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* pe cae at popi a” 

- - ' 
—. a paese merseg: te stea ÎI i 
a Da mmaogee mreana 

„Am vădut mai tâte judeţele nostre munt6se; dar nu 
este nici unul unde repartiţia munţilor, colinelor: şi 
câmpiilor pentru agricultură şi pentru privelişte. să fi 
mai admirabilă de cât în Mehedinţi, nică unul unde 
avuţia minerală să fie răspândită cu o profusiune şi o 

“abondenţă pe care-mineralogistul o admiră cu atât. mai 
muliă surprindere că existenţa ei a fost necunoscută. 

Acâstă asociațiune confusă a atâtor tesaure naturale 
ignorate, acest aspect strălucitor şi varia. al naturei 
sălbatice face să iasă omului de stiință un suspin 
adânc, cugetând -că la o naţiune vecină, cu care n'ar 
trebui a rivalisa de cât: pentru a 0 întrece în indus- 
trie, mii de 6meni. Şi maşini ar fi întrebuințate  pen- 
tru a extrage din sânul pământului aceste tesaure pre- 
ciOse, cari ar fi devenit pentru acest popor o. nouă 
ramură de industrie şi de comerciti. . 

Singura alinare ce găsim este când cugelăm 'că lara 
nostră, agitată şi absorbită până acum de gravele ces: 
tiuui ce trebuia să ridice forţamente marea operă: a 
unificărei, organisărei şi iudependenţei naţionale, : na 
putut da până astă-di de cât o atenţiune distrasă “la 
problemele economice a căror lericită soluțiune intere: 
scză avuţia şi prosperitatea ţărei. . 

Guvernul M. S$.. Regelui în înalta sa, solicitudine 
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pentru interesele economice” ale terei n'a perdut din: 
vedere imediat după terminarea resboiuluy independen- 
dei Wa se ocupa cu descoperirea şi punerea în valore 
a avuţiilor minerale ce zac în munţii noştrii. 

Deja în primă-vâra anului 1880 d. Prim Ministru 
şi Ministru al -Lucrărilor Publice I&n Bratianu, ale 
cărul înalte sentimente patriotice sunt bine cunoscule, 
întruni în comisiune câți-va ingineri: de mine cu cari 
se consultă asupra deschiderei de o cam-dată a 1mine- 
lor.de cărbuni, determinând judeţul Mehedinţi. ca te- 
ren al explorărilor în. acest scop. 
- ;In posiţiunea mea de director al Sedlei de poduri 
şosele şi . mine. din Bucuresci am fost desemnat a 
face, primul pas în acestă întreprindere destinată a 
crea -cu timpul o nout ramură de industrie pentru țeră. 

Mi Sa determinat ca punct al explorărilor mele 
technice comuna Ploştina, unde: existenţa cărbunilor 
era dinainte cunoscută şi constatată personal chiar de 
d. Prim-Ministru I6n Brătianu,. cu: ocasiunea unei ins- 
pecţiuni administrative ce făcuse în România mică. 

Era vorba. da studia prin, lucrări technice întinde- 
vea - acestui, gisiment şi gradul săi de exploatabi- 
litate. E . 

In interval de şase săptămâni cât: am: fost ocupat. 
cu lucrările technice de explorare ale acestei localităţă, 
ori de câte-ori am putut dispune de timp am  între- 
prins explorarea geologică a localităţilor învecinate, cu 
cate ocasiune am .putut descoperi că acest gisiment 
navea numal.0 existenţă locală, ci îmbrăţişa o supra- 
faţă de peste 12 Kilometre pătrate în Mehedinţi, cu 
acelaşi grad de exploatabilitate ca la Ploştina.



LU 

Asupra acestei intinderi de teren care fusese obiec- 
tul explorărilor mele technice şi geologice am ridicat 
o schiţă geologică. alăturată la raportul în care am 
consemnat resultatul studiilor mele. . 

Resistenţa opiniatră ce administraţiunea căilor nâstre 
ferate a opus intrebuinţărei acestor cărbuni, declarându'y 
improprii consumaţiunel maşinelor—eu tâte bunele re- 
sultate obţinute în incercări—a siliţ pe guvern a aban- 
dona lucrările de la Ploşiina şi a'şi concentra totă 
activitatea sa .asupra minei de la Bahna, unde se în- 
cepuse deja lucrări de explorare, chiar din primă-vâra 
anului 1880, în urma sgomotului răspândit încă din 
1575 asupra avuţiei acester mine în cărbuni do cali- 
tate superidră, formând numerse şi puternice strate. 

Încredinţându-mi-se direcţiunea acestor explorări în 
tâmna anului 1880, după patru luni de lucrări tech- 
nice executate cu multă activitate şi în mod ne-între- 

“rupt diua şi n6ptea, am ajuns a recunâsce adevărata 
Slare a gisimentului de cărbuni de aci, pe care n'uni 
găsit?o nici de cum în raport cu expunerile făcute cu 
mult sgomot şi mare pompă in urma unor pretinse 
explorări ce ar îi avut loc în 1875 prin iniţiativa 
onor. Administraţiuni a Domeniilor Statului, | 
„Resultatul . căutărilor mele technice a fost expus 

onor. Minister de Lucrări publice cu raportul meii 
No. 17 din 14 Februarie -1881, care a fost supus 
examinărei. şi decisiunei onor. Consilii technie la care 
S'a ataşat şi o comisiune specială de ingineri de mine. 

Consiliul technie: şi comisiunea! specială ai fost de 
opiniune că exploatarea sar putea incepe la Bahna 
atunci când prin continuarea lucrărilor de explorare
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sar căpăta probabilitatea existentei a cel puţin patru- 

deci 'mii tone cărbuni 1). 

“Existenţa probabilă a acestei cantităţi: a fost între- 

vădută după alte patru luni de lucrări interidre ce 

am executat 2), îi urma cărora s'a decis începerea lu- 

crărilor pregătitore ale exploatărei la Bâhna în spiri- 

tul opiniunei ce tot-d'a-una am exprimat, că cheltue- 
lile fiicute cu aceste lucrări, ca şi cu instalaţiunile ne- 

cesarii să fie restrânse în marginile gradului de explota- 
bilitate al gisimentului. | 

Inconvenientul micşorimei basinului şi al straturilor 

sale exploatabile puţin numerâse şi puţin puternice, era 
compensat prin superioritatea calităţei cărbunilor şi prin 

apropierea gisimentului de linia ferată, de care nu-'l des- 

parte de cât:9 kilometre. Ac6stă împrejurare a în- 
îluenţat asemenea asupra, decisiunel deschidere aces- 
tor. mine. 

“Imcă. de. la” începutul unei asemeni întreprinderi am 

esitat :a:. preveni. pe guvern că va fi pote nevoit a 

face în acestă cale multe şi mari sacrificii, că. va avea 
a..consacra: la asemenea lucrări mulţi bani.-şi mai cu 
semă mult 'timp, înainte d'a stabili. pe baze sigure şi 

durabile o: industrie de mine. 

„Aceste arătări făcute -cu raportul nostru No. 17 

din 14 Februarie 1881, le-am ilustrat: cu cuvintele 

cruditului mei :profesor „Callon : „Les lravauz de _re- 
cherches demandent de Vargent et du temps. Le. temps sur- 
lont est un. 6lEment indispensable sans dequei On ne Său- 

') Jurnal No. 7], şedinţa din 9$S Martie 1881... 

2) Existenţa a 20,000 tone cărbuni se „constatase in unire cu o coimni- 

siune specială orânduiță In 1882 numai până la '60 m. adancime des- 

pre un singur versant al gisimentului. |
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vait resoudre, on ne doit pus mâne chercher ă poser la 
Question de saroir si un gîte donn€ seră susceptille. d'une 
exploitation durable.“ (Traite de Pexploitation des mines 
par Callon). 

Sacrificiile bănescă, ce ai - trebuit a _ face tâte. statele 

înainte d'a ajunge să creeze -o industrie minieră -pros- 

peră, le-am pus în relief prin următorul pasagiu. ex- 

tras din raportul d-lui Stanislas Givurdiu, care n : în- 

soţit 'proectul de lege al minelor de la 1810: „Ce 
qui faut rcunir “des capitaur pour. €tablir dex . tra- 

zau 7eguliers est considerabile, .ce qu'il. faut en depenser 
avant -b'obtenir an produit est îmmense. Iron assure que 
le conpagnie qui ezploite les mines d'Anzin a travaille 
pendant vingt deuz ans avant de parvenir-ă extraire du 
charbon et a depens€ plus de seize millions pou» - diablir 
loutes les machines necessaires ă leur exploitatiou.€ 

În adevăr, se scie că în tâtă peri6da de la 1716— 
1738, tote companiile de mine câte s'a succedat - 
Nordul Franciei s'aii ruinat pe rând, fără a putea sta. 
bili o exploatare rentabilă, cheltuind suma de 1,403,100 
livre; şi abia la 1738, după înghiţirea unul: asemenea. 
capital considerabil. pentru acea epocă, lucrările mi- 
niere ai fost incoronate de succes: prin deschide- 
rea celor mai importante mine de la Anzin, cari for- 
mez una din avuţiile miniere cele may însemnate - ale 
Franciei, şi cari ai dat o impulsiune puternică între- 

_gei industrii miniere. francese. , 

Se vede dar că cestiunea deschiderei „minelor com- 
portă, independent de cunoscințele: speciale ale ingine- 
rilor de mine necesarii. bunei execuţiuni a lucrărilor
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şi apreciaţiunei technice a resultatelor lor, mare pru- 
denţă, mari sacrificii şi multă perseverenţă. 

Intr'o ast-fel de mare întreprindere, dice mult re- 

gretatul d. Callon, nu trebue să'şi facă cine-va ilusiuni, 
ci trebue să mergă tot-d'u-una cu gândul că asupra unui 

mut” dat de exploatări, cea mai mare parte nu ajunge 

a, descoperi gisimente demne da da loc la căuliri mai 

depărtate, că cele mai multe din aceste căutări urmirite 

nu ajung asemenea la crearea unei exploatări regulate, şi 

că în fine la aceste două din urmă beneficiile nu repre- 

sint în mediu, cu tote strălucitele escepţiuni, de cât o 

fârte modestă remunevare a totalitite; capitalurilor cari 

se consacră în industria minelor“ (Callon, Cours d'exploi- 

tation des mines). 

Ceea ce reese dar din experienţa altor state în-ma- 
_terii de mine este că resultatele ai fost şi sunt departe 

da fi tot-d'a-una în raport cu capitalurile riscate; dar 

că “considerate în totalitatea lor aceste lucrări mai rar 

sa întemplat să fie cu totul improductive. 
Dacă însa în mersul lor deschiderile de mine ai 

lăsat în tâte ţările numerâse ruine, nu trebue a perde 
din vedere că a mai rămas încă multe edificii; şi daca 

dificultăţile de învins par prea mari, daca spiritul se 

dă înapoi înspăimântat înaintea importanţei capitalu- 

rilor cerute cari nu pot fi imediat remunărătâre, nu 

trebue a uita că aceste sacrificii, ori-cât de mari ar 

fi, vor găsi o largă remunerare întrun viitor apropiat, 

nu trebue a uita că minele pot constitui o ramură 

imporlantă a avuţiei naţionale şi că dacă iniţiativa 

privată face defect sai este neputinci6să, datoria gu-
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vernului este d'a interveni şi Pa lua în: mână iute- 
resul general neglijat. 

D. Prim-Ministru I6n Brătianu a înţeles acâsta ne- 
cesitate şi a expus'o în termeni: fârte plausibili în Şe- 
dinţa adunărei deputaţilor de la 3 Febr. 1884, în 
cestiunea deschiderei minelor de cărbuni de la Bahna: 
„Pentru Bahna era o credinţă în (dră că este cea mai 
bogată mină în cărbunii cei mai buni şi nam lăsat la 
inițiativa individuali să se ducă sti bage acolo cele d'ânttiii 
milione ; ci am făcuto noi statul, şi filă încredinlaţi că 
cărbunii pentru noi ustăi-di sunt o cestiune Seridsă, nu numai 
din punelul de vedere economic, dar şi din punctul de 
vedeve climatologic“ (Monitorul Official No. 85). 

Grija. d'a aduce la un bun resultat acâsta dificilă 
întreprindere precum 'şi interesul sciinţific na făcut 
st caut rentabilitatea lucrărilor de instalaţiune, con- 
sistând -mat cu s6mă în executarea liniei ferate eco- 
nomice Bahna-Verciorova, în concursul exploatărei şi 
a altor substanţe minerale ce ne ar procura vecină- 
tăţile Bahnei. 

Piatra calcară de construcţiune de la Bahna, care 
formâză. aci gisimente întinse, ne oferea imediat o pe- 
ci6să substanţă de exploatare, faţă cu cererile însem- 
nate de piatra de construcţie în lucrările mari de edi- 
litate începute în capitala - României, cari nu. sunt 
satisfăcute de cât printr”o piatră inferidră în calitate 
ce se aduce cu mari cheltueli de la Rusciuk şi de la 
Petr6sa. - 

In urma căutărilor continue ce am întreprins în 
jurul Bahnei : dm ajuns la descoperirea si altor sub- 
stanţe minerale utile, cari ar putea da loc mal curând
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sati 'mai târdiii la o exploatare avantagi6să. Printre 
acestea. vom menţiona: un gisiment de granit capabil. 

Wa 'şi disputa duritatea cu piatra de granit pe care 

muncipalitatea capitalei a aprovisionat'o din Belgia; 

un gisiment.în apropiere de marmură superidră prin 

fineţea, duritatea şi aspectul săi tutor marmurelor 

din ţâra n6stră, şi care pote concura cu multe mar- 

more străine; un gisiment de fer limonită prea avut; 

un gisiment de manganez considerabil întins; şi în fine 

un 'gisiment de aramă, Ja patru chilometre în sus de 

Bahna, în condiţiunile cele: mai lesniciâse de exploatare. 
- Aceste. resultate. obţinute au deşteptat în noi viul 
interes d'a întinde ma! departe investigările şi a în- 

treprinde un studii geologic aminunţit asupra tere- 

nurilor cari constituesce acest “interesant judeţ, minier. 
Aceste studii geologice, -în: care interesul speculativ 

ma fost negligeat, ne-a . condus la întocmirea cărţei 

geologice a judeţului Mehedinţi, încă din vara anului 
1881 5. Atenţiunea n6stră în aceste studii n'a fost 
oprită numai asupra tesaurelor minerale ce am desco-. 
perit în sânul terenurilor geologice, ci şi asupra avuțici 

agricole, care este răspândilă pe suprafaţa solului în 

cele mat înalte regiuni muntâse. 

In. Mehedinţi, regiunea “muntâsă presintând o aso- 

ciaţiune. confusă a atâtor tesaure minerale, precum : 

fer, aramă, manganez, etc., cari zac în senul pimen- 

tului, şi agricole precum : porumb, grâu, orz, ete., cari 

se recolt la suprafaţa sa ca în cele mai mănose câmpii, 

formând un -contrast isbitor cu regiunile muntâse ale 

1) Acâsta este cea dântaiă cartă” geologică mubrățişă ind un teritorii 

mai insemnat al țărei.
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celor-alte judeţe, era natural da studiu în acelaşi timp 

şi raporturile de infiuenţă ce, afară de climă, exist în- 

ire constituţiunea geologică a solului şi cultura, pre- 
cum şi îmbunătățirile de car sunt susceptibile aceste 

terenuri pentru a fi priinei6se diferitelor culturi. 

„Acest sludii 'l-am consemnai în pariea finală a lu- 

crărei nostre. 

-Sciă că am fost precedat în acâstă cale de un dis- 

tins agronom d. I. Ionescu (de la Brad), care încă de 

la 1S68 a dat la lumină un studiă forte amănunţit 

asupra agriculturei judeţului Mehedinţi 1). 

D-nu I. lonescu însă s'a aplicat a studia agricultura 

judeţului Mehedinţi dintwun punct de privire cu totul 
diferit de al nostru, -care face obiectul unei sciinţe cu 

totul nouă : geologia agronomică, -. : 

In acestă sciinţă, cum numele săi indică lămurit, 

studiile agronomice sunt basate pe constituţiunea geo- 

logică a terenurilor şi mai cu semă a sub-solului, care— 
daca nu determină “singur composiţiunea pămentului 

vegetal. care 7] acoperă—are însă mai tot-la-una o în- 

fluenţă predominantă asupra acestei composiţiuni. EI 

imprimă reliefului topografie caracterul stă particular, 

exercilă asupra vegetaţiunei. o acţiune de primul or- 
din prin modul în, care se comportă asupra apelor 

pluviale; în fine: este esenţial da 7] cunâsce pentru 

căutarea gisimentelor de amandament, îngrăşămintelor 

minerale, isvorelor, întrun cuvânt pentru tâte subs- 

tanţele şi lucrările utile agriculturei. 
Nisce asemenea studil ati condus în statele cu o 

agricultură prosperă la întocmirea cartelor geologice-agro- 

1) Agricultura Română din judeţul Mehedinţi de los loxescu, 1868,
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nomice pe distriele şi chiar pe arondismente, cari daca 
pe mulţi din cultivatori nu %-ar învăţă nimic asupra - 
solului pe care '] scormonese de ani întregi şi pe care 
1 cunosc mai bine de cât ori. şi cine, dară le dati in- 
dicaţiuni precise asupra naturei sub-solului pe care "| 
cunosc forte puţin sai nici de cum, asupra substan- 

„țelor utile şi amelioraţiunilor ce ele ar putea procura. 
Cartele geologice-agronomice vor putea aduce într'o 

țeră agricolă ca a nâstră fol6se practice de sigur mai 
mari de cât t6te înstituţiunile şi mijl6cele de încura- 

_giare oferite agriculturei până astă-qi de stat. 
Afară de acesta. cartele geologice-agronomice, ca şi 

cartele geografice, nu sunt” făcute numai : pentru cei 
locali, dară şi pentru t6te persânele cari sub un titlu 
Gre-care pot avea interes a cunsce pământurile cutărei 
plăşi sai comuni. 

Când un capitalist va voi să cumpere o proprietate, 
nu va: avea el 6re nevoe— pentru .a se lămuri— d'a 
consulta carta agronomică a localităţei ? Nu va face şi 
el ca străinul care mai mainte d'a visiia o ţ6ră ia cu 
dânsul carta geografică ? | 

Cartele geologice-agronomice ar putea aduce servicii 
însemnate şi la întocmirea cadastrului general al țărei, 
în lipsa căruia, după cum dicea cu drept cuvânt r&- 
posatul d. general Dabija, fost ministru al lucrărilor 
publice, în adresa sa cu No. 1002 către preşedintele 
societăţei politechnice 1) „întinderea propi ietiiţilov fun- 
ciare şi producțiunea lor fiind necunoscute, aşedarea îm- 
posilelor se face pe baze nesigure şi repar tițiunea lor în- 

1) Monitorul oficial No. 251 din &) lunii 1882. .
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tre contribuabili ar pulea da loc la nedreptiţi involuntare, 

dar înevitabile.“ | 

Guvernul român dar este lipsit, după însăşi mărturisi- 

rea fostului ministru al lucrărilor publice, de ori-ce element 

de apreciaţiune pentru a stabili impositul funciar; el 

nu posedă acest instrument economic care există în 

t6te ţările civilisate din Europa şi care se numesce 
cadastru, | | 

Cartele geologice-agronomice sunt chemate a servi 

de hasă la o aşa de însemnată operaţiune. 
Intmadevăr, o lucrare a cadastrului ţărei ar coprinde 

trei serii de operaţiuni, cari sunt arătate cu precisiune 

în adresa d-lui ministru de lucrări publice : 

1. idicarea planului. topoprafic al comunelor, în care 

s'ar indica limitele lor şi împărţirea terenurilor lor pe 

proprietăți şi pe diverse! culturi. 

Acestă operaţiune se va face neapărat prin ingineri 

" geometri. 
Importă fârte mult lucrărei cadastrului ca aceste 

planuri să arate şi orografia locului, care este în rela-. 
ţiune intimă cu clima şi agricultura 

9. Preţuirea proprietăţilor.. Asupra acestei operaţiuni 

d-nu ministru întrebă pe societate de câtre cine sar 

face mal nemerit şi în ce condițiuni spre a garanta 

essaclitatea expertiselor ? 

Opiniunea n6stră este că o asemenea operaţiune | 
pentru_a fi essactă trebue să fie precedată d'o alta de 

o mare însemnătate care să'i serve de basă sigură: 

întocmirea cartelor geologice-agronomice de către in- 
gineri de mine, singuri chemaţi prin natura cunoscin-
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țelor lor a fi apți .de 0 asemenea lucrare, şi iati i după 
opiniunea n6stră în ce condițiuni : Sa 
“Inginerii de-mine însărcinaţi cu o asemenea lucrare, 

având în mână planurile topografice ridicate de către, 

inginerii geometri, vor parcura succesiv. în  tâte sen: 

surile' teritoriul. fie-cărei comune dintr”o plasă sati un 

plaiă, essaminând cu grije: variaţiunile solului superffi- 
cial, studiând sub-solul pretutindeni unde s'ar ivi: 
în gropi, în ogaşe, în maluri, în: râpi, etc., vor culege 

monstre din pământul vegetal şi din sub-sol, precuni 

şi materiile utile, şi aceste substanţe vor fi analisate. 
Coordonând 'resultatele acestor căutări, vor trage pe 

planurile topografice limitele compartimentelor agrono- 

mice, ţinând compt de limitele formațiunilor geologice 
şi prin. semne convânţionale şi adnotaţiuni speciale 
vor arăta natura mineralogicii a solului şi sub-solului 
a căror considerare simultană este “necesară, felul cul- 

tuvei care este de un mare interes pentru statistica agri- 

colii a localităţei, natura metepralogică a lotalităţei, care 
permite da defini şi caracterisa clima, umiditatea aeru- 
lui precum şi direcţiunea şi intensitatea: vânturilor, fă- 
când să se vadă causele modificătore ale vegetaţiunei, 
grădul de umiditate ul .teienurilor, ete., ast-fel că cu o 

aruncătură de ochi să'şi potă cine-va face o idee despre 

constituţiunea agronomică a unei. localităţi, după cum 
prin simpla privire a unei carte topografice dând alti- 

tudinea locurilor un observator essersat pote să'şi re- 
presinte relieful terenului. 

: Prin urmare cartele geologice agronomice vor face 
să se: vaga: |
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:1. Terenurile geologice. 

9. Terenurile agricole. 
3. Distributiunea geograficii « culturelor. 

Dară -nisce asemenea carte geologice-agronomice 

mar fi suficiente d'a precisa ideile asupra valorei pro-. 

prietăților, căci aeâsta nu depinde numai de -elemen- 

tele de apreciaţiune ce ele ne pot procura, dar şi de 

accesul lor, de apropierea mai mare sai mal mică 

de o cale mare de comunicaţiune, de debuşeurile ce 
ar putea găsi productele lor, de apropierea de un cen- 

tra de“ populaţiune, ete., cu un cuvânt de o mulţime 
de circumstanţe prea complexe. Totalitatea circumstanţe- 
lor de cari trebue să ţinem sâmă în prețuirea pioprie- 
tăţilor este în definitiv resurmată in venitul net ce daia 
în bani. 

Considerarea lor ne conduce la întocmirea cartelor 

agricole, cari formez .complimentul indispensabil al 

cartelor geologice-agronomice în formarea cadastrului. 

Aceste carte se vor, întocmi de către inginerii de 

mine în asociaţiune cu experţii agricoli, după sistemul 
cărței agricole a Tiunciei, alcătuită. de către fostul nos- 

tu profesor de agronomie la. şc6la de mine din Pa- 

-Ti5 d. Dălesse, Inspector general al minelor. 

„Ele vor presinta prin culori convenţionale păimen- 

turile arabile, -viile, livedile, pădurile şi prin diverse 
nuanţe ale acestor. culori . veniturile date de fie-care 
cultură. | e e 

Peniru a grada metodic aceste nuanţe se vor trage 
mai întâi curbele corespuridând la acelaşi venit. Dacă 
consideriun de ex: pământurile arabile, este posibil 

Wa înscrie pe o cartă cu.o scară mare venitul medii
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anual pe hectar în fie-care comună; apoi țiind compt. 
„de diversele elemente pe cari le dă carta geologică 
agronomică - asupra înălţimei solului, composiţiune: 
sale mineralogice, se vor trage succesiv curbele cari 
corespund la venituri de. 10, 20, 40, 60, 80, 100 lei 
ete, Diversele nuanţe adoptate pentru pământurile ara- 
bile- sunt în urmă mărginite de aceste curbe. 

- Viile, livedile, pădurile ocup suprafețe mult mai 
puţin întinse de cât pământurile arabile, dar se pot 
trage asemenea curbele lor de un venit egal şi grada 
în "urmă nuanțele culorilor convenţionale ce represint. 

Cu un. cuvânt cărțile agricole vor arăta în mod sim- 
plu cum sunt repartite avuţiile agricole ale Românici; 
iar cele geologige-aronomice vor arăta până la ce grad 
aceste avuţii sunt susceptibile de” crescere prin îmbu- 
nătăţiri în fie-care regiune. * 

Cartele agricole vor “fi asemenea de un avautagiu 
însemnat instituţiunei Creditalui funciar vural în ope- 
rațiunea împrumuturilor sale hypotecare basate pe va- 
l6rea proprietăţilor. | 

Cred că observaţiunile 'ce. am formulat aci pentru 
întocmirea de o camdată a cartelor geologice—agrono- 
mice, cari să serve de bază Cadastrului, vor îi ținute 
în s6ma la organisarea unui sesviciii ce ar trebui a se 
institui pentru o aşa importantă lucrare. 

In Francia, folâsele: aduse prin intocmirea cartelor 
geologice-agronomice aiatias încă de mult atenţiunea 
guvernului. 

Este aprâpe o jumătate de secol de când d. Caumont 
arată Ministerului Lucrărilor publice folosul formărei 
unor: asemenea carte; şi: ideile sale fiind judecate mai
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târdii ca susceptibile d'o aplicaţiune utilă, Ministerul 
însăreină pe mai mulţi ingineri de mine cu întocmi- 
rea carielor geologice-agronomice departamentale. Un 

serviciti fu organisat în acest scop, care a fost obiec- 

tul unei instrucţiuni detaliate cu data de 96 August 

1859. 
Cum cestiunea întocmire! acestor carte trebuia să 

intereseze în primul loc pe autorităţile departamentale, 

s'a cerut acestora în anii din urmă să prevadă mid- 

I6cele wecesarii. Intr'adevir, printr'o circulară de la 

14 August 1889, Ministrul Lucrărilor publice a an- 
gajat pe prefecţi a întreţine consiliile lor generale asu- 
pra utilităţei ce ar presinta pentru agricultură cartele 
geologice-agronomice şi asupra necesităţei da  preve- 
dea în bugetul lor sumele necesare. | 

Pentru noi, nu mai rămâne îndoială că guvernul ca 
şi județele nu se vor da în lături de la nici un sacri- 
ficiu pentru întocmirea unor asemenea carte ce sunt 
chemate a aduce imense servicii agriculturei. 

In partea agronomică a studiului nostru am dat în 
trăsuri generale asupra raporturilor dintre terenurile geo- 
logice şi cele agricole ale judeţului Mehedinţi o mul- 
țime de indicaţiuni şi noţiuni speciale, cari n'ar fi pu- 
tut avea loc pe carta n6stră curat geologică, dar cari 
sper că vor fi de Gre-cave utilitate pentru agricultori.



O PRIVIRE GENERALA 

ASUPRA 

OROGRAFIEI, HIDROGRAFIEI SI GEOLOGIE JUDETULUI 

SITUAŢIUNEA ȘI INTINDERE A 

Mehedinţi este judeţul cel mai apusan al Regatului 
Român, coprins intre 450, 18' şi 449,8' de latitudine 

Noră, 910,7 şi 910,9' de longitudine Vest. 
Limitele sale sunt: la Nord, culmea Carpaţilor. între 

muntele Sfuru şi Scărişdra, care formează în acelaşi 
timp hotarul ţărei despre Transilvania; la Apus, culmea 
arcată a Carpaţilor, intre. Scirişora şi Gura-Ogaşu- 
lui Craiovei -pe Cerna, constituită prin munţii Piatra- 
Seirisdra, Piatra- Godenu, Istorul Dragomir, Vârful Do- 
bei, Cracul Mihoc şi Gâsca, şi cursul Cernei, de la 
Ogaşiul Craiovei penă la precipiciul - dis al Fete, de 
unde părăseşce Cerna şi trece prin munţii Camenei, * 
Sulitzi şi Prislopului până în apa Cioroviiţul, şi de aci 
pe cursul apei până la Vârciorova, acestă limită a 
judeţului servind în acelaşi timp de hotar despărțitor 
intre România şi Banat; la Sud, cursul sinuos a] Du- 

9
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__nirei, de la Vârciorova până la satul Cetatea, despărţind . 

judeţul şi ţâra de către Serbia; la Est şi Sud- Esi, ju- 

dețele Gorju şi Dolju. 
Făcând abstracţiune de cotiturile Dunărei, judeţul 

presintă forma unui paralelogram, ocupând o zonă 

dirigiată Nord-Sud, cu o :suprafaţă de 5114 kilometre 

pătrate. o Ei | 

CURSURILE DE APA 

Judeţul Mehediniţi aparţine în: particulăr la” tre ba- 

sinuri hidrografice: al Motrului, care este cel mai în- 

tins, al Cernei şi al Dunărei. 

_. Motrul este cursul. de:apă cel mal important ce stre- 

bate judeţul, format în partea de sus în dreptul Clo- 

şanilor prin dou& cursuri. de apă, din cari cel de la 

Nord se numesce Motru mare, iar cel de la Vest. ]o- 

tru-sec. Cel- Wântâii ? "Şi are sorgintea. “sa: în Cracul 

Tuvcinos, iar cel 'de al dovilea : se desparte îu doui 

afluenţi: unul: către Sud-Vest numit Capra şi isvorând 

din Plaiul Sehitu,. şi altul:la Nord numit Dobra, ce ese - 

din munţii dişi Culmea” Cernei. 

“Direcţiunea. generală a cursului Motrului în partea 

sa de sus este-pânt la Stroesci aprâpe XS, iar de aci 

înainte .riul face un cot şi se dirige către Sud-Est pen- 

“tru a 'se vărsa în Jiii. In acest curs el trece la gura 

Motrului prin satele: Cloşani, Urdesti, Viieni, dpa- NE 

grii, Negoeşti,' Cernaia, Strehaia şi Butoeşti. ! 

Afluenții Motrului sunt : 

19 Bula, care isvorăşte de la polele despre Nord ale dea- 

Jului Cracu. Muntelui, priimind în cursul stă doul afluenţi :
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a) Zătonul, care vine din dispare dealul. Băsestilor, 
ee 

za 
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la Pondrele, după ce s'a împreunat cu apa Băluta, sub 
un magnific pod natural de piatră calcară, care servă 
chiar pentru comunicaţiune, şi apare din noi înapro- 
piere de Baia de. Aramă, la Peştera Mare, într'o vale 
adâncă tăiată în calcare, disă Valea Găinej. 

d) Brebina, care isvorăşte din muntele Cracul lui Dră- 
ghiceanu, trece pe la Obârşia, Titivleşti, Mărăşeşti con- 
fluând în faţa Tarniţii. | 

20 Pistriţa isvorăşte din dealul cu acest nume, trece 
prin satul Comăneşti şi se varsă în dlotru, după ce a 
priimit doui afluenţi : | 

a) Balla, isvorând din versantul despre Vest al Pe&- 
fului- Cernei şi din d6lul Gorun. 

5) Şorârna, isvorasce din dâlul Runcu- Roşu, priimind 
mai multe pirae. 
30 Pestena, isvorând din Pesteni, întrunesce mai 

multe pirae şi confludză la Broşteni. 
„40 Plostina, care tvece prin satul cu acelaşi nume, 

vine din dâlul Lupoitzi şi confluză la JMerişu. 
50 Cosuştea este afluentul cel mai important al Mo- 

trului cu un parcurs considerabil; isvorasce din muntele 
Secu, priimind may mulţi afluenţi în cursul săi despre 
Isvârna, Silistea, Turtaba, Nadanova, Cerna- Verfu, 'Tut- 
mana, şi după ce percurge acestă serie de localităţi, trece 
pe la Dâlbociţa, Novăţu, Siseştii, Ciovărnişanii, priimind in 
faţa acestei din urmă localităţi un afluent imporiant 
dis Cosuştita, care isvorăşte . din dealul Alarga, tre- 
cend pe la Călinești şi Băseşti; de aci Cosuştea 'ŞI lăr- 
geşte lunca în întinsa vale în care sunt situate satele: 
Prejnenii, Căzăneşti, Severineştii, Poiana, Curătuvele Şi 
Corcova, confluând în faţă de Valea- Rea.



ge
 

60 Uşnila, *şi are sorgintele sale în Dealul “Malovăţau 

şi in Valea Boerescă, trece pe la Peri, Prunişorii, Pidu- 

reni şi Strehaia” şi dă aci în Motru, după ce a pri- 
mit în parcurs pâraele; Cuturia, care trece pe la Va- 

lea- Bună, Creveniţa, care dă prin Degerati, Lumnica şi 
Cremenea-de-Jos, Pesteana care trece pe la Agoteşti şi | 

Tâmnea, etc. | 
170 Sliăitinicu, care trece prin satele Plopii, Băltanele şi 

Slitinicu, 

80 Bresnița, care trece pe la Pârlita. 

Cerna constitue un mic basin hydrografic în par- 

tea de Nord a judeţului Mehedinţi.. El isvoriăşte din 
calcarele ce se desvolt între Peatra-Arsă şi Prislope şi 
curge în interiorul judeţului până la gura ogaşului Craio- 

vey, în linie drâptă dirigiată S.-V.; iar de aci continuă 

aceiaşi linie la extremitatea judeţului până la Preci- 
piciul Felei, formând în acest parcurs şi frontiera ţării 
despre Banat; de aci face un cot, începând ase di- 
rige către Sud şi merge a se vărsa în Dunăre, în jos 
de Orsova. 

Afluenții: Cernei sunt păicaele : : Alineasa, Scur la, Mi 
cuşa, Cărbunele, Ivanul, Balmeşul, Naiba şi Olanul, cari 
vin în Cerna din munţii noştrii de hotar; Piatra-Scă- 
rişoara, Piatra Godeanul, [svorul Dragomir, Vârful Do- 
brei şi diverse alle -pârae mai mică din munţii de din- 
c6ce de Cerna. | 
Dunărea. — Dunărea, care mărgineşte România de 

la Verciorova până la Marea-Ne eagră, pe o lungime de 
126 mile geografice, iar judeţul Mehedinţii penă la Ce- 
tatea, pe o lungime .de 136 kilom. Acâstă arteră de 
prima ordine a comerciului român constitue marele
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bassin lydrografic al ţării, şi în particular al părței de 
Sud 'a judeţului Mehedinţi. 

Intre Gura- Văei şi Verciorova, Dunărea se află strensă 
între munţii înalţi râpoşi cari se înalţă de ambele ţăr- 

„muri, constituind aci cataractele Qise . Porta-de- er, unde 
navigaţiunea este fârte dificilă, din causa stâncelor ce 
ocup patul de scurgere. 

In jos de cataracte, ţărmul român se aplanâză 6re- 
cum, ridicându-se abia la 90 metre dz asupra Măvrei- 
Negre şi devine marecagios şi acoperit în parte de lacuri. 

Dunărea, în cursul' stă sinuos la marginea Mehe- 
dinţilor, formâză bifurcându-se mai multe insule. Dos- 
pre Mehedinţi, sunt . cele următâre : Plosia, Şoimenu, 
Corbu şi Insula Mare. 

Afluenții principali al Dunării, din Mehedinţi, sunt: 
10 Bahna, care isvorăşte din muntele Ciolanu- dare, 

adună apele isvârelor din Costeşti; şi Gornenlii, trece prin 
văi adânci de munţi râpoşi la Podeni, Cireşu şi, după ce 
“Şi-a deschis un pruntiş mai larg la Bahna, trece la 
Ilociţa, unde priimeşte ca afluent apa cu acelaşi nume 
Si de acolo' la punctul despre frontieră Cerovăţul, unde 
vine ca afluent cursul de £ apă cu acelaş nume, şi merge 
apoi u se vărsa în Dunăre în sus de Vâreiorova. | 

90 "Slitinicu . sati Vodița-Seacii, plecă de sub eâma 
delului Jăterețul, ce se află la răsăritul satului Bahna, 
şi se varsă în Dunăre în jos de Verciorova, la iîmbu- 
cătura apei Bahna. 

30 Jidostiţa, isvorăşte din delul Mitureţul şi vine 
dupe ce formâză un curs s sinuos, a se vărsa în Dunăre 
la Gura- Văej. 

