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UUnn aassppeecctt mmoorrffoollooggiicc
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ddee llaa BBoozziioorruu
((JJuuddeeþþuull BBuuzzããuu,, RRoommâânniiaa))

(Rezumat)
Majoritatea nodulilor de chihlimbar de
Colþi are un aspect ovoidal de dimensiuni
de 1-2 cm pânã la 20 cm ºi o greutate,
care variazã de la 1-2 g pânã la maximum
3,5 kg. Cãzute în apã picãturile de ole-
orãºini dau naºtere la forme de perlã,
ghem sau rotuli. Pentru prima datã se
semnaleazã din România prezenþa unui
nodul de chihlimbar cu un aspect perfect
sferic, de un diametru de 1 mm, având la
origine perlã de rãºinã cãzutã în apã agi-
tatã ºi adâncã. 
NNooþþiiuunnii cchheeiiee:: gemologie, perle de chih-
limbar.

11.. IInnttrroodduucceerree 

Aspectul sau forma morfologicã sub care
se prezintã chihlimbarul a fost condiþionat pe de
o parte de spaþiul din interiorul arborelui sau de
la suprafaþa acestuia, unde a fost secretatã rãºina
(oleorãºinele), ºi pe de altã parte de modificãrile
suferite pe uscat ºi în domeniul marin în timpul
transportului, care, desigur, în linii mari, a produs
o erodare ºi o rotunjire a fragmentelor pânã la
încorporarea ºi fosilizarea definitivã în sedi-
mentele marine ºi formarea chihlimbarului. Pro-
ducerea rãºinilor în scopuri de apãrare a unor le -
zi uni interne sau externe poate fi consideratã fie
un fenomen normal al metabolismului arborilor,
fie o secreþie specialã masivã provocatã de anu-
mite cauze, interpretatã în acest caz ca un mijloc
de apãrare a integritãþii organismului. În acest rol
de apãrare se considerã cã secreþia masivã are

rolul de a combate paraziþii, insectele xylofage,
ciupercile, de a înlãtura efectele extreme ale cãl-
durii ºi de a diminua riscurile infecþiilor cauzate
de traumatismele mecanice (trunchiuri fisurate,
ramuri rupte). În realitate, aceste rãºini fiziologi -
ce constituie un mediu antiseptic, care permite
fosilizarea în condiþii excepþionale ºi a altor res-
turi organice (þesuturi, polen, frunze etc.).

Deci, de la bun început trebuie sã dis-
tingem forme morfologice din interiorul þesutu -
rilor anatomice ale arborelui producãtor de rãºinã
ºi forme generate în exteriorul scoarþei arborilor.

În interiorul þesuturilor lemnului golurile
se considerã a fi generate prin torsionarea trun -
chiurilor ºi rãdãcinilor acestuia datoritã furtuni -
lor, vânturilor puternice, efectelor trãsnetelor sau
alte fenomene. Nu au fost întâlnite, decât în ca -
zuri excepþionale, þesuturi interne pãstrate asoci-
ate cu chihlimbar, datoritã fenomenelor de putre-
facþie, care au afectat partea lemnoasã.

