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AArriiaa ddee aappaarriiþþiiee aa mmiinneerraalleelloorr--
ggeemmee ssiilliicciiooaassee ddee ppee CCuullooaarruull
MMuurreeººuulluuii

(Rezumat)
Lucrarea prezintã aria de rãspândire a mi-
neralelor-geme silicioase în Culoarul Mu-
reºului, la vest de Deva. Sectorul din nor-
dul Mureºului se extinde pe direcþie E–V,
între vãile Boz ºi Bãrãºti ºi Valea Zamu-
lui, cel din sudul Mureºului pe direcþie
NE–SV între Valea Dobrei ºi Somoniþei.
Apariþiile de minerale geme silicioase (în
special opale, calcedonii, jaspuri, lemne
silicifiate), se leagã mai ales de ofiolitele
jurasic–neocomiene, de corpuri de bana-
tite maastrichtian–paleocene. Zona este
una din cele mai importante din þarã între
zonele cu resurse gemologice (câteva sute
de kilograme pe an).

IInnttrroodduucceerree
În general, zonele cu minerale geme din

familia cuarþului microcristalin ºi amorf din
Transilvania au fost semnalate ºi cercetate încã
din secolul trecut de cãtre geologii austromaghiari
(Trestia, Rachiº, Techereu, Chirui etc.). Referirile
literaturii vechi ºi chiar mai noi cu privire la
apariþia acestor minerale în Culoarul Mureºului
(la vest de Deva) sunt destul de rare ºi, din acest
motiv, am considerat utilã o prezentare ceva mai
detaliatã a ariei de rãspândire a lor în aceastã zonã
pentru a servi ca sursã de documentare pentru
colecþionarii amatori ºi ca bazã de pornire pentru
noile cercetãri gemologice mai aprofundate ce se
vor efectua în viitor de cãtre geologi-gemologi.

CCããii ddee aacccceess
Accesul în ariile cu vulcanite ºi vulca-

noclastite din Culoarul Mureºului se poate face
fie pe calea feratã Bucureºti–Arad, Cluj–Deva,

Lugoj–Ilia, fie pe ºoseaua naþionalã DN 7
Arad–Deva–Sibiu. De regulã, localitatea princi-
palã de plecare în expediþii ar fi preferabil sã fie
oraºul Deva, reºedinþa judeþului Hunedoara, de
unde se poate face o aprovizionare mai uºoarã.
Pentru cei care preferã un cadru mai rustic, acce-
sul în zonã este mai facil din localitatea Ilia, si-
tuatã mai aproape de zonele cu aglomerate vul-
canice. Din aceste localitãþi zonele cu vulca-
noclastite din Culoarul Mureºului – situate fie la
nord de Mureº, fie la sud de Mureº – pot fi cer-
cetate fie deplasându-ne cu trenul, fie de pe ºo-
seaua naþionalã sau de pe drumurile vicinale.
Sectorul cu aglomerate vulcanice ºi vulcanite si-
tuat la sud de Mureº poate fi mai uºor cercetat de
pe calea feratã Ilia–Lugoj sau de pe ºoseaua DN
68 A Deva–Lugoj.

De la Deva, cel mai apropiat sector din
aria situatã la nord de Mureº (aria Sârbi) este si-
tuatã la o distanþã de 24 km mergând pe ºoseaua
Deva–ªoimuº–Brãniºca–Bretea Mureºanã–Sârbi.
Cel mai îndepãrtat sector din aria nordicã (Bur-
juc–Zam–Gloghileºti) este situat faþã de Deva la
o distanþã de 45 km.

În aria sudicã, cel mai apropiat sector faþã
de Deva (Dobra–Mihãieºti–Lãpugiu de Jos) este
situat la o distanþã ce variazã între 32–36 km.
Cele mai îndepãrtate zone din acest sector (Ne-
meºeºti–Pietroasa–Groºi–Bulza–Coºteiul de Sus–
Tisa–Sãlciva–Pojoga–Cãprioara) sunt situate în-
tre 39–57 km.

Pe ºosea, de la Arad la Ilia sunt 134 km,
de la Brad la Ilia 45 km, de la Lugoj la Ilia sunt
78 km, iar de la Deva la Ilia 24 km.

Pentru o cercetare mai amãnunþitã a dife-
ritelor arii e bine sã ne stabilim domiciliul tempo-
rar în diferite localitãþi situate în imediata vecinã-
tate a zonelor cu aglomerate vulcanice, din care sã
putem acoperi un teren situat pânã la o depãrtare
cuprinsã între 6–12 km faþã de aceastã localitate.
Astfel, de la Cuieº sau Bacea (nord de Ilia) se poate
acoperi terenul cuprins între Sârbi ºi Gurasada; de
la Gurasada se acoperã terenul spre Burjuc, Runc-
ºor, Vica, Câmpuri, Zam, Gloghileºti. În sectorul
sudic, de la Dobra ne putem deplasa spre Mi-
hãieºti, Panc Seliºte, Lãpugiul de Jos, de Sus ºi A-
bucea; de la Coºteiul de Sus se pot explora zonele
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Lasãu, Fintoag, Nemeºeºti ºi Bulza; de la Tisa se
acoperã teritoriul vãilor Tisa, Poienului ºi cursul
superior al vãii Cãprioara; de la Pojoga se acoperã
bazinele vãilor Pestiºul ºi Sãlciva, iar de la
Cãprioara cursul inferior ºi median al vãii cu ace-
laºi nume. Vor fi prospectate în perioadele de varã
îndeosebi vãile cu eroziune activã, bogate în aluvi-
uni (pietriºuri ºi bolovãniºuri), zonele afectate de
procese de ºiroire sau de organisme torenþiale, în
special dupã perioadele cu ploi mari.

GGeeoollooggiiaa vvuullccaanniitteelloorr ddiinn CCuullooaarruull
MMuurreeººuulluuii
Fundamentul zonei, în partea sudicã, este

alcãtuit din metamorfitele cristalinului de Poiana
Ruscã (Seria de Padiº), iar în partea vesticã a
acestora din depozite paleozoice (?) milonitizate.

Sedimentarul, dispus peste fundamentul
ofiolitic din zonele de la nord de Mureº, este al-
cãtuit dintr-o suitã ce începe cu depozite jurasic
superioare, peste care se dispune întrega suitã
cretacicã de la Barremian la Turonian–Senonian,
urmatã de depozite maastrichtian–paleocene. În
continuare, depozitele neogene aparþin Badeni-
anului, Sarmaþianului ºi Panonianului.

Vulcanitele prezente în perimetrul abordat
au fost puse în loc în mai multe etape distincte.
Ofiolitele, respectiv bazaltele (rocile bazice) au fost
puse în loc în Jurasic, iar într-o a doua etapã au fost
puse în loc o suitã de banatite. În cadrul banatitelor,
în funcþie de raportul lor faþã de sedimentarul pe
care îl strãbat, au fost distinse banatite maas-
trichtiene ºi banatite paleocene. În general, în cadrul
produselor vulcanismului banatitic predominã
aglomeratele vulcanice, revãrsãrile de lave ºi cor-
purile înrãdãcinate fiind mult mai rar întâlnite.
Trebuie sã menþionãm cã, pe baza studiilor geolo-
gice efectuate pânã nu de mult, majoritatea aglome-
ratelor vulcanice de la nord ºi de la sud de Mureº
erau considerate ca aparþinând primului ciclu al vul-
canismului neogen din Munþii Apuseni (Badenian –
Pliocen inferior). Pe actualele hãrþi ale Institutului
Geologic scara 1:500.000 (foile Gurasada ºi Lã-
pugi–Coºtei) toate aglomeratele vulcanice sunt
considerate ca aparþinând banatitelor.

De suita variatã ca ºi compoziþie petro-
graficã a acestor banatite, precum ºi de ofiolite

sunt legate toate apariþiile de minerale-geme sili-
cioase ce se cunosc din ariile nordice ºi sudice
ale Culoarului Mureºului.

La nord de Mureº, produsele vulcanis-
mului ofiolitic alcãtuiesc fundamentul zonei ºi
ele apar la zi sub forma unei fâºii continue ce
începe la nord de Sârbi (în vest) ºi se continuã
pânã la Zam (în est), fiind acoperite spre sud de
depozitele cretacice ºi de aglomeratele banati-
tice. Aceastã situaþie geologicã amplificã poten-
þialul gemologic al vãilor afluente ale Mureºului
care îºi au izvoarele în zonele ofiolitice, dar care
strãbat apoi ºi zonele cu aglomerate vulcanice.

La sud de Mureº, ofiolitele apar doar ca
petece pe cursul superior al vãii Sãlcivei ºi pe cel
median al vãii Cãprioarei. În acest sector predo-
minã în general vulcanoclastitele banatitice aso-
ciate cu corpuri înrãdãcinate ºi curgeri de lave
riolitice, riodacitice ºi andezitice. În cadrul vul-
canitelor banatitice de la sud de Mureº, mine-
ralele-geme silicioase pot fi generate fie de o
activitate hidrotermalã legatã de emisiunile de
soluþii ale corpurilor înrãdãcinate, fie de o activi-
tate de metasomatozã generatã de circulaþia prin
rocile supuse fenomenelor de alterare a unor so-
luþii vadoase ce s-au încãrcat pe parcurs cu silice.

Pot fi considerate ca produse ale unei
activitãþi hidrotermale calcedoniile care apar într-
o serie de aureole hidrotermale asociate cu fe-
nomene de argilizare, astfel de ocurenþe se
observã în urmãtoarele zone: pe cursul superior
al vãii Poieniului în hotarul localitãþii Tisa; alte
trei aureole apar pe cursul superior al vãii
Pestiºului ºi una pe Valea cu Tei de pe cursul
superior al vãii Dobrileºtilor, afluent de dreapta
al vãii Pestiº (Bulza); în bazinul superior al vãii
Bulzului apar alte trei aureole hidrotermale aso-
ciate cu mineralizaþii ºi, în sfârºit, o altã aureolã
e situatã pe un mic afluent de dreapta al vãii
Caselor de la Coºteiul de Sus. În toate aceste
zone apar calcedonii filoniene delimitate de pla-
nuri plan-paralele ºi având uneori în pat ºi aco-
periº mulajele unor minerale preexistente.

În sectorul situat la nord de Mureº, în
cadrul aglomeratelor banatitice, se cunosc de
asemenea apariþii de aureole legate în parte de o
activitate hidrotermalã. Astfel, o asemenea zonã
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asociatã cu mineralizaþii e situatã pe Valea
Bozului, alte douã pe Valea Dumeºtilor ºi o alta
pe Valea Sârbilor (Sârbi–toate situate în depozite
cretacice). Alte douã asemenea zone cu argilizãri
mai apar în aria situatã la nord de Tãtãreºti.