4% Topolița, isvorăşte despre dâlul Serga şi Verfu-
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Baiu, parcură satele. "Gornoviţa, Balta, Cireşu, Alarga, 

urmând până în: acâstă din urmă localitate în direc- 

țiunea NS-SV; iar de aci inainte se cotesce aprâpe în 
unghii drept şi urmeză direcţiunea NV-SV, printr'o 
strâmtore adâncă şi râpâsă formată de calcare, vine 

apoi la Balotesci, de unde intră într”o vale care se lăr- 

geşte progresiv spre Dunăre,. populată de satele /scorul- 

Bârdi, Rescoleyti, Halânga, Piatra- Albi, Cernelii şi par- 
cură acestă vale pent în sus de Şoimeanu, unde se 

"varsă în Dunăre. | 

Afluenții principali ai Topobuifei sunt: a) Boboița, 
care isvorăşte din dlul cu acelaş nume şi confluiază 

la Zlalanga, d). Pleşuva isvorăşte” din P, iboeşti Şi con- 

fluiază prin' Valea- Boerească. 

50 Mal multe pârae la sudul Mehedinţilor, e cari trec 

pe la Vârga, Bucura, Hotărani, Pătulele şi se varsă 

din sus de Iscdrele. 

60 Ivosul, cere este format din împreunarea mai 

multor pârae până la Padina, urmând de aci prin sa- 

tele: Corlăţelu, Valea-Anilor, Recea, Punghina, Cuimiru 

şi se perde la Obărsia, întrun loc băltos al Dunăre. 
Pe lângă cursurile de apă 'ale acestor trei basinuuă 

hydrografice, am. putea. menţiona şi pe acelea de la 

răsăritul judeţului, cari isvorăse într'ânsul şi vin de se 
varsă în Gorj şi în Dolj, în basinul Jiului. 

Acestea sunt, despre partea stângă a Motrului, pâ- 

raele ce isvorăsc din dealurile:  Jatasari, Briidetu, 

Călugiru, Văghiuleşti, cari împreunându:se se varsă în 

Jiu, în sus de Brâneşti; iar despre partea drâptă, pă- 

raele ce es din dealurile finale ale Carpaţilor, cari se



întind de la Plopi, pent. spre Gurdiniţa, şi din cari 
cele mai principale suni : Omorni, Obedânu, Chepati. 

_ ALTITUDINI 

Cele mai însemnate înălțimi ale reliefului topografic din judeţul Mehedinţi Sau determinat în mod irigo- nometric de către Austriac), cu ocosiunea lucrării car- 
iei topografice a ţării îri păr țile despre frontiera, “după 
cum urmeză: 

Piatra- lare a Cloşanilor. . 1498 
Meterezu lui Tudor. i PR 730. 
AM. Sulitza a. 895 
AM. Camena . . a 21933 
Verfu Dobre. . „+ 1920 
Piatra Godenu (dincolo de frontier 4) 1937 

Cu ocasiunea studiilor n6stre geologice am  detey- minat şi noi, cu ajutorul barometrului holosterie, înă]- țimile mai multor localităţi din regiunea muntâsă, cari sunt aci consemnate : 

Verfu Bau. „a 10920 
Poiana- Beletina . 1957 
Ciolanul-Mare . 864 
ISvârna (Plaiul- Lung). 498 
Verfu Tapului (Siliste) . . . . . . ' s7o 
Obârsa (sa). . „533 
Podeni (sa... 495 
Daccineti a 086 Aegruşa (Ocoliste. . . . . „553



Dragovitza . . . 104 

Poiana- Lungă (despre. sursa “Racovăţului) 598 
Priporu . . . 659 
Dell Paharniculuăi. 802 
Verful- Natameni. 697 
Delul-Sirocu (spre Mare) e 799 
Bata . . , . „550 
Duhovna (Bahna) . A „585 
Bresnilza (carieră). . . . . . . 3179 

159 Bahna (mină)... 

CONSTITUTIUNEA TOPOGR AFICA SI GEOLOGICA 

Cea mai mare parte a terenului judeţului Mehedinţi 
este constituită din masivul muntos şi maestos al Car- 
paţilor, care cu contra-forturile şi lanţurile: înaintate 
ale colinelor sale se dirige spre S.-E., şi vine de se 

“perde în regiunea câmpiilor şi bălților ce ţărmuresc 
partea de jos a Dunărei. 

Partea cea mai înaltă şi esențialmente muntosă a 
acestui masiv este formată de șisturi cristaline tare 
înclinate, interceptate de ridicături calcare, cari formez 
irei deosebite lanţuri de munţi dirigiate paralel între 
densele de la N.-S., către $.-V., având-ureături repedi, 
păreţi râpoşi, şi lipsite de ori-ce vegetaţiune în ungi- 
mea culmei lor: 

Cel: d'ântâiă lanţ calcar, formând: o -fâşie strâmtă 
care se întinde aprope fără intrerupere d'a lungul țăr- 
mului stâng al Cernei, atingând înălţimi importante, 
nu este de cât o ramificaţiune al: celui d'al '-douilea 
lanţ, de munţi, care plâcă de la băile J/ehadia, din Banat
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și străbate, sub o zonă din ce în ce mai desvoltată, 
judeţul Mehedinţi. de la $.-V. la N-E. până la Cloşaui, 
unde se ridică la o înălţime considerabilă, arătând 
despre Sud-Est, la coma qisă Piatra- Aare a Closanilor, 
o tăetură abruptă visibilă din depărtare. 

Aceste două lanţuri constituese: cel Wântâiă, calcarul 
liasie şi cel d'al douilea, calcarul jurassic (după studiile 
geologilor Austriaci întreprinse în Banat). | | 

Al treilea lanţ calcar plâcă de la. Vârciorova, se în- 
tinde peste satele darga, Balta, Cerna- Verfu, Pondvrele, 
Ielul- Aare şi vine de debuscză la Baia-de-2lramii. 

In fine mai avem. să menţionăm o fâşie calcară, 
care se întinde în mod întrerupt de la Gura- Văi, la 
Breşnita şi: de la Dâlbociţa, la Sovârna. 

Cele de al douilea şi al ireilea lanţuri calcare sunt 
însoţite fie-care, în v&rsantul despre Sud-Est, de un 
complex de şişturi argil6se şi calcare, ocupând zone 
larg) şi întinse. Să E 

Cel d'ânteiti complex, imediat în contact cu masivul 
calcar, este constituit de calcare marnâse şi stratificate 

„în assise subţiri cu dungi quarţ6se şi dolomitice, după 
care vine un sistem de şişturi argilâse negre cu struc- 
tura ardosieră. | 

Cel d'al -douilea complex este format de un sistem 
de şisturi principalmente calcare, cu interealaţiuni .de 
şisturi argil6se, cari sunt încovoiate şi conturnate în 
mod d'a oferi tâte gradele de înclinaţiune posibile, ur- 
mându-se mutual în ondulaţiunile lor şi îmbucându-se 
între dânsele în stratificaţiune coneordantă. | 

Făşiile calcare isolate de la Gura- Puel şi de lu Şo- 
târna par a fi detaşate din cel dal douilea complex.
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Regiunea muntâsă  coprinsă între aceste dout şiruri 
caleare a fost teatrul unci activităţi vulcanice cosiside- 
rabile. Ridicarea acestor munţi caleari a determinat 
dislocaţiuni mari ce se observ în.strate şi formaţiu- 

nea numerâselor crăpături, mal cu sâmă la liniile des- 

părţitâre între calcare şi şisturile cristaline. Aceste. i- 
nii de contact, deja dislocate şi înclinate prin diverse 

revoluţiuni geologice, ai fost straturi favorabile la de- 

positul surselor minerale, cari constituesc avute şi va- 
riate gisimente metalifere, între cari menţionăm : gisi- 

mentele de fer limonitii, pyrită bismutină şi manganes, din 

masivul Bahnei; de arami şi manganes, din masivul 

Margei şi Ciresului; de araniă, şi fer din masivul Clo- 

sanilor şi Bitei-de-aramă,; de arată şi fer magnetic, diu 

„masivul Podenilor, Isviirnei şi Obârşei. 
" Roce eruptive au străbătut asemenea acâstă zonă 

precum: granitul, la Racovăț (Bahna), Breşniţa şi Clo- 

“sani; porfirul şi dioritul, la Bahna, Gornenţi,  Prejna, 

şi Janiseseii ; elafirul la Negrusa, Serpentinul, înt”un 
aliniament considerabil ce se întinde de la Podeni la 

Obârsa. 
Pretutindenea. intluenţa acestor mase incandescente, 

cari se întind după o zonă dirigiată NE—SV, ca şi 

şirurile calcare pe cari le însoțesc, s'a exersat în mo- 

dul cel mai accentuat asupra rocelor vecine; şisturile 
argil6se calcare snt transformate în phylite, ca la Jar ga, 

Cireş şi Cracu Muntelui; calcarele sunt marmorisate, ca 

la Bahna, Cloşani şi Bresnila: înt”un cuvânt se pâte 

întâlni aci l6te fenomenele metamorfice de contact. 

Rocele cari aii făcut erupțiune în epoca jurăsică, sati 

cari străbat, formațiunile acestei .epoce, sunt. restrânse
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Ja puţine localităţi şi consist mai mult din granituri, 
precum la ' Defu- Os; ŞI Gaura- Fetei spre Cerna. 

Ganguri exploatabile de materii metalice se găsesc 
mai rar în! acestă. zonă; numai pe Jotrul-Sec şi pe: 
Motrul- Mare, în sus de Cloșani, exist câte-va. ganguri 
impregnate cu pyrite .bismutine, la părțile de contact 
ale calcarului masiv cu rocele cristaline. 

In acestă regiune atât de avută în substanţe meta- lifere sunt diseminate şi gisimente de cărbuni fosili, cari câştig: importanţă nu atât prin întindere şi putere cât prin escelenţa: calităţei lor. | Aceste Bisimente, Wimpreună cu depositele terțiare 
ce le -coprind, umplu senutile şi înfundăturile, cari sunt 
tăiate între grupuri de munţi. cristalini sat calcari, la » Bahna, la Balta, la 'Pongie şi la Cloşani în. Plaiul Oslej. 

Acestă regiune muntâsă, „pcupată de şişturile crista- line şi interceptată de şirul calcarelor secundare, se 
mărginesce- către Sud-Est prin o linie” ce plâcă de la 
Gura Viei, lângă Dunăre şi trece pe la polele delurilor Epuveni, Curăturele, Ghilderul, Liturgia şi Monasterul, 
la frontiera Gorjului. 

De la acâstă linie care țermuresce regiunea munt6să 
incepe regiunea colinelor, a căror înălţime” se micşo- 
r6ză gradat cu cât înainteză spre S-E. către câmpii, 
unde. vin a'şi perde cele din urmă ale lor ondulațiuni. 

> Acestă regiune este constituită din formaţiuni” ale 
căror caractere petrografice sunt cu totul diferite, 

Zona colinelor celor mai înalte, cari formez contra- fortul. munţilor, este constituită dint”un complex de marne albici6se şi straturi conglomeratice de petriş al- 
ternând între. densele, cărora le sunt subordonate de-



13 

posite puternice de pietriş şi pietre rostogolite, formând 

bance conglomeraiice mai mult sai mai puţin consis- 
tente, cari vin, sub .o înclinaţiune de 15 —450, a se 

sprijini pe şişturile cristaline ale regiunei muntâse. 

Acâstă zonă se întinde sub o lărgime de aprâpe 

4 kilometre la pâlele munţilor, terminându-se prin li- 

nia dealurilor: Dudaşi, Fagia Bulighi, Isvoru Bârzi, 

Finogradu. şi Jireștii. 

Ca continuaţiune a acestora, vin colinele mijlocii şi 
finale compuse din argiluri şi nisipuri în stratificațiuni 
puţin înclinate, umplute mai în tâtă întinderea lor de 

puternice gisimente de cărbuni fosili, for mând mail multe 

straturi superpuse. ” 

Aceste gisimente, aşternute în pasinurt mari şi puţin 
adânci, se întind ca o pătură la pâlele dealurilor mari 

şi sunt tăiate adesea-oul prin cursul apelor, ast-fel că 

se pot observa în maluri sai în albia lor. 

Aceste deposite argilo-nisipose sunt produsuri de la- 

curi şi ape dulci cari aparţin epocei paludine. 

Acestei regiuni a dealurilor urmeză spre: Sud regiu- 
nea câmpiilor, care se mărgineşte la Dunăre, formată 
din deposite de argiluri nisipâse şi nisipuri; cele d'ân- 
teii aflate către pâlele dealurilor finale, fiind nisce ate- 

rismente ale Dunărei care lu o epocă depărtată întin- 

dea divagaţiunile sale pâuă în dâluri; iar cele din urmă 

sunt adevărate dune aflate pe marginile Dunărei, adică 
nisce nisipuri mobile pe cari vânturile le ridic şi formez 

cu ele mici deluşuri improprii culturei. 
In fine mai avem să menţionăm depositele diluviale 

de pietriş şi de argil, cari se intind ca o manta asu- 
pra mai tutor rocelor aparţinând formațiunilor ante- 
virore şi la diverse altitudini.
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STUDII GEOLOGICE 

Din repedea n6stră. expunere geologică se vede că 

terenurile "geologice cari constituese județul Mehedinţi 
se resum după cum urmeză: 

10 Sisturi cristaline adică Gueissur?, Micaşisturi, 

GDuarţituri, etc. străbătute de roce cruplive. şi ganguni 

metalifere. 

90 'Kerenuri secundare: - Liassul, Jur asul: siiperior 

şi Cretaceul. | 

80 Werenuri tertiare: Formaţiunea “Meditenanea, 

Congerianii şi Paludiniă, avute în cărbuni fosili. 

40 'Yerenuri quaternare: Diluviit şi aluvii. 

Venim acum a ne ocupa de fie-care din aceste for- 

maţiuni în particular şi.a expune resuliatele explora- 

țiunilor n6stre geologice, asupra gisimentelor meltali- 

fere ce am descoperit în zona -şisturilor cristaline, care 
interesez viitorul nostru: industrial. 

In partea a doua a studiului nosiru ne vom ocupa 

a expune lucrările technice ce am executat, însoţite 

de explorări geologice, atât în formațiunea meditera- 

neă cât şi în formațiunea paludină, şi cară ai avut 
de resultat în cea d'ânteii formaţiune, aflarea ade- 
văratei stări a gisimentului. de cărbuni de la Bahna
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„Si punerea sa pe calea unei exploatări raţionale; iar 
în cea d'a dona formaţiune, descoperirea unui puternic 
şi întins gisiment de cărbuni fosili, cari ocupă în Me- 
hedinţi tot basinul hydrografic al Motrului, aparținând 
acestei formaţiuni în întindere de peste două sute kilo- 

“metre pătrate. 

|. ȚERENURILE ȘISTURILOR CRISTALINE 

„Cele mai vechi roce ale masivului muntos; sunt şiş- 
turile cristaline, cari ocup 950 kilom. pătrate. "Acestea 
presintă direcţiunea gerierală N.-E.-—S.-V., a tutulor 
şirurilor de munţi ce se înalţ în Mehedinţi cu o că- 
dere, având multe oscilaţiuni, în cari domnesce, cu 
i6te acestea, cea despre S.-E. 

Gneissurile, cari conştituesc cea mai mare parte a şistu- 
rilor cristaline în Mehedinţi, se scie că sunt nisce agre- 
gate şistâse sau madrate de orthoclas, de quartz şi de mică. 

Ele presint tâte varietățile posibile după cantitatea 
de mică ce conţin. Une-ori sunt mai avute în mică 
şi trec în starea disă gneissuri micacee; alte-ori mica 
devine fârte abundentă şi feldspatul ajunge de dispare ; 
atunci trec curat în stare de. micaşisturi. 

Mica acestor roce este mar'mult potassică (moscovit) ; 
pe lngă ea se mai află însă: şi ceva Diotit (mica: ma- 
gnesiană). Quarizul. nu intră de cât în. mici grăunţe, 
câte-o-dată însă apare lamelar şi în stare amorfă. 

Feldspatul este mai adese-ori roşatic şi câte-o-dată 
cenuşiu şi galben. i A 

„ Forte adese-ori se presintă, atât în gneisuri cât și 
în micaşisturi, mici grăunțe de granate. 
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Gneissurile ai de multe ori intercalate în masa lor şis- 
tur amfibolice, precum se pâte observa la Bahna, şi 

atunci ele iai o aparenţă şistâsă cu o .culâre verque. 
Când gneissurile sunt despicate după suprafaţa şisturilor: 

amfibolice ce conţin, acâsta în unele varietăţi capătă un 

frumos luciu cu vine verdui mai mult saă puţin în- 

chise. 

Aceste gneissuri amtibolice, după observaţiunile ce am 

făcut în Mehedinţi, sunt precursorul gisimentelor meta- 

lifere. . 

Se gisesc varietăţi de gneis cari ati perdut structura 
paralelă, pentru că lamelele de mică ai o disposiţie 
neregulata; el trece .atunci în gneis granitice, în: care 
feldspatul este colorat în.roşu, şi prin amestec cu am- 
libolul şi chloritul, în. gneis porfirie verqui. 

In acestă stare se .pâte observa. iarăşi la Bahna în 
şirul munţilor de. la Sudul basinului terțiar, unde se 

"află iutercalat intre” gneissurile amlibolice, 

Micaşisturile se scie asemenea că sunt - un agregat 

şistos de mica şi de quariz ale căror. proporţiuni re- 

Jative oscilâză între aceste dou& elemente. Ele stai cu 

gneissurile în cea mai intimă legătură, căci prin ames- 

tec cu mai mult sati mai puţin feldspat, cu mai-pu- 

ţină sai mai multă mică, se formâză tta rocele de 

„transiţie coprinse între micaşisturi şi tipurile gneissice. 
In zona 'nostră cristalină se intâluese diferite varie- 

tăi de micaşist: micaşistul calcar, în care quarizul 

este inlocuit prin calcit, micaşistal grafitos, în care quar- 

izul este înlocuit prin grafita, şi micaşistul argilos, care 

nu e de cât un micaşist descompus în care quarizul 
a dispărut, de culâre. cenuşie sai verdue, presintând 
un luciu unsuros. 
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La Bahna şirul muntos ce închide despre Nord ba- 
sinul terțiar este format din roce cristaline şistâse com- 
pacie, stratificate paralel şi ridicate vertical în diree- 
ţiune aprâpe—N.S., cari constaă din mica gălbue sai 
brună şi din bucăţi de quariz. Mica este aşedată în 
straturi paralele, ast-fel că în secţiune se v&d vine pa-: 
valele de quariz şi mica; ici şi colo se găsesce şi feld- 
spat. Quartzul intră în lentilii miei, dar apare şi în 
vine mai „mult saă mar puţin puternice cari străbat 
roca. Sunt pe alocurea zone în micaşiste unde quartzul 
ia forma de grămedi. 

Quaiţitele, sişturile. amfibolice şi sisturile cloritose, vin 
asemenea a forma ca un. gisiment între gneissuri şi 
micaşisturi, de multe ori în stare şistoidă, din causa 
lamelelor de mica ce conţin, dispuse in straturi. Vom 
menţiona: ca atare cupolla stratificată ce se observă la 
Cotul Bahnei despre Ilavitza. Quarţitele şi şisturile clo- 
itose în' stare grăuntesă şi sticlâsă cu dărămaturi 
formez aci o boltă în fâşii alternative albiciose, ce- 
nuşii şi roşatice, unde se vede că slralificaţiunile de 
quarţit au suferit mari dislocaţiuni. Aceste disloca- 
ţiuni par a fi produse prin ridicaturi şi scufundături 
locale în quarţite, în urma căror ele au luat o dispo- 
sițiune anticlinala, şi în legătură direct cu acesta a 

„fost formarea unei crăpături de. dislocaţiune sati falii, 
pe păreţii căreia a avut loc o mişcare de alunecare a aripei 
anticlinale din drâpta, cum arată secţiunea alăturată. 

Crăpătura de dislocaţiune sai falia să vede că sa 
format după depositele congeriane, căci acestea, re- 
pausând asupra quarţitelor prin intermediul unei masse 
de micaşist, ai luat împreună cu dâusele parte la ri- 
dicături, înclinându-se cu 450 spre Vest.
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Direcţiunea acestei falii corespunde aceleia ce iau 
gisimentele metalifere la Bahna şi cade exact în linia 
masselor de manganes car sunt răspândite pe tot 
şivul cristalin ce se desvoltă de la Ilovitza la Bahna, 
Wa drâpta cursului Bahnei. Cu ocasiunea acestor dis- 
locaţiuni şi crăpături a trebuit să se producă şi cele
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din urmă ridicături ale micaşisturilor, cari corespund 
în partea septentrională a -Bahnei, şi cari ai avut de 
efect derangiarea in basinul Bahaei a depositelor ier- 
țiare finale din posiţiunea lor orizontală. 

Cu şisturile cristaline sunt strâns legate şi calcarele 
cristaline cari sunt intercalate în masse mal mult saă 
mai puţin puternice in rocele cristaline, sati zac la ]i- 
mila acestora. In primul cas avem massivul calcar eris- 
talin (marmură) ce am descoperit în gneissurile după 

" Racovăț din sus de Iloviţa, Ja. Podeni şi la Cloşani, 
şi în cel d'al douilea cas avem marmura bine Cunos- 
cută de la Breşniţa, în apropiere de Severin. 
 Doce eruptice. Şisturile cristaline în Mehedinţi ca 

şi în Banat sunt pătrunse de roce eruptive, udică de 
voce cari au fost asvârlite din interiorul pământului 
în stare fluidă. Părţile constituante ale acestor roce 
aparţin în general familiei feldspatelor. Ca şi în Ba- 
nat, găsim în Mehedinţi ca atari roce: Granitele, cari 
une-ori sunt diseminate ca portire sau syenite şi Bn- 
natitele ; acestea din urmă după geologul Cotta îmbra- 
țişed tâte vocele eruptive din Banat şi din ţările ve- 
cine, cari ai facut erupţiune după perida cretacee. 

Rocele eruptive apar sub forma unor masse, cari 
se intind în lung în sensul direcţiunei ridicături- 
lor generale ce se arăt în Mehedinţi de la S.V. către 
N.E, şi în tot-da-una către ţărmul terenurilor secun- 
dare pe care] despică une-ori in mai multe făşii. 

„Contactul între rocele eruptive şi calcare este în 
general ocupat de un gang metalifer. 

Granitele le an întâlnit la B esnila, la Racoviiţ (Bahna) 
Şi. pe câma munţilor Cernei, despre Cloşan!.



» 

2 
  

In munţii Cernei granitul are o structură petrogra- 

fică f6te variată ; el trece adesse-ori iu syenit prin 

amestec cu amfibolul. | 

Banatitele ce am întâlnit făcând irupţiune în zona 
şisturilor cristaline sunt: a) Porfirele guar!ăse sai Or- 

thoclase Î) Qnarțul- Diorit e) Melaphyrul, d) Iluypwrste- 

nitele,. e) Itocele Serpentine f) Gabro ; t6te acestea for- 

mez asociaţii gisimentelor metalifere în Mehedinţi. 

Porfivele quarțose şi orlhocluse constituese ganguri 

puternice şi înlinse pentru aramă la Cirey, Titirleşti 

şi Daia-de- Aramii. 

Quarțul-diorit formeză filâne la Bahna, Closani, Gor- 

nenți, Prejna, elc., unde este impregnat adessea cu gra- 

nulaţium de pyrită nagnrticiă şi bismutină. 

JMelaphyrul tormză un gisiment întins la Negruga. 

EI constă dintr'o masă compactă de culore închisă cu. 

grăunțe mărunte în -care intră ca elemente mal prin- 

cipale : olivinul şi magnetitul. 

Huyperstenitul şi Gabro, cari presint o masă cu 
grăunțe negre- verdui,. se află mai cu sâmă în ma- 

sivul cristalin al Iseărnei şi al Ilozifzei. 

Rocele serpentine se întâlnesc in şir neintrerupt în 

masivul Podenilor, Gornocitzi şi Godenului, unde trădeză 

presenţa ferului magnetic. 

Rocele serpentine se află în varietăţi culorate vădui 

închis; ca parte coustilutivă apare: Bustite, Chrumila, 

şi sunt pătrunse de vine de chrysofil. 

Sunt două varietăţi de serpentin: unul compact ver- 

dui închis cu Bastitu şi Chromite, se despică în bucăţi 

cari acoper versanturile, şi altul de o frumâsă culdre . 
„verde deschisă, cu suprafeţe şi vine lucidse de ser- 

pentin nobil, în care apare mici grăunţe albiciose. cari
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sunt forte tandre şi consist de sigur din anortita des- 
compusă. 

Serpentinele sunt însoţite câte-o-dată de şisturi ar- gil6se colorate în roşu. 
Versta. acestor roce în Banat este arătată de vechiul geolog Kudernatsch şi mat târdiă. de Cotta ca aparţi- 

nend peri6dei post-cretacee, căci ele ati dat loc în aceste formaţiuni ale Banatului la mari derangiamente. 
Fenomene de asemenea natură mai lipsit a se pro- duce şi în Mehedinţi, tot în zona cretacee, pentru a ne autorisa să atribuim Banatitelor în Mehedinţi aceaşi 

peri6dă de irupţiune pe care o „presint în Banat. Intr'adevâr, ori-cine a călătorit pe ţărmul romantic al Dunăre) de la Severin la Vârciorova, ori-cât de puţin: 
geolog ar fi, a putut observa în secţiunea abruptă ce presint munţii la Porţile de fer, un masiv rotund şi fără aparenţă de stratificațiune, cam roşalic, care se ridică în  midlocul unur teren de şisturi argilâse şi gresso-calcare forte conturnate şi turmentate. 

Totul ne indică aci-că un fenomen. eruptiv a avat loc; şi de la primele căutări ce am face, dăm peste 
un porfir quvarţos, impregniat pe alocurea de sulfurul 
de plumb şi sulfatul de aramă. Isbucnirea acestor roce 
a făcut ca ferenurile cretacee să fie ridicate la înăl- 
țimi destul de mai. Un alt fenomen şi mai isbitor 
de asememea ivupţiuni ne presintă Dealul Cerbului, 
aprope de Cloşani şi Dealul Cicirleşti care este o lo- calitate corespundătore. 

5 
Dâlul Cerbului ne presintă asupra platoului săi o „serie de fâşii albe paralele de calcar masiv, despărţite 

prin porfire quarţ6se-sienitice, cari se ridic în domură
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isolate asupra calcarului pe care Pa transformat pe 
alocurea în marmură albă ca zăpada. 

In delurile Cicivleştilor observăm masivul calcar co- 
pleşit de Banatite amestecate cu şisturi cristaline, în urma 
resturnărilor ce aii avut loc prin irupţiunea celor 

dânteiu. | 
In ce privesce rocele granitice, formând masse 

mai desvoliate în zona cristalină care desparte cele 

dou şiruri jurassice, din care unul se dirige d'a lun- 
gul Cernei. şi cel-alt la Cloşani, după tâte probabilita- 

ţile au trebuit să facă irupţiune în urma periddei 

Jurassice. 

Depositele întinse jurassice par a fi fost ridicate 

înt”o imensă boltă prin aceste roce eruptive, pe care 
a sfărămat'o pentru a'şi face trecere. 

In fine vom menţiona. aci o nout rocă ce am în- 

tâlnit în Mehedinţă şi cu care s'a închis peri6da eruptivă: 
trahitul, pe care Pam găsit pe platourile Bahnei ' sub 

forma unei brecii negrici6se, roşiatice şi scoriacec forte 
manganesiferă. 

Roca este uşidră ca piatra poncie şi are „aparenţa 

unei lave curgătâre. 

Am întâlnit acestă brecie trahitică şi în Gorj, aprope 
de Bumbesci. 

Pe platoul Bahnei roca străbate micaşistul, în vreme 
ce la Bumbescl ese la suprafaţă printre straturile con- 
glomeratice congeriane, ceea-ce probeză că irupțiunea 
trahitului a avut loc după depositele congeriane.
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Minerale utile 

Consideraţiuni generale 

In regiunea şisturilor cristaline, mineralele utile cele 
mai importante din punctul de vedere industrial, sunt 
cele metalifere. Intre” acestea, singurele cari au fost cu- 
noscuie până astă-di sunt gisimentele de aramă de la 
Baia-de- Aramii; cele alte gisimente “ce vom avea a 
menţiona aci, atât de aramă cât şi de alte minereuri 
metalice, ati fost descoperite în. urma explorărilor geo- 
logice. ce am întreprins încă din anul 1881.. 
„Ne vom 'ocupa de aceste gisimente mai ântit din- 

tr'un punct de vedere general, făcând să se vadă re- 
laţiunile cari exist între forma şi alura gisimentelor 
şi terenurile. cară le oprind, şi în urmă vom arăta 
caracterele locale ce presint fie-care dintr'ânsele. 

Gisimentele metalifere sunt distribuite în Mehedinţi 
pe suprafeţe mari, şi cum trebue să ne aşteptăm, toc- 
mai acolo unde am arătat pătrunderile. cele mai im- 
povtante de roce eruptive, s'aii format: şi gangurile 
metalice. Acest fenomen ce se observă în Mehedinţi 
vine în sprijinul observaţiunei:. generale ce s'a facut 
asupra globului întreg, că gisimentele metalifere ocup 
regiunile cele mai accidentate, acelea unde cj pă 
mentului a fost: mai ridicată, mai frământată, mai 
dislocată şi unde rocele eruptive ai pătruns diversele 
formaţiuni. 

Gisimentele metalice se întind în Mehedinţi, mai mult 
"la marginea versantului despre N.V. al şirului calcar 

care plecă din Vâreiorova şi trece dincolo de Baia- 
de-Aramă, după o zonă dirigiată aprope NE-—-SV, pe
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o întindere de 35 kilometre. Acâstă zonă urmâză  li- 

nia de contact între şirul calcar şi şisturile cristaline, 
şi este paralelă direcţiunei lanțurilor muntâse din Me- 
hedinţi. Dirigiată aprope SV—NE de la Vârciorova la 

Nadanova, în acest din urmă punct ea se îndrepteză 

mai mult către Est spre Baia-de-Aramă, dar direeţiunea 

gisimentelor pare a rămâne ne schimbată. 

Zona metalisată este aprâpe perpendiculară pe di- 

recliunea generală a văilor. 

Ocaltă zonă metalisată, dar mai puţin importantă, 
se intinde şi în partea versantului despr N.V. al şiru- 

lui calcar de la Clogani, iarăşi imediat da lungul li- 

niei de contact între calcare şi şisturile cristaline. 
Pe aceste zone a trebuit să ţâşnescă, după deposi- 

tele calcare jurasice şi -cretacee, isvâre thermo-mine- 
rale la Bahna, la Cireşu, la Cicirleşti, la Baia-de-Aramă 

şi la Cloşani, cari-eraii. consecinţa irupţiunei rocelor. 

Aceste isvâre întâlneau liniile de contact ale terenuri- 
lor calcare deja fracturate, dislocate şi înclinate, ca 

să dic aşa, preparate din nainte pentru isbucnirea lor, 

şi formau depositele metalice ce observăm astă-qi. 

Cuni terenurile calcare după ridicarea lor eraii fârte 

înclinate, având o posiţiune care se apropia de cea de. 

astă-QI, este natural ca şi gisimentele metalice în li- 

nia: de contact fracturată dintre calcare şi şisturile cris- 

taline, saă dintre calcare şi şisturile calcare, să se pre- 
sinte în ganguri tare înclinate. | 

Metalisarea însă în Mehedinţi nu s'a urmat tocmal 
după aceste fracturi generatrice ale gisimentelor me. 
talice, ci, cu escepțiune în unele casuri pentru aramă, 

mai mult prin depuneri “ale apelor minerale, cari, 
după ce au sosit la suprafaţă, aii venit: de. ai
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- pătruns. şi impregnat şisturile cristaline saii calcare 
constituind minereurile de impregnaţiune, sau că aii 
venit d'ai curs după talveguri suterane sai superficiale 
şi ai umplut inegalităţile solului -ori scorburile gău- 

„Tite prin aceste ape, formând gisimente în grămedi 
şi placage superficiale. | . 

Aşia dâr un caracter comun al tutor gisimentelor 
metalifere din Mehedinţi este absenţa aprâpe cormplectă 
a filGnelor, formând în locul acestora nişte ganguri 
în -stare de lentile mai mult sat mat puţin intinse. 
„De aci resultă că viitorul unor explogtaţiuni ce g'ar 
stabili în aceste gisimente, trebue să fie considerat ca 
limitat la adâncimi forte restrânse. 

Substanțele metalice cari au isbuenit o-dată cu ro- 
cele eruptive sunt forte variabile şi este forte greu d'a 
stabili o lege în privinţa relaţiunei ce ar exista între 
aceste roce şi natura gisimentelor metalifere ce le în- 
soţesc. Cu tâte acestea, în Mehedinţi, existența pyritelor 
de aramă, a manganesului, a pyritei bismutine, ete. pare 
a fi în relaţiune cu rocele porfirice şi syenitâse, în 
vreme ce rocele serpentinâse însoțesc cu deosebire ferul 
magnetic, 

Acestea fiind caracterele generale exteridre ce pre- 
sint  gisimentele metalifere în Mededinţi, trebue să 
trecem a examina caracterul lor local, care depinde nu 

„ Dumai de natura substanţeler metalice ce le formez, 
ci şi de natura rocelor ce le coprind, de posiţiunea lor, 
de vecinătatea cu rocele erupiive, ete., în fine de atâtea 
circumstanţe locale în cari aă putut să ia nascere, 

Gisimentele metalifere în Mehedinţi, am putea dice 
că sunt grupate în patru regiuni: 

1. Regiunea Băei-de-Aramă în partea de N-E. a
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districtului, care corespunde la o puternică desvoltare 

a masivului calcar, unde pyrita de aramă j6că primul 

rol alături cu gisimente justa-puse sati independente de 

fer oligist. Ii 

2. Regiunea Bahuei formată din gisimentele cari se 

întind în jurul Bahnei, coprindend fer limonit, pyrită 
bismutină, manganesii si pyrită de cupru. 

3. Regiunea Podenilor la Vestul districtului, care 

corespunde la şirul calcarului jurasic, coprinde în gră- 

medi însemnate aramă, în stare mai mult de mulu- 

chită şi în amestec cu ferul magnetic. | 
4. Regiunea Obârşei corespundend la acelaşi şir ju- 

rasic coprinde în stare de grămedi însemnate în ser- 

pentine, ferul magnetic şi în quarţuri diorite, chalcopyritu. 
Vom da aci resultatele studiului nostru asupra gi- 

simentului fie-cărei naturi de minereii în parte. 

Arama. Pentru minereurile de aramă există în Me- 

" hedinţi o regiune istorică din punctul de vedere mi- 
nier, care a fost. obiectul unei exploatări forte active, 

pe la 1710, când. partea României numită Banatul 

Craiovân se afla sub dominaţiunea austriac. - Acâstă 

regiune bine cunosculă se numesce Baia-de-Aramii 1). 

Minele deschise, din timpurile vechi în vecinătatea 

acestei localităţi ocup dout posiţiuni: una în dâlul dis 

al Oenei (Joiţei), care este punctul cel moi înalt al re- 

giunei cu minereu. şi alta în sus de J/ărăzeşti, pe oga- 

şiul Bardei, care dă în valea Brebini ?). 

1).Baia este un curent maghiar, derivând de la Bania care însem- 
nEză mină, | 

2) În timpurile din urmă, pe la 1834, a mai esecutat Inerări de explo- 

rare şi exploatare pentru aramă tot în acestă localitate de la Baia-de- 
Aramă şi casa Jlagi-Aoscu, având in serviciul ei ingineri francesi şi en- 
glesi.
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Delul Ocnei în forma unei cupole este compus din 

şistun argil6se şi calcare „aparţinând formaţiunei cre- 

tacee, cari ai aspectul cel mai variat, din causa | 

puternicilor acţiuni metamorfice produse prin - sosirea 

vocelor eruptive guari-diorit şi porfire, şi prin infiltra- 

ţiunea sorginţilor minerale de cari ai fost însoţite. 

Gisimentul se află în stare de chalropyrită, care im- 

pregneză sub forma de vinule mici şi nodule, ganguri- 

fil6ne de quarţ-diorit, avend o direcţiune N E.-SV., 

care pare a despica dâlul în două. | 

Aceste ganguri-filâne sunt intercalate după fețele de 

stratificaţiune ale şisturilor cu o inclinaţiune d'aprâpe 

900. O galerie de exploatare în acest gang — deschisă 

încă din vechime—a fost desfundată în anii din urmă 

prin lucrări dise de explorare, în lungime de opt-deci 

metri. In axul acestei galerii se observă şi astă-di la 

suprafaţă, din distanţă în distanţă, urmele coşurilor de 

aeragiti ale vechei exploatări. | 

În ogaşiul Bărdei din sus de Jirăşeşti, gisimentele 

cari ai dat în vechime loc exploatărei, se găsesc in 

mai multe ganguri de porfive-quarţese, aprope para- 

lee între” dânsele, urmând aceaşi direcţiune NE - 

S.-V.; însă în loc d'a fi ca la a6lul Ocnei intercalate 

în midlocul şisturilor meta mortice argilo-calcare, ele ocup: 

o zonă d'a lungul liniei de contact între aceste şisturi 

şi cele cristaline. - 

Aci lucrările: de explorare făcute consist asemenea 

în Qesfundături ale unor vechi galerii longitudinale, 

cari sunt practicate la un nivel de aprope dece metri 

înălțime de lu fundul văei. Birăiacului. 