În exteriorul þesuturilor lemnoase se în -
tâlnesc destul de frecvent fragmente de scoarþã
înglobate parþial în chihlimbar, uneori alãturi de
insecte prinse în chihlimbar. Se pune desigur
întrebarea fireascã de ce chihlimbarul românesc
(rumanitul) conþine rareori insecte fosile, în timp
ce în chihlimbarul de Baltica (succinit) ele apar
mult mai frecvent? O explicaþie ar putea fi aceea
cã, probabil, chihlimbarul de la noi a fost produs
cu deosebire în interiorul þesuturilor lemnoase ºi
mai puþin la exteriorul acestora (în scoarþa
externã ºi pe suprafaþa acesteia). Zona Munþilor
Buzãului este amplasatã pe paralela 45 ºi, ca
atare, probabil cã avea un climat mai cald ºi mai
favorabil dezvoltãrii insectelor, în timp ce zona
Balticii – cea mai mare producãtoare de chihlim-
bar din lume – este amplasatã pe paralela 55 ºi
avea un climat mai rece, care favoriza dezvoltarea
îndeosebi a coniferelor. Este foarte probabil cã
arborii producãtori de chihlimbar, care alcãtuiau
pãdurile de la noi, erau mult mai rari, decât în
zonele baltice, sau cã chihlimbarul de la noi era
produs de alte esenþe lemoase, decât în zonele
baltice. Dupã ultimele date (PETRESCU et al.,
1989), coniferul care a produs chihlimbarul la
noi ar fi Sequoioxylon gypsaceum.
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22.. CCoonnddiiþþiiii ggeeoollooggiiccee ddee aappaarriiþþiiee 
aa cchhiihhlliimmbbaarruulluuii îînn aarriiaa 
CCaarrppaaþþiilloorr OOrriieennttaallii

Spre deosebire de ariile baltice, unde
zãcãmintele de chihlimbar sunt localizate în
depozitele epicontinentale, în zona de fliº a Car -
paþilor Orientali acestea sunt localizate în depo -
zite oligocene. Din succesiunea stratelor oligo -
cene sunt productive la noi îndeosebi gresia de
Kliwa inferioarã ºi mai rar gresia de Kliwa supe-
rioarã. În realitate, acumulãrile mai importante
sunt legate de anumite nivele ale gresiei de
Kliwa, cu grosimi cuprinse între 1 ºi 3 m, alcãtu-
ite din nisipuri argiloase-bituminoase care conþin
frec vent ºi strãtuleþe de cãrbune brun, a cãror
grosime nu depãºeºte 2-3 cm ºi pe care localnicii
din zona Colþi le numesc „rosturi”, adicã nivele
productive. În cadrul gresiei de Kliwa inferioare
apar mai multe nivele, de asemenea rosturi, în
care nodulii de chihlimbar – variabili ca mãrime
ºi formã – apar neregulat diseminaþi, atât în
pãrþile superioare ºi inferioare ale micilor inter-
calaþii de cãrbune, cât ºi în cadrul acestora. În tre-
cut, în intervalul de timp dintre anii 1829 ºi 1950,
au fost deschise mai multe cariere sau galerii
reduse de exploatare a chihlimbarului, iar între
anii 1980 ºi 1983 a fost deschisã chiar o
exploatare minierã subteranã de stat în zona
cãtunului Strâmba-Aluniº, sub conducerea geo-
logului DRÃGÃNESCU Liviu de la exploatarea
salinei Slãnic. Dupã câþiva ani de exploatare – în
care chihlimbarul era furat în proporþie de 90%
de mineri – s-a realizat o producþie de doar 22 kg
de chihlimbar, ceea ce nu asigura rentabilitatea
exploatãrii, ºi, prin urmare, mina a fost închisã.

Din aria Colþi noi am recoltat probe din
aceste nivele („rosturi”) ºi am efectuat asupra lor
analize de microfaunã, nanoplancton, polen, iar
asupra lemnelor silificate recoltate din zonã au
fost efectuate analize xylotomice (PETRESCU I.).
Din analiza efectuatã probelor de cãrbune reiese
cã în parte acestea proveneau fie din incar-
bonizarea unor lemne, care uneori aveau în ele
chiar urme ale unor galerii efectuate de insecte
(coleoptere) xylofage, fie din transformarea unui
material vegetal. Aceste galerii, provocate de

