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(Rezumat)
Formaþiunile geologice generatoare sau
deþinãtoare de minerale ºi roci cu calitãþi
de gemã din judeþul Bacãu aparþin de for-
maþiuni ale fliºului intern ºi în special ale
fliºului extern, respectiv de zona de mo-
lasã. Ne oferã un sortiment de minerale
sãrac din punct de vedere coloristic, fapt
care situeazã judeþul pe locul al 17-lea
între judeþele României. Majoritatea re-
surselor sunt generate exclusiv de cãtre
domeniul sedimentar. 
NNooþþiiuunnii cchheeiiee:: Gemologie, „diamante de
Maramureº” (cuarþ), lidiene, calcedonie,
radiolarite, menilite, chihlimbar, lemne
silicifiate.

11.. IInnttrroodduucceerree

Scopul urmãrit de aceastã lucrare este de
a face cunoscute principalele minerale sau roci
de interes gemologic de pe cuprinsul judeþului
Bacãu, pentru a fi valorificate pe plan local în cir-
cuitul economic ºi, în acelaºi timp, de a trezi
interesul iubitorilor de naturã ºi de frumuseþea
pietrelor pentru a le cerceta mai îndeaproape.
Uneori, pietre sau minerale banale la prima vede -
re ascund în ele frumuseþi ºi valori deosebite,
care pot fi puse în evidenþã prin procese simple
de prelucrare.

Aprecierea resurselor gemologice, res -
pectiv precizarea mineralelor ºi rocilor, care ar
putea fi prelucrate ºi transformate în pietre de po -
doabã ale unei arii administrative, este condiþio -
natã de capacitatea unor formaþiuni geologice
generatoare sau deþinãtoare de asemenea resurse,
respectiv ddee ppootteennþþiiaalluull lloorr ggeemmoollooggiicc.. În mod

obiºnuit, anumite tipuri de resurse gemologice
sunt generate de anumite depozite geologice,
care intrã în alcãtuirea scoarþei terestre, formaþi-
uni aparþinând la trei domenii distincte ºi anume:
magmatic, metamorfic ºi sedimentar.

De formaþiunile ddoommeenniiuulluuii mmaaggmmaattiicc,,
respectiv de suita de roci, care se formeazã fie
intrusiv (în interiorul scoarþei), fie extrusiv (la
suprafaþa ei) din topituri magmatice, sunt legate
cele mai multe minerale ºi uneori chiar roci cu
calitãþi de geme. În general, prin rãcirea ºi cris -
talizarea magmelor bazice, neutre sau acide se
formeazã o serie de tipuri de roci. În etapele fi na -
le ale petrogenezei sunt eliberate o serie de solu -
þii (lichide ºi gazoase) mineralizatoare, din care
se vor depune diferite minerale ºi minereuri (peg-
matite, filoane).

O altã categorie de roci ºi minerale sunt
generate în procesele de transformare ale unor roci
preexistente (fie magmatice, fie sedimentare), ca
urmare a unor evenimente de scufundare la adân -
cimi mari ºi pe arii extinse, unde ele sunt su puse la
temperaturi ºi presiuni mari, însã nu sufi ci ent de
mari, încât sã producã topirea lor. În ase menea
condiþii petrogenetice, aceste tipuri de roci sunt
nevoite sã se adapteze la noile condiþii în stare
solidã prin reorganizarea, generarea ºi transfor-
marea mineralelor, dând naºtere unei serii de min-
erale ºi de roci cu caractere specifice, care poar tã
numele de roci metamorfice. Toate aceste formaþi-
uni, care au suferit asemenea procese, aparþin ddoo --
mmeenniiuulluuii mmeettaammoorrffiicc, iar rocile rezultate prezintã
o cristalinitate ºi o ºiºtuozitate ridicatã.

Procese similare de adaptare (de meta-
morfism) în condiþii similare, însã pe arii
restrânse se pot crea la contactul dintre marile
corpuri magmatice (pe cale de rãcire) cu rocile
sedimentare sau metamorfice, în care sunt
intruse. În aceste condiþii, ca urmare a tempera-
turilor ridicate ale magmelor, la contact cu rocile
învecinate se pot forma roci denumite corneene,
care pot fi însoþite ºi de unele minerale specifice
de contact termic. În cazul în care aceste magme
sunt însoþite ºi de o serie de fluide, acestea din
urmã pot produce un schimb de elemente cu for-
marea de noi minerale (de skarn) ºi minereuri
specifice. ªi de acest fenomen, denumit mmeettaassoo--
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mmaattoozzãã,, sunt legate o serie de minerale de interes
gemologic. Aceste tipuri de minerale ºi roci
aparþin tot domeniului rocilor metamorfice.

În sfârºit, o ultimã categorie de roci ºi
minerale se formeazã în mediul acvatic (marin
sau lacustru), prin transportul de cãtre fluvii ºi
vânt a materialelor erodate de pe continente ºi
sedimentarea lor pe fundul mãrilor (roci detri -
tice). Tot în acest mediu, ca urmare a concentrãrii
sãrurilor din apa marinã, se pot forma depozite
evaporitice (de gips, de sare etc.). Mediul marin
fiind propice dezvoltãrii organismelor (plante ºi
animale), resturile scheletice ale acestora acumu-
late pe fundul mãrilor conduc la formarea unor
sedimente de naturã bioticã (calcare, radiolarite,
diatomite etc.). ªi de aceste roci, care aparþin ddoo --
mmeenniiuulluuii sseeddiimmeennttaarr, pot fi legate câteva mi -
nerale de interes gemologic.

Însã principalul domeniu generator de
minerale-geme este cel magmatic, urmat de cel
metamorfic, pe ultimul loc situându-se domeniul
sedimentar.

Cu studierea pietrelor nobile de podoabã
se ocupã ºtiinþa, care poartã numele de gemologie
(gemma = piatrã preþioasã). În preocupãrile aces-
tei discipline, care este o ramurã a mineralogiei,
intrã nu numai caracterizarea, clasificarea, pre -
luc rarea ºi valorificarea pietrelor nobile, ci ºi sta-
bilirea condiþiilor de formare a acestora ºi a rocilor
mame, care le genereazã, precum ºi aria lor de
rãspândire pe glob. Deci, gemologia este o ºtiinþã,
dar ºi arta de a pune în evidenþã elemen tele de fru-
museþe ale acestora (strãlucire, focuri de lumini,
iridescenþã, luminiscenþã, opalescenþã, efectul
ochiului de pisicã = ºatoianþã, asterism etc.).

Conform uzanþelor internaþionale ºi fo -
rurilor gemologice internaþionale (C. I. B. J. O. ºi
institute gemologice naþionale), pietrele nobile se
clasificã, în funcþie de elementele lor de frumu -
seþe, raritate, duritate, inalterabilitate, în trei mari
categorii: pietre preþioase (în care se în cadreazã
doar diamantul, rubinul, safirul ºi sma raldul),
pietre fine (numeroase pietre transpa rente ºi
trans lucide, cum ar fi: jadeitul, nefritul, berilul,
turmalina, granaþii ºi altele), pietre ornamentale
sau decorative (care cuprind pietre opace sau
translucide mai frecvent întâlnite, cum ar fi cele

din familia cuarþului, rodocrozitul, rodonitul, tur-
coaza, lapislazuli etc.).