Galeriile desfundate sunt în număr de cinci, cu
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lungimile următâre : = 40 m.; 9=—35m.; 3= 

30m.; 4=—35m.; 5 = 20 m. 

Acestea sunt regiunile cuprifere de la Baia-de- Aramă 

cunoscute încă de mult, precum şi lucrările technice de 

explorare ce s'a credut nemerit a se face, pentru a motiva 

constituirea unei societăţi de exploatare în anii din 
urmă. 

.O nouă zonă mai bine mineralisată a fost desco- 

perită de noi în urma explorărilor geologice ce am 

intreprins în vecinătatea celor alle două. Acâstă zonă 

se vede că n'a fost. cunoscută exploratorilor vechi, 

căci — fiind date concentraţiunea materiei şi accesi- 

bilitatea localităţei — ar fi putut da loc, cu avantagiă 
asupra celor alte, la un aşedământ de exploatare. 

Voim să vorbim de zona Dealului- Urzeştilor, pe care 

o raportăm la regiunea Biiei- de- dramă. 

Aci minereul este coprins tot în poifire quarţâse şi 
„orthoclase, cari se intercalez în zona despărţitâre dintre 

şişturile argilo-calcare şi cristaline. 
Poifirele coprind, înt?o masă fundamentală compusă 

din Orthoclas şi quarţ, mai multe sai mai puţine 

cristale de orthoclas şi pe alocurea de quarţ şi mică. 

După cum intră în amestec un elemeut ma mult de 

cât altul, este şi porfirul mai mult sai mal puţin 
resistent. 

Demareaţiunea porfirelor de către şisturile calcare 

este netedă şi bine visibilă; pe când despre şisturile 

cristaline şi in special despre gneissuri este grei. d'a 

a o face. | | 

Aceste ganguri melalifere le am urmărit în lungime 

de 2 kilometre, presintând peste tot aceeaşi concen- 
taţiune a materiei industriale. Nu este de mirare ca
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aceste 'ganguri să fie continuaţiunea celor de la JMă- 

răsrşti, căci se găsesc aprâpe în linia de prelungire a 

acestora, urmând aceaşi direcţiune şi cu aprâpe aceleaşi 
caractere petrografice. 

Cuprul pare aci în forma unei masse lamelare nere- 

gulat ramificată; suprafaţa massel arată un inveliş de 
malachită argil6să punctată ici şi colo de azulita. La 
suprafaţă pyrita se găsesce de multe ori descompusă 

şi a dat loc la formarea gisimentelor de aramă oxy- 
dată. | 

Intrunul din multele ogaşe unde am constatat pre- 
sența metalului am dat şi de un gisiment în care mi- 

nereul ja un aspect particular, cu o structură breci- 
formă pătrunsă în tâie părţile de oxyd de fer. Jude- 
când după roşnţa acestui minereu, am putea dice că 
presintă diversele iransiţiuni ale oxydului de fer. la 
Ziegelerz, ast-fel că o:ridul de fer hidratat şi ozidul de 

„aramă par amestecate în diferite proporţiuni. 

Trebue să notez că gangul porfirie al acestui mi- - 

nerei este sfărămicios, din causa descompunerel feld- 

spatului sub influenţa agenţilor utmosferici. | 

O altă zonă cupriferă ce am -descoperit este aceea 

de la Cireșau, care. face parte din a 2-a zonă inetaliferă 

a Bahnei. | 

Acestă localitate are mare importanţă din punctul 
de vedere .al exploataţiunei, căci fiind la nordul Bahnei, 

numai la 4 kilometre depărtare, productele sale vor 

găsi un transport forte lesnicios şi economic pe linia 

ferată care  deservă mina Bahna, -avantagii pe care 

nu 7] aă cele-l-alte regiuni metalifere. 

Minereul „este aci coprins înt”un gang de quarț-diorit 

de aprope gece metre putere, intercalat în: şisturile
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cristaline, nu departe de linia lor de contact cu cal- 
carele. L'am urmărit în direcțiune N. E.-S. V, aprâpe 
un kilometru, de la care distanță se afundă în mica- 
şisturi, ast-fel că numai pote fi studiat în mod geo- 
logic. 

| In a 3-a regiune 
am descoperit o zonă 
cupriferă la versan- 
tul despre S-E. al 
şirului jurassie, care 
se dirige de la Po- 
deni la Obârsa, unde 
gissimentul- se pre- 
siută întrun puter- 
nic masiv de serpen- 

lin ce ia o desvoltare 
considerabila d'alun- 
gl liniei de contact 
între şisturile calcare 
şi şisturile cristaline, 
atingând peste 100 
m. putere şi aprope 

"20 kilometre. lun- 
ginie. 

Minereul ce am 
găsit în masivul Po- 
denilor presintă în- 
tun gang serpenti- 
nos un amestec po- 
libasic de malachită 
şi de fer magnetic.. 
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Analisa acestor minereuri: de aramă, provenind diu 

cele Wântâiu trei regiuni imetalifere, sa făcut de d-nu 
Saligny la laboratoriul monetăriei Statului, şi de d-nu 
Gossin chimist la Paris, asupra eşantiânelor trimise 
şi au dat resultatele consemnate în tabloul -urmitor: 

4
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Cineş | Cineş | Crcrn- 
ELEMENTE No. 1 No, 2 LEŞTI 
N (Saligny) | (Saligny) (E. Gossin) (E Gossin) 

Povpenr 

  

Cupru. | 5.18] 12.00] 6.29! 1o.67 

              
Fer . 5.42 | 99.40| 11.56| 49.55 
Sulf | 4.84| 14.48] 2.85] 1.90 
Gang 84.55 | 51.12] 79.30| 35.88 

Minereurile din Cireş No. 2 şi din Podeni sunt des- 
tul de 'bogate în cupru. Cel din Podeni nu este may 

"puțin însemnat şi pentru avuţia sea în fer. 
D-nul doctor chimist Saligny în raportul săi No. 5 

din 15 Februarie 1882, apreciază ast-fel eşantionul 
No. 1: 

„Acest minereă de aramă merită, cred, 6re-care 
„atenţiune, nu atât pentru conţinutul s&i cam de 
„migloc în aramă, ci mai mult pentru modul avanta- 
„gios în care pare că se află divisată substanţa utilă. 

„în cea neutilă. .. | « 
„Acestă din urmă împrejurare, in cas când bine 

„înţeles Sar afirma şi pentru cantităţi însemnate, 
„ar facilita triagiul şi ar permite ast-fel a pregăti un 
„material de tratament cu un conţinut în cupru mult 
„mai superior celui de 5.18% constatat realmente în 
„minereul luat în bloc.“ 

„In fineîna d-a regiune metaliferă am descoperit, la. 
Estul Odârşei, tot în acestă zonă serpentin6să, pyrită 
de arami, într”o masă dioritică ce străbate în associa- 
țiune cu serpentina şisturile culcare. Acestă localitate,
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se vede că a fost deja exploatată deaustriaci la 1710 
în acelaşi timp cu Baia-de-Aramă, căci se găsesc aci 
ca şi la Baia-de- Aramă, grămeqi de 'scorii, provenind 

din fabricaţiune şi în ăpropiere urmele unor cămine 

de aeragii din timpul 'când s'a urmat exploatarea. 

Caracterele “principali ale gissimentelor de aramă în 

cele patru regiuni se 'resum dar ast-fel: 

10 Gissimentele de aramii sunt constituite chiar prin 

vocele eruptive: porfire, diorite şi serpentine. 

90 Aceste voce sunt intercalate une-ori în şisturile cal- 

care săi cristaline după stratificaliunea lor ; alte-ori ocup 

zona de contact între: şisturile calcare şi cristaline. 

30 Direcţiunen gissimentelor este NE-SV - ca a între- 

gului sistem al Carpaţilor în Mehedinţi, avend în ganigu- 

rile ce le coprind o înclinuțiune de aprope 909. : | 

40 Gissimentele ocup mai multe zone: Cireşiul, Delul- 
Ocnei (la Baia-de- Aramă), Îrăşeşti, Delul- Urzaşti sai 

Cicirleşti, Obârşia şi Podeni. - - 3 

In tâte aceste zone, afară de acea a . Podenilor, gis- 

simentele aii mai aceleaşi caractere, căci sorgintele mi- 

nerali soseau neincetat asupra aceloraşi roce, de com- 

posiţiune aprâpe analogă, cari pot diferi numai prin 

puterea lor. 

50 Adâncimea gissimentelor nu pote fi cunoscutii ; "dar 

am putea dice a priori că, de vreme ce ele sunt: depen- 
dinte de calcare, ca şi în Banat, nu pot merge de cât 

la adâncimea: la care se țin şi calcarele. 

Printr'un. studii amănunţit, cunoscând în fie-care 

zonă întinderea şi înclinarea terenurilor calcare, adân- 

cimea la care sar scobori gissimentele metalifere pote 

Îi determinată cu G6re-care aproximaţie,
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1:60 Gissimentele îmbrăţişez în fie-care zonă o întindere 
liniară de la 1000—4000 metre. : 
;..70. Masa minerală (gangul) este fundamental compusii 
Sai din porfire: şi diorite Quartose, în care se afli dise- 

- minate în . vinule -Dyrita de cupru ca la Cireş, Baia-de- 
Aramă, Cicirleştă, dărăşeşti şi Obârşa, sai din serpen- 

bine sub forma unor lentilii. sai grămedi, în cari se află 
an amestec polybasie de maluchitii şi fer magnetic. 

Nu putem încheia cadrul studiului nostru asupra 
gissimentelor. de-aramă,. fără a nu dice un cuvânt şi 
despre o cestiune. care a făcut mult. sgomot în anii 
din urmă : cestiunea :exploatitrei acestor gissimente în co- 
prinsul: domeniului Baia-de- Aramă. E Ia 
„-Ac6stă cestiune a preocupat cu: drept cuvânt piri- 
tele tutulor cari; se interesez de viitorul nostru indus- 
trial, şi se îngrijesc ca intemeiarea industriei miniere 
să nu fie. inaugurată prin. afaceri desastrose şi mai 
Cu s6mă verse, cari ar âvea de efect Wa paralisa pen- tru mult timp ori şi ce -alte: întreprinderi de felul acesta. .. o . 

“ Esle':sciut, că -sa constituit pentru scopul mai sus 
artlat o societate, care a cerut creditului public prin 

“acţiuni un capital de vre-o dece mili6ne. | 
O. cestiune s'a ridicat atunel în spiritul fie-căruia 
care-ar fi fost dispus a se angagia ; la asemenea în- 
treprinderi +. gissimentele de, la Baia-de- Aramii pot da 
ele loc la o exploatare seriâsă şi de lungă durată, şi 
pot ele motiva o. afacere de aşa mare importanţă pen- tru a angaja. un capital de peste dece milisne.? 

Cestiune. fârte complicată la care nu se pote cons- ciincios respunde, de „cât resolvând cu „inteligenţă şi fără passiune diverse alte cestiuni de odin technic,
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economie şi comercial: cu cari acesta stii în coneesitate. 
Cestiunea de ordin fechuic este da se -sci..prin 

lucrări de căutări technice, dacă gissimentul - de: la 

Bauia-de- Aramă este susceptibil de .a fi exploatat cu! 

utilitate? Pentru acest sfârşit acele. lucrări trebuiesc să - 

fie dirigiate şi executate ast-fel ca să se pâtă afla: forma 
gissimentelor, puterea lor, întinderea lor, gradul de con- 

centraţiune al materiei metalice; cu un -cuvânt tâtă 
alura lor suterană. Ori, lucrările technice ce am arătat 

"că sia executat la Baia-de-Aramii n'a. atins câtuşi 

de puţin acest resultat. 

In loc da scormoni în vechile escavaţiuni longitudinale 
de acum două secole saii de acum  cincl-deci de an! cari: 

nu pot arăta nimic, căci materia: utilă a fost .exploa- 

tată, ar fi fost mai nemerit d'a ataca gissimentele prin 

câte-va galerii transversale direcţiunei: lor, începute: la 

distanţe bine chibzuite şi la un nivel convenabil ales; 

“cu modul acesta s'ar fi putut străbate atât .gangurile 

exploatate în părţi ne-atinse de vechile exploatări, cât 

şi altele, paralele cu acestea, ce după tâte probabilitățile 
trebue să existe; sar fi vădut ast-fel puterea lor, în- 
tinderea lor, modul de diseminare al materiei utile şi 
pentru a studia adâncimea exploatabilă sar fi: putut 

executa câte-va puțuri în gissiment. ia 

Să nu: ni se dică că aceste lucrări nu erati necesarii 
la Baia-de- Aramă, căci aci au existat vechi .exploataa 

ţiuni, cari aii constatat suficient abundența gissimentu- 
lui prin urmele vechilor lucrări şi prin  grămedile -de 

scorii provenite din tratamentul metalurgic al mine- 

reurilor. | 

Acestă împrejurare constitue un motiv mai iult 

pentru întreprinderea acelor lucrări technice, căci nu
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se scie daca abandonarea acelor mine este datorită 
evenimentelor politice saă sărăciei şi chiar sleirei gis- 
simentului în adâncime. 

Cestiunea de ordin economic este relativă. la - costul 
de producţiune, care depinde atât de starea d'a fia 

. gissimentului 'sub diferite raporturi, cât şi de 'cuantu- 
mul exploatărei. Si 

"Ori, -în lipsa lucrărilor technice cari să definescă bine 
caracterul local al gissimentului şi în lipsa de tradiţiuni 
acestă cestiune nu pâte fi cu precisiune resolvată: Tot 
ce am putea spune este că în ce privesce avuţia mi-. 
nereurilor, care constitue unul din elementele deter- 
minante ale cestiunei, analisele făcute asupra eşanti6- 
nelor extrase de la afleuramente arată ori-cărui om 
practic un conţinut suficient în cupru, de 9—4.0/o. 

Chimistul cu un asemenea resultat neapărat că nu 
p6te fi satisfăcut, căci el este deprins a avea în ochi, 
după diferite: pubiicaţiuni, resultatul eşantisnelor ma: 
tot-d'a-una alesse din cele mâi avute mine, şi dânsul 
din. cabinetul laboratoriului nu, pote lua în considera- 
ţiune atâtea alte elemente cari intră în'resolvarea aces- 
iei mari cestiuni a gradului de exploatabilitate al unui 
gissiment, precum posiţiunea lui geografică şi topogra- 
fică, forma, întinderea şi alura lui suterană, valdrea 
materiei utile a lui pe pieţile comerciale sub o greu- 
iate dată, etc., atâtea cestiuni ce es din cadrul com- 
petinței sale. | 

- Din punctul de vedere al avuţiei gissimentelor sun- 
tem salisfăcuţi, şi complect satisfăcuţi, dacă acestă pro- 
porțiune de 2—4:0/0 s'ar menţine în adâncime. 

Minele classice de arama de la AManssfeld în Sazonia,
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pe care le-am visitat în anii din urmă, produc minereur 

a căror avuţie în cupru nu întrece 300. 
Condiţiunile de exploatare sunt din cele mai dificile: 

gissimentul constă întrun strat culcat între Zeckstein şi 
Rothliegendes; la o adâncime de 160—300 m., şi cu o 

putere care nu întrece 0”,80 luptând cu veniri conside- 

rabile de ape, şi totuşi aceste mine fac cele mai stră- 
lucite afaceri. Gissimentele n6stre sunt sub raportul 

acesta în condițiuni mult mai favorabile, căci se află în 
apropierea solului şi une ori ridicate considerabil dWasu- 

pra nivelului văilor pentru a permite atacarea lor direct 

prin galerii, condițiuni cari influenţez mult la scăderea 

costului de producliune. 

Tot asemenea minele de aramă din Sud- Vestul Andalu- 

siei şi din sudul Portugaliei de la Rio Tinto, Tarsis, 
Santo Domingo, Aljustrel, nu produc. minereuri mai 

avute de 1, 2, până la 500 cupru. Compania Portugesă 

Transtaganii, care possede gissimentele de la A/justrel, 

garantâză în contractele sale numai 20%/0 cupru. 

Am. putea aduce exemple numerdse de mine de 

aramă, cari nu dati minereuri mai avute de cât ale 

n6stre şi fac cele mai bune afaceri. 
După impresiunea cu care am rămas în urma stu- 

diului caracierelor exteridre ale gissimentelor nâstre, 

aşiii putea dice, cu 6re-care probabilitate, că exploatarea 

lor bine amenagiată şi înțelept dirigiată ar putea fi 

—când ar avea un. debuşeii mai desvoltat—cel puţiă 

atât de economică ca a celor mal puternice mine de 

felul acesta din restul lumei. 
Cestiunea . comercială este relativă la dehuşeul ce 

ar putea avea productele acestor gissimente. | 

Dacă am consulta statistica n6stră am vedea că
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IGtă ;arama în stare fabricată ce se. importă la noi în ţcră în obiecte de prima necesitate. se urcă. aprâpe la un milion lej. | | 
"Ori, punându-ne în hypothesa cea maj. favorabilă, cate ar sta în possibilitatea d'a învinge. concurenţa 

aramei ce: se importă. pentru trebuința României de dincâce de Milcov, am ajunge la o cantitate de con- sumaţiune pentru 1/2 milion aprope. Acestă valore „este care trebue să reguleze importanța cheltuelilor ce irebuesc' făcute pentru a instala: o exploataţiune de aramă, în care pasivul să nu întrecă activul. 
"A se pune în. exploafare pe un picior majestos, 

cu concepţiunea da duce productele din înfundăturile 
munţilor noştri fără mijlâce de comunicaţiune până pe piaţa generală a lumei pentru comerciul aramei, la Londra, este a se aventura şi a expune capitalul 
angajat la o perdere mai mult ca probabilă. 

Pe aceste pieţe se întâlnesce arama provenind din 
minele cele mai prospere ale Sazoniei, Hartaului, Suediei, 
Engliterei (Cornouailes), ISpaniei şi „Portugaliei, etc., atâtor siate cari pe lângă că sunt maj apropiate de cât tera n6stră de acestă “mare: piaţă de comerciti şi ati cele mai mari facilităţi de transport,. dar au ceva 
mai mult: o puternică organisaţiune comercială, care 
aduce cele mai mari înlesniri comerciului lor de export. : Nouă, asemeni succese cu productele n6stre miniere, 
ne vor fi refusate pentru mult timp. Pentru a ne con- 
vinge mavem de cât să privim ce se petrece .în giurul nostru. Minele de aramă 'de la Maidanpek, în Serbia 
şi cele de la Sasska, Ciclova, N. Moldova, din Banat,. cari sunt de secule exploatate, n'a ajuns nick-o-dată 
casă câştige un alt teren de debuşeii de cât în loca-
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lităţile învecinate, cu t6te că sunt mai apropiate de 

Occidentul Europei de “cât ale nâstre, şi cel puţin tot 

atât de avute. 

Aceste mine r'au liberat în cele mail bune timpuri 

mai mult: de 20,000 quintale metrice pe an în mi- 

nereută .de aramă, valorând 200,000 lei, ceea-ce dă. 

vre-o dece lei drept preţul quiuialului metric de: mi- 

ereu. 

In urma acestor consideraţiuni asupra cestiunilor 

technice, economice şi comerciale, cari stati în conexiune 

cu cestiunea ce ne am pus la început asupra exploa- 

tării gissimentelor de aramă, avem să dăm respunsul 

umător : | 

Când lucrări de căutare technice întreprinse în mod 

serios vor ajunge a constata că aceste gissimente au 

un grad suficient de exploatabilitate, importanța capi- 

talului angajat va irebui să fie în raport cu debuşeul 

“probabil bine calculat ce ar putea avea minele deschise. 

Usinele metalurgice, cari se vor înființa pe I6ngă 
aceste mine pentru tratarea minereurilor, vor putea 

ajunge a avea un debugeii mult mal mărit, când ad- 
ministraţiunile n6stre publice se vor inspira de marea 

idee care ne-a fost dictată de'Ja înălţimea tronului: 
aceea d'a consuma productele n6stre naţionale, chiar” 

când ele ar costa mai scump. Atunci sar putea în- 

fiinţa câte-va industrii anexe pentru întrebuințărea 

metalului fabricat; precum fonderii pentru tunuri, căl- 

dărări, alămării, ateliere pentru dublura vaselor de 

comerciu, etc. 

"Yerul. Ferul exploatabil Pam descoperit în Mehe- 

dinți în două stări principale: ca limonită şi fer mag- 

netic, ”
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In stare de Zimonită este un minerei de fer fibros, 
granulos, silicios şi spongios şi esențialmente un oxid 
de fer hyaratat. 

Minereul se află pe versantul de Vest al mun- 
ților Bahnei, care se întinde d'a stânga părâului sub 

„un înveliş micaşistos, avend peste 9 m. grosime. Am 
practicat după direcțiunea. gissimentului o mică galerie. 

  

    

Ma „Fa 7, , - 
a) Galerie in gissimentul 'de fer limonit; 8) detritusuri de micasist. 

Acest. gissiment, care se ascunde: în micaşisti şi im- 
pedică un studii geologic ma! amănunţit, se presintă 
în circumstanţele următâre: N | 

19 Gissimentul în stare de limonită. este în raport cu 
quarluri diorite cari stribat massa gneisso-micaşistâsă a 
munților. | o | 

20 Gissimentele sunt sub formă lenticulavii și par a fi 
umplut inegalităţile reliefului solului la epoca de emer- 
genlă a îsedrelor minerale. | 

30 Composiţiunea gissimentului. este forte variabilă ; pe 
când în unele pâvţi se întânlnesce limonită aprope curată, 
în cele mai mulle părţi avem un amestec cu roca micaşistosă 
care o coprinde. | 

40 Pare a fi fost în acestă regiune a  Bahnei feno- 
mene geiseriane considerabile, căci în associaţiune cu gissi- 

-
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mentele de limonitii. aăisim deposite întinse de manganes 

şi de filone guavțose cu pyrită bismulină. 

50 fsste remarcabil că gissimentul se află în talicegul viii 

actuale, ceea ce tinde a proba că aparițiunea rocelor erup- 

lice din acesti regiune, cu care se giiseşte în associaţiune, 

a putut avea loc în cele din urmă peridde geologice. 
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Analisele, pe cari D. himişti Bernath, Saligny şi 

Gussin (Paris) ai bine-voit a întreprinde asupra mine- 

reurilor ce le am trimis din calitatea cea mai avută şi 
din cea mediocră; au dat resultatele următore:
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Analisa D-lui "Dr Bernath făcută asupra a două 
eşantilâne: a 
  

    

  . ] > - . | 

ELEMENTE |No.1|No.2 OBSERVAŢIUN [” 

  

Per peroxyd ... 69,445 42,179] Manganez protoxid, 
Silicate insolubile 23,078] 46,313] Cupru oxyd, Calciu 
Silicate solubile . 9,739 7,010 OXYd, Acid phospho- 
Apă hygroscopică 2490) 9,447 ric, Clor în propor- 
Acid sulfurie. . |. 0,089] 0.096 țiuni minimale. 

| 97,837] 98.045 
| 

D-l Dr Bernath face asupra acestor resultate de 
analisă observaţiunile următâre : 

„Ferul este coprins în aceste limonite ca fer peroxyd 
„Şi fer protoxyd, combinat cu phosphat şi sulfat de fer 
„protoxyd.* 

„Reducând prin calciu. constitutivele ferogene la fer 
„metalic, obţinem proporţiunea următâre: 

No. 10 fer metalic . . „43,719 
No. 920 fer metalice . . 29,595 

  

  
                  

D-1 Saligny a obținut resultatele următâre de analysă, 
asupra unui eşantilon equivalând cu No. 1 precedent :



  

Apă „a 14,00 90 

Protoxyd de fer. „a 99,05 
Ozyd de fer. . . . . . 4OA4T 
Protozyd de manganez. . . 0,50 , 
Calee . o. 0,13 50,19 
Magnesie . . . . . . „ 0,08 
Alumină 1,96 

Acid phosphorie. . . . . 1,00 

Silicie. . . . + 18,00 
Ahonină a i. i e 0,80 19,00 

Calce . . . . ... . . 0,20 

Perderi şi oxyde alcaline. . — — 0,S1 

| 100,00 

Asupra acestor resultate d. Saligny observă: 

„Minereul este lesne atacabil de acidul clorhydrie con- 

„centrat; 80,19%/o se disolvă, &r 1990 rămâne neatacat.* 

„Residiul acesta este de culdre cenuşie -şi constitue 

„un praf prea fin de silicate, amestecat cu soldi de mică 

„cu basa potassică.“ 

„Cantitatea ferului metalic conţinut într”o sută părţi 

„de minereă este 45,45 din care 17,14 sub forma de 

„protoxyd şi 28, 31 sub forma de oxyd. Se înţelege că, 

„în casul când minereul sar supune unei calcinaţiuni, 

„conţinutul metalic (fer) sar spori pent la 530/0 apro- 

„Xximativ, tot-o-dată însă vor creşce proporţionalmeute 

„acidul phosphoric ş şi manganezul.* 

„Minereul merită o atenţiune deosebită. Intradevăr, 

„aci avem un minerei cu un conţinut aproxirhativ 

„de 62,590/0 fer oxydat (45,459o fer metalic), 1%/o 

„acid phosphotie, 0,5%/0.0xyd de manganez, 18 9/0 silicie, 

„care nu diferă atâta de minereurile de magnelită
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„Suediană „cunoscute prin calităţile eminente ce comu- 
„Rică ferului extras din ele, de re-ce acestea. coprind 
„după Bruno Kerl, în termen mediu 66 „65%/0 fer: oxydat, 
»390%0 oxyd de manganez, 3,20 %o acid phosphoric, 
„16,230/o silicie, €ră restul: calce, magnesie, etc.“ 

D-l Gossin, chimist din Paris, a obţinut: resuliatul 
următor : 

Perdere la foc . . ... „15,00 

  

Residiu insolubil . .. . . 26,00 
Oxyd de fer. . . . . . . 51,55 
Alumină cc... 21,80 
Magnesie . . ... ..,.. 115 
Calce. . cc... 4,18 

"Total... 99,68 

Ferul metalic conţinut este de 38,20 0/0. 
Ferul în stare de limonită "l-am întâlnit şi la. Poiana 

Beletina, la Nordul Isvârni, în formă de mică cuiburi 
în masivul calcar. 

„Poiana Beletina la înălţimea de 1,957 m. apare ca 
un fund de basin având vre-o 200 m. diametru, ai 
cărui pereţi sunt formaţi de inălțiiturile variate ale unui 
masiv calcar. Ma 
In stare de fer magnetic am descoperit avute gissi- 

mente în şirul serpentinos ce se întinde de la Podeni 
la Obârşa, la limita de Est a şisturilor şi masivurilor 
calcare. 

Minereul formâză nisce grămegi lenticulare alungiate 
după direcţiunea şi inclinațiunea rocei eruptive care ”] 
coprinde, în “amestec polybasie cu arama la Podeni, 
şi în stare aprâpe curată despre Obârşa. 

In stare curată se presintă sub forma unei mase gra- 
nit6se cenuşii cu strălucirea oţelului. 

Analisele întreprinse asupra, acestor din urmă mine-
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veuri de d-nii chimişti Gossin (Paris) şi Saligny (Bucu- 
reşii) au dat resultatele- consemnate aci : 

Axauisa E. GOSSIN (Panis) 

Perdere la foc. , ., . . . . 9.46 

Residiă insolubil . . . . . . 5.25 

Oxyd de fer. . . . . . . . 77.50 

Alumină 64 

Magnesie , , . . cc . . . 345 

Cale ..... . 3.95 

Total ,.. 98.35 

" Ferul metalic intră în proporţiune de 54.25 0/0. 

Avarisa SALIGNY (BucunEşTI) 

Oxyd de fer . . . . 65.90 

Protoxyd de fer. . . 19.54 | 60.08 fer metalic. 
Oxyd de cupru . . . 1.43 

, „ aluminiu . . 8.62 

. „ magnesium .. 0,89 

ca a calciu . ... 0,06 

3 „ Siliciă . . . 9,59 

Perderi prin calcinare 1,24 

100,28 

Minereurile polybasice de la Podeni sunt nişte mag- 

netite cu o suprafaţă roşatică datorită cupritei cu care 

se află in amestec intim, având un gang metalic ne- 

omogen, verdui în mare parte, din causa carbonatului 
de cupru ce coprinde. | 

Analysa a acusat resultatele următâre pentru partea 

pură a minereului. | 

Oxyd de fer „53.06 9 
Protoxyd de fer 28.03 

Oxyă de aluminiu 602% 

>» magnesiu 3,01 

„ calciu 0.09 

» » Siliciu 8.5) 

100.71 

| coat fer metalic 
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" Gangul metalic a dat la analisă : 

  

Oxyd de fer. . . . 93.71% 
n a Cupru. , . 8.08 

Apă şi acid carbonie 10,88 
Silicate . . . . . 57.33. 

100400 

„In urma acestor resultate. d. Saligny observă că 
„ambele minereuri atât de la Podeni, cât și de la Obârşa, 
„coprind aceuși cantitate de fer metalic, adică 60%, 
„însă proporţiunile între oxyd şi protoxyd nu sunt. 
„aceleaşi. Intw'adevăr, în minereul de la Obârşa raportul 
„între oxyd şi peroxyd este ca.'77,13 către: 99,87. In 
„minereul de la Podeni din contra ca .66,96 către 33,74. 
„In magnetita” pură raportul oxydului ciitre protoxyd 
„este de ordinar 69,31. E | 

„Magnetita de la Obârşa coprinde în masa ey cupru 
„în stare de oxyd 1.43%, corespundând la 1.14% 

„cupru metalice. e 
„Magnetita de la Podent coprinde o dosă mai forte 

de cupru, însă în gang şi sub formă de carbonat. 
„Presenţa cuprului . este: singurul defect ce aii aceste 

„miueree, cari. alt-fel sunt. mineree . excelente de fer. 
„Lipsa sulfului şi a“ fosforului le dă o superioritate 
„hecontestabilă asupra minereelor analâge din Suedia 
„Şi Norvegia, renumite pentru calitatea ferului: şi oţe- 
„lului ce produc, mineree a căror  composiţie medie, 
„după uvragiul de Chimie technicii a lui Muspratt este 
„fer oxidat. 66 65%, manganez 3.90%, silicie 16.230, 
„alumină 1.40%, calce 6,45%, magnezie 5,11%, acid 
„fosforic 3.20%, sulf 0,23%, 
Manganezul. Gissimente de manganez sunt răspân- 

dite peste tâtă zona de contact între calcare şi şisturiile
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cristaline de la Ilovitza. până. la Balta în lungime de 

20 kilometre 

Suprafaţa acestei zone este acoperită de placage de 

minereuri, şi coprinde şi gissimente importante sub 

formă de grămeqi sai în stocuri în şisturile crista- 
line şi în stratificaţiunile şisturilor calcare, având di- 
recţiunea generală a sistemului muntos N.E.—S.V. 

Aceste gissimente ne fac efectul ca cum calcarele 

dinpreună cu şisturile ar fi fost fracturate şi dislo- 

cate prin rocele eruptive .ce. sunt. apropiere, şi 

Sar fi format intre. suprafeţele de ctraticaţiune ale 
terenurilor, viduri cară star fi umplut de depositele ape- 
lor mineralisate ce a isbucnit formând stocuri; parle 
din ape însă, cari ai ajuus la suprafaţă, ar fi curs 

după talwegurile suterane sai superficiale umplând cu 
deposite inegalităţile solului sat: scorburile formate de 

„dânsele, dând loc la aceste placage de minereu ce se 
observ la suprafaţă. (Fig. 5 şi $). 

Minereul se presintă în aceste două stări cu. carac- 
tere deosebite. În stare de yrămedi sau placage este un 
minereii compact negru cenuşiii cu suprafaţa de spăr- 
tură luci6să; în stare de stoc pare a fi emulsionati. 

Masa lui este intretăiată prin nişte vine de oxyduri 
roşatice formând o reţea spongiâsă şi fibrosă, în 
asociaţiune cu vine metalice în stare lamelară cu un 
luciă cenuşiă de oţel. 

Analysa minereurilor de manganes sa făcut de 
d-nul Saligny la laboratorul Monetăriei Statului şi de 
d-nul Gossin la Paris, asupra eşantiânelor ce le 'am 
extras din gissimentele“ de la Marga, şi a dat resulta- 
tele următâre:
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- A ANALISA GOSSIN 

ELEMENTE 

  

  

Perdere la foc. . . . 13.90 
Residiu insolubil . . ,„ „116.78 
Oxyd de fer. . .. . 4.65 
Manganes (oxyd) . . . .. . 58.77 
Alumină 1.55 
Magnesie. . 0.80 
Calce, . 2.76       

ANALISA SALIGNY, esecutată asupra a două eşantisne. 
== ITI —>— == j- II _—_—— 

ELEMENTE No. 1ÎNo. a 

  

  

  

  

    

  

ADE [115.70] 15.50 
Gang... see 1:28.16| 91.93 

„Bioxid de manganes .- . . . 157.79 60.40         Oxyd de fer, ,. a. 3.50 | 9.60 

In raportul săi de analisă d. Saligny însoţeşce aceste 
resultate ch observaţiunile următore : 

„Minereul Av. Z este un bun mineret de manganes 
„Şi anume 0 pyrolusită dacă considerăm starea de oxi- 
„daţiune a manganesului coprins într'nsul, 

»Manganesul se află după cum indică analisa No. 1



  

„Sub formă de bioxid ; 57.79 bioxid corespunde la 36.53 
„manganes metalic, ! 

„O sută părţi minerei, tratat cu acid chlorhydric, 
„produce 47.20) părţi chlor, corespungend la - 10.63 
„Oxygen. ” 

„Minereul Ao. 2. Acest minereii are o 'composiţiune 
„anal6gă acelui No. 1; este dar ca şi acela un bioxyd 
„de manganes. 

„Cele 60.40 bioxyd coprinse într'ensul represintă 
„38. 19 manganes metalic. Chlorul ce se desvoltă din 
„100 părţi este 49.300. Atât minereul Ao. 1 cât şi 
„No. 2 sunt lipsiţi de carbonaţi. 

„De 6re-ce, 9/10 din producţiunea” totală a minereu- 
„rilor-de manganes se consumii de către fabricele de 
„hypoclorit de calce, iură restul de 1/19 de către fabri- 
„cele de sticlă şi cele-alte industril precum fabricarea 
„oţelului, etc., ete., este natural că întrunirea parţială 
„Sau totală a calităţilor, ce ambele aceste industrii 
„reclamă. de la un minerei, determină actualmente 
„val6rea comercială a acestuia. | 

„Ast-lel val6rea comercială a unui minereu de man- 
„ganes depinde în primul ordin de conţinutul său în 
„Oxygen, capabil d'a produce clor la tratarea cu acid 
„ehlorhydrie sau mai scurt dis, depinde de bioxydul 
„de manganes ce conţine în ast-mod că val6rea i .se 
„urcă proporţional cu bogăţia sa în bioxyd. Pe lângă 
„aeâstă condiţiune de 'stare de oxy daţiune reclamată 
„de o potrivă de ambele industrii, mai sunt şi altele 
„secundare, care diferă pentru fie-care din ele. Ast:fel 
„în Englitera se cere de către fabricele de hypoclorit 
„ca un minereă de manganes. să nu conţie mal mult 
„ca 190 acid carbonic, asemenea să nu coprindă oxyde
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„capabile d'a fixa acidul clorhydric, fără a produce equi- 
„valentul în chlor. 

„Fabricele de sticlă cer la rândul lor ca minereurile 
„să nu coprinqă oxyde colorante ca oxyde de fer, nickel, 
„cupru, ete. 

„Minereurile de manganes Yo. 1 şi ; „2nu conţin 
„acid carbonic, nu conţin alte oxyde coletele de cât 
„Oxyd de fer şi acesta încă în proporţiune tot. aşa de 
„Mică ca cele mai repulate minereuri de acest gen. In 
„cât priveşte conţinutul de bioxyd al acestor eşanti6ne, 
„el este normal, căci de ex. în Germania se află stabilit 
„Obiceiul a se face preţul. la minereurile de manganes 
„pe un conţinut de 60%/0 bioxyd şi apoi a se deduce 
„Sai a: se adăoga o sumă fixă (prima) pentru fie-care 
„procent de bioxyd în mai puţin saii mai mult ce se 

„va constata la analisă. 

„In resumat, minereurile de manganes ale D-lui 
„Directore Drăghicânu sunt avantagi6se, atât pentru 
„prepâtarea chlorului în fabricele de hypochlorită de calce 
„cât şi pentru fabricaţiunea sticlei. Adaog aci că mine- 
„reurile de manganes de la Iacobini în Bucovina, cari 
„Sunt fârte stimate de către industriaşii în cestiune, 
„conţin în termen mediu 65-70%o bioxyd, minereurile 
„de la Huelva în Spania 70-750%o (după preparaţiunea 
„inecanic: 4), iar minereurile din Nassati 50— —609/0.* 

Minereurile de manganes în acestă stare de avuţie 
metalică se vind până la 10 franci suta de kilograme. 

