 
locul 12. Desigur că această evaluare statistică 
efectuată pe baza cercetărilor cunoscute până în 
prezent, va suferi în viitor modificări substanţiale 
pe măsura realizării de noi prospecţiuni gemo
logice în cadrul judeţului. 
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Cadrul geografic şi geologic general 
al judeţului 

Din punct de vedere geografic aria jude
ţului se situează în partea sud-vestică a Carpaţilor 
Orientali, suprapunându-se în parte peste munţii 
Harghita, Baraolt, Bodoc, Oituzului, Vrancei şi 
Buzăului. Partea centrală a judeţului, drenată de 
apele Oltului şi de Râul Negru, se suprapune 
peste depresiunile Baraolt, Sfântu Gheorghe şi 
Târgu-Secuiesc. 

Din punct de vedere geologic aria judeţu
lui se suprapune peste partea nordică a Munţilor 
Persani, partea sudică a munţilor Harghita şi pes
te zona flişului cretacic şi paleogen din partea 
estică a Carpaţilor Orientali. Aria depresionară a 
judeţului este alcătuită în predominanţă din de
pozite pliocene şi cuaternare. 

în alcătuirea domeniului sedimentar intră 
depozite Triasice (Persani), Cretatice inferioare 
şi superioare, Paleocene, Eocene şi Oligocene. 
Aceste depozite se încalecă de la vest spre est 
formând o serie de pânze de şariaj. 

Domeniul magmatic, ce apare pe arii mai 
restrânse, este reprezentat prin diabaze (Persani) 
şi mai ales prin erupţii pliocene de andezite, ce se 
situează în partea sudică a munţilor Harghita. 
Predomină piroclastitele andezitice faţă de cur
gerile de andezite. 

Domeniul metamorfic nu apare la zi în 
cadrul judeţului. 

Resurse gemologice 

Vom prezenta în continuare tipurile prin
cipale de resurse gemologice generate de cele 
două domenii petrografice prezente în cadrul 
judeţului. 

Domeniul sedimentar (90% =3334,5 km 2) 
Principalele minerale de interes gemo-

logic le vom prezenta în ordinea vechimii for
maţiunilor generatoare. 

- Radiolarite. în cadrul depozitelor tria
sice din munţii Persani, ce apar sub forma unor 
olistolite înglobate de depozitele eocretacice de 
Wildflysch, se intercalează radiolarite roşii, din 

care varietăţile dure şi omogene ca şi culoare pot 
prezenta un oarecare interes gemologic. în zona 
Vârghiş ele apar pe văile Vârghişului, Carhaga, 
Şoimului, Cuptoarelor, Sărmanului, Tepeului, 
Hăşmaşului, Nadeşului şi Hidagoşului. 

- „Diamante de M a r a m u r e ş " . De pân
za şisturilor negre (de Audia, ce cuprinde depozi
te Neocomian-Albiene) sunt legate apariţii de 
„Diamante de Maramureş" (cristale idiomorfe şi 
limpezi de cuarţ, de 1-5 mm). Şisturile negre din 
zona lor tipică de la Covasna sunt alcătuite din 
următoarele trei complexe litologice: 

Complexul de sferosiderite format din 
şisturi argiloase negre, gresii calcaroase, silico-
lite negre (lidiene) şi calcare sideritice; 

Complexul şisturilor negre ce conţin sub
ordonat şi strate de gresii şi silicolite negre (lidi
ene spongolitice); 