În linii mari, în categoria pietrelor de po -
doabã intrã, în mod obiºnuit, foarte multe mine -
ra le anorganice (circa 300), organice (chihlimbar,
gagat), dar ºi o serie de roci (obsidian, gips,
alabastru, moldavit etc.) ºi chiar unele materii
produse de organismele actuale (perle, sidef,
corali, fildeº etc.) (SCHUMANN, 1995).

În evaluarea resurselor gemologice din
judeþ s-a þinut cont de stadiul cunoaºterii geologi ce
a teritoriului, de potenþialul gemologic al formaþiu-
nilor geologice generatoare sau deþinãtoare de mi -
ne rale ºi roci de interes gemologic ºi, bine înþeles,
de unele semnalãri cunoscute din teritoriu sau din
ariile învecinate. Trebuie sã subliniem de la bun
înce put faptul cã nu avem în aceastã arie formaþi -
uni geologice generatoare de pietre pre þioase sau
fine, ci doar de pietre din categoria ce lor decora-
tive. În acest sens, face excepþie doar chihlimbarul
(sau ambra), care apare rar în teritoriu.

22.. CCaaddrruull ggeeooggrraaffiicc ººii ggeeoollooggiicc ggeenneerraall
aall jjuuddeeþþuulluuii BBaaccããuu

OOrrooggrraaffiiee. În linii cu totul generale, teri -
toriul judeþului este alcãtuit dintr-o zonã mon-
tanã, înspre vest, ºi o zonã colinarã, înspre est,
pânã la Siret. La est de Siret se dezvoltã colinele,
care aparþin Podiºului Moldovenesc.

Zona montanã cuprinde Munþii Tarcãului
(NW) (cu Vârfurile Grindaºu, 1664 m; Cãrunta,
1507 m; Aluniº, 1343m), Munþii Oituzului (= Ne -
mira) (W) (cu Vârfurile ªandru Mare, 1640 m;
Nemira, 1626 m; Clãbucu, 1366 m), Munþii Goº -
manului ºi Munþii Berzunþ (Vf. Mãgura, 984 m).
Relieful din zona montanã este accidentat ºi se
prezintã sub forma unor obcine alungite în gene ral
pe direcþie N–S.

Zona colinarã dezvoltatã în ariile estice,
pânã la lunca largã a Siretului, aparþine ariei oro-
genetice carpatice. Colinele din aceastã zonã cul-
mineazã înspre est cu douã arii mai ridicate, evi-
denþiate prin Culmea Pietricica ºi Vârful Ouºoru
(763 m). La est de Siret, culmile deluroase, ale
cãror altitudini variazã între 400–564 m, aparþin
Podiºului Bârladului, care face parte integrantã
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din Podiºul Moldovenesc. Diferenþa maximã de
altitudine dintre zona montanã ºi albia joasã a
Siretului (1664 m – 136 m) este de circa 1500 m.

Arii depresionare. Între Munþii Trascãu-
lui, Goºmanului, Berzunþului ºi Oituzului se dez-
voltã, pe Trotuº, Depresiunea intramontanã Co -
mã neºti, în care se pot separa mai multe cuvete.
Între Munþii Goºmanului, Berzunþului ºi Mãgura
Caºinului, situate în vest, ºi dealurile subcarpati -
ce, situate în est, se dezvoltã, pe o direcþie
nord–sud, amplasatã în parte pe cursul Tazlãului,
o zonã depresionarã cu o lungime de 90 km, denu-
mitã Depresiunea Tazlãu-Caºin.

Între dealurile subcarpatice ºi colinele
Bârladului se dezvoltã lunca largã ºi terasele bine
dezvoltate ale Siretului.

HHiiddrrooggrraaffiiee.. Principalul curs de apã, care
dreneazã zona montanã ºi colinarã, este Valea
Trotuºului, care pe cursul sãu superior primeºte
ca afluenþi de stânga Tãrhãuº, Camânca ºi Asãu,
iar de dreapta râurile Sulþa, Ciobãnaº ºi Uzu. Pe
cursul mijlociu primeºte pe stânga Tazlãul, iar pe
dreapta Caºinul ºi Oituzul. Pe cursul superior al
Trotuºului este situatã trecãtoarea Ghimeº-Palan-
ca, iar pe Oituz Pasul Oituz, care, ambele, fac le -
gãtura cu Transilvania. Siretul este cel mai ma re
râu, care strãbate aria judeþului de la nord înspre
sud, la limita dintre dealurile subcarpatice ºi Plat-
forma Moldoveneascã. Acesta, la sud de Bacãu,
primeºte ca afluent de dreapta râul Bistriþa, iar de
stânga pârâul Rãcãtãu. Zona dealurilor de podiº
de la est de Siret este drenatã de râurile Berheci ºi
Zeletin, care curg pe o direcþie nord–sud.

DDaattee ggeeoollooggiiccee.. Din punct de vedere ge -
o logic, ariile vesticã ºi centralã ale judeþului,
pânã aproximativ pe Siret, aparþin orogenului
carpatic, iar partea esticã are un fundament rigid,
de platformã (Platforma Moldoveneascã), care
face parte din marea Platformã Rusã ce se scu-
fundã treptat spre est, în faþa geosinclinalului
carpatic. Zona arcului carpatic, la rândul sãu, se
subdivide în douã unitãþi geologice distincte, ºi
anume: în linii generale, aria montanã corespun -
de zonei fliºului carpatic, iar aria colinarã, pânã
la Siret, corespunde zonei subcarpatice (molasã).

În alcãtuirea zonei fliºului intrã depozite
cretacice ºi paleogene care sunt rãspândite inegal

ºi, din acest motiv, ea se subîmparte în zona fli -
ºului intern, în care predominã depozitele creta -
cice, ºi zona fliºului extern, în care predominã
formaþiunile paleogene. În cadrul fliºului intern
au fost separate trei unitãþi tectonice, care alcãtu-
iesc trei pânze de ºariaj ce se încalecã succesiv,
de la vest la est, ºi anume: Pânza de Ceahlãu,
Pânza fliºului subcortical ºi Pânza ºisturilor neg re
(sau de Audia). Depresiunea posttectonicã ºi
intramontanã a Comãneºtilor s-a format în tim-
pul Sarmaþianului.

În zona fliºului extern au fost separate
douã unitãþi tectonice, ºi anume Pânza de Tarcãu
(în cadrul cãreia au fost separate mai multe zone
de facies) ºi Unitatea marginalã.

Zona neogenã sau zona subcarpaticã
cup rinde mare parte din avantfosa Carpaþilor Ori-
entali. În cadrul acestei zone au fost separate douã
subunitãþi, ºi anume: zona miocenã, care cuprinde
depozitele cutate ale avantfosei (W) ºi care are în
fundament depozite de fliº paleogen aparþinând
orogenului carpatic, ºi aria externã, care cuprinde
depozite sarmato-pliocene necutate ce acoperã
marginea scufundatã a vorlandului Carpaþilor
Ori en tali. Limita dintre cele douã zone este mar-
catã de o încãlecare importantã, ºi anume de falia
pericarpaticã. Depresiunea intramontanã a Breþ -
cu lui s-a format la sfârºitul Pliocenului.