RBismutina. Versantul de est al văi Bahnei este 
străbătut printrun gavg de diorit quarţos impregnat 
cu abundență de granulaţiuni metalice de diferite mărimi, 
consistând în bismut sulfurat cuprifer saă bismutină d'o 
culore şi un lustru metalic ca cositorul.
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Doctorul Bernath a întreprins după cererea - mea la 

laboratorul Eforil Spitolelor civile, analisa acestor mine- 

reută, în vederea căutărei mai cu semă a argintului, 

căci în general bismutina se găseşte în gangurile meta- 

lice în asociaţiune cu argintul nativ, nickelul şi cobal- 

tul arsenical, de ex. în Saxonia, în Boemia, în Suedia 

şi în Pyrinei. 

Urme de nickel, arsenic şi cobalt s'au găsit în acest 

minereu, dară nu şi de argint. 

lată resultatele de .analisă ale D-lui Bernath .asu- 

pra 300 grame de minereu: 

Bismut 92 sulfur | Bismutina 0% 940 

Cupru sulfur ca pyrite 0. 430 

Fer sulfur | 7. 089 

Acâsta ca parte predominătore a granulaţiunei me- 

talice. 

Cobalt oxyd 
Mangan tetraoxyd 
Titan oxyd 
Stibiu N Urine 
Arsenik 
Nickel | | 

Bisiutina este unul din metalele cele rari; In Eu- 

ropa mai mult Saxonia îl procură. | 

Producţiunea Saxoniei în bismut fabricat. variază 
anual între 430—638 cântare d'o valâre de 951,991 

până la 403,908 mărei. RR 

Bismutul nerafinat se vinde în comerciii cu. 1:95 francă, 

iar cel. rafinat cu 69 franci kilogramul. 

„Bismutul are o.mare intrebuinţare. industrială. 
Fiind fârte. fusibil, comunică acâstă proprietate me- 

talelor cu cari se aliază, formând uliagiul fusibil al
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lui  DDarcet cu care se obține clişeuri de gravuri pe 
lemn. | o 

Cu mercuriul se amalgâmâză forte. bine şi formâză 
un aliagiii prea avantagios pentru etamagiul oglindilor. 
“În parfumerie în stare de sub-nitrat de bismut con- 
slitue un fel de dres (suliman) alb ; tot în acestă stare 
esie întrebuințat în farmacie ca sedaliv şi antispas- 
modic. 

| 
Printre mineralele utile ce am întâlnit în zona eris- 

talină trebue să. menţionăm asemenea : marina, gra- 
nitul şi serpentinul. | a 
Marmurele de la Breşniţa şi Buhna merit o men- 

ţiune specială. - a 
Marmura de la Breşniţa se presintă. sub două va- 

rielăți: una galbenă mat, cea altă este breeifor-miă, adică 
constituită prin fragmente culcare cimentate împreună, 
de culsre galbenă cu vine roşalice. 

Acâstă marmură este cunoscută în comerciu în urma unuj. început de exploatare de către fosta ad- 
ministraţiune a Domeniilor, Prima întrebuințare ce s'a 
făcut de dânsa la edificiile publice, a fost pentru îm- 
prejmuirea curţii palatului Academiei. 

- Gisimentul consistă în blocuri mai mult sai mai 
puțin mari, ce zac în vecinătatea unui masiv calcar 
la locul dis Lilieriy. 
Marmura de . la Racovăț am deseoperit'o în 1881; 

ca este remarcabilă atât prin importanţa gissimentului, 
cât şi prin frumuseţea şi bunătatea pietrei. 

Gissimentul nu consistă în blocuri, cum se presiniii 
în general cele-alte marmure în leră, ci într'un ma- 
siv. puternic de peste 16 m. grosime, care străbate în
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direcţiune N.E.—S.V. apa Racovăţu, la 4 kilometre în 
sus de Ilovitza. 

Calitățile sale principale sunt: albeţea fară egal, ce 
rar presintă marmurele şi tandrețea, care o face docilă 
sub dalta sculptorului. 

Contextura sea cu grăunţe mari lamel6se şi strălu- 
citâre % daii o mare asemănare cu sarea albă de 
Slănie, când este fățuită şi lustruită, | 

Acestă marmură presintă şi o varietate în care fun- 
dul alb este pătruns de vine vinete paralele, care îi 
daii o culdre vânată. 

Cu ocasiunea lucrărilor. de vdilitate publică în ca- 
pitala Bucuresei, sper că mamnicipalitateu şi ministerul 
domenielor se vor grăbi a utilisa o materie aşa de 
avulă, aşa de solidă şi aşa de frumosă în culdre, ca 
marmura de Bahna, care ar adioga atâta splendâre 
la construcţiunile monumentale. | 

Granitul presintă gissimente accesibile putând da 
loc la o exploataţiune avantagicsă, la Gura- Văii şi la 
Bahna. 

Granitul de la Gura- Văii afleurâză întrun mic: spa- 
ţiu, în versantul de Sud al delulu: Prilopăţul, şi con- 
stitue varietatea disă grunitit, formată din oligoclas, 
quariz şi de fârte puţină mică de cul6re negră-verde. 
“La Bahna granitul formâză în vecinătatea marmu- 

vel, pe valea Racovăţului, un gissiment considerabil în- 
tins. E se presintă sub două stări cu totul diferite: 
do parte, la Sudul gissimentului de marmură, formâză 
nişte făşii strâmte în formă lenticulară cari străbat 
şisturile cristaline; iar de alta parte, immediat la Nordul 
aceluiaşi gissiment, presintă un masiv care îmbrăţişeză 
câte-va kilometre de intindere intercalat de bance mi- 
casistose.
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Aceste hance de micaşist intercalate, cari ating până 
la un metru de grosime, procură mari înlesniri pentru 

„abaterea granitului, care se află ast-fel despicat în ma- 
sivuri isolate presintând o perfectă. omogeneitate. 

Granitul presintă un fund alb de orthoclas, aveul 
0 strălucire. nacrată în spărtură, punctat cu mica 
albă magnesiană în amestec cu biotit negru în: lamele 
exagonale. Câte o : dată predomină unul din aceste 
donă. elemente, pe când cel alt se află rar diseinat. 
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Acest gissiment ?l-am descoperit în vara anului 1881, 

o dată cu gissimentul de marmură cu care se află în 

asociaţiune. | | 

In vara anului 1883, am. întreprins, după multe 

insistenţe, căutări technice-asupra acestui gissiment, pe 

care ?l-am desvelit pe o mare întindere, făcând să se 

vadă gradul de exploatabilitate ce posede. 

Granitul nostru pote avea o mare aplicaţiune indus- 

trială şi în confecţionarea pietrelor de pavagiii pentru 

care vărsăm banii ţărei în străinătate. | 

În vara. anului 1884, am confecţionat mai mulți 

metri pătraţi de pavele din acest granit cari ai fost 

espediate la Bucureşti pentru a fi puse în încercare 

pe căile de cea mai mare circulaţiune, unde va proba 

cred, cu prisos o duritate suficientă. 

Serpentinul, care formeză un aliniament puternic în 

Mehedinţi de la Podeni până la Obârşa, are asemenea o 

„mare importanţă din punctul de :vedere industrial, căci 

se pâte face dintr'ânsul cele mai splendide ornameu- 

taţiuni în construcţiuni. 

Dintmensul se face şi diferite obiecte de lux şi us- 

tensile, precum : călimâri, ceainice, solnite, le, vase, etc. 

2. ȚERENURILE SECUNDARE 

“Terenurile secundare constituite din Juass şi Cre- 

taceii ocup peste 400 kilometre pătrate in Mehedinţi. 

Jurassul 

Jurassul ia o > parte importantă la formațiunea Car- 

paţilor în. Mehedinți. EI se întinde, după cum am dis 
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deja, în două şiruri muntâse, din cari unul plâcă de la 
satul Mehadia din Banat şi se dirige spre NE. da 
lungul Cernei într'o bandă strâmtă, râpâsă, de vre o 
sută mctre putere, dominată de şisturi cristaline, ur- 
mându-se aprâpe fără întrerupere pând la gura oga- şului Craiovei şi de aci până la sorgintea Cernei, for- mând o serie de nici. mase calcare isolate, cari ţăr- “muresc riul de ambele părți; iar cel alt şir. muntos 
plecă de la băile Mehadia şi se dirige spre ENE. la 
Cloşani, unde ia cea: mai mare desvoltare în lărgime şi atinge cele mai mari înălţimi locale. Bandele cal- care cari constituese acest al 2-lea şir muntos sunt adesea întrerupte şi formațiunea nu este atunci repre- sintată de cât prin nişte imase alungite isolate, 

În versanturi mat puţin repedi la picidrele acestui 
din urmă şir: calcar se întinde o zonă restrânsă 
de. şisturi marnâse negrici6se, cari presint asemănare 
cu cele din terenul. huilier cu care le-ar putea cine-va confunda. | ai 

Raporturile de stratificaţiune ale acestor două bande 
calcare sunt fârte încurcate' prin spărturi şi resturnări, 
„Dificultatea d'a.*şi putea da cine-va semi de vârsta 

şi de disposiţiunea lor primitivă este mărită prin me- 
tamorfismul ce aă suferit şi prin lipsa caracterelor pa- 
leontologice. 

, 
Geologif austriaci, cari au csaminat aceste masivuri 

calcare în vecinătatea Mehadiei, consider cel 'd'ântâiă 
şir calcar d'a lungul Cernei ca liassic, iar cel d'al doui- 
lea ca jurassie superior. 

Metamorfismul ce sufer calcarele jurassice prin con- 
tact cu granitele este fârte interesant. In aproprierea 
rocelor. granitice cari se ridic in domuzi isolate asupra



terenurilor incongiurătâre, calcarul este sfărâmat şi 
transformat în marmură albă ca zăpada, mai cu sâmă 
în regiunea Cloganilor. 

Aceste calcare formez la Clogani peşteri imense. 

Cretaccul 

De la gara Vârciorova se înalţă un masiv abrupt 
calcar în miqlocul şisturilor calcare, cari se întind sub o . 
comă albici6să de vre-o 350 m. putere, în direcţiune 
N.-E. peste Bahna (Est), Jarga, Seodia, Balta, Nuda- | 
not, Pondrele şi Baiu de Aramă. Intinderea ucestul ma- 
siv este aprâpe de 30 kilometre în Mehedinţi. 

Masivul calcar de la Balta până la Daia de Aramă şi 
în giurul acesteia la N.-V. şi S.-E. ia forma unor mase 
calcare alungite, complect isolate în midlocul şisturi- 
lor calcare sai şisturilor cristaline saiă-legate prin una 
'din extremităţile lor la masivul calcar principal. 

„Aceste insule sai peninsule calcare formez une-ori 
nisce simple basine sai cuvete cu suprafaţa inferidră 
rotunjită, repausând pe şisturile cristaline; alte-ori 
pereţii lor laterali sunt aprâpe paraleli între dânşii ŞI 
cu pereţii rocelor încongiurătâre, mai cu s6mă vocelo 

eruplive. 

Masivul se lasă a se urmări şi în judeţul Gorj 
sub forma unor domuri isolate în şisturile cristaline, 
cari se întind de la Tismana la Vai-de-li; până din- 
colo de frontieră pe Jiul Român, unde vine a se ri- 
dica asupra celor două flancuri, de munţi cari mărgi- - 
nesc valea, formând aşedământul însemnatelor gissi- 
menite de lignit de la Petroşani. 

Imediat după acest masiv calcar urmeză în versan-
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tul de Est un complex de şisturi argilo- calcare cari 
ocup o zonă largă de la 1—3 kilometre. 

Complexul este adesea-ori întrerupt prin interposi- 
ţiunea şisturilor cristaline, străbătute ici şi colo de roce 
eruptive, cari formez ca nisce insule şi promontorii 
în miglocul acestor formaţiuni sedimentare, ca de ex. 
în apropiere de Balta şi Cerna- Vârfu. 

Calcarul este nisipos sai marnos, de culdre albi- 
ciosă, vânătă sui roşatică. Stratificaţiunea nu este. 
clară ; el are un grăunte fin şi de multe ori este pă- 
truns prin vine dolomitice. 

In “întinderea sea, întreruptă de la Balta la Baia. de- 
Aramă este tare crăpat, sfărimat în bucăţi mari ca- 
vern6se cari sunt răspândite pe versantul munţilor, 
lipsind vegetaţiunea de un teren favoiabil. 

Un fenomen interesant ce se obserbă în acestă re- 
giune este că asupra acestor calcare fragmentate se 
întind. nişte deposite argilâse roşii” prea ferugin6se. 
Grosimea acestor argiluri este variabilă ; după îngră- 
mădirea lor în scorburi şi în fundul văilor. Dâpositul 
argilos este d'o mare puritate, nu' coprinde nici car: 
bonat de calce, nici pietre rostogolite, nici pietriş cu 
elemente mineralogice de natură variată, ci numai 
grăunţe de quariz hyalin prea fin şi remăşiţe de diverse 
mărimi de calcar subjacent. 

„Legătura sea cu acest calcar, în ale cărui cavităţi şi 
crăpături pătrunde, pare intimă. 

„La prima vedere ar crede cine-va că acest argil roşiu 
este resultatul descomposiţiunei seculare ce ageuţii 
atmosferică ai. adus calcarului inferior, dar cantitutea 
de fer ce el coprinde în general, chiar când. sub-solul 
este privat, se opune d'ai atribui o asemenea origină.
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De altă parte lipsa complectă a pietrişului şi nisipului 

ordinar în .masea sea nu permite d'al considera ca re- 

sultatul unui transport operat de curenţi la suprafaţa 

solului, nu pâte prin urmare să fie raportat la dilu- - 

viul platourilor. 

Aceste argiluri acoper în partea meridională a Fran- 

ciei calcarele neocomiane şi jurassice. Unit geologi le 

consider ca geyseriane. 

Imediat peste masivurile calcare şi în versantul lor 

de Est se întind sub o zonă largă de aprâpe 3 kilo- 

metre un complex de şisturi argilo-caleare tare încli- 

nate, indoite şi conturnate în tâte sensurile. Şisturile 

argil6se cari intru în acest complex ai culori variate ; 

ele sunt negriciose, roşatice şi verdui. Prin amestec 

cu mica şi nisip trec câte-o data întrun fel de şis- 

turi, despicându-se în place întocmal ca ardâsele. Prin 

stratificaţiunile negrici6se ale acestor şisturi se vede 

de multe oră vine subțiri de cărbuni negri lucitori şi - 

de quartz stratificat. Câte o dată precum la Balta ele - 

formez aşedămentul adevăratelor gissimente de cărbuni 

negri lucitori în straturi, avend până la 0"',50 grosime. 

Calcarul complexului în cestiune este şistos, cu gră- 

une fine de culâre cenuşie; prin amestec cu argilul 

trece în adevărată marnă hydraulică. 

Aceste calcare, cari sunt pătrunse de vine dolomitice 

pe planul lor de stratificaţiune, au o suprafaţă cu to- 

tul particulară care arată de multe ori nişte erosiuni 

adânci, după cum sunt gerpuiturile ce lasă apa de 

plâie pe un teren slab şi umed. 

- In tot acest complex, cu tâte variaţiunile continue 

de înclinațiune, direcţiunile rămân aceleasi, ast-fel că 

acest teren şistos oferă o succesiune de indoituri! di-
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rigiate de la S.V. la N.E., în care se. trădeză o ineli- naţiune generală către SE. 
Nam găsit nici un fosil în tote aceste terenuri ; de Sigur că condiţiunile în cart se afla dânsele în timpui deposilului lor au fost cu totul defavorabile desvol- tărei şi întinderei, organismelor. | 

* Lucrul se explică lesne, când vom cugeta la cele ce am arătat. deja asupra acestor terenuri, că. adică în timpul: formaţiunei lor şi chiar după formaţiune au fost “teatrul unei activități vulcanice considerabile care a produs într'6nsele dislocările, frământările, îndoitu- rile, etc., ce observăm astă-di. , 
In urma acestor revoluţiuni interidre "Sl-ai făcut eşire, în vecinătatea: masei lor, şi unc-ori chiar prin stratificaţiunile” acestei mase, rocele eruptive ce am menţionat: în precedentul capitol şi în acelaşi timp aă isbucnit şi apele. minerale, cari ati depus gissimentele metalifere ce sunt strâns legate cu formațiunea n6s- tră calcară, " | 
Acum este vorba d'a, sei: acest teren atât 'de com- plex din punctul de vedere petrografic, şi atât de tur- wmentat prin invasiunea rocelor eruptive la ce vârstă feolonică ar putea aparţine ? 
Cestiune grea de resolvat, căci ne lipsesc resturile vieţei, organice care a fost stinsă sau n'a putut să ia nascere într'un mediu aşa de agitat; ne lipsese Şi ra- porturile lor de stratificațiune cu alte * terenuri sedi- mentare, formațiunea nâstră înălțându-se în midlo- cul şişturilor cristaline. 3 
Nu ne rămâne de cât caracterele petrografice ca singurul midloe de apreciare, | 
Vom esamina dar asemănările mai apropiate ce ele
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presint cu acelea sub cari se e înfăţişez formaţiuni bine 
cunoscute. a 

Pe acâstă basă de studii ne întâlnim cu d-nu 
Gr. Stefănescu, profesor la Facultatea de sciinţe din 
Bucureşti, care esaminând aceste deposite în apropiere 
de Vârciorova n'a fost mai fericit de cât mine în afla- 
rea individilor organici cari le ar fi populat altă-dată. 

D-nu Gr. Stefănescu, care n'a studiat aceste tere- 
nuri de cât după feţele lor petrografice, fără să-'şI dea 
semă în acelaşi, timp de atâtea fenomene geologice ce 
s'au petrecut într'ânsele, le atribue neted etagiului 
Cambrian, care face parte din terenurile primitive ar- 
chaice, fără să arate motivul acestei determinări 1). 

Opiniunea mea este depărtată d'a d-lui Stefănescu 
cu mai multe epoce geologice, şi vom face sa se vadă 
aci faptele pe care ea se sprijină pentru a găsi în te- 
renul nostru: equivalentul epocei ceretacee. Mai ânteiu 
sub raportul architectonie este un fapt cunoscut de toţi 
cur s'a ocupat de geologia Carpaţilor, asupra căreia 
exist numer6se lucrări făcute de geologii Austriaci şi 
Maghiari, că formațiunea cretacee “în Carpaţi are acest 
caracter distinctiv că, contrarii formațiunilor cretacee 
cari fac parte din alte sistemuri de munţi, ea. stă adese- 
ori în legătură cu rocele eruptive cari 'şi-au făcut eşire 
în timpul saii imediat după depositul stratelor lor, că, con-. . 
trariii celor-alte terenuri equivalente sai din aceiaşi epocă, 
observăm inti'6asele acele resturnături, sucituri şi în- 
doituri cari sunt consecinţa isbucnirei rocelor eruptive- 
fenomene care am vădut că sai petrecut în tocmai 
în terenul nostru. 

Dacă ne vom raporta apoi la caracterele. petrogra- 
1) Buletinul societăței geografice Române, 1876.
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fice, vom “vedea că terenul nostru în versantul de Est 
al Carpaţilor înfăţişeză cele- mai mari i analogii petro- 
grafice cu bandele calcare ce întâlnim în versantul 
Bănăţen. 

Ca şi în Mehedinţi vedem în “Banat straturile cre- 
tacee ridicându-se în fâşii isolate în mediu-locul ma- 
sivurilor cristaline în cari intră ca membrii tot cal- 
care mărnose, şistâse şi dolomitice însoţite de şisturi: 
argilose pe cari geologii Austriaci le numesc Rossfel- 
derschichten, făcând parte din etagiul Neocomian: ceva 
mai mult, găsim aceste calcare în asociaţiune cu roce 
eruptive, cu Bunatitele lui” Cotta ca şi în Mehedinţi, şi 

ceva şi nial frapant, cu aceleaşi gissimente metalifere, 
între cari în primul ordin gissimentele de aramă şi 
de fer. 

Aceste analogii caracteristice le găsesce cine-va în 
tot teritorul Bănăţân ce se întinde de la: Svinitza, nu 
departe de Orşoza, penă la Sasska, unde suut minele 
tradiţionale de aramă, precum. şi la Maydanpeck în 
Serbia, unde sunt iarăşi vechi mine de aramă în re- 
laţiune tot cu terenurile cretacee cari din Banat se 
prelungesc peste Dunăre în Serbia. 

Mai găsim încă un deposit caracteristic al calearvlui 
evetaceii în Banat, argilul roşii-feruginos, pe care" 
întâlnim formând o zonă circomscrisă la Steyerdo:f 
aprâpe de Oravitza, unde vine de repausâză pe calca- 
rele cretacee intocmai ca şi in Mehedinţi asupra sfă- 
râmăturilor calcare între Balta şi Baia-de-Aramii. 

Acest .argil caracteristic însoţesce şi în alte şisteme. 
mult mai depărtate calcarele cretacee, aşa 7] găsim în 
zona meridională a Franciei, acoperind calcarele - neo- 
comiene.
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“In fine faptul ce am arătat, că lanţul calcar în ces- 
liune, atât de intrerupt, nu e de cât continuarea ma- 
sivului calear care se'intinde d'a lungul Jiului Român 
în “Transilvania, care este sciut că aparţine cretaceului, 
vine a confirma şi mai mult opiniunea nâstră că acestă 
formaţiune găsesce equivalentul săă în terenul cretaceii. 
“O nouă probă şi fârte puternică ne-a oferit?o de cu- 

vend chiar d. Grig. Stefanescu, în relațiunea sa asupra 
lucrărilor biuroului geologic din campania anului 1883, 
arătând că a găsit în acest lanţ calcar, care în Gorj 
începe de la Costeni lângă Baia- de- Aramă şi trece pe 
Ja Tismana, Borosteni, Dobrita, ete., Came, Belemniti şi 
urme de Amonniţ, atribuind cretaceului acest întreg 
sistem calear din jud. Gorj, care formeză partea inter- 
mediară a lanţului calcar ce se întinde în: mod îutre- 
rupt de la Vârciorova la Petroşani 1). | 
“Totul denotă dar, că 'straturile n6stre calcare găsese 

cquialeatul lor în terenurile crelacee ale formaţiu- : 
niior Carpatice şi probabil. în ctagiul lor neocomian,. 
“Ni un caracter de asemănare nu pâte găsi cine-va 
între aceste terenuri şi formațiunea cambriană, căci nu. 
se întâlnesce într'6nsele făcând parte integrantă quar- 
titele şi micaşistele, cari formez. elementele principale 
ale cambrianului. NE 

Privind t6tă acâstă serie de fâşii calcare cretacee 
dirigiate - aprope paralel intre dânsele S. V.-N.E.,. cari 
încep de la Sasska în Banat şi se termin” la Gus 'a- Văei 
în România, separate prin şisturi cristaline, roce erup- 
live şi masivuri jurasice, reese îndată ideia modului 
lor de formaţiune; ele ati trebuit să formede una sau 
mai multe pânze, mat mult sai mai puțin intinse, în 

1) Anuarul biuroului geologie, 1882-83, No. 1, pag. 50,
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fundul mărei cretacee. Ridicăturile ce s'aii produs ati 

avut de efect o crescere considerabilă a continentului 

în detrimentul ocânului cretaceii; pânzele calcare atunci 

au fost divisate în fâşii în unele din diferitele basinuri 
formate prin îndouiturile lor, fiind-că ai fost rupte 

prin vocele eruptive ce le ai pătruns şi mai târdiă 
denudate pe şalele ce le despărțeati. 

MINERALE UTILE 

Cele ina) importante minerale ale periGdei secundare 

sunt cele metalice, pe cari le am menţionat ca fiind 
în massivurile de contact între Banatite şi calcare. 

Piatra de var. O importanţă Gre-care din puuctul 
de vedere industrial pot avea şi calcarele. 

Calcarele, cari aparţin atât jurasului cât şi creta- 
ceului, sunt eminamente proprii pentru fabricarea va- 

rului. Cele mai albicise şi iai curate din punctul 

„de vedere himie, adică compuse aprope numai din 
calce şi acid carbonic, pot servi pentru fabricarea va- 

rului gras; cele mai argilose cari se apropii de marne 

pot da cet mai bun var hydraulie. o 
Piatra de construetie. Hocele calcare pot fi între- 

buinţate şi ca material de construcţiune. In Francia, tâte 

oraşele cari sunt aşedate asupra conturului calcarului 

Jurassic, precum Nantes. Dijon, Bourges, Poitiers, ete., 

se disting prin frumuseţea locuinţelor particulare şi 

edificiilor lor, cari sunt coustruite cu ' pietrele calcare 

din vecinătate. , 

Mehedinţi, cari în tâtă partea muntosă sunt stră- 
bătuți de bande calcare jurasice şi cretacee, n'aă sciut 

trage până astă-qi profit din acestă favâre-a naturei, 

căci importă mai mult din Serbia atât piatra de cons-
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irucţie cât şi varul fabricat, provenite din aceleaşi 
şiruri calcare, cari după ce ai str abătut Mehedinţi trec 
Dunitrea în Serbia. 

Varul ce se fabricâză în Mehedinţi, la Rudina, Po- 
deni şi în alte localităţi, nare de cât un us local. 

3. ȚERENURILE. TERTIARE 

Terenurile terțiare iati: în Mehedinţi o întindere con- 
- siderabilă; ele ocup mai mult de 1/2 din suprafaţa to- 

tală a judeţului. Din toţi termenii acestor. terenuri, 
adică straturile eocene, achitanice,. medie anee, sa matice, 
congeriane şi paludine, cele eocene şi sarmatice nu se 
arăt, iar cele achitanice şi imediteranee formez nisce 
basinuri strâmte, închise în şisturile ciislaline sati în 
calcarele jurasice şi cretacee, pe când din contra cele. 
congeriane şi paludine constituese mar! tâtă masa co- 
linelor mari şi mici ?). . 

Straturile aehitanice si „mediter: anee 

Aceste straturi formez, ca să a gic aşa, nisce sedimente 
locale isolate, cari vin de umplu la Balna un mic basin 

1) Am adoptat! în descrierea terenurilor terțiare clasificaţiunea geolo- 
gilor austro-inaghiari ca pretându-se mai bine formațiunilor Carpatice, de 
cât aceea a lui Lyel şi Beyrieh, care se raportă, le terenurile din ucci- 
dentul Europei. , , SI 

Acâstă clasificaţiune. giisesce corespondentul ci în aceea 'a lui Îpel și 
Beyrieh cam in modul acesta: - a i 

1. Eocen „ Eocen . . 

2, Straturile achitanice ” o Oligocenul lui Beyrieh 

3. Straturile mediteranee I-a 3. Miocenul interior 

4. Strat. mediteranee l-a - 4. Ariel mediit 

5. Strat. sarmatice | 5. Miocenul superior 
6. Strat. congeriane ) | 

, - 6. Pliocen. 1. Strat. paludine - go %
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format din şisturite cristaline cari se înalţ, împregiur, iar 
la Pondrele (la locul dis Fântânelele) şi la: Balta (la lo- 
cul dis Colnicele şi Jibriniul), nisce sânuri strâmte între 

calcarele cretacee 1). Acestea coprind gisimente de lignit 
de cea mai bună calitate. 

19 Basinul Bahnei este coprins în unghiul format la 
nordul satului Bahna prin două şiruri de munţi cons- 
tituiţi prin şisturi. cristaline, din cari unul. dirigiat 
N.E.-S.V. după direcţiunea generală a sistemului mun- .! 
tos în Mehedinţi, âră cel-alt aprâpe E.-V. Cel d'ântâiii 
lanţ, de şisturi cristaline este format în cea mai mare 
parte din gneissuri micacee, gneissuri amfibolice, gneis- 
suri cloritice şi quarţite; cel d'al douilea mai mult 
din micaşisturi. Basinul limitat ast-fel prin aceste două 
şiruri de munţi rămâne deschis despre vest către fron- 
tiera Banatului. 

Acest basin este format din terenuri terțiare puter-. 
nice consistând din o mulţime de straturi agedate în 
mod regulat şi concordant, cari aii umplut la început 
valea dintre cele două şiruri muntâse în mod uniform; 
mai târdiă au suferit ridicături şi apoi erosiuni la su- 
prafaţă priu apele curgătâre, ast-fel că vin de arată 
astă-di un platoi puţin înalt între şivurile şisturilor 
cristaline, 

Platoul terțiar se termină cu un peisagiă călre masa 
munt6să a munţilor încongiurători, al căror păreţi ri- 

"poşi se ridic repede la înălţimi destul de mari. 
Intinderea în lungime a basinului este până în fron- . 

tiera Banatului, de 4 kilometre. Lărgimea lui este la 
Bahna de 500 metre, şi" merge crescând până la Ilo- 
vița, unde atinge 1500 m. d'a lungul apei Racovâţul, 

1) La Ponore şi la Balta nu se arată de cât formațiunea aquitanică.
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apol se îngusteză pânt la 900 m. prin înaintarea pro- 

montoriului cristalin de la Cigca-Afică, şi de aci se des- 
voltă din noi către Vest pent la frontiera Banatului, 

unde îmbrăţişeză d'a lungul apel Cerovăţului 2500 me- 
ive întindere, 

Termurile formațiunilor terțiare se află în general 

la 160 m. d'asupra nivelului mărei. Cele mai de jos 

părţi ale platoului cari sunt la întrunirea Bahnei cu 

Iloviţa se află la 190 m. asupra Mărei Negre. 
Din punctul de vedere al stratificaţiunei, terenurile 

terțiare arăt la Bahna către cursul apei o direcţiune 

aprâpe N.-S., cu o înclinaţiune de la 409—600 către 
Vest. Acestă direcţiune se schimbă în mod simţitor 

pentru straturile superiore către vest, ea devine de la 
locul dis Cucuiu Neamţului aprâpe N.V.-S.E. cu mică 

variaţiuni locale şi în acelaşi timp şi înclinaţiunea se 

scoboră până la 150 către S-V. 
Puterea formaţiune! terțiare este însemnată ; cea 

mai mare o atinge în desvoltarea ci spre Iloviţa, unde 

se ridică la 300 m. 

Ca membrii ai acestei formaţiuni terțiare deosebim 

patru grupuri de straturi: 

1" Grup afleurâză la suprafaţă, numai în malul din 

țărmul drept al Bahuei sub o zonă fârte strâmtă, cea 

mai mare parte se ascunde sub pruntişul Bahnei, 

Partea infericră a acestui grup este compusă din ar- 

gil micacei verdui şi roşatie, care prin amestec: cu ni- 

sip şi nodule de quariz devine conglomeratic. Partea 
superidră este formată dint”o marnă albici6să. bario- 

lată amestecată cu fragmente! de gyps şi argil verdui. 
Acest grup a fost reennoscut print”o galerie î tra- 

vers banc ce am practicat sub vechia matcă a Bahnci.
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2* Grup este format la basi din o succesiune de 
straturi argilese şi nisipâse verqui,. quartzâse şi micaci- 
fere cu intercalaţiuni de şnururi argil6se cenuşii, de 
şişturi cărbunâse şi de straturi de cărbuni, âră la partea 
superioră dint:"un complex de argiluri bariolate verdui 
şi roşii, urmat de bance de nisip albicios quarizos. 

Acest complex în zona cărbunilor este fârte fosilifer, 
coprindend o faună în care j6că primul rol după de- 
terminarea specifică făcută de d-nu Fuchs: 

„ Cerithizm margaritaceum Broce. 
pu plicatum Br ug. 

» lignitavum Echo, 

> moraricum.. Eloern. 

Pleuvotoma descendens _[Iilb, 
Natica helicina -Broce. 

Nassa Haueri Jicht. | 
_ Nassa ternodosa IIilb. Dă 

„__Aerita picta Fer. 
Ostraea crassissima, Lam. | 

AMutilus aguitanicus Mayer. 

Fosile cari denot presenţa depositelor - aquitanice la 
cari se raport şi straturile primului grup..ce se află 
la basă. | 

Grupul acesta constitue despre apa Baluei un ba- 
sin simplu în forma unei albii, a cărei lungime este 
îndreptată de la N.E. la S.V., căci de unde către apa 
Bahnei stratele se înclin cu aprâpe 450 spre Vest. la 
o distanţă de 250 m. către Vest, Ja locul dis Cucuiul 
Neamlului se înclin în sens conirariii spre Est, -sub un 
unghiă de aprope 800. 

Este posibil ca acestă grupă de terenuri să nu se
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limiteze numai în acestă zonă extremă de afleurament, 

ci prin mai multe ondulaţiuni trebue să dea loc la o 
serie de mici basinuiă până aprope de frontieră, însă 

de sigur ascunse la adâncimi din ce în ce mai mari. 

3* Grup se presintă sub dou facies*deosebite: una 

calcară şi cea altă murndsă, 

Formaţiunea calcară se întinde asupra şisturilor cris- 
laline la ţărmul de Nord al basinului în forma unci 
bande “strâmte tare înclinată, în direcţiune aprâpe. 

Est-Vest, al cărui capăt despre Est se arată la o dis- 

tanţă de 600 m. de la cursul apei Bahnei,iară cel 
de la Vest se termină. dincolo de Nordul Ilovitzei, 
îimbrăţişând ast-fel o lungime de peste 2 kilometre. 

Acest grup este format la locul dis Kurchia dintun 
calcar compact mai mult sai mal puţin nisipos pe 
alocurea impregnat cu fiagmente de micaşist, în bande 

de 1» — 9" de grosime, separate între ele prin marnă 

caleară; cea din urmă bancă coprinde în masa sea 

cristale de aragonită. Complexul calcar câştigă o pu- 

tere de vr”o dece metri. 

Formaţiunea marn6să ocupă partea superidră a aces- 

tul grup şi vine de se întinde şi peste straturile celui 

Mal 9-a grup cari. coprind gissimeniul de cărbuni, 

afectând forma ondulată a basinului, ceea-ce probâză 

că în ac6stă stare gissimentul de cărbunia fost adus 

către finele periâdei de formaţiune a acestor marne. 
Ea consistă în nişte marne nisip6se compacte vinete- 

albici6se şi şistose, cari se desvolt la suprafaţă pe o întin- 
dere de peste una sută metre şi cari sunt fârte fossilifere. 

Fosilele numerâse ce se găsesc în acest grup, atât 
in formațiunea calcară cât şi în cea mărnâsă, permit



_a
 

t9
 

clasificaţiunea sea cu destulă precisiune în seria geo- 
logică. | | 

Acâstă faună. în care se întâlnesc tâte clasele ani- 

malelor de mări precum : molusci, echinoderme, cora- 

lii, foraminiferă, ete., caracterisă forte bine cele de al 

2-lea straturi mediteranee, cari corespund calcurului Lei- 

iha din basinul Vienei. | 
Fauna fosilă a acestui. grup a fost determinată în 

mod separat în prima linie de d-nul Th. Fuchs, şet- 

geolog al Institutului geologic din Viena şi de d-nul 

Fo anz Toula, profesor la Sedla Polytechnică din Viena, 

cărora le exprimăm aci viile n6stre mulţumiri D. 

Resultatul acestor determinări este specificat după 

cum urmeză: 

Pleurotoma votata Broce. 
sp. i 

> turvicula rocc. 
„. cataphracia Brocc. 

coronata Miinst. 
spiralis Serr. 
spinescens Partsch. 
dimidiata Brocc. 

obeliscus Desmoul. 
asperulata Lam. 

pustulata DBrocc, 
- crispata Jon. 
ramosa Bast. 

granulato-cincla IMiinst. 

serrata: Ilvern. 

9» 

» 

"2. 

> 

> 

>» 

» 

» 

Ei 

». 

» 

» 

1) Seria insă cea mai complectă a acestor fosile a fost determinată nu- 
mai de d-l Th. Fuchs.
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Pleuvrotoma trifasciata Iliern. 

» Coguandi Bell. 

, prismatica Ilieru, 

» Restatutiana Font. 

» zindobonensis Mayer. 

p. Semistriata Broce.: 
Turrilellu subangulata Broce. 

N bicarinata Lichuc. 

» „Riepeli Partsch. 

> 109. Sp. 

Cerithium minutum. Serr. 

» Zeuschneri -Pusch, 

a Michelotti Iliern. 

Dentalium DBadense Partsch. 

Pusus intermedius Micht. 

„ Dilineatus Partseh. 

„ “longirostris DBrocc. 

„ Puschi Andra, 

pcrispus Dora. 
„ lamellosus Doru. 

„ Valenciennesi Grat. 

Mitra Jlichelotti  Ildern. 

„ cupressina DBrocc, 

„ fusiformis DBroce. 
„ scrobiculata Brocc. 

„  striatula Brocc. 

„  Bronnii AMicht.: 
„  pyramidella Droce. 
„  goniophora Dell. 

Conus hungaricus. duing. Ilăern. 
„ helajconus cf. prelongus a Ilier n. 
„ Puschi Andra.
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Conus Dujardini Desh. 
„Sp. indeterminabilis juvenis, 
» Spec.. 
p  Bitineri  Auing Ildern. 

sIncillaria glandiformis Lam. 
Columbella cf. semicunidata Bon. 

» nassoides Bell. 
Aurex Suainzoni ich. 

» goniostomus Partsch. 
» AQuitanicus Gral. 
„ lakilabris Bell. Micht.. 