Se pare cã o parte din calcedoniile ce
apar în sectorul nordic sunt legate de procesele
de bentonitizare ale piroclastitelor din aceastã
arie. Douã asemenea zone cu bentonite sunt situ-
ate la Gurasada, unde se ºi exploateazã prin douã
cariere. Intercalaþiile de bentonite apar însã pe
arii mult mai extinse, fiind delimitate de loca-
litãþile Tãtãreºti–Gurasada–Vica. O altã zonã cu
bentonitizãri evidente ale piroclastitelor este si-
tuatã la est de Bacea.

Zonele cu calcedonii formate prin pro-
cese complexe datoritã circulaþiei apelor vadoase
nu pot fi delimitate cu precizie, deoarece aseme-
nea calcedonii ºi lemne silicifiate sunt prezente
peste tot, apariþia lor fiind condiþionatã de cãile
de acces ºi de circulaþie mai puþin cunoscute ale
acestor soluþii vadoase încãrcate cu silice. Se
poate constata însã cã ele apar mai frecvent în
ariile unde s-au produs fenomene de bentoniti-
zare ºi în zonele cu produse piroclastice acide
(riolitice – curgeri de lave ºi tufuri).

IIssttoorriiccuull cceerrcceettããrriilloorr ggeemmoollooggiiccee
Dupã opinia noastrã, resursele gemolo-

gice din Culoarul Mureºului erau cunoscute încã
din etapele preistorice. Parte din materialele
litice folosite la confecþionarea uneltelor din
epoca paleoliticã ºi neoliticã sunt alcãtuite din
calcedonii ºi agate care apãreau ºi atunci frecvent
în aluviunile pâraielor de la nord ºi sud de Mureº.
Identificarea provenienþei topografice a acestor
unelte aflate în colecþiile muzeelor de istorie
poate fi fãcutã doar de un bun cunoscãtor al
resurselor de pietre dure ºi de interes gemologic
din aria Culoarului Mureºului.

Date mai sigure cu privire la utilizarea
mineralelor silicioase de pe Valea Mureºului în
scopuri gemologice se cunosc din timpul ocu-
paþiei romane a Daciei. Astfel, de pe aria fostului
castru roman de la Micia, situat la numai câþiva
kilometri vest de Deva (actualmente în raza
localitãþii Veþel), au fost descoperite 41 de geme

romane (intalii ºi camee), aflate azi în colecþia
Muzeului de Istorie al Transilvaniei din Cluj.
GHIURCA, V. (1994), studiind aceastã colecþie
de geme ºi folosind în acest scop ca material
comparativ o colecþie actualã de geme con-
fecþionate din materiale recoltate de pe Valea
Mureºului, ajunge la concluzia cã, din cele 41 de
geme romane descoperite la Micia, un numãr de
18 piese (respectiv 44%) par a fi confecþionate
din resursele gemifere locale recoltate de pe
Valea Mureºului.

Primele referiri scrise cu privire la apariþia
unor minerale cu calitãþi geme din familia cuarþu-
lui microcristalin în cadrul aglomeratelor vulcanice
situate la nord de Mureº le datorãm lui ACKNER,
M. J. (1855), care în lucrarea sa referitoare la
resursele minerale din Transilvania aminteºte cã
„nu departe de graniþa ungureascã cu Principatul
Transilvaniei, în zona Burjuc apar opaluri ºi cal-
cedonii albe translucide dispuse în plãci pe o
cremene cenuºie, având uneori greutãþi de pânã la
18 pfunzi” (cca. 9 kg). În legãturã cu aceastã aso-
ciaþie de minerale este demn de semnalat faptul cã
în colecþia de geme romane a Muzeului de Istorie
din Zalãu se aflã o frumoasã camee gãsitã în zona
castrului roman de la Porolissum (aflat actual-
mente pe raza localitãþi Moigrad, judeþul Sãlaj), ºi
care e posibil sã fi fost confecþionatã pe o cal-
cedonie similarã cu cea, care apare în zona Bur-
juc–Câmpuri–Tãtãreºti–Gurasada. Din aceleaºi arii
ACKNER mai aminteºte apariþia jaspurilor, aga-
telor ºi chiar a carneolului.

TÓTH M. (1882), în cadrul lucrãrii sale
referitoare la mineralogia topograficã a Transil-
vaniei, mai menþioneazã în plus din aceeaºi arie
apariþia a numeroase blocuri mari de agate
muºchiforme ºi a cuarþului roz în unele geode de
calcedonii comune.

Mai târziu, KOCH A. (1885), care era un
mare iubitor de pietre nobile ºi care a prelucrat în
laboratoarele Catedrei de Geologie a Univer-
sitãþii din Cluj multe calcedonii ºi agate recoltate
din Transilvania, aminteºte în plus faþã de prede-
cesorii sãi de la Gurasada ºi apariþia în unele
geode ale calcedoniilor a cristalelor de ametist.

Din pãcate, din Mineralogia topograficã a
României editatã de RÃDULESCU, D. ºi DIMIT-
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RESCU, R. (1966) lipsesc datele referitoare la
mineralele-geme silicioase din aria Culoarului
Mureºului. Deºi DUªA, A. (1969), în cadrul tezei
sale de doctorat, nu semnaleazã asemenea apariþii
de minerale silicioase, totuºi în cadrul unei comu-
nicãri verbale ne-a relatat despre apariþia unor cal-
cedonii tubulare ºi a cuarþului fumuriu pe Valea
Ursului (afluent al vãii Poieniului–Tisa) ºi a unor
calcedonii filoniene albe translucide pe Valea
Gemenii (Nemeºeºti) ºi pe vãile Negrileasca, Un-
gurului ºi Caselor de la Coºteiul de Sus. Relatãri
verbale despre apariþia unor calcedonii în aria
Bacea mi-au fost furnizate ºi de regretatul geolog
PURICEL, R., de la Bucureºti.

Odatã cu punerea bazelor Atelierului Ge-
mologic (1970) de cãtre geologul Grigore VER-
DEª, se punea problema aprovizionãrii în flux cu
materii prime gemologice ºi tehnice a acestui ate-
lier. În acest sens începe prospectarea mai întâi a
zonei Brad, se trece apoi spre sud la aria ofiolitelor
situate la sud de Brad (Luncoiu, Podele, Vãliºoara)
ºi apoi a cunoscutelor agate de la Techereu,
Brãdet, Almaºul Mare, citate încã din secolul al
XVIII-lea. Aceste prospectãri ºi colectãri de mate-
riale gemologice erau efectuate de angajaþii ate-
lierului, ajutaþi de o serie de amatori de agate, din
care amintim pe VERDEª, Gr., ZAVORNIC, I.,
TODA, P., MOGOªAN, S., NEDOPACA, M.
Dintre aceºtia doar primul ºi ultimul erau de pro-
fesie geologi. Trebuie sã subliniem în mod deose-
bit aportul adus în aceste cercetãri de cãtre regre-
tatul tehnician geolog NEDOPACA, M. din Brad.
Treptat, prospecþiunile efectuate de echipa de la
Brad se extind cãtre sud spre Valea Mureºului
(Brãniºca, Gurasada) redescoperindu-se vechile
arii cu calcedonii citate din secolele trecute.

În aceeaºi etapã îºi începe cercetãrile
gemologice ºi GHIURCA, V. (1969) asupra for-
maþiunilor generatoare de minerale-geme din
Transilvania, ajungând cu prospecþiunile pânã în
aria Munþilor Metaliferi. Astfel se realizeazã trep-
tat un schimb de experienþã între grupul de
prospectori de la Brad ºi cel de la Universitatea
din Cluj, în care primii furnizau date despre
ultimele descoperiri de pe teren, iar ultimii asi-
gurau o bazã de documentare ºtiinþificã adecvatã.
Stu-diind literatura de specialitate referitoare la

Culoarul Mureºului, GHIURCA, V. ajunge la con-
cluzia cã aglomeratele vulcanice din Culoarul
Mureºului (de la nord ºi sud de Mureº) constitu-
iesc o nouã formaþiune geologicã generatoare de
minerale-geme silicioase. Pe baza acestei noi con-
cepþii echipa de la Brad îºi intensificã prospecþiu-
nile mai întâi la nord de Mureº, trecând apoi
parþial ºi la ariile sudice. La aceste acþiuni îºi dau
concursul, aducând numeroase contribuþii, ºi
colecþionari amatori de la Bucureºti (ANDREI, M.
D.), geologi de la I.P.E.G. Deva (VÃLUREANU,
M.) ºi de la Arad (ªPIAC, E., din 1998 încoace).

Trebuie sã mai amintim cã în aceste zone
au fost efectuate numeroase studii geologice de
cãtre geologii de la Institutul Geologic al
României (1952–1988), cu scopul detectãrii de
noi resurse de materii prime ºi a fost elaboratã
chiar o tezã de doctorat dar, din pãcate, în cadrul
acestora nu sunt amintite ºi resursele de naturã
gemologicã.

În 1991 GHIURCA, V. ºi MÂRZA, I., în
cadrul unui contract de cercetare încheiat cu
I.P.E.G. Cluj, caracterizeazã sub aspect gemolo-
gic ºi zona vulcanitelor din Culoarul Mureºului.

TTiippuurrii ddee rrooccii ggeenneerraattooaarree ddee 
mmiinneerraallee--ggeemmee ssiilliicciiooaassee
Pe baza observaþiilor de teren, vom pre-

zenta principalele tipuri de roci ºi procese geo-
logice, de care noi considerãm cã sunt legate
apariþiile de minerale-geme silicioase din Culo-
arul Mureºului ºi din zonele învecinate. Prezen-
tarea acestora se va face în ordinea vechimii lor.

– În cadrul cristalinului de Poiana Ruscã
apare o suitã de metariolite în loc (roci metaerup-
tive – carbonifer inferioare) în ariile Muncelul
Mic–Bujoru (ºi remaniate la Lãpugiul de Sus),
dintre care varietãþile cu texturi fluidale evidente,
mai ales cele silicifiate ºi cu liniaþii variat co-
lorate, sunt utilizabile în gemologie datoritã
asemãnãrii lor cu lemnele silicifiate.