Platforma Moldovenescã, situatã la est
de Siret, are un fundament alcãtuit din depozite
metamorfice placate de depozite paleozoice ºi
mezozoice, peste care se dispun formaþiuni bade-
niene, sarmaþiene, pliocene ºi cuaternare.

33.. IIssttoorriiccuull cceerrcceettããrriilloorr ggeeoollooggiiccee 
ddee iinntteerreess ggeemmoollooggiicc

Existã sute de lucrãri geologice publicate
de mai bine de 100 de ani cu privire la diferitele
unitãþi stratigrafice ºi structurale de pe aria ju de -
þului. Dintre acestea, majoritatea lor trateazã
prob leme referitoare la stratigrafia, sedimentolo-
gia, petrografia, paleontologia ºi tectonica di fe -
ritelor sectoare din judeþ. Totuºi, ºi din aceste
lucrãri se pot extrage ºi extrapola o serie de infor-
maþii utile referitoare la rocile ºi mineralele, care
pot prezenta un oarecare interes gemologic.
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Dorim sã subliniem faptul cã, încã de la în -
ceputul secolului trecut, MURGOCI (1902) ela-
boreazã o lucrare monograficã cu privire la chih-
limbarul din România, semnalând prezenþa aces-
tuia ºi de pe meleagurile bãcãuane. Dintre autorii
care au elaborat lucrãri de sintezã ce cuprind ºi
unele date utile referitoare la mineralele ºi rocile,
care apar pe raza judeþului Bacãu, amintim pe:
RÃDULESCU & DIMITRESCU (1966), MI -
HÃI LESCU & GRIGORE (1981), PÂRVU et al.
(1977), BÃNCILÃ (1958), GRASU et al. (1988),
BRANA (1967), BLEAHU et al. (1976). Lucrãri
referitoare la resursele gemologice ale ariilor din
judeþele învecinate au fost publicate de GHIUR-
CA (1988a, 1988b, 1999a). Acelaºi autor a publi-
cat, a redactat ºi sunt în curs de publicare 27 de
articole conþinând date despre resursele gemo-
logice ale tuturor judeþelor din Transilvania ºi din
Banat, precum ºi ale judeþelor, care includ în ari-
ile lor zone carpatice. La acestea se mai adaugã
cele douã judeþe dobrogene. Judeþele amplasate
în zone de câmpie ºi podiº, care au resurse gemo-
logice nesemnificative (12 la numãr), au fost
tratate într-o lucrare globalã. Pentru cei care ar
dori o documentare mai aprofundatã a unor as -
pecte geologice din judeþul nostru, pot apela la
datele cuprinse în cele 8 volume de BBiibblliiooggrraaffiiee
ggeeoollooggiiccãã publicate între anii 1926–1985 de cãtre
Institutul Geologic al României. Lucrãrile publi-
cate dupã anul 1985 vor apãrea în volume, care
vor fi publicate în viitor.

Din expunerea acestor date bibliografice
rezultã cã pe raza judeþului Bacãu nu au fost efec-
tuate pânã în prezent cercetãri sau prospecþiuni
speciale cu scopuri gemologice, cu excepþia chih-
limbarului. Încercarea de evaluare a poten þialului
gemologic al judeþului, pe care o efectuãm, se
bazeazã pe o serie de date bibliografice, precum ºi
pe ivirile unor minerale ºi roci în cadrul unor for-
maþiuni geologice ce apar în ariile ju de þelor înve-
cinate, dar care se continuã ºi în ju deþul Bacãu.
Remarcãm faptul cã, în cadrul Carpaþilor Orien-
tali, existã o serie de unitãþi stratigrafice ºi struc-
turale, care îmbracã faciesuri similare ºi care
încep din Valea Dâmboviþei ºi se continuã, ap roape
neschimbate, în tot lungul arcului carpatic pânã în
judeþul Suceava, trecând în Ucraina.

44.. RReessuurrssee ººii ppeerrssppeeccttiivvee ggeemmoollooggiiccee
îînn jjuuddeeþþuull BBaaccããuu

Dupã cum am amintit în capitolul intro-
ductiv, o condiþie apriori de detectare a unor vari-
ate minerale de interes gemologic este prezenþa
în aria studiatã a formaþiunilor, care aparþin do -
meniului magmatic (roci intrusive ºi extrusive),
domeniu principal generator ºi furnizor de mine -
rale geme. Analizând, pe o hartã geologicã, în
cadrul judeþului nostru rãspândirea celor trei ti -
puri principale de formaþiuni petrografice aparþi -
nând domeniilor magmatic, metamorfic ºi sedi-
mentar, constatãm cã, în aria întregului judeþ,
afloreazã la suprafaþã doar formaþiuni aparþinând
domeniului sedimentar. Întreaga suprafaþã a
judeþului (care este de 6603 km2) este alcãtuitã
din roci sedimentare de diverse vârste geologice
(de la Cretacic la Cuaternar) ce alcãtuiesc zonele
montane colinare ºi de podiº. Prin urmare, toate
rocile ºi mineralele, care pot prezenta un oare-
care interes gemologic au fost generate în cadrul
proceselor ce au condus la formarea diverselor
tipuri de roci sedimentare caracteristice
depozitelor de fliº ºi de molasã.

DDoommeenniiuull ffoorrmmaaþþiiuunniilloorr sseeddiimmeennttaarree
((66660033 kkmm22 == 110000%%)).. Suprafeþe reduse din ariile
vestice ale judeþului sunt alcãtuite din depozite
sedimentare ce aparþin zonei interne a fliºului
(Pânza de Ceahlãu, Pânza fliºului subcortical ºi
Pânza de Audia sau a ºisturilor negre), însã cea
mai mare parte a teritoriului judeþului este ocu-
patã de zona fliºului extern (Pânza de Tarcãu ºi
Unitatea marginalã); mai spre est urmeazã depo -
zitele de molasã ale zonei subcarpatice, pânã
aproximativ pe linia Siretului. La est de Siret se
dispun depozitele miocene de platformã (geolo-
gia a fost preluatã dupã hãrþile geologice ale
Institutului Geologic al României).

Ca tipuri petrografice, în cadrul tuturor
acestor zone sunt predominante argilele, ºisturile
negre, marnele, marno-calcarele, gresiile, ºistu -
rile grezoase, menilitele, disodilele, conglomera -
tele, nisipurile, gipsurile etc. De aceste depozite
pot fi legate ºi unele minerale ºi roci, care, în
unele cazuri, pot fi folosite ca materii prime, de
mai slabã calitate, în gemologie sau artã. Dintre
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resursele gemologice legate de depozitele sedi-
mentare, care le-au generat s-au le-au înmagazi-
nat, menþionãm: „Diamantele de Maramureº”,
ra dio laritele, lidienele, menilitele, lemnele silici-
fiate, chihlimbarul, gagatul, septariile, gipsul ºi
fosile. Primele cinci tipuri au în constituþia lor în
principal silicea (SiO2), ceea ce le conferã o duri-
tate ridicatã ºi, fiind practic inalterabile. Chihlim -
barul ºi gagatul s-au format fie din secreþiile unor
arbori, fie pe seama incarbonizãrii unor resturi
vegetale. Prezentarea lor o vom face în ordinea
vechimii sedimentelor, care le-au generat.

De ºisturile negre barremian–albiene, ca -
re apar în ariile vestice ale judeþului sub forma
unor fâºii orientate N–S, sunt legate urmãtoarele
resurse de interes gemologic: „Diamante de Ma -
ra mureº”, lidiene, spongolite ºi sferosiderite.

Am dori sã semnalãm în mod special ase -
mãnarea frapantã dintre roca mamã generatoare a
smaraldelor din Columbia (ºisturile negre) ºi cele
din Formaþiunea de Audia de la noi din þarã. Am
menþiona cã dupã GRASU et al. (1988), Formaþi-
unea de Audia din cadrul fliºului extern apare în
Pânza de Audia, Pânza de Tarcãu ºi Pân za de
Vrancea. De remarcat aici cã zãcãmintele de
smaralde din Columbia se încadreazã în categoria
smaraldelor generate de „ºisturile negre” (shales
noires) cretacice inferioare, bogate în ma terii or -
ganice (3%). Se considerã cã aceste ºisturi consti-
tuie o serie sedimentarã „poubelle”, care conþine
numeroase elemente chimice (fier, calciu, ºi, sub
formã de urme, beriliu, crom, vanadiu ºi pãmân-
turi rare). Ca minerale asociate sma raldelor din
viniºoarele de calcit dispuse perpendicular pe
stratificaþia ºisturilor negre, apar muscovitul, piri-
ta, albitul, grafitul ºi parisitul (un carbonat de
pãmânturi rare). Modelul geochimic elaborat pen-
tru geneza smaraldelor din Columbia eliminã
definitiv orice sursã magmaticã, el încadrându-se,
de o maniera originalã, în ciclul materiei organice
din ºisturile negre. Beriliul, cromul ºi vanadiul
necesare formãrii smaraldelor au fost mobilizate
de saramurile hidrotermale alcaline, care puteau
atinge temperaturi de pânã la 300 °C. La fel ca în
Carpaþii Orientali, ºi „shales noires” ale Cor di -
lierei Orientale din Columbia sunt intens cutate ºi
dispuse în pânze de ºariaj caracterizate prin nu -

meroºi solzi ºi zone anticlinale. Drenajul soluþii -
lor hidrotermale mineralizatoare ºi geneza sma -
ral delor este contemporanã cu apariþia acestor
structuri tectonice de încãlecare. Întrebarea este:
oare pot constitui ºisturile negre din Carpaþii Ori-
entali o premisã gemologicã vrednicã de a i se
acorda atenþie în viitor pe baza acestor conside-
rente, având în vedere ºi faptul cã aceastã zonã
s-ar extinde din Valea Buzãului pânã în nord, în
Bucovina, trecând apoi în Ucraina, Polonia ºi Slo-
vacia?

„„DDiiaammaannttee ddee MMaarraammuurreeºº”” ((== ccrriissttaallee ddee
ccuuaarrþþ)).. Sub aceastã denumire au fost descrise din
Maramureº, încã din secolele trecute, de la Boci-
coiul Mare, din cadrul ºisturilor negre, care apar
aici, niºte cristale mici (2–10 mm) de cuarþ,
transparente, limpezi ca apa de izvor ºi cu o
foarte mare putere de reflexie a luminii pe feþele
perfect geometrice ale cristalului ºi din acest
motiv, ele au fost asemuite cu diamantele ade-
vãrate. Pe acele vremuri, localnici le numeau
„dragã”, datoritã faptului cã erau foarte strãluci-
toare ºi atrãgãtoare. Aceleaºi cristale apar ºi în
Maramureºul Ucrainian de peste Tisa. Mai nou
ele au fost semnalate ca prezente si în Slovacia.
Mai târziu, ele au fost semnalate ca fiind pre zen -
te ºi în cadrul ºisturilor negre (Strate de Audia)
de la Ojdula (judeþul Covasna) ºi apoi de la Co -
vasna, tot din cadrul aceloraºi formaþiuni geo-
logice de vârstã barremian–apþianã. Aceastã for-
maþiune apare ca o fâºie continuã, mai latã sau
mai îngustã, din Maramureº ºi Bucovina pânã în
Valea Buzãului. Aceste formaþiuni generatoare
de cristale de cuarþ (autigen) apar cu deosebire în
Pânza ºisturilor negre (Audia), sub forma unei
fâºii cu lãþimi cuprinse între 200 m ºi 1200 m în
ariile vestice ale judeþului Bacãu, pe un alinia-
ment orientat aproximativ N–S, jalonatã aproxi-
mativ de hotarele localitãþilor Ghimeº-Palanca
(NW), Brusturoasa, Agâº ºi Coºnea (SE). Pentru
identificarea pe teren a nivelului, în care apar
„Diamante de Maramureº” (cuarþ), trebuie sã
men þionãm cã, în cadrul ºisturilor negre din Car -
paþii Orientali, au fost separate trei nivele lito-
logice, ºi anume: Orizontul inferior cu siderite,
un orizont median cu „Diamante de Maramureº”,
lidiene ºi spongolite ºi unul superior, al gresiilor
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glauconitice. În general, în aceastã stivã pre domi -
nã argilele negre bogate în substanþã organicã,
care le imprimã culoarea neagrã (de unde ºi nu-
mele de ºisturi negre).

Primul orizont cu concreþiuni sfero-
sideritice are o grosime de circa 200-300 m ºi
poate cuprinde, în pãrþile lui bazalã ºi superioarã,
nivele silicolitice de gaize-spongolite ºi lidiene.

Al doilea orizont cu lidiene (grosime de
250 m) are în partea lui bazalã niºte ºisturi negre
(argile ºistuoase bituminoase), urmate de un ni -
vel argilos-cuarþos, care adesea este strãbãtut de
diaclaze de calcit alb dispuse perpendicular pe
stratificaþia ºisturilor. În aceste diaclaze de calcit,
care s-au format ulterior diagenezei rocii, fie
direct în calcit, fie în golurile acestuia, cristalele
de cuarþ, respectiv „Diamantele de Maramureº”,
au dimensiuni cuprinse între 1 mm ºi 5 mm. De
obicei, în aceste diaclaze calcitice albe, în care
calcitul poate îmbrãca uneori aspecte compacte,
dar pot apãrea ºi forme cristalizate, cristalele mi -
nuscule de cuarþ autigen sunt idiomorfe (respec-
tiv au toate feþele cristalului bine dezvoltate),
sunt perfect transparente ºi limpezi. Cristalele de
cuarþ au toate feþele complet dezvoltate, semn cã
nu au concrescut pe un suport, ci direct în masa
calciticã. Ele apar mai frecvent în zonele, în care
în masa calciticã, sau pe suprafaþa acesteia, apare
o masã pulverulentã neagrã de origine organo-
mineralã. În mod obiºnuit, extragerea cristalelor
nu se poate efectua direct pe teren ºi, din acest
motiv, se vor recolta probe folosind un ciocan
geologic, cu ajutorul cãruia desprindem frag-
mente de rocã argiloasã foarte durã cu diaclaze
de calcit, pe care le depozitãm în sãculeþi de
pânzã, pe care îi transportãm la domiciliu. Acasã,
fragmentele de rocã vor fi puse în vase de porþe-
lan (creuzete) ºi se toarnã peste ele acid
clorhidric diluat (l0%). Din timp în timp, se ada -
ugã acid pânã când probele nu mai fac eferves -
cenþã, semn cã întregul calcit a fost dizolvat. Re -
ziduul rãmas se spalã cu apã, se usucã ºi apoi se
pune pe o coalã de hârtie neagrã, de pe care se
aleg cristalele idiomorfe de cuarþ. Recomandãm
sã se recolteze probe pe traseul vãii Trotuºului,
între localitãþile Tãrhãuº, Palanca, Brusturoasa,
Cotumba, Sulþa, de pe vãile Tãrhãuº, ªanþul, Cu -