Tritonium Apenninicunu Sassi. 
Vermetus arenavius Linne, 
Olica flammulata Lam. 
Pasciolaria fimbriata Droce. 
Ringicula buceina Desh. 
Cancelaria lyrata Broce. 
Tijphis fistulosus Broce. 
Pyrula condita Brong. 
Turbo rugosus Linne. 
Turbinella subcraticulata. Orb. 
Cassis sp. dă 

Cassis sabuon Lam. 
Cypraea Duclosiana Bust. 
>» sp. | 

Scalaria scaberrina Diehl. 
Weritopsis radula Linne. 
Chenopus pes pelecani Phil. 
Terebra fuscata Brocc. 
Purpura heemastomoides Auing y Hiern. 
-Strombus coronatus Defr. 

> Bonelli. Brong..
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Voluta taurinia Brocc, 

Ostraea Cochlear Broce. 

Corbula gibba' Olivi. 
Pectunculus sp.. pilosus Lânne. 
Arca Diluvii Lam. 

Peclen lalissimus Broce. 

Spondylus crassicosta. Lam. 
p Sp. nova. 

- Venus multilamelata Lam. 

Chama gruyphoides Linnc. 

Lacina columbeila Lam. 

„ încrassata Dub. 

Solenomya Duderbini. 
Cardita cf. diversicosta Reus. 
Echinides sp. 
Leda. | 

Plesiastraea Desmoulinsi M. du. 
> Defrancei A. kdw. 

Stylophora subreliculata Reuss. 
Syzygophyllia brevis Reuss. 

Flabellum Roisyanum M. Edu. 

Porites încrustans Defr. sp. 

Cica oph vllia tr uneala AMilu. -Ldw. et “Iane, 

Echinides, Cuypraea sp., Cassis saburon Cf., Lucina 
incrassuta şi tâte coraliile aci denumile impregnez în 
particular piatra calcară. 

4 Grup. Asupra calearului şi marnelor menţionate 
mai sus ia o desvoliare considerabilă un complex de 
straturi cari la basă sunt formate succesiv de şisturi 
argil6se, în fâşii divers colorate, de nisipuri albici6se
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quarţose cu cordâne de .argil cenuşiii şi de nisipuri 
verdui micacifere, ră în partea superidră de diverse 
nisipuri roşatice, galbene şi albiciâse: amestecate cu 
pietriş, cari une .ori trec prin cimentaţiune în adevă- 
rate conglomerate. 

In acestă parte a grupului se găsesc intercalate maj 
adese-ori între cel doui din urmă termeni, cărbuni lig- 
niţi forte resistenţi aratând. o spărtură lemnosă dun 
frumos luciii negru, cari formez însă numaj nisce mică 
lentilii isolate. 

Acestă formaţiune se întinde aprâpe peste tot basi- : 
nul terțiar al Bahnei şi . debuşeză la Apus. în Banat 
peste Tufir şi Orşora. 

Ea presintă tâte anologiile petrogralice cu nisipurile 

şi conglomeratele de la Gura- Văii, în cari, ca şi la Bahna, 
găsim ligniţi negri lucioşi forte resistenii în lenllii, 
MWasupra nisipurilor verdi. | 

Ori, vârsta acestor conglomerate, fiind trădată la 
Gura- Vii prin calcarele congeriane ce zac la basa lor, 
posiţiunea geologică a nisipurilor şi stratelor. conglo- 
meratice de la Bahna nu pâte fi de cât equivalentă. 

Comparând cine-va aceste resultate : ale . studiu- 

lui nostru geologic .cu acelea la cari a ajuns d. 

Ştefănescu, profesore la universitatea din Bucuresti !) 
va constata neapărat o mare deosibire, nu numai asu- 

pra. modului expunerei, dâr ceea-ce este mai important 

asupra fondului cestiunei,. în ce priveşte mai cu semă 

raporturile de aşedământ ale diverselor Sirate terțiare 
între dânsele. | . 

Intwadevăr, d-nul Ştefănescu aşedă la basa basinu- 

') Buletinul socielăței geografice, 1876.
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lui nosiru tertiar calcarul grosier de la Kurchia dim- 

„preună cu nisipurile conglomeratice, şi confundandu-le 

intruna şi aceiaşi formaţiune, le raportâză împreună 

miocenului inferior, 6ră depositele propriu dise ale gis- 

simentului de cărbuni dimpreună cu marna (margu), 

pe care o numeşte: cu congerii, le arată ca formând 

partea superi6să a basinului, constituind miocenul me- 

diii, pe când posiţiunea relativă a formațiunilor este 
“cu totul inversă, după cum se vede din descrierea 

nostră. 

Mai înteiu d. Grigore Ştefănescu a făcut o erre gravă 

luând în marne drept congerii nişte adevărate ostree, 
pe: care le-a şi determinat specific, ca Congerii subglobosa - 
Partseh, confundând genuri de fosile atât de ncase- 

mănate : unele de ape dulci şi cele alte marine. 
Cele mai modeste cunoscințe geologice şi paleontolo- 

gice ar fi putut scuti pe d. Gr. Stefănescu da face 

"acestă regretabil confusiune, căci afară de caracterele 

paleotologice distiuctive cari nu permit confusiunea, 

este faptul că congeriile nu ocup nici o dată în scara 

geologică nivelul miocelului inferior în usociaţiune cu 

Cerithium plicatum,; Natica helicina, Ostraea Crassissi- 

ma, etc. 

Aceste marne cari sunt pline de : Ostraea cochlear, 

Mita fusiformis, şi Tuvitella subangulata, etc., nu sunt 

ali-ceva de cât etagiul superior al calcarului de la 

Kuvchia care aparţine formaţiunei de Leitha. 
Ori, aceste mame repausând în mod indubitabil 

ăsupra depositului cu cărbuni, complexul întreg la care 

ele aparţin nu pote ocupa de cât tot aceiaşi posiţiune. 

Calcarul dar de la Kurkia considerat stratigraficesce
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Din punctul de vedere paleontologie chiar, gissimen- 

tul de cărbuni fiind caraeterisat prin Cerithium plicatum 
Brug. şi o varietate de Cerithium margaritaceum Broce., 

Cerithium lignitarum Lichw., Alytilus aquitanicus Mayer, 

Ostraeu crassissima Lam. aparţine straturilor aquitanice, 

prin urmare în scara geologică el se află la basa calca- 
rului de la Kurkia, iar nu asupra acestui calcar, 

după cum pretinde d. Gr. Stefănescu, presintând gis- 

simentul de cărbuni ca aparţinând miocenului  mediti, 

şi calcarul de la Kurkia miocenului inferior. 

Avgiluvile şi nisipurile conglomeratice, pe cară d. Gr. 

Stefânescu le pune cră la basa gissimentului ca apar- 

ţinând miocenului inferior, formez după cum .am arătat 

depositele finale ale. basinului. nostru terțiar, repau- 

sând pe marnele marini. şi fiind. equivalente depositelor 

de la Gura-Văi. RE 

D. Gr. Stefănescu, ignorând importantele studii ale 

„geologilor Ausiro-Maghiari făcute în versantul -Bănă- 

(n, Transilvăncu şi Bucoviu6u al Carpaţilor, care ire- 

buia să "i serve de basă şi să dirigeze studiile sale geo- 

logice, a comis cele -mai grave erori. Cunoscinţa ace- 

lor studii făcându'i defect, a. fost silit să'şi caute ter- 
menii sti de comparâţiune “in: sistemurile munţilor 

depărtaţi ai Franţa, cari nu înfăţişez de cât analogii 
asemenea forte depărtate cu formațiunile carpatice. 

Nu pole face cine-va cu succes paralelismuri de te- 

renuri între regiuni depărtate mai cu s6mă în epoca 

terţiara, în care se scie că a început să se manifeste 

diversele zone climaterice cari ai avul o influenţă con- 

siderabilă- asupra naturei faunei. In acea epocă, cum 

dice d. Credner, a. avut :loe o schimbare de mai multe 
ori repetată a faunelor din fie-care mare, a florelor 

Ț
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fie-cărui conţinent, şi adese-ori fie-care din ele fiind dife- 

rită de cele alte, ast-fel că raporturile devin anevoe de 

stabilit, mai 'cu 'sâmă dacă considerăm că prin mu- 

tarea organismelor: care a determinat mişcarea liniilor 
isotherme, deposite aparţinend la latitudini prea de- 

părtate una .de alta, dar conţinând fosile terțiare iden- 

tice, pot. fi- de o vârstă diferită. De aceea midlocul cel 
mai nemerit pentru a fixa versta. mai mult sâi mai 
puţin înaintată a depositelor nostre terțiare şi priu 
urmare equivalentele lor, stă in comparaţiunea faunei 

cu aceea a; basinurilor vecine cu cari ai putut fi în 

legătură. 

A se aventura cine-va în paralelismuri cu basinuri 

depărtate este a risca d'a se rătăci. | 

Dâcă d. Gr. Stefănescu ar fi cunoscut geologia Car- 

paţilor, cele mai nemerite paralelismuri le ax fi căutat 

in bassinul de la Mol, în acela din valea Baizei lângă 

Grossiwardein, în cel -de la Sezent-Mihaly lângă Klau- 

senburg seu în cel mult mai apropiat de la Petroşani. 

Mai trebue 6re să menţionăm şi singulara represin- 

lare geologică ce dă basinului Bahna d. Gr. Stefiinescu 
prin profilul stă, în care stratificaţiunile țărmului de 
Est nu corespund cu acellea alle țărmului de Vest ?)). 

1): Reposatul paleontolog Tournouăr de la Paris care determinase o 

parte din fosilele terțiare de la Bahna, după cererea d-lui Stefănescu, 
indată ce a apărut secțiunea geologică a basinului Bahnei, ast-fel cum 

o represintase d-nu Gr. Stefănescu in Buletinul societiăţei geologice a. 

Franciei din 1877 (pag. 387) a fost contrariat şi, necunoscend starea ra- 

porturilor stratigrafice la Bahna a observat cu aceste proprii cuvinte 

nuinai atât: „. 

„La coupe du petit bassin tertiaive de Bahna semble se preter a une 

interpvetation difȚerente de celle - qwen propose Al-r Gr. Stefanescu. 

D. Tournouăr mai adaogă că face aceste observaţiuni în dorința d'a 
atrage atenţiunea d-lui Stefănescu şi celor alţi geologi din ţeră, asupra
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Straturile de cărbuni, cari constituesc interesul prac- 

tie al acestui basin, sunt în număr de două. 

Aceste straturi se afli la basa complexului celui 

Mal dovilea grup; ele vin de afleurez atât la Nord 

cât şi la Sud şi chiar în partea de midloc a ba- 

sinului în urma erosiunilor ce ai suferit la supra- 

faţă, arătând unul SO centimetre şi cel-alt 45 cenli- 

studiului mai aprofundat al unui mic bassin interesant (pag. 393). 

Din cele mai sus espuse se vede insă că d. Stefănesceu n'a dat numai 

o interpretare greşită secțiunei sale geologice dar şi o represintare cu 

totul singulară. 

Mai târdiii d. Stefănescu, după observaţiunile d-lui 'Tournour recu- 

nâsce erorea sa, numai în ce privesce confundarea congeriilor cu ostreele 

(Bulet. de la soc. geolog. 1877 pag. 646) arătând că marnele nu sunt 

cu congerii ci cu ostree şi anume cu Ostraca VO Iărnesi, Reuss, dar 

n'a nemerit'o nici de astă-dată, căci este Ostraea Cochlear Br occ, 

Secţiunea geologică a d-lui Gr. Stefănescu a rămas însă în starea cu 

totul încurcată a presentărei raporturilor, stratigrafice şi ordinei de. suc- 

cesiune a tosilelor curi câracterisez fie-care formaţiune în basinul Bahnei. 

D. Frantz 'Toula, profesor de geologie la scâla Polytechnică din Viena, 

" dând în Jahrbuch der K. I, Reichsanstalt din 1883 o relaţiune sumară 

de -tot 'ce s'a scris în privința geologiei Carpaţilor, menţiondză intre altele 

şi studiul geologic al d-lui Gr. Stefănescu asupra Bahnei publicat in Bu- 

letinul Societiiței Geografice No. 9 represintat prin profilul aci reprodus, 

despre care politeţa 1] face a dice numai: Die Darstellung în diesen 

Profile ist etwas "Klarer uls jene în -Bul. de la Soc. Geolog. de France 

ron Jahre 1877 (pag. 387). Nepresentarea în acest profil este cera mai 

clară de cât acea dată în Buletinul Societăţei Geologice a Franciei din 

1877, ceea-ce probeză câtă contusiune a adus d. Stefâneseu in represin- 

tarea raporturilor de stratificațiune și în fixarea posiţiunei geologice a 

diverselor formaţiuni ce compun basinul Bahnei. 

Noi, care am avut ocasiunea d'a studia pe teren raporturile de stra- 

tilicațiune ale depositelor terțiare de la Bahna, am fost surprinşi de 

enorinitatea datelor geologice presintate de d. Stefănescu prin secţiunea 

sa geologică din' Buletinul Societăţei Geografice Române din 1816, No. 9, 

şi am relevat gravele erori ce conţine în şedinţa Socielăţei Geografice 

din 20 Martie 1882, sub preşedinţa Majestăţei Sale Regelui (Bulet. Soc. 

Geosr. 1883). - 

D. Gr. Ştefănescu a răspuns în mod ofensator printr'o scrisre adre- 

sută vice-preşedintelui Societăţei, prelindend că tolT geologii din lume
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metre - gtosime. „Distanţa ce” le separă, este i în general. 

de aprope 4 metre 1).: | 

Direcţiunea straturilor este aprâpe N. ES, cu o 

înclinaţiune spre“ Vest de 400-600, 
Ele se sprijin în acâstă: direcţiune asupra versanlu- 

rilor şisturilor cristaline prin capetele lor, . 

La o distanța de 250.'m. de linia lor de afleura- 
ment despre Bahna se observă la Vest un noii afleu- | 
rament: al celui 'de al 9-lea strat de cărbuni, inclinând 
în sens contrarii cu 800, pe care se sprijină seria 
celor-alte stratificaţiuni, ast-fel că fac să se întrevagă 
forma de bassin ce efecteză acest gissiment. 

La acest din urmă punct de afleurament ridicătu- 
rile straturilor aquitanice par a fi produs încovoetura 
marnelor marine către limita lor de Est în formă de 
boltă, care a fost ruptă prin erosiunile apelor diluviale 
alle căror deposite acoper straturile aquitanice. | 

De la acest punct de afleurament numit Cucuiul- Neam- 
țului nu se observă nicăeri mai departe depositele” aqui- 
tanice, cari probabil, după cum am dis deja, trebue să 

sunt de opinia d-sale, (avend grijă insă să nu numescă „pe nici unul), 
şi că critica nostră, proba.că nouă ne. sunt necunoscute legile strati- 
grafice 1? 

Replica nostră a fost făcută în Buletinul Societăţei Geografice 1883 
tom 1, pag. 51, unde am invitat pe d. Gr. Stetănescu să răspundă cate- 
goric la cele cinci cestiuni geologice relevate de mine, corespunidend tot 
la atâtea idei emise de d-sa asupra basinului Bahnei şi cari constituese 
tot atâtea erori sciințifice. 

D. Siefinescu n'a răspuns, dar opiniunile autorisate ale geologilur aci 
menţionaţi numai las nici o îndoială „despre ce parte fac defect aşa 
numitele. legă: stratigrafice 72 

*) D. Gr. Stefănescu a arătat presenţa unui singur strat de cărbuni de 
0 grosime considerabilă 7--8 m, (Bul. Soc. Geozr. 1876 şi “Bul. Soe, 
Geolog. 1877, pag. 388.) :
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se ascundă sub învelişul acestor marne marine şi de- 
positelor congeriane ce am menţionat inal sus, ast-fel 

că studiul continuităţei stratelor de cărbuni ar putea 
prea bine fi întreprins prin sondagii cari ar străbate. 

marnele acestea la puncte convenabil alesse 1). 

Cărbunii sunt compacţi, sfărâmânduse în bucăţi un- 
ghiul6se, bruni-negri, unsuroşi mat, strălucitori cu spăr- 

tura coquilâsă, se aprind forte lesne şi ard cu o flacără vie. 

Aceşti cărbuni întră în categoria ligniţilor pe cari 

unii geologi ftancesi 1 numesc ligniți piriformi, 6ră 

geologii germani peckglanzkohle. . 

Analisa himică a acestor cărbuni a fost. făcută la 

laboratorul Eforiei Spitalelor de către d-nu doctor 

Dernath şi a dat resultalele următâre 

Carbon o e e 17446100 
Substanie volatile și hydrocarbure” 11.89%/o 
Cenuşă ae e 11,770) 
Apă hygroscopică . . . . si 1.7190 

99.98% 
1) Acum doui ani s'a intreprins dincolo de frontieră la Tuffir lângă 

Orşoru, lucrări de explorare prin puțuri, de către vechiul proprietar al 
minelor de cărbuni de la Mehadia, D. ingeisen, pentru a căuta con- 
tinuitatea gisimentului de cărbuni de la Bahna. 

Puţurile de căutare impinse numai la adâncimea de 30 1n., după ce 
aii străbătut straturile congeriane cari debuşez aci de către basinul Hah- 
nei, aă dat de un deposit sarmatic caracterisat prin Cerithium picta 
Bast. care abundă în aceste deposite, 

Acestă formaţiune nu se vede afleurând nicăeri în basinul Bahnei, 
dar ia o desvoltare forte mare dincolo de frontieră, mai cu .semă pe 
Valea Temeşului intre Mehadia şi Teregora și între Armânisch şi Ca- 
rausebesch, coprindând întinse gisimente de cărbuni. 

Straturile inarine ale formaţiunei de Leitha-Kalk represintate în ba- 
'sinul Bahnei prin “calcarele şi marnele de la Kurkia se găsesc sub aceste 
două facies şi in Valea Temeşului, mai cu sâmă intre Armănisch şi Ca- 
runsebesch, repausând in fâşii strâmpte tot asupra sişturilor cristaline ca 
la Bahna. Gissimentele de cărhuni de la Mehadia sunt subordonate acestei 
formaţiuni. - ”
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„Determinarea caloriilor efectuată după metoda Ber- 
„lhier, este de 6175 kg. 84, pentru că un gram din 
„aceşti cărbuni a redus 96 gr. 62: plumb. Un kilo- 
„gram din aceşti cărbuni va transforma 964 kg. apă 
„de la. 0%---100 C.. 

* „Determinarea cocului care se formeză în urma com- 
„Dustiunei acestui cărbune fossil este S6.38%..* 

„Aceste: resultate -de analysă sunt aprâpe identice cu 
cele obținute asupra cărbunilor de la Petroşani, cari 
au uceiaşi vârslă geologică ca cei de la Bahna. 

Analysa elementară a cărbunilor de la Petroşani fă-! 
cută de d. I. A. Brem a dat): 

„Carbon , sc - 15.0 

Hydrogen... „5.0 

Oxygen . „. . . 8.8 
Azoh. a 19 

- Cenuşă . 95 
îi Su] 0.5 

„- 100.0 0 

Analysa industrială a cărbunilor de Bahna a fost 
făcută la laboratorul din Oravita (Banat) în 1872, de 
către Inginerul de mine Huss şi a dat, asupra unui 
eşantion luat de la affleuramentul cărbunilor şi prin 
urmare descompus prin influențele atmosferice, aceste 
resultate : 

Apă e 215.089, 
Flemente volatile . . .. . . 99.40% 
Tlemente combustibile. 55 7 
Cenusă TNA 

  

"100.00 

1) Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt, 1870.
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Ecuivaleuntul a 30 zolli dintr'un klafter de lemne 

pin este 12 cântare de Bahna. 
După resultalele de analise ale d-rului Bernafh căr- 

bunii aceştia ar putea fi clasaţi printre huilii. 

Am vădut mulţi autori cari se silesca face o deosi- 
bire între hailii şi ligniți după proprietăţile lor fisice 
şi himice. Aceste proprietăţi ar putea servi ca distinc- 

live in multe casuri, dâr nu în tâte, şi exemplul ni'l 

oferă chiar casul de. faţă. Am vădut huilit cari ati 
aspectul adevăraţilor ligniţi numiţi de germani Braiin- 

kohlen şi mult mai puţin avute in carbon de cât ciu- 
bunii de la Baulna, ca de ex. huilele Sazone şi huilele 
Russe de la aloca, | | 

De aceea numai condiţiunile geologice şi paleonto- 
gice sub 'cari se găsesc cărbunii ar putea servi pen- 
tru determinarea stărel. lor. 

Din punctul de vedere strict geologie nu se admite 

ca hauilii de cât cărbunii din terenurile carbonifere ; 
toţi cei-alţi, aparţinând formațiunilor mai noui secun- 

„dare şi terțiare, iai denumirea de ligniţi cari pot să 
varieze în aspectul şi calitatea lor, de la cei mai ne- 
grii şi lucioși asemănându-se cu huilia până la cei 
mai pământoşi şi cn totul lemnoşi, cari justifice în- 
tadevăr numele ce port. | | 

După cunoştinta ce am de terenurile nâstre carpa- 
lice, de la Dorohoiit şi până în Mehedinţi, pe cari le 
„am studiat în diverse ocasiuni, huilia nu pâte exista 
la noi, căci n'am întâlnit - nicăeri teretiurile. „ primare 

cari o coprind. 

Cirbunii de la Bahna s'a „supus la iincercări prac- 
lice pe locomotivele trenurilor de marfă şi de voia- 
giori în. 1875.
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Resullatele acesto» încercări făcute sub direcţiunea 
străină, după datele ce "mi-a comunicat în 1880 şeful 
depositului c. f. r. din Severin, a fost cel următor: 

La trenurile de marfă între Sererin şi Craiova con- 
sumaţiunea combustibilului de Bahna a fost de 27 kem. 
pe kilometru:la un tren de 944 tone. 

Pentru aceiaşi secţiune de linie se acordă la un tren 

de marfă 7 kg. 500 pentru o maşină şi 50 tone, cră 

pentru fie-care tonă în plus O kg. 045 in cărbuni de 

Oravita pe kilometru. 

Prin urmare pentru un tren de 944 tone, ca cel cu 

care sai încercat cărbunii de Bahna, consumaţiunea 
în combustibil revine la 16 kg. 923, ceea ce face că 

100 kg. cărbuni de Bahna valorez cât 60 kg. cărbuni 

de - Oravița. 

Direcţiunea c. f. r. plătind 36 lei tona cărbuni de 

Oravita, val6rea rizativă â cărbunilor de Bahna la tre- 

nurile de marfă este de 21 lei 60 b. tona. 

La un tren de voiagiori cu 6 vagâne, de la Severin 

la Craiova şi înapoi, s'a consumat în cărbuni de Bahna 

19. kg. pe. kilometru. 

Pentru acest parcurs se acordă în cărbuni Oruvite za 

o consumaţiune de 6**,750 pentru o maşină şi 5 va- 
gone, iar pentru un vagon în plus 0*550, ceea ce dă 

o consumaţiune de 7*,300 în cărbuni 'de Oravilza 

pentru trenul cu care a făcut incercarea. 

Val6rea relativă dar a cărbunilor de Bahna în ra- 

port cu cărbunii de Ovarilza este dră ca 60 către 100, 
adică 100** cărbuni de Bahna valoreză cât 60% căr- 
buni. de Ovruvitza. | 

In timpul acestei încercări trenurile n'aă avut nică
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o întârdiere şi maşina a fost menţinută la presiunea 

necesară. | Ii 

“Int”o scriere germană de curend apărută asupra 

cărbunilor!) am vădut eu surprindere stabilită val6rea 
relativă a cărbunilor de Bahna alături cu a tutor cău- 

bunilor din Germania şi Austria. 

Acestă val6re este exprimată prin gifra 65.033 

(pag. 163). 
Luând de basă cărbunii de Ostrai din mina e 

dinand cu care se aprovisionâză de cât va timp Di- 

vecţiunea c. f. r. pe secţia Vârciorora-Bucureşti, plă- 

tindu-i în 1S84 cu 28 lei 40 b. tona loco Vâreiorora 

in aur, ceea ce revine astă-di minimum la 31 lei tona 
în hârtie, val6rea relatiivă a acestor cărbuni fiind ară- 

tată prin cifra 100.21 în tabloul valorilor relative a 

diverşilor cărbuni, avem: | 

65.033 
31=—=9 L b. 

10031 X 21 > 20 50 

drept val6rea relativă a unei tone de cărbuni de Bahnu 

în raport cu aceia a unei tone de Ostraă (Ferdinand) 

pentru 1884. 

Cu tâte datele acestor încercări făcute atât în ţâră 

cât şi afară din ţcră asupra căibunilor de Bahna, cari 
ai stabilit în mod indubitabil val6ra relativă a acestor 

cărbuni, Direcţiunea Română a căilor ferate a gtisit 

convenabil a plăti numai cu 13 lei 52 b. tona de ciu- 

buni de Bahna, cu o diferinţiă în minus de aprope 7 lei 

la tonă sub valorea relativă a acestor cărbuni, preţ; 

care este menit a paralisa şi diseredita complect acestă 

1) Die Brennmaterialen von dr. Friedrich Jinemann 1581.



90 

intreprindere a statului, în care costul de exploatare 
se ridică la 15 lei tonal). 

S'a ridicat contra acestor cărbuni obiecţiunea să 
sunt forte sfărămicioşi, mai cu sâmă când sunt ex- 

1) Direcţiunea căilor ferate. pretinde .a fi ajuns la stabilirea acestui 
preţ. de 13 lei 52 b. tona în urma încercărilăr făcute în vara anului 
trecut. " | 

Artificiile întrebuințate încă de la inceputul încercărilor pentru a de: 

precia aceşti cărbuni ait fost expuse cu raportul nostru No. 178 din 9 
Iulie 1884, care pâte fixa în de ajuns ideile asupra lealităţei stabilire prețu- 
lui de 13 lei 52 D. de tonă. 

Datele încercărilor din. 1875 puse alături cu cele presintate în 1884 
prin raportul direcţiei (ad. No. 2:05%/,-2 'T) nu mai las nici o indoială în 
acestă privință. | 

Ast-fel după încercările făcute in 1875 de direcţiunea străină avem 
pentru cărbunii de Bahna o consumaţiune de 27 kgme pe kilom. la un 
iren de 444 tone și pentru cărbuni de Oravitza 16 E 23 pentru acelaşi 
tonnagiii. 

Acesta face pe tonă kilometrică. 

Cărbuni de Bahna . . . . . V,1U 

n - Oravitza. . . . . 0.066 

Valorea relativă a cărbunilor de Oruvitza 

este in mediă. .. . eee e 100 
şi a cărbunilor de Ostra ones e 100,21 Brennmaterialen 
(pag. 173 şi 174), consumațiunea pe tonă kilometrică în cărbuni de Os- 
traii revine dar la: 

100,21 : 100 = 0,066 : x =— 0,0658 | 
Pe când după datele direcțiunei avem pentru o tonă kilometrică con- 

sumaţiunea următâre : 

Bahna . . . eee e V,0825 

Ostraii (Perdinana). ea aa 0,0849 
Astfel că de unde rapor tul intre valdrea relativă a acestor cărbuni 

este = = 0,658, "1 vedem presintat cu 0 = = 0,414 

De altă parte în calculul făcut asupra valorei relative a acestor 'căr- 
buni la diversele staţiuni Severin, Craiova, Slatina s'a impovorat treptat 
cărbunii de Bahna cu cheltueli de transport şi de manipulare cari nu a apăsă- 
asupra cărbunilor de. Ostraii, aşa că de la valdrea relativă de [î ler 9U/. 
tona in Severin se ajunge la 11:lei în Slatina, şi „media acestor dale a 
fost luată ca represintând valdrea cărbunilor de Bahna. 

De plata prețului cărbunilor de Ostraii în aur nu se ţine nici un 
compt in calcul, de şi în anul acesta a ajuns a intrece 15 “lo. 
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puşi în deposite la diversele influenţe ale intemperiilor 

atmosferice. 

In acestă stare întrebuințaţi în ardere la maşini su 
dis că daii loc la mari perderi prin grilă şi coş. 

Nu mal rămâne îndoială că dâcă star aduce 6re-cari 

transformări recomandate de experienţă în disposiţiu- 

nea focarelor şi grilelor la locomotive, aceste perderi 

mar mai avea câtuşi de puţin loc. 
In ţ&ile unde idea de stat. prevalueză în tote afa- 

cerile administraţiunilor publice, s'a căutat 16te midlocele 

prin cari s'ar putea trage cel mai bun profit din pro- 

" ductele naţionale. 

Ast-fel vedem în aceste state administraţiunile căi- 
lor ferate făcend tâte sacrificiile pentru a aplica la ma- 

şinele lor de tracţiune sistemele cele mai proprii pen- . 

tru utilisarea cărbunilor locali . de o calitate cu totul 

„inferidră,. 
Dăm de ex. Boemia, unde administraţiunile căilor 

ferate Praga-Nuz, Dux-Bodenbach etc. ai căutat şi au 

ajuns a utilisa cu profit ligniiţi din localitate do ca- 

litate inferidră celor de Bahna şi tare sfărămicioşi 
(Staubkohle), modificând continuu focarele locomotive- 

lor după o serie de sisteme aplicate în decurs de mai 

mulță ani. între cari se recomandă cu mai mult suc 
ces systemul MWepilly, - 

Vom mai menţiona adiministraţiunile câilor ferate 
din America : Pensylvania Railroad Company, Delaucare 
Lachacanna et estern Railroad CO, cari ai aplicat 

după .0 serie de încercări la maşinele lor locomotive 

un sistem practic, pentru a putea intrebuinţa cu avan- 

tagiu pratul de cărbuni de la minele ce sunt situate 

Wa lungul liniei ferate. |
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Tot în America, Comp. Philadelphia et. Reading Ruil- 
road Company a aplicat la maşinele locomotive sis- 

temul Iooten pentru a putea întrebuința cărbunii au- 
thraciţi ce se găsesc în localitate. | | 

In Francia Direcţiunea generală a ciiilor ferate de List 

a aplicat încă din 1864 sistemul Bonnet în scopul da 

arde cărbunii sfarămicioşi, . 

In Austria pe linia iena- Parschaii- Bromberg . sa 

aplicat în 1883 sistemul S/âssger pentru a combate in- 
convenientul cărbunilor locali d'a.-face sgură pe gră- 
tar 1)... _ 
"Pe când tâte administraţiunile căilor ferate din alte 

Slate se muncesc şi nu se dau în lături de la nici un 
sacrificiu pentru a pune în val6re cirbunit locali, ad- 
ministraţiunea căilor n6stre ferate, trebue s'o consta- 
tăm cu durere, stă inactivă şi putem dice impasibilă, 
mărginindu-se a manifesta repugnenţa sa neinduple- 

cată pentru cărbunii din ţeră. 

„ Cărbunii ce se găsesc despre Ilovitea în depositele con- 
geriane sunt. numa! nisce mică. lentilii isolate şi inter- 
calate între -nisipurile verdui micacee şi nisipurile albi- 
ciose conglomeratice. Aceşti cărbuni negri lucioşi : d?o 
consistenţă tare par a fi formaţi din -plăviile ce au 
adus cu dânsele apele fluviale de altă dată şi le-a 
răspândit ici şi colo pe ţărmuri unde ai fost carbonisate. 

Aceşti cărbuni: nu presint cel mai mic interes din. 

punclul de vedere al exploatabilitaţel. In ce privesce 
formațiunea basinului Bahnei nu mai rămâne îndoiala 
că aci a fost un golf de mare a cărui comunicaţiurie 
cu întinsa mare,:care acoperea în timpul terțiar ba- 

1) A vedea raportul No. 210 din 22 „ugust 1981, asupra misiunei stu- 
diuluă briqueţilor.
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sinul superior al Dunăvei, basinul Vienei şi Ungariei, 

partea de midloc a Transilvaniei şi câmpiile Galiei până 

la piciorele Carpaţilor, se făcea peste frontiera Banatu- 

lui în partea deschisă a basinului, printr'un braţ de 

mare care a existat d'a lungul văci Zemeşului umplută 

între Kavansebesch şi Mehadia cu deposite terțiare, 

coprindând două straturi de cărbuni glanzkohle sub 

uu acoperiş de deposite sarmatice şi congeriane. Acestă 

comunicaţiune însă se vede că a fos întreruptă între 

Mehadia şi Tufir printun baragiă înalt ridicat de 

vocele eruptive cari ati isbuenit după forimnaţiunea gis- 

simentelor de cărbuni pe cari le a adus în posiţiune 

lare: înclinată. 

Aceste ridicături ai făcut -ca continentul să câştige 

în întindere în detrimentul braţului de mare: :care a 

fost adus în stare de uscat. | 

La Pondre, în apropriere de Baia-de- Aramă, avem 

asemenea un mic sân rquitunic. Acest mic basin însă, 

în loc d'a fi închis intre şisturile cristaline ca la Bahna, 

este aci vârât între calcarele cretacee, unde ia forma 

unei limbe de pământ cu vârful la Pondrele. a cărei 

luuigime de aprâpe 800" este. dirigiată N.E.—5.V.. 

Gră lăţimea cea mai mare este. de aprope 300”. 

Straturile aguitanice formez aci un -platoii înalt do- 

minat de. calcare, deră tare dărâmat. şi dislocat. 

Depositele aquitanice sunt aci trădate prin presenţa 

Ceritilor plicatum. şi ostraeelor crassissima ca la Bahna. 

În aceste deposite, în mijlocul dărămăturilor terenului, 

abia am putut desgropa un strat de cărbuni cu as- 

pectul identic ca ai celor de Ja Bahna, avend 40 cen- 

tim. grosime. |
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Direcţiunea stratului de cărbuni este în: lungimea 
basinului ce'l eoprinde cu o înclinaţiune aprâpe nulă. 

De şi basinul acesta este mic, ar fi cu tâte acestea 
interesant d?a face Gre-care căutări technice. -- 

La Balta am descoperit asemenea un mic sân aqui- 
lanic cu cărbuni, cari afleurez în trei locuri: în valea 
Podgoritzi, la Coluice şi în ogaşul Zibriniu. 

Aceste trei puncte permit a fixa 6re-cum direcţiu- 
nea acestui gissiment, care face să se. vadă un singur 
strat de 0.50 cent. grosime de cărbuni glanzkohle iden- 
lic cu cel de la Buhna. 
- Vârsta aquilanică a acestui gissiment - este trădată 
prin: fosilele fârte caracteristice ale acestei peridde : 
Cerithium margaritaceum Brochii Şi: Cylherea incrassatu 
Swe, cari însoțesc cărbunii. . 

„Un alt mie sân cu cărbuni asemenea peek-glanz- 
“kohle am găstit tot între calcare în apropiere .de (lo- 
sui dincolo de Cerna, în munţii Oslei. Un strat de căr- 
buni ca de 30 c. se află aci d'asupra unul argil plas- 
tic gălbui. Repediciunea cu care am făcut escursiunea 
aci, din causa timpului defavorabil, m'a impiedicat da 

„intra, în studii mar amănunțite. . 
Nam găsit aci fosile, der calitatea cărbunilor ne face 
să bănuim că se raport tot la epoca aquitanică. 

Pentru că nu e raţional să ne gândim că aceste trei nici 
senuri aquitanice de la Ponorele, de la Balta şi probabil 
de la Cloşani, să fi format nisce lacuri strâmte isolate, 
umplute cu ape marine, trebue să admitem că ele au 
fost. în comunicaţiune prin canaluri deschise în timpul: 
terțiar cu mările de peste Carpaţi, şi după tâte pro- 
habilităţile cu braţul de mare ce se întinde d'a lungul: 
Jiului umplut cu: deposite aquitanice, coprindend în
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tâtă întinderea văei însemnate gissimente de cărbuni 

în cari sunt deschise minele de la Petroșa. 

Avem multe cuvinte d'a crede că în timpul terțiar, 
mal cu sâmă către începutul săi, atât în Mehedinți cât 

şi în Gorj, a trebuit să se întindă din mările interidre 
ale Transilvaniei mai multe braţuri strâmte de mări 
cari împărțeau terenul de uscat în mai multe insule 
şi peninsule. Când a avut loc după formațiunea căr- 
bunilor irupţiunile diverselor roce şi cu dânsele ridi- 

căturile cele mai importante ale Carpatilor, cari ai im- 

primat acestor munţi un relief aprope de cel actual, 
micele canaluri umplute cu deposite marine au fost în 

mare parte aduse in stare de uscat, în acelaşi limp nouile - 

sistemuri de riuri gigantice ce ai determinat ridică- 

tura “Carpaţilor şi mai târdiu apele diluviale au venit 
dai mâncat:şi spălat 'aceste deposite fără consistenţi 

pe unde le-a întâlnit, şi maii scăpat de la furia lor 

destructivă de cât mici resturi ce au rămas ici şi colo 
îinfundate între calcare sau şisturile cristaline cari le ai 

servit de aşedăment protector. | 

Ast-fel se explică presenţa acestor mici senuri uqui- 

tanice cu cei mai escelenţi. ligniţi ce observăm astă-di 

la Bahna, la Ponorele, la Balla şi la Cloşani, d'o' na- 

tură identică cu cei de la Petroşani. 

Straturile congeriune si paludine. 

Aceste straturi cari formez' masa colinelor mari şi 

mici, ocup cea mai mare: parte a“ judeţului Mehedinţi, 

constituind contra-fortul munţilor. 

