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I 

Considerațiuni generale asupra topografiei Bărăganului, 
asupra regimului apelor întâlnite cu Puţurile ordinare și a- 

supra alimentării cu apă a acestei regiuni. 

Domnilor, 

Incuragiat de amabila invitaţiune a onorabilului comitet al 
“congresului și de binevoitoarea intervenţiune a D-lui Theodor 
Fuchs, am profitat nu numai să Supun cunostinței și exa. 
menului critic al D-voastre resultatele geologice şi hidrologice, 
-obținute cu sondajul de lângă gara Mărculesei, pentru cău- 
tarea apelor artesiane, în straturile subterane ale câmpiei 
“Bărăganului, dar mai cu seamă ca să provoe luminatele 
D-vâstră discuţiuni și aprecieri, atât asupra valorii științifice 

-a unora din consideraţiunile nâstre personale, emise cu oca- 
'siunea, începerii acestor lucrări, cât și asupra modului nostru 
-d'a vedea în această grea, cestiune. 

Cei mai mulţi printre D-voastră știu, poate, că există în 
partea despre răsărit a României propriu zise o regiune nu- 
“mită de nrdinar Bărăgan, din causa mai cu seamă: a lipsei 
“de apă în straturile uşor accesibile țăranilor noștri; a secetei! 
Și uscăciunei din timpul verii; a vânturilor de la NE care o. 
'bântue continuu tot anul; a _viscolelor și furtunelor teribile) 
din timpul ernii; a lipsei de păduri; etc.
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Această regiune se întinde pe o supralaţă poligonală co- 

prinsă între riurile: Borcea, Siretu şi Râmnicu de o parte, jar 

de alta o linie care plecând din Râmnicu-Sărat ar trece prin 

Urziceni, Goştile şi ar urma-o apoi pe valea Mostiştea până 

la Dunăre. 

Din toată această regiune însă Bărăganu propriu dis nu e 

de cât platoul ceva ridicat și coprins între riul Ialomita, 

valea Mosztiştea şi Borcea. În această parte nivelul apei se 

menţine la adâncimi de 25 m. la 60!) înjos de la suprafaţă 

şi avem ast-fel o porţiune de 265.200 hectare unde se pie 

anual ca valoare locativă cel puţin 16! lei la hectar, ar 

4.193.200 lei în total, numai pentru că țăranii nu'și po' 

munca din causa greutăţii d'a putea avea apa necesa 

vitelor lor. 

D-nu P. P. Carpp, Ministrul Domenielor, ca s* | DE 

foarte însemnată pagubă pentru economia no. La ȘI 

din care o bună parte isbeşte direct venitul statului;  0pri- 

etar în judeţul lalomiţa, cât şi pentru ca să vie îi. ,utorul 

agricultorilor mari şi mici din această parte, a decis să populeze 

acest câmp, făcând câte-va sate model şi înscrisese în budgetul 

exerciţiului 1892—93 suma de 100.000 lei «pentru căutarea 

apelor artesiane pe Bărăgan». 

Inainte d'a începe lucrările, cu conducerea, cărora am fost 

însărcinat, mi s'a cerut să fac 'un studiu sumar al cestiunii 

apelor din această regiune, în limitele datelor geologice şi 

hidrologice ce se posedau atunci asupra acestui subiect. 

In urma unor cercetări amănunțite asupra puţurilor din 

Bărăgan şi localităţilor de p'imprejur, am constatat că idea 

de «lipsă totală de apă» în general respândită, este im- 

proprie, căci în adevăr apa nu numai că nu lipsește în Bă- 

văgan, dar ea se găseşte în cantităţi îndestulătoare și de - 

  

1) Cotele terenului sunt luate şi calculate cu reducerile cuvenite du- 

pe profilele şi indicaţiunile obţinute de la Serviciul întreţinerei C. F. R-  
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foarte bună calitate numai însă la adâncimi și în condițiuni, 
incompatabile, mai cu seamă cu înlesnirile de care dilnie au: 
trebuinţă ţăranii noștri şi peste mijloacele financiare de care; 
dispun comunele noastre rurale, pentru a'şi putea plăti in-; 
stalarea unei extracțiuni continue şi îndestulătoare. 

Câmpia Bărăganului propiu zis e un platou în mijlocie! 
de 86 kilometri lungime pe 32 km. lăţime, care se ridică; 
cam de la 82la 72 m. 1) d'asupra etiagelor Borcei și Ialomiţii.| 

Pe această suprafaţă — din. causa rarităţii ploilor, marei / 
Dermeabilităţi a solului, a unei evaporaţiuni puternice, pro- 
vocată de căldura solară şi vânturile care suflă continuu, — a- 
pele nu se adună mai nici o dată în mari cantităţi la supra- 
fată, așa că pe acest platou nu există mâncături (ravinements) 
apreciabile — numai un fel de mici ondulaţiuni— cea ce-i dau 
aspectul unei intinse câmpii cu totul orizontală. 

Singura depresiune de observat este aşa numita valea 
«Jigălia 2)», ce pleacă cam de lângă Frăţilești pe Ialomiţa şi 
se continuă spre miază-zi până la Borcea în apropiere cu : 
satul Jigălia, 

D'alungul acestei văi, care represintă oare-cum talvegul : 
transversal al Bărăganului, se găsesc punctele numai cu 32; 
m. altitudine d'asupra Borcei şi tot în lungul acestei erosiuni 
se află puţurile cu apa la un nivel de 17 la 25 m. în jos de 
la suprafaţă. 

Partea Bărăganului, care se întinde la răsărit de această : 
vale, se înalță mai brusc şi formează platoul de la Hagieni, 
Bobu, Vlădeni, etc.. care atinge peste 82 m. d'asupra, etia. 
giului Borcei şi unde apa nu se găseşte de cât la un mini- 
mum de 60 m. adâncime. 

Partea despre apus se înalță mult mai lin şi d'abia cam 

1) Aceste altitudini sunt calculate dupe cotele C. F.R. şi dupe harta 
Statului Major Austriac. Lipsa unei hărți topografice mai exactă și ma 
detailată ne-a fost și ne este foarte dăunătoare în studiul acestor cestiuni. 

1) Această vale poate să reprezinte urmele unei vechi comunicări 
între basinul riului Ialomiţa cu al Borcei.
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(către vre-o 100 km. la apus întâlnim altitudinile de pe pla- 

itoul Hagienilor. Două !) profile: unul longitudinal de la, Mo- 

"goşoaia, la Fetești Fig. i Pl. 3), saltul transversal de la Ca- 

lărași la Slobozia, (iig. 2 Pl. 3), dau o idee aproximativă des- 

pre relieful general al acestei regiuni. 

Pe întreaga parte de la apus de valea Jigălia, apa nu să. - 

găseşte la adâncimi mai mici de 3% or 45 m., mergând chiar. 

până la 58 m.2), dar mai pretutindeni ea se ridică 10-30 m 

d'asupra punctului unde a fost întâlnită și tot-d'a-una în foar' 

„mare cantitate și cu destulă violenţă la început. 

i Regimul?) apelor din aceste puțuri este cam urmă! 

| sau că apa e întâlnită la adâncime de 23—3Bmetri şi - . ? 

| ea se ridică numai de 8 sau 12 m. d'asupra punetu' 

ia fost găsită ; sau că pentru a o avea, trebue să se : 

i la adâncimi mai mari și în acesi cas ea se urcă d: 

1 20—30 m, în puț. 

Succesiunea și grosimile straturilor întâlnite de ordinar 

în săpăturile acestor puțuri din Bărăganu sunt următoarele: 

a) 0.50 m. la 1.20 m. pământ negru vegetal. 

b) 22 până la 62 m. leoss. 

c) După localităţi: când argil, când nisip fin cu puţină apă- 

d) Nisipuri grăunţoase şi petrișuri cu fosile rostogolite: 

| vivipara, lithogliphus ete. In acest strat găsesc de ordinar 

" puţarii apa care i inundă prin ascensiunea ei. 

Cum am arătat deja în toate aceste puțuri apa este a- 

scendentă și din causa ascensiunei ei, ele se presintă foarte sa- 

tistăcătoare la început —cu o apă excelentă din toate punctele 

de vedere-—dar din nenorocire nu încetează de a se înnisipa 

  

:) Aceste profile sunt întoemite după profilele de la întreţinere (C. 

F. R.). 

- 3) Puţu de la Ciulniţa și câte-va altele de la cantoanele porțiunii 

Lehliu-Elena. | 

:) După spusele puţarilor și ale oamenilor din localitate. 

 



cu atât mai repede cu cât se extrage apă mai multă. Din 
lipsa unui cuvelagiu special, care să împedice nisipul d'a veni 
în puț pe măsură ce se scâte apa, nisipul impins de curentul 
liquid se grămădește puţin câte puţin în fundul puţului. 

Debitul în aceste condițiuni ne mai fiind funcţiune de can- 
titatea, de apă pe care o poate da pătura, aquiferă, ci de can- 
titatea de apă care poate să se strecoare prin filtrul format 
din nisipul adunat în puț — cu toate că nivelul apei revine 
la cota ordinară, când nu se scoate apa un interval oare-care, 
variabil cu puţu şi grosimea stratului de nisip — debitul dic, 
scade din di în qi până în momentul când nisipul urcându- 
se cam până la nivelul unde se ţinea apa, puţul remâne 
aproape sec sau cu o cantitate de apă foarte mică, căci o 
'ată scoasă, ea revine la loc cu foarte mare anevoinţă, 
Acesta este istoricul cam al tuturor puțurilor ordinare din 

Bărăgan, înnisipările variind periodie după localităţi și după 
îngrijirile pe care proprietarii le pun pentru a le slei din 
când în când. 

Stratul de petriş cam nisipos, pe care puţarii din Bă- 
Tăgan numai îl ating și care a fost străbătut cu sonda dela 
Mărculești (fig. 1 Pl. 4) pe o grosime de 38 metri — în con- 
formitate cu datele obţinute în sondagele de la Cerna-Voda 
și Feteşti (fig. 3, 4 PI. 4) făcute cu ocasiunea poduiui peste 
Dunăre — cred că e pătura care cu siguranță conduce în ba- 
sinul Borcei și Dunării apele subterane provenind din infil- 
trațiunile superficiale a apelor meteorice ce cad pe regiunea 
șesului, pe o parte din regiunea colinelor și numai rar și 
întrun mod excepţional colectează și ape care ar proveni 
din straturi subordonate pliocenului. 

N'am avut mijloace să pot lua riguros nivelul diferitelor 
puturi din Bărăgan, am constatat însă aproximativ că nivelul 
acestei pături djluviale, — care 'şi are fundul pe argiluri!) 
compacte, cenușiu-verdii, pliocene şi care dă apa din pu- 
țurile ordinare ale acestei regiuni — cu toate că e influenţat 

') Găsite în sondajele de la Borcea, Mărculești şi în nişte săpături 
de sub Ialomiţa, făcute la fundaţiile de la moara D-lui Stănculeanu din 
satul Mărculești, 

|
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de micile ondulaţiuni ale solului, totuși presintă tendiţa pro- 

nunţată d'a se cobori cu cât înaintăm către Borcea şi se men- 

ţine de ordinar cam la 6 până la 13 m. asupra etiagiului 

acestui riu. 

„Acestea liind condiţiunile hidrologice în care se presintă 

: Bărăganu, cele d'ântâiu dificultăţi de invins erau: un capta) 

astfel ca să se impedice potmolirea cu nisip și un sistem 

! mai practic și mai economic pentru extragerea, apei!) 

Cestiunea unui cuvelagiu în bune condițiuni de filf . 

de durată este încă destul de delicată, mai cu searr. 

Bărăgan unde nisipurile "sunt foarte fine, şi dacă -: 

de întrebuințat nu lipsesc, nu e mai puţin ade .: 

mai toate lasă de dorit şi nu se recurge la ac -: „- 

mentare de cât când nu se poate face alt-fel. 

3 

Pentru extragerea apei alegerea aparatelor era ș - „ai grea. 

Condiţiunile de satisfăcut erau următoarele : 

Să se dea apă în abundență. să se dea continuu şi într'un 

mod practic şi economic. 

Inţelegând economia cam în modul următor: că dacă Statul 

— în ipotesa că s'ar găsi un sistem nu tocmai costisitor ca. 

număr şi dimensiuni de puțuri și pompe — ar trebui să tacă 

cheltuelile de primă instalaţiune, cel puţin întreţinerea și func- 

ţionarea, regulată să se poată face cu mijloacele de care dis- 

pun comunele noastre rurale şi fără ca Statul să fie silit să 

intervie cu ajutoare prea însemnate. 

Aparatele pentru extracţiune variază după trebuinţele la 

care -au să respundă și după condițiunile de instalare şi func- 

  

') Actualmente se scote întrun mod cu totul primitiv, consistând 

dintr'o funie care alunecă p'un scripete mobil în jurul unui ax şi care 

funie are lewat la un capăt un burduf de piele de bivol iar la cel-l-alt 

se poate înhama un cal, etc. 

a
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ţionare. In casul nostru pompele par cele mai avantagioase, 
atât întru cât priveste mai puţina alterațiune a apei, cât ȘI 
pentra numărul şi varietatea motorilor care li se pot a- 
dapta: cu abur, cu hydrocarburi, cu vânt, cu animale și 
omul la nevoie. 