chi niºa, Sugura, Sulþa ºi de pe afluenþii Cotumba
(N) ºi Cristesis (S) ai Sulþei. Mai spre sud de
Valea Sulþa, se mai pot ridica probe din ºisturile
negre ale pânzei de Audia, de pe vãile Ciobã -
nuºului, Oregului, Cristeº, Uzului ºi Dofteana. În
secolele trecute, „Diamantele de Maramureº” se
foloseau aºa cum sunt, fãrã nici un fel de prelu-
crare, prin montarea lor în mici bijuterii, pe mânere
de sãbii, obiecte de cult ºi pe obiecte artistice. Pen-
tru alte detalii referitoare la „Diamantele de Mara-
mureº” se poate consulta lucra rea GHIURCA &
VALACZKAI (1996). Crista lele de cuarþ cuprind
în ele incluziuni de hidrocarburi ºi, ca atare, ele
sunt considerate ca minerale bune indicatoare ale
prezenþei acumulãrilor de hidrocarburi. Cristale de
cuarþ similare denumite „Diamante” sunt citate ºi
din alte þãri, însã nu sunt atât de limpezi ºi de
strãlucitoare ca cele din România.

LLiiddiieennee.. Lidienele sunt considerate vari-
etãþi de jaspuri negre, fiind alcãtuite din calce -
donie amestecatã intim cu argile fine ºi substanþe
organice cãrbunoase. Apar în nivelele superioare
ale orizontului cu lidiene, care se dispune peste
cel cu cristale de cuarþ (Diamante de Maramu -
reº). Lidienele au forme ovoidal-lenticulare sau
lenticulare, au culoare neagrã, sunt compacte, au
suprafaþa netedã ºi finã ºi sunt cunoscute de biju-
tieri sub denumirea de „piatra de încercare a
aurului”. Au duritatea între 6–7 pe scara MOHS
ºi, de obicei, dupã eliberarea lor prin fenomene
de alterare ºi dezagregare a rocii lor mame, ajung
sã fie remaniate în aluviunile pârâurilor care strã-
bat ºisturile negre, respectiv orizontul cu lidiene
al acestora. În acelaºi nivel apar ºi niºte accidente
silicioase (gaize-spongolitice) ce pot prezenta ºi
ele un oarecare interes gemologic, dacã sunt
omogene ºi compacte. Atât spongolitele, cât ºi
lidienele s-au format prin acumularea îndeosebi a
spiculilor de spongieri ºi, mai puþin, a þesturilor
de radiolari. Lidienele, în afarã de folosirea lor ca
piatrã de încercare a aurului, mai pot fi utilizate
ºi la confecþionarea bijuteriilor de doliu ºi a unor
obiecte de artã. Dacã pe teren este greu de repe -
rat, în cadrul ºisturilor negre, orizontul cu lidi-
ene, trebuie sã menþionãm faptul cã el este situat
întotdeauna sub orizontul de gresii silicioase, cu
care se încheie suita ºisturilor negre (barremi-
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an–apþiene). Colectarea lidienelor ºi a spongo-
litelor se poate efectua din aceleaºi profile de pe
vãile menþionate la „Diamantele de Maramureº”.
Tot aici pot apare noduli de spongolite, dintre
care varietãþile compacte ar putea prezenta ºi
unele aspecte gemologice.

RRaaddiioollaarriittee.. Jaspurile radiolaritice sunt
varietãþi de calcedonie, care conþin peste 20%
pigmenþi ferici, în care caz au o culoare roºie, sau
pigmenþi feroºi, când au o culoare verde. Uneori,
ele pot avea chiar ºi culoare neagrã, datoritã
prezenþei substanþelor organice. Jaspurile se nasc
fie prin procese asociate vulcanismului, având o
genezã anorganicã, fie prin acumularea þesturilor
opalice de radiolari asociate cu hidroxizi de fier,
caz în care poartã numele de radiolarite ºi au o
genezã organicã. Ele sunt roci dure ºi apar ca
intercalaþii uneori metrice în roci sedimentare sau
în cele eruptive (diabaze). Alteori, ele apar în go -
lurile sau diaclazele unor roci eruptive. Astfel, în
stratele de Tisaru inferioare ºi superioare, din
zona fliºului extern al Carpaþilor Orientali sunt
descrise, de cãtre DUMITRESCU (1952), apa ri -
þiile de radiolarite roºii, verzi ºi negre sub formã
de intercalaþii în rocile argilo-marnoase.

AAcccciiddeennttee ssiilliicciiooaassee.. Din aceleaºi strate
au fost descrise ºi accidente silicioase de tip
chaille, care ar fi de naturã epigeneticã, în care se
recunosc resturi de spongieri ºi radiolari. Aceste
silicolite, spre deosebire de silexurile, care apar
ca noduli ce se desprind uºor din masa rocii cal-
caroase, fac corp comun cu marno-calcarele, în
care sunt incluse. Accidente silicioase de tip
chaille sunt amintite ºi din calcarele eocene din
cadrul fliºului ce apare în regiunea Târgu-Ocna.

De depozitele oligocene, care apar în cad -
rul Pânzei de Tarcãu, pot fi legate urmãtoarele
resurse de interes gemologic: menilite, lemne sili-
cifiate, chihlimbar, gagat sau jeu ºi septarii.

MMeenniilliittee.. Menilitele sunt roci fin stratifi-
cate, alcãtuite din opal pigmentat cu substanþã
bituminoasã (ºisturi menilitice), au o culoare bru -
nã-negricioasã, sunt compacte, dure ºi dungate.
Menilitele s-au format prin acumularea spiculilor
de spongieri ºi a frustulelor de diatomee, la care
se adaugã ºi un aport limonitic ºi argilos. Conþi -
nutul de substanþã organicã ajunge pânã la 17%

ºi, din acest motiv, alãturi de ºisturile disodilice,
ele sunt considerate drept roci mame ale petrolu-
lui din zona fliºului carpatic. Menilitele apar în
cadrul coloanei depozitelor oligocene sub forma
a douã nivele (menilitele inferioare ºi menilitele
superioare), care apar în aria judeþului Bacãu sub
forma unor fâºii orientate nord–sud, în care
depozitele oligocene au lãþimi ce variazã între
câteva sute de metri ºi 10 kilometri. O fâºie latã
de 5 km, care ar merita sã fie cercetatã în acest
sens, este situatã la vest de Goioasa, este strãbã-
tutã transversal de vãile Asãului ºi Trotuºului ºi
longitudinal de valea Camânca. O a doua fâºie,
latã de circa 10 km, apare în zona Bãilor Slãnic-
Hârja, fiind strãbãtutã transversal de vãile Caºi -
nului, Oituzului ºi Dofteana. Alte fâºii, mai sub-
þiri, apar la Tazlãul de Sus–Bolãtãu–Târgu-Ocna
etc. Ca urmare a dezagregãrii rocilor înconjurã-
toare ºi datoritã duritãþii lor ridicate (5,5-6,5), ele
ajung sã se concentreze în aluviunile râurilor, de
unde pot fi colectate. Pentru utilizarea lor în sco -
puri artistice sau gemologice se vor alege frag -
mente compacte, omogene, preferabil de culoare
neagrã.

LLeemmnnee ssiilliicciiffiiaattee.. Procesul de pietrificare
a lemnelor ºi a fragmentelor de lemne poate avea
loc în special în roci grezoase alcãtuite predomi-
nant din cuarþ, în roci vulcano-sedimentare ºi
chiar în roci argiloase. Substituirea, moleculã cu
moleculã, a þesuturilor organice ale lemnelor este
un proces complex, care are loc dupã îngroparea
acestora în sedimente ca urmare a circulaþiei unor
soluþii silicioase (SiO2). Descoperirea lor în roca
în care au fost îngropate (in situ) le conferã aces-
tora o mare valoare ºtiinþificã, deoa rece prin
determinãri xylotomice se poate preciza cãrui
gen de arbore îi aparþine restul fosilizat prin sili-
cifiere. Cunoscând vârsta geologicã a depozi telor
(pe baza datelor paleontologice), din care a fost
recoltat lemnul, se pot aduce contribuþii im -
portante la alcãtuirea pãdurilor din acea perioadã
de timp. Deci, lemnele silicifiate determinate,
alã turi de analizele palinologice, sunt folosite cu
succes la reconstituirile paleofloristice.

În mod obiºnuit, lemnele pietrificate
fiind dure (6–7) ajung, dupã eliberarea din roca
lor mamã, sã fie remaniate în aluviunile pârâ -

49



urilor unde ele apar fie sub formã cilindricã (une-
ori turtite), fie sub formã de aºchii paralelipipe -
dice. Aceste forme ne permit o separare a lemne -
lor silicifiate de alte pietre din aluviuni.

Lemnele care au suferit iniþial un proces
de incarbonizare, înainte de cel de silicifiere, vor
avea, de regulã, o culoare neagrã. Cele care au
suferit doar un proces de silicifiere, au culori gãl-
bui-cenuºii-albicioase. Rareori pot fi gãsite lem -
ne silicifiate, care apar colorate în nuanþe mai vii.
Teoretic, lemnele silicifiate pot apare pe toate
râurile ºi pârâurile, care strãbat aria judeþului, în
special pe cele situate la vest de Siret. Acestea
pot apare ºi în bazinul carbonifer Comãneºti.

Lemnele silicifiate gãsite remaniate în
aluviunile râurilor ºi care au structura organicã
bine pãstratã, însã cãrora nu le putem preciza
roca din care provin, pot fi utilizate pentru
confec þio narea unor obiecte de artã, iar cele
omogen co lorate pot fi folosite ºi în gemologie.

CChhiihhlliimmbbaarr ((==aammbbrrãã)).. Chihlimbarul sau
ambra este un mineral organic rezultat din fos-
ilizarea unor rãºini provenite de la diverºi arbori
(în special de conifere). Prin îngroparea acestor
oleorãºini în sedimente marine acestea pierd, în
timp, o serie de substanþe volatile ºi se transfor-
mã în chihlimbar. Ambra are o duritate micã
(2,5–3), greutate specificã apropiatã de a apei
(1,03-1,12 g/cm3), se aprinde la flacãrã degajând
un miros plãcut, este adesea transpa rentã, având
o culoare galbenã, însã apar ºi varietãþi roºii,
brune ºi chiar negre. Chihlimbarul, datoritã fap-
tului cã se prelucreazã uºor, este fo losit ca piatrã
de podoabã încã din Neolitic.

În cadrul judeþului Bacãu, MURGOCI
(1902) aminteºte de descrierea doctorului ISTRA-
TI în care sunt tratate mai multe chihlimbaruri de
la Târgu-Ocna gãsite cu ocazia unor sãpãturi
efectuate la Mosoare (4600 m depãrtare de Tg.
Ocna) în coasta unui deal, prin care s-a fãcut
tunelul liniei ferate. Aici el a localizat chihlim-
barul in situ în gresia de Kliwa impregnatã cu
ozocheritã. Acelaºi autor figureazã în lucrare (la
pagina 40) un profil al lui TEISSEYRE, între
Pãcura ºi Mosoa re, în malul stâng al Trotuºului,
profil în care sunt localizate ºi ivirile de chihlim-
bar. MURGOCI mai aminteºte cã fragmente de

chihlimbar în zãcã mânt secundar au fost gãsite ºi
în mina de sare de la Târgu Ocna, unde acesta ar
fi remaniat din depozitele oligocene. Se ºtie, mai
ales din ariile judeþelor Buzãu ºi Vrancea, cã, în
mod obiºnuit, chihlimbarul apare inclus în
depozite oligocene, mai ales în Gresia de Kliwa
inferioarã (cuar þoa sã), mai precis este legat de
niºte intercalaþii de argile nisipoase negre, bitumi-
noase, în care apar strate subþiri de cãrbuni de 1–2
cm, denumite de localnici „rosturi”. În aceste
nivele de argile nisi poase cãrbunoase intercalate în
gresii, chihlimbarul apare sub forma unor noduli
lucioºi de 1–2 cm pânã la 15 cm, având greutãþi de
la câteva grame la maximum 3,470 kg (cel mai
mare gãsit la noi în þarã în judeþul Buzãu).

Cele mai favorabile zone cu depozite
oligocene din cadrul Pânzei de Tarcãu, care pot fi
cercetate în vederea descoperirii nodulilor de
chihlimbar, sunt ariile indicate de noi la capitolul
menilite situate in ariile de la vest de localitãþile
Goioasa, Bãile Slãnic, Caºin ºi Moineºti. În co -
loana litologicã a depozitelor oligocene din aces-
te arii se va cãuta, de data aceasta, orizontul de
gresii albe-gãlbui (Gresia de Kliwa), în care se
vor localiza rosturile de argile grezoase-bitumi-
noase (negre) cu fine intercalaþii de cãrbuni, în
care, de regulã, sunt localizaþi nodulii de chih-
limbar. La fel, pot fi cercetate, în acelaºi scop, ºi
fâºiile de depozite oligocene cu Gresie de Kliwa
de la Tazlãul de Sus, Bolãtãu (din unitatea mar-
ginalã a fliºului). Petece mai restrânse de depo -
zite oligocene posibil putãtoare de chihlimbar
apar pe arii restrânse ºi în alte zone (ex. zona de
la est de Breþcu). În unele cazuri, fragmentele de
chihlimbar pot include în interiorul lor insecte
(muºte, furnici etc.), polen ºi fragmente de lem -
ne, elemente importante pentru reconstrucþiile
paleozoologice ºi paleofloristice. În acest sens,
pot fi cercetate carierele deschise în Gresiile de
Kliwa de la Slãnic-Moldova, Comãneºti, Doftea -
na, Lucãceºti, Moineºti, Târgu-Ocna, Dãrmã -
neºti, Valea Uzului etc., unde s-ar putea afla ºi
„rosturi” cu chihlimbar. De multe ori, nodulii de
chihlimbar detaºaþi din roca lor magazin ajung în
aluviunile râurilor, de unde apele viiturilor îi
transportã pe vale în jos pânã la distanþe aprecia-
bile, deoarece ambra are greutate specificã apro -
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piatã de cea a apei. Chihlimbarul din toate tim-
purile a fost mult apreciat ca piatrã de podoabã
mai ales în þãrile baltice, unde este scos la zi de
valurile mãrii ºi transportat pe plaje. Se prelu-
creazã uºor cu strungul ºi are un luciu strãlucitor.