– De formaþiunile ofiolitice (jurasic–neo-
comiene), reprezentate prin bazalte ce apar pe
arii extinse la nord de Mureº (între Valea
Bãrãºtilor în est ºi pânã la Zam în vest), sunt
legate numeroase apariþii de diverse varietãþi de
calcedonii colorate (filoniene), agate (de geode)
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ºi jaspuri. De altfel, aceste minerale silicioase
sunt considerate ca fiind o caracteristicã generalã
a tuturor formaþiunilor ofiolitice ce sunt bine
reprezentate în Munþii Trascãu ºi Metaliferi (de
la Turda la Zam). De regulã, apariþia acestora
este mai frecventã mai ales în zonele, în care în
cadrul ofiolitelor apar termeni mai acizi (andezite
cuarþifere, dacite, riodacite ºi riolite). La sud de
Mureº, rocile bazice ofiolitice apar sub forma
unor petece restrânse, fiind în parte acoperite de
depozite cretacice. Pe arii reduse, ele apar pe cur-
sul superior al vãii Sãlcivei, pe Valea Pestiºului ºi
pe douã zone limitate de la nord de Coºteiul de
Sus. În aceste sectoare apar aceleaºi varietãþi de
minerale silicioase.

– Tot în aceste arii ar trebui sã amintim ºi
apariþiile de riodacite keratofirice (jurasic supe-
rioare) ce apar la vest de Cãprioara, ºi de care ar
fi posibil sã fie legate ºi unele apariþii de mi-
nerale geme.

– Majoritatea mineralelor-geme sili-
cioase filoniene ce apar în Culoarul Mureºului
sunt legate de numeroasele corpuri de banatite
maastrichtian–paleocene ºi paleocene ce apar cu
predilecþie în sectoarele situate la sud de Mureº
(Coºteiul de Sus–Nemeºeºti–Bulza–Pojoga). În
cadrul formaþiunilor banatitice din acest sector
predominã apariþiile de vulcanoclastite nedife-
renþiate, în cuprinsul cãrora apar corpuri înrãdã-
cinate de riolite ºi diverse varietãþi de andezite.

– De corpurile de riolite înrãdãcinate ce
apar pe arii extinse la nord de Coºteiul de Sus–
Nemeºeºti, de cele situate la sud de Pojoga ºi de
cele de pe Valea Cãprioriºca (Cãprioara) sunt
legate calcedonii ºi agate filoniene.

– Nu ar fi exclus ca ºi de corpurile de
andezite înrãdãcinate localizate la nord de Neme-
ºeºti–Coºteiul de Sus–Fintoag, la care se adaugã
alte numeroase corpuri de dimensiuni mai mici
ce apar în cadrul agomeratelor vulcanice sau a
depozitelor cretacice (Valea Pestiºului), sã fie
legate ºi alte apariþii de calcedonii filoniene.

– Banatitele considerate de vârstã paleo-
cenã sunt reprezentate în special prin corpurile de
andezite cuarþifere ce apar pe arii extinse în sec-
toarele Coºteiul de Sus–Padina Mare, la care se
adaugã corpurile mai mici din bazinul superior al

vãii Bulza ºi cele situate la sud de Pojoga ºi Sãl-
civa. ªi de aceste corpuri sunt legate apariþii de
calcedonii ºi agate filoniene.

– De corpurile de diorite ºi microdiorite
ce apar pe cursul superior al vãii Pestiºului, aso-
ciate cu trei aureole hidrotermale de mari dimen-
siuni, pot fi legate de asemenea iviri filoniene de
calcedonii.

– În sectoarele cu aglomerate vulcanice
situate la nord de Mureº, apariþiile de corpuri
înrãdãcinate de banatite paleocene constituie o
raritate ºi ele au, de regulã, dimensiuni foarte
reduse. Douã corpuri mai mici de andezite
bazaltice, în care apar frecvent filoane de cal-
cedonii albe asociate cu calcit sunt localizate
unul în Mãgura Brãniºca ºi altul la SE de Sârbi,
imediat la sud de aria aglomeratelor vulcanice.
Un alt corp înrãdãcinat de andezite piroxenice cu
hornblendã de care sunt legate apariþii de cal-
cedonii este localizat în sectorul vestic al aglo-
meratelor vulcanice situat la sud de satul Brãdãþel.
Deºi în aria aglomeratelor vulcanice banatitice
situate la nord de Mureº nu au fost semnalate
apariþii de corpuri de riolite înrãdãcinate, totuºi
se cunosc numeroase petece restrânse de curgeri
de lave riolitice ºi de tufuri riolitice rãspândite
neuniform pe aproape întreaga suprafaþã a vul-
canoclastitelor nediferenþiate. Este demn de sem-
nalat faptul cã apariþiile mai frecvente de cal-
cedonii, agate, opaluri ºi jaspuri sunt situate toc-
mai în apropierea acestor zone de apariþie a pro-
duselor riolitice. Din aceste motive, în cele ce
urmeazã vom localiza ivirile de riolite din ho-
tarele diverselor localitãþi, începând din aria
nord-vesticã a sectorului cu aglomerate. Amin-
tim faptul cã dimensiunile acestor petece de pro-
duse riolitice variazã ca lungime de la 1 km la
300 m, iar lãþimea lor de la 100 la 200 m ºi, din
aceste motive, ele sunt greu de identificat pe
teren. Pentru detectarea ºi localizarea lor pe teren
recomandãm sã se utilizeze harta geologicã scara
1:50.000, foaia Gurasada (L-34-32-A).

– Cele mai numeroase petece de produse
riolitice se gãsesc situate în hotarele localitãþilor
Runcºor–Vica–Brãdãþel–Câmpuri de Sus (15
petece, din care 9 de lave ºi 8 de tufuri). Singurul
loc unde lavele sunt asociate cu tufuri este situat
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pe cursul inferior al vãii Vica. La nord de cariera
de bentonit de la Gurasada mai apare un mic
petec de tufuri riolitice. Meritã de subliniat faptul
cã Valea Gurasada îºi are izvoarele situate în zo-
na ofiolitelor ºi, ca atare, aluviunile sale conþin ºi
calcedonii ºi agate remaniate din aceastã formaþi-
une generatoare de minerale-geme silicioase.

– În sectorul de aglomerate vulcanice si-
tuat mai spre est ºi delimitat în vest de Valea
Gurasada ºi în est de Valea Sârbilor apar, de
asemenea, 6 petece de produse vulcanice riolitice
(dintre care 3 de lave ºi 3 de tufuri). Din aluviunile
vãilor, vâlcelelor ºi ogaºelor situate în hotarele
localitãþilor Ulieº, Cuieº ºi Bacea se pot recolta
fragmente de calcedonii ºi agate variat colorate.

– Sectorul de aglomerate vulcanice situat
între Valea Sârbilor ºi Valea Bãrãºtilor (V. Bozu-
lui) este lipsit de produse ale vulcanismului
riolitic, în schimb în sedimentarul cretacic din
vecinãtate se cunosc patru aureole hidrotermale.
În acest sector apariþiile de calcedonii ºi agate
sunt mai rare. Totuºi, trebuie menþionat faptul cã
ambele vãi amintite îºi au bazinele superioare de
recepþie amplasate în zonele ofiolitice ºi, ca
atare, aluviunile lor conþin frecvent fragmente de
jaspuri variat colorate, la care se adaugã, mai rar,
ºi calcedonii ºi agate.

PPrroocceessee ggeeoollooggiiccee ggeenneerraattooaarree ddee mmii--
nneerraallee--ggeemmee ssiilliicciiooaassee
Am menþionat anterior cã, îndeosebi în

sectorul sudic al vulcanitelor, apar o serie de cal-
cedonii ºi agate ce îmbracã forme filoniene sau de
geode ce sunt legate de procese hidrotermale, în
aceastã arie fiind puse în evidenþã ºi numeroase
aureole de roci hidrotermalizate asociate uneori
cu impregnaþii sau filoane de sulfuri ºi însoþite de
fenomene de argilizãri, silicifieri, carbonatãri ºi
zeolitizãri. Fenomenele de alteraþie hidrotermalã
a vulcanitelor acide conduc parþial la caolinizarea
felspaþilor ºi la formarea de silice liberã, care se
poate depune sub formã de opal ºi calcedonie în
fisurile ºi golurile rocilor afectate de acest proces.

În sectorul vulcanoclastitelor situat la
nord de Mureº aureolele hidrotermale se întâl-
nesc rar ºi sunt localizate cu predilecþie în depo-
zite cretacice, ºi totuºi în acest sector apariþiile de

minerale-geme silicioase sunt foarte frecvente.
Acest fapt ne duce la concluzia cã aici geneza
acestor minerale este legatã în mod deosebit de o
serie de fenomene de alteraþie diageneticã a vul-
canoclastitelor din aceastã arie, cu predilecþie de
fenomenele de bentonitizare. În acest sens se
poate constata cã apariþiile de opaluri, calcedonii
ºi agate sunt mai frecvente în zonele unde apar
zone cu piroclastite afectate de procese de ben-
tonitizare. O asemenea zonã bentonitizatã se
individualizeazã îndeosebi în sectorul delimitat
de localitãþile Tãtãreºti–Câmpuri Surduc–Câm-
puri de Sus–Gurasada–Vica–Brãdãþel, unde se
considerã cã cele patru intercalaþii de bentonite
cu grosime totalã de 11 m, incluse într-un com-
plex piroclastic de l00 m, s-au format pe seama
unor tufuri andezitice. Fãrã îndoialã cã ºi tufurile
ºi curgerile de lave riolitice ce apar destul de
frecvent sub formã de petece în sectorul delimi-
tat de localitãþile Brãdãþel–Vica–Runcºor, au fost
afectate de fenomene similare de bentonitizare
sau de caolinizare deoarece, în acest sector,
apariþiile de minerale-geme silicioase sunt mult
mai frecvente decât în alte zone. O altã zonã cu
petece de produse riolitice, care au suferit pro-
cese similare, este la nord de localitãþile Uli-
eº–Cuieº–Bacea unde, de asemenea, apar opa-
luri, calcedonii ºi agate. Tot în aceastã arie, la est
de localitatea Bacea, apare o zonã de piroclastite
andezitice bentonitizate, cu o lungime de circa
800 m ºi o lãþime ce variazã între 200–400 m,
bogatã în calcedonii ºi agate. În aceastã arie se
întâlnesc frecvent ºi calcedonii ºi agate negre.
Teoretic, ar exista posibilitatea separãrii cal-
cedoniilor ºi agatelor de genezã hidrotermalã,
provenite din soluþiile juvenile silicioase, de cele
formate prin alte procese, în care ºi apele mete-
orice (vadoase) au participat la alcãtuirea soluþi-
ilor silicioase, prin determinarea cantitativã ºi
calitativã a izotopilor stabili ai oxigenului.
Stabilirea raporturilor cantitative între izotopii
stabili ai siliciului (28Si/30Si) ºi ai oxigenului
(l6O/18O) ar putea aduce clarificãri importante cu
privire la geneza unor calcedonii, agate ºi jaspuri,
mai ales din depozitele vulcano-sedimentare.
Parte din silicea liberã formatã în aria vulca-
noclastitelor situate la nord ºi sud de Mureº s-ar

26



fi putut forma ºi sub acþiunea apelor meteorice
(vadoase), care, circulând prin formaþiunile
poroase ale aglomeratelor, au condus la formarea
unor soluþii bogate în acid monosilicic. O altã
problemã interesantã ar fi rolul, pe care l-ar fi
putut juca unele bacterii manganoase sau ferugi-
noase aflate în aceste soluþii silicioase în crearea
unor nuanþe de culori sau a unor texturi specifice
unor calcedonii. Ne referim, în special, la cal-
cedoniile cu dendrite manganoase ºi calcedoniile
(agatele) muºchiforme. Aceste soluþii silicioase,
întâlnind în circulaþia lor subteranã fragmente de
trunchiuri de arbori înglobate în vulcanoclastite,
au substituit treptat structurile organice specifice
prin silicifierea acestora. De regulã, dacã lemnele
nu au suferit procese anterioare de incarbonizare,
vor rezulta lemne silicifiate în parte pigmentate
de o coloraþie imprimatã de prezenþa în soluþia
silicioasã a hidroxizilor de fier ºi de mangan.
Dacã lemnul a suferit în prealabil un fenomen de
incarbonizare, lemnul silicifiat va avea o nuanþã
închisã sau neagrã. În ambele cazuri, structura
anatomicã a lemnelor se pãstreazã bine ºi, ca
atare, lemnele silicifiate pot fi determinate gene-
tic prin metode xilotomice. Dimensiunile frag-
mentelor de lemne silicifiate variazã de la câþiva
centimetri la câþiva metri, iar greutatea lor de la
câteva zeci de grame la tone. Este curios de sem-
nalat faptul cã în aria vulcanitelor de la nord de
Mureº se întâlnesc adeseori cazuri de lemne sili-
cifiate, din care se pãstreazã doar mulajele
interne (negative) ale formei cilindrice a lem-
nelor, caz, în care nu se mai pãstreazã nici un
detaliu al structurii lor anatomice. Acest fapt ne
conduce la pesupunerea cã fragmentul cilindric
de lemn a fost prins într-o lavã incandescentã,
care, prin rãcirea ei a conservat mulajul extern,
provocând combustia (arderea) materialului lem-
nos, în rocã rãmânând doar amprenta formei
cilindrice a lemnului. Ulterior, prin umplerea de
cãtre soluþiile silicioase a acestor goluri tubulare,
au fost generate agate monocolore (albe) cu o
structurã concentricã foarte bine individualizatã.
Doar forma exterioarã relativ circularã ne mai
sugereazã cã am avea de-a face cu trunchiul
cilindric al unui copac. Diametrele acestor agate
variazã între 15 ºi 25 cm.

RRaaiioonnaarreeaa aarriiiilloorr ccuu mmiinneerraallee--ggeemmee ssiillii--
cciiooaassee (Fig. 1)
Þinând cont îndeosebi de fragmentarea

naturalã a vulcanoclastitelor de cãtre reþeaua
hidrograficã actualã, se pot delimita douã sec-
toare principale, separate pe direcþie est–vest de
cãtre lunca largã a râului Mureº, unul amplasat la
nord de Mureº ºi altul situat la sud.

Sectorul nordic este dezvoltat între loca-
litãþile Boz–Bãrãºti (vãile Bozului ºi Bãrãºtilor)
la est ºi localitatea Zam–Gloghileºti (Valea Za-
mului) la vest. Sectorul cu vulcanoclastite îm-
bracã forma unei fâºii dezvoltate pe direcþie
est–vest, are o lungime de circa 22 km, o lãþime
medie de 3 km (maximã de 7 km în zona
Gurasada –Runcºor, minimã de 1,5 km la est de
Gurasada) ºi ocupã o suprafaþã de circa 58 km2.
Din raþiuni dictate mai mult de operaþiunile de
cercetare a terenului, acest sector poate fi subdi-
vizat în urmãtoarele trei zone de prospectare:

– Zona Sârbi este delimitatã în est de
Valea Bozului ºi în vest de Valea Sârbilor. În
aceastã zonã sunt incluse ºi corpurile înrãdãcinate
de andezite bazaltice (bazalte) din Mãgura
Brãniºca ºi cel de la sud-est de Sârbi, la care se
adaugã petecul curgerilor de bazalte porfirice
(ofiolite) de la est de Sârbi ºi, bineînþeles, fâºia de
vulcanoclastite banatitice (cu dimensiuni de 2
km/3 km) ce culmineazã în Dealul Muncelu (426
m). Toate aceste vulcanite ocupã o suprafaþã de
circa 6 km2. Prin stabilirea domiciliului temporar
la Sârbi, timp de 2–3 zile, aceastã zonã poate fi
prospectatã în detaliu. Se pot face ºi trasee de
colectare de materiale gemologice remaniate din
formaþiunile ofiolitice situate în pãrþile superioare
ale vãilor Dumeºtilor ºi Sârbilor sau chiar în for-
maþiunile ofiolitice aflate mai spre nord (Vorþa).

– Zona Bacea–Cuieº–Ulieº. Aceastã
zonã este delimitatã la est de Valea Sârbilor ºi în
vest de Valea Gurasada. Ea este alcãtuitã pre-
dominant din aglomerate andezitice ºi din mai
multe petece (6) reduse ca suprafaþã, de tufuri ºi
curgeri de lave riolitice. Fâºia de vulcanite orien-
tatã est–vest are o lungime de 8,5 km ºi o lãþime
medie de 2 km. Suprafaþa ocupatã de aceastã
zonã este de circa 20 km2. Zona este fragmentatã
secundar de vãile Bãciºoara, Cuieº ºi Ulieº. Pen-
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tru prospectarea amãnunþitã a acestei zone este
bine sã ne stabilim douã domicilii temporare, din
care unul la Bacea ºi altul la Ulieº. Zona poate fi
acoperitã practic în 5–6 zile. Se va prospecta cu
mare atenþie zona bentonitizatã situatã la est de
Bacea. Deoarece Valea Bãciºoara îºi are izvoa-
rele în aria ofioliticã, situatã spre nord, de la
Bacea se pot face trasee de colectare de materiale
gemologice remaniate în aluviuni sau din situ din
fâºia ofiolitelor.

– Zona Gurasada–Zam–Brãdãþel–Runc-
ºor–Vica este delimitatã în est de Valea Gurasada
ºi în vest de Valea Zamului; constituie cea mai
dezvoltatã zonã de vulcanoclastite din aria de la
nord de Mureº. Ea se întinde pe aceeaºi direcþie
est–vest, având o lungime de 10,5 km ºi o lãþime
maximã (paralelã cu Valea Gurasada pe direcþie
sud–nord) de 7 km (spre Vica–Runcºor). Supra-
faþa ocupatã de vulcanoclastitele acestui sector
este de circa 32 km2. Cea mai mare parte a
suprafeþei acestui sector este ocupatã de aglo-
merate andezitice, în cadrul cãrora apar circa 20
de petece reduse ca dimensiune, de lave ºi tufuri
riolitice, iar la sud de Brãdãþel apare ºi un corp
mic de andezite înrãdãcinate. Pentru a acoperi
acest sector cu trasee de colectare sistematice
este necesar sã ne stabilim mai multe domicilii
temporare în localitãþile Vica (l–2 zile), Brãdãþel
(1–2 zile), Gurasada (2 zile), Câmpuri Surduc (2
zile), Burjuc (1 zi) ºi Gloghileºti (2 zile). Se vor
cerceta cu atenþie mai ales zonele afectate de pro-
cese de bentonitizare (Fig. 2) ºi carierele de ben-
tonite de la Gurasada. Având în vedere faptul cã
ambele vãi ce delimiteazã acest sector îºi au
izvoarele în fâºia de ofiolite situate mai spre
nord, se vor cerceta cu atenþie aluviunile acestor
vãi ºi se vor face prospecþiuni pentru colectarea
de materiale gemologice chiar din fâºia de roci
bazice (bazalte) aflate în imediata vecinãtate a
vulcanoclastitelor banatitice. Apreciem cã acest
sector deþine cele mai mari rezerve de minerale-
geme silicioase din sectorul nordic ºi, ca atare,
meritã a fi cercetat cu multã rãbdare, deºi
aproape întrega lui suprafaþã este acoperitã de
pãduri. Se recomandã, din aceste motive, ca
prospectarea vãilor împãdurite sã se facã doar în
perioadele de varã dar numai dupã ce primele

ploi mari au spãlat frunzarul din talvegul vãilor.
E demnã de luat în seamã ºi recomandarea de a
se face prospectarea aluviunilor principalelor vãi
chiar dupã debuºarea acestora în zona largã a
luncii Mureºului, având în vedere faptul cã în
decursul evoluþiei acestora ele au transportat
multe fragmente de minerale-geme silicioase
spre confluenþa lor cu Mureºul. La ieºirea din
aria colinarã a vulcanitelor, cursurile de apã mai
mari ºi-au creat în trecut conuri mari de dejecþie.
Vor fi prospectate îndeosebi vãile Sârbilor,
Bãciºoara, Cuieº, Gurasada, Câmpuri, Tãtãreºti,
Burjuc ºi Zam, pe distanþe cuprinse între 200–
300 m la 4–5 km înspre Mureº. Aceastã acþiune
de prospectare se va face îndeosebi dupã primele
ploi mari de varã ºi mai ales dupã ploile catastro-
fale, care afecteazã bazinele de recepþie ale aflu-
enþilor de dreapta ai Mureºului.

– Sectorul sudic este dezvoltat la sud de
Mureº ºi, spre deosebire de cel nordic, care se
extinde pe direcþie est–vest, acesta din urmã se
dezvoltã în special pe direcþie NE-SV, fiind
acoperit în parte, în zona sa esticã prãbuºitã, de
depozite badeniene. Se individualizeazã astfel un
al doilea culoar larg, pe care sunt amplasate
actualmente Valea Icui ºi Valea Mare ºi cumpãna
ce desparte bazinul hidrografic al Mureºului de
cel al Râului Bega. Pe acest culoar larg, în decur-
sul evoluþiei sale, Fluviul Mureº, care era barat
de masa vulcanitelor de la Burjuc–Tisa, debuºa
spre ariile bãnãþene. Aceste strâmtori ale Mure-
ºului sunt marcate de prezenþa denumirii
topografice de Surduc – care are semnificaþia de
defileu sau chei. În linii mari, sectorul sudic de
vulcanite este delimitat de Valea Dobrei în est ºi
de vãile Somoniþa (Groºi) ºi Cãprioriºca
(Cãprioara) în vest. Spre sud se întinde pânã în
apropiere de Râul Bega. În sectorul situat la sud
de Mureº al vulcanitelor banatitice pot fi separate
douã arii principale de apariþie.