Complexul gresiilor glauconitice silicifiate. 
„Diamantele de Maramureş", acele mici 

cristale de cuarţ perfect cristalizate (idiomorfe), 
de limpezimea apelor de cleştar şi prezentând 
străluciri similare diamantelor, apar în cadrul pa
chetelor de şisturi din cadrul primelor două com
plexe, ce cuprind diaclaze albe de calcit (uneori 
şi siderit), ce se dispun perpendicular pe stratifi-
caţia şisturilor. Aceste „Diamante de Maramu
reş" au fost descrise pentru prima dată de J. E. 
FICHTEL (1780) de la Bocicoiul Mare pe Tisa 
(lângă Sighet), de la pârâul Pletca, situat pe dru
mul dintre Bocicoi şi localitatea Lunca pe Tisa. 
Ele erau denumite de localnici „dragă", ce a fost 
transformat de oamenii de ştiinţă în „Dra-
gomite", derivă de la cuvântul român „dragă". A. 
KOCH le consideră cele mai frumoase cristale de 
cuarţ din Transilvania. Ele mai apar şi în for
maţiunile geologice ce se continuă la nord de 
Tisa, în Ucraina subcarpatică, unde pot atinge 
dimensiuni de 1-2 centimetri. Am dori a men
ţiona în mod expres că ele nu au o geneză 
hidrotermală, ci sunt cristale de cuarţ de neofor-
maţiune. Ca atare, utilizarea denumirii de 
„Diamante de Maramureş" pentru unele cristale 
de cuarţ biterminate găsite în mina de la Herja şi 
Baia Sprie este total eronată. Aceste „Diamante 
de Maramureş" constituiesc o caracteristică mi
neralogică a tuturor stivelor de şisturi negre cu 
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diaclaze de calcită (asociate cu o substanţă neag
ră organică pulverulentă) din Carpaţii Orientali, 
şi ca atare ele pot fi întâlnite în Carpaţi de la 
Bocicoiul Mare în nord şi până la Intorsura 
Buzăului în sud. 

în aria judeţului Covasna ele au fost sem
nalate de către Fr. Ritter v. HAUER (1859) de la 
Ojdula, de pe pârâul Lunca Mică (spre Cheile Oitu-
zului şi de pe aşa numitul drum noroios). Aceleaşi 
cristale de cuarţ au fost găsite şi în carotele de foraj 
efectuate la Ghelinţa (semnalare: Carol LASZLO). 
Ele sunt cunoscute şi de la Covasna, de pe pâraiele 
Zânelor şi Horgazu de lângă sanatoriul Covasna. 
Ana lor de apariţie în cadrul judeţului se întinde de 
la Ojdula şi Ghe-linţa, la Zagon, Păpăuţi, Barcani şi 
Sita Buzăului în sud. 

Din şisturile negre cu diaclaze de calcit 
ele pot fi extrase atacând proba prelevată cu acid 
clorhidric, într-un vas de sticlă sau porţelan. Cris
talele de cuarţ de la Ojdula, deşi sunt mai mici ca 
cele de la Bocicoiu, sunt mult mai strălucitoare. 
Cristalele de cuarţ astfel degajate pot fi utilizate 
în gemologie prin montarea lor direct pe bijuterii 
sau obiecte de artă. Ele erau la modă în secolele 
trecute în imperiul Austro-Ungar, fiind uneori 
montate chiar pe mânerele unor săbii de paradă. 

- Lidiene. Nivele silicolitice alcătuite 
din gaize-spongolite şi lidiene apar şi în primul 
nivel al complexului inferior sideritic, dar ele 
sunt mai frecvente în complexul median cu lidi
ene, în special în nivelul median al cuarţşisturilor 
şi cu deosebire în nivelul superior silicolitic. Li-
dienele sunt alcătuite din materiale terigene (are-
nitic + siltic) şi materiale chemogene (calcedonie 
şi cuarţ microcristalin). Materialele epiclastice 
apar în proporţie de 10-25%, la care se adaugă 
spiculi de spongieri în proporţie de 30-40%, ra-
diolari 2 -5%, şi bineînţeles restul îl formează ci
mentul silicios. Duritatea lor mare, omogenitatea 
constituenţilor şi culoarea lor neagră le recoman
dă şi pentru utilizări gemologice. în acelaşi timp 
lidienele mai au şi o utilizare în practica bijutieri
lor aurari, fiind folosite după o prealabilă prelu
crare ca pietre de încercare a obiectelor de aur. 