Şirul de dealuri care se întinde de la Glogoza până 

-la Gura-Văei : Blideru, Beresci, Câmpu- Mare, Pitulaşu,
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Iipureni,:. Vranicu la țărmurile muutese ale sisturilor 
cristaline, consist la basă în. straturi de nisipuri şi pe- 
trişuri fără consistență, intercalate cu bance tari de 
conglomerat grosier înclinând cu aprope 4% .spre Sud- 
Ist, peste care vin de se sprijin sub re-cari ondula- 
țiuni deposite alternante de marne. albe mii mult sau 
ma). puţin nisipâse şi de pietriş mic conglomeratic. Cele 
Wântâii ,deposite ating o putere de peste 500 metre, 
pe când cele dul douilea aprâpe de 300 metre. 

Marnele albe sunt prea fosilifere şi coprind mai cu 
sâmă :forme mici. Cele mai dese fosile ce coprind şi cari 
au fost determinate de d-nu Zi. Fuchs după cererea 

“ n6siră sunt: 

Congeriu triangularis Pavtsch. 

Congeria  Polymorpha Pallas. 
Cardium prozimum Fuchs. 

„Litorinella Uloae Pen. * - 

pe cari le-am" adunat. di malul drumului ce duce de 
la Glogova la Comănesei. In conglomeratele de pic- 
tiş mic ce-alternă cu marnele, am găsit impresiuni de 
frunze şi ramuri de plante. 
„Vârsta congeriană a acestor deposite este iradată la 
Br esnila prin presenţa unui calcar” împelrit cu: 

Condgeria of. simples: Bael,. 
Congeriu «Arcuula Fuchs si 
Cardii 

cari: se: află la basa lor. 

Acest calear pare "a proveni din calcarele secundare 
ce se înlind acolo. cari a trebuit să- fie remaniate de 

apele congeriane.!
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Petrişurile -conglomeratice-- ale acestor deposite con- 

sist mai mult din fragmentele rocelor cristaline vecine. 

Acestă formaţiune am vădut că acoperă la Bana 

cea mai mare parte a basinului. | 

Asemenea ca vine de formeză un mic sân aprâpe 
de Baia-de-Aramă la Tarniţa, întinqându-se peste Apa- 
Negră, unde acoperă şisturile calcare cretacee şi peste 

Costeni la. hotarul judeţului, de unde apoi imbrăţişeză 

o zonă întinsă la picidrele munţilor judeţului Gorj. 
D. Stefănescu, observând aceste formaţiuni la Guru- 

Văei, cade şi aci în erdre, făcându-le equivalente cu! 

depositele conglomeratice ale Bucegilor 1) cari sunt cu- 
noscute ca aparţinând eocenului, pe când după probele 
evidente ce am adus aci formațiunile în cestiune. se 

văd a fi curat congeriane. | 

In aceste conglomerate am găsit Ja Pruneşti Şi la 

Gura- Văei cărbuni ligniţi identic de aceeaşi calitate Şi 
consistenţă, şi asemenea în stare de lentilii ca cel din 
deposiiele conglomeratice. superidre de la Bahna și 

Ilovitza. | E ” 

O analogie şi mai vădită este că aceste lentilii de 
lignit se găsesc intocmai ca în basinul Bahne: şi Ilu- 
viței la acelaş nivel al formaţiunei, W'asupra stratului 
de nisip verdui micacifer care este superpus de nisi- 
purile albici6se cu pietriș couglomeratic. 

Ac6stă zonă congloimeratică şi marno-conglomeratică, 

care formâză dâlurile iară şi care este produsul unui 
sistem fluviatil puternice” care “şi-a deschis o albie în- 
tinsă la piciorele Carpaţilor, este urmată de  deposite 

bine stratificate şi liniştite ce par a fi. mai mult de 

1) Buletinul societăţei geossrafice,. 1876.
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lacuri, cari umplu masa colinelor intermediare şi finale 

şi cari consist dintro alteranţă de argiluri şi nisipuri 
variate, cari coprind la diverse niveluri straturi mal 

mult s6ă mai puţin puternice: de lignit îmbrăţişând 

întinderi considerabile sub uşâre ondulaţiuni. 
Ciirbunii ligniţi. Ordinea de succesiune a stratifica- 

țiunilor acestor formaţiuni se pote vedea din secţin- 
nile aci alăturate, cari ai fost ridicate din localităţile 
pe unde am constatat afleuramente de cărbuni co- 

prinse tote în basinul hydrografic al Aotruli. 
Atât stuaturile de pământ cât şi cele de cărbuni 

ocup spaţiuri mai mult sâă mai puţin întinse. şi pre- 
sint o grosime variabili sub care une-ori se: subţiez 

şi dispar, în cât straturi fârte depărtate între ele ajung 

a forma unul şi acelaş nivel. | 
Depositele de la Ogaşul Porcazului suut acoperite 

în partea dslului AMiculestilor de un brâni negricios de 

argil plin cu vivipare între cari menţionăm: 

Vivipara Desmaniana (Bruzina,) 
Vivipara Sudleri (Neum) 

La Cosmineşti ceva mai jos de Jficuleşti, mat ace- 
leaşi deposite zac sub un înveliş de nisipuri galbene 
albici6se pline cu Unio off. procumbens (Fuchs). 

Judecând după frunzele de plante ce se găsese chiar 

astă-qi conservate în argilurile vinete ce despart stra- 

turile de cărbuni şi după impresiunile identice ce aces- 
tea au lăsat în argilurile cărămidii, vedem că plantele 

cari ai luat parte la formațiunea cărbunilor sunt, după 

determinarea făcută de d. Stur din Viena, mai cu s6mă: 

- Picus tiliaefolia Ung. 
Frazinus sp.



LEURDA (Ogaşul Şopru Trăsneţu) 

m. 
Pământ arabil 1.00 

Argil galben muşetat cu puncte 
TOŞII e e... . 0.00 

Cărbuni cc... 90 

Nisip verduiă micacea , . 

CĂTUNUL 

Nisipuri albiciâse cu pietriş 
quarţos alb + 10.00     E nenea poe anenamanaaasanaae Do Cărbunl. e... |... ..... 1.0 

Bune de argil ..,..... 0.50 

Cirbun cc... . 1.50 

ROŞUȚA (Valea Dopeştilor) 

  Argil şistoid negru + . e. . „20 

  Cirbuni ., aaa 1.50 

Argil cenușii... 0,50 

Cărbuni cc... 200 

Şist de ocru roşu. . . . ... 3.00 

Argil cenuşiă cu nisip galben- 
Vânăt cc... cc. . DILO 

Cărbuni cc... 

Pi.OŞTINA (Ogaşul Porcaşii) 

Argil compact musetat cu puncte 
roşii 

Strat. nisipos venăt cu' pietriș 
quarţos şi cu fragm. de ocru 
TOŞU sc... .... . 92.00 

amana i Strat de cărbuni a. 1100 

Pro. 13
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Ficus 
tilicefoliu 

Ung. 

 



101 

    
Fie. 16 

Frazinus sp. 

Cărbunii aceştia formez nisce 
mase compacte cu un aspect mat, 

brun deschis şi o sfărămătură nee- 

gală. cu dungi subţiri strălucitâre. 

Espuşi la influenţa agenţilor at-. 

K nosferici se despic, se crap în mod 

neregulat şi se sfărămicesc, dega- 

giând o: odore fârte tare de bitum. : 

Aceidental se intălnesc bucăţi de 
lignite cari ai complect: textura lem- 
n6să şi cari se cioplesc, se tae cu fe- 

Frarinussp. -. . văstrăul şi se făţuesc ca şi lemnul. 

Straturile de :căibuni sunt în-general prea aquifere; 

dintr'ânsele isvorăse mai tâte sursele bunarelor şi fon- 
tânelor deschise prin comune. 
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Apa acestor surse este ferugin6să în general şi pu- 

țin sulfurâsă, ceea ce se explică prin descompunerea 
pyritelor ce coprind- în general straturile superidre. 

Afleuramentele gissimentului de cărbuni ocup două 

diferite spaţiuri, din cari unul şi cel mai vast se în- 
tinde d'a lungul Motrului de amândouă părţile, de la 

Cătunul de sus penă la Corcova, în lungime de 25 chi- 
lometre şi cu o lăţime de peste 14 chilometre, cră cel- 
a!t ocupă la Vest un segment circulir de la Colibaşi 

la Ilinova, pe o întindere de dout-deci chilometre. 

- Gissimentul de cărbuni trebue să ocupe o întindere 

mult mai mare de cât cea -arătată prin afleuramente; 

el trebue să formeze în JMehedinţi o pătură întinsă şi 
puţin întreruptă la polele dealurilor mari în tot co- 

prinsul basinului hydrografic al Motrului din regiunea 
colinelor intermediare. Acestă pătură - de cărbuni din” 

Mehedinţi se întinde şi în “Gorj până la polele mun- 
ților peste Jiii, Jilortu şi Amaradia, trecând de aci în 
Vâlcea. 

„ Aceşti cărbuni formez dâr un gissiment desvoltat în 

mod extraordinar. In ce privesce modul lor de forma- 

ţiune, ei sunt. ca toţi cărbunii fosili produsul unui pro- 
ces de oxidaţiune necomplectă din substanţe vegetale, 

mai cu s6mă din plante fibrâse, (o combinaţiune de 

cărbuni cu elementele apei adică .C26 H22 02 pe cale 
umedă) care adesea sub acţiunea ucidului sulfuric şi 
sărurilor sulfatice s'a produs de sine. După Zinhken 1) 

ei s'au format pretutindeni acolo unde mase de plante 
m6rie fură acoperite de 'pământ, care a oprit acce- 
sul aerului în parte s6ă în total şi care a împedi- 

1) Die Physiographie der Braunkohle.
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cat mal mult sai mai puţin formarea combinaţiu- 

" nilor gazâse de cathon, hydrogen şi oxygen. 

In acest proces o parte mai mare saii mal mică de 

carbon cu hydrogen a format o combinaţiune volatilă; 

bitumul, după cum se întmplă astă-di la formațiunea 

turbei sub condițiuni cunoscute, dintr'o descompunere 

de plante mârte. Numai e îndoială că gradul de ma- 

cerațiune al plantelor a avut asupra călilăței cărbu- 

nilor formaţi  dinti'ânsele o influenţă forte mare. 

Un grad mai mic a dat loc la formarea lignitului şi 

cărbunelui şistos, un grad ceva mai mare sub circum- 

stanțe proprii, la cărbunii piciformi (pechkohle) şi la 

cărbunii luciiouy (glanzkohle) ca cei de la Bahna. Apele 

sulfatice ai jucat aci un mare rol ca şi presiunea 

pe care materialul vegetal a avut a o suporta. 

Depositele principale ale plantelor cari ai fost dis- 

truse repede în peri6da terţiară sub o climă domi- 

nantă tropică şi sub-tropică, sub o atmosferă încărcată 

cu vapori de apă, eraii mlaştine, ca“ partea de midloc 

a basinului hyârografic al Motrului şi Jiului, golfuri 

sai braţuri de mare, ca la Bahna, Pondrele, Balta şi 

“probabil la Cloşani şi chiar delte: de riuri. 

Precum şi astă-qi riurile n6stre percurg spaţiuri în- 

linse şi necultivate şi duc.cu dânsele mase importante 

de plăvii în timpul ploilor mari sâi topirei zăpezilor, 

tot asemenea în timpul terțiar, în car€ pădurile se'in- 

tindeaă până la, țărmurile mărilor, riurilor şi lacurilor, 

apele ai tirit. lemnele şi cele alte specii .de plante 

după platouri şi câstele munţilor până la lacuri şi mări. 

„Aceste trunchiuri de arbori şi: marea cantitate a 
detritusurilor vegetale cari le însoţeaă ati putredit puţin 

câte puţin sub apă, pent ce s'au schimbat într”o sub-
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stanţă brună-cenuşie semănând cu turba, care sub in- 
fluenţa “presiunei, căldurei şi altor circumstanţe: fa 
vorabile ai format stratul de cărbuni. 

Acoperirea pe atunci a pământului peste tot cu ve- 
getaţiune a impedicat ducerea substanţelor neorganice 
cu cari acum gârlele sunt mai mult sâi mat puţin în- 
cărcate. Masele detritusurilor vegetale pe cari le-a trans- 

“portat -apele erai altă dată mult mai importante. 
“Terenul mişcat prin desrădăcinarea arborilor. Şi - 

plantelor a dat inundaţiunilor materialul de sedimen- 
tare W'asupra turbierelor, care a permis mai mult sât 
mai puţin accesul aerului şi apelor maceratăre, şi adese- 
ori a format solul unei noui vegetaţiuni şi une! noui 
acumulări de plante care a dat ocasiune la formarea 
altui strat de cărbuni. 

„Relieful localităţilor în care s'a format depositul de 
cărbuni trebuia să determine starea lui. După cum a 
avut loc. depresiuni mai mari sâă mai mică ale tere- 
nului, s'a format asemerea cu un material avut de 
plante, straturi de cărbuni mai puternice s6ă mai slabe; 
după cum a priimit deposite de plante, un golf strâmt 
de mare ca la Bahna, Ponvrele şi Cloşani, s6ă un şes 
mlăştinos ca în partea de mediii-loc a basinului hy- 
drografic al Motrului, s'a format şi gissimente de căr- 
“buni în sânuri strâmpte sâi în basinuri întinse. 

Timpul în care sa format gissimentele n6stre de 
cărbuni a trebuit să fie forte lung, în care a avut loc 
scu o formaţiune liniştită şi neîntreruptă, ast-fel că 
numa! un strat de cărbuni sta format, su că "depu- 
nerea a fost întreruptă prih immersiuni, prin aduceri 
de mase de nisip şi argiluri, ast-fel că s'a format două 
seu mai multe straturi.
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O idee asupra acestei durate de formaţiune ne o dă 
turbierele. Dâca crescerea muschiului de. turbă abia 

ajunge întrun an la trei linii, un strat de cărbuni de 
3” grosime are trebuinţă pentru. a se forma de trei 
mil de anl, şi prin urmare un gissiment format dinti?o 

succesiune de mai..multe stuate grâse de cărbuni cu 

intreposite, are trebuinţă de sute de mii de ani. 

De aci se vede că vârsta pământului trebuie să fie 

considerabil mai respectabilă de cât bine- -voiese ui 
atribui chronologiştii. 

Cu 't6te acestea, observaţiuni făcute de curând în 
minele metalifere din: Harz. asupra unor cadruri vechi 
de galerie, ne pun în posiţiune să admitem că subs- 
ianţele vegetale sub împrejurări favorabile nau tre- 
buinţă de un timp atât de indelungat pentru a se 
transforma în cărbuni. 

Întradevăr, la mina Dor olza s'a observat e că în nişte 
vechi galerii practicate de vre o. patru , secole în şis- 
turi argilâse şi umplute cu dărâmtturile acestor şiş- 
turi, lemnele sfiirâmate: ale cadrurilor vechi. presintat 
în tone o cul6re cenuşie, eraii complect pătrunse de 
apele minerale cari circulau liber prin dărămăturile ŞIS- 
turilor argil6se, şi aveati o consistenţă ca pelea.. Scose 
afară s'au întărit curând şi au format o un fel de lig- 
uit cu o sfărămătură lucitâre piciformă.. 

Prin urmare se vede de aci că procesul de carbo- 
nisaţiune sub împrejurări favorabile pote să se efec- 
tueze înti”un timp mult mai scurt, şi ca atari impreju- 
rări în mina mai sus citată a fost: 

19: Îngroparea lemnelor în dărămăturile şisturilor 
argilose, cari ai permis apelor minerale metalice o cir- 
culaţiune liberă,
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90. O temperatură constantă 6re-cum înaltă, după 

“cum se află tot-d'a-una în minele mai adândi. 

30. Presiunea continuă exercitată d'o masă de pă- 

ment de 109” adâncime la care se află galeria. 
Analisa cărbunilor de la Ploştina a fost făcută în 

1880 în laboratorul Eforiei Spitalelor de către d-nu. 

Doctor Bernath, şi a dat vesultatele urmaâtore : 

Carbon. ... . . a 95.870 

Substanțe volatile lydro- carbure , . 46.210 

Cenuşă, ae 11.760 

“Apă hidroscopică. . , . .: „ . 16.660 
| 100 

Determinarea calloriilor, efectuată după metoda Be- 
îhier, a dat 3197. | 

Un kilogr. din acest lignit va transforma deci 4,880 

apă de la 00%-—1000%C. | | 
Cărbunii -de Ploştina %-am supus şi la încercări 

practice pe locomotive pentru a vedea daca ar putea fi 

întrebuinţaţi, şi în acest cas a studia condiţiunile eco- 

nomice ale întrebuinţărei lor. 
Încercările le am făcut asupra trenurilor de marfă 

“de la Severin la Palota şi de la Severin la Craiota. 
Resultatele aii fost favorabile, nu numai în rampele ordi- 

nare ale irajeului, deră chiar şi în rampa extra-ordinară a 

dâlului Poroini, unde urcarea se face de obicinuit între- 

buinţând cei mai buni cărbuni de Oraviiza sâui de Ostraii. 
“În prima experienţă am plecat din Severin cu un 

ten de marfă al cărui tonagiu era de 1592 tone şi cu 
o maşină de categoria a 4%, No. 207. Presiunea. în 

momentul plecărei a fost de 10 atmosfere, şi s'a sco- 
borât în rampă la 9 atmosfere. Am ajuns la Palota
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înt”'o oră şi 5 minute, adică în timpul cât este fixat 

pentru acest tren. Cărbunii ai dat o bună flacăre 

fivă fum incomod şi fără miros. Cantitatea - cenuşei 
este ceva mai mare ca la alţi combustibili;. cul6rea ci 

este roşatică, proveniud din arderea argilului ce este 

amestecat în mod intim cu cărbunii. 

Am ars 1975 kilogr. până la 2 kilom. de Palota 
uude s'a terminat provisiunea de cărbuni ce am luat 

cu mine în tender, şi ţiind compt de aceste dou ki- 

lomelre, arderea totală revine în cărbuni de Ploştina 

la 1400 kilogr. aprâpe. 

Tot cu un asemenea tonașgiiă, după experienţele fă- 

cute, se ardea aprâpe 600 kg. în huilie de Oravitza ; 

ast-fel că în acestă rampă consumaţiunea cărbunilor 
de Ploştina este mai bine de cât îndouiti ca aceea 

a cărbunilor de Oracitza. 

In a doua experienţă am plecat din Sererin cu un 
„tren de marfă încărcat cu maximum de tonagiu permis. 

Acest tonagiii a fost după cum urmeză: . 

T.-Severin-Palota . . . .. 989 t.: 

Pulota-Strehaia. . . .. .. Ahit. 

Strehaia-Filiaş. ...... 496. 

Filiaş, kilom. 276 .... 351. 

De la Secerin într'o lungime. de 13 kilom. a trajeu- 
lui, până la începutul rampei celei mari de la Poroine, 
s'a întrebuințat lemne, aducându-se presiunea la 10 atm. 
De aci înainte în î6tă rampa cea mare până la Pa- 
lota şi de aci la kilom. 276 aprope de Colofeni s'a în- 
treţinut focarul cu cărbuni de Ploştina. 

După reglementele de exploatare cu tonagiul de 289 1. 
în rampă până la Pulota a funcţionat dout maşini.
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Maşina No. 207 cu care am făcut experiența a fost 

“pusă înainte, ast-fel că avea a suporta cea mal mare 

sarcină. De la Palota înainte a servit la tracţiunea 
acestui tren având 46 vagone încărcate numai maşina 

No. 207. 

In tot acest trajeă, de la 13 kilom. în sus de Seve- 
„rin până la kilom. 276, am ars i6iă provisiunea n6s- 

tră de 9000 kg. cărbuni de: Ploştina. 

Decă am: lua de basă datele experienţei precedente 
am afla cu înlesnire că consumaţiunea cărbunilor de 

Ploştina în cele d'ântâiă 13 kilom. ale trajeului în care 

„Sa, ars lemne ar reveni la 960 kgm., seu 1000 kg. i 
cifre rotunde; prin urm are în tot trajeul de 89 ilor. 

consumaţiunea în cărbuni de Plotina revine la 300 kg. 
„_ Administraţiunea căilor ferate acordă pentru un to- 

nagiii ca cel ce am avut, cantitatea următâre în căr- 

buni de Orasitza : 

Rem 
339.500 Sererin- -Palota 

878.150 Palota-Strehaia 

610.000 Strehaia- Piliaş - 

210.000 Filias kilom. 276 
2030.650 

Cum se vede de aci consumaţiunea acordată în ciir- 

„buni de Oravilza între Severin şi Palota este de desub- 
tul consumaţiunei reale în rampă, care: este aprope de 

600 kgm., adică îndoit. De acestă perdere se compen- 

„sez maşiniştii la întârcere, în scoborireă dealului Po- 
voinei, unde mai că nu se face nică o: consumaţiune 

de cărbuni. - | 
Cum în cărbunii de Ploşiia consumaţiunea revine
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la 3000 kgm., urmeză dâră că pentru acest trajeii con- 

sumaţiunea acestor cărbuni e cu 500% mai mare de 
cât în cărbunii de Oravitza. 

Consumaţiunea pe tonă kilometrică revine în câr- 
bunii de Ploştina la 0*,09, coprindendu-se şi consu- 
maţiunea  maşinei trăgâud 50 t. 

De şi cu cărbunii noştrii de Plogtina s'a putul urca 

narea rampă a Poroinei nu” recomandăm pentru acest 

sfârşit, căci în rampele mari este de trebuință a avea 

un combustibil d'o însemnată putere calorifică, care să 

pr oducă o.mare cantitate de aburi în cel mal scurt 

timp. De aceea cu drept cuvânt administr ațiunea căilor 
ferate impune a se încărca în tenderul maşinei pe lângă 

lemne şi cărbuni de Oraiitza sâă de Ostruii, cari sunt 
intrebaințai exclusiv în marea rampă a Poroinei şi în 

altele mai “puțin importante ce se ailă in brajeul tre- 

nurilor. | | 

Locul ce'l pot revendica cărbunii uceştia ligii în 

sconsumaţiunea căilor ferate este acela al Jemnelor pe 
care 71 pâte indeplini cu avantagiă. | | 

Inlocuirea lemnelor prin cărbuni fosili din ţâră în 

consumaţiunea căilor ferate este o cestiune' de cea 
mai mare importanţă economică, după cum dicea d. 

. prim ministru I6n Brătianu, mai cu semă din punctul 

de vedere al climatologiei 1). Căile n6stre ferate, prin 

morea consumaţiune ce fac de lemne, ai ajuns să fie 

fnclorul cel mai însemnat al devastărei padurilor n6s- 

live, al distrugevel acestei avuţii naționale la a cărei 

conservare statul are cel mai „viii interes. 

Dispariţiuuea pădurilor n6stre a ajuns să. fie un ade- 

1) Monitorul official No. 85 din 1884.
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-. 
vărat flagel ale cărui efecte se văd în fie-care an în 
ț6ra nâstră. Apele ploilor, ne mai fiind reţinute prin 
aceste baragie naturale ale pădurilor, se scurg repede, 

se schimb în torente şi târăse tot pământul vegetal'în 

văi, unde gâvlele nu'l primesc de cât pentru a'l duce 

în Dunăre. Lipsa pădurilor este principala causă a in- 

constanței ce observăm de cât-va timp în clima n6s-" 

tră, a neregularităţei ano-timpurilor, a acestor alter- 
native în cari ne aflăm, când cu ploi torențiale, când 

cu 0. secetă persistentă. 

Guverrul, într'o eră eminamente agricolă ca a n6s- 

stră, are dâră datoria imperi6să da opri acâstă devas- 

tare a avuţiei nâstre naţionale; şi cum principalul agent 

al acestei devastări este administraţia căilor nâstre fe- 
rate depindând de stat, în mâna sea stă ca s?o împe- 
dice de la acestă desastrâsă acţiune şi s'o dirigă către 

consumaţiunea. cărbunilor nostri fosili, imprimând cu 

acâsta o impulsiune puternică deschiderei minelor. 

Minerale utile 

Afară de cărbunii cari forimez substanța minerală 
de prima importanţă în terenurile terțiare aquitanice 

şi congeriane avem să menţionăm ca minerale utile: 

pialra calcară de construcție, argilurile refractare, argi- 

luvile arse în stare de cărămidă, argilurile de olării, 
pietrile de moră şi marmura eratică.. 

19, Piatra calcară, terte proprie pentru construc- 
țiuni este aceea de la Bahna şi Ilovitzu pe. care am 
arătat'o ca aparţinând formaţiunei mediteranee. 

Ea formeză o bancă compactă de 6 m. putere ex- 
ploatabilă, care se întinde de la Est la Vest, la Nor-
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“dul satelor Bahna şi Jlovitza, repausând pe: gneissuri 

şi micasisturi în lungime de aprâpe un kilometru. 

Acestă piatră are o textură cu ciment silicios şi un 
grăunte care variază de la cel mai fin până la cel 
mal grosier, ast-fel că ia diferite aspecte. Ea are o 

tărie convenabilă şi permite a fi lucrată cu înlesnire. 

Culorea sea este albici6să şi mai rar vânătă deschisă ; 

“resistă bine îngheţului. 

Piatră calcară este eminamente proprie pentru con- 

strucţiuni. Frumuseţea sea o pole cine-va aprecia mal 

bine astă-di în construcţiunea podurilor liniei ferate 

Bahna- Vârciorova. | 
Acestă piatră ar putea fi adusă cu avantagii pe 

“piaţa Bucurescilor, unde ar învinge concurența pietrei 

calcare ce se aduce de la Pietrosa (Buzii) şi de la 

Rusciul:, atât prin calitatea cât şi prin modicitatea pre- 

ului cu care s'ar putea pune în vândare. Acestea sunt 

pietre forte fragile cari nu suport îngheţul; când sunt. 

lucrate, marginele lor şi tâte părţile în unghiuri nu 

resist. Piatra de la Pietrosa mal are desavantagiul că 

este forte fosiliferă şi lasă după lucru găuri în păr- 

ţile ocupate de cochilii. 
De altă parte aceste pietre se: debit i în Bucuresci cu 

un preţ, fârte mare, de 200—950 lei metrul cub în 

piatră tăiată, -pe când piatra de Bahna, în urma unci 

organisări sistematice a exploatărei, s'ar putea libera 

cu 50 lei loco Bahna şi cu 70—80 lei loco Bucureşti *). 

2) Cu ocasiunea construcțiunei Hotelului Băncei Naţionale piatra de 

Bahna s'a presintat în concurența cu cele alte _pietre de construcțiuni 

streine. 

Virecţiunea Băncei insă a preferit piatra de Rusciuk care a fost gă- 

sită mai omogenă ca cea de Bahna. 

Ori-ce cunoscător in materie a examinat piatra calcară care a servit



„12 

90. Argilurile refractare se găsesc în asociațiune cu 
cărbunii de la Bahna, şi după încercările ce am fâcut 

sunt fârte proprii fabricaţiunei cărămidelor refractare. 
30. Argilurile arse în stare de ctirămidiă formez d6- 

luri întregi roşii, precum la Roşuţa în Mehedinţi şi: la 
Roşia în Gorj, de unde derivă chiar numele acestor co- 

mune ; alte ori formez deposite întrepuse între straturile 

“de cărbuni. Ele ai fost aduse în: acestă. stare de sigur 

in timpul formaţiunei cărbunilor prin căldura cea mare 

care a fost pe atunci desvoltată ; în unele părtă . ale 

depositelor, pe unde aă putut avea loc degagiările ga- 

zelor hydrocarbure formate, se observ părţi în aceste 

argiluri cari nu sunt bine arse. Ele conserv şi astă-i 

impresiunile plantelor cari ai luat parte la: constitui- 

rea. stratelor de cărbuni. Aceste argiluri roşii do tă- 
rie şi o consistenţă ca a cărămidei sunt lucrate în 
formă, de cărămidi şi servesc la construcțiunea case- 
lor țărănesc prin comunele vecine. 
„40. Argiluri de olirii. Argilurile congeriane plastice 
albe şi voşatice: servesc la Glogova pentru facerea 
Slelor, strachinelor, -urcidrelor, ete., pentru care sunt 
eminamente proprii. Sa Ma 

50, Pietrele de moră. Conglomeratele quarţ6se 'con- 
geriane formez la Gura- Văei un fel de gresii vinete 
do mare duritate, cari posed un grăunte uniform. şi | 
colţuros. Aceste gresii: se lucrez ca pietre de mâri. 

la construcțiunea celor mai insemnate edificii publice din Dresda, pre- 
cum: palatul Museelor, Cathedrala, elc., se va convinge că acestă piatră 
este departe d'a presinta omogeneitatea şi frumuseţea pietrei. de Bahna. 

In Saxonia insă, un sentiment naţional mai luminat de cât la.noi, a 
dictat intrebuinţarea acestei pielre naţionale de preferință celor streine 
d'o calitate superidră pe care le ar fi putut avea din țările vecine.
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ȚERENURILE QUATERNARE 

. Diluviu si aluviuni 

Aceste terenuri sunt constituite de depositele acelui) 

potop universal care a copleşit cea mal. mare parte a 

pământului, cunoscut în cărţile religidse sub numele 

de - potopul lui Ave. 

Din aceste terenuri fac parte şi depositele .analâge 

“ale riurilor cunoscute sub numele de aluviuni sc 
prunturi de gîrle. „i cae 

Depositele diluviale sunt de natură toni te variată şi 

am putea să le dividem în JMehedinți în cinci categorii : 

10. Acelea cari sunt formate pe loc în detrimentul 

-vocelor sub-jacente cari acoper sanurile. i (&rmurile 

basinurilor terțiare. : 

20, Terenuri de transport, consistând în piotris mare 

sâui mic şi nisip, cari. formez masa teraselor ce, în- 

soţese cursul riurilor. SE . 

30. Deposite argilo-nisipâse roşatice şi cenușii cari 
acoper cele mai înalte coline. 

4 Umpluturile cavernelor. 

. Turhierele. . . 

Deposit: diluviale au fost formate pe loc î în de- 

trimentul  rocelor sub-jacente, prin balanţarea : apelor 

în nisce depresiuni isolate mai mult sâiă al” pain 

profunde. e 

Astfel la Bahna ţermurile basinului sunt: acoperite 

de. pietrişuni, .nisipuri şi lehm diluvial, în amestec cu 
9
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fragmente de marne albe remaniate şi cu fragmente 
calcare. | 

Depositele cari” aparţin celet de a 9* categorii sunt 
în general r&ă stratificate, şi consist mai mult. î 
pietrişuri şi nisipuri. Ele au fost formate mai tote 
prin „curenţi repeqi cari ai denudat solul, aiă săpat văi 
mai mult scă mai puţin profunde şi au îngrămădit 
către țermuri materialele remaniate cari formez -astă-di 
terase înalte d'alungul celor mai -mari girle. 

Valea Motrului despre amândouă țărmurile este în- 
soţită de terase diluviale. Ele sunt destul de înalte 
d'asupra solului. văei şi ating pe alocurea o putere 
de mai multe metre. Consist în quarţ, pietris, nisip şi 
lehm, cari mai mult sunt culorate galben, cenuşiii şi 
roşatic, 

In aceste deposite' am gtisit in apropiere de Ploştina 
multe oseminte de mamifere antidiluviale precum: 
dinţi de asus spelaeus, de equus fossilis, cel din urmă 
mollar al unui Hippopotămus major, fragmente de cârne 
şi chiar un corn întreg prea. bine conservat pe care 7] 
posedăm de Cervus sp.2? şi diferite alte oseminte ce sunt 
anevoe de determinat. 

“În cea d'a treia categorie avem lăssul sâi lehmul 
diluvial, care acoperă în mase mai mult sâi ma! pu- 
țin puternice câstele delurilor şi câmpiile văei Dunărei, 
formând. în general învelişul pietrişului Şi nisipului 
diluvial, şi pe unde aceste deposite lipsesc vine de acoperă 
formațiunile mai vechi terțiare şi secundare sub forma 
de insule 'isolate şi puţin întinse. Pe unde se află, dă 
cel mai bun sol, în general fertil, şi care coivine cul- 
turei tutor plantelor. ' 

Lossul este un deposit particular.de argil fin TOŞa-
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lic şi cenuşiii amestecat cu nisip silicios, şi coprinde 
resturi de mamifere, melci de uscat şi molusci. de 
ape dulci. . 

Între acestea: din urmă avem să menţionăm : 

Helix plebeja. 
“ Bulimus lubricus. 

Clausilia 'bidens. 
Succinea alongata, etc. 

Lossul este cea mai nouă formaţiune diluvială, o 
masă detritică. | 

În a patra categorie intră umpluturile spărturilor 

calcare, şi peşterilor prin depositele diluviale cari consist 

în straturi pămentâse şi argil6se, de multe ori intărite 

prin ape calcare infiltrate. 

In tâte şirurile calcare din A Mehedinţi, fie al Cloşa- 

ilor, fie al Băltei şi Biei-de-aramă, se găsesc crăpă- 

tură şi mai cu semă caverne cari sunt. consecinţa ri- 

dicăturilor şi prin acesta a crăpăturilor, cari au fost . 

mal târdia mărite prin erosiuni de ape. | 

La Closani, la Balta. şi la Baia- de- ramii, calcarele 

sunt atât de găunse şi avute în peşteri în cât gârlele 

ce le străbat dispar într'ânsele, şi numai după un lung 

curs suteran, es iar la suprafaţă, cea ce se: întâmplă 

cu Motru Sec, cu Topolniţa;-cu Balta, ete; 
Solul acestor caverne a fost acoperit cu argilul men- 

ționat.mai sus, care une-ori este amestecat cu pietriş 

şi peste acest strat argilos se întinde mai de multe 
ori un acoperiş gros de calcar stalagmitic.. 

Fenomene fârte interesante de studiat se petrec i in 

interiorul acestor suiprindătre escavaţiuni prin cari 

iati naştere acele fantastice şi multiple colonade cal-
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care cari par a sprijini bolțile lor şi cari unindu-se 
împedic adese-ori accesul. fundului peşterei. 

Apele încărcate cu acid carbonic se infiltră prin cal-: 
care, disolv carbonatul de „calce. şi când acâstă diso- 
luţiune se sirecâră în peşteră sub formă de picături, 
acolo, prin influenţa curentului. de, aer, apa se descarcă 
de acidul carbonic ce ţine în -disoluţiune şi se evaporă 
in parte, depunând .un strat prea subţire de carbonat 
de calce fibros, fibro-compact: sau spatie, după cum 
se. face de. incet .precipitarea. Noui 'cantităță de ape de- 
pun noui. straturi cari se lipesc de cele. d'ântâiă şi 
finesc prin a constitui: o masă de Gre-care' grosime, 
formată s6ă dinrtr?o singură masă cristalină şi clivabilă, . 
scă din zone. concentrice cn: textura lamelară şi fibro- 
compactă. . Da 

Când o picătură. de soluţiune caleară rămâne cât-va 
timp suspendată 'la plafondul unei caverne, se formeză 
împrejurul ei o coje subţire de deposit calear care o. 
închide, . şi alte picături” venind succesiv să curgă pe 
acest prim deposit, acesta: se consolideză, se lungesce 
şi se ingroşâză ast-fel în cât formâză un staluetit 
care atârnă de .bolta cavernel. Der. dâca picătura cade . 
mai inainte ca depositul care o învălue să fie COnNso- 
lidat,. ea nu ajunge asupra solului cu totul despuiată 
de calcar; fie-care picătură atingând solul se întinde 
şi depune evaporându-se restul carbonatului su de 
var, carecu timpul formâză un stalagmit in formă de 
con mai: mult sai mal puţin neregulat, cu o hasă 
largă. Cu cât. stalactitul se Jungeşte, picătura de apă, 
cădend din ce în-ce mar de jos usupra stalagmitei, 
numai se divide aşa mult şi formâză depositul săă 
mai aprâpe de axul conului; atunci acesta fiind mal.
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ascuţit se ridică mai repede şi fineşte prin ase întruni 
cu stalactitul, formând o colână continuă de la sol la 
boltă. Se întâmplă să se formeze mal multe colâne 
unele lîngă altele în linia unei crăpături în bolta ca- 
vernei. Mărindu-se ele pot să se unâscă şi să formeze 
un părete care să închidă comunicaţia cu fundul ca- 
verne). 