Dar dacă pompele au dat și dau resultate avantagioase în centrele unde se pot avea cu înlesnire la îndemână lucră- tori speciali, oameni technici şi ateliere pentru instalarea, in- treţinerea și mai cu seamă numărul târte mare de reparaţiuni 
» sunt încvitabile la acest soi de aparate, în satele noastre 
mai ales cele din regiunea Bărăganului mi se pare că sar 
“va incomplect problemul alimentării acestei părţi, dacă s'ar 

ate întregi, cu oamenii și vitele lor, la discreţia câtor-va 
or cât de ingrijite și garantate ar [i ele. 
A deci înainte d'a mă opri la acest sistem, în ra- 

> aveam să'l presint, să vedem dacă nu cum-va 
nai practic s'ar găsi şi ast-fel am fost condus să LL - estiunea apelor arteziene, care în unele regiuni și su, „condițiuni au dat resultate foarte satisfăcătoare, 

In examinarea alimentării acestei regiuni e adevărat că nu | m'am oprit de loc la idea facerii unui canal pe Bărăgan, liind- ! că a priori și în afară de alte considerațiuni, prea detailate pen-! tru a le expune acum D-voastră, această idee o socot prea. costisitoare și inaplicabilă pentru dou& motive: ântâiu cum se vede din profilul transversal (Fig 2 PI. 3). Bărăganul se înnalță prea, sus d'asupra etiagelor Borcei și Ialomiţei pentru acest fel de derivaţiuni, şi al doilea pentru că Ialomiţa, care mi s'a obiectat de cele mai multe ori ca cea mai propice de abătut, pe lingă c'ar trebui să se înceapă canalul p'o dis- tanţă foarte lungă, dacă e vorba ca, apa să vie prin gravitate, dar mai important e că debitul acestui riu e prea mic, mai, ales față cu marea permeabilitate a stratului superior de 
pe Bărăgan.



TI 

Istoricul alimentării cu apă artesiană a unor regiuni 

de câmp din România 

[deia puţurilor artesiane nu e nouă, ea a fost propusă pen- 

tru prima dată, cred, de către Consilierul de Mine al Alteţei Saie 

Regale Marele Duce de Saxa, Doctorul Gustav Sehueler, care, 
. j A , A 

fiind chemat de către guvernul românesc «pentru ca să 

studieze crăpăturile şi alte fenomene ce resultară din cu- 

tremurul de la !!/sş ianuarie 1838», după cea visitat locurile 

ce suferise din causa marilor sguduituri, el a ajuns la con- 

vingerea că există ape artesiane sub câmpiile României. In 

adevăr, ca efecte ale cutremurului el constatase şi examinase 

cu de-amănuntul crăpături și deschidături umplute şi acoperite 

cu nisip din formațiunea pe care o numea «molassă». 

«Aceste nisipuri, după localităţi, fie însoţite de hidrocarburi, 

fie împinse numai de apă, țâșnesc până la suprafaţă și stră- 

bătând diluviul, formau grămedi, cordoane şi muşuroaie (Fig. 

3. PL. 3) Wasupra şi dalungul crăpăturilor la: Găvănești, 

Beilicu, Bemutu din judeţul Buzău; la Suţeşti, Grădiştea, Ro- 

goz, Malurile, Belciug, Lămotoşti, Cotu-Lung, Bolboaca, Corbu 

şi Băbenii din districtul Râmnicul-Sărat; Petroaia și Tăricenii 

pe Cricov în judeţul Prahova.» 

Aceste fenomene, în mod natural, el le consideră ca ar- 

gumente nediscutabile pentru ca să'şi poată permite să con- 

silieze căutarea apelor artesiane în unele părți ale ţărei. 

Iată ce spune el într'un capitol consacrat special acestei 

cestiuni !) 

Băgări de seamă de căpetenie asupra apăsărei a- 

„pelor care se află în pămentul de formațiunea molasei 

„şi dau dovedi că sar putea face în acest păment pu- 

„turi artesiane“. 

«Din cele ce s'au zis, resultează că straturile de piatră ale 

«munţilor Carpaţi trebue să aibă o povârnire foarte repede 

«spre Marea Neagră (Fig 3 Pl 3) care este partea de loc cea 

  

1) Supliment la jurnalul România, publicat în Februarie anul 1838. 
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«mai de jos, fiind că sa văzut că apele, care au eşit din 
«crăpături, care cu toate acestea erau foarte largi, s'au aruncat 
«în sus cu atâta repeziciune, în cât au ajuns la o înălțime de. 
«6 picioare. După toate dovedile se dă cu socoteala, că se vor 
«putea face cu bun spor puțuri artesiane în deosebite locuri 
«de câmp ale acestei ţări, care ar fi cu atât mai de lolos, cu 
«cât vedem că în multe din aceste locuri este mare lipsă de 
«apă. Prin așegarea acestui fel de puțuri «se va putea dobândi 
“n numai apa isvorâtoare din munţi, bună și curată, care 

'a curge afară din fața pământului, ci încă această apă re- 
de ţâșnitoare se va putea duce cu înlesnire în diferite lo- 
“unde va [i trebuinţă. 

că la sfredelirea acestor tel de puțuri se vor între- 
mijloacele noui, prin sfredele cu prăjini de lier și 
e se dobândeşte scopul cu mai puţină cheltuială, 

+ face cu puţină cheltuială puțuri artesiane care 
îmbelșugare de apă». 

. a fost pusă în practică către 1865, încercându-se 
un s - roceni pentru alimentarea orașului Bucureşti. 
Dar h atunci ca şi acum, puţin obicinuită cu acest 
fel de: „Ssperiase că la adâncimea de 250 metri nu A A . . > 

- sa dat îinu ue apă ţâșnitoare şi după ce s'au consultat mai 
mulți specialiști, lucrarea a, fost întreruptă pentru tot-d'a-una.. 

Argumentele, caro se aduceau contra ideei căutării apelor: 
artesiane, erau și sunt numeroase și de diferite ordine. Voi 
încerca să vă expun câte-va din ele. 

A) Foetterle, consultat pe la 1870 asupra nereușitei son- dajului de la Cotroceni — după ce visitase câte-va din ju- 
dețele noastre — conchisese, fără să escludă posibilitatea 
existenței apelor artesiane, «că aducerile cuaternare au, «trebuit să acopere părţile joase ale României cu deposite | «de peste 600—800 m. grosime și prin urmare pentru a putea 
»intâlni straturi care apar în Carpaţi, ar trebui să ne coborâm 
«la adâncimi, care fac puţurile artesiane prea costisitoare pen- 
«tru avantagiile ce le oferă.
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B) D-nu Matei Drăghiceanu, într'o conferință ţinută la 

societatea geografică în 1889 !) exclude ori-ce posibilitate 

a apelor artesiane în România, din causa marei tălii de a lun- 

gul Dunărei, care, după domnia-sa, ar da eșire în acest fluviu 

mai tutulor apelor subterane ce pleacă din Carpaţi. 

De curând, într'o conversaţie care am avut'o, reducând în 

parte această ohiecţiunc, dânsul exclude ori. ce posibilitate 

a apelor artesiane în România, din causa numtrului mare de 

falii, crăpături şi îndoituri, care le bănuește că ar exista pe 

teritoriul românesc, de la Dunăre la Carpaţi, şi care între- 

rupând continuitatea straturilor aquitere, le ar face să peardă 

puterea de ascensiune în virtutea căria ele ar trebui să ţâş- 

nească d'asupra solului. 

C) Alţii argumentează că posibilitate de existența apelor 

artesiane nu poate fi, pentru că albia clasică, represintată În 

toate manualele de geologie şi hidrologie, nu există la noi în 

toate direcţianile din causa rupturii dalungul Dunării și des- 

chiderii dela Est. 

D) D-nu Galeriu, ?) după ce se pronunţă că în diluviu «stra- 

«turile permeabile în cestiune nu alternă în toată întinderea 

alor eu straturi impermeabile, puternice care să menţină 

apele în presiune», iar pentru cretaceu «că în fine din causa 

«fracturei constatată în calcarul de Cerna-Voda (care e ju- 

«same) existenţa, acestei stânci (a cretaceului) în apropriere 

«de câmpia Bărăganului nu tormează un indiciu sigur pentru 

«găsirea apelor ţâșnitoare pe şesul de pe malul stâng al Du- 

c«nărei», conchide ast-fel: «dacă mai examinăm structura şi 

«disposiţiunile straturilor neogene de sub deluvianul disei re- 

«giuni ni se ridică ori-ce speranţă de a căuta cu succes ape 

«țâșnitoare în terenuri compuse mare parte din argile, marne, 

«alternând cu gresii carpatice, în care circulaţiunea şi abon- 

«denţa apelor subterane suni cu:tutul inferioare apelor care 

«circulă în terenurile cretacee şi deluviale. 

  

"+) Buletin Soc. Geogr. Trim. 2 1889. 

2) Studii geologice asupra puţurilor artesiane din România 1693.  
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E) n ne D-nu Bottea 1) chiar în urma resultatelor strati- 
grafice indiscutabiie, obținute cu sondagiul de la Mărculești, 
exclude posibilitatea apei artesiane mai sus de 800-—1000 
metri, pe motivul că straturile din Carpaţi înclinând către S.E. 
sub un unghiu măsurat de d-nu Gr. Ştefănescu cam de 
+0, ele nu pot fi întâlnite în dreptul Bucureştilor de cât la, 
adâncimi de la 800 m. în jos (!?). 

In urma celor expusenu vă veţi mira că imposibilitatea 
'stenței apelor artesiane la noi era universal admisă, o- 

" şi ne oficial, și cu foarte mari ne-ajunsuri putea ci- 
nu să opue o opirniune contrarie, dar să facă să se în- 
că un examen critic, imparţial, a tutulor acestor ipo- 
nutea să ne presinte tot cu atâtea șanse de reușită 
stența cât şi existența apelor artesiane la noi. 

să lie lipsa totală de apă a unora din oraşele 
d “mp şi intervenţia, câtor-va persoane, care nu se 
an, „+. usținerea părerilor ce expusei, pentru a se o- 
biec iute această complectă argumentare poate [i foarte 
adeverată în unele părţi ale ei, dar că n'are ca basă de cât 
ipotese și iar ipotese, fără nici o probă de valoare adevărat 
sciinţilică în cestiunea de resolvat şi pe terenul acesta nu nu. 
mai că se pot presinta alte ipotese, poate tot atât de plausibile, 
dar în ori-ce cas acel complex de argumentări şi ipotese tre- 
bue verificat, Cea ce ne agrava situaţiunea şi mai mult e 
că în aceste cestiuni —și cu o singură încercare într'un 
punct care nu e toemai cel care ţi] indică conjecturile ipo- 
tetice pe care le ai în vedere —nu te poţi pronunța categoric. 
da sau ba, cum se aşteaptă cei care vin să te consulte, ci: 
«că se poate întâmpla foarte bine să avem — că probabilitățile 
sunt egale de o parte şi de alta —eu cred că da— ete.» afir- 
maţiuni care, cu drept cuvânt, nu sunt de natură a, indestula 
pe mulţi din cei ce nu sunt în curent cu asemenea cestiuni. 

') Apa orașului Bucuresci, anul 189% pag. 35 şi 4l,



Cu toate astea am putut să fac să se admită: 

1) Că un singur puț la o adâncime de 250 fi—iîntru cât e 

vorba mai ales de ape artesiane şi într'o regiune așa de puţin 

esplorată în adâncimile ei — nu e un resultat care să poată 

fi considerat în mod sciinţific ca tranşând definitiv cestiunea. 

2) Că ipotesa lui Foetterle, ori cât de plausibilă ar părea, 

trebue cu toate astea, mai cu seamă geologicește judecând 

lucrurile, să lie verificată, dacă nu în mai multe puncte, cel 

puţin în una sau două alte încercări să se meargă la adân- 

cimi mai serioase ca cea de la Cotroceni. | 

3) Că rolul falielor și crepăturilor e strâns legat de natura 

mineralogică și starea petrografică a terenurilor în care sai 

produs, de diferinţele de nivel provocate şi de circumstanţeie 

şi fenomenele care le au însoţit (1). Căci dacă foarte adesea 

ele servesc în terenurile tari, compacte, de canale care în- 

lesnesc venirea ori coborârea apelor, într'un foarte mare nu- 

măr de casuri, mai cu seamă în terenurile mobile și plastice 

de grosimi şi întinderi considerabile, ele întrerup continuitatea 

şi împedică eșirea apelor din unele pături. 

'Trebuesc dar argumente alt-fel complectate pentru a proba 

pe de o parte eșirea apelor subterane în basinul Dunărei și 

pe de alta influenţa acestei resuflări asupra artesianităței a- 

cestor ape subterane în toate pârţile solului nostru. Singur 

faptul presenţii crăpăturilor și micilor îndoituri presupuse — 

în care punct al globului nu sunt crăpături sau ondulaţiuni? 

— şi nereușita unei încercări sau două, mai cu seamă când 

sunt fapte care se contradic, cum vom avea ocasiune să ve- 

dem mai departe, nu constituesc argumente care se pot so- 

coti ca lămurind pe deplin cestiunea şi care ar exclude net 

posibilitatea existenței apelor artesiane, or trebuinţa altor în- 

cercări, nici dacă judecăm sciinţifie cestiunea, nici dacă ne ra- 

portăm la statistica nereușitelor din regiunile reputate ca cele 
- 

  

') Daubrâe. Eaux souterraines. G&ologie expsrimentale. — Belgrand. 
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mai artesiane. Pot ti adevăruri în aceste ipotese, dar d-voastră 
știți mult mai bine ca mine, că nicăeri ca în geologie nu se 
întâmplă ca unul şi același fenomen să fie resultatul a cause 
extraordinar de multiple şi în nici o altă sciință ca în geo- 
logie nu s'au vădut ipotese emise de corifeii acestei ramuri a 
sciințelor naturale, care cu toate acestea au avut trebuință 
să fie până într'atât ciuntite, pentru a fi reduse la adevărul 
strict ce conțineau, în cât cu greu se mai pot recunoaște 
acum. 