Chiar şi unele concreţiuni sferosideritice 
secţionate pot prezenta structuri interne mai deo
sebite, ce ar putea interesa domeniul gemologiei. 

De la Barcani, din şeaua dealului Costan-
da se cunosc o serie de silexuri, ce par a proveni 
din cadrul şisturilor negre situate mai spre est de 
localitate. 

- Chihlimbar. Din cadrul pânzei de Tar-
cău din zona judeţului Covasna a fost citat încă 
din secolul trecut (G. M. MURGOCI) prezenţa 
chihlimbarului în hotarul localităţii Zăbala, fără a 
se specifica alte detalii topografice. O cercetare 
mai minuţioasă a depozitelor oligocene ce apar în 
partea estică a judeţului între localităţile Poian şi 
Breţcu în nord şi continuându-se ca fâşii spre sud 
prin hotarele localităţilor Ojdula, Covasna, Co
mandau şi Sita Buzăului, l-ar putea localiza. 

- Septarii. De pe pârâul Pataca, afluent 
al râului Basca Mare situat la sud de Comandau, 
se citează apariţii de septarii carbonatice, care 
secţionate şi lustruite prezintă inedite şi curioase 
aspecte estetice, ce se încadrează în categoria pi
etrelor cu imagini. Deoarece la noi în ţară sep-
tariile sunt amintite doar sporadic, zona ar meri
ta a fi cercetată mai îndeaproape. 

- Lemne silicifiate. Lemne silicifiate cu 
structuri organice bine conservate apar îndeosebi 
în stivele grezoase ale oligocenului (gresia de 
Kliwa inferioară şi superioară) dar şi în alte for
maţiuni geologice de diverse vârste. Ele pot fi gă
site mai rar în situ (în stratele de gresii), deoarece 
ele ajung cu timpul în aluviunile pâraielor, ce stră
bat asemenea zone. Fragmentele de lemne silicifi
ate cu structurile lor specifice bine păstrate consti-
tuiesc materii prime utilizabile în gemologie. 

- Menilite. Chiar şi unele varietăţi de 
menilite, îndeosebi cele compacte şi omogene 
pot prezenta un oarecare interes gemologie. Ca şi 
lemnele silicifiate, ele apar pe văile din localită
ţile Sânzieni, Petriceni, Valea Caşinului, Poian, 
Ojdula, Comandau şi Sita Buzăului. 

- Aragonit. Aragonitul stratificat ce apa
re mineralizat pe pârâul Hanko, situat la nord de 
Covasna, ar putea prezenta şi unele varietăţi uti
lizabile în gemologie. 

Domeniul magmatic (10%=370,5 km 2 ) 
Deşi eruptivul mai vechi triasic (diabaze) 

şi mai ales eruptivul neogen (andezitic) din sudul 
munţilor Harghita, apare pe arii restrânse, totuşi 

41 



acest domeniu a dat naştere la numeroase iviri de 
minerale dure, unele utilizabile parţial şi în ge-
mologie. Aceste iviri în majoritatea cazurilor nu 
sunt amplasate în cadrul rocilor eruptive şi a 
piroclastitelor acestora, ci mai ales în rocile sedi
mentare din imediata lor vecinătate. 

- Serpentinite. în zona Vârghiş, în ca
drul sectorului nordic al munţilor Persani apar 
serpentinite verzi cu vinişoare fine de azbest, ce 
se şlefuiesc foarte uşor, obţinându-se geme cu un 
luciu satinat. Nu este exclusă apariţia serpen-
tinitelor nobile de culoare verde deschis, utiliza
bile cu deosebire în confecţionarea gemelor şi 
obiectelor de artă. Serpentinitele apar pe văile 
Nadaşului, Sărmanului şi Hidagoşului. 