Apa care se prelinge d'alungul păreţilor verticali, 
inclinaţi sâi ondulați ai unei peşteri, formâză ase- 
menea deposite cu atât mai puternice cu cât scur- 
gevea apei este mai încâtă şi evaporarea sea mai re- 
pede: de acolo inegalitaţă, sloiuni, brazde. Grotele de 
la (losani şi de la Baltu ofer admirabile eşantiâne .de 
produsele fantastice ale apelor incrustate. | 

La Balta, înaintând cu câţi va paşi în peşteră, se 
observă alipit la păretele din drepta o mare umflătură 
în forma unei emisfere pe care ţăranii,o numesc clae, 

* fiind că se apropie de forma unei clăi de fân. 
In ceea-ce privesce turhierele, de sigur că locurile 

mlăştinâse întinse ce se află la Balta şi în alte loca- 
lităţă trebuie să fie esențialmente turbâse. Nu putem 
însă precisa nimic în acâstă privință, ne-fiind încă 
căutări întreprinse. : 

Depositele diluviale în Mehedinţi ca şi în tote ţera 
trebuie să fi luat naştere prin concursul următârelor 
circumstanţe: se scie că încă din peri6dă terțiari în- 
cepuse o scădere a temperaturei pământului, care a 
atins cel mai mare grad de răeâlă în timpul diluvial 
şi apol s'a ștabilit clima actuală; se scie asemenea 
că totă partea de nord a globului în acel timp a fost 
scufundată sub apele îngheţate de la nord, cari în Europa
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tat până la 500 latitudine boreală. şi s'au retras 
rin .noui ridicătur 

at înain 

Ă, apoi p 
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Aceste două fenomene combinate ati adus o răcire: 

considerabilă în clima globului, şi cum pe atunci Car- 

paţii ca şi toți munţii formaţi, crai la înălţimi mult 
mai considerabile de cât astă-di, apele acumulate în 
depresiuni, etagiate în flancurile munţilor, ati fost trans- 
porlate în mase de ghiaţă colosale, cari odată. cu re- 
tragerea - puternicilor glacieruri la Nord, prin schim- 

barca. condiţiunilor climatice, au început a se topi; şi 
atunci apele îngheţurilor ai rupt digurile naturale cari 

le reţineaii, zi asvârlindu-se cu “furie în văl au trans- 
portat t6te rămăşiţele rocelor puse în drumul lor, lă- 
sănd ca monument al acestei treceri nu numai depo- 

sitele diluviale precum: pietriş,. nisip, argil şi blocuri 

eratice rupte din munţi, dar şi brăsdarea şi erosiunea 

solului, lărgirea văilor şi intr oducţiunea la ydrogafa 

actuală. 

Losul a trebuit să fie depus după acţiunea violentă 

a acestor ape şi în momentul când ele începeaii d'a 
forma curenturi mai. regulate, al căror volum trebuia 

să întrâcă cu mult pe acela al riurilor n6stre în viitura lor 

cea mai mare şi care ai determinat forma. actuală a 
văilor. 

In fine ca deposite. aluviale avem pruntişurile . gâr- 

lelor formate din pietris, nisip, Şi argiluii cari acoper 

fundul văilor. ; 

Aceste deposite 'se .continuii i aste: în timpul 
creşterilor mari de ape, apele. se 'ridic d'asupra: ţăr- 

murilor. lor, debordez în -văi şi când se retrag las asu- 
pra solului: materialele ce ţinea în: suspensiune. ' 

„Aluviunile moderne nu staii tot-da-una asupra ro- 

celor în cari este săpată valea. Ele sunt adesea supra- 

puse terenuluj diluvial care acoperă flancurile văei şi
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"care se. ridică une-ori la o mare înălţime asupra pla- 
loutilor. 

Natura acestor terenuri depinde de aceea a rocelor 
pe cari le strebat cursurile de apă, dară este -aseme- 
vea modificată prin dărămăturile delurilor cari descind 
in vale, şi prin rămăşiţele rocelor vecine cari sunt aduse 
în valea principală prin afluenţi. 

Aci trebue să menţionăm şi deserturile nisipâse sei 
dunele, cari se întind în făşii paralele da lungul ţăr- 
mului stâng al Dunărei în partea de Sud a Vehedin- 
ilor, şi cari înaintez pe alocurea până Ja 15 kilome- 
tre în interiorul judeţului. 

Monticulele nisip6se, cari acoper un teren atât de 
considerabil, se presint în făşii cu două versanturi : 
unul inclinat către Dunăre, adică către Sud, şi cel- alt 
în sens contrariiă. 

Acestă configuraţiune este o consecinţă a modului 
lor de formaţiune. Nisipurile pe cari le suflă vânturile 
de la Sud (băltăreţul) se îngrămădese, dând nascere la 
un plan înclinat; apoi, dâca vântul este destul de pu- 
ternic, ridică acâstă pantă şi cad despre partea de apus. 

Nisipul dunelor este întreg compus din grăunte fine 
de quarţ albicios, cari esaminate cu lupa ai forma 
de mici sferoide. “ 

Considerate în totalitatea lor, dunele ofer aspectul 
me. multor şiruri, de deluşâre paralele în general cu 
(ărmurii: Dunărei cari se amastamosez ramificându-se 
în diverse moduri. Adesea esist intre densele nisce văi 
longitudinale al căror fund este ocupat de bălți.



Minerale utile 

Argilurile diluviale ofer cel mal bun material pen- 
tru fabricarea cărămidei. Pentru acest scop sunt ex- 
ploatate la Severin argilurile diluviale, cari formez o 
terasă asupra căreia este situal oraşul. 

Argilul diluvial al Bahnei a servit asemenea la fa- 
bricarea celei mai bune cărămidi pentru instalaţiunile 
minei. | 

Turba existând prin vecinătăţile de la' Balta nu pote 
fi de cât un combustibil depreciat, din causa presenţei 
pădurilor imense prin acele localităţi. 

Nisipurile aurifere aluviale ai fost exploatate, 
in vechime pe 1/otru, de către ţiganii aurani prin spă- 
lături pentru extragerea aurului în grăunţe mici, aduse 
de acest rii scu de afluenții sti de prin părţile cen- 
trale aurifere ale munţilor, pe cari nu le sum putut des- 
coperi în căutările nâstre. |



  

  

  

      
    

  

II 

STUDII TECHNICE 

Lucrările technice de exploraţiune ce am executat 

în Mehedinţi au avut de obiect recunâşterea stărei gis- 

_simentelor de cărbuni de la Bahna şi” Plostina, şi a 

gradului lor de exploatabililate. 

Mina Bahna 

Gissimentul de cărbuni de la Bahna a fost obiectul 

mai multor căutări repetate de la 1859 şi până astă-d.
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Mai ântiu din iniţiativa privată s'a practicat la 
(852 prin un D. Miclea, un mie puț vertical, şi la 
100 m. distantă o galerie înclinată despre matca Ba- 
nei până la întâlnirea straturilor de cărbuni. În acelaş 
timp s'a executat şi o galerie longitudinală la afleu- 
'ramentul cărbunilor, în lungime de vre-o 13 metri. 
Cărbunii extraşi au fost supuşi atunci la încercări 
practice asupra batelului Austriac Mercur do for (ăi de 
200 cai. Resultatul a fost că în 3h. şi 3/4 Datelul a 
fost pus în mişcare şi aburul adus la maximum de 
presiune. Batelul ar fi ars în timpul experienţei 23 cân- 
tare pe oră de cărbuni de Bahna, adică aprâpe 1200 kg. 
şi o cantitate aprâpe identică in cărbuni en glesi. 

Mai târgiă pe la 1867, stai întreprins iar nisce lu- 
crări de căutare prin puțuri şi galerii la afleuramen- 
tul straturtlor de cărbuni prin iniţiativa unor parti- 
culari. a 

In fine la 1876, administraţiunea domenielor a or- 
donat începerea altor lucrări de studii, cari ati consis- 
tat intro galerie longitudinală de 10—15 m. lungime 
în al duoilea strat de cărbuni şi la afleuramentul sti, 
precum şi în câte-va găuri de sondă împinse până la 
10 m. adâncime. Darea de sâmă, făcută în sânul So- 
cietăţii Geografice în şedinţa de la 95 Octombre 1876, 
despre resultatele obţinute prin lucrări de explorare 
făcute în acâstă localitate, presintati Bahna ca un gis- 
siment d'o avuţie considerabilă în straturi de cărbuni, 
şi de un mare viitor industrial pentru țeră 1). 

O secţiune a terenurilor în direcţiune E—V alătu- 
rată la acest memorii, face să se vadă opt straturi 

') „Buletinul Societăţii Geografice Române“ No. 1, din 1877 -
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de cărbuni succesive, având o putere totală de 6*85 1). 
Aceste straturi, ast-fel după cum resultă din desemnul 
dat care presentând secțiunea terenurilor arătată prin nişte 
pretinse lucrări, aii grosimele următâre: (Fig. 20) 2. 

Il. 0.45 

Il. 0.63 

III. „0.78 

IV. 1.94 

V. 1.87 

VI. 0.89 ” 

VII. 0.56 

VIII. 0.50 

“ Total 6.85 

Comparând cine-va aceste resultate cu acelea obţi- 
nute de noi prin lucrările ce am esecutat tot în acestă 
parte a gissimentului, va vedea o nepotrivire forte 
mare care va face să: reiasă valârea expunerei făcute 2). 

Tâte lucrările de studii menţionate mai sus ai 
ajuns numai la constatarea existenței materiale a gis- 
simentului întrun punct dat, dâr câtu-şi de puţin la 
recunoşterea sea sub tâte raporturile ce pot interesa ex- 
ploatarea, precum : puterea, întinderea, direcţiunea şi 

alura straturilor ce ?] compun. | 

In fine în vara anului 1880, noui studii ai fost în- 
treprinse din ordinului d-lui: Prim-Alinistru şi Ministru 

1) D. Gr. Stefinescu a arătat presenţa unui singur strat de cărbuni de 
6—8 metre grosime in termenii următori: „Stratul de lignit mai âutetă 
sistos scii foios şi apoi mai compact şi mai inaintat în fossilisare în tot 

6---8 m. grosime. (B. Societăţii Geografice 1876. 

2) "România Liberă 30, 31 lulie; 2, 4 şi 5 August 1883. - 

3) Lucrările arătate în profilul (Fig. 20) sa constatat că n'ati fost ese- 
cutate. (Raportul comisiunei din 1$S0 inregistrat la No.. 7348).
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al Lucrărilor Publice, In Britianu, în urma: raportu- 
lui unei comisiuni speciale care a fost orânduită pen-. 
tru a studia lucrările anteridre făcute şi a propune 
pe cele ce ar trebui a se face, în casul când cele d'ân- 
tâiu ar fi găsite neindestulătâre 1). | 

Aceste lucrări s'au executat la început de un ingi- 
ner austriac intradins angagiat, din causă că inginerii 
speciali români către cari se făcuse primul apel, pen- 
tru un motiv sâă pentru altul, au refusat a 'se însăr- 
cina cu acâstă lucrare. | | 

Acest Inginer a atacat gisimentul în trei puncte: 
la midlocul sti despre matca Bahnei şi către extremi- 
tatea sea sud prin puțuri înclinate, cari ai fost îm- 
pinse până la 18 m. adâncime, şi print”o mică galerie 
la afleuvramentul de vest al: gissimentului. 

In acest sistem de explorare n'a fost câtu-şi de putin 
preocupaliunea da executa lucrările ast-fel ca să potă 
fi în urmă transformate în lucrări definitive, îndată 
ce studiul gissimentului ar fi fost terminat cu 'avan- 
tagiul d'a instala o exploatare. 

Acest fapt şi inconvenientul ce presinta sistemul 
de căutare d'a avea în tot-d'a-una apele interidre 
strânse în fruntea de abatagii a lucrărilor, cee-ce gena 
mult înaintarea lor, așa că la cele 18 m: s'a ajuns 
abia după 3 luni de lucru, m'a făcut ca la începutul 
lui Octomvre 1880, când mi s'a încredințat lueră- 
rile de explorare din Jeledin, să suspend continuarea 
acelui sistem de căutări. 

Relieful solulului şi disposiţiunea geologică a stra- 
turilor de cărbuni în raport cu acest relief nu per- 

*) Raportul comisiunei speciale din 23 Maiii 1880, inregistrat la No. 7348.



mitea un alt mod de căutare mai repede şi mai sis- 
tematic de cât prin puțuri şi galerii. De aceea am 
aplicat acest sistem executând puţurile şi galeriile ca 
lucrări definitive, cari să pâtă servi ca căi de comu- 
nicaţiune şi de aeragiii pentru exploatare. 

Cum situaţiunea topografică a terenului nu 'mi per- 
mitea instalarea unui puț, care pe de o parte se îm- 
brăţişeze inipregiurul săi o întindere de loc:în condi- 
țiuni d'a permite pentru viitor diversele instalaţiuni 
ce comporia un puț de mină, şi de altă parte care 
să fie pus într'o posiţiune ast-fel ca să nu necesiteze 
o: mare adâncime de la care să se încâpă deschiderea 
galeriei a trazers bancs, a trebuit a alege pentu puţul 
No. 1. care era destinat ca puț de assecare, un loc 
în apropierea afleuramentului de cărbuni; şi cum 
acesta se afla ishit de cursul apei Bahna, a trebuit 
a esecuta mal âniâiu lucrarea unui canal de abatere 
al cursului apei şi unui dig de 'asigurare. [n acelaşi 
timp, pentru a feri puţul de epuisament de inunda- 
țiuni cari ar fi fost inevitabile, fiind-dată situaţia topo- 
grafică a terenului, şi pentru a da un aşedăment întins 
şi. comod instalaţiunilor viitre, am tăiat malul în faţa 
puțului, debleând o mare cantitate de pământ cu care 
am format o terassă înaltă şi întinsă impregiurul pu- . 
ţului de assecare pe care am încins?o cu un zid pu- 
ternie în piatră. : a 3 
„Am aşedat puţul astfel ca între dânsul şi talasul 

malului să fie un spaciu suficient pentru instalarea 
hangarului de adăpostire al cărbunilor, şi pentru aşe- 
darea unei duble căi de drum de fer, care să..permită 
încărcarea de odată a cărbunilor de dou& mărimi în 
două vagonete diferite prin clasificaţiunea ce se va face
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în mod automatic pe planurile de grile asupra cărora 
vor fi descărcate din capul talusului 1). 

A trebuit asemenea a regula cursul unei virâge 
din apropierea. terassci printr”un canal împetrit, pentru 
a împedica efectele ei destructâre în timpul ploilor şi 
chiar până la un punct şi infiltraţiunile apelor în in- 
teriorul lucrărilor. 

Numai când tâte aceste lucrări preliminare aii fost 
făcute, am început execuţiunea puţului de epuisament 
No. î, pe care lam adus la adâncimea de 20 m. cu 
mari greutăţi, din causa infiltraţiunei prea mare a ape- 
lor. suprafeței şi a apelor interidre, care s'a urcat pe L” la 
90 litruri, fără a avea nici o: pompă la disposiţiune. 

Pentru a recunâşte mai repede gissimentul şi în 
acelaş timp pentru a putea executa galeriile. suteraue 
îintr'ensul, fără a avea trebuinţă de ventilator, am pro- 
fitat de avantagiul ce ?mi procura relieful terenului, 
începând lucrarea: unui alt-puţ pe câsta dâlului la 
Vest de cel dWântâiu şi la distanţă de:76 m. Am dat 
acestui puț, dimensiuni ast-fel ca să potă servi mai 
târgiă ca puț, de extracţiuue. EI are 3 m. pe 1"50 
de secţiune, divizat în trei compartimente, din cari două 
servesc pentru cireulaţiunea -coliviilor de extracţiune 
şi cel d'al. 3-lea pentru instalaţiunea : pompelor. Puţul 
de epuisement are 2"60 pe 1"40 de secţiune. 

Puţul de extracţiune s'a adâncit mat ânteiă la 32 m. 
Pentru a străbate mai repede gissimentul. am ata- 

“cat galeria ă travers-banes, care trebuia să pue în co- 
municaţiune suterană aceste dou puțuri, d?o dată de 
la amândout puţurile : la: adâncimea de 16:60 de la 

') Acestă classificaţiune nu se face astă-(i, din causă că fabricarea brichetelor de cărbuni mărunți, în vederea căreia se proectase acestă classificațiune, nu va mai âvea' loc. 
30
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orificiul puţului No. 1, şi de 2955: de 'la orificiul pu- 
ţului No. 2. Cu modul acesta galeria travers-bancs, 
în lungime de 76 'm., a putui să fie practicată, într'un 
“spaţii de timp relativ scurt, prin straturi de pământ 
de o consistenţă prea: tare, formate de argiluri şi 
marne compacte tari şi de gresii forte resistente, în 
cari a trebuit a face abatagiul cu praf de puşcă. Ga- 
leria începută la 4 Ianuarie 1881,.a fost terminată 

la 11 Februarie, în timp de 37 ile, când lucrătorii 

înaintând: unii în potriva altora ai abătut cel din 

urmă părete de pământ ce "i despărțea, la distanţa de 

39 m. de la puţul No. 1. Direcţiunea ce am dat incă 
de la început celor două căpătâe ale galerii travers-banes 

a fost d'o perfectă exactitate, lăsând: să se vadă după 

împreunarea lor o perfectă linie drâptă. Amândouă 

căpătâele galerii aii mers cu solul lor în rampă de. 

un centimetru pe metru, pentru a permite scurgerea 

în puţurile râspective a apelor iateridre, care s'a îm- 

binat cu precisiunea prevădută în proect. Galeriei i s'a 
dat dimensiuni comode: 2 m. înălţime, 1*:30 la basă 
şi 0"90 la plafond. Direcţiunea galeriei este arătată 
prin 9580%,30,.V. S. V.--E.N.E. 

Cum se vede din profil, (Fig. 19) straturile de 
cărbuni întâlnite sunt în număr de două: unul de 
0"-S0 grosime, întâlnit la 18"60 de la puţul de epui- 
sement, şi cel alt de 0*45, întâlnit la 25 m: tot de la 

acel puț, cari sunt descrise în studiul nostru geologic. 

Galeria n6stră a întâlnit şi diverse sişturi cărbu-, 
n6se; aşa la 710 distanţă . de la puț am avut un 
Hohlensehiefer de 1*-70 grosime, compact, sfărimicios, 
puţin unsuros, lăsând să se vagă nişte vine _Subțiri 
strălucitâre de cărbuni.



La asisa primului strat se află asemenea. 

cărbunos de aceaşi consistenţă, având 0”:30 grosime. 

întâlnit un alt sişt cărbunos fârte sub-. La 31"60 s'a 

țire. 
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un sişt 

Apoi sai găsit mai multe vinule de cărbuni în 

nisipurile vinete, la 30 şi 42 metre. Straturile întâlnite 

prin galeria î travers- banes se succed în modul arttat 

prin următorul iabloa : 
  

  

Distanța 
de h 

Puţ. do. | 
NATURA STRATURILOR 

  

  

    

o. | Grosimea 
de 

ordine | stratului 

1 0.50 

9 1.30 
3 2,10 
4 4.00 

3 | 10.00 

6 9.30 

7 0.80 
S 1.70 

„9 1.00 
10 0.40 

11 0.45 

12 3.29 

13 9.20 

14 | 1.30 
15 0.S0 

16 0.40 
17 0.30 

1S 0.40 

19 1.50 

20 2.00 
91 4.60 

92 9.50 
93 5.20 
24 | 13.00 
25 6.70     

0.50 
1.50 
3.90 
7.90 

17.90 
20.20 
21.00 

22,710 
23.70 
24.10 
24.55 

2784 

30.04 
31.34% 
32, 14 
3254 

39.84 
33.94 
35.04 
37.04 
41.64 
51.14 
56.34 
69.34   

Murnă compuctă albiridsii 
Argil verdui nisipos 
Gresie micuciferă conglomeratică 
Şist argilos negru cu vinişăre de cărbuni 
drgil verdui nisipos 
Şist negru argilos cu vinişore de cărbuni 
Strat de cărbuni 
dvgil cenuşiu cu CERITUIUM LIGNITA- 

RUM, CERITIIUM PLICATUM ŞI PLEU- 
ROTOMA DEscExDEXS 

Gresie micaciferă cu NATICA HELICIXA 
Şist cărbunus 
Strat de ccirbuui 
drgil vânăt cenuşiu cu OSrRAEA CRAS- 

SISSIMA 
dArgil nisipos verdui cu CERITUIUM PLI- 

CATUM . 
Gresie inicaciferă eu NATICA HELICINA 
Gresie micaciferă cu vinişăre de cărbuni 
Strat negru argilos cu vinişore de cărbuni 
drgil nisipos cerdui cu Cenrruuus PLI- 

CATUM sfărămat 
drgil vânăt nisipos 
Nisip micacifer albicios: 
Argil rânăt nisipos 
Nisip micacifer albicios 
„Irgil nisipos cu nodule de gresie micacif. 
dArgil nisipos terdui. . 
Nisip albicios cu gresie micuciferă 
Argil cenuşiii nisipos 

i 
|  



                JI 
“ 

« 
. 

* 
“ 

«d 

I 
INMUOSHo0I 

ţ 
“ 

“ 
“ 

“ 
a 

Y 
t- 

[nțe.ns 
uţ 

otou3o.ul 
aiesoţdso 

op 
rigronrţ 

s
e
e
s
 

N-[ 
[nyeas 

up 
odoțnâoad 

oeioplsa 
ap 

pigron 
=
=
 

"eStula)I 
“(7 

"OȚUdUN 
UCIS 

"(e 
. 

“rfoe.nso 
ap 

înd 
“(3 

“
a
d
 ap 

107231102 
Înd 

“(1 

 
 

m
e
a
 

ta 
7
 

                                                              

   

 
 

N
 

a 
E
 

TADEOI9U3A 
VNHYE 

VIVe37 
I
I
 
P
E
 

(
0
 

S
A
E
 
S
e
a
 

/
 
S
o
o
 

pteets 
O
U
L
 
A
N
 

C
E
E
 

ES 
A
V
 
W
M
 

ANA 
E 

A
N
M
 

Z
E
 
D
A
I
 

I
N
 

E
U
 
i
t
i
 

ZE 
P
A
N
N
 

U
I
 

S
s
 

N
 

a) )) 
E U/V// 

Z
i
 

iu 
2
 

S
u
l
 

SUL 
4 

Î
l
 

/
/
 

//) 
l
i
 

ME 
S
E
 

)) 4
/
7
 

Zi 
// 

D
A
 
o
a
n
a
 

. 
/
/
/
 
(
Z
I
 

S
e
d
 

a 

/
 

(
E
 

P
L
 

7 

| 
E
 

mie 
; 
V
I
 

rul 
| 

“
u
0
G
 
=
 

1
0
0
 

E
I
2
S
 

V
R
H
V
E
 

V
N
I
N
 

VI 
A
U
V
U
O
T
A
s
I
a
 

aq 
H
O
T
I
U
V
U
D
A
T
I
 

IV 
A
N
O
I
L
V
A
L
I
S
 

ad 
1
A
N
V
T
A



Z6 
“9 

 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  

 
 

 
 

  
 
   

ri 
p
e
 

S
a
 

go-car! 
- 

p
e
 

o
p
 

s
i
l
 

| 
pr 

S
A
 

. 
/ 

N 
ga 

f
r
 

N 
E
p
 

| 
4
 

| 
p
o
 

coast! 
X
E
 

u
 

| 
Si 

/
 

/ 
- 

| 
3
/
7
 

SL 1
/
7
 

4
 

ooozid 
I7 

“
A
 

ji 

14; 

Z
i
 

f
i
 

PR 
i
a
 

2
 

100'06 

—
 

i + BE: 

+   
11:0002=10'9 

yuy43 

V
R
H
V
A
 
V
A
I
 

VI 
A
L
V
L
O
A
O
U
d
 

15 
Î
L
V
L
O
D
A
S
I
 

S
N
I
V
U
O
'
I
d
S
U
 
A
 
H
O
T
U
Y
U
D
N
T
 

"
I
N
T
I
I
O
U
d



134 

_O galerie de căutare ceam împinsspre E., sub matca ve- 

che a Bahnei până la 38 m. de la primul şist cărbu- 
nos, în terenurile de către asisa straturilor de cărbuni, 

după ce a străbătut partea finală şi straturile deja în- 

tâlnite de galeria ă travers-banes, a pătruns marnele 

albici6se cari sunt la baza puţului No. 1 sub î4m. 

grosime, şi nişte marne roşatice conglomeratice şi gyp- 
s6se sub o putere de 192 metrii. 

O dată ideile fixate. cu precisiune asupra număru- 

lui stratelor exploatabile, cari compun într'adevăr gi- 

gissimentul, adică doue în loc de opt, după cum se 

arătase, am început a studia aceste două straturi în 

lungimea lor, practicând galerii longitudinale după dân- 

sele la drâpta şi la stânga galerie! ă travers-banes. 

Galeriile longitudinale împinse în cele două straturi de 
cărbuni ai o lungime totală de 350 m. în I-iul horizont. 

La nivelul galeriei ă travers-bancs am deschis în în- 

teresul exploatărei o cameră de acroşagii şi o galerie 
de comunicaţie la galeria ă travers-bane. 

Puţul de extracţiune a fost adâncit de la 30 m. la 
60 m. De la adâncimea de 57 m. s'a deschis o altă 

galerie ă travers banes în direcţiunea E.N.E., care a 
Es cel d'al. 9-lea strat de cărbuni la distanţa 
30 m., şi cel d'ântâiă la 34 metre. Cu modul acesta 

sa probat continuitatea gissimentului în adâncime, şi 
Sa deschis în acelaşi timp un al 2-lea horizont pen- 

tru exploatare, în care s'a început Walungul straturi- 

lor de „cărbuni galerii longitudinale la drâpta şi la 

stenga (Lig. 21 şi 22). | 

O cameră de acroşagiii şi o galerie de comunica- 
țiune de la galeria 4 tracers-banes s'a practicat şi la 

“acest horizont. | |
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Cu ocasiunea, acestor lucrări sa putut constata nu- 
mer6se accidente în cele don& straturi, cam schimb 
complet allura lor regulată. Ast-fel sa văgut variațiuni 
ce sufer în grosime cele două straturi, cari sunt maj 
accentuate pentru cel dântâiiă, variând între 0", 30şi 2”, 
(Fig. 23, IV şi VII). 

La 150 m. distanţă. de la galeria âă travers-bancs, 
atât în 1“ horizont cât şi in horiz. al 212, la Nord şi 
la Sud, strâtul UT“ a arătat o slăbire nelinistitâre, care s'a 
menţinut la Sud pe o lungime de mai bine de 50m,, 
iară la Nord a mers progresiv până la dispariţiunea 
complectă a stratului de cărbuni împreună cu ceriţii 
cari 7] însoțesc 1). (Fig. 23, VIII). 

Adese-ori stratul de cărbuni este străbătut prin şis- 
tură cărbun6se, cari 71 împart în două sati mai multe 
vamure, ca de es. în horiz. al 91“ Nord, sâu 7] fac de 
ia forma de lentilii mai mult sau mai puţin alungiate. 
(Fig. 23, ID). 

Inclinaţiunea straturilor ia o allură din cele mai ne- 
regulate, care se manifestă mal cu s6mă în galeriile 
înclinate, unde de la 550 inclinaţiune generală des- 
cind de o dată la 150, ast-fel că în ondulaţiunile lor 
straturile afect forme de povârnişuri şi platouri. 

Câte o-dată se arăt mari îndoituri şi turmentări în 
straturi, cari le aduc mai ântâii în posiţiuue verticală, 
(Fig. 23, II) apol în posiţiune complect răsturnată (Fig. 
23, II), ast-tel că dintro inclinaţiune generală Vest 
ajung a afecta o inclinaţiune Est, ca de ex. în H. al 
9 N. la:50 m. şi în HE. 1“ S. la id m. 

1) Acestă slăbire nelinistitore ne a silit a cere suspendarea lucrărilor 
de esplorare în 1882 cu raportul No. 149. Din fericire s'a constatat prin 
lucrări ulteridre că acestă slăbire n'a avut de cât un caracter accidental, 
căcă stratele de cărbuni s'aă intâlnit şi urmărit în urmă cu grusimea lor 
ordinară sub mici variaţiuni.
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Depărtarea între straturi iarăşi 

nu rămâne constantă: de unde ea 
este în general de 4 m. se sco- 

bâră la 0” în H. al 21 $, şi la 
153 m. distanţă; ast-fel că cele două 
straturi se împreună pentru a se 
despărţi din noi după cinci spre- 
dece metre. 

Afară de aceste accidente de stra- - 
tificare, trebue să menţionăm dis- 
locaţiunile cari afectez straturile 
de cărbuni; falie, cari întrerup 
straturile, aruncând .oparte de de- 
sublul sâi dasupra nivelului pri- 
mitiv. (Fig. 24). 

Solul este tare mişeător în am- 
bele straturi, ast-fel că se umflă une- 
ori cu 050 d'asupra pragului ca- 
drurilor, şi presiunile desvoltate, 
atât din sol cât şi din pereţi, rup 
cadrurile de sprijinire cele mar pu- 
ternice, aşa că necesitez fârte dese 
reparaţiuni cari încarce mult costul 

de esploatare. 

Amenagiarea exploatărei am re- 
gulat?o în modul următor : 

Pentru stratul: -1?. Din galeria 
longitudinală a 1 strat în hori- 
zoniul al 9-lea s'a practicat, la SOm. 
distanţă după stratul de cărbuni, 
câte o galerie înclinată până la ga- 
leria longitudinală din L-iul horizont,   
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servind ca galerie de aeragiii, şi prin acâsta stratul de 
cărbuni se află împărţit în câmpuri. de exploatare 
între cele două horizonturi de 80 m. lungime şi de 
30—40 m. înălţime după inclinaţiune. Inainte de în- 
ceperea exploatărei, acest câmp de abatagiă a fost 
impărţit în două părți printr'o galerie provisorie in- 
termediară, practicată: la 10 m. depărtare de gale- 
ria longitudinală, şi paralelă cu acesta, Partea cea maj 
mică rămasă despre galeria longitudinală va servi ca 
pilier de siguranţă în prima peri6dă a exploatărei. 
„Acest pilier se desparte la midloc, pentru facilitarea 
aeragiului şi circulaţiunei materialului, prin mici galerii 
înclinate practicate între galeria longitudinală şi cea 
mediană. ” 

Abatagiul se face în modul următor : La fie-care 5 
s6u 8 metre depărtare se practică, cu începere din ga- 
leria intermediară, mici galerii înclinate, şi treptat cu 
inaintarea acestora se abate rând pe rând din stratul 
de cărbuni 3 sâui 4 m. la drepta şi 3 scă 4 m.-la 
stânga, până ce se ajunge cu abatagiul la horizontul Ii. 

Acestă mică galerie înclinată servă atât pentru ae- 
ragiu cât şi pentru circulaţiunea lucrătorilor şi a ma- 
terialului abătut. Fie-care punct de lucrare este ocupat 
de 2 lucrători. 

Pentru stratul al 22 exploatarea va fi amenagiată 
în mod diferit. | 

Din causă că acest sirat este prea aquifer, circumstanţă 
care gen€ză mult abatagiul, am conceput esploatarea în 
condițiuni ast-fel că prin lucrări pregăiitore să se asigure 
cât se va putea de bine drenagiul prealabil al acestui strat. 

Pentru acest sfârşit, din galeria mediană a 1" strat 
se va împinge un mic puț P până'la stratul superior, 

y |



141 

şi de la punctul de întâlnire al acestui strat, o galerie 
horizontală în direcţiune până la 20 metri la 'drâpta 
şi 20 metri la stânga. De la galeriile în direcţiune 
essecutate în stratul 1%, se va împinge galerii trausver- 
sale până la întâlnirea celui d'al 2! strat, şi: de la 
aceste puncte se va deschide galeria horizontală în di- 
recţiunea acestui strat pentru circulaţiune. Cu modul 
acesta în al II! horizont avem massivuri de exploa- 
tare coprinse prin galerii având 20 m. pe 20 m 
şi în I horizont aprâpe 13 m. pe 20 m. 

In loc d'a procede la exploatare ca în 1'istrat prin 
tăeturi urcându-se după inclinaţiune, se va procede 
de la căpătul fie-cărei galerii horizontale prin tăeturi 

“în direcţiune, cari las în abatagiă forma de trepte răs- 
turnate. a E 

Acest sistem de exploatare este conceput spetial- 
mente pentru casul nostru. El are avantagiul că nu 
necesiteză .o întreţinere îndelungată pentru galeriile pre- 
gătitore, care din causa mobilităţei prea mare a terenului 
este prea costisitore. Exploatarea stratului superior 
atunci se va începe, când acea din stratul inferior va 
fi terminată până la Gre-care depărtare. 

Spaţiul liber: lăsat de abatagiul cărbunilor să umple 

atăt prin puţinul material steril ce provine din abatagii, 

cât şi prin umflătura prea mare a terenului. Acâstiă miş- 

care produsă în teren prin abatagiul stratului inferior 
va facilita mult abatagiul stratului superior. 

* Amenagiamentul exploatărei prin lucrări pregătitore 
se întinde actualmente în ambele horizonturi la ("i 
strat, de la galeria transversală către” Nord până .la 
100 m. şi în înclinaţiune până la 55 m., către Sud 
la 260 m. şi în înclinaţiune până la 65 m. 

“2
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Acesta corespunde unei suprafețe de 21.600 m: p. 
Decă n'am introduce în calcul de cât 0*,80 drept gro- 
simea totală a celor două staturi de cărbuni, şi ţiind 
comp de densitatea cărbunilor, avem o cuantitate proba-. 
bilă în tone de cărbuni, coprinsă prin lucrări pregătitâre 
de: 21.600 m. p. X 0.80 X 1.30=— 92.460 tone, până. 
la adâncimea de. 60 m. la care s'a esecutat lucrările 
pregătitâre ale exploatărei 1). 

Gissimentul, conservându'şi după tâte probabilitățile 
aceaşi alură în adâncime: până la 180 m. minimum, 
la care trebue a se scobori (Fig. 22), calculul acusă în 
primul versant esistența a 67.380 tone, şi în versan- 
tul de Vest, condiţiunile - geologice ale bassinului au- 
torisându-ne a bănui esistenţa aceleiaşi cuantități de 
67.380 tone, avem în cifre rotunde în prima indouitură 
a gissimentului de cărbuni, o cuantitate probabilă de 
134.000 . tone; | | 

De, la 60 m. puţul de extracţiune se va adânci trep- 
tat până la 180 m., la care adâncime e probabil că 
ajunge gissimentul (ig. 22). 

„La fie-care 'înaiutare a puţului de extracţiune cu 

30. m. se va începe la horizontul correspundător gua- 
leriile transversale, longitudinale, inclinate, ete.; pentru 
pregătirea câmpului de exploatare ca în cele dântâii. 

două horizonturi. ” e 
Când. acest. câmp de exploatare va fi ast-fel pregă- 

tit în al Ill-lea horizont, la adâncimea de 90 m., se va 
abate: stâlpii de siguranţă din al II-lea, horizont. 

Pentru crescerea producţiunei exploatărel se va putea 

practica un al 2-lea puț de extracţiune către versantul de 

1) Acestă cuantitate a fost constatată şi de: comisiunea orânduită in 
1882. a: |
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Vest a] basinului, în care se va amenagia aceleaşi lu- 
crări pregătitâre de exploatare ca în versantul de Est. 

(Fig. 29). 

Exploatarea se face actualmente de către un personal 

de 30 Iucrători străini. Pentru o exploatare mal activă 

e trebuinţă a se recruta cel puţin 60 lucrători speciali. 
Dificultăţile cu cari se recrutez lucrătorii minoră din 

„tările vecine şi piedicele. de tot felul ridicate de gu- 

vernele lor, pentru a opri emigrarea “în ţâa n6siră, 

trebue să ne îndemne a face tâte sacrificiele pentru 

deprinderea populaţiunilor locale la viaţa suterană. 

Diferitele servicii ale minei: de extracţiune, de sc6- 
terea apelor şi de ventilaţie, se fac de o singură ma- 
şină locomobilă având o forţă de 95 cal, coustruită la 
Chemmitz (Prusia) în alelierile societăţii Stichsische Ma- 
schinenfabril:. 

- Aceste. servicii se pot face scu simultan câte trele, 

„seu câte două, s6ă fie-care separat. 

„ Pentru acest sferşit, arborul motor al maşinei de 
extracţie pârtă un pignon care se pote muta asupra 
arborelui prin ajutorul unei manivele, ast-fel că pâte 

să fie adus" să angreneze 'cu râta de angtrenagiii ce 

este fixată asupra tamburului fix de extracţie. 

In acest cas locomobila pote face serviciul de ex- 

traclie. 

Punerea în mişcare a pompei destinată pentru sc6- 
terea apelor din puţul de extracţie se face printr'un 

mecanism fârte simplu, care permite ca pompa să lu- 

creze sâii să stea inactivă în timpul funcţionărei ma- 
şinei locomobile. Mecanismul acesta este dispus în mo- 
dul următor: 

Maşina locomobilă, prin ajutorul unei curele de: co-
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mandă pune în: mişcare un" arbore de votaţiune care 
“pârtă un manşon de embrayagii. De la acest arbore 
de rotaţiune mişcarea este trăâsmisă prin ajutorul unor 
rote :de. angrenagiă la un alt arbore! aşedat perpendi- 

“cular, purtând: o. manivelă “care comandă prin ajutorul: 
-unel bielle metressa- -ţevă a pompel. 

După cum:. arborul de rotaţiune principal constituit 
din două bucăţi este embrayat stă desembrayat, pompa 
lucrâză sei stă indiferentă în țimpul funcţionare ma- 
şinei locomobile.. 

Pentru punerea în mers a ventilatorulin mecanismul 
este. cel următor: | De 

Volantul maşinei locomobile prin ajutorul unei. cu- 
rele de .trausmisiune: pune .în mişcare un arbore pur- 
tând un volant şi două râte mici (poulies), din. care 
una fixă şi alta mobilă. 