– Zona Dobra–Abucea–Lãpugiul de
Jos–Pietroasa–Crivina–Lãpugiul de Sus–Panc
Sãliºte–Mihãieºti ºi, din nou, Dobra. Aceastã zo-
nã este separatã în douã arii distincte aproxima-
tiv de Valea Lãpugiului: aria nordicã Lãpugiu–
Dobra (mai bine dezvoltatã) ºi aria sudicã Pie-
troasa–Crivina (mult mai restrânsã ca suprafaþã).
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Lungimea acestei zone pe direcþia sa de dez-
voltare este de aproximativ 10 km pentru aria sa
nordicã ºi 5 km pentru aria sudicã. Lãþimea fâºiei
de vulcanite variazã între 4 ºi 2 km. În aceastã
zonã rocile eruptive sunt reprezentate în exclu-
sivitate prin vulcanoclastite banatitice, lipsind cu
desãvârºire corpurile înrãdãcinate ale banatitelor.
ªi din aceastã zonã au fost colectate eºantioane
de calcedonii ºi jaspuri. Suprafaþa ocupatã de
aglomeratele acestei zone este de aproximativ 32
km. Distanþa de la Deva la Dobra este de aproxi-
mativ 28 km. Zona poate fi cercetatã pentru aria
sa nordicã, stabilindu-ne domiciliul pentru 1–2
zile la Dobra. De aici se pot face trasee de
prospectare pe Valea Dobra ºi Valea Abucei.
Pentru aria sa sudicã se va stabili domiciliul la
Lãpugiul de Sus, de unde se vor face trasee de
colectare pe Valea Lãpugiului ºi pe pâraiele situ-
ate mai spre nord. În paralel, se pot cerceta ºi
vestitele puncte fosilifere badeniene de la
Lãpugiul de Sus. Pentru cercetarea ariei sudice a
acestei zone ne putem stabili domiciliul temporar
la Pietroasa.

– Zona Tisa–Lasãu–Fintoag–Coºteiul de
Sus–Nemeºeºti–Groºi–Bulza–Cãprioara–Pojoga
–Sãlciva–Tisa constituie cea mai mare arie com-
pactã de dezvoltare a vulcanoclastitelor
banatitice de pe Culoarul Mureºului. Distanþa de
la Deva la Tisa este de circa 38 km, de la Deva
pânã la Cãprioara de 53 km ºi pânã la Nemeºesti
de circa 58 km. Lungimea acestui sector pe o
direcþie aproximativã E–V este de circa 18 km,
iar pe direcþie S–N de 9 km. Suprafaþa totalã ocu-
patã de vulcanitele acestei zone este de aproxi-
mativ de circa 58 km2. Deºi ºi în cadrul acestei
zone predominante sunt vulcanoclastitele ba-
natitice, totuºi, spre deosebire de celelalte arii cu
aglomerate din Culoarul Mureºului, aici apar
numeroase tipuri de roci magmatice extruzive ºi
intruzive reprezentate fie prin corpuri înrãdãci-
nate, fie prin curgeri de lave ce ocupã suprafeþe
destul de extinse. Dintre tipurile petrografice ce
apar în acest sector amintim petecele restrânse de
ofiolite acoperite de depozite cretacice inferioare
ºi de aglomeratele banatitice reprezentate prin
bazalte ºi pillow-lave puse în loc în Jurasic. În
ordinea punerii lor în loc, mai amintim riolitele

keratofirice de la vest de Cãprioara, urmate de o
suitã variatã de tipuri petrografice de banatite
(Maastrichtian–Paleocen), dintre care amintim
prezenþa riolitelor ºi riodacitelor, a trei tipuri de
andezite ºi, bineînþeles, a aglomeratelor nedife-
renþiate care predominã în proporþie de 80%. În
general, andezitele sunt reprezentate atât prin
corpuri înrãdãcinate, cât ºi prin curgeri de lave,
asociate cu aureole hidrotermale, de care sunt
legate unele mineralizãri sãrace.

Deºi potenþialul gemologic al acestei
zone este apreciabil având în vedere suprafaþa ºi
complexitatea fenomenelor vulcanice, totuºi
zona este destul de slab cercetatã sub aspect
gemologic, având în vedere faptul cã ea este
intens acoperitã de pãduri, are un grad slab de
umanizare (lipsesc aºezãrile omeneºti în aria ei
centralã), iar cãile de comunicaþie sunt reprezen-
tate doar prin drumuri forestiere. Accesul spre
zonele centrale se poate efectua doar urmãrind
traseele principalelor vãi (Cãprioriºca, Pestiºului,
Sãlcivei, Poieniului ºi Tisei). Sãlbãticia acestei
zone rezultã ºi din faptul cã, în trecut, zona con-
stituia un domeniu regal de vânãtoare protejat.

Pentru prospectarea gemologicã a acestei
zone se recomandã a ne stabili domicilii tempo-
rare în urmãtoarele localitãþi: Tisa, Fintoag,
Coºteiul de Sus, Bulza, Cãprioara ºi Pojoga.
Pentru acoperirea completã a acestei zone sunt
necesare circa 10 zile de teren, care trebuie efec-
tuate numai în lunile de varã. În aceastã zonã se
întâlnesc frecvent calcedonii filoniene, agate de
goluri ºi o gamã variatã de jaspuri variat colorate
(Tisa). Se recomandã, datã fiind slaba umanizare
a terenului ºi accidentarea ridicatã a acestuia, ca
echipele de cercetare sã fie compuse din cel puþin
douã persoane.

PPrriinncciippaalleellee ttiippuurrii ddee mmiinneerraallee--ggeemmee ssiillii--
cciiooaassee
OOppaalluurrii.. Trebuie sã precizãm de la bun

început cã pânã în prezent nu au fost detectate
varietãþi de opal nobil cu evidente fenomene de
irizaþii în vulcanoclastitele banatitice din Cu-
loarul Mureºului. Poate cu mai multã perseve-
renþã ar putea fi pusã în evidenþã ºi prezenþa aces-
tuia în aceste arii. Dar sã nu uitãm nici un mo-
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ment cã iridescenþa opalurilor nobile este destul
de dificil de observat pe teren, deoarece ea apare
pe suprafeþe restrânse ºi, de regulã, fenomenul e
pus în evidenþã mai bine doar prin ºlefuirea finã
a eºantioanelor de opal. În general, în aceastã arie
apar doar opaluri comune. Varietatea cel mai des
întâlnitã, mai ales în aria Burjuc–Tãtãreºti–
Câmpuri, este opalul de lapte, care uneori e aso-
ciat cu calcit. Prezenþa acestuia a fost semnalatã
în aceastã zonã încã din secolul trecut. Aspectul
cilindric al unora dintre eºantioanele gãsite aici ºi
dimensiunile lor mari (diametre de 30–40 cm) ne
indicã faptul cã avem de-a face cu o varietate de
lemn opalizat. De la acest opal se pot face, pe
nesimþite, treceri la opaluri porþelanoase. Uneori
pot fi întâlnite, mai rar, ºi opaluri muºchiforme.
Alteori opalul este asociat cu o calcedonie co-
munã de culoare gãlbuie-bruniu, respectiv cu o
varietate denumitã în popor cremene. Mai rar
apar ºi opaluri de nuanþe cenuºii-negricioase.
Este demn de amintit faptul cã uneori opalul albi-
cios poate conþine ºi benzi bine dezvoltate, de
culoare roºie de sânge, fapt ce le face sã fie con-
fundate uneori cu jaspurile roºii. Majoritatea
formelor de opaluri de aici sunt opace ºi au un
luciu uºor gras.

CCaallcceeddoonniiii.. Calcedonia este o varietate
microcristalinã de cuarþ ce îmbracã în naturã
aspecte texturale, structurale ºi coloristice foarte
variate ºi, din aceste motive, în literatura de spe-
cialitate pentru toate aceste tipuri au fost create
zeci ºi zeci de denumiri. Ele pot fi incolore pure,
transparente, monocrome nestratificate, lipsite de
incluziuni vizibile sau cu incluziuni macrosco-
pice, policrome cu nuanþe de culori stratificate cu
dispunerea lor plan-paralelã (onixuri) sau cu dis-
punerea lor concentricã (agate). O poziþie aparte
în cadrul calcedoniilor o au diferitele varietãþi
coloristice de jaspuri (bineînþeles cele de naturã
anorganicã, nu radiolariticã), compacte, opace cu
pânã la 20% incluziuni de fier, mangan ºi argilã.

– Calcedonii incolore. Cele mai frumoa-
se sunt cele ce conþin incluziuni dendritice man-
ganoase ce realizeazã în ele adevãrate opere de
artã plasticã (calcedonie de Mokka) ºi cele cu
incluziuni aciculare (probabil de rutil-calcedonii
sagenitice). Dacã calcedonia incolorã constituie

o raritate pentru aria Culoarului Mureºului, cal-
cedoniile translucide sunt des întâlnite pe teren.

– Calcedonii monocrome-translucide.
Calcedonia translucidã uºor albicioasã este foarte
frecvent întâlnitã în zonã ºi constituie o caracte-
risticã a acesteia. Mare parte a eºantioanelor
îmbracã aceste aspecte ºi, din aceste motive
(nefiind colorate) ele nu prea atrag atenþia
colecþionarilor. Privite mai cu atenþie, suprafeþele
prezintã venaturi fine, paralele, foarte slab indi-
vidualizate, ca ºi nuanþe coloristice faþã de nu-
anþa dominantã. Se mai poate constata ºi faptul
cã diferitele liniaþii (venaturi) au porozitãþi
diferite ºi, ca atare, anumite benzi se preteazã la
colorãri artificiale. Prin aceastã trãsãturã, ele se
aseamãnã într-o oarecare mãsurã cu calcedoniile
ºi agatele translucide din Uruguay ºi Brazilia.
Suprafeþele plan-paralele ale eºantioanelor ne
indicã faptul cã ele au fost depuse în fante filo-
niene, iar transluciditatea lor ne aratã cã soluþiile
silicioase, din care s-au depus gelurile, erau a-
proape pure ºi lipsite de pigmenþi coloranþi. Ele
se preteazã fie la confecþionarea unor piese
tehnice (cuþite ºi umeraºe pentru balanþe etc.), fie
la colorãri artificiale în diverse nuanþe.

– Calcedonii albe. Se mai întâlneºte în
zonã ºi o varietate de calcedonie albã lãptoasã
(leucocalcedonie) care uneori poate avea ºi ea
incluziuni dendritice. În filoanele ºi golurile an-
dezitului bazaltic din cariera de la Brãniºca,
aceastã varietate apare în asociaþie cu calcitul.

– Carneolul, varietatea roºie de calcedo-
nie, deºi apare rar în aceste arii, este totuºi prezen-
tã sub forma unor pete sau dungi în cadrul cal-
cedoniilor translucide sau a celor muºchiforme.

– Calcedonia albastrã, asemãnãtoare în
parte ca nuanþe cu cea de Trestia dar mai deschisã
la culoare, apare în acest sector destul de rar
(Gurasada).

– Calcedonia ametisticã constitue o rari-
tate în aceastã arie.

– Plasma, de culoare verde pal spre oliv,
apare doar sporadic.

– Calcedonia neagrã apare îndeosebi în
aria Bacea, alãturi ºi în cadrul agatelor negre.

– Calcedoniile glaciare cu pete albe de si-
licaþi ce apar ca niºte fulgi de zãpadã în cadrul cal-
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cedoniilor semitransparente, sunt destul de frec-
vent întâlnite mai ales în ariile cu bentonitizãri.

– Calcedoniile muºchiforme, denumite
impropriu agate muºchiforme (cu incluziuni fili-
forme-muºchiforme neregulate vizibile cu ochiul
liber), apar destul de frecvent în ariile de la nord
de Mureº sub forma unor noduli cu forme nere-
gulate, cu dimensiuni de 10–20 cm diametru.
Dupã culoarea incluziunilor filiforme neregulate
din masa lor translucidã, sunt mai frecvente cele
cu nuanþe brune ºi verzui, dar apar mai rar ºi
nuanþe de galben ºi chiar de roºu.

– Calcedonii policrome (policolore). În
aceastã categorie se încadreazã onixurile ºi agatele.

OOnniixxuurrii.. Onixurile constituie o raritate
pentru aria Culoarului Mureºului ºi ele apar doar
în cazul calcedoniilor filoniene cu laturile plan–
paralele ºi în care venaturile albe alterneazã cu
alte nuanþe de diferite culori (brun, cenuºiu, roºu,
albastru, negru).

AAggaattee.. Majoritatea agatelor s-au format
ca urmare a colmatãrii cu soluþii silicioase a unor
goluri sferice sau ovoidale. Dat fiind faptul cã
aceste soluþii în diferitele lor etape succesive de
depunere erau încãrcate cu pigmenþi cromofori
de diferite nuanþe, rezultã în final o depunere a-
proximativ concentricã de dungi variat colorate.
Cunoscând faptul cã în cadrul aglomeratelor ba-
natitice cele mai frecvente sunt apariþiile de cal-
cedonii albe ºi translucide, este normal ca ºi cele
mai multe agate sã facã parte din categoria aga-
telor cenuºii.

– Agatele cenuºii de pe Mureº sunt simi-
lare cu cele, care apar din abundenþã în Uruguay,
respectiv sunt un fel de agate aproape mono-
crome deoarece diferenþele de nuanþe dintre
diferitele venaturi concentrice depuse succesiv
nu contrasteazã mult unele faþã de altele. Ele sunt
caracterizate prin venaturi (liniaþii) albe translu-
cide sau cenuºii, care nu creeazã contraste co-
loristice evidente. Deºi sub aspect coloristic ele
nu sunt atrãgãtoare, totuºi meritã sã fie colectate
deoarece anumite venaturi concentrice prezintã
porozitãþi variate, prin urmare ele pot fi uºor co-
lorate prin procedee destul de simple. Prin ase-
menea procedee de colorare artificialã se pot ob-
þine agate în culorile pe care le dorim. Fiind lip-

site în general de incluziuni sau de substanþe cro-
mofore, aceste tipuri de agate ce au diametrul
mai mare de 15 cm pot fi folosite cu succes la
confecþionarea mojarelor de laborator, deoarece
ele nu impurificã proba trituratã în el cu oxizi de
fier sau de mangan.

– Agate albãstrui, safirinice. De la prece-
dentele agate, prin apariþia nuanþelor albãstrui se
face trecerea la aceste tipuri de agate. În peri-
metrul studiat ele apar destul de rar.

– Agate gãlbui-brune serdolitice ºi sardi-
forme (galbene ºi brune). Constituie doar apariþii
sporadice în aglomeratele banatitice. Unele vari-
etãþi ale acestor agate pot prezenta chiar venaturi
subþiri de calcit (1 mm). Prin dizolvarea ulte-
rioarã a acestor intercalaþii calcitice, aceste agate
se pot dezmembra oarecum concentric.

– Agatele carneolice din perimetru au
dimensiuni mici (3–4 cm), au o nuanþã roºie de
sânge ºi apar foarte rar.

– Agatele negre se pare cã alcãtuiesc o ca-
racteristicã specificã Culoarului Mureºului de-
oarece ele se cunosc în þarã numai din aceastã arie.
Au dimensiuni de pânã la 6–10 cm, iar eºan-
tioanele ºlefuite la moara vibratoare au o vãditã
notã de eleganþã, date fiind contrastele dintre vena-
turile negre ºi cele incolore, translucide sau albe.

Tipurile de agate enumerate mai sus, deºi
au fost întâlnite în perimetru mai rar sau mai
frecvent, constituie doar principalele specimene
întâlnite de noi, dar acest fapt nu epuizeazã nici
pe departe gama largã coloristicã ºi texturalã sub
care ele pot apãrea. O notã caracteristicã a aga-
telor din aceste arii o constituie faptul cã, de re-
gulã, ele nu prezintã venaturi vii ºi omogen co-
lorate ca ºi cele din zonele ofiolitice (Rachiº,
Rimetea Trascãu, Techereu) sau permiene (Me-
ziad). Menþionãm cã agate viu colorate se pot
întâlni totuºi ºi în ariile noastre, dar numai în alu-
viunile vãilor, care îºi au în izvoarele amplasate în
fâºia de ofiolite ce apare la nord de Mureº.

JJaassppuurrii.. Jaspurile sunt calcedonii cu un
conþinut ridicat de oxizi de fier (pânã la 20%) ce
le imprimã acestora o coloraþie ce variazã de la
galben (ocru) la brun, verde ºi chiar roºu. În
funcþie de culoarea lor predominantã ºi de as-
pectele texturale, se disting mai multe categorii
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de jaspuri, dintre care mai multe varietãþi au fost
întâlnite ºi în Culoarul Mureºului. În linii cu totul
generale, ele pot fi împãrþite în douã mari cate-
gorii, ºi anume: jaspuri monocolore ºi jaspuri po-
licolore.

JJaassppuurrii mmoonnooccoolloorree,, vvaarriieettããþþii::
– Jaspurile galbene sunt foarte compacte,

omogene ºi, de regulã, sunt pãtate cu mici pete
sau liniaþii brunii;

– Jaspurile brune au o coloraþie ce vari-
azã de la brun deschis pânã la brun roºcat. Uneori
ele pot prezenta depuneri de benzi succesive de
diferite nuanþe de brun ºi pot include chiar mi-
croagate albe (jaspuri agatiforme). Alteori, prin
deshidratarea gelurilor brune au rezultat goluri ºi
fisuri, care ulterior au fost colmatate cu calce-
donii albe ºi roºii.

– Jaspurile verzi sunt mai puþin omogene
ca alcãtuire structuralã, sunt relativ poroase ºi pot
îmbrãca nuanþe ce variazã de la verde deschis la
verde închis. Mai pot prezenta în interiorul lor
mici pete carneolice sau albe. Rar apar jaspuri
brecifiate compacte ce au golurile umplute cu o
calcedonie brun-roºcatã.

– Pop-jaspuri. În acestã categorie se
încadreazã jaspuri de diverse coloraþii, care sunt
caracterizate în secþiuni prin prezenþa unor pete
circulare variat colorate (roºii, galbene, brune,
albe) ce provin prin secþionarea fie a unor stalac-
tite, fie a unor depuneri sferulare.

JJaassppuurrii ppoolliiccoolloorree,, vvaarriieettããþþii::
– Jaspuri în cadrul cãrora apar pe supra-

feþe mari mai multe culori, de la galben la brun
pânã la roºu, iar eventualele goluri sunt umplute
cu calcedonii albe agatiforme. Uneori se poate
constata o oarecare depunere succesivã a unor
benzi variat colorate.

– Jaspuri în benzi, la care se pot observa
depuneri succesive de benzi variat colorate (ver-
de închis, roºu, galben, verde-roºcat). Aceastã
varietate apare îndeosebi pe Valea Pietrelor, la
Tisa. De altfel, în aceastã zonã apar frecvent cele
mai multe tipuri de jaspuri.

– Jaspurile fosilifere sunt, de obicei, mul-
ticolore (galben, alb, roºu viºiniu, roºu) ºi pãs-
treazã structuri ale unor coralieri coloniali. Se
pare cã acest proces de pseudomorfozare a

coralierilor este legat de soluþiile silicioase, care
au circulat prin calcarele recifale de Stramberg ce
apar în sectoarele ofiolitice ºi care au fost rema-
niate în aluviunile vãilor ce izvorãsc din aceste
arii. Varietãþile de jaspuri colectate ºi prelucrate
de noi, menþionate anterior, nu epuizeazã nici pe
departe gama largã, pe care o pot îmbrãca.

LLeemmnnee ssiilliicciiffiiaattee..
Lemnele silicifiate prezintã, în primul

rând, un mare interes ºtiinþific, deoarece ele consti-
tituie repere de netãgãduit ale paleoflorelor fores-
tiere, care au populat ºi s-au succedat pe aceste
meleaguri în diferite etape geologice. Pentru ca
aceste determinãri xilotomice sã poatã fi utilizate
cu succes în reconstituirea paleoflorelor, ar fi nece-
sar ca ele sã fie recoltate direct din rocile mamã, în
care au fost incluse dupã moartea lor. Din pãcate,
în majoritatea cazurilor le vom gãsi remaniate,
datoritã rezistenþei lor la procesele de alterare ºi
dezagregare, în aluviunile diverselor vãi ºi, din
aceste motive, este mai greu de stabilt din ce for-
maþiune geologicã provin, mai ales atunci când
vãile ce conþin asemenea resturi de arbori fosilizaþi
strãbat formaþiuni geologice de vârste diferite. În
cazul în care pietriºurile, care alcãtuiesc aluviunile
unei vãi, provin doar din strãbaterea de cãtre cursul
de apã a unei singure formaþiuni geologice, lem-
nele pot fi atribuite cu siguranþã acelor depozite.