GGaaggaattuull ssaauu jjeeuull.. Gagatul (sau jeul) este
o varietate de cãrbune bituminos, negru, care la
noi uneori apare asociat cu chihlimbarul în
stratele argilo-cãrbunoase (rosturi). Fiind un cãr-
bune bituminos, are un conþinut scãzut de apã ºi,
ca urmare, prin uscare nu decrepitã ºi rãmâne
compact. Ca ºi chihlimbarul, se prelucreazã uºor
la un strung de lemn, iar prin ºlefuire ºi lustruire
cu praf de gips poate fi transformat în obiecte
variate de podoabã de doliu. Luciul gagatului
este uºor unsuros, spre deosebire de cel al cãr-
bunelui obiºnuit care este sticlos. Pânã în pre -
zent, el a fost semnalat în judeþul Buzãu, dar nu
este exclus sã fie gãsit ºi în aria judeþului Bacãu.

SSeeppttaarriiii ccaarrbboonnaattiiccee.. Septariile, deºi nu
intrã în categoria pietrelor de interes gemologic,
sunt niºte concreþiuni constituite din argile car-
bonatice, au forme sferoidale sau ovoidale, iar în
interior conþin o serie de septe calcitice albe ºi,
mai rar, chiar unele fosile (crabi, moluºte). De
regulã, ele apar tot în depozite oligocene, pe
seama unor sedimente sau mâluri argiloase bo -
gate în substanþe coloidale. Din cauza reducerii
volumului masei prin uscarea coloizilor ºi
pierderea apei, se nasc o serie de goluri sau fisuri,
dispuse radiar ºi concentric ºi care, ulterior, vor fi
umplute cu diferite substanþe minerale dintre care
cea mai frecventã este calcitul, asociat uneori ºi
cu alte minerale, cum ar fi cuarþul, baritul, calce -
donia etc. Aceste concreþiuni sferice sau ovoi dale,
dacã sunt tãiate în felii paralele (cu discul diaman-
tat), pun în evidenþã un desen variat ºi estetic,
rezultat din secþionarea acelor septe concentrice ºi
radiare. Ele nu constituie materii prime pentru
gemologie, în schimb se încadreazã în categoria
pietrelor cu imagini ºi, ca atare, felii le de septarii
pot fi folosite ca fundaluri estetice pentru o serie
de obiecte artistice, sau ca fundaluri pentru ceasuri
electronice. Ele au dimensiuni cuprinse între 10
cm la 60 cm diametru (în mod excepþional se
cunosc în lume septarii cu diametre de 2,5 m) ºi,
de obicei, pot fi gãsite remaniate în aluviunile

râurilor, care strãbat depozitele eocene ºi
oligocene. Dacã în cursul transportului lor au fost
rulate, atunci pe sup ra faþa lor apare o reþea cal-
citicã albã vizibilã ºi care, uneori, are aspectul
unui fagure. În unele cazuri, ele pot conþine în
interior ºi forme de moluºte sau crabi fosilizaþi. În
ultimii ani, la noi în þarã au fost semnalate din
Transilvania ºi din Carpaþii Orientali apariþii de
septarii carbonatice dar ºi silicoase.

GGiippssuurrii.. Gipsul este o rocã de precipitaþie
chimicã, care apare sub forme lenticulare interca-
late în depozite evaporitice, uneori alãturi de sare
(halit) sau de sãruri delicvescente de potasiu. Ele
s-au format în medii lagunare, unde sãrurile
cuprinse în apa marinã au ajuns la concentraþii
mari, fapt ce a permis depunerea lor în stare
solidã. Lentile de gips apar în depozitele acvi-
taniene, helveþiene ºi badeniene de pe cup rinsul
judeþului nostru. Cariere de gips se gãsesc pe raza
localitãþilor Bogdãneºti, Oneºti (Perchiu), Sãndu-
leni ºi Târgu-Ocna. Gipsurile, având o duritate
micã (3), se pot prelucra ºi transforma cu ajutorul
unui strung în obiecte de artã (vaze, sfeºnice,
statuete etc.). Varietãþile albe ºi compacte se pre -
teazã ºi la colorãri artificiale în diferite nuanþe,
fapt ce le face mai atractive. Nu ar fi exclus sã
aparã ºi varietatea mai nobilã denumitã selenit.

Astãzi chiar ºi galeþi bine rotunjiþi ºi duri
ai unor conglomerate sau chiar cei din aluviuni,
prin simple operaþiuni de lustruire în vrac cu aju-
torul morilor rotative sau vibratoare, pot fi fo lo siþi
cu succes la crearea unor bibelouri zoo morfe sau
la placarea artisticã a unor suprafeþe. Dacã galeþii
sunt sortaþi pe diferite nuanþe, cu ajutorul lor se
pot crea chiar mozaicuri deosebit de artistice.

Chiar ºi unele fosile bine conservate de
talie micã (gasteropode sau lamellibranchiate)
gãsite în unele puncte fosilifere, în special în
depozitele sarmaþiene sau pliocene, pot fi folosite
ca obiecte de podoabã, mai ales când ele îmbracã
forme neobiºnuite ºi, în acelaºi timp, estetice.

55.. CCoonnssiiddeerraaþþiiii ddee oorrddiinn aarrhheeoollooggiicc

Din vestigiile arheologice gãsite în di fe -
ritele staþiuni paleolitice ºi neolitice se cunoaº te
faptul cã oamenii au început sã îºi confecþioneze
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unele unelte ºi arme durabile, tãioase sau de
strãpuns din diverse varietãþi de pietre dure ºi din
oase. Încã din acele timpuri, oamenii au observat
cã anumite pietre sunt foarte dure, rezistente la
uzurã ºi relativ inalterabile. Denumirea lor actualã
de silex derivã de la faptul cã, în majoritatea
cazurilor, în alcãtuirea lor intrã silicea (SiO2).
Pentru arheologi, denumirea de silex ne indicã o
piatrã durã, care prin lovire se desface în frag-
mente tãioase; pentru geologi, prin silex se în þe -
lege o varietate de silice microcristalinã (cal-
cedonie), care apare în roci carbonatice sub forma
unor noduli, care se desprind uºor din roca lor
mamã calcaroasã (ex. creta cretacicã de pe Prut ºi
Nistru ºi din Dobrogea), ele fãcând parte din cate -
goria accidentelor silicioase. Alãturi de acciden-
tele silicioase, oamenii paleolitici au încercat sã
prelucreze ºi alte minerale ºi roci silicioase, cum
ar fi lidienele, spongolitele, jaspurile radiolaritice,
toate fiind alcãtuite în proporþie mare din silice.