O curea de transmisiune lâgă după'voe când râta 
fixă, când 'râta mobilă cu arborul ventilatorului. Cu 
modul acesta pe când maşina funcţioneză, după cum 
curâua 'de transmisiune este asupra T6lci fixe seu 
asupra celei mobile, “ventilatorul este pus în mişcare 
s6ă stă inactiv. 

- Pompa! puţului de. exteacţiune este destinată pentru 
scoterea apelor ce se strâng din al II-lea horizont. 

Ea este o pompă fulantă cu piston cufundător (plon- 
geur). Pistonul lasă puţin joc intre densul şi pereţii 
interiori. aj. corpului de pompă. 

- “Refularea se. face la basă: intre. cele două. clape de. 
aspirație şi de refulament. 

Pistonul este în: fontă şi are 135 mm. diametru şi 
500..mm: de. cursă. La capătul său masiv, este fixată 
ț6va metresă de conducere, în fer rotună având 45 mm, 

1
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diametru şi 53 m. lungime şi cu o greutate totală de 
“750 kgm. 

Ţâva metresă este: echilibrată printrun contrabalan- 
cier stabilit înti”o escavaţie laterală puţului şi la par- 
tea sea superidră.. Cilindrul pistonului este astupat prin- 
bun stufenbochs .prin care trece ţ6va metresă. Alături 
cu cilindrul pistonului se află pompa de aer care con- 
ține cutiile supapelor de aspirație şi de refulment şi 

reservoriul de aer, 

Tubul de ascensiune se află pus pe sc axă cu 
tubul de aspirație. 

Pentru ca pompa să potă fi pusă în mers, se aduce 
prin ajutorul unui tub de legătură care trebue să se 
deschidă printr'un robinet, apă de la tubul de ascen- 
siune asupra tubului de aspiraţiune. 

Diametrul interior al tubului de aspirație este de 
0”,190 şi al tubului de refulare de 0%,110. Pompa pro- 

„duce cu 20 de învârtituri pe.minut 120 litruri de apă. 
Transportul materialului se. face cu „Yagonete de 

mină, cari -circul atât în interiorul minei cât şi la 
suprafaţă până la răsturnători (culbuteurs), pe o cale 
ferată corespungătâre având 55 centimetre lărgime. 
Vagonetele ai cutia lor de lemn. care pste fi reparată 
cu înlesnire. 

Cântăresce 163. kg. şi pot încărca 250 kg. cărbuni. 
Acestor vagonete îi sau dat dimensiuni mică, deter- 

ninate prin dimensiunile galeriilor de circulaţiune. - 
Cutia are 0", %0 lungime;. 0,75 înălţime; 0",61 lăr- 

gime. 

„_Inălţimea întregului vagon este de îm. 
Vagonetele sunt extrase la suprafaţă prin .colivii de



fer cari circul în două compartimente speciale ale pu- 
țului de extracţie. | 

Coliviile sunt conduse în interiorul compartimente- 
lor -prin laţi de lemn, cari sunt fixaţi în linie -verti- 
cală la jumătatea laturei celei 'mari a compartimentelor, 
ast-fel că cele două compartimente port 4 serii de laţă 
conductori. : 

Coliviile mărind mult Sreulatea moriă li sa dat o 
construcţiune uşoră în oţel.! 

Coliviile sunt suspendate la cabluri în oţel “având 
0,015 de diametru, şi cântărind 1 kilogr. pe metru 

- curent. (Fig. 27). | 
Ambele cabluri ale coliviilor de: extracţie se află 

atârnate d'asupra a două râte-seripete sâii molete sta- 
bilite la partea superi6ră a unei şarpante înaltă de 7 m. 

“ Moletele ai un: diametru suficient de 12:50 pentru 
ca cablurile să nu sufere o flexiune prea pronunţată. 

De la scripete, cablurile vin a:se îuvărti asupra a 
două tambure cilindrice, având 1»,70 diametru fixate 
asupra: unui ax horizontal în apropiere 'de maşina lo- 
comobilă. Unul din tambururi pârtă râta de angre- 
nagii care vine de angrenâză cu mica râtă a arbore- 
lui motor al maşinei. 

Acest tambur se află calat fix: asupra osiel de : în- 
rârlire, pe când cel-alt este mişcat când trebuinţa cere, 
s6ă cum se dice în termeni tecnici nebun (fou) -asu- 
pra ossiei de' învârtire. 

Acâstă disposiţiunei a are avantagiul d'a permite regu- 
larea comodă a celor două cabluri, ast-fel ca în timpul 
mişcărei lor, când una din colivil a ajuns la veceta 
puţului: de: extracţiune, cea altă să: ajungă precis la 
camera de acrosagiii..
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« Tămburul nebun :în timpul fancţionărăi. se află fixat 
cu bul6ne longitudinale asupra unui, -mangon. calat. 

“Im timpul: regulărei 'câblurilor, este destul 'd'a scote 
bulânele peniru ca tamburul să :se pâtă învârti liber 
pentru a mai scurta sâi a mat lungi “cablurile şi a 
regula. cu: precisiune lungimea lor. relativă. 

Un frâu-cu şurup opresce sii i permite dupa trebuinţă 
învârtirea tamburului.: a 

Maşina locomobilă pârtă şi i uu n incălditor pentru ca 
apa. de ' alimentare care este : aspirată ' dintrun: basin 
alăturat să. nu''se introducă rece în. căldate.. Incăldirea 
apei se face prin aburul de scăpare al. maşinei care: 
după. ce a servit la 'acest:scop scapă în coşul maşinei. 
„Descărcarea vagonetelor . la suprafaţă se face prin 

culbut6re. 

Acestea se compun din două cercuri în fer ds 
1”:,45 diametru legate între ele la distanţă de 1"20 
prin bande de. fer încrucişate. 
„Două bande de: fer în unghiă' situate la Om 55 de- 

pitrtare suni fixate în. intreriorul acestui” aparat pe-două 
bare aşedate asupra: celor două cercuri ale culbiitoru- 
lui, şi serv pentru susţinerea. vagonetului in interiorul 
culbutorului. 

Culbutorul este suportat prin 6 rotile (galels). în fer 
cari sunt ataşate la un suport în fer fixat asupra unui 
cadru. de lemn... : E : 

Vagonetul odată introdus în. interiorul acestul apa- 
rat, acest din:urmă este. învârtit asupra rotilelor ce 
'] port. până “ce ::vagonetul este: adus în „posiţiune 
de desciărcarcare, ast:fel că descărcarea se face auto- 
matic, fară sdruucinarea vagonetului care. rămâne în- 
chis în culbutor ca într'o colivie.
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Vagonul odată „descăreat, cărbunii cad pe un sghiub 
care debusâză în interiorul galeriei de descăreare,. în 
vagonul căei ferate Bahna-Vâreiorova. (Fig. 34). 
„Pentru sedterea -apelor din puţul .colector, destinat 

pentru assecarea primului horizont al minei, servă o 
maşină-pompă de 2 cai forţă. 

Cilindrul cu abur al acestei maşine are 0":140 dia- 
metru, 0"210 cursă de piston şi face 45 invârtituri 
pe minut. 

Arborul 'volantului se află agedat Vasupra caldărei, 
şi la un capăt al să portă manivela care este: pusă 
în mişcare prin biela cilindrului motor, iar la cel-alt 
capăt unde este aşedat volantul, se află manivela care 
activâză biela unei pompe aspirante şi fulante care se 
află ataşată la maşină ; de acea portă numele de ma- 
şină-pompă.. . 

Acestă pompă este destinată a. aspira. dint”un ba- 
sin apa adunată, care este scâsă din puţul colector 
şi a o refula la 80 m. distanță şi 14 m. diferenţă de 
nivel în basinul alimentar alipit la maşina de extracţie. 
Biela care acţionsză. pistonul corpului de pompă se pâte 
ataşa şi detaşa după voinţă de butonul manivelei, 
ast-fel că maşina pote după necesitate lucra, când 
peniru pomparea apelor din puț, când pentru refularea 
lor la basinul mai sus menţionat. 

Scoterea apei din puţul colector de la adâncimea 
de 20 m. se face printr'un corp de pompă, aşedat la 
17 m. adâncime: care debită până la 100 litruri pe 
minut. 

Cursa pistonului este de . 0210 Şi diametrul de 
0090. i
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Pompa .de acr este într'o piesă cu cilindrul pisto- 
nului şi pârtă 4 supape cu clape. 

Mişcarea este dată print'un arbore care prin aju- 
torul unei manivele şi a bielei, atacă eva metresă a 
pompei. - 

„Arborele motor priimesce mişcare de la maşina 
pompă prin ajutorul unei curele de transmisiune care 
l6gă volantul maşinei cu o pulie fixată asupra arbo- 
velui de trausmisiuue. 

„Calea ferata B.-YV. Pentru transportul economie 
al cărbunilor şi al celor alte substanţe minerale ce cu 
timpul ar. putea fi puse: în exploatare în. giurul Bah- 
nei s'a construii o cale economică îngustă de la” Bahna 
la Verciorova. 

Încă din vara anului 1880, înainte da fi insărei- 
nat cu direcţiunea lucrărilor. la Bahna, guvernul, în 
urma falselor descoperiri anunţate cu mult sgomot în 
1876, începuse. construcţiunea unei căl ferate cu lăr- 
gime normală. : : i 

Resultatele obţinute la Bahna, prin explorările ce 
am întreprins către începutul ernei aceluiaşi an, cari 
ai fost expuse ministerului cu raportul meă No. 17, 
din Î4 Februariă 1881, ne-ai pus în posiţiune.-să 
consiliem executarea unei linii ferate înguste. cât de 
economice, în locul căei normale la: care se lucra încă 
din” primăvară. Su . 

Iată propriile n6stre cuvinte din menţionatul raport: 
„Acâstă cale ferată, deservind trebuinţele de trans- 
„port speciale pentru produsele minei, nu pote fi. de 
„cât o cale economică, mai cu sâmă că gissimentul “de 
„cărbuni nu-se presintă în condițiuni însemnate de întin- 
pdere și de putere. Calea cea mai economică va fi acea
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„care în casul nostru, va necesita lucrări de terasa- 

„mente cât se va putea de neînsemnate şi o lărgime 
„cât se va putea de redusa.“ 

Idea construcţiunei acestei căi economice fiind ad- 
misă în 1882, cu raportul mei: No. 56, din 10 Mai 
acelaşiă an, am supus ministerului consideraţiunile 
cari mau condus în alegerea traseului acestei căi. 
„Mam ferit pe cât "mi-a fost posibil de matca Bahnci 
„Şi am urmat talusul munţilor, îngrijându-mă în acest 
„traseii d'a nu ajunge la rampe considerabile, şi a fi 
„în tot-Wa-una cu mult de desubtul rampelor permise 
„la asemenea căi. Cum se pâte vedea din profil, cea 
„mai mare rampă:a n6stră este de 0,025 pentru tre- 
„nul ce se întârce de la Vârciorova descărcat. Mam 
„ingrijit asemenea de curbe d'a nu descinde sub rade 
„neadmisibile. Din corespondenţa ce am avut cu fa- 
„bricele speciale de locomotive, resultă că curba cea 
„mai mică ce locomotivele lor pot parcura, este de 
„25 m. raqă, pe când cea mai mică curbă a studiului 
„nostru are mai mult de 50 m.“ 

„In părţile unde se presint talusuri muntâse cu 
„detritusuri, am preferit a' străbate Bahna şi a mă 
„depărta ast-fel de dânsele. Acâsta se vede în traseul 
„nostru între prof. 165 şi 183, ceea-ce m'a silita 
„proecta cele două poduri, cari vor costa mult mai 
„puţin de cât apărarea liniei în contra Bahnei, şi mai 
„cu s6mă întreţinerea ei continuă în acestă parte. 
„Proectul, nostru prevede cu modul acesta construc- 
„(iunea a 5 poduri peste Bahnă şi un al 6-lea peste 
„ Vodiţa-Sccă, la Vârciorova.* 

Pe basele acestui studii preliminar s'a intocmit proectul 
definitiv al tr isselulul de d. Ing. Dimitrescu 'Tassian.
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Lungimea totală a căei ferate directă. iptre mina 
Bahna şi punctul de racordare cu calea normală. la 
Vârciorova este de 8543 metre, . : 

Linia urmeză în pante continue de la: mina Balina 
flancul drept al văei Bahna, căruia îi împrumută tâte 
sinuosităţile prin dese curbe de 200.—600» radă până 
la kil. 3,160 unde străbate apa Balnei pe un pod cu 
stâlpi în piatră tăiată de 94: lungime, urmând de aci 
flancul stâng al văci până la profil No. 94 unde stră- 
bate ambii afluenţi a! văilor Bahna şi Ilovitza, asu- 
pra unui pod de 24" pentru a câştiga ţărmul drept. 
al Bahnei în dosul satului Ilovitza, pe o lungime nu- 

„mai de 200" până la kil. 4; de aci urmeză din not 
țermul stâng până la profil 112, de unde tae o cotitură 
a Bahnei străbătând”o prin dou& alte poduri de 24” 
lungime la 200"-Edepărtare între dânsele, până la pro- 
fil No. 118; de uci urmâză continui ttrmul stâng, 
străbătând şosâua Vârciorova-Orşova şi mai la vale 
pâriul dis Vodita-sceii pe un pod înalt, de 16": deschi- 
dere, păstrând între ambele din urmă dout puncte 
de trecere o. orizontalitate perfectă, care este suficientă 
pentru a câştiga o diferenţă de nivel de 2": asupra 
căei. normale la punctul de racordare, ast-fel ca să per- 
mită transbordamentul direct al cărbunilor din vago- 
netele căei strâmte în vagonul căei normale... | 

Se vede că în mod general calea ferată urmeză în 
ttă lungimea sa cursul apei Bahna care presintă si- 
nuosităţi brusce şi fârte numerâse. Aplicaţiunea cur- 
belor de radă mică, unul din princlpalele avantagie 
ale căilor înguste, era din causa acestei configuruţiuni 

„de o necesitate absolută pentru a evita mari cheltueli.
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"ESTAGADA DE DESCARCARE LA VÂRCIOROVA 
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Ast-fel pe lungimea principală de 8,543 se află 37 
curbe, din cari cea mat mare parte ai rade coprinse. 
între 60—100 metre şi cari dai o lungime totală de 
3397 m. sâii 4000 diu lungimea căci totale. 

Motivele de economie mai sus expuse. de şi ne au 
condus a stabili proflul în lung în mod da urma pe 
cât a fost posibil ondulaţiunile terenului, cu tote aces- 
tea linia Bahna-Vâreiorova, nu presintă sub raportul 
vampelor nimic de anormal. i 

Linia se află întrâgă în pantă de la Bahna la Vâr- 
ciorova pentru vagânele încărcate, şi cea mai mare 
rampă -ce întâlneşte trenul cu vagonele descărcate -în 
întorcere de la Vârciorova-la Bahna este de 0” „095. 

Pania liniei este ast-fel-că trenul: pornit încărcat de
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la Bahna se pâte'scoborâ la Verciorova fără ajutorul 
maşinei. 

Am adopiat pentru profilul transversal al căci o 
lărgime de plat-formă de 9 75 în umpluturi, de 
9”. 80 tăetură în stâncă, şi de 3" 35 în pimâat or- 
dinar copringându-se şi şanţurile. Mişcarea pământu- 
rilor a fost destul de mare mai cu semă la Vârciorova 
din causa necesităţei în care ne am aflat a.înălța te- 
vasamentele căei înguste cu 2": asupra căei normale. 

Omenirea 

pase oo moDfrane ao a o 
E: ! 
pre 

| ţ : promt : ; 

pm ti d 

  

pro ss 980 
1 DN | poeme Dome coceca 

. 

          

Saua. = Boz 4130 — 

Fie. 32, 

Împlinirea a atins aci:cota de 4,45 pe ax. In par- 
tea despre Bahna din contra, din causa formei prea 
accidentată a. terenului, tranşeurile în micaşist s'au 
scoborii, până la 5 m,. pe ax.. Cubul total -al terasa-
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menteler a fost mărit şi prin împrejurarea 'că de la 

profilul 171 al tranşeului până la soseaua Vârciorova, pe 

o lungime de 1*980”- terasamentele s'a executat cu 

plat-forma pentru cale normală. 

„Pe un kilometru aprâpe întindere, aceste terasa- 

mente s'au lăsat sub conducerea unul inginer strein 
care fusese angajat la acestă “lucrare înainte de în- 

sărcinarea nostră cu direcţiunea tutor lucrărilor la 

Bahna. 

Dar acest kilometru de cale s'a esecutat numai în 

părţile pe unde lucrarea s'a practicat în pământ or- 

dinar şi. cu întrerupţiunea. parti între prof. 189—193 

“pe o lungime de 160 m. unde trebuia a se face tăe- 

tari în piatră 1); Cubul medii pe metru liniar de cale 

sa ridicat ast-fel la 7m., 

“Cubul total al terasamentelor pentru cale lârgă ese- 

cutat în. 1880 şi 1881 sub conducerea inginerului 
strein s'a ridicat aprâpe la 19.000 m. cube şi a cos- 

tat suma de lei 20.135, b. 29, ast-fel ca prețul me- 
trului cub revine la 1 lei 67 b. 

Cubagiul terasamentelor executate de noi cu plat- 

forma pentru calea îngustă, s'a urcat la 40.732" şi 

a -costat 38.702. lei adică 01.95 de metru cub. 

„ Cubagiul tutor terasamentelor lucrate pe o. lungime 

de 1*.980 pentru cale largă, 6r restul de 7*.969 
pentru cale îngustă, care se urcă la 54.939m-<: a Cos- 
tat în total 61.971 lei, cea-ce revine la 1 lei 36 b. 
de m. c. E 

Direcţiunea generală a căilor ferate refusându-se 
da esecuta prelungirea a unui embranşament de 
511 m. cale largă în gara Vârciorova, până la Tacor- 

-1) aport No. 58 din 10 Mai. 1882,
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darea cu: linia: îngustă: a Bahnei, a trebuit să o facem 

„Nol. Prelungirea acestei linii a 
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costat 2539 lei pentru un cuba- 
„gii de terasamente de 2539n<.. 

In tâte părţile pe unde apa 

Bahna atinge pâlele.. flancurilor 
; muntose pe care este construită 

calea, s'a stabilit ziduri de 'spri- 
jinire având înclinația de1/i. şi 
de 0,75/h: : | 

„Zidurile de sprijinire ocup o 
lungime liniară de 1982:m., prin 
urmare 1/7 parte. aprope din lun- 
gimea totală a .căei.: Da 
"Cubagiul zidurilor de sprijinire 

s'a ridicat la 2639**, al tăeturi- 
lor în stânci de gneiss tare. prin 
împuşcături la 1200"*-şi al en- 
rochamentelor la 200", costând 
împreună .18.409 'lei. 

“Lucrările de artă insă cele mat 

importante ale acestei căi ferate 
sunt. cele 'cincă: poduri de 24 m. 
deschidere, construite peste Bahna, 

şi un al 6-lea de 16 m. deschidere, 
peste Vodiţa-Seca la Vârciorova. 

|. “Aceste''poduri ai fost cons- 
tuile în zidărie, cu piatră de 

“construcţie” calcară 'de Bahna, tă- 
iată şi faţuită * (pierre -de taille); 

Procctul acestor podură a fost 
întocmit” de d. inginer * Dunii-
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trescu 'Tassian, însă : numa! ca: procet typ-pentru un 

pod drept. N Si E 

In timpul construcţiunei însă -pe basa -proectului typ, 

am fost nevoit a întocmi proecte anume pentru fie- 

care punct de trecere, mai cu: s6mă “pentru. poduri 

biese, căci din: 6- poduri: ce am construit numai 2 pu- 

teau fi drepte, 6r cele. alte 4 biese. 

Aci trebue să' menţionăm şi: cele 19 -podeţe .cons- 

truite pe acestă linie cu piatră mol6ne. Printre lucră- 

rile de artă trebue să menţionăm asemenea şi o ga- 

lerie suterană de încărcare de 40” lungime: practicată 

la Bahna, la o diferinţă de nivel de 13"20 de la re- 
ceta puţului de estracţiune. Ea presintă o înălţime şi 
lărgime convenabilă pentru a lăsa liberă trecerea -va- 

g6nelor căei ferate înguste B.-V. , 

Dout galerii înclinate în formă de sghiaburi mari 

debuşez de la r&sturnător în galeria. suterană şi for- 
mez prin solul lor planul de alunecare al cărbunilor. 
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“: Costul acestor lucrări sa ridicat la 1775 lei 73 .p. 
Pentru a. facilita descărcarea cărbunilor la Verciorova 
din vagânele căei ferate înguste în vag6nele_căei. nor- 
male, a trebuii. să construim : estacada! de - descărcare 
în zidărie penă la înălţimea platformei. terasamentelor 
la punctul de racordare cu linia normală (Fig. 30). 

Preţul substructurei căei pe kilometru .s*a ridicat, 
din cuusa acestor diverse lucrări escepţionale, la 32.807 
lei, care într'alt fel nu sar fi ridicat de cât la 20.000 lei 
kilometru. Resumăm în tabloul urmiător cheltuelile 
substructurei căet ferate:. . 

    
Prețul „. CHELTUELI 

  
      

  

    

    

  
    

    
  

| - Prețul [= i : METRE CUBE | p.m, 5. | mediu —————— NATURA LUCRĂRILOR cub je p.lucr.| Totale | Kilometru 
Totale liniar] Ler]p “| Let |] er | er !p. 

Terase. p. caleingustă. .. 40.732 | 5.60 Ola 38.102 10, rerass. p. cale normală) | 13507 | 10,60 ale 2256820] 17.639 
Lucrări de artă 

“Ziduri de sprijinire şi enrocha: . . mente. ... 9.753 
18.40904 Poduri şi podețe ....... 05! a] 2.555 Gas Galeria de încărcare la Bahna . 

669 Estacade de descărcare li Var- 
ciorova 

110613 - Total 56.992 | | | 143.335,77 ">               

  

Tabloul acesta ne face să vedem că costul kilome- tric al părţei de liuiă construită pentru cale largă este mai mult ca întreit de cât pentru calea îngustă, er cubagiul ierasamentelor. pe metru liniar” aprâpe îndoit. Calea metalică Ocupă 8945 m. din cari 400 m..aprâpe căile de garagiă. | Sa 
Calea are o lărgime normală, între şine de 0"70 

1) Aci nu sunt copriuse terasanientele 'căei norinâle “prelungită din gara Verciorova. 
:
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care este păstrată. esact atât în: aliniamente cât: şi: în 
curbe până la. 200 m.. de raqă. 

- Pentru rade coprinse. intre 200—50 m. calea a fost 
lărgită de la 5—9 milimetre. 
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Pic, 35 

In aliniamente ambele rânduri ide şine sunt la ace- 
laş nivel, însă in curbe râidul exterior presintă după 
diferitele rade deveruri cari între 200—50 m. radă, se 
ure de la 0,01 la 0,65. 

12
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;: Deverul are'-de obiect nu- numa. d'a'se opune la 
forța centrifugă, dar mai cu sâmă d'a înlesni mişcarea 
vihiculelor în curbă, aducând continuti către centrul 
curbei râta d'inainte care atacă raliul exterior mai 
ridicat. 

In curbă sa îndoit „şinele pentru diversele rade de 
curbură până s'a ajuns a se obţine săgeți variind de 
la 70—920 milimetre pentru rade coprinse între 50 şi 
20 metre. o 

Raliurile şi materialul accesoriu aparţin tipului Vignol 
în oţel care a fost adoptat pentru tâte căile ferate se- 
cundare cu cale îngustă. (Fig. 35). 
Aceste raliuri cântăresc 17 kgm. pe metru curent şi 
ati fost fabricate la usina Ryhmmey Iron la Londra, 

Balastul consistă în pietriş de gneis şi micaşist sfă- 
rămat precum şi în pietriş de gârlă. 

Grosimea balastului este în cale curentă de 0:30 
grosime. 

Sehimbiitârele de cale construite tot la aceaşi fabrică 
„ai fost stabilite sub o ragă:.de: 30 “metre. 

Greutatea totală a schimbătârelor complecte' este de 
so kgme. 

Sa aşedai din aceste schimbători numai 9; una la 
Verciorova şi alta la Bahna, reducându-se lărgimea 
de 1” intre ace, la 0":70.. 

Cele alte ace schimbătâre cari se alu pe căile de 
ramificaţiune sunt construite în atelierul minei Bahna. 

Plăci învârtităre sa stabilit la cele două extremi- 
tăți ale liniei.. ferate;. una. la Bahna înaintea remisei 
de maşini şi alta. înaintea estacadei de descărcare de 

“la Vârciorova; acesta din urmă servind şi pentru ma- 
„hevrarea .vag6nelor pe cele două căi de descărcare
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de la estacadă şi pe o cale de ramificaţiune pentru 
aşedarea vagonelor descărcate. 

Diametrul plăcei este de 1"80, şi lungimea utilă a raliu- 
rilor de 185. Apucătura râteler maşinei este de 1"10. 

Costul total al unui metru liniar de supra-structură 
de cale este de 10 lei 37 bani. In acest cost este co- 
prins preţul raliurilor şi accesoriilor socotite a 169 lei 
33 b. tona loco Galaţi, traversele, transportul mate- 
rialului. metalic la Verciorova, aşedarea proprii disă 
a ciici metalice, schimbători de cale, etc. IE 
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“In alegerea locomotivelor pentru acâstă cale am pre- 
ferit a mă raporta la typuri de maşină-tânder, cari at 
căpătat sancţiunea practicei în căile ferate înguste din 
Germania. : 

Intre aceste tipuri am ales pe. “acela al fabricei Ha- 
gans, care se recomandă pririti”o construcţiune simplă, 
o funcţionare. uş6ră şi sigură. | i 

“Forta maşinei locomotive este de 30 ca, având: o 
putere de tracţiune efectivă de 995 kgme sub o pre- 
siune de 10 atmosfere, care este suficientă pentru a 
remorca iienul nostru cu 16 vagâne gâle în întârcere 
de la Vârciorova , suind o rampă de 25 milimetre 
în curbă de 25 m. raqă. | 

Calea ferată posedă două asemenea locomotive din 

care una de reservă, 

Vagânele de cărbuni cari circul pe calea ferată Bahna- 
Vârciorova ai fost concepute în consideraţiunea descăr- 
cărei lor directe la Verciorora în vagânele liniei normale. 

Vagonul căei ferate represintat prin (Fig. 37 şi 39)are 
chassiul de stejar. Cutia vagonului este de pin, având 
fundul de 40 mil. şi pereţii de 33 mil. în grosime. 
Ea portă o uşă de descărcare la un capăt, care este 
ținut închis prin trei apucătâre cari se află dispuse 
asupra unui drug de fer maneovrat de un mâner. 

De desubtul cutiei sunt fixate, asupra a dou bu- 
căţi de lemn transversale legate prin şurupuri cu chas- 
siul şi depărtate cu 435 mil. între dânsele, două seg- 
mente în fontă, unite solidar print”un arbore de fer, 

Ambele bolduri ale acestui arbore repausez asupra 
unui cârlig de fer în forma unei culisse, fixat pe cele 
două longrine ale vagonului, care la capătul lor serv 
ca tampâne. .
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Cum acest aparat complex de segmente şi culisse 

Fi
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este afară din centrul de -gravitate al vagonului, cutia 
tinde a se răsturna despre căpătâiul cu uşă, şi în acestă
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mişcare de răsturnare, suprafața convexă a segmeu- 
telor înaintâză gradat până la extremitatea sea asupra 
unei bande de fontă fixată asupra : longrinei, în care. 
timp boldurile arborelui mai sus citat se înalţ asupra 
culissei care împedică răsturnarea complectă a cutiei 
vagonului (Fig. 30). 

Cele două longrine de stejar mal sus menţionate, 
suport atelagiul de tracţiune precum şi perinele osii- 
lor cu cutiile subjacente de uns. 

Râtele de fer sunt cimentate asupra osiilor lucrate 
în oţel Bessmer. | 

Greutatea unui vagon cu “frâă este de 1200 kg. şi 
fără frâu de 1050, şi pâte încărca două tone cărbuni. 

Linia ferată mai posedă 6 zagine pentru piatră. 
- La aceste vagâne cadrul cutiey şi longrinele sunt 

de stejar, fundul şi pereţii de pin. (Fig 9. 39 și 40). 
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Fie. 29 

Fundul este căptuşit. cu table de fer de 4 mil. gro- 
sime.
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Pereţii de la capătul cutiei! vagonului sunt fixi, e 
pereţii laterali port nisce şarniere puternice. 
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Disposiţiile osiilor şi cutiilor de uns sunt identice 
cu acelea ale vagonului precedent. 

Aceste vagâne ati un frâti cu şurup care printrun
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drug comun, cu ajutorul a patru bare, apăs d'odată 
asupra a patru râte. - Sa 

Greutatea unui vagon este de 1450 kg. 
Pe lângă cele 20 vag6ne destinate pentu transpor- 

tul cărbunilor şi cele 6 vagâhe pentru piatră, linia 
ferată mai are un vagon pentru serviciul Direcţiunel. 

Greutatea acestui vagon este de 1775 kg. 
Cele alte instalaţiuni pentru calea ferată ai fost re- 

duse la strictul necesar. - | 
„ Ca reservoriii pentru alimentarea maşinelor stu prac- 
ticat două basine colectâre: unul în lemnărie, d'asu- 
pra tranşeului linii ferate, în apropiere de Verciorova, 
in care se stringe apa unui isvor ce curge din înăl-. 
ţimea delului. 

Prin manipularea unui disc simplu cu culissă, apa 
strânsă în basin curge abundent pe un sghiab de lemn 
până la maşină. 

Un alt basin colector se află la Bahna, construit în! 
zidărie .în apropriere de maşina-pompă, în care se 
sirânge apa curată ce este pompată din puţul colector. 
„Pe I6ngă aceste două -basinuri s'a mai construit 

o vemisi de maşini în zidărie de paiantă, având 5 m. 
lărgime şi 20 m. lungime, în fundul căreia sta reser- 
vat un mic atelier de reparaţiuni. 

Calea ast-fel construită a costat 287.541 lei, la cari, 
deca am adăoga valdrea integrală 1) a şinelor şi mate- 
rialului accesoriu care a intrat în. construcţiunea ei, 
revine la 830.000 ler. | ” 

1). Valrea integrală a şinelor şi materialului accesoriii care a intrat în 
construcţiune a fost de 59,444 lei. 38 bani, deră printr'un schimb de şine 
ce a avut loc, Ministerul lucrărilor publice a plătit numai lei 16.322, 
bani 553. n : e E
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“Trebue' să observăm. că acâstă cale ferată a. fost 
executată în condițiuni dificile, cari nu se pot presinta 
de cât -fârte rar-asupra altor căi de acest sistem. 

Dâcă am - scădea . cheltuelile lucrărilor escepţionale 
precum : terasamente de cale largă pe o lungime de 
aprope 2 kilometre, tăeturi în piatră, ziduri de spriji- 
nire, atâtea poduri şi podețe, preţul -kilometrie ar re- 
veni la mai puţin de 25.000 lei, pe când prin aceste 
circumstanţe împovărătâre revine la 36.666 lei. 

* Calea ferată Bahna-Vârciorova este cea d'ântâiu cale 
economică ingusti construită în România. 

COxDITIUNILE ECONOMICE ALE EXPLOATAREI. LA BAHNA 

Venim acum a răspunde la o cestiune care a preo- 
cupat cu drept cuvânt spiritul public: acesta este d'a 
se seci deca micul gissiment de ciirbuni de. la. Bahna, în 
condițiunile mai sus expuse, ar. putea da loc. Ia o ezploa- 
ture rentabilă şi de dre-cure durat ? 

Avend sub direcţiunea n6stră cele două lucrări de 
explorare începute la Bahna. şi. la Plostina, încă de la 
începutul anulu! 1582, adică după un an şi tre) luni de 
studii technice, am formulat cu  ocasiunea intocmirei 
bugetului pe 82 —83 1) opiniunea n6Gstră asupra. ren- 
tabilităței relative a acestor două mine în modul ur- 
mâ&tor : 

„Deca alocaţiunea numai pentru mina Bahna s'a 
„tacut în cugetarea d'a deschide o singură mină în 
„Mehedinţi în loc de dout, preferind Bahna minei 
„Plostina, în casul acesta, Domnule Ministru, voiii avea 
-„0N6re a supune d-vâstre consideraţiunile . următâre 

") Raport No. 5 din 18/80 Ianuariii 1882,
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„cari mă fac a vă ruga să preferiţi Plostina minei 
„Bahna.* - | 
„La Bahna luptăm prin calitatea cărbunilor, -6r nu 

„prin cantitate, luptăm - cu dificultăţi de exploatare ŞI 
„cu un cost de producţiune îndoit de cât ar putea 
„îi la Plostina; n'avem de cât. o durată de exploa- 
„tațiune limitată la câți-va ani, pe când la Plostina 
„ea ar” putea fi de secole.& i 

Opiniunea nâstră a fost der, ca în faţa a două lu- 
crări de explorare întreprinse de Stat în Mehedinţi 
pentru deschiderea de mine de cărbuni, la Bahna şi 
la Plostina; cea dântâii având un gisiment găsit prin 
lucrări forte strâmt şi slab şi prin urmare d:o scurtă 
durată de exploatare, der cu cărbuni d'o calitate su- 
periGră, cea d'a doua având un gisiment 'considerabil 
întins şi puternic şi do lungă durată, cu cărbuni do 
culitate mediocră; din punctul de vedere al rentabili- 
ăţei lucrărilor, este a se prefera 'cea din urmă. 

Guvernul a fost silit a trece peste aceste conside- 
rațiuni, în fața repulsiunei statornice arătată de admi- 
nistraţiunea căilor nâstre ferate pentru cărbunii -de 
Plostina, pe care 1 presinta ca improprii consumaţiu- 
nei căilor ferate, şi s'a hotărit a 'ŞI concentra i6tă 
activitatea sea numai asupra minei Bahna, unde căr- 
bunii fuseseră recunoscuți în mod incontestabil d:o 
calitate superidră. | 

Stabilind o exploatare de cărbuni la mina Bahna în 
condiţiunile ma! sus menţionate, cari i erai perfect 
cunoscute, n'a. mai avut negreşit în vedere * atâta un 
avantagiu fiscal cât un mare interes economic. 
“Statul în întreprinderile sâle de utilitate publică nu 

raţionâză ca un particular, care angajând un capital
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într”o' lucrare aşteptă 'o remunerare imediată, iel' are 
în vedere mai. mult utilitatea comună, creşterea. pros- 
perităţei şi avuţiei. publice ce trebue să resulte în” eco- 
nomia generală a ţărei. Când intreprinderile de mine 
nu daii producte exploatabile care: să -procure mari 
beneficii fiscale; ati însă însemnatul avantagiti econo- 
mic că pe de o parte contribuese la crearea unei in- 
dustrii naţionale care cu: timpul este chemată a scăpa 
țcra de tributul ce 7] plăteşte în străinătate pen- 
tru nişte producte pe care ea le posedă şi n'are de 
cât a le pune în valore, ră pe d'altă influenţez în 
mod considerabil asupra prosperităţei publice, căci pre- 
tutindeni unde industria” minieră Sa instalat a. avut 
de prim efect da schimba complect condiţiunile de 
existenţă “ale. localităţei. în care s'a desvoltat, aducând 
o aglomerare considerabilă de locuitori, schimbând un 
desert într'un oraş înfloritor, aducând în fine cu densa 
avuţia şi civilisațiunea. 

Acestea fiind împrejurările şi consideraţiunile cari 
- după noi ai putut înfluenţa asupra deschiderei exploa- 
tărei la mina Bahna, fiind dată slăbiciunea gissimen- 
tului, să trecem a examina până la ce punc o ase- 
menea exploatare ar putea fi rentabilă ? 

Valdrea relativă a acestor cărbuni! în raport. cu pre- 
ţul cărbunilor de Ostra în 1881 cumptraţi 34 lei tona, 

fiind de 991. 60 b. după cum rease din calcul ba,683 x 34 
100.21 

= 29.60, loco Verciorova, avem probabil în prima 
îndouitură a basinului o valâre de exploatat del): 
134.000 X 99.60 = 3.028.400 (A vedea pag. 149). 

” 1) De când sta început la noi incercări de deschiderea minelor, căr: 
hunii străini s'aii presintat cu preţuri scădule, având de scop a paralisa
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Pentru exploatarea acestei valotă în combustibil mi- 
neral, cheltuelile făcute, de Stat în lucrări de studii şi 
pregătitore, instalaţiuni de maşini, consirucţiune de cale 
ferată. etc. de la 1880 până la 1884 August, cânid sa 
inceput exploatarea, se resum după cum urmeză : 

4) Mina Bahna .. 

    

  

  

    

    

Ş | ra SUMA e „NATURA CHELTFUELILOR 

5 EI La |B. 

1| Cheltueli de administraţie. . . . . .] 64.538] 07 
2] Lucrări de studii şi pregătitore. ... . | 130.169]:10 
3| Material de exploatare. . ... . . . | 33.377! 96 
4| Scule şi achisiţiuni diverse . . . . .. || 13.364 05 
5 Maşini . e 1. || 59.959] 27 
6| Construcţiuni de stabilimente . