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Resurse ºi perspective de
interes gemologic
din judeþul Suceava
(Rezumat)
Formaþiunile geologice generatoare ºi deþinãtoare de minerale ºi roci cu calitãþi de
geme, ne oferã un variat sortiment coloristic de minerale, care situeazã acest judeþ
din punct de vedere al potenþialului gemologic pe locul al 14-lea între cele 41 de
judeþe din România (2,79%). Cea mai
mare parte a resurselor gemologice de aici
sunt generate de domeniul magmatic,
restul aparþinând domeniului sedimentar
ºi celui metamorfic.
Cuvinte cheie: gemologie, calcedonie,
opaluri, jaspuri, cuarþ (diamante de Maramureº), lemne silicifiate, serpentinite,
granaþi, cuarþite, gips, chihlimbar,
menilite, lidite, radiolarite, rodonit,
rodocrozit, crizopraz (?) etc.

de 100%. Din acest potenþial gemologic total,
fiecãrui judeþ în parte îi revine, pe baza anumitor
criterii ºi considerente, un anumit procent. Criteriul de bazã în operaþiunea de departajare a
judeþelor în privinþa potenþialului lor gemologic
îl constituie numãrul de iviri de minerale ºi de
roci cu calitãþi de geme cunoscute pânã în prezent în cadrul fiecãrui judeþ în parte, calitatea ºi
mai ales cantitatea acestora. Cunoscând numãrul
de iviri totale pe þarã ºi numãrul de iviri pentru
fiecare judeþ în parte, se poate calcula partea din
potenþialul gemologic general ce revine (aproximativ) fiecãrui judeþ în parte. În aceastã concepþie, judeþului Suceava îi revine aproximativ
2,79% din potenþialul gemologic total al
României ºi, ca urmare, el se situeazã pe locul l4
în topul gemologic al judeþelor din România.
Este necesar însã ca la anumite intervale de timp
acest inventar general al ivirilor de minerale ºi
roci de interes gemologic din România sã fie
completat ºi reactualizat progresiv cu noile iviri
ce se descoperã recent în anumite arii administrative. Ca urmare a acestor completãri, unele
judeþe îºi vor schimba poziþia în timp în ceea ce
priveºte potenþialul lor gemologic. Deci, poziþia
ocupatã în prezent de judeþul Suceava reflectã nivelul actual al cunoaºterii ºi fãrã nici un fel de îndoialã ea va suferi modificãri în viitor pe mãsura
acumulãrii de noi date de ordin gemologic.

Introducere
Cadrul geografic ºi geologic general
al judeþului

Aprecierea potenþialului gemologic al
unei uniþãti administrative (în cazul nostru al
unui judeþ), care se suprapune peste mai multe
unitãþi geologice, se face þinând cont de totalitatea cunoºtinþelor de interes gemologic acumulate de-a lungul timpului, de rezultatele cercetãrilor de teren efectuate în scopuri gemologice ºi
de premisele favorabile, pe care le pot prezenta
anumite formaþiuni geologice generatoare sau
deþinãtoare de minerale ºi roci cu calitãþi de
geme. Pentru a ne face o imagine cât mai corectã asupra potenþialului gemologic al unui judeþ
este necesar sã îl comparãm cu potenþialele celorlalte judeþe. În acest sens, am considerat cã cele
4l de judeþe, care intrã în alcãtuirea administrativã a României au un potenþial gemologic total

Aria judeþului se suprapune din punct de
vedere geografic peste lanþurile montane nordice
ale Carpaþilor Orientali, în cadrul cãrora se individualizeazã depresiunea intracarpaticã a Dornelor, ºi peste zonele colinare (400 m) ale Podiºului Sucevei. Zona muntoasã, ce acoperã mai
mult de jumãtate din suprafaþa judeþului, este
alcãtuitã în cea mai mare parte din culmile orientate NW–SE ale Obcinelor Bucovinei (Mestecãniº, Feredeu, Mare – 1500 m), la care se adaugã
în ariile vestice o parte din versanþii Munþilor
Rodnei, Bârgãului, Cãlimanilor, pãrþile nordice
ale Munþilor Stâniºoarei ºi Bistriþei ºi masivele
Giumalãu ºi Rarãu.

* Departamentul de Geologie, Facultatea de Biologie-Geologie, Universitatea „BABEª–BOLYAI”, Cluj-Napoca, M. KOGÃLNICEANU 1,
RO-3400
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Reþeaua hidrograficã ce dreneazã aria
judeþului este colectatã în întregime de cãtre
Valea Siretului. Cursul superior al Vãii Bistriþei
împreunã cu afluenþii sãi colecteazã apele în special din zonele cristaline ale Munþilor Rodnei,
Mestecãniºului, Rarãului, Giumalãului, Stâniºoarei, Bistriþei ºi din ariile eruptive ale Munþilor
Cãlimani. Drenajul Obcinelor Bucovinei, alcãtuite în cea mai mare parte din depozite sedimentare, este asigurat în mare parte de Valea
Moldovei ºi de afluenþii sãi, iar cel al ariilor colinare ale Podiºului Sucevei de cãtre Valea Suceava ºi afluenþii sãi, la care se adaugã râurile
Somuºul Mic ºi Somuºul Mare.
Din punct de vedere geologic, aria judeþului are o alcãtuire complexã fiind formatã din
depozite metamorfice (cristaline), sedimentare ºi
eruptive. Predominante sunt depozitele sedimentare, urmate de cele cristaline ºi de cele eruptive.
În linii cu totul generale, în cadrul judeþului au fost delimitate urmãtoarele unitãþi geologice ce se succed de la vest la est:
– Zona fliºului transcarpatic ce apare în
ariile vãilor Þibãu ºi Bârgaielor; este formatã din
depozite senoniene ºi paleogene în facies fliºoid.
– Zona cristalino-mezozoicã ce apare la
zi în flancul vestic al Munþilor Rodnei, Mestecãniºului, Rarãu, Giumalãu, Bistriþei, Stâniºoarei, formeazã propriu-zis coloana vertebralã a
segmentului nordic al Carpaþilor Orientali. Ea
este alcãtuitã din depozite epimetamorfice, în
care predominante sunt cele ce aparþin Seriei de
Tulgheº. Pe arii mai restrânse apar ºi mezometamorfite aparþinând seriilor de Vatra Dornei–
Iacobeni, Rarãu–Bretila ºi Repedea. Peste acest
fundament cristalin au fost depuse depozite
mezozoice, triasice, jurasice ºi barremian–
apþiene, dintre care unele se gãsesc în poziþii autohtone ºi altele alohtone. Ele apar sub forma
unei fâºii înguste de câþva kilometri dispuse pe
marginea esticã a cristalinului ºi încalecã (în
pânzã) peste zona fliºului situatã mai spre est.
– Zona fliºului carpatic este constituitã la
rândul ei din 5 subunitãþi tectonice alcãtuite din
depozite a cãror vârstã e cuprinsã între Mezozoic
ºi Badenian. Cele cinci pânze de ºariaj încãlecate
unele peste altele de la vest spre est sunt: Pânza
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de Cehlãu, Pânza de Palanca, Pânza de Audia,
Pânza de Tarcãu ºi Pânza de Doamna.
– Zona neogenã situatã mai spre est
(Pânza Subcarpaticã) e formatã din depozite
miocene ce la rândul ei încalecã peste depozitele
necutate ale Platformei Moldoveneºti.
– O unitate aparte o reprezintã magmatitele neogene din zona Bârgãului ºi, în mod deosebit, cele dezvoltate pe suprafeþe mari în Munþii
Cãlimani. În cadrul acestora predominã rocile
magmatice extrusive (dacite, andezite, bazalte),
dar subordonat apar ºi roci intruzive (diorite ºi
microgabbrouri).
Resurse ºi perspective
de interes gemologic
Majoritatea covârºitoare a mineralelorgeme ºi a rocilor de interes gemologic, care sunt
folosite la confecþionarea unor obiecte artistice
sau de podoabã, sunt generate de formaþiunile ce
aparþin domeniului magmatic ºi de influenþele ºi
procesele determinate de acestea asupra altor formaþiuni sedimentare ºi metamorfice, pe care le
strãbat în ascensiunea lor spre suprafaþa litosferei. Totuºi, o cantitate mult mai redusã de minerale geme ºi de roci cu calitãþi geme sunt generate sau deþinute ºi de formaþiunile petrografice
aparþinând domeniilor metamorfic ºi sedimentar.
Analizând sub acest aspect depozitele
geologice ce intrã în alcãtuirea judeþului Suceava
(ce are o suprafaþã de 4863 km2 ), se poate constata cã formaþiunile sedimentare ocupã o suprafaþã
de 3660 km2, revenindu-le statistic un procent de
75,24 din suprafaþa totalã. Aceste depozite
aparþinând domeniului sedimentar sunt bine dezvoltate îndeosebi în aria fliºului carpatic ºi transcarpatic, în zona depozitelor mezozoice dispuse
peste cristalin, la care se adaugã depozitele din
zona neogenã ºi actualele depozite cuaternare.
Domeniului metamorfic, ce alcãtuieºte
zonele cutate montane (Munþii Rodnei, Mestecãniº, Bistriþa, Stâniºoara), îi revine o suprafaþã de
circa 943 km2, respectiv aproximativ l9,40% din
suprafaþa judeþului. Depozitele sunt alcãtuite în
general din ºisturi epimetamorfice ºi mezometamorfice.

Domeniul magmatic e reprezentat în cea
mai mare parte prin vulcanitele neogene ce intrã
în alcãtuirea Munþilor Cãlimani, prin corpurile
singulare ce apar în Munþii Bârgãului, la care se
adaugã masivele de roci magmatice bazice din
zona fliºului (Breaza) ºi o serie de metariolite
(Botuºi), metadacite ºi metagabbrouri (Fundul
Moldovei), afectate de fenomene metamorfice.
Aceste formaþiuni magmatice cunoscute din aria
judeþului ocupã o suprafaþã de circa 260 km 2,
revenindu-le doar un procent de 5,36.
Din examinarea acestor date, comparativ
cu datele cunoscute din alte judeþe din þarã,
rezultã cã judeþul Suceava nu întruneºte cele mai
favorabile condiþii geologice pentru a se înscrie
printre judeþele cu potenþial gemologic ridicat.
Totuºi, sporadic dar nu lipsite de interes, apar o
serie de resurse gemologice, care meritã a fi semnalate ºi valorificate eficient pe plan local ºi
judeþean. Am dori sã menþionãm în mod deosebit
cã aria judeþului nu a fost acoperitã de prospecþiuni gemologice speciale, aºa cã cercetãrile viitoare ce se vor efectua în acest scop vor putea
aduce numeroase date noi.
Vom începe prezentarea principalelor
resurse gemologice deþinute de formaþiunile domeniului sedimentar, care ocupã cele mai mari
suprafeþe în cadrul judeþului.
Domeniul sedimentar
(3660 km2 = 75,24%) (Fig. 1)
Vom înºirui, în cele ce urmeazã, principalele tipuri de resurse gemologice legate de
depozitele sedimentare, în ordinea vechimii
depozitelor geologice, care le deþin.
Radiolarite
Toate jaspurile radiolaritice prezente ca
intercalaþii în rocile sedimentare s-au format prin
acumularea scheletelor silicioase ale radiolarilor
(Protozoa) în mâlurile marine ce au fost afectate
ulterior de o serie de fenomene diagenetice. Dezvoltarea radiolarilor în apele marine este favorizatã
de activitatea în mediul submarin a unor erupþii
bazice, din produsele cãrora radiolarii au posibilitatea de a-ºi extrage silicea necesarã construcþiei
scheletului lor silicios cu dimensiuni micronice ºi
cu simetrie radiarã (Subordinul Spumellaria).

Se impune totuºi sã facem unele precizãri
cu privire la utilizarea termenilor de radiolarite ºi
jaspuri. Radiolaritele sunt roci silicioase constituite preponderent sau exclusiv din schelete de
radiolari ce pot conþine uneori ca adaosuri ºi spiculi de spongieri silicioºi. Jaspurile, în sens larg,
sunt considerate ca niºte varietãþi de calcedonii
ce pot conþine pânã la 20% diverse impuritãþi
reprezentate de regulã prin oxizi de fier, de mangan, argile ºi chiar substanþe organice, ce
imprimã culoarea acestora. Jaspurile pot avea o
genezã sedimentarã de naturã organicã (jaspurile
radiolaritice) sau chiar anorganicã (jaspuri piroclastice), o origine magmaticã (jaspuri de genezã
hidrotermalã) ºi chiar metamorficã (metajaspuri,
ale cãror structuri iniþiale au fost ºterse de procesele metamorfice). În sens restrâns, termenul de
jasp se aplicã rocilor silicioase lipsite de diatomee. Jaspul considerat ca o varietate a calcedoniei e catalogat ºi ca un mineral, respectiv ca o calcedonie cu pigment feric (de culoare roºie) sau
feros (de culoare verde).
Impropiu liditele sau lidienele sunt considerate ca niºte varietãþi de jaspuri de culoare
neagrã cu impuritãþi argiloase ºi substanþe cãrbunoase ce le imprimã culoarea. Ele sunt în realitate niºte spongolite. Dupã pãrerea noastrã, ar fi
necesar sã se facã o distincþie netã între jaspurile
organogene (radiolarite, spongolite) ºi cele anorganogene (magmatice-hidrotermale-piroclastice).
Dorim sã menþionãm cã în aria judeþului
Suceava intercalaþiile de jaspuri radiolaritice sunt
bine reprezentate în formaþiunile triasice medii
(ladiniene) ºi cele barremian superioare–albiene
din zona cristalino-mezozoicã unde ele formeazã
adevãrate nivele de jaspuri. Cu alte cuvinte, ele
apar în sinclinalul de Rarãu începând aproape de
la graniþa de nord a þãrii noastre ºi continuânduse spre sud în sinclinalul Hãghimaº. Dintre principalele arii unde apar radiolarite am menþiona pe
cele din zona nordicã de pe vãile Tãtarca, Lucava (satul Benia), unde apar atât strate cu radiolarite ladiniene cât ºi barremiene–albiene pe
suprafeþe mari. Este probabil aria cu cele mai
bogate aflorimente de jaspuri din judeþ. Mai spre
sud jaspurile ladiniene reapar pe Valea Rãchiþiº,
apoi la vest de Breaza, Valea Gârbele (afluenþi de
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stânga), pe Valea Moldovei la Botuº, pe Valea
Moroºan, pe Valea Timoi (afluenþi de dreapta),
iar la Fundul Moldovei pe Pârâul Cailor, între
Delniþa (pe Valea Roºu) ºi Valea Putnei, la
Pojorâta, Câmpulung Moldovenesc ºi la Ostra.
Ele sunt prezente ºi pe valea, pe care urca drumul
spre cabana Rarãu (p. Izvorul Alb), continuânduse spre Giumalãu–Crucea. În ariile din urmã ele
pot fi întâlnite ºi în poziþii alohtone. Indiferent de
vârsta atribuitã de unii autori (Ladinian sau
Callovian–Oxfordian), ele îmbracã culori variate
de la roºu, brun, galben, la verde, negru ºi mai rar
albe. Sunt apte pentru utilizãri gemologice sau
artistice numai varietãþile omogene ca texturã ºi
culoare, care, printr-o prelucrare adecvatã, primesc un luciu puternic. Noi am prelucrat experimental asemenea radiolarite de diverse culori ºi
am obþinut rezultate bune. Fragmente numeroase
de radiolarite pot fi gãsite remaniate aproape în
toate aluviunile vãilor tributare de dreapta ale
Vãii Moldovei pânã la Gura Humorului, alãturi
de alte silexite remaniate din depozitele jurasice
ºi triasice superioare alohtone.
„Diamante de Maramureº”
(cuarþ autigen sau de neoformaþiune)
În realitate este vorba de niºte mici cristale de cuarþ idiomorfe, care datoritã limpezimii
lor, a gradului mare de reflectare a luminii pe
feþele lor strãlucesc ca niºte adevãrate diamante.
Descoperite încã din secolele trecute în zona
Maramureºului istoric de cãtre populaþia bãºtinaºã româneascã (la Bocicoiul Mare), ele au fost
denumite cu apelativul „dragã”, denumire transformatã de cãtre oamenii de ºtiinþã în „Diamante
de Maramureº”. Ele sunt generate în cadrul unor
formaþiuni geologice ce poartã denumirea de
„ºisturi negre”, ºi care în cadrul Carpaþilor Orientali formeazã o unitate tectonicã specificã numitã
Pânza ºisturilor negre sau Stratele de Audia.
Aceastã pânzã de încãlecare este prezentã în
cadrul Carpaþilor Orientali începând de la Întorsura Buzãului ºi se continuã spre nord de-a lungul lanþului montan pânã în Bucovina ºi de aici
peste graniþã în Ucraina subcarpaticã. O probã
recoltatã de noi din galeþii de ºisturi negre ce apar
în aluviunile Pârâului Deia (Câmpulung Moldovenesc) ºi analizatã de noi în laborator ne-a indi-
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cat prezenþa cristalelor de cuarþ ºi în aceastã arie.
Dealtfel, ele sunt cunoscute încã din secolul trecut de la Ojdula ºi mai recent ºi de la Covasna
(jud. Covasna). Pentru o mai uºoarã detectare pe
teren a nivelelor de ºisturi negre ce conþin „Diamante de Maramureº”, trebuie sã menþionãm cã
ele sunt cuprinse în cadrul Orizontului ºistuos cu
lidiene, care se dispune peste Orizontul cu sferosiderite, fiind acoperit de Orizontul gresiilor
galuconitice silicifiate. Din cadrul Orizontului
ºistuos cu lidiene se vor cãuta în aflorimente
acele nivele, în care bancurile de ºisturi negre
conþin numeroase diaclaze de calcit alb sau gãlbui, dispuse perpendicular pe stratificaþia ºisturilor. Prezenþa „Diamantelor de Maramureº” în
aceste diaclaze calcitice este indicatã indirect de
existenþa în calcit a unor pete negricioase datorate unor pulberi organice cãrbunoase sau bituminoase. Pentru a elibera cristalele de cuarþ
incluse în calcitul diaclazelor, probele de ºisturi
negre vor fi atacate în laborator cu acid clorhidric
diluat (10%) în vase mari de porþelan sau de plastic. Reziduul rãmas dupã atacarea probelor cu
acid se va usca ºi se va cerne prin site cu ochiuri
de diverse mãrimi. Din fracþiunile sitate întinse
pe o hârtie neagrã „Diamantele de Maramureº”
se vor alege fie cu ochiul liber, fie la binocular,
obþinîndu-se astfel cristale de cuarþ de diverse
dimensiuni (de la l mm la l cm). Sorturile de cristale astfel obþinute sunt în majoritatea lor transparente, perfect cristalizate ºi foarte strãlucitoare.
Ele nu necesitã nici un fel de prelucrare ºi pot fi
utilizate în forma lor naturalã la confecþionarea
unor obiecte de artã sau de bijuterie. Este de
remarcat faptul cã asemenea cristale de cuarþ sunt
generate de regulã doar în sedimente negre bogate
în materii organice (hidrocarburi, substanþe cãrbunoase-bituminoase). Acest fapt este indicat de
prezenþa în unele cristale a unor incluziuni de
hidrocarburi. Din aceste motive geologi din
Ucraina subcarpaticã considerã aceste cristale ca
fiind niºte minerale indicatoare a unor formaþiuni
posibil purtãtoare de zãcãminte de hidrocarburi.
Având în vedere aria largã de rãspândire
a ºisturilor negre în cadrul judeþului Suceava,
vom prezenta în cele ce urmeazã principalele
comune ºi vãi, pe care ele pot apare, începând cu