- Opaluri. Deşi majoritatea ivirilor de 
opaluri, atât de frecvent întâlnite în zona Bara-
oltului, sunt situate în depozite sedimentare, to
tuşi ele au o geneză legată de erupţiile vulcanice 
din zonă, şi ca atare le vom trata la domeniul 
magmatic. Aceste iviri de opaluri au fost sem
nalate încă din secolul trecut de BIELZ şi HER-
BICH, fiind apoi tratate sub aspect genetic de E. 
JEKELIUS (1923), J. BÂNYAI (1932-1938) şi 
de GHIURCA, DENES şi BOER (1996). 

Opalul, această formă de bioxid de siliciu 
hidratat apare în natură sub mai multe aspecte, 
dintre care două sunt considerate în gemologie ca 
nobile: opalul preţios puternic iridescent, opalul 
de foc şi opalul comun. Până în prezent la noi în 
ţară nu au fost semnalate opaluri din primele 
două categorii. 

Din categoria opalului comun la noi în 
ţară sunt cunoscute următoarele varietăţi: opalul 
incolor sau hialit, opalul de lemn sau mai bine zis 
lemnul fosilizat prin opalizare, opalul, alb sau 
opalul de lapte, opalul porţelan opac, opalul den-
dritic (cu dendrite manganoase), opalul caşolong, 
translucid cu reflexe sidefoase, opalul negru, 
opalul limnic cu resturi de baltă fosilizate şi gas
teropode de apă dulce şi opalul comun în general 
alb-cenuşiu. între aceste varietăţi există desigur o 
serie de varietăţi de tranziţie de la o formă la alta. 

Deoarece într-o lucrare recentă (GHIUR
CA, DENES, BOER 1996) asupra opalurilor din 
partea de nord a Bazinului Baraolt se fac o serie 
de consideraţii asupra genezei lor, tipurile princi

pale identificate şi harta răspândirii ocurenţelor, 
în cele ce urmează vom aminti doar principalele 
localităţi în care ele apar. Iviri de opaluri limnice 
stratiforme şi lenticulare apar în hotarele urmă
toarelor aşezări: Brăduţ, Tălişoara, Doboşeni, Fi-
lia, Baraolt, Biborţeni, Herculean, Băţani Mici, 
Bodoş, Căpeni, Băţani Mari şi Aita Seacă. Uneori 
opalurile sunt asociate cu zăcăminte de diatomit 
şi de minereuri de fier. Sunt utilizabile în scopuri 
gemologice doar acele varietăţi de opaluri comu
ne, care prezintă nuanţe de culori mai vii, mai 
omogene şi luciu mai puternic, cum ar fi opalul 
negru, opalul de ficat, opalul de lemn etc. Ele pot 
fi tăiate în placaje sau pot servi la confecţionarea 
unor obiecte (bibelouri, statuiete). 

- Pechştein. De la Turia literatura veche 
aminteşte de prezenţa pechşteinului, care e o va
rietate de sticlă vulcanică de culoare brună-ver-
zuie, ce poate fi utilizată şi în gemologie. 

Consideraţii arheologice 

Utilizarea de către omul paleolitic şi ne
olitic a materialelor dure în confecţionarea pri
melor sale unelte de tăiat şi de străpuns, constitu
ie o caracteristică esenţială a tuturor populaţiilor 
aflate pe prima lor treaptă de dezvoltare. Prezen
ţa în cadrul judeţului în aflorimente naturale şi în 
pietrişurile râurilor, a mineralelor şi rocilor dure, 
cum sunt lidienele, menilitele, radiolaritele, lem
nele silicifiate, a calcedoniilor şi mai ales a di
verselor varietăţi de opal, a constituit pentru ve
chile populaţii o sursă importantă de materii pri
me utilizate în confecţionarea uneltelor. 

Un buh cunoscător al actualelor resurse 
de roci şi minerale dure din judeţ, are toate şanse
le de a face ample studii comparative cu uneltele 
de silexuri aflate în colecţiile muzeelor arheolo
gice cu scopul stabilirii provenienţei lor topogra
fice din arii apropiate sau mai îndepărtate. O 
bună colaborare între gemologi şi arheologi în 
acest domeniu poate aduce contribuţii importante 
cu privire la varietăţile de minerale şi roci dure 
utilizate în confecţionarea uneltelor, precum şi la 
zonele din care ele au fost recoltate. 

întâmplător, noi deţinem un obiect arhe
ologic ovoidal confecţionat din lidit (silicolit 
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negru specific ariilor carpatice), ce a fost găsit în 
judeţul Satu Mare (în localitatea Botiz), probabil 
într-o staţiune paleolítica. Acest obiect servea 
probabil la triturarea seminţelor de ierburi. Pe el 
se poate reconstitui locul în care obiectul era 
prins de cele trei degete ale mâinii spre a fi folo
sit în operaţia de triturare a seminţelor, ca urmare 
a unei utilizări îndelungate. 

Concluzii 

Deşi aria judeţului nu deţine minerale cu 
calităţi de geme de mare valoare, cu excepţia 
chihlimbarului (citat doar în secolul trecut), to
tuşi în zonă se cunosc o serie de iviri de opaluri 
comune, lidiene, lemne silicifiate, „Diamante de 
Maramureş", radiolarite, menilite, serpentinite 
etc., din care unele varietăţi prezintă interese 
deosebite pentru gemologie. Pentru creşterea 
potenţialului gemologie ar fi necesar ca acele 
persoane pasionate de frumuseţea pietrelor să 
continue prospectarea zonelor mai puţin cunos
cute în vederea identificării unor noi varietăţi de 
minerale şi roci utilizabile în gemologie. 

în concluzie, zestrea de resurse gemolo-
gice cunoscută în etapa actuală în cadrul judeţu
lui Covasna este suficient de bogată pentru a 
asigura funcţionarea unor ateliere gemologice 
artizanale. 
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Kovászna megye 
gemológiai tartalékai 
(Kivonat) 

A dolgozat egy, az országos gemológiai 
tartalékokat megyénként áttekintő cikksorozat 
része, a helyi erőforrások teljesebb feltárásához 
és felhasználásához kíván hozzájárulni. (Eddig 
Beszterce-Naszód, Arad, Szilágy, Prahova me
gyék, illetve a kézirat leadásakor nyomdakészek 
voltak már a Maros, Hunyad, Temes, Hargita me
gyéket bemutató részek is - utóbbi szintén a je
len ACTA - 1998 kötetben jelenik meg.) Ko
vászna megyében a magmatikus és az üledékes 
formációk egyaránt gemológiai értékűek. 

Az üledékes kőzetekre (90%) radiolari-
tek, „máramarosi gyémántok", szilikolitek, bo
rostyán, faopálok, menüitek stb. a jellemzőek. A 
magmatikus területről (10%) kalcedonok, szer-
pentinitek, nagyon változatos opálok, faopál, 
pechstein ismertek. Gemológiai potenciálja alap
ján Kovászna megye 12. Románia 41 megyéjé
ből, mintegy 3,04%-a található itt az ország ge
mológiai értékű tartalékainak. 
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Gemological Resources in 
Covasna County 
(Abstract) 

The paper is part of a series of articles 
that reflect the gemological resources divided 
according to counties from the whole country 
and aims at contributing to a more complete pre
sentation of the local sources of energy. The pre
sentations from the counties Bistriţa-Năsăud, 
Arad, Sălaj, and Prahova was published. So far, 
presentations in manuscripts have been updated 
from Mureş, Hunedoara, Timiş and Harghita. 
(This last one appeared in ACTA - 1998, too. 
The edit.) In Covasna county both the sedimen
tary, and the magmatic and metamorphic forma
tions are of a gemological value. Characteristic 
for the sedimentary domain (90%) are the radio-
larites, the ..diamonds of Maramureş", the wood-
opals, the silicolites, the menylites etc. From the 
magmatic domain (10%) the calcedons, serpen-
tinites opals, wood-opals, pechsteins. On the 
basis of its gemological resources, Covasna 
county is on the 12 t h place among the 41 counties 
of Romania, and 3.04% of the gemological 
resources of the country are to be found here. 