acþiunea insectelor xylofage în cazul eºantionului
analizat, erau umplute cu granulele cuarþoase de
tip Kliwa, alãturi de care, spre mirarea noastrã,
apãreau uneori sfãrâmãturi de chihlimbar, care
aveau dimensiuni aproximativ egale cu cele ale
granulelor de cuarþ. Într-una din aceste galerii,
spre surprinderea noastrã, am gãsit ºi o sferã per-
fectã de chihlimbar cu diametrul de 1 mm. Proba
de rocã alcãtuitã dintr-o gresie negricioasã-bru -
nie, bogatã în substanþe organice, ºi strãtuleþe de
cãrbuni, ºi care conþinea ºi picãtura sfericã de
chihlimbar prezentatã de noi, a fost ridicatã de
cãtre prof. NICA Dumitru din comuna Colþi, care
a recoltat-o din aria localitãþii Nucu, comuna
Bozioru. Domnia sa a avut bunãvoinþa de a ne-o
pune la dispoziþie spre studiere proba, fapt pentru
care þinem sã îi mulþumim ºi pe aceastã cale.
Strãtuleþele de cãrbuni au grosimi de la 1–2 mm
la 4-5 mm ºi sunt neregulat diseminate în masa
rocii.

33.. AAssppeeccttee mmoorrffoollooggiiccee
aallee cchhiihhlliimmbbaarruulluuii ddiinn jjuuddeeþþuull BBuuzzããuu

În general, chihlimbarul de la noi – ca de
altfel ºi cel de Baltica – se prezintã sub forma
unor noduli de diverse forme, cu cantele rotun-
jite, ai cãror dimensiuni variazã de la câþiva
milimetri la maximum 20 cm. Greutatea acestora
(la o densitate de 1,05 g/cm3) variazã de la câte-
va grame la maximum 3,5 kg pentru ambra de la
noi ºi de la 10 kg la maximum 35 kg pentru chih-
limbarul de Baltica. În general, pungile rãºinoase
erau situate pe fisurile longitudinale ale lemnului
ºi în scoarþã sau pe suprafaþa acesteia, în lungul
trunchiului sau/ºi a ramurilor. Aceste curgeri de
rãºinã au în general lungimi de 6-7 cm. Secreþii -
le cele mai abundente sunt curgerile aeriene ce
caracterizeazã suprafaþa trunchiurilor ºi ramuri -
lor. Alte curgeri pot proveni din inima lemnului
sau pot fi produse chiar ºi de rãdãcini. Marile
piese de ambrã în formã de rinichi rezultate din
acumularea rãºinii în scobiturile crãpãturilor
interne ale trunchiurilor nu vor conþine niciodatã
insecte fosilizate.

Se considerã cã oleorãºinile din care pro -
vine chihlimbarul, respectiv curgerile de rãºini,
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se depun cu deosebire primãvara ºi vara, în timpul
zilei. Ele, spre deosebire de chihlimbar, au o den-
sitate aproximativ egalã cu cea a apei (1 g/cm3) ºi,
ca atare, nu se depun la fundul apelor liniºtite, ci
plutesc în interiorul ei. Aceste depuneri zilnice
vor da în timp curgerii o structurã lamelarã, iar
poziþia exactã a ei pe arbore poate fi dedusã din
curburile lamelor suprapuse (curbura mai micã
ne va indica întotdeauna partea inferioarã a aces-
teia). Mai devreme sau mai târziu (înainte sau
dupã moartea arborilor), o parte din aceºti noduli
de chihlimbar cad de pe scoarþa arborilor sau prin
putrefacþia trunchiurilor moarte ele sunt eliberate
ºi ajung sã fie înglobate în soluri (în zãcãmânt
primar), de unde, dupã un oarecare interval de
timp, apele de ºiroire sau ale pâraielor le trans-
portã cu uºurinþã spre ariile lagunare marine unde
vor fi depuse în zãcãmânt secundar. Un aspect
morfologic foarte rar întâlnit ºi semnalat în
zãcãmintele de chihlimbar de pe glob îl constitu-
ie „picãturile de chihlimbar”, care uneori pot
avea o formã sfericã perfectã.