zona de graniþã cu Ucraina Subcarpaticã, din care
se pot recolta probe pentru detectarea eventualã a
prezenþei în ele a „Diamantelor de Maramureº”.
Aceste nivele posibil purtãtoare de cristale de
cuarþ transparent pot fi întâlnite în zonele de
izvoare ale râurilor Moldova ºi Suceava din
hotarele comunelor Ulma, Brodina, Izvoarele
Sucevei, Moldova Suliþa (P. Rãchiþiº), Breaza (P.
Negru). ªisturile negre mai pot fi intâlnite pe
Valea Sadovei ºi afluenþii sãi (p. Ezer ºi Roatele),
pe Valea Moldoviþei ºi afluenþii sãi (P. Argel,
Demãcuºa, Boul Mare, Deia pe dreapta ºi Dragoºa pe stânga), din hotarele comunelor Moldoviþa, Vatra Moldoviþei, Frumosu ºi Vama; mai
apar ºi la Câmpulung Moldovenesc. Mai spre
sud, aceste nivele reapar pe vãile Suha, Gemenea, Negrileasca, Suha Micã ºi Suha Mare din
hotarele comunelor Stulpicani ºi Mãlini. Ca în
zona maramureºanã din Ucraina transcarpaticã,
aceste mici cristale de cuarþ transparente, cu
multã trudã, cãutare ºi atenþie, pot fi colectate ºi
din fracþiunile nisipoase ale principalelor pârâuri,
care strãbat transversal sau longitudinal aceste
ºisturi negre cu lidiene ºi cu „Diamante de Maramureº”.
Formaþiuni aparþinând ºisturilor negre ce
pot conþine ºi cristale de cuarþ autigen pot apãrea
ºi în Pânza de Tarcãu, o altã unitate situatã mai
spre est, ºi peste care încalecã Pânza de Audia.
HERBICH, F. (l854) ºi alþi autori austrieci semnaleazã apariþia „Diamantelor de Maramureº” în
cadrul fliºului transcarpatic ce apare pe Valea
Þibãului situatã la nord-est de Vatra Dornei.
Lidienele sau liditele
Aºa cum am menþionat anterior, liditele
pot fi considerate impropriu o varietate de jasp
negru. Ele apar în cadrul Orizontului ºistuos cu
lidiene (250 m grosime), care este constituit din
ºisturi argiloase, argilite silicioase negre, marnocalcare ºi gresii feldspatice. În acest orizont apar
ºi „Diamantele de Maramureº”. Lidienele au
forma unor galeþi sferoidali sau aplatizaþi (5–20
cm), sunt negre ºi au o texturã finã omogenã.
Scoase din roca lor mamã, ca urmare a proceselor de alterare ºi dezagregare, datoritã duritãþi
lor mari (D=6 pe scara MOHS), ele ajung sã se
concentreze în aluviunile pâraielor, de unde le

putem colecta. Folosite ca piatrã de încercare a
aurului, dupã secþionarea ºi lustruirea lor, ele mai
pot fi utilizate ºi la confecþionarea unor obiecte
de artã ºi a gemelor de doliu. Fiind localizate în
acelaºi orizont ca ºi „Diamantele de Maramureº”, aria lor de apariþie în judeþul Suceava coincide cu cea a acestora din urmã.
Menilite
Menilitul reprezintã o rocã silicioasã provenitã din diagenizarea unor diatomite bogate în
substanþe organice. Deºi nu constituie o materie
primã gemologicã de calitate (datoritã coloraþiei
lor lipsite de nuanþe mai vii), totuºi cele cu
nuanþe ºi texturi mai omogene pot fi folosite pentru confecþionarea unor obiecte de birou. Sunt
mai multe nivele menilitice (de 2–10 m) ce apar
în aria fliºului oligocen, din care vom lua în considerare doar intercalaþiile foarte dure ºi omogene. Menilitele pot fi colectate din aluviunile
afluenþilor de stânga ai Vãii Moldoviþa ºi de pe
vãile Suceava, Suceviþa ºi Humor.
În depozitele în facies estic de vârstã
paleocen–luteþianã reprezentate ºi prin stratele de
Straja de pe cursul superior al Vãii Suceava apar
niºte calcare silicioase, spongolitice, dure,
verzui-albãstrui, uneori rubanate, cu grosimi de
5–l5 cm ce meritã a fi cercetate mai îndeaproape
spre a vedea dacã ele pot avea utilizãri în scopuri
artistice ºi gemologice.
De asemenea, meritã a se acorda o atenþie Orizontului calcarului litografic de Pasieczna
(20–30 m) ce apare pe vãile Rusca, Poiana Paltin,
Paltinu, Voivodina între comunele Vatra Moldoviþei ºi Suceviþa (pe direcþie SW–NE).
Chihlimbarul sau ambra
Ambra sau chihlimbarul este un mineral
organic provenit din fosilizarea unor rãºini de
arbori (în special conifere) ce au fost îngropate
de regulã în depozite lagunare sau deltaice în
diferite etape geologice. La noi în þarã sunt citate
apariþii sporadice de ambrã în depozite de vârstã
cretacicã, dar mai ales în formaþiunile oligocene
ce intrã în alcãtuirea Pânzei de Tarcãu din cadrul
fliºului Carpaþilor Orientali. Aceste depozite
oligocene purtãtoare de noduli de chihlimbar (de
la l cm la 20 cm diametru) alcãtuiesc o fâºie continuã, care în cadrul Carpaþilor Orientali începe
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în Valea Dâmboviþei ºi se continuã de-a lungul
munþilor pânã la graniþa de nord a þãrii noastre
din judeþul Suceava (ºi mai departe în Ucraina).
Chihlimbarul din aceste zone este localizat mai
ales în Orizonturile Gresiei de Kliwa inferioare ºi
superioare, douã nivele caracteristice ºi constante
ale formaþiunilor oligocene, care apar pe suprafeþe extinse în special în judeþele Buzãu ºi
Vrancea, unde sunt situate ºi cele mai bogate
zone cu chihlimbar de la noi din þarã (cu noduli
de pânã la 3,470 kg). Aceleaºi depozite posibil
purtãtoare de ambrã apar destul de bine reprezentate ºi în aria judeþului Suceava. Aici e prezent
doar un singur orizont al Gresiei de Kliwa. Chihlimbarul din aria judeþului Suceava a fost citat de
cãtre Gh. MUNTEANU MURGOCI (l902) doar
din douã localitãþi: Vama ºi Iliºeºti (= Ciprian
PORUMBESCU). În prima localitate chihlimbarul se pare cã se aflã în zãcãmânt primar, adicã
în stratele, în care a fost înglobat iniþial (în depozite oligocene). În a doua localitate chihlimbarul
se gãseºte în zãcãmânt secundar (în Miocen),
respectiv el a fost remaniat în depozitele sarmaþiene de la noi fie din depozitele oligocene ale
Bucovinei, fie din zãcãmintele de chihlimbar
cunoscute de pe Platforma Rusã din Ucraina (aria
Kiev–Rovno–Klisow din Oligocen) sau poate
chiar din zona Ivano-Francovsc (Miocen) din
zona carpaticã a izvoarelor Nistrului.
Pentru cei interesaþi de cercetarea depozitelor oligocene posibil purtãtoare de ambrã din
judeþul Suceava, dorim sã menþionãm cã nodulii
de chihlimbar sunt cuprinºi în acele strãtuleþe
argilo-grezoase negre intercalate în gresia de
Kliwa (groase de l–3 m) ce cuprind în mod obligatoriu filme subþiri de cãrbune (strãtuleþe de
0,5–2 cm). Prezenþa acestor strãtuleþe subþiri de
cãrbune constituie un element indicator ce atestã
prezenþa nodulilor de ambrã în aceste nivele. În
judeþul Suceava cele mai extinse ºi mai compacte
fâºii de depozite oligocene (orientate NW–SE,
paralel cu Valea Moldoviþei), în care este prezent
ºi Orizontul Gresiei de Kliwa (gros de 200–250
m), apar pe raza urmãtoarelor localitãþi: Brodina,
Straja, Argel, Moldoviþa, Vatra Moldoviþei, Frumosu, Vama, Stulpicani, Gãineºti, Mãlini. Fâºii
mai înguste de depozite oligocene apar ºi mai
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spre est de aria amintitã, în zonele localitãþilor
Putna, Suceviþa, Poiana Micului, Gura Humorului, Slatina (= Drãceni), Râºca. Reluarea cercetãrilor de prospectare a chihlimbarului în aria
judeþului Suceava ar putea duce la unele descoperiri de mare interes gemologic.
Lemne silicifiate
Procesul de silicifiere a lemnelor se produce fie în depozitele sedimentare de diverse
vârste, fie în formaþiunile vulcanogen-sedimentare (Cãlimani). Silicifierea lemnelor în mediul
sedimentar se produce în litotipuri argiloasemarnoase (ºisturi negre) ºi cu deosebire în formaþiunile de gresii silicioase (Gresia de Kliwa).
De aceea, lemnele silicifiate vor fi întâlnite în ºisturile negre (Neocomian–Albian, Pânza de
Audia) ºi mai cu seamã în Orizontul Gresiei de
Kliwa, al Gresiilor de Tarcãu, de Prisaca (V. Cremeneºti) ºi de Fusaru. Bucãþile de lemne silicifiate sunt negre sau cenuºii ºi se gãsesc de obicei
remaniate în aluviunile vãilor ºi pâraielor, unde
ele apar sub forma unor fragmente fie alungite,
fie cilindriforme. Cele care au culori omogene ºi
o structurã anatomicã bine pãstratã sunt folosite
pentru confecþionarea unor obiecte artistice sau
de podoabã. Sã nu uitãm nici un moment cã aceste lemne au o deosebitã valoare ºtiinþificã, fiind
folosite la reconstituirea paleoflorelor ce s-au
succedat în timp pe meleagurile noastre, ºi din
care unele genuri au contribuit chiar la formarea
zãcãmintelor de chihlimbar. Ele apar aproape în
toate aluviunile râurilor din judeþ.
Septarii carbonatice
Septariile carbonatice sunt noduli (concreþiuni) de formã globuloasã, ovoidalã sãu elipsoidalã (10–50 cm), caracterizate prin prezenþa în
interior a unor crãpãturi concentrice sau radiare
umplute de regulã cu calcit. Ele se gãsesc de obicei cantonate în marne ºi argile oligocene ºi s-au
format prin procese chimice secundare postdepoziþionale (diagenetice). Prin secþionarea (cu
discul diamantat) transversalã în fragmente paralele (de 1–2 cm grosime) se obþin felii carcterizate printr-un desen grafic inedit ºi estetic. Feliile
lustruite sunt utilizate ca pietre decorative de
birou sau ca fundaluri de ceasuri electronice.
Septarii carbonatice pot apãrea în formaþiunile

fliºului oligocen transcarpatic din aria Bârgaielor
(marne ºi argile cenuºii negricioase-bituminoase), dar ºi în depozitele marnoase eocene ºi
oligocene din zona fliºului carpatic din aria bucovineanã. Aceºti noduli se gãsesc de obicei
remaniaþi în aluviunile vãilor ºi pot fi uºor recunoscuþi dupã forma lor relativ ovoidalã.
Gipsurile
Deºi nu sunt utilizate în gemologie datoritã slabei lor duritãþi (D = 2), totuºi ele pot fi utilizate cu succes în confecþionarea unor obiecte de
artã sau de cult aºa cum se prezintã în stare naturalã sau uneori ele se pot colora artificial în diferite
nuanþe. În zãcãmintele de gips se pot întâlni uneori ºi varietãþi fin fibroase, care prin ºlefuire au un
aspect mãtãsos ce derivã prin dizolvarea gipsului
primar ºi redepunerea lui secundarã pe fisuri. Este
vorba de varietatea selenit. Lentilele de gipsuri
apar în zona neogenã a Carpaþilor Orientali în etajele Helvetian ºi Badenian. Sunt utilizabile doar
varietãþile nefisurate, compacte ºi omogene
(Pãrtãºtii de Jos– Strigoaia).
Domeniul metamorfic
(943 km2 = 19,40%)
Acestui domeniu îi aparþin toate ºisturile
cristaline ce alcãtuiesc zonele montane de pe
ambele flancuri ale Bistriþei Aurii ºi ale Bistriþei
(Munþii Maramureºului ºi Rodnei în vest ºi
Munþii Mestecãniºului, Rarãu, Giumalãu ºi
Stâniºoara în est). Rocile metamorfice din aceastã
arie montanã s-au format pe seama unor vechi
depozite sedimentare, vulcanogen-sedimentare ºi
chiar vulcanice, care au suferit transformãri profunde în condiþii de temperaturã ºi presiune ridicate ce au condus la o reorganizare a mineralelor
constitutive, la formarea de noi minerale specifice
ºi la dispunerea lor pe anumite plane de ºistuozitate de unde ºi denumirea lor de ºisturi cristaline.
Dupã intensitatea metamorfismului, ele se împart
în epimetamorfite (metamorfism slab), mezometamorfite (mediu) ºi catametamorfite (puternic).
În aria montanã a judeþului predominã ºisturile
epimetamorfice ale seriilor de Tulgheº ºi Repedea
ºi pe arii mai restânse apar ºi ºisturile mezometamorfice ale seriilor de Rarãu, Bistriþa–Barnar,
Bretila ºi Vatra Dornei–Iacobeni. Din cadrul me-

zometamorfitelor pot prezenta un oarecare interes anumite orizonturi de amfibolite utilizabile ca
pietre ornamentale. Din suita epimetamorfitelor
prezintã interes pentru gemologie rodocrozitul ºi
rodonitul din zãcãmintele de mangan ºi orizonturile de cuarþite negre, toate aparþinând Seriei de
Tulgheº. În partea sa bazalã, Seria de Tulgheº
cuprinde numeroase zãcãminte de mangan, iar în
partea lui superioarã include trei nivele de sulfuri
complexe.
Rodocrozit. Rodonit
Primul mineral este un carbonat de mangan (cu duritate 4 pe scara MOHS), iar al doilea
este un silicat de mangan (D = 5,5–6,5), ambele
având o coloraþie roz-roºieticã. Le vom trata
împreunã deoarece de cele mai multe ori ele sunt
intim asociate în zãcãmintele de mangan. Demn
de subliniat este faptul cã rodocrozitul a fost pentru prima oarã descris în lume din mina de la
Sãcãrâmb (jud. Hunedoara). Rodocrozitul este
atacat de acizi la cald, dar rodonitul nu. Zãcãmintele de mangan din judeþul Suceava se întind
pe un aliniament orientat NW–SE ce începe în
nord la Cârlibaba în Dealul Dadu, se continuã la
Ciocãneºti (Colacu–Orata–Oiþa), Iacobeni (Tolovan–Mestecãniº–Puciosu–Puiu–Nepomuceni–A
rºiþa–Argestruþ–Cãprãrie), ªarul Dornei (Dealul
Rusului–Filimon SÂRBU–Pietrele Arse) pânã în
sud la Broºteni (p. Praºca–p. Bãlãban) ºi Borca.
Lentilele de minereu de mangan, reprezentate
prin rodocrozit ºi rodonit ca minerale primare, se
întind pe o lungime 40 km ºi au lãþime de l5 km.
Colectarea eºantioanelor de rodocrozit ºi rodonit
se poate face de pe vechile halde ale exploatãrilor
miniere ºi de pe pârâurile ºi ogaºele ce strãbat
aceste zone cu minereuri manganifere. Dacã se
poate, se vor colecta separat piesele, în care predominã rodocrozitul de cele în care preponderent
apare rodonitul. De regulã probele de rodocrozit
alterate prezintã la suprafaþã pete brunii, în timp
ce la cele de rodonit pe fondul roz apar pete ºi
dendrite manganoase negre. Din cauza duritãþii
diferite a celor douã minerale de mangan, în procesele de prelucrare în vrac în stil baroc cu ajutorul morilor rotative sau a vibratorelor, prelucrarea
lor se va face separat. Sunt preferate la prelucrare
eºantioanele de culoare roz ºi roºii omogene ºi
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cele cu venaturi ºi dendrite manganoase. Ambele
varietãþi sunt folosite la sculptarea unor obiecte
de artã, la prelucrãri în stil caboºon ºi la confecþionarea de mãrgele pentru coliere.
Cuarþite negre
Având în vedere faptul cã în mod obiºnuit
minereurile de mangan sunt asociate cu cuarþite
negre, care constituie un reper în detectarea minereurilor de mangan, se pot recolta ºi eºantioane de
asemenea cuarþite, alegându-se în special cele care
prezintã venaturi cu nuanþe de intensitãþi diferite.
Trebuie sã menþionãm faptul cã varietãþile de
cuarþite negre se gãsesc intercalate în seriile cristaline epimetamorfice ºi ca atare le vom gãsi prezente în aluviunile multor vãi tributare Bistriþei.
Granaþi
Numele derivã de la cristalele de forma
unor grãunþi, sub care apar cristalele dupã ce au
suferit un proces de rulare fluviatilã. Sunt silicaþi
de Al ºi Fe, cristalizaþi în sistemul cubic, translucizi spre transparenþi, având duritatea de 7,5.
Cristale de granaþi, varietatea almandin, apar în
mezometamorfite ºi îndeosebi în micaºisturi.
Cristale de granaþi rotunjite apar remaniate din
micaºisturi în aluviunile Bistriþei Aurii ºi în alte
pâraie tributare acesteia. Se vor alege din aluviuni
doar granaþi nefisuraþi, nealteraþi, omogeni,
preferabil translucizi, de culoare roºieticã. La
nevoie pot fi colectate ºi prelucrate ºi varietãþile
opace brune-negricioase.
Domeniul magmatic
(260 km2 = 5,36%)
Acestui domeniu îi aparþin toate rocile
intruzive ºi îndeosebi extruzive ce apar în aria
judeþului pe suprafeþe destul de reduse. Majoritatea lor sunt localizate în zona sud-vesticã a
judeþului ºi sunt legate de procesele vulcanice,
care au condus la formarea lanþului eruptiv din
interiorul lanþului carpatic, inclusiv a Munþilor
Cãlimani, care în parte sunt situaþi pe teritoriul
judeþului. Am dori sã menþionãm cã sub aspect
gemologic aceaste formaþiuni aparþinând domeniului magmatic sunt foarte slab cunoscute.
Sub aspectul tipurilor petrografice ºi al
vârstei punerii lor în loc, ele se pot clasifica în
trei mari categorii:
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1. magmatite ante-paleozoice cum este
cazul Porfiroidelor de Pietrosu, considerate ca
provenind din metamorfozarea unor roci porfirice alãturi de alte produse vulcanogen acide,
care apar în cadrul Seriei de Tulgheº (metagabbrouri,
metadacite, metariolite, metatufuri acide ºi bazice).
Literatura geologicã menþioneazã legat de Porfiroidele de Pietrosu apariþia doar a cuarþului
albastru-violaceu. Aceatã relatare trebuie verificatã prin efectuarea unor prospecþiuni gemologice. Dyke-uri de porfiroide de acest tip mai apar
pe Valea Cârlibaba ºi zona Ciocãneºti-Iacobeni.
2. magmatite mezozoice – sunt citate o
serie de silluri ºi filoane de lamprofire (Ciocãneºti,
Valea Putnei) ºi de gabbrouri intercalate fie în roci
cristaline, fie în cele mezozoice. Mai apar diabaze
ºi diabaz–porfirite interstratificate în Wildflysch,
care sunt de obicei asociate cu jaspurile prezentate
anterior (barremian–apþiene) sau ca ºi klippe de
diabaze allohtone în cadrul sinclinalului mezozoic al Rarãului. Nu este exclus ca de aceste
diabaze sã fie legate ºi unele iviri de calcedonii
ºi agate.
Serpentinite
Serpentinitul este o rocã formatã preponderent din minerale din grupa serpentinului
(crisotil ºi antigorit-hidrosilicaþi de magneziu),
care iau naºtere prin transformarea hidrotermalã a
unor roci ultrabazice. El are duritatatea cuprinsã
între 2 ºi 5,5, de regulã e opac, are culoarea verde
(mai închis sau mai deschis) cu pete ºi dungi
asemãnãtoare cu pielea unui ºarpe, de unde îi vine
ºi numele. Serpentinitele mai dure sunt folosite ca
pietre ornamentale, la confecþionarea unor obiecte de artã ºi chiar la confecþionarea unor piese
gemologice. Serpentinul poate prezenta ºi varietãþi nobile, foarte apreciate în gemologie, cum
sunt: lizarditul, opac de culoarea verde de mãr la
verde gãlbui; crizotil-azbestul, verde închis la
verde deschis, opac, cu filme de azbest; williamsitul, transparent de culoare verde de mãr; bastit,
serpentin dezvoltat în cristale de bronzit; connemara, verde, amestec de serpentin cu marmurã,
verde-antico; bowenit, serpentin foarte dur;
stichtit, de culoare roz la lila ce apare ca produs de
alterare a serpentinitelor bogate în crom ºi rhetinalitul de culoare galben de miere sau verzui.

În judeþul Suceava serpentinite apar de-a
lungul liniei de falie central carpatice în seria
autohtonã a sinclinalului de Rarãu ºi ca olistolite
în poziþii alohtone. Vârsta lor e consideratã ca fiiind ladinianã. Cele mai bine dezvoltate masive
sunt cele de la Breaza, care în parte sunt tãiate
transversal de Vãile Tãtarca ºi Rãchiþiº. Ele se
dezvoltã pe o lungime de 6 km ºi au o lãþime de
cca. 1 km. Olistolitele sau klippele insedimentate
de diverse dimensiuni apar de regulã înglobate în
depozitele barremian–apþiene, unde mai pot
apãrea ºi bazalte.
Serpentinitele din masivul Breaza apar
compacte, omogene, au o culoare verde negricioasã ºi constituiesc o piatrã ornamentalã de calitate, care ocazional poate fi folositã ºi în scopuri artistice sau gemologice. O cercetare mai
atentã a sepentinitelor de aici ar putea pune în
evidenþã ºi prezenþa eventualã a unor varietãþi
nobile. Legat de aceste serpetinite ar putea apãrea ºi varietatea verde translucidã de calcedonie,
denumitã crizopraz sau chiar unele varietãþi de
jadeit-nefrit.
3. magmatitele neogene ce apar în sectoarele sud-vestice ale judeþului, în zona Munþilor Cãlimani, sunt reprezentate predominant
prin andezite de diverse varietãþi, alãturi de care
apar dacite, microgabbrouri ºi diorite asociate cu
piroclastite ºi formaþiuni vulcanogen-sedimentare. În carierele pentru sulf de la Gura Haitii apar
numeroase zone cu silicifieri, însã majoritatea
eºantioanelor de aici ne indicã prezenþa unei calcedonii comune ºi a unor opaluri comune cu coloraþii
cenuºii, neutilizabile în scopuri gemologice.
Desigur cã o prospectare efectuatã în scopuri
gemologice ar putea pune în evidenþã ºi unele calcedonii cu culori mai vii. Aria Cãlimanilor rãmâne
un domeniu cu persepective de cercetat în viitor.
Din pãcate, deºi sulful apare din belºug în Cãlimani, el nu se preteazã la utilizãri gemologice.
Calcedonii
Calcedonia este o varietate de cuarþ microcristalin, transparent, translucid sau opac ce prezintã numeroase varietãþi coloristice, din care
unele au denumiri separate; duritate 7 pe scara
MOHS. Se clasificã în calcedonii monocrome, lipsite de stratificaþie, în care intrã calcedoniile incolore

(f. rare), calcedonii cu incluziuni cromofore submicroscopice (calcedonia albã, semicarneol-gãlbuie, carneol-roºie, crizopraz-verde, calcedonie
safirinicã-albastrã, calcedonie ametisticã-violetã,
prazem-verde de ceapã, plasma-verde pal, heliotrop-verde pãtat cu roºu, sarder-brun de castanã,
calcedonie neagrã ºi calcedonie comunã sau obiºnuitã-cenuºie murdarã, ce poate fi asimilatã cu
denumirea popularã de cremene). În a treia categorie intrã calcedoniile cu incluziuni cromofore
vizibile macroscopic: calcedonia de Mokka, albã
sau transparentã, cu dendrite de mangan; calcedonie glaciarã cu pete mari de silicaþi; calcedonie
muºchiformã cu incluziuni fibrilare verzi, roºii,
galbene etc.; calcedonii sagenitce transparente sau
translucide cu incluziuni de rutil sau zeoliþi; enhydros transparentã cu goluri umplute de apã ºi gaze.
Tot în aceastã categorie intrã ºi jaspurile prezentate anterior. Calcedoniile policrome, stratificate
formeazã o a doua clasã aparte, în care se separã
calcedonii cu stratificaþii coloristice dispuse paralel (unde se încadreazã diferitele tipuri de onixuri:
onix arab–alb cu negru, sarder-onix, carneol-onix,
onix azurinic, una din culorile alternante trebuie sã
fie neapãrat albã), calcedonii cu dispunerea concentricã a diferitelor benzi colorate, care poartã
numele de agate (agate obiºnuite-cenuºii, agate
serdolitice, agate carneolice, agate praziforme,
agate sardiforme, agate safirinice, agate negre,
agate jaspiforme). Se mai cunosc o serie de agate
cu structura iniþialã modificatã secundar (ulterior)
(agate brecifiate, agate cutate, agate faliate, agate
metamorfozate (metaagate); la fel, pot apãrea ºi
calcedonii metamorfozate). Calcedoniile mai pot
pseudomorfoza (înlocui) o serie de plante (lemne
silicifiate), animale (coralieri, lamellibranchiate
etc.) sau chiar cristale de minerale (fluorit, gips
etc). Calcedonii de valoare gemologicã apar foarte
rar în masivul Cãlimanilor. Dupã comunicãrile
verbale ale colegei Ghizela OLARU, pe cursul
superior al Vãii Negra ªarului ar apãrea o calcedonie de culoare verde (crizopraz ?).
Opaluri
Opalul este o varietate de silice hidratatã,
amorfã, de diverse culori, duritate 5,5–6,5; apare
frecvent în Munþii Cãlimani–Harghita. Opalurile
se clasificã în douã mari categorii: opaluri nobile
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iridescente ºi opaluri comune. Pânã în prezent la
noi în þarã nu au fost încã descoperite opaluri
nobile.
Consideraþii de ordin arheologic
Gemologia – ca ºtiinþã a pietrelor dure ºi
de podoabã (pietre preþioase, fine ºi ornamentale)
– pe de o parte poate aduce unele clarificãri ºi
precizãri despre provenienþa pietrelor dure ºi
tehnice folosite de oamenii din paleolitic ºi neolitic, în confecþionarea uneltelor lor, iar pe de altã
parte poate identifica ºi certifica pietrele de podoabã gãsite în siturile arheologice ale diverselor
culturi preistorice ºi istorice. Gemologii – cunoscând actualele aflorimente de pietre ºi roci
dure (din cadrul judeþului) – pot aduce contribuþii
cu privire la provenienþa lor topograficã, stabilind locul de unde ele au fost recoltate în stare
brutã (vale, deal, comunã). Având în vedere multitudinea aflorimentelor cu pietre dure din cadrul
judeþului, ele au fost cu siguranþã cunoscute ºi
utilizate de cãtre populaþiile locale la confecþionarea unor unelte de uz casnic sau de vânãtoare. Spre exemplu, topoarele de piatrã din silex
ºlefuite gãsite în necropola de la Dolheºtii Mari
sau unelte din alte situri arheologice din judeþ,
pentru care se pot aduce o serie de clarificãri
referitoare la locul lor de provenienþã. La fel, se
pot aduce o serie de precizãri cu privire la caracterele mineralogice ºi petrografice ale unor
obiecte de podoabã confecþionate din diverse
varietãþi de pietre dure autohtone sau aduse din
afara þãrii. O astfel de colaborare dintre gemologi
ºi arheologi poate aduce contribuþii noi ºi
benefice pentru ambele pãrþi.
Concluzii
Prezenta lucrare se înscrie pe coordonatele realizãrii unor articole în serie referitoare
la resursele gemologice, pe care le deþine fiecare
judeþ în parte, în vederea stimulãrii iniþiativei
particulare de a le valorifica pe plan local prin
înfiinþarea unor ateliere artizanale de prelucrare
gemologicã ºi artisticã a acestora. Deopotrivã,
ele au scopul de a stimula activitatea de pros-
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pectare detaliatã a acestor resurse pe întreaga
suprafaþã a judeþului.
În acest sens au fost publicate pânã în
prezent rezultatele cercetãrilor gemologice pentru 15 judeþe din þarã (Bistriþa-Nãsãud, Arad,
Sãlaj, Satu Mare, Mureº, Maramureº, Alba,
Bihor, Prahova, Covasna, Harghita, Buzãu,
Vrancea, Hunedoara, Timiº) ºi sunt gata pentru
tipar tipar alte 4 judeþe (Cluj, Caraº-Severin,
Sibiu ºi Braºov).
Pentru aria judeþului Suceava sunt prezentate în primul rând principalele formaþiuni
geologice generatoare sau deþinãtoare de minerale
ºi roci de interes gemologic aparþinând celor trei
domenii petrografice: sedimentar, metamorfic ºi
magmatic.
Din cadrul domeniului sedimentar, predominant în cadrul judeþului în proporþie de
75,24% (3660 km2) sunt semnalate apariþii de
radiolarite, lidiene, menilite, calcedonii, lemne silicifiate, accidente silicioase, „Diamante de Maramureº” (= cuarþ) ºi chiar chihlimbar. Din cadrul
domeniului metamorfic, prezent în judeþ în proporþie de l9,40% (943 km2), sunt cunoscute pânã
acum apariþii de rodocrozit-rodonit, cuarþite
negre, cuarþ ºi amfibolite. Din domeniul magmatic, ce apare pe arii restrânse (5,36% = 260 km2),
se cunosc apariþii de calcedonii, opaluri, jaspuri ºi
serpentinite.
Prin potenþialul sãu gemologic, judeþul
Suceava se înscrie pe locul 14 în cadrul celor 41
judeþe din România, revenindu-i circa 2,79 % din
zestrea gemologicã a þãrii.
Deºi potenþialul gemologic oferit de formaþiunile geologice generatoare sau deþinãtoare
de minerale dure cu calitãþi tehnice sau gemologice nu este prea bogat ºi nici prea variat, totuºi
ocurenþele de acest fel puse în evidenþã pânã în
prezent pe raza judeþului sunt suficiente pentru a
asigura organizarea ºi funcþionarea unor ateliere
artizanale particulare de prelucrare gemologicã
sau artisticã. Întreprinzãtori particulari interesaþi
de valorificarea acestor resurse gemologice naturale, dupã înfiinþarea acestor ateliere, se vor strãdui sã îºi diversifice sorturile de obiecte artistice
ºi de podoabã ºi vor efectua noi cercetãri de teren
în ariile învecinate, care implicit vor conduce la

descoperirea de noi zone ºi noi tipuri de resurse
de interes gemologic sau artistic. Aria judeþului
Suceava prezintã reale persepective în privinþa
potenþialului gemologic, pe care îl deþine, rãmâne
doar sã se gãseascã persoane pasionate de frumosul, pe care pot sã-l ascundã pietrele pentru ca ele
sã fie descoperite.
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Gemológiai érdekû
tartalékok és kilátások
Suceava megyében (Románia)
(Kivonat)
Ékkõnek használható ásványokat és kõzeteket generáló és tartalmazó geológiai formációi alapján, melyek itt széles színválasztékot
nyújtanak, a megye a 14. helyet foglalja el Románia 41 megyéje között (a lelõhelyek 2,79%-ával).
Az itteni gemológiai tartalékok legnagyobb része
a magmás doméniumhoz kötödik, a fennmaradó
rész az üledékes és a metamorf területekhez.
Kulcsszavak: gemológia, kalcedon, opálok, jáspisok, kvarc (máramarosi gyémántok),
faopálok, szerpentinitek, gránátok, kvarcitok,
gipsz, borostyánkõ, menilitek, liditek, radiolaritok, rodonit, rodokrozit, krizopráz (?) stb.
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Ressources et perspectives
d’intérêt gemmologique dans
le département de Suceava
(Roumanie)
(Résumé)
Les formations géologiques génératrices
ou détentrices de mineraux et roches aux qualités
de gemmes du département Suceava, nous
offrent un varié assortiment coloriste de mineraux,
fait qui situe le département par son potentiel
gémmologique dans le cadre des 41-éme
départements du pays, sur le 14 degré (2,79%).
Les plus nombreuses ressources gemmologiques
sont génerées par le domaine magmatique, suivi
par le domaine sédimentaire et métamorfique.
Mots clefs: gemmologie, calcédonie,
opales, jaspes, quartz (Diamants de Maramureº),
bois silicifié, sérpentinite, granates, quartzites,
gipses, ambre, menilites, lidites, radiolarites,
rhodonite, rhodocrosite, chrysopras (?) etc.

Figura 1 Schiþa resurselor ºi perspectivelor gemologice din judeþul Suceava
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