Mi-e permis deci să mă îndoesc și să continuu cu cerce- 
ile, până la presintarea altor argumente mai alt-fel probate 

1 legături mai evident strânse de cestiunea care o avem 
solvat, fără ca prin aceasta să ating valoarea și suscep- 
ea autorului acestor ipotese. 

'acă sunt falii, crăpături şi îndoituri în Carpaţi și 
ei, trebue să se ţie seamă însă: 
” Xturile de la controforturile (poalele) Carpaţil or 

ȘI .pnes. -a wunăre şi Marea-Neagră sunt sau par de un alt 
ordin de denivelare, cu totul redus, față cu denivelările din 
Carpaţi. Rolul lor deci, în aceste regiuni de câmp, asupra 
perturbaţiunilor ce se pot aduce în circulațiunea apelor din 
păturile atinse de ele, a diferit de rolul ondulanţilor din munţi. 

b) Că formațiunile noastre pliocene, diluviale şi actuale, 
sunt în general terenuri mobile, plastice și moi !) susceptibile 
de ori-ce îndoituri, gata la ori-ce umpluturi de crăpături mai 
apreciabile şi ele conţin — pe grosimea, de 177 m. constatată 
în Bărăgan și mult mai mare în părțile de munte — pături 
impermeabile puternice și numeroase. 

** fnrmaţiuni acoper ţara românească ca o manta 
„în 7, “imi considerabile din Carpaţi 

«nă la, Dunăre și mai departe 
Caii 

  

) Intrebuințăm acest caliheau, „.ntru a indica în totalitătea lor ni- sipurile, argilele și marnele cu toate varietățile lor şi în starea mișcă- toare, clisoasă și ceva compactă cum se presintă la noi. 
*) Androussow. L'stat de la mer noite â l'€poque pliocene.
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5) Că în adevăr disposiţiunea straturilor de la noi, po cât se poate observa, nu presintă în toate direcțiunile albia 
clasică din toate manualele de geologie și hidrologice, dar — pe lângă că o albie cu marginile ridicate în toate direcţiunile, 
cum 0 vor cei mai mulţi, se întâmplă extraordinar de rar în 
natură — e faptul că apa subterană e supusă, în condițiuni 
particulare bine înțeles, la aceleași legi hidrostatice şi hidro- 
dinamice, care sunt stabilite în hidraulică şi fenomenul ascen- 
siunei și deci al artesianităţei poate avea loc în alte condi- 
iuni de teren de cât acelea ale unor cuvete complecte — 
teoria acestor fenomene a fost dată de mult de către Darcy 
şi Dupuit. !) 

6) Că dacă terenurile cretaceului — pentru motive spe- 
ciale mărilor care le-ai depus și deci constituţiunii lor petro- 
gralice, disposiţiunilor statigrafice și configuraţiunilor oro- 
gralice — sunt acele care în cele mai multe regiuni se pretează 
mai bine la circulaţiunea și ascensiunea apelor, acest liquid 
însă circulând în sinul pământului fără de nici o preferință 
pentru cutare or cutare formaţiune, ci pur și simplu în pă- 
turile permeabile ale ori-cărei formaţiuni care presintă goluri 
— provenind fie din natura petografică a straturilor, fie din cră- 
pături în condițiuni ca infiltraţiunile să poată avea loc —e na- 
tural că sunt şi alte formaţiuni de cât cea a cretaceului, ca- 
surile nu lipsesc și din cele mai apropiate de noi, ca Un- 
garia 2), Crimea 3) ete., care pot, cel puţin într'un cerc regional 
sau local, să se. presinte în condițiuni hidrologice tot atât 
de avantagioase ca şi regiunile ocupate de cretaceu. Toc- 
mai dacă alternanţele de gresii cu pături impermeabile, pre- 

  

1) Casurile posibile vor fi enumerate în conferinţa ţinută de noi la 
Societatea politecnică. ii 

Darcy: Les fontaines pualiques de la ville qe “Diiun, 
Dupuit: Etudes thsoriques et pratiques sur le mouvement des eaux 

C. Lembke Revue univerșelle des Mines eto. T. II. 1878. 
*) Golowinsky: Les puits artesiens en Tauride. 
:) Publicaţiunile d-lui Iulius Holovăts asupra puțurilor arţesiane din 

Ungaria din Jahrbuch der Kân. ungarischen geologischen Anstalt,
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supuse de d-l Galeriu î), sar (i continuat până la Dunăre, 
contrar părerei d-sale, eu cred că am fi avut oare-care spe- 
ranţă de reuşită în aceste straturi. 

7) Că ipotesa adâncimei kilometrice la care ar trebui să 
întâlnim straturile afleurând în Carpaţi, susținută de d-nul 
Bottea 2) numai pe motivul că straturile pleacă din Carpaţi cu 
o înclinare de 40, pe lângă că este, cum vedeți, o metodă 
particulară a d-sale d'a determina adâncimile straturilor la. 
distanțe aşa de mari de la punctele unde se ivesc, dar cra 
deja infirmată prin resultatele obținute cu sonda de la Cotro- 
ceni și Bărăgan. a 

Acestea fiind obiecţiunile pe care în cursul nenumăratelor 
discuţiuni ce am avut, am crezut că le puteam opune ipo- 
tesclor pe care vi le-am enumerat mai sus, cred de datoria 
mea, înainte d'a trece mai departe, să spun câte-va cuvinte de 

"0 lucrare foarte importantă a. d-lui C. lacovencu 3) fost con- 
sul al României la Odesa, singură în afară de acea a Dr. 
Schueler, care admite probabilitatea existenţei apei artesiane 
sub câmpia Bărăganului. 

D-nul lacovencu, în raportul d-sale presintat d-lui Ministru 
al Domeniilor, după ce examinează topografia, Bărăganului și 
a munţilor noștri, alura probabilă a straturilor subterane (lig. 
4P1. 3); regimul ploilor la noi; mersul ipotetic al apelor sub. 
terane; obstacolul pe care-l opune masivul Dobrogei, cu ineli- 
națiunea straturilor ce-l compun, trecerii apelor din România 
în marea Neagră pe sub acest masiv; ajunge la probabilitatea. 
posibilităţii existenţi apelor artesiane, dar numai în straturile 
cretacee şi jurasice, dacă se vor putea ajunge cu sonda. 

Trebue să aduc un omagiu autorului acestui raport, măr- 
turisind că lucrarea d-sale mi-a servit foarte mult și că de 
și diferim mai mult de cât în majoritatea opiniunilor și expli- 
caţiunilor emise de d-sa, sunt însă multe părţi £ 
resante şi în total raportul e o lucrare instructă    

  
ŞI 1) Galeriu. Op citat, 
SĂ n :) C. Bottea op citat, pag. 35 Sos ') Raport presintat d-lui Ministru al Domeniilor. ADU S/
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Considerațiuni asupra condițiunilcr în care apele subte- 
rane circulă sub solul Munteniei şi al Moldovei de jos. Rolul 
și influența diferitelor falii constatate la noi şi a pliocenului 

cu formațiunile posterioare asupra acestei circulaţiuni. 

Fasele prin care a trecut idea puţurilor artesiane fiind ex- 
puse, viu acum l+ modul nostru dea vedea în această cestiune. 
Pentru ca să pun mai bine în evidenţă, să concretizez fel: 
nostru d'a judeca în această cestiune a puţurilor artesiane la 
am căutat să întocmesc o secţiune ideală —c'un relie” 
lului pe cât mai exact mi-a fostcu putință — din creşte. 
paţilor și până la Marea Neagră (Fig. 1P1.2) Aceast 
care, proporţional cu determinările geologice şi 
ce se vor face la noi, o să aibă trebuință de: : a 
de detaliu, resurnă însă cam tot ce avem ca. atât 
asupra formațiunilor şi stratigrafiei, cât și amiș.. - dina- 
mice, care sai constatat la noi. Fracturi şi deniv. -ri am fi- 

gurat multe, chiar foarte puţin probabile, numai ca să pot 
avea controlul și critica D-voastră asupra modului nostru d'a 
înțelege rolul acestor falii,„—așa cum ele se presintă şi cu cir- 

cumstanţele care le-ai însoțit,-—asupra apelor subterane inte- 

rioare pliocenului. Ca elemente am avut atât datele adunate 

personal în excursiunile care le-am făcut în Carpaţi cu D-nul 
Theodor Fuchs în 1892 şi cu D-nul Androusow în 1893, cât 

şi alte date obținute din lucrările care le conduc și din pu- 

blicaţiunile lui Cobalcescu, M. Drăghiceanu, Sabba Stefă- 

nescu şi alții. 

Indoiturile și încreţiturile de terenuri, care aii dat naştere 

Carpaţilor şi Balcanilor, formează—dacă observăm linia ce ar 

urma-0 Carpaţii româneşti, partea de Nord a Balcanilor și 
masivul Dobrogei — un mare circ eliptic, deschis destul de 

adânc la cele două extremităţi ale axului cel mare şi anume: 

  

') Mulţumirile mele d-lui Inginer Radu Pascu, care mi-a ajutat la de 
terminarea acestor cote după barta Statului-major Austriac pentru Ro- 

mânia şi a Statului-major Românesc pentru Dobrogea.
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Porţile de fer la apus și şesul între Focșani şi Măcin la răsărit. 

Figurile 1, 2 și 3 dau o idee despre -conturul acestui circ şi 

despre relieful transversal şi longitudinal, întoemite în general 

după Stieler's şi după cotele liniilor noastre ferăte, ce-l străbat. 

în lung şi în lat pentru partea ţărei românești. . ra 

Dunărea care '] tae aproape paralel cu axul cel măre, re- 

- presintă talvegul superficial şi servește de canal colecior al 

apelor ce curg pe suprafaţa şi. în straturile imediat supe” 

rioare ale acestui întins basin. Numai p'a locurea, și mai cr 

seamă în partea mai despre apus, poate să primească în basi” 

ei o mică parte din apele păturilor adânci. Ast-fel acer 

viu, aruncându-se către sud de la intrarea lui în Rr 

împarte circul în două părți inegale, lăsând spre * 

tinsele și mănoasele câmpii ale Valachiei, iar s: 

formând malul râpos al Bulgariei. 

Considerat în întregul lui — (Carpaţii româneș. * sa- 

nina, Vratanitza-planina, Stara-pl., Troyan-pl., Si. -.-:: „Hai- 

duci-Cokar-pl., Sakar — Balcan, Fisck, Vaivoda ;/ -ic sau: 

Hadgi-Oghlu-Pazardjik și masivul despre nord al „obrogei) 

— acest basin presintă, comparativ cu alte basine artesiane, 

condițiuni foarte avantagioase peniru probabilitatea posibi- 

lităţei țâşnirei apelor subterane în unele puncte și regiuni 

ale întinderei lui. 

Așa între altele : | 

A) Mersul straturilor plecând din Carpaţi — sunt cele care 

ne interesează direct —. pentru toţi câți au încercat să repre- 

sinte formațiunile noastre, geologice şi disposiţiunea lor stra- 

tigrafică, ca şi pentru mine, e coborându-se (linia de cea. 

mai mare pântă) cam în direcția. mijlocie de la NNS către 

SSE. Figurile (3. 4.5.6. 7. Pl. 3) represintă secţiuni ideale 

asupra formațiunilor ţărei noastre--date de : Sehueler, Cobăl.. 

cescu, !) D-nii: M. Drăghiodanu, 2) Gr. Ştefănescu ?) şi C. Ila- 

covencu £). a 

:) Memoriile geologice ale școalei militare 1888. 

:) Buletinul societăţei geografice 'T. II, 1883. 

> Luată din cartea Dlui Inginer C. Chiru, Canalisarea riurilor 189£.. 

*) Din raportul presintat D-lui Ministru.
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B) In tot lungul marginilor basinului, unde apar formațiunile 

din adâncimi, se constată straturi permeabile alternând cu 

straturi impermeabile. și aceasta pe lărgimi însemnate— deci 

posibilitatea infiltraţiunilor. 

C) Ploi şi zăpedi abundente (0m.71) cad în părţile muntoase 

unde se ivesc aceste formaţiuni ale straturilor subterane—deci 

probabilități d'o cantitate de apă infiltrată îndestulătoare. 

D) Un așternut puternic de straturi mobile, plastice și 

impermeabile — format din pliocen mai cu seamă, diluviul 

şi aluviunile moderne — acopere România, de la Carpaţi până 

la Dunăre şi mai departe în Marea-Neagră, 1) — deci posibili- 

tatea ca apele subterane să fie ţinute sub presiune. 

" După «Explorations de la Mer Noire; Ostrumow, Androussow eto.» 

şi «Traveaux de la Comision internationale des bouches du Danube» 

fundul Mării Negre de la Dobrogea spre Odesa are o pantă de 1* şi 

e acoperit de depuneri actuale —consistând dintr'un nămol ceva cam 

nisipos, dar foarte puţin permeabil — până la depărtări considerabile în 

mare.



    

E) Lipsă de isvoare puternice sau linii de isvoare abun- 
dente, care să ne arate ca siguranță o venire considerabilă 
la suprafață a apelor subterane, în drumul care-l fac de la 
Carpaţi la Mare. 