44.. IInnfflluueennþþaa aappeeii aassuupprraa ccuurrggeerriilloorr
aaeerriieennee ddee oolleeoorrããººiinnii

În zilele foarte cãlduroase, oleorãºinile
secretate mai ales în pãrþile inferioare ale unor
ramuri (sau pe pãrþile lor laterale), situate dea-
supra unor întinderi de ape stãtãtoare sau curgã-
toare, pot forma picãturi, care, fiind foarte fluide,
se pot desprinde ºi pot cãdea în apã. Ele având o
densitate uneori chiar mai scãzutã decât cea a
apei, la cãderea lor în mediu acvatic se rãcesc ºi
îºi formeazã o crustã mai durã la suprafaþã. Dupã
pãrerea lui GEIRNAERT E. (1988), ele pot avea
forme asemãnãtoare picãturilor ºi îmbracã as pec -
te de perle, de cocoloaºe (ghem) sau un as pect
asemãnãtor rotulelor.

PPeerrlleellee ddee cchhiihhlliimmbbaarr.. Se considerã cã
perlele de chihlimbar s-au format prin cãderea
oleorãºinilor fluide în ape adânci ºi agitate. Picã-
turile de oleorãºini cãzând în aceastã apã au avut
suficient timp sã îºi formeze o crustã superficialã
mai durã, transformându-se într-un mic glob sau
o micã perlã de chihlimbar strãlucitoare, cu
aspect în general sferic. Ulterior, perla de chih-

limbar a avut ºansa de a fi transportatã ºi depusã
în sedimente lacustre-deltaice (lagunare), cum
este cazul celei gãsite de noi la Bozioru în galeri-
ile lãsate de paraziþii xylofagi în fostul lemn
trans format în cãrbune. Perla de chihlimbar gã -
sitã la noi este perfect transparentã, are culoarea
coniacului (galben clar de miere de albine) ºi nu
conþine nici un fel de incluziuni minerale sau
organice.

CCooccoollooaaººeellee (ghemurile) de oleorãºini au
dimensiuni mai mari ºi presupun desprinderea
totalã de pe ramurã a unor secreþii de dimensiuni
mai mari, care cad în ape liniºtite ºi de micã pro-
funzime, ajungând sã atingã chiar fundul nisipos,
nisipi ce se imprimã ca mulaje în oleorãºinile vâs-
coase. Asemenea cocoloaºe (gheme) au fost des -
crise din Franþa din aflorimentele de chihlimbar
din departamentul Oise, din localitatea Sainte-
Maxene, ceea ce ar putea infirma ideea cã în chih-
limbar nu pot fi gãsite fosilizate chiar ºi forme de
organisme acvatice (mormoloci sau peºti mici).

RRoottuulleellee au dimenisuni mari (pânã la 20
cm diametru), au forma unor cuvete ºi se pre-
supune cã ele s-au acumulat într-o cavitate pla -
satã pe verticala curgerii masive de oleorãºini pe
un suport concav al unui lemn pe cale de des -
com punere sau direct pe anumite concavitãþi
exis tente în sol. Asemenea acumulãri de mã -
rimea unei jumãtãþi de roþi de plug au fost sem-
nalate ºi la noi în comuna Bozioru, satul
Gãvanele (judeþul Buzãu). Probabil cã cele mai
mari piese de chihlimbar gãsite la noi (2,5–3,5
kg) s-au format pe aceastã cale. Date referitoare
la chihlimbarul de la Colþi pot fi gãsite în parte în
lucrãrile lui MURGOCI (1902), PROTESCU
(1937), GHIURCA (1996), GHIURCA&
VALACZKAY (1997), PETRESCU, GHIURCA
& Viorica NICA (1989).

Primele douã forme morfologice s-au for-
mat datoritã influenþei exercitate asupra cur ge -
rilor de oleorãºini prin acþiunea directã a mediului
acvatic, în care au cãzut, iar ultima prin acþiunea
de picurare continuã a oleorãºinilor în ace laºi loc
un timp îndelungat în unele cuvete naturale din
mediul terestru.

Picãtura de chihlimbar gãsitã de noi în
galeriile lemnului trasformat în cãrbune de la
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Bozioru are o formã perfect sfericã ºi o dimensi-
une de doar un milimetru diametru. Ea cuprinde în
partea ei externã o bulã mare de aer cu dimensi-
unea de 0,25 mm, care în prezent este spartã, iar
interiorul ei este colmatat cu un praf argilos alb.
Probabil cã în trecut acest gol pe lângã aer
cuprindea ºi o picãturã minusculã de apã. Proba bil
cã perla noastrã de chihlimbar a ajuns la un
moment dat din mediul acvatic pe uscat, unde, da-
toritã variaþiei temperaturilor, gazele din bulã s-au
dilatat ºi au spart peretele subþire al perlei. Perla de
chihlimbar este perfect transparentã ºi în interiorul
ei se pot observa la microscopul binocular apariþia
a circa 8–10 bule sferice de aer, care au diametru
de circa 0,1 mm. La mãriri mai mari, în perlã se
mai pot observa ºi alte bule de aer mai mici (circa
20–30), care au dimensiuni cuprinse între
0,01–0,02 mm. Pe o linie de decrepitare internã
sudatã, amplasatã în partea medianã a sfe rei se pot
observa niºte oglinzi minuscule ce ref lectã lumina
sub forma unor irizaþii multicolore.

55.. CCoonncclluuzziiii

Prezenþa în galeriile xylofagelor umplute
cu granule de nisip dintr-un lemn incarbonizat a
unei perle de chihlimbar perfect sferice, transpa -
rente, strãlucitoare, lipsite de incluziuni organice
sau minerale, de culoarea mierii de albine sau a
coniacului, cu diametrul de doar 1 mm, constitu-
ie o nouã formã de prezentare morfologicã a
chihlimbarului din judeþul Vrancea (Bozioru),
sem nalatã de noi în premierã naþionalã.
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EEggyy kkoorráábbbbaann iissmmeerreettlleenn ffoorrmmaa aa
BBoozziioorruu 
((BBuuzzããuu mmeeggyyee,, RRoommáánniiaa)) 
mmeelllleettttii bboorroossttyyáánnkkõõnnééll
(Kivonat)

A Colþi (Buzãu megye, Románia)
környéki borostyánkõdarabok nagyrészt tojásdad
alakúak, 1-2 cm-tõl 20 cm átmérõig, és 1-2 g-tól
3,5 kg súlyúak. A vízbe hulló gyantacseppek
gyöngy, gombolyag alakúak, kerekdedek.
Elõször kerül leírásra Romániából tökéletes
gömb alakú borostyánkõ-csepp – az 1 mm
átmérõjû gyöngy kavargó, mély vízbe hulló
gyantacseppbõl keletkezhetett.

KKuullccsssszzaavvaakk:: gemológia, borostyánkõ.

UUnn aassppeecctt mmoorrpphhoollooggiiqquuee 
nnoonn rreennccoonnttrréé aauuxx aammbbrreess 
ddee BBoozziioorruu 
((ddéépp.. BBuuzzããuu –– RRoouummaanniiee))
(Résumé)

La plupart des morceaux d’ambre de
Colþi ont un aspect de nodules ovoïdes de dimen-
sions de 1-2 cm aux 20 cm diamètre, et avec des
poids variables de 1-2 grammes au maximum
3,5 kilogrammes. Les dégouliements aériens
tombés dans l’eau prendront la forme de perles,
gouttes ou de rotules. Pour la première fois a été
signalé en Roumanie l'apparition d'une perle de
résine tombée dans une eau agitée et profonde,
avec un aspect parfaitement sphérique avec un
diamètre de 1 mm.

MMoottss cclleeffss:: gemmologie, perle d'ambre.
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Figura 1 Resurse de interes gemologic din judeþul Bacãu