Încã din Paleolitic, oamenii au început sã
prelucreze prin cioplire (aºchiere) manualã aces-
te pietre dure pentru a-ºi fãuri anumite tipuri de
unelte sau arme necesare procurãrii ºi preparãrii
hranei. În etapa neoliticã, dupã dobândirea unei
îndelungate experienþe în alegerea ºi cioplirea
pietrelor dure, se trece treptat la confecþionarea
anumitor tipuri de unelte mai eficiente (topoare,
dãlþi, cosoare, ciocane-topor) prin diverse pro-
cedee de ºlefuire a acestora, procedee care stau ºi
la baza confecþionãrii primelor obiecte de cult ºi,
mai târziu, de podoabã. Un gemolog sau un ge -
olog bun cunoscãtor al pietrelor dure, care apar în
perimetrul judeþului poate identifica tipul petro-
grafic de rocã sau mineralele gãsite ºi poate stabili
chiar ºi zona de provenienþã a acestora pentru
diferitele unelte sau arme aflate în staþiunile arhe-
ologice paleolitice ºi neolitice, mai ales dacã ele
au fost confecþionate din resurse locale.

Astfel, pentru uneltele de piatrã (topoare,
dãlþi, cosoare, ciocane), gãsite în staþiunea din
Epoca bronzului de pe terasa înaltã a Oituzului,
lângã localitatea Bogdãneºti, se poate presupune
cã materia primã a fost recoltatã fie din pietri -
ºurile Oituzului, fie din cele ale Trotuºului, în
care se puteau gãsi remaniate lidiene, spongolite,
accidente silicioase, lemne silicifiate ºi menilite.

Nu ar fi exclus ca unele unelte ºi arme sã fi fost
confecþionate din una sau mai multe varietãþi de
pietre dure menþionate mai sus.

Determinãri petrografice ºi de prove-
nienþã topograficã a materiilor prime utilizate la
confecþionarea uneltelor ºi armelor gãsite în staþi-
unile paleolitice de la Buda (comuna Rãchi-
toasa), Lespezi (com. Gârleni), a celor neolitice
de la Podei–Târgu-Ocna, Viiºoara (Oneºti), Calu
(com. Piatra ªoimului), ºi a celor din epoca
bronzului de la Bogdãneºti, Borzeºti (com.
Solonþ), Cãbeºti (com. Podu-Turcului) s-ar putea
face pentru toate aceste staþiuni. Chiar ºi pentru
staþiunile dacice (Rãcãtãu, com. Horgeºti) ºi alte
staþiuni mai noi (Bãrboasa, com. Onceºti) se pot
aduce unele clarificãri cu privire la materialele de
construcþie de origine mineralã (folosite la con-
strucþia aºezãrilor) sau a materiilor prime folosite
la confecþionarea ceramicii. La rândul lor, arhe-
ologii pot furniza geologilor ºi gemologilor ele-
mente preþioase de datare în timp a unor pietre
folosite ca obiecte de podoabã gãsite în unele
situri arheologice. Pentru eventualele podoabe de
chihlimbar gãsite în necropole, se pot aduce une -
le precizãri cu privire la originea balticã sau car -
pa ticã a chihlimbarului, fapt care ar putea marca
chiar începuturile exploatãrii chihlimbarului din
România. O asemenea colaborare interdiscipli-
narã între arheologi, geologi ºi gemologi credem
cã ar fi necesarã ºi beneficã pentru cele trei dis-
cipline.

66.. CCoonncclluuzziiii

Potenþialul gemologic al judeþului Bacãu
face parte integrantã din marea zestre gemologicã
a României, care, exprimatã teoretic în procente,
ar fi de 100% pentru întreaga þarã. Dacã defal-
cãm acest potenþial gemologic general pe cele 41
de judeþe existente în þara noastrã, atunci putem
constata cã judeþului nostru îi revine o pondere
destul de micã, de abia 2,15%, fapt ce-l situeazã
în topul general al judeþelor pe locul 17. Acest
potenþial gemologic destul de scãzut este deter-
minat, pe de o parte, de constituþia sa geologicã,
alcãtuitã doar din depozite sedimentare (formaþi-
unile magmatice ºi metamorfice fiind total
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absente la suprafaþã), iar, pe de altã parte, de
absenþa cercetãrilor de interes gemologic. Dupã
pãrerea noastrã, ar fi indicat sã se facã prospecþi-
uni în special pentru descoperirea de noi arii de
apariþie a chihlimbarului, þinând cont mai ales de
faptul cã depozitele oligocene purtãtoare de chih-
limbar apar pe arii extinse în judeþul Bacãu. Între
resursele anorganice de interes gemologic sem-
nalate în judeþ majoritatea au în alcãtuirea lor
silicea (SiO2). Dintre acestea amintim „Diaman-
tele de Maramureº” (=cuarþ), jaspurile radiolari-
tice, lidienele, spongolitele, accidentele sili-
cioase, lemnele silicifiate ºi menilitele. În cate-
goria resurselor de naturã organicã amintim chih-
limbarul ºi gagatul. O poziþie aparte ocupã sep-
tariile, gipsurile ºi fosilele.

Prospecþiunile gemologice pentru lãr-
girea bazei de materii prime din cadrul judeþului
pot fi efectuate chiar de cãtre gemologi amatori si
de oamenii pasionaþi de tainele naturii ºi ale
pietrelor în general, care uneori pot ascunde în
ele frumuseþi ºi aspecte estetice nebãnuite. Deºi
semnalãrile noastre se bazeazã mai mult pe liter-
atura geologicã existentã ºi pe cunoaºterea
resurselor gemologice legate de anumite formaþi-
uni geologice cunoscute din ariile judeþelor înve-
cinate, totuºi noi avem convingerea cã cercetãrile
ce se vor efectua în viitor vor aduce noi date, care
vor întregi tabloul resurselor gemologice din
judeþ.
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(Majuscularea numelor de familie s-a fãcut din
considerente redacþionale, la nivel de volum. RReedd..)

BBáákkóó mmeeggyyeeii ((RRoommáánniiaa))
ggeemmoollóóggiiaaii ttaarrttaalléékkookk ééss kkiillááttáá--
ssookk
(Kivonat)

Bákó megye geológiai formációi
gemológiai értékû ásványokban és kõzetekben
szegényes színválasztékot kínálnak, a megye a
17. a romániai megyék között gemológiai poten-
ciál szempontjából. A tartalékok nagyobb része
kizárólag üledékes eredetû.

KKuullccsssszzaavvaakk:: Gemológia, „máramarosi
gyémántok” (kvarc), kalcedon, radiolaritek,
menilitek, borostyánkõ, faopál.

RReessssoouurrcceess eett ppeerrssppeeccttiivveess 
dd''iinnttêrreett ggeemmmmoollooggiiqquuee 
ddaannss llee ddééppaarrtteemmeenntt ddee BBaaccããuu
((RRoouummaanniiee))
(Résumé)

Les formations géologiques génératrices
ou détentrices de minéraux et roches aux quali tés
de gemme du département de Bacãu, nous
offrent une pauvre assortiment coloristique de
minéraux, fait qui situe le département par son
potentiel gemmologique dans le cadre du district
de la Roumanie dans la l7-ème place. La plupart
des ressources sont générées exclusivement par
le domaine sedimentaire.

MMoottss cclleeff: Gemmologie, „Diamante de
Maramureº” (quartz), lidiennes, calcedonie, ra -
dio larites, menilites, ambre, bois silicifié.
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