F) O diferenţă de nivel, comparativ mai mult de cât în- 
destulătoare, între fundul văilor care tae regiunile afleurmen- 
telor în munţi şi intre părţile joase ale basinului. 

Cele dântsiu încep cu 180 m. la poalele munților şi merg 
până peste 800 m. în părţile de sus, pe când altitudinele 
regiunilor de câmp variază între 18 și 120 m. dasupra 
Mărei Negre 2) | 

G) Regiuni cu înălțimi mici (18 la 67 m.) d'asupra nive- 
Inlui Mărei Negre, deci cele mai neînsemnate influenţe tre- 
hbuesc avute în vedere, când e vorba să apreciem regimul 
țâșnitor sau nu al apelor noastre subterane. 

H) O distanţă „destul de mare—peste 400 kilometri— între 
câmpii şi liniile unde par a eşi apele subterane în Marea 
Neagră; deci pentru multe punte se poate întâmpla ca tra- 
valiul ce trebue să-l învingă o moleculă de apă, pentru ca 
plecând din Carpaţi să poată ajungă la Marea Neagră, să fie 
mai mare de cât travaliul ce ar avea de învins, pentru ca 
să sc rădice în ţevile de sondă până la cota suprateței. 

Toate, cred ei, condițiuni do importanță capitală și spe- 
cial avantagioase in cestiunea ce ne preocupă. 

Partea care intervine de întunecă și complică modul d'a vedea, a priori, teoretic, în ceea ce privesce posibilitatea a- 

:) Lipsa unei hărți topografice, cu indicarea exactă şi clară a îinălţi- milor, se resimte la fie-care rând. Dupe cotele C. F. R.: (eu deducerea 
celor 23m.43) avem punte în țară numai cu 8 m. altitudine (?) d'asupra Mărei Negre. Ar fi de dorit ca aceste cote să se reducă toate la același reper și să se fixeze, ca in Ungaria, o tăbliță in fie-care staţie indicând 
altitudinea soclului d'asupra Mării. -



pelor artesiane în acest ba;iin, sunt: fracturile de la Dunăre 

şi cele care ar mai exista în alte părţi ale ţărei şi mai cu 

seamă lipsa de date asupra uniformităţei constituţiunii şi asupra 

modului de depunere şi da se presinta, din Carpaţi și până 

la Dunăre, dacă nu până în Balcani, al formațiunilor subor- 

donate pliocenului. 

Să examinăm aceste fracturi şi importanţa lor, căci pentru 

constituirea şi modul d'a se presinta, al straturilor subor- 

donate pliocenului, n'avem afară de afleurementele incom- 

plete şi neîndestulătoare din Carpaţi și Balcani, nici un pun: 

de reper în câmpiile ţărei noastre. 

Denivelarea produsă între ţărmul bulgar și ce 

prin faliile de la Dunăre, merge crescând cu câtne 

în jos pe acest fluviu. Aşa că de unde nu exist? 

Porţile de fer, în dreptul Bărăganului, dupe re 

nute cu sonda, această denivelare e acum!) de ră 

rotundă. 2) - 

' Denivelările din restul ţărei până la poalele Carpaţi.or, se 

"constată atât de puţin importante—afară de cea a ţermului” 

stâng a Ialomiţei, care în partea de jos a riului pare a se fi 

coborât cu vre-o 28 metri mai jos de cât malul drept—în cât 

Cobălcescu nu le menţionează nici în Geografia sa, nici în stu- 

! diele lui geologice publicate în 1883. Asupra acestui fapt, de 

mici denivelări post-pliocene, insist căci, cum vom vedea, 

el e foarte important din puntul de vedere al influenţei ce 

') Zic acum, fiiud că această denivelare pare că nu s'a produs toată 

de o dată, ci s'a repetat. Ceea ce ne îndreptățește și mai mult să luăm 

această precauţiune e că in Bărăgan diluviul pare a fi cu vre-o 36 m. 

mai jos de cât actualul nivel al Mărei Negre-—deci o prăbuşire post- 

diluviană poate a solului nostru. 

2) B calculată ast-fel: Noi în Bărăgan suntem la 34 m. dasupra 

| Mărei-Negre şi sarmaticul am atins cu siguranță la 178 m. de la su- 

prafaţă, adică la Lî+ m. in jo: de n'velul Mărei și cum sarmaticul din 

dreptul sondagiului în Dobrogea e la 106 metri d'asupra nivelului Mă- 

rei, avem deci o diferenţă între partea superioară a straturilor. = 144 

+ 106 = 250 m. 

T
m
 

o
.
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credem noi că exercitează pătura de terenuri pliocene imper- 
meabile asupra apelor din terenurile subordonate. 

In ceea, ce priveşte faliile de la Dunăre, ţinând seamă că 
laturile ambelor părţi ale circului indicat 'și-au pantele lor 
către acest riu—ipotesele ce trebucse examinate pentru ces- 
tiunea care ne preocupă cred că sunt următoarele: 

Sau că apele subterane, ale diferitelor formaţiuni subor- 
"onate pliocenului, găsesc prin falii o eșire în basinul Du- 

“ei așa de considerabilă, în cât din causa chemărei către 
stă linie absorbantă (?) ele pierd o mare parte din tendința 

vu în drumul lor d'a se ridica până către cota punc- 
"de sai infiltrat şi ast-fel numai e posibilă țâşnirea, la 

aceste falii umplute și mâncate de depositele și 
"ului, diluviului şi perioadei actuale, lasă apa să 

s. » aşa mici cantități, în cât regimul lor de ape sub 
Dr . menţine încă pe tot parcursul lor până la Mare şi 
deci  „vilitatea d'a avea ape arteziane în unele puncte. 

Cestiunea, cum; vedeţi, e grea de deslegat a priori și pen- 
tru a mă! pronunța categoric şi mai aproape de adevăr ar 
fi trebuit să pot avea: | 

Debitul mijlociu al Dunării la Vârciorova şi la Brăila; 
înălţimele apelor meteorice care cad anual în diteritele 

puncte ale circului delimitat ; 
debitele mijlocii ale diferitelor riuri cari alimentează d'o 

parte şi d'alta Dunărea, luate acele debite atât la eșirea ri- 
urilor din munți cât și la virsarea lor ; 

câte-va dragage în fundul acestui fluviu ete. 
Numai posedând aceste date și discutând diferitele citre 

obținute, s'ar putea presinta resultate mai positive în această 
cestiune. Dar cum nu dispuneam și nu dispui de cât de foarte 
puţine din toate aceste foarte interesante observaţiuni, am 
fost și sunt silit să încorc să răspund, ca și predecesorii 
mei, totiîn mod teoretic.
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Să luăm întâi faliile de la Dunăre: 
Denivelarea între țărmul românesc și cel bugar, cu toate că 

ea a trebuit să se continue în timp, însă puternicile for- 

maţiuni depuse de marea pliocenă în România și lipsa totală 

sati foarte mica, desvoltare a formațiunilor din aceiaş epocă 

în Bulgaria, ne obligă să admitem că seufundătura principală a 

avut loc după epoca sarmatică și la începutul epocei pliocene. 

De la acea dată partea despre sud a tracturei remâne afară 

din ape, iar țara românească e năvălită de ramificaţiunile 

mărei pliocene. Puternica desvoltare a depositelor acestei 

mări în Carpaţi şi grosimea lor redusă și numai de 106 m. 

în Bărăgan,—dacă facem abstracţiune de erosiunile diluviale, 

care probabil trebue să fi lipsit în părţile acestea ale ţărei 

şi din contră au fost înlocuite cu umpluturi și aduceri — 

die că diferința aceasta de desvoltare a straturilor din această 

formaţiune, în aceste două părţi alo ţărei, ne forţează să ad- 

mitem, că acel golf pliocen era mult mai puternic — cel puţin 

ca erosiuni — în părţile de sus ale ţărei ocupate în parte acum 

de îndoiturile Carpaţilor. 

Faptul important şi de' reţinut -- pe lângă această 

manta de formaţiuni pliocene care acopere țara noa- 

stră—e că de la începutul epocei pliocene şi până adi, 

malul bulgăresc a servit ca țărm golfarilor pliocene, a- 

pelor diluviale şi erosiunilor actuale. Şi dacă straturile 

subterane din România, subordonate pliocenului, trebue 

să se razime pe țermul bulgăresc, ca întrun diă mai 

mult sau mai puţin vertical, și urmând mii și mii de co- 

tituri, pliocenul nostru cu diluviul și depositele actuale, 

din causa erosiunilor continue în acest nenumerat şir 

de ani, trebue să fie în transgresiune pe terenurile 

mai vechi ale Bulgariei și falia principală din regiunea 

acea trebue să fie la vro câţiva kilometri mai la nord 

de ţermul actual al Dunărei și acoperită de formați- 

unile : pliocenului, diluviului şi erosiunilor actuale (fig. 4). 

In sprijinul acestei păreri e nu numai modul natural d'a 

fi al lucrurilor, dar mai e existența calcarului de Rusciuk pe 

malul stâng al Dunărei, găsit sub depositul actual, cu oca-
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siunea, săpăturilor de la facerea cheiului din Giurgiu; sunt 

și resultatele obţinute cu niște mici sondage (fig. 3. 4. Pl. 4) 

făcute cu ocasiunea punerei pilelor podului de peste Dunăre !) 

şi mai cu seamă un strat format din erosiuni de țărm întâlnit cu 

sonda din Bărăgan dela 140 m. în jos și compus din cal- 

care sarmatice or chiar jurasice rostogolite, cu dimensiuni 

de 3—4 c.m. şi amestecate cu fusile pliocene (psilodon, con- 

geria, etc.) cea ce indică, că ţermul, care a trebuit să dea 

acest material calcaros și cu așa dimensiuni, nu putea să fie 

la distanța la care e adi ţermul Dunărei, ci din contră mult 

mai aproape de sondă. 

Pentru cele-l-alte falii din restul ţării până la Carpaţi— cum 

am ar&tat şi cum reese din examenul reliefului solului— 

denivelările post-pliocene, 2) provocate cu ocasiunea îndoitu- 

rilor care au rădicat această formaţiune pliocenă până la alti- 

tudinea, de 1240 m. în munţi, nu se constată să fi fost așa 

de puternice în cât să fie posibilă libera, eşire a apelor sub- 
terane. 

S'ai produs și se produc continuu crăpături, dar micile 
denivelări care le-au insoţit n'au afectat terenurile post-sar- 
matice în acelaș grad ca faliile Dunărei şi de sigur cele 

contemporane lor, în Carpaţi, terenurile anterioare acestei for- 

mațiuni. 

Ţara noastră, din contră, se presintă de la Dunăre la 

Carpaţi ca un tot neintrerupt, diferințele de altitudini între a- 

1) Căci pe când sub malul Dunărei s'au dat de calcarurile jurasice, 
la Borcea ele nu sau atins de loc. 

2) Denivelările produse cu ocasiunea cufundărei sarmaticului, care a 
făcut posibilă reîntoarcerea mărei pliocene la noi, pare că au fost mult 
mai puternice în spre regiunea Carpaţilor de cât la Dunăre, căci în 
munţi pliocenul ia o desvoltare pe care repausatul Cobălcescu (0p 
citat) o socotea de 1000 m. grosime, iar D-nii Fuchs şi Androussow, 

în escursiunile în care "i-am insoţit, o considerau de la 400 la 700 m, 

Dar acele denivelări din naintea pliocenului au fost deja umplute prin 
depositele acestei formaţiuni, d'asupra lor şi-aă așezat marea plioceriă 
de la noi erosiunile ei.



  

devăratele !) maluri ale diferitelor noastre riuri sunt în a- 

ceastă regiune, afară de Ialomiţa în partea de jos şi Du- 

nărea bine înțeles, pot dice neînsemnate — rar se ridică 

peste dou&-deci de metri și mai sus — cea-ce e puţin față 
cu cei 106 m. grosime de pliocen găsiți în Bărăganu şi mai 
cu seamă cu grosimea, pliocenului în: spre Carpaţi. 

Rămâne îndoială pentru ipotesa când diluviul ar fi umplut 

de nivelările post pliocene în cât să nu se mai cunoască, dar 

“acest lucru trebue probat și deci trebue să recurgem la 
omdage, 

"m vedeţi, întregul şir de expuneri ce am adus înaintea, 

astre și examenul ce lam făcut diferitelor falii ce ar 
"noi se resumă în a stabili că țara noastră e aco- 

- când de la regiuni destul de înalte ale Carpaţilor 

Dunăre și mai departe în marea Neagră, "de o 

ni... “muri pliocene, diluviale și actuale în totalitatea, 

lor i... 4, (2 plastice şi în mare parte impermeabile 
—np. ui »sime ce variază între 180 şi 70) m. —- şi des- 

legarea cestiunei care ni s'a pus se reduce la răspunsul care | 
'1 vom da, întrebărei următoare: 

Crepăturile simple saă cu denivelări, pe adâncimi așa 
cum le am arătat, permit ele în aceste terenuri moi şi 

plastice o scăpare a apelor terenurilor inferioare, în 

așa cantități în cât ele să-și peardă presiunea care 

ar trebui so aibă din causa înălțimei punctelor unde 

ele se infiltrează, sau acele piştitari sunt nule or ne in- 
semnate, faţă cu volumul apelor infiltrate, în cât nu 
au nici o influenţă asupra regimului ascendent al apelor 
de sub păturile pliocenului? 