Procesul de silicifiere a resturilor de
lemne poate avea loc atât în formaþiuni geolo-
gice sedimentare (marine sau lacustre, cu deose-
bire în gresii silicioase, dar ºi în argile ºi marne),
cât ºi în formaþiuni vulcanice (tufuri, aglomerate
ºi chiar lave incandescente). De pe uscaturile
împãdurite riverane mãrilor, lemnele afectate de
anumite catastrofe naturale ajung sã fie trans-
portate în mediul acvatic de depunere prin inter-
mediul organismelor torenþiale sau fluviatile
unde sunt îngropate în sedimentele ce se depun
(gresii, argile, tufuri vulcanice). În zonele vul-
canice active pãdurile din prejmã sunt afectate,
distruse ºi îngropate uneori fie de nori arzãtori
de gaze asociate cu cenuºi vulcanice fierbinþi, fie
ele sunt distruse ºi îngropate direct de curgerile
de lave, care le invadeazã. În cazul în care nu s-a
produs arderea completã a arborilor, resturile
lemnoase, care s-au mai pãstrat, au ºansa de a fi
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supuse unui proces de silicifiere. Cele înglobate
direct în lave incandescente suferã un proces de
ardere mai rapidã sau mai lentã, dar în unele
cazuri se poate pãstra mulajul formei cilindrice
al trunchiurilor sau al crengilor sub forma unor
goluri, care ulterior pot avea ºansa de a fi col-
matate cu geluri silicioase sau pot fi umplute
chiar cu mase cuarþoase.

În cazul trunchiurilor de arbori depuse în
mediul sedimentar, ele pot uneori suferi în prima
etapã diageneticã un proces de incarbonizare par-
þialã ºi apoi, în a doua, un proces de silicifiere.
Majoritatea fragmentelor de arbori suferã, de
regulã, direct un proces de silicifiere. Dacã în
soluþiile silicioase sunt conþinute ºi pigmenþi co-
loranþi, atunci lemnele silicifiate vor putea avea
pe anumite zone coloraþii destul de variate. În caz
contrar, lemnele silicifiate rezultate vor avea
nuanþe albicioase sau cenuºii uºor brunii. Cele
incarbonizate îmbracã, de regulã, nuanþe de ne-
gru de diferite intensitãþi.

Valoarea gemologicã a lemnelor silicifi-
ate depinde în primul rând de omogenitatea pro-
cesului de silicifiere, de pãstrarea intactã a struc-
turilor anatomice ale lemnului ºi de nuanþele de
culoare imprimate de soluþiile silicioase.

Lemnele, care au suferit procese de sili-
cifiere în etape geologice mai recente (în
Pliocen), de regulã sunt substituite cu opal (cazul
lemnelor din Munþii Cãlimani–Harghita), deci
denumirea lor corectã e cea de lemne opalizate.
În cazul silicifierilor petrecute în perioade geo-
logice mai vechi (Miocen, Paleogen, Cretacic),
opalul ce iniþial a produs silicifierea, prin pier-
derea apei va trece în calcedonie. În acest caz
denumirea corectã ar fi de lemne calcedonizate.
În literatura actualã se utilizeazã doar termenul
de „silicifiere”, fãrã a se face alte specificãri cu
privire la forma, sub care se prezintã silicea
(amorfã sau microcristalinã). În aria Culoarului
Mureºului se întâlnesc în mod curent doar lemne
calcedonizate ºi foarte rar lemne opalizate. Pânã
în prezent nu au fost detectate în aria noastrã
pãduri îngropate în picioare, care sã fi suferit
ulterior procese de silicifiere ca ºi în cazul celor
de la Prãvãleni–Basarabasa (jud. Hunedoara); în
schimb, în aluviunile tuturor vãilor din zonã în-

tâlnim fragmente de lemne silicifiate. Majori-
tatea lor provin din cadrul vulcanoclastitelor ba-
natitice, dar ele mai pot fi legate ºi de depozitele
cretacice ºi de cele miocene ce apar în ariile Cu-
loarului Mureºului.

Lemnele silicifiate din aria noastrã pot fi
aflate de regulã remaniate în aluviunile vãilor
principale ºi ele îmbracã, în mod obiºnuit, trei as-
pecte principale:

– frânturi alungite de aºchii lemnoase
silicifiate rezultate din dezagregarea unor trun-
chiuri de arbori sau din remanierea lor în alte for-
maþiuni geologice mai noi;

– fragmente cilindrice sau parþial aplati-
zate de arbori silicifiaþi, ce pot depãºi un metru
lungime ºi cu greutãþi uneori de câteva sute de kg.

Primele douã pãstreazã de regulã struc-
tura anatomicã a celulelor, striurile de creºtere ºi,
mai rar, chiar ºi scoarþa.

– Tuburi cilindrice, reprezentând de re-
gulã mulajele interne ale unor trunchiuri de ar-
bori colmatate complet cu o calcedonie agatifor-
mã ºi, mai rar, cu opal ºi cuarþ – în aceste cazuri
nu se mai pãstreazã nimic din structura anato-
micã a lemnului, ci doar conturul extern relativ
circular al acestuia.

Lemnele silicifiate pot fi utilizate cu suc-
ces în confecþionarea unor obiecte de podoabã
pentru birouri, iar feliile tãiate din lemne cilin-
drice pot servi ca fundaluri pentru ceasuri elec-
tronice de birou sau de perete. Cele care prezintã
nuanþe de culori mai atrãgatoare pot fi utilizate
chiar în confecþionarea unor geme sau a unor
obiecte de podoabã.

Deºi aparent de vulcanoclastitele bana-
titice ºi de ofiolitele ce apar în ariile amintite sunt
legate doar câteva varietãþi de minerale-geme
silicioase (opaluri, calcedonii, agate, jaspuri,
lemne silicifiate), totuºi ele apar într-o mare vari-
etate texturalã ºi coloristicã ºi, din acest motiv,
putem considera aceastã arie ca una din zonele cu
potenþial gemologic cel mai ridicat de la noi din
þarã. Din aria Culoarului Mureºului se apro-
vizioneazã cu materii prime gemologice mai
mulþi artizani amatori sau profesioniºti în prelu-
crarea gemelor ºi a obiectelor de artã.
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AAllttee rreessuurrssee ddee iinntteerreess ggeemmoollooggiicc
În prospectarea terenurilor din Culoarul

Mureºului, sporadic mai putem întâlni ºi alte
minerale, fosile sau roci de interes gemologic,
dintre care amintim urmãtoarele:

– Minerale: rar putem întâlni în unele
geode cristale de cuarþ transparente sau translu-
cide, de regulã de mici dimensiuni. Alteori se pot
întâlni, tot în geode, cristale de cuarþ cu nuanþe
violacee (varietatea ametist) sau cu nuanþe
fumurii. Chiar ºi calcitul pur, transparent ºi uºor
colorat în roz, poate avea unele utilizãri gemo-
logice. Baritul filonian alb sticlos din filonul de
la Sãlciva poate sã aibã ºi el unele utilizãri de
interes gemologic. Aragonitul fin striat, cu nuan-
þe maronii (onix carbonatic) ce apare la Luncani
(pe Bega) în Dealul Nimanului constituie o va-
loroasã piatrã utilizabilã în confecþionarea unor
obiecte de artã.

Accidente silicioase, uneori având culori
estompate, apar de regulã în fâºiile de calcare
jurasice situate la nord ºi la sud de Mureº.
Silicolite limnice lacustre pot apãrea în prejma
unor roci eruptive cum este cazul celor de la
Groºi (jud. Timiº) ce conþin forme de Planorbis ºi
oogoane de Characee.

– Roci: pe Valea Bulza, în amonte de sat,
într-o cariera de andezit, apar o serie de corneene
cu epidot, fin stratificate ºi având o coloraþie
verzuie. Eºantioanele prelucrate din aceste
corneene au aspecte plãcute la vedere, ele putând
fi utilizate în confecþionarea unor geme comune
sau a unor obiecte de artã. Metariolitele fin stri-
ate ºi variat colorate, care apar intercalate în
cadrul cristalinului de Poiana Ruscã în hotarele
localitãþilor Muncelul Mic–Cerbãl–Bujoru se
aseamãnã macroscopic oarecum cu lemnele sili-
cifiate ºi ele pot fi utilizate în scopuri gemolo-
gice sau decorative. Ca blocuri remaniate, ele pot
fi întâlnite pe vãile Dobrei, Lesnicului ºi chiar pe
valea Lãpugiului de Sus. ªisturile verzi vãrgate,
intens cutate ce apar în carierele situate la SE de
Deva, constituie o frumoasã piatrã verzuie utili-
zabilã în confecþionarea unor obiecte de artã.

Unele varietãþi de andezite bazaltice
(Mãgura Brãniºca, Mãgura Sârbi) ºi alte roci vul-
canice compacte, omogene, cu nuanþe de culori

plãcute ºi cu texturi bine individualizate, pot fi
utilizate ca pietre ornamentale sau ca suporturi
pentru obiectele de artã. Varietãþile de calcare ju-
rasice, omogene, fine, cu un colorit plãcut ochiu-
lui (roz, galben) cum sunt cele exploatate pe
vãile Cãprioriºca, Pestiºului sau din alte zone
neexploatate situate la nord de Mureº, pot fi fo-
losite ca suporturi ºi fundaluri pentru unele obi-
ecte de artã.

– Fosile: cochiliile de gasteropode ºi de
lamellibranchiate, fie gata degajate din rocã, fie
înglobate în roca lor mamã, pot constitui materi-
ale, din care se pot confecþiona obiecte de po-
doabã atractive ºi inedite prin aspectele lor textu-
rale. Marnocalcarele cretacice din zona Deva
conþin uneori numeroase fosile înglobate în ele.
Prin secþionarea ºi lustruirea acestora se obþin
eºantioane cenuºii-negricioase, în care cochiliile
albe ale fosilelor secþionate pe diverse direcþii
creeazã desene estetice ºi curioase. La fel, pot fi
utilizate ºi unele calcare recifale jurasice cu co-
ralieri sau cu alte organisme.

Se ºtie cã formaþiunile badeniene de la
Coºteiul de Sus, Lãpugiul de Sus ºi Nemeºeºti
conþin numeroase resturi fosilizate de lamelli-
branchiate, gasteropode ºi coralieri coloniali ºi
solitari foarte bine pãstrate. Aceste forme se gã-
sesc de obicei remaniate din roca lor mamã în
aluviunile pâraielor, de unde pot fi colectate. As-
pectele lor curioase, fie cã sunt integre, fie cã ele
au fost secþionate pe diverse direcþii, fac sã fie
mult apreciate de cãtre unii, fiind utilizate ca
podoabe. De altfel, dacã ele nu sunt colectate
periodic din aluviuni, procesele de eroziune da-
torate transportului le vor distruge total ºi, ca
atare, se vor pierde. Bineînþeles cã ele au o valo-
are ºtiinþificã foarte mare ºi de aceea exemplarele
integre ºi bine pãstrate se vor preda spre studiere
specialiºtilor de la universitãþi.

În încheiere, trebuie sã amintim faptul cã,
în afarã de ariile, în care apar vulcanoclastitele
banatitice, mai pot fi cercetate cu un oarecare
succes ºi depozitele eluvial-deluviale ale pla-
tourilor înalte ºi ale teraselor înalte ºi joase ale
Mureºului, care sunt dezvoltate mai ales în sec-
toarele situate la nord de Mureº ºi în care mai
putem gãsi remaniate unele minerale-geme sili-
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cioase încã din etapele pleistocene ºi holocene.
La fel, pot fi cercetate chiar ºi aluviunile din
lunca actualã a Mureºului, unde se pot afla rema-
niate minerale silicioase alãturi de minerale ºi
roci dure aduse de Mureº din Carpaþii Orientali ºi
din Munþii Apuseni (lidiene, jaspuri, calcedonii,
agate, lemne silicifiate etc.). Aceastã cercetare a
aluviunilor luncii Mureºului se poate efectua cu
succes în special în ariile, în care sunt bine
reprezentate, adicã pe malurile joase ale râului,
acolo unde sunt dezvoltate zone vaste de pietri-
ºuri. La fel, pot fi cercetate cu succes balastierele,
care exploateazã ºi sorteazã pe categorii dimen-
sionale pietriºurile din albia sau lunca Mureºului.
Din sorturile de galeþi cuprinºi între 1–3 cm pot
fi alese pietricele bine rotunjite ºi variat colorate,
care pot fi cu uºurinþã lustruite în vrac în morile
rotative sau vibratoare ºi apoi utilizate la con-
fecþionarea unor bibelouri foarte atractive ºi de-
corative (Diana CHIRA, 1998).

CCoonnssiiddeerraaþþiiii ddee oorrddiinn aarrhheeoollooggiicc
Aria Culoarului Mureºului – dezvoltatã

îndeosebi între Deva ºi Zam, aflatã la întretãierea
a numeroase drumuri de legãturã spre câmpiile
vestice (Arad), spre Banat, spre minele de aur de
la Brad, spre Depresiunea Haþegului ºi Depre-
siunea Transilvaniei – este presãratã de numeroa-
se aºezãri istorice dacice ºi romane ce relevã
importanþa strategicã a acestei zone. Vestigii ale
aºezãrilor romane au fost identificate la Deva,
Veþel (Micia), Câmpuri Surduc ºi în ariile încon-
jurãtoare la Brad, Zlatna, Alba Iulia ºi Sarmize-
getusa. Din fostul castru roman de la Micia, aso-
ciat cu o aºezare civicã, printre numeroasele ves-
tigii arheologice au fost descoperite 40 de geme
(intalii ºi camee), care se aflã actualmente la
Muzeul de Istorie al Transilvaniei din Cluj.
Studiile efectuate de noi au pus în evidenþã fap-
tul cã un numãr de 18 geme sunt confecþionate
din materii prime gemologice, care se gãsesc din
abundenþã în ariile din imediata apropiere. E
posibil ca astfel de geme confecþionate din
resurse autohtone sã se gãseascã depozitate ºi în
muzeele de la Deva, Alba Iulia, Arad, Timiºoara,
Sibiu, Bucureºti, ca sã nu mai vorbim de faptul
cã o mare parte din tezaurele de geme în timpul

Imperiului Austro–Ungar au ajuns la Viena ºi la
Budapesta sau chiar în unele colecþii particulare
ale foºtilor latifundiari maghiari din Transilvania.
Ar fi de dorit sã se facã un studiu monografic al
tuturor gemelor romane gãsite pe teritoriul
României ºi, în special, al celor din Transilvania,
indiferent de locul sau þara unde ele se aflã
depozitate, spre a se vedea în ce mãsurã artizanii
locali au folosit în confecþionarea lor resursele
gemologice locale.

Deºi capitala Daciei romane, unde îºi avea
sediul guvernatorul provinciei, era situatã doar la
o distanþã de circa 70 km faþã de zonele bogate în
resurse gemologice, totuºi din acest oraº sunt
cunoscute doar 2–3 geme arheologice. Oare soþiile
marilor demnitari ºi matroanele funcþionarilor de
aici nu erau iubitoare de geme, cu care sã se
împodobescã? La fel ºi castrul ºi aºezarea civilã de
la Alba Iulia (Apulum) unde îºi avea sediul le-
giunea a XIII-a Gemina ºi centrul administrativ al
minelor de aur din Munþii Apuseni, era situat la o
distanþã similarã, micã de Culoarul Mureºului.
Municipiul era situat ºi foarte aproape de zona cu
agate de la Techereu (60 km). Nici din acest im-
portant centru administrativ nu sunt semnalate
prea multe geme datând din epoca romanã.

Pentru noi, care cunoaºtem marea bogã-
þie în minerale geme silicioase a zonelor din jur,
rãmâne un mister marea sãrãcie de geme (intalii
ºi camee) arheologice gãsite în aceste aºezãri
romane, cu excepþia micului castru roman de la
Veþel, care era situat în imediata vecinãtate a Cu-
loarului Mureºului.

Poate cã cercetãrile viitoare ce se vor efec-
tua în acest sens vor elucida ºi aceastã problemã a
relaþiei, care ar trebui sã fi existat între bogãþia
resurselor gemologice ºi actuala sãrãcie în geme
arheologice. O ipotezã ar putea fi plauzibilã, ºi
anume cã evacuarea armatei ºi administraþiei
romane din anii 271–273 sã se fi efectuat nu for-
tuit, ci în liniºte ºi pace, de aºa manierã încât po-
pulaþia sã îºi poatã lua cu ea toate obiectele mici de
valoare. Noi, din pãcate, avem convingerea cã cea
mai mare parte a gemelor arheologice gãsite
(intalii, camee) pe ºantierele arheologice au fost
însuºite chiar de cei care le descopereau, fãrã a
mai ajunge în colecþiile muzeale.
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CCoonncclluuzziiii
Suprafaþa mare ocupatã de formaþiunea

vulcanoclastitelor banatitice generatoare de mi-
nerale-geme silicioase (158 km2) în Culoarul
Mureºului, face ca aceastã arie sã constituie una
din cele mai importante zone cu rezerve gemo-
logice de la noi din þarã (câteva sute de kg pe an).

Marea diversitate texturalã ºi coloristicã
sub care apar mineralele-geme silicioase în aceastã
zonã, precum ºi relativa frecvenþã a apariþiei aces-
tora pe teren, constituie premise favorabile pentru o
aprovizionare ciclicã cu materii prime gemologice.

Nu întâmplãtor primele ateliere de prelu-
crare gemologicã ºi tehnicã profesioniste sau
artizanale au fost înfiinþate în vecinãtatea acestor
arii (Brad, Criscior, Deva, Arad). Alte ateliere
din þarã vin sã colecteze materiale gemologice în
perioadele de varã.

Pentru o mai mai bunã cunoaºtere a po-
tenþialului gemologic al Culoarului Mureºului ºi al
sectoarelor sale ar fi necesare unele prospecþiuni
gemologice sistematice efectuate de cãtre geologi
de profesie, iar materialul colectat sã fie studiat ºi
prelucrat cu cele mai moderne tehnici actuale.

În municipiul Deva ar fi cazul sã se punã
bazele unui Muzeu Mineralogic ºi al Mineritului,
în care sã fie expuse principalele tipuri de roci
din formaþiunile geologice ce alcãtuiesc subas-
mentul judeþului, tipurile principale de minerale
ºi minereuri specifice minelor din zonã (aur nativ
ºi telururi–Sãcãrâmb, Gurabarza etc.), o colecþie
reprezentativã de minerale-geme pentru princi-
palele arii ºi formaþiuni geologice generatoare
(Techereu, Balºa, Brad, Culoarul Mureºului), o
colecþie reprezentativã de fosile recoltate din
punctele fosilifere clasice din judeþ (Chergheº,
Coºtei, Lãpugiu, Buituri) ºi o colecþie de roci
ornamentale pentru construcþii.

Cluj, 25. 12. 1999
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AA DDéévvaa––ZZáámm sszzoorrooss ttéérrssééggéénneekk
ggeemmoollóóggiiaaii ttaarrttaalléékkaaii
(Kivonat)

A dolgozat a Maros-völgy Dévától nyu-
gatra elterülõ, gemológiai érdekeltségû területeit
tárgyalja. A Marostól északra ezek a területek
kelet–nyugat irányban találhatóak, a Bóz és a
Bãrãºti, illetve a Zám völgye között, a Marostól
délre északkelet–délnyugat irányban, a Dobra és
a Somoniþa völgye között. Az itteni kvarcásvá-
nyok (fõleg opálok, kalcedonok, jáspisok, fa-
opálok) elsõsorban a jura–neokomi ofiolitekhez,
illetve a maastrichti–paleocén banatitekhez kö-
tõdnek. Az övezet Románia egyik leggazdagabb
gemológiai érdekeltségû területe (évi több száz
kilogram).

TThhee AArreeaa ooff OOccccuurrrreennccee
ooff tthhee SSiilliicciieeoouuss GGeemm MMiinneerraallss
aalloonngg CCuullooaarruull MMuurreeººuulluuii
((tthhee DDeevvaa––ZZaamm CCoorrrriiddoorr))
(Abstract)

The paper offers a complex characteriza-
tion of one of Romania’s main areas of occur-
rence of gem minerals belonging to the quartz
family. The followings are presented: the access
routes in the area, the geology of volcanic rocks,
the history of gemmological research, the host
rock-types for microcristallyline quartz and other
gem quality raw naterials are presented.) Finally
archaeological implications are considered and
some general conclusions are drawn.

KKeeyy wwoorrdd:: gemology, chalcedony, agate,
jasper, silicified wood.
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Figura 1 Vulcanite generatoare de minerale – Geme de pe valea Mureºului
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Figura 2 Schiþa apariþiilor de betonite din aria Gurasada. Dupã Viorel BRANA.