  

1) Trebuesc considerate malurile primitive, care din causa erosiunilor 
se ţin mai departe de vadul actual, şi din ele nu partea superioară erodată 
de ape, ci cota straturilor identice, din aceaş formaţiune, puse în evi- 
dență d'o parte și d'alta prin mâncăturile apelor. 

2) Argile, marne alternând cu nisipuri în Carpaţi, iar în Bărăgan 106 m. 
neintrerupți numai de argile şi marne impermeabile.



Fiind-că diferenţa de altitudine între nivelul Dunărei 
şi unele puncte ale şesurilor noastre nu e așa de mare, 

depositele și erosiunele de la sarmatic încoa, care sau 

depus peste faliile Dunării, nu provoacă ele o resis- 

tență asupra eșirei apelor prin acele crepături în cât 

găuri de sondă, ce sar deschide în anumite puncte ale 

țărei și la adâncimi diferite, să fie pentru eşirea apelor 

la suprafața căi de o resistență de învins mult mai 

mică de cât scurgerea prin straturi până la faliile Du- 

nării și strecurarea prin acele falii acoperite cum 

am spus de depositele unei întregi formațiuni? 

Asupra, cestiunii așa cum am redus'o și degagiată de cele- 

Valte consideraţiuni care o complicau, aș dori să atrag bine- 

“voitoarea D-voastră atenţiune și pentru discuţiuni și lămuriri 

asupra ei, m'am grăbit să alerg în mijlocul D-voastră. 

Căci pentru mine mi se pare că nu se poate exclude 

ştiinţiliceşte nu numai probabilitatea existenţei apelor artesiane 

în stratele subordonate pliocenului de la noi, dar mai cu 

seamă trebuinţa de a controla prin sonde diferitele opiniuni 

ce s'au emis asupra acestui subiect, fără să se arate mai 

întâi cu probe evidente, cum se nimicește acţiunea ce trebue- 

s'o aibă această manta de terenuri în mare parte impermeabile 

şi care, cum am spus, pleacă de la Dunăre şi se urcă, acoperind 

cu grosimi din ce în ce mai puternice formațiunile sub ordo- 

mate, până la altitudini considerabile în Carpaţi. 

Ştiu cât poate fi expus cine-va la greşeli, mai cu seamă în 

consideraţiuni geologice, asupra ţărilor ne studiate încă, și 

de aceia am recurs la luminatul D-tră control. 

Dacă ne ţinem la părerea, care e deja admisă în hidrologie, 

că crăpăturilor din terenuri plastice, mai cu seamă de gro- 

simi însemnate, şi fără alte condițiuni speciale, nu li se poate 

acorda o aceiaşi influență asupra circulaţiunei apelor ca cră- 

păturilor din terenurile tari, capabile de a lăsa mici golurl
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între cele, atunci circul de care v'arm vorbit, beneficiază nu 

numai de condiţiunile favorabile pe care le am enumerat 

mai sus, dar ţinând seamă de punctele cu o altitudine foarte 

mică asupra mărei Negre, care le avem în câmpiile noastre, 

poate să aibă în avantagiul său şi alte consideraţiuni, care 

alt-fel ar fi neglijate. Așa nu numai travaliul care trebue să 

'] învingă apele subterane, pentru ca să se strecoare de la noi 

şi până în marea Neagră poate interveni, dar chiar resistența, 

0) care o opune, din causa diferenţei de densitate (= ),. 

“pa de mare apelor dulci, trebue avută în vedere în consi 

raţiunile ce se fac asupra posibilităţei ridicării apei până la 
"rafaţă. 

"miţend această opiniune, care se impune a priori și în mod 
1, eu cred că strecurarea apelor din straturile inferioare 

nurile noastre pliocene și post pliocene e foarte nein- 

mai cu seamă că dacă crăpăturile cu mici denivelări 

_ marne și argiluri ar juca același rol, asupra ințil- 

„anilor apelor, ca şi crăpăturile din terenurile tari, atunci, 

avend in vedere numărul crăpăturilor, care s'au produs la supra- 
faţa globului, mă întreb cum mai e cu putinţă posibilitatea pă- 

turilor impermeabile pe lungimi ca cele care au fost admise 

în cele-l'alte basine artesiane ? 

Cu felul acesta d'a vedea lucrurile, nu ne rămânea încă, 

între altele, ca parte unde șansele nu erau tocmai egale, de 

cât modul cum sar comporta cu apele, care vin din Carpaţi, 

straturile din partea Bulgariei şi Dobrogiei, puse, prin faliile 

Dunărei, faţă în faţă cu straturile subordonate pliocenului 
de la noi, mai cu seamă că această denivelare, cum am spus 

deja, e din ce în ce mai mică, cu cât ne urcăm în susul Du- 
nări. Dar şi aci se putea invoca ca mai în sprijinul părerei 

noastre întâiu, că acele pături pleacă de la Dunăre, ridicându- 

1) Din causa stratului impermeabil depus la gurile Dunărei şi mai 

departe in mare, apele de la noi trebue să iasă la adâncimi însemnate 
în mare. A se vedea plan. 50 din atlasul lui Stieler's.
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se în spre Balcani ') şi pe urmă în Părţile mai de jos de. pe malul drept al Dunări apar şisturi cristaline, care nu sunt tocmai de natură a permite, pe sub solul Bulgariei şi Dobrogei, o trecere lesnicioasă în marea Neagră, apelor sub- terane care vin din Carpaţi 

O altă considerație, care trebue să 'şi aibă importanța, ei și foarte însemnată, asupra regimului apelor noastre subterane, e că riurile noastre tae foarte adânc în munte tocmai această pătură de terenuri pliocene, făcând să apară în tund formaţiun; mai vechi. Ast-fel se creagă o mulţime de soluțiuni de discon. tinuitate în partea de sus a păturii și în felul acesta în5lţimile liniilor de infiltraţiune se reduce considerabil pe unele locuri. 

Ca o verificare sau complectare a, acestor vederi ar fi fost indicaţiunile pe care ni le dau natura, felul, precum și regi- mul diferitelor isvoare, puțuri și lacuri de la noi. 
In această ordine de idei s'a invocat și „se invocă, ca probă de discontinuitatea păturii formată de pliocen şi deci ca probă de venire la suprafață a apelor subterane, unele lacuri și câte-va puțuri sărate din Ialomiţa, din părţile de Jos ale Buzău- lui şi Râmnicului și. din regiunea Brăilei. 
Pentru aceste lacuri voi aminti că Cobălcâscu începuse un studiu metodic al acestei cestiuni, prin câte-va sondage îm- prejurul Bălţii-Albe, dar din nenorocire a, murit înnainte de a da lumină resultatele cercetărilor sale. 

  

ta 

1) Faliile Duş,” $ fiind acoperite, apele straturilor subordonate plioce- nului ar trebui sa iasă dincolo la niște înălțimi care tot par a fi su- ficiente pentru ca u„ceste ape să fie încă ţâșnitoare la noi. Contrar acestei păreri ar fi existenţa unui isvor pe malul stâng al Dunărei, care, după spusele oamenilor, aduce câte o dată frunde de brad (?). Nu am putut încă verifica acest fapt.



    

      

Impreună cu d-l Androussow am visitat lacurile Amara şi Fundata și din discuţiile ce le-am avut și sub reserva unor lucrări ulterioare, am conchis, că până la un studiu mai amă- nunţit al acestei costiuni, nu se poate opri cine-va la expli- caţiunea prin falii dată de d.] Bochet pentru Lacul-Sărat, sau la ivirea acolo a unor isvoare cu ape sărate, ce, plecând din munte și străbătând diferite strate, ajung aci, cum crede d Gr. Stetănescu. 
Grosimea diluviului și pliocenului; forma, modul d'a și ridica fundul și locul ce] ocupă aceste lacuri în mijlocul depositelor diluviale; basinele cărora, le servesc ele ca reci- piente colectoare; existenţa sporadică a, unor deposite argi- loase sărate, de natura celor depuse de aceste lacuri, în mij- locul terenurilor diluvialc, ca probă de existența de--altă dată a unor asemenea lacuri, care acum s'au umplut deja; presenţa puțurilor !) sărate din asemenea formaţiuni; faptul că împrejurul acestor lacuri și dedesubtul depositelor sărate Și argilului care le serveşte de albie se găsesc ape dulci, ete. ne'au făcut să ne întrebăm dacă nu sunt mai multe causele 2) ce contribuesc la sărarea acestor lacuri și dacă acele cause se perpetuă și adi, sau au fost o dată pentru tot-d'a-una ș'acum 
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') Puţuri cu apă sărată sau găsit la Călărași de către C. F. R., la Țăndărei și Perieți (Poenaru-Bordea). 
*) In lacul Amara, se adună primăvara ape ce “i dau o lungime de 3300 m. și lărgime medie de 420 m. Vara se reduce această întindere de apă la vr'o 2400 m. lungime şi cam 380 m, lăţime. Cantitatea ae apă care 0 perde prin evaporaţie e de peste 950.000. m. e. şi dacă am ad- mite la metru cub de apă adunată în lac numai 2u0 grame săruri solubile, luate din terenurile pe care apele s'au scurs sau provenind din reacţiunile ce au loc sub influența atmosferei și în lac, am avea 199.000 kgr. săruri ce se adună în basinul de la Amara în fie-care an, pentru a săra din ce în ce apele ce rămân în timpul verei. Cum, între vare-care limite, cantitatea de apă din timpu! verei e anua] aceiași, sărarea lacului, în cursul timpului, e posibilă ; ; a trebuese de cât analise exacte, care să ne arate dacă sărurile ce se găsesc în lac sunt numai cele ce pot proveni din stratele de pe ande circulă apele până să vie în lac și cele-l-alte reacţiuni locale or atmosferice, sau dacă nu sunt şi săruri ce nu se pot explica de cât ca provenind din straturi sărate. ” 

—
_
—
_
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n'avem de cât efectele lor. Cum aceste fenomene pot avea 
mai multe explicaţiuni, pe lângă sondage și observaţiuni la, 
faţa locului, pentru ca cine-va să-și poată da o părere mai 
întemeiată, trebuesc niste analise minuţioase și bine stabilite 
asupra naturei, felului şi provenienţii sărurilor şi. elementelor 
ce apele conţin. Fără un așa studiu numai presenţa. acestor 
lacuri sărate nu poate fi o probă certă 1) de. venirea la 
suprafață a apelor subterane. 

D-l Drăghiceanu invoacă ca dovedi de venirea apelor la s 
prafaţă, pe lângă falii, existența unor îndoituri cu crăpătu; - 
isvoare ce au să fie descrise într'un memoriu al d-sale c. 
Primăria Bucureștilor?). Pe cât am discutat 3), acele înd 

  

') D-nu Galeriu op. cit. susţine existența unei formaţiuni . 
post pliocenă ca causă a acestor lacuri. Opiniune care nu e în 
mentată cu destule probe, pentru a o admite ca cea adev...: 
care trebue minuţios examinată, mai cu seamă dacă se ad: 
fundare post diluviană de 36 m., cum ne-ar indica-o soi...:. 
Bărăgan. 

*) Când va apare memoriul d-lui Drăghiceanu voi reveni asup:.. -.. 
cestiuni. 

*) Cât pentru coordonarea resultatelor, după indicațiunile de te- 
renuri date în diferite sondage, care s'au executat, mi se pare, o încer- 
care mai mult de cât îndoioasă. Aș înţelege ca una şi aceeași per- 
soană, sait mai bine un grup de persoane, să aibă la disposiţie materialele 
din aceste lucrări și să încerce o coordonare serioasă, şi metodică du- 
pă studiile geologice, paleontologice și petrografice ce ar face asupfa 
lor. Dar când e atât de greu și trebue o observaţiune ş'o atenţiune 
cu totul particuiară şi foarte luminată, pentru a precisa diferitele ma- 
teriale scoase dintr'o sondă — când nu există în această ordine de 
idei umbră de clasificare, de nomenclatură ori terminologiă uniforme 
și bine stabilite la noi, pentru ca, înțelegerea să fie cu putinţă —când nu- 
mai afirmaţiunile fie-căruia și pe ici pe colo câte o secție — foarte 
bine desinată —joacă rolul determinant, mi se pare că a se incerca cine-va 
să. impue, numai cu ceea ce avem, nisce asemenea coordonări, e a lăsa 
câmp fantasiei fie-căruia să se incure cât o putea, iar nici de cum 
a recurge la o metodă sciinţifică d'a observa lucrurile. De acea eu cred 
că e de neapărată trebuință mai cu seamă pentru cestiunea apelor la 
noi, ca, fie la Universitate, fie la un Minister ori-care, să se determine
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şi crăpături, pe lângă modul natural d'a se produce niște 
așa fenomene, mai sunt întemeiate pe nivelul piezometrie al 
apelor din câte-va puțuri şi pe debitul unor isvoare sau linii de 
isvoare ce d-nia-sa a determinat, Eu, până la alte probe mai 
„complecte, nu cred că acele nivele şi isvoare pot fi considerate 
ca tranșând geologicește cestiunea. Intâiu pentru că. feno- 
menul ridicării piezometrice a apelor din diferite puțuri se 
poate explica la noi printr'o mulţime de alte cause mult mai 
naturale, și al doilea pentru că chiar admițând, cu toate conte- 
staţiunele altora, volumul de 20000 ms pe 24 ore, indicat de 
-d-sa, acest debit e foarte neînsemnat, nu numai față cu infiltra- 
“ţiunile straturilor subpliocene, dar faţă cu cele 600.000.000 m 3 
ce se inliltrează anual !) în pliocenul din Carpaţi şi făcând iar 
abstracţiune de infiltrațiunile de la poalele munților. 

Dacă, acele câte-va isvoare lo admitem că dau afară apă din 
cretaceu, mă întreb, ce devin, nu numai restul apelor din ace- 
jeaşi straturi, dar apele infiltraţiunilor de pe întreg poalele 
"munţilor și părţile mai de jos ale ţărei până la acele linii ? 

S'ar putea invoca că apele straturilor pliocene şi celor-l-alte 
sunt primite în ascensiunea lor de depositele diluviului și duse 
mai departe, dar atunci iar e o ipotesă, care trebue probată 
prinir'o serie de sondaje. 

“un loc și o comisiune care să păstreze și că se ocupe de toate resul- 
tatele şi materialele obţinute, fie în puturile, fie cu sondagele mai im- 
-portante ce se fac la noi. Numai aducând la masa cea mare a discuţiunilor, 
studiilor şi observaţiunilor precise și în causă, adevăratele «corpus 
delicti», controlul va fi posibil şi vom putea scăpa de interpretările con- 
tradictorii de adi, unde nu numai profanul, dar chiar omul de meserie 
'se pierde și nu mai dă de rost: unde începe cestiunea ce e de tratat 
-şi unde sfirşesc consideraţiunile de ordin cu totul afară din cestiune. 
In felul acesta n'am mai comite greșelile de adi, lăsând să se peardă 
o sumedenie de date și observaţiuni, care ne-ar fi și ne sunt de mare 
„tolos și pe care dilnie le plătim mult mai scump de cât se poate crede. 

') Pentru evaluarea acestui volum am considerat pliocenul ca avend 
În munţi numai 300 km. lungime pe 10 km. lărgime și cu infiltraţiuni 
„provenind din ploi, zăpedi ete. 0m:200, adică mai puţin de cât '/, din 
0n+,71 care sunt indicaţi pentru această regiune.    



In sprijinul idei că apele noastre subterane sunt ape sub 
presiune, în afară de consideraţiunile generale espuse, n'aveany 
patunci de cât efectele cutremurului de la 1838, citate de 
Schueler și ridicarea apelor în câte-va puțuri din Bărăgan, 
ca la Ciulniţa !) 36 m. d'asupra punctului unde s'a găsit și 
altul Îa moara D-lut Milas i din Brăila cu 44 m. urcare de nivel. 

Analisând exactitatea, şi probabilitatea obiecţiunilor ce se 
puteau aduce pentru și contra: posibilităţii existenței ape! 
artesiane la noi; discutând importanţa, păturei de terenuri : 
plastice, care acoper România de la Carpaţi la Dur 
Marea neagră; şi examinând, pe cât 'mi-era cu putint 
și acțiunea crăpăturilor ce ar exista pe suprafaţa - ; 
determinat de noi 'Fig. 1]; toate acestea judecate în : 
am avut onoare să-l expui, conchideam, domnilor, în 
«mei de la 1892, adresat D-lui Ministru al Domeniilor, e: ai- 
«ori cu datele de care dispun&m și așa cum se presintă cestii.nea, 
«în complexul ci de consideraţiuni, sunt poate, dacă nu mai 
«multe, dar tot atâtea probabilităţi că apele păturilor noastre 
«subterane, plecând din munţi, să fie sub o presiune destul 

  

') Date obţinute de la serviciul D-lui M, Rămniceanu, lucrările nout. 
Cu acel puț s'a mers până la 44 m. pe diametrul de 4 m. fără să se 
dea de cât de foarte puţină apă. D'acolo în jos s'a mai coborât i m. 
90 em. cu diametru! de 2 m. și în fine cu o sondă de mână de diametru 
0m.98 au mai mers 8 m.în argilă. De o dată a isbucnit apa cu nisip: 
în cât a umplut puțu până la 18 m. în jos de la suprafaţă şi în mai 
puţin de 40 minute (telegrama No. 3114 de la 6/7—87a D-lui inginer 
Antoniu către serviciu) apucând un pulsometru şi alte instrumente în 
năuntru, Nivelul d'atunci a mai scăzut, dar trebue să se observe iuțeala. 
cu care a țâșnit apa pentru că p'o ţeavă de 8 cm. se umple un volum. 
așa de mare întrun timp așa de scurt și cu un nivel așa de ridicat, 

*) La moara D-lui Milas s'a mers cu puţu ordinar până la 27 m,, iar 
d'acolo cu o sondă, care a întâlnit între altele o pătură mai puternică 
de apă la 68 m. adâncime. Această apă vine pe tubul sondei până la. 
23 m. și se revarsă în puţul ordinar de unde se pompează. 

Aceste ridicări, noi le considerăm ca foarte bune indicii pentru probabi-



  

    

«de mare ce le-ar face să ţișnească în unele puncte, poate 
«chiar în Bărăgan, de cât pentru ipotesa contrară şi mai cu 
«seamă pentru negarea categorică a ori-cărei posibilități de 
«ape artesiane la noi. Numai sondagele, Domnule Ministru, în 
«o ţară ca a noastră, unde datele positive pentru lămurirea 
«cestiunelor de felul acesteia ne lipsesc cu desăvârșire, pot să 
«ne dea într'o di siguranța în acest soi de cercetări. 

Mai adăogam în altă parte «că regiunea mai proprie pentru 
«căutarea apelor artesiane la noi, e suprafaţa ce se întinde 
«cam de la 15 la 30 km. de o parte și de alta a liniei care 
«plecând din Bolovani pe Colentina, ar trece prin Bălteni, 
«Lipia, Moldoveni (pe Ialomiţa) Meteleu, Filipești, Domnița 
«(pe Buzăii) şi Măxineni (pe Siret.)» 

Pentru o asemenea conclusiune mi-am asumat și "mi asu- 
«mez, dacă mi-ar fi permis, toată răspunderea morală a acestei 
încercări și pentru a (i dovedit rațiunea ei d'a fi, lăsând ca vre- 
mea să impue și alții să arate extraordinara importanţă sciinţi- 
fică și economică ce o are pentru geologia şi economia noastră 
acest sondaj, am fost și sunt acusat într'un mod nu tocmai 
academic—că am făcut să se asvârle bani ţărei —de acade- 
miciani cari nici o dată nu şi-au dat osteneala şi n'au căutat 
să afle care e şi a fost felul meu d'a gândi și da judeca lu- 
crurile în această importantă cestiune. 

Am insistat poate prea mult asupra, acestei expuneri, dar 
faţă cu respunderea care o am și cu nesiguranța ce există în 
acest soi de încercări, am credut de datoria mea să fac o 

litatea artesianităţii apelor noastre subterane, căci ele nu trebuese să 
ze confunde, cum face D-nu Galeriu, op citat pag. 16, cu ridicările de 
4, 5—1U m. din puţurile ordinare. 

Pe când acele ridicări citate de noi, după cota ascensiunilor şi prin 
violența apariţiunii lor, probează ape sub presiune—o presiune insufi- 
cientă pote faţă cu cea ce ne trebue nouă, dar o presiune -- cele-l-alte 
nu sunt de cât niște inmagasinări din masa de terenuri permeabile ce 
înconjor puţurile și provocate de suprafaţa de mai mică resistență, creată 
prin săpătura puţului. De alt-tel ele diferă chiar ca mod d'a se găsi, căci 
pe când aceste sunt mai cu seamă în păturile de infiltraţiuni superficiale 
și rar ceva mai jos —cele d'ântţi nu se întâlnesc de cât după ce s'a 
străbătut straturi puternice de argilă.  
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expunere cât mai pe larg şi să provoc observaţiunile D-lor, voastre, mai cu seamă considerând importanţa ce-a luat'o acum. la noi această încercare. 

IV. 

Resultatele hidrologice şi Stratigrafice, obţinute cu 
sondajul de la Mărculeşti. 

Revenihd la datele hidrologice obținute cu sonda din Bărăgan, . 
me simt dator s'o mărturisesc mai dinainte, că aceste date 
nu sunt tocmai așa de clare, pentru motive pe care le vo-. 
vedea examinând lucrurile împreună. 

Cu acest sondaj — din causa nesiguranței-asupra formaţii. 
ce aveam să întâlnim și grosimilor lor, din causă mai cy' 
a neconsistenţi straturilor (argiluri, marne, nisipuri * - 
ascensiunei apelor întâlnite,—am avut atâtea mari $ 
rate dificultăţi, în cât cestiunea, înaintărei ne-a r 
ne-a absorbit mult mai multă vreme și trudă de c . . Pi 
nile asupra regimului apelor găsite. De la adânc... n. 
continuu şi qi cu di ne-am găsit în alternativa foarti d ca 
responsabilitate pentru noi : i 

Să observăm și să studiem cu cea mai mare rigurositate, prin 
introduceri și condamnări de coloane, natura, și regimul apelor 
ce ne veneau și ast-lel să riscăm cu siguranţă, din causa reduceri 
diametrului, să ne oprim la 200 sau maximum 250m. adâncime? 

Sau să sacrificăm din când în când observaţiunile asupra. 
apelor și .să ne întrebuințăm toată munca și iscusinţa în a. 
merge cât se poate mai jos ? i 

N'am trebuinţă să vă mai spun că mai tot d'auna am fost. 
silit să :m& oprese la cea.d'a doua alternativă, chiar cu risicul 
d'a îndura cele mai grave acusaţiuni atât din partea. „celor: 
ce nu cunosc peripeţiile unor asemenea lucrări, cât și din. 
partea acelor cari au tot interesul d'a aduce incriminări, 

Știam că în asemenea încercări trebue să fie cine-va sacri- 
ficat, mai tot-d'a-una e nevoe d'un om care să primească şi 
să plătească cu persoana lui neajunsurile ei, dar, pe lângă 
eonsideraţiunile expuse în partea întâi, mai fiind încurajat şi



    

  

  

  

de ascensiunea considerabilă a apelor din păturile de sus, spe- 

ram şi sper pe de o parte c'am să intâlnesc alte straturi mult 

mai puternice coborând mai jos, iar pe de alta aveam credinţa 

nestrămutată în impor“anţa economică şi însemnătatea, geo- 

logică a acestei încercări, care, când şi când tot au să iasă 

ele la iveală;—și mai departe eram și sunt adânc convins că, 

făcând o recunoaştere pe o adâncime cât se poate mai mare 

a straturilor de sub solul nostru, aduc o economie de 50% 
tutulor perforărilor ce sar mai face la noi pentru or care 
alt scop. 

In acest mod «l'a vedea, am fost tot d'auna aprobat și în- 

curagiat de d-nu ministru P. P. Carpp, fără sprijinul şi în- 

crederea, căruia nu s'ar fi putut ajunge nici la resultatul de 
adi și D-nul Math. Drăghiceanu, care deși categoric convins 

de neatingerea scopului ce'l urmărim, vede, cum avui plăcerea, 

so aud și de la D-voastră, neapărata necesitate economică 

și sciențifică a unei asemenea încercări. 

Primele ape se ivesc câtre metrul 31, dar slabe; tocmai 

la metrul 42 încep nisipuri şi pietrișuri, care ne au dat apa 

ce venea până la 16 m. în jos de la suprafaţă. 
De aci încep viiturile de nisip și pietriș în tubul sondei pe 

înălțime de 6—8—10 şi chiar 12 metri în tub, şi ne-a trebuit, 

lucrând zi şi noapte, 3 luni şi jumătate, scoţind de 141 de 
ori volumul de material care ar fi trebuit scos, pentru ca 
să străbatem de la 41 'la 71 m. 80. cât a ţinut acest pietriș 
şi nisip. Cei-care au executat sau au urmărit asemenea lucrări, 
ştiu aprecia cât de îmbucurătoare erau pentru scopul ce ur- 
măream niște asemenea greutăţi, dar ce teribile începuturi 
pentru partea technică a lucrărei. Câte temeri și ce precauţiuni 
de iuat se impuneau pentru conservarea şi păstrarea, culoa- 
nelor pe adâncimi cât se poate de mari. 

De la 71 m.:80 încep argiluri și marne pliocene. Am oprit 
coloana de 409 m/m la î m. în ele, căci n'a fost chip s'o putem 
împinge “mai jos, chiar presând'oscu o forță de peste 12 tone, 
Ș'a strâmbat ceva și mai jos n'ă mers. Cu terminarea pietri-



şului scăpasem de surpături în tubul sondei, dar am dat peste dificultăţi și mai mari. Aceste argiluri și marne plastice se umflau în contact.cu apa și începeau să preseze și adarau În așa grad pe tuburi, că după 10 ori 15 m. de înaintat co- loana cea nout nu mai vrea să meargă nici în jos nici în Sus. A trebuit ca după 20—30 metri făcuţi, de îndată ce tu- burile începeau să nu mai meargă, să le ridicăm şi să le scoatem afară până la înălțimea unde mergeau bine și d'acolo s'o luăm iar cu lărgitorul. Am revenit in felul acesta peste fie-care metru cam de 4—5 ori, dar tot nu spoream. Așa că, neputându-se face alt-lel, a trebuit să suprim dov. din coloanele care le determinasem la început, când nu bănuia tocmai 0 așa ascensiune a apelor Şi nisce tere așa de puţin consistente și clisoase, am căutat să ian: buri cu 1.2c;m de grosime în părete, pe care le “- apăsa cu o presiune de 60 tone. Numai luând lărgitorul. şi repetând această operaţie de mai -..: presând stranie şi mai cu scamă producând o :: rinţă de nivel între nivelul apei din atara tubr.!. o interiorul lor — ca ast-fel, din causa dilerenței .u.: piu ce rezulta, apa din afară căutând să vie în interiorui -tu- burilor pe la capul de jos, ele liind ermetice, le spăla ceva — am r&ușit să pot merge cu coloana cea d'a doua până la 245 m. 
Altă pânză de apă afară de cea de la 42 m. la 71 m. 80 nu s'a mai observat până la 322 nici ca nivel, nici ca calitate nici ca surpături. Intrun fel de formaţiune de ț&rm, de la metrul 141—167, pare a fi fost apă, dar nu așa în cât să se deosebească de cea care 0 aveam. Am scos insă în acest teren pentru ca să putem înainta foarte mult material, căci continuu traversând aceste straturi am avut 2—3-—4 m. de surpătură în tub. 
Adevăratele viituri n'ată început iar, de cât pe la metrul 322; după ce sivăbătasem un banc de gresie de 4m. gro- sime. Atunci am avut 8, 12. 15, 20, 25, 34, 42 etc. metri urcare în tub şi daci au început dilicultăţile cu care părea aproape imposibil de luptat. M& temeam de golurile şi dă-



  

  

râmăturile ce se produceau împrejurul tuburilor prin scosul 
nisipului, ca de nişte condițiuni foarte desavantagioase, din 
punctul de vedere al comunicărei apelor din diferitele straturi 
suprapuse, dar vădând că numai e chip de înaintat — căci 
după fie-care 4, 5, 6 metri luaţi d'o dată cu lingura, ne ve- 
ncau alţi 12, 15 şi 20 la loc, —de unde dădesem ordin să 
so înainteze cu scoatere de material cât se poate mai puţin 
și mai mult prin presiunea tuburilor, am cercat cu toate 
astea să scot nisipul [in, care p'aşa lungimi în tub era de 
credut că împedică apa d'a se urca, şi am scos în total 52 
de metri cubi. In acest scop, după ce am scos 2—3 dile, 
„anipulând lingura cu stengi, ne mai putând prididi, am pus 

„ aranjeze clapetul lingurei și am scos repede, numai apă, 
“ad cu coarda, până la 130 m !) în jos de la suprafaţă. 

în d în tub, am găsit că nisipul se urcase 84 metri; 'l-am 
“ine.a lăsat să ne apropiem până la 2 m. mai sus de 

“ului şi dacolo iar s'au pornit viiturile. Am mai 
a gisip şi pe urmă iar am scos repede numai apă 
„i scăduto la 150 m. în jos dela suprafaţă. Căutând, 

i, ii -12l m. de nisip urcați în tub, aşa că am fi avut, 
da. Sar admite că apa ?) de sus e forța care produce 
aceste viituri : 

în primul cas: 
302 metri coloană de apă din afară = 84 nisip + 1U8 m. 

apă-ţ-frecăriles nisipului în tub pe 84 lungime. 

   

  

1) Nivelul apei se putea scădea, căci cu scosul ei se urca din ce în 
ce nisipul în tub şi apa care vinea în tub numai era funcţiune de de- 
bitul stratului ci de cantitatea cafe se putea filtra prin nisipul din tub, 

) Sa bănuit un moment până s'au făcut încercări să ne convingem 
de contrar. 

*) Coeficientul [recărei n'a fost, determinat matematiceşte, dar avem 
fenomenuljurmător care ne poate da o idee aproximativă.. Un acelaş tub 
de 9 m. lungime sa astupat cu o scândură la capul de jos şi s'a 
vărsat în el acelaş nisip cu apă, cum eșea din lingură, așa c'aveam 
4 m. nisip depus la fund şiă m. apă d'asupra. S'a luat scândura după 
3 la 14 minute și nispul nu cădea; a trebuit să batem tubul pe toată lun- 
gimea lui, pentru ca, nisipul” și cu apa, din causa, vibrațiunilor, să 
curgă d'odată Acelaș lucru ni se întemplă la fie-care scos de lingură, 

  
m
a
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în al doilea: 

302 = 121 X 2.05 (densitatea nisipului) + 51 apă -L- frecări 
pe 121 m. 

Mai departe n'am putut continua cu denisiparea tuburilor, 
căci terenurile slăbindu-se mai mult într:o parte de cât în- 
tr'alta, ne-am pomenit cu coloana că deviază la capu de jos 
în așa grad, că nu se mai puteai introduce instrumentele, 
ori o altă coloană. Eram amenințați să oprim lucrarea aci. 
După o muncă de 23 dile am readus lucrurile la starea, lor 
primitivă, dar cu preţul d'a renunța la ori-ce examinare a 
apelor din aceste straturi, căutând 'să, mergem înainte. 

Din causa acestor urcări de nisip care, comparate cu datele 
din alta sondage (și din momentul ce nu sau constatat gaze), 
ne dau indicii de o presiune a apei de la fund mai mare de cât i-ar trebui pentru ca să iasă la suprafață ; considerând 
că în momentul când eram cu tubul la adâncimea de 316 m. 
și cu trepanul la 322, ne am pomenit, la 27 m. în tub, cu 
bucăţi mari cădute de la lărgitor și care trebuiau să fie la 
6m mai jos sub capul tubului; 2) — am credut că sar putea 
să avem aface c'o apă artesiană care ar Îi împedicată pe 
de o parte de nisipurile din tub, iar pe de alta de absorbţiu- 
nea straturilor superioare şi toemai de aceea am cercat să 
vedem cum se comportă nivelul apei din tub, când s'ar vărsa 
apă din afară într'ânsu. Si am observaţ că dacă se turna apă când era nisip în tub, atunci se umplea tubul lesne, dacă 

  

dar am repetat experienţa pentru ca să .ne punem în condițiuni mai apropiate cu cele ce se petreceau in fund, la capul tubului, exceptând presiunea. Reese deci că pe 4 m. în acest tub frecările sunt mai mari de cât greutatea nisipului, căci ţinea nisipul în suspensie și cu 3 m. de apă d'asupra. Picături rari de apă se strecurau prin nisip. Aceleași Îrecări şi aderenţe trebue să fie considerabile pe 8 or 120 m. înăl- țime în tubu din sondă, care are acelaș diametru și acela părete interior. 

*) Adică ele fusese împinse cu 35 m. mai sus de punctul unde tre- buiau să se găsească, așa că apele exterioare care căutau să intre în tub ? (diferință de nivel nu era) o puteau face pe la capul tubului, iar nu să coboare cu 6 m. mai jos pentru ca să ridice acele bucăţi.



vărsam apă când cra foarte puţin nisip 1) sau de loc în tub, 

atunei apa s'absorbea imediat și nu se putea ridica nivelul 
ordinar. | 
Examinând aceste două fenomene care se complectează : 

urcarea atât de mare a nisipului și posibilitatea absorbțiunii 
apei, am bănuit cu D-nu Bela Zeiemondy 2) că sar putea 
să fie o apă artesiană şi absorbțiunea straturilor superioare 

s'o împedice să vie la suprafaţă. Cu toate aceste excepţionale 

indicii, fiindu-mi însă imposibil d'a mai continua constatările 

prin scoaterea nisipului, pentru motivele arătate mai sus, 

am pornit cu dificultăți nenumărate şi punând o altă coloană 

  
1 Puteam ajunge să scoatem nisipul până la capul tubului, fără 

1 să vie momentan la loc, numai când vărsăm în tub o mare 

ate de apă, așa ca el să fie plin până sus şi să avem ast-fel o 

"esiune din năuntru în afară. Ajunși însă la 1m. mai sus de 
bului, apa vărsată scădea cu o foarte mare repediciune, d'abia 

A rididi, 

da-Pesta, asimilând casul acesta cu multe din cele 2000 în- 
te în Ungaria, explică posibilitatea pierderi apelor în mo- 
Din causa volumului de material care s'a scos imprejurul tu- 

| A „.» «ormat 0 zonă de surpături prin care circulă apa tot atât de 
bine ca în tub. Mai departe, absorbţiunea, straturilor fără apă sau cu 

  

  

  

    

  
fi 5 

un nivel idrostratie interior fiind posibilă, cum s'a și constatat, tubul 
sondei se poate asimila cu un tub B din vasul A care ar represinta 
terenurile absorbante sau cu nivelul idrostatic interior. 

In casul acesta e fisicește imposibil să se poată urea apa 'la nivelul      



sperând să dăm jos de un alt strat impermeabil, unde să putem cerca o închidere a apelor de sus, prin condem.- narea unei coloane, şi mai Jos de acel strat să întâlnim un altu permeabil, care, judecând după ascensiunea acestuia, ne va da poate de sigur apa, din momentul ce-l vom isola de straturile superioare. 
De la 329 și până la 406 m. unde ne aflăm adi, n'am mai dat încă !) de un strat impermeabil în care să se poată încerca închiderea. Așa că până acum resultatele sondagiului asupra artesianităţei nu ne-au dat de cât indicaţiuni puţin precise și clarifică cestiunea și mai puţin ca înainta. Afară numai dacă nu ne ţinem la faptul brutal că apa n'a ţișnit şi să spunem că e imposibil să avem în România ape artesiane. In felul a- cesta am resolva foarte repede şi foarte uşor această com- plicată problemă a alimentărei regiunilor noastre de câmp cu apă potabilă și abundentă, DN NI 

& în tubul B fără ca să se ridice, din causa comunicaţiei, şi nive- lul 3 din vasul A. Așa că puţu, în condiţiunile actuale, ar trebui să sature și să ridice nivelul regiunei Bărăganului dimprejurul son- dei și pe urmă să iasă apa în tub d'asupra terenului. Explicaţie Științifică, plausibilă și care sa dat pentru multe încercări, mai cu seamă din basinele constatate ca artesiane in unele puncte şi care mau fost de cât ascendente în altele. E de indoit însă dacă tocmai acesta e fenomenul care se petrece cu ascensiunea, de la Mărculești, Urcarea nisipului e în adevăr formidabilă, ca nică-eri, și absorbțiunea constatată de nai, dar pentru că nivelul apei în tub a scădut de la 19 m. 50 unde era la 22-23, cred că e tot atât de natural să ad- mitem că apa aceasta de la 322—406, din diferitele cause, n'are în acest punt o urcare mai sus de nivelul indicat. Ascensiune care de altmintrelea equivalează cu o presiune de 30 de atmosfere pe fundul puțului şi care :socot că poate explica unele din fenomenele care le-am avut, 
') Acum s'a încercat închiderea apelor superioare într'un argil im- permeabil de la m. 426 în modul următor: Am mers cu tubul 4 m. în terenul impermeabil şi 5 m. sub tub în teren. Am umplut golul plus 9 m. in tub cu ciment și lam presat așa ca să poată eși prin surpătura între tub şi teren până Pam redus la Q m. 50 în tub. Sa suprimat lucru 52 de ore şipe urmă acest ciment întărit Lam străbă- tut cu trepanu și o altă coloană, așa că acum apele, care s'ar găsi sub acest strat impermeabil, n'ar mai putea comunica așa lesne cu apele straturilor superioare,
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Nu e însă, după datele care le posedăm aqi, de cât o cestiune 

de viitor pentru ca să se constate cert, că — mai cu seamă 

din causa constituţiunei petrografice a straturilor noastre inte- 

rioare și modul d'a fi fost al mărilor ce le au depus — apele 

subterane nu sunt influențate şi nu perd pretutindeni, atât cât 

se pretinde, din înălțimile piezometrice care ar trebui să le 

aibă, căci ascensiunea puternică fiind bine constatată și în 

puncte destul de depărtate unele de altele, posibilitatea de a 

avea ape ţişnitoare nu se reduce de cât la faptul, de altmin- 

trelea destul de greu, de a găsi acele puncte ori regiuni, unde, 

fie din causa altitudinci, [ie din causa erosiunilor, fie din causa 

irculațiunii ușoare a apelor subterane, aceste ape ar putea 

ni până la suprafaţă. 

zistența !) unor asemenea regiuni pare din ce în ce mai 

Vilă și dacă acest sondaj ne a dat cheia unui întreg șir 

“uni hidrologice și stratigrafice, un altul la vre-o 70 

“la nord între Cilibia şi Pogoanele — de şi nu ne ar 

“pus de lipsa de apă —ne ar lumina însă mult asupra 
stratigrafiei şi hydrologiei 2) noastre subterane. 

Aci sunt în conflict cu cei mai mulţi din hidrologii noștri. 

Ei contrar celor constatate și susţinute de Dupuit, Darcy, 
Belorand, Daubrse, etc., în loc să considere ţâșnirea la su- 

prafață ca un cas particular al ascensiunii şi că una și aceiaşi 

apă poate [i artesiană întrun punct şi numai ascendentă 

1) Atât apa dela 322 m. cât mai cu seamă cele dela 42—71 m. dacă și 
menţin nivelul lor, ele vor fi artesiane în partea despre stânga lalomiţii, 
căci în Bărăgan suntem cu vre o 22 m. mai sus de cât unele puncte din : 

partea coprinsă între Ialomița şi Buzău. 

2 Cu o cheltuială numai de încă 80—100 mii lei din partea ministe- 

rului în regiunea, indicată și cu vre-o 130.00) lei din partea Primăriei 
capitalei Bucuresti, vom scuti multe milioane care au să se mai chel- 

tuiască în această ţară pentru cestiuni de resortul alimentărei cu apă. 
'Trebue să ne convingem că pe păreri personale și ipotese, ori care 
am fi noi ăștia care le presentăm, numai merge. E în folosul ărei şi 
de datoria noastră. ca subsolul să fie cunoscut în 3—4 puncte până la 
adâncimi de 7—8 sute de metri şi resultatul obținut ar fi enorm, nu 
numai ca directie, în cunoștință de causă, ce sar da diferitelor lucrări 
ulterioare, dar am scăpa autorităţile şi lumea întreagă de pedicele şi 
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într'altul 1), spun : ţâșnește ? ne găsim întrun basin artesian ? nu țâșneşte? e apă ordinară. Raţionament admirabil pentru profani, dar nici de cum pentru cei cari au aprofundat seri- erile adevtraţilor hidrologi și cari s'au convins: că sunt ne- numărate condiţiunile ce influenţează circulaţiunea apelor în Straturile subterane ale scoarței globului și deci nivelul lor piezometric. Acest fapt e atât de mult și de des constatat, că în basinele reputate ca cele mai artesiene sunt 40 la 60%. „ din încercări care nu reuşesc și dacă cele d'ântâiu sondage din nenorocire, ar fi dat numai ape ascendente şi dacă resultatele ar fi fost să fie judecate la noi, de sigur că acele „basine ar fi fost de mult condamnate de unii din hidrologii noștii, calculându-se, matematic chiar, adevărata, causă pentru ; care stau apele numai la câţi-va metri în jos de la suprafaţă. Personal, bine-înţeles, lie-care poate interpreta fenomenul așa cum 1 impresionează, dar pentru noi — şi aci atrag controlul luminat al D-lor-voastre asupra modului nostru de a - vedea lucrurile —ascensiunea din Bărăgan de la 322 m. la 1) ori 23 m., asemenea cea de. la 201 m. la 17 mM.; În sonda de la berăria D-lui Bragadiru din Bucuresti și cele-Palte care le-am expus, sunt constatări care ne arată că apele noastre sub- terane se găsesc sub o presiune puternică. Acele ridicări sunt indicii că apele nu se scapă așa lesne prin crăpături cum ni se spunc, și dacă nu ţâșnese până sus, apoi pot îi n 

criticele, în cele mai multe casuri de bună credință, ce se aduc tutulor încercărilor şi lucrărilor noastre de hidrologie. M& intreb unde e pa: guba și ce însemuează pentru țară dacă s'ar cheltui 3 sute mii lei pentru lămurirea unei cestiuni de care dilnie şi din ce în ce mai mult Vom avea trebuință ? Când vecinii noștri, Ungurii, au trecut a 2150-a încercare și când din acestea nu au de cât 283 de puțuri țâşnitoare, mi se pare că ar fia înţelege extra-ordinar de sucit lucrurile, dacă noi în loc să facem măcar 3—4 încercări serioase, am persista tot în sistemul de conjeoturi și discuţii contradictorii, unde cerneala şi hirtia joacă rolul principal. 

') Casul se ilustreză chiar la noi, după afirmările D-lui Cucu cu apa de la Joița, care se ridică acolo la 2 m. 30 în jos de la suprafață, iar la Chiajna, unde erosiunile au fost mai puternice, cam aceleaşi ape vin la 0 m. 70 d'asupra suprafeţei,



  

  

şi sunt de sigur cause multiple mai naturale și mai plausi- 

bile ca strecurarea prin crăpături de straturi în majoritate 

clisoase și de grosime de peste 106 m. Dar tocmai acele 

cause nu le cunoaștem încă ca natură, întindere şi impor- 

tanţă şi deci la studiul lor trebuia să ne înhamăm. 

Cu opiniuni basate pe un cas sau două, s'au întârziat lu- 

crări de asemenea natură cu 15 ani în Algeria, cu 26 de 

ani în Crimea, cu 30 ani în diferite puncte ale Franţei !) şi 

Europei. 

In fine resultatul hidrologie cert al sondei până acum e | 

-ă avem ape ascendente sub solul nostru, că ele se menţin la 22 cendene Sub solu! NOS, 
„că sunt de o foarte bună calitate şi i de o mare abundență 

"hiar dacă nu vom avea alte resultate, avem siguranța 

3 poate face apel la ele pentru alimentarea orașelor şi 

r. noastre din câmpii. 

Sondajul e pe o moşie a statului Bucu-Cornăţelele în par- | 

tea numită de ordinar Cotroceanca. El se află la 450 m. spre e | 

nord de linia ferată care trece. de la Bucuresti la Feţegti și ! * 

2600 m. spre apus de gara Mărculești. Cota terenului e du- : 

pă C.F. R. de 52 m.50. adică pentru această linie 34 m. 50 

d'asupra, mărei Negre. Lucrările au fost începute la finele lui 

Septembre 1892, dar sondajul, al cărei secţiune o dau, nu 

s'a pus în lucrare de cât la 26 Februarie 1893. 
Inainte de a, începe enumerarea straturilor, o să'mi permiteţi 

s'aduc viile mele mulțumiri d-lor Th. Fuchs şi Sabba Stefă- 
nescu, cari au bine-voit să determine fosilele ce s'au adunat 

din ţerenurile scoase dela sondă. (Fig. 1 Pl. 2). 

0—60 pământ vegetal negru. 

0.6—31.50 loess presentând toate caracterele esenţiale ale 
acestor deposite. Culoarea este de ordinar 

1) Daubree. Eaux souterraines. Degousâe Guide du sondeur.



31.50—38.10 

38.10—71.80 

71.80—72.50 
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galbenă deschisă, conţine multe nodule calca- 
roasc, are o consistenţă suficientă pentru a face 
excavaţiuni cât de mari, grăuntele e foarte fin 
şi masa totală e străbătută de un fel de mici 
canale foarte subțiri, căptușite (tapisses) când 
de o materie alhă calcaroasă, când de o ma. 
terie neagră. Important e că acest loes pare ca, 
sigur că nu e de formaţiune aeriană, ci mai 
mult depositul unor ape liniștite. E foarte mare 
asemănare între acest loess și depositele post- 
diluviale ale Dunări. Cobălcescu emisese această 

"idee, dar numai pentru partea superioară. 
Loessui devine mult mai nisipos—aproape un 
nisip fin, căci conţine și ceva paiete de mică, 
grăuntele e ceva mai mare; canalele sunt mult 
mai rari și foarte subțiri, . 
Diferite feluri de nisipuri alternând cu pie- 
trișuri—care pietrișuri devin din ce în ce mai 
mari și către 71" am găsit bolovani (11 c/m 
diam.) rostogoliţi și o bucată de lemn carbo- 
nisat. Elementele acestor deposite sunt în mare 
parte materialele din terenurile priroare, (luate 
de pe loc sau din alte strate, care le conţi- 
neau ?). Cu aceste straturi eu cred că am 
trecut diluviu. Ele conţin o mare cantitate de 
fosile rostogolite: unio, -vivipara, melanopsis, 
bithynia, melania, hydrobia, lithogliphus, val- 
vata, planorbis, neritina, cerithium, belemnites, 
congeria, corbula, psilodon. 

marne cenușii (tegel) cu părţi tari. 

') Dacă privim întreaga succesiune de straturi de la 71.80 până lu 
suprafaţă, pare a regăsi acțiunea unui riu : torențial când rostogolea 
bolovanii de 11 c/m diametru, cum am avut în sondă; cu panta ceva, maj 
mică când depunea pietrișuri; și cu totul liniștit când depunea nisipu- 
rile fine și mai cu seamă loessul de d'asupra.



  

72.50 — 84 

84—86 

86—90 

90—92 

92—95 

95—105 

105 —140 

140 —171 

| ! 

171—178 

140—171 

+ 
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argilă neagră plastică. 
marne cenușii cu fosile friabile, turtite (car- 
dium ?i. 
nisipuri vinete, negricioase, foarte fine, omo- 
gene şi cu urme foarte subțiri de lignit. 
argilă neagră, cenușie cu fosile în stare cu totul 
friabilă și presintând un fel de puncte verdi glo- 
conioase. 
marne cretoase, alburii, tari și cu mici pietricele?) 
amestec din aceste marne cu altele mai verdui 
şi conţinend hydrobia, paludiana, cardium. 
argilă cenușie, compactă, din când în când mar- 
noasă și p'alocurea nisipuri :105—108) conține 

“foarte multe fosile şi foarte bine conservate 
—aceste fosile sunt negre de la 1V5 m.—106 m. 
cele-l'alte sunt cenușii. 
Un fel de pietriș nisipos— formaţiune de ţerm, 
(grober grus) sub formă de conglomerat friabil 

„. oolitic; conţine multe fosile, diferite pietricele 
și calcaruri sarmatice rostogolite. E strat care 
pare a fi permeabil. 
Agrilă cenușie compactă şi către 178m. are 
nodule de un tel de marnă calcaroasă albă; 
conţine multe fosile. 

Cu acest strat se termină pliocenul. 
Fosilele întâlnite sunt : 
1V5—106 vivipara sp. Neumayeri Brus. 

» » » »  Popescui Coba]. 
1)6—115 _» » » » 

» » Psilodon sp Arioni  Cobl. 
» » » nv.sp.aff. Sturi » 
» »  Cardium » două specii 
125—126 Psilodon Arioni » 

» » cf. Brateani » 
» »  Lithogliphus sp. (?) 

Cardium ef. simplex Fuchs. 
Psilodon sp. nv.



1'11—178 
» » 

» » 

>» » 

» » 

178—193 

193—196 

196—209 

209-—211 

211—230 

138 —239 

239—242 

249—245 

245—235 

260—285 

285—318 

— so — 

Cardium sp. nv. 

Dreissensia polymorpha var. Berbestensis-Font. 
vivipara cf Heberti Cobl. 

» » Popescui » 

Psilodon » Arioni » 

Planorbis. 

Lithogliphus sp. ? | 

Calcare compacte cenușiu-alburii cu structură 
litografică în unele părţi, iar în altele sunt de o 

structură oolitică. In ele se găsesc spirorbis in- 

crustate și alte fosile ca: tapes, cardium. 

marne calcaroase albe cu bucățele mici de 

quartz rostogolit. 
marne cenușii calcaroase având părţi de struc- 

tură oolotică şi trecând din ce în ce către un 

adevărat calcar 

marne nisipoase brune cu grăuntele fin și pătate 
de urme de petrol. 
marne cenușiu-alburii cu un car acter mai nisipos 

către 214 la 226 şi cu urme de petrol. De la 
226 la 238 ele devin şi mai nisipoase şi mai 

verzui. 

Nisipuri verdui foarte marnoase cu nodule calca- 

roase, albe. In aceste straturi și mai cu seamă 

de la: metru 236—239, am avut cu lărgitorul 

bucăţi de concreţiuni de silex foarte tari. 

nisip: marnos verde ceva mai calcaros. 

nisip verde gălbui cu pete albe şi gloconii 

nisipuii fine mult mai verdui şi mai marnoase. 

nisipuri ceva mai alburii foarte fine și foarte 

marnoase. 

marne cretoase adesea albe în părţile mai cal- 

__caroase. De la metru 292—308 ele sunt cu totul 

albe și conţin concreţiuni de silex. Mai jos cu- 

lorile variază.
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193—211 

» » 

193—196 
5» » 

190—130 

190—308 

318—322 

Aci cred că se termină sarmaticul, sunt însă 
în nesiguranţă asupra părţii de la 245 la 318. 
Aci terenurile presintă caracterele petogralice 

ale cretaceului; am găsit în ele cu toate astea, 

fosile din sarmatic, dar care fosile puteau să 

fie venite și de sus. Le-am pus—până la un 
studiu mai amănunţit al acestor materiale — la 

sarmatic, trecând peste mediteraneu, eocen, fiind 

că materia din cochiliele fosilelor găsite în 

aceste straturi pare a ti aceeaşi ca și straturile 

și deci ceriţii scoși par a fi aparţinând stratu- 

rilor acestora. 

Mactra Viteliana D'Orb. 

Buccinum duplicatum Sow. 
Cerithium disjunctum - » 

Ervilia podolica Eichv. 

Tapes gregaria Partsch, 

Trochus podolicus Dubois. 
Cerithium pictum Bast. 

gresie verde-alburic, gloconioasă, foarte tare. 

322—360 nisipuri verdi cu concreţiuni de silex şi bucăţi 

de gresie în formaţiune, belemnitela, ete. De la 
349—354 nisipurile și părţile gresioase sunt cu 

grăuntele mai mare și conţin apă multă. 
360—372.84 nisipuri verdi, fine. 
370.84—313.40 nisipuri verili mai grăunţoase. 
373.40—396 

396—398.42 

398.42—406 

» 

» 

nisipuri foarte argiloase, verdi, câte-o dată chiar 

argilă. - 

nisipuri verdi, alburii, cu grăuntele ceva mai 

mare. : 
nisipuri verdi, foarte fine. 

Fosilele sunt: 

323—326 Belemuites sp. 
» 

» 

Cidaris cf. subvesiculosa D'orb. 

Pentacrinus. .
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349 ...  Mierabatia Coronula Goldf 
354—3858 Belemnites cl. sublusiformis Rasp. 

Limitele acestor straturi nu se pot garanta de cât c'6 apro- 
ximaţie de 2—3 decimetri, căci e foarte greu ca după ma- 
terialele scoase să ai limitele exacte. Caracterele date nu 
sunt de cât cele care se pot determina cu' ochiul liber, un 
studiu. mai amenunțit atât asupra fosilelor cât şi la microscop 
nu va apare de cât la finele lucrării. 

Inginer de mine, C. Alimăneștianu. 

  
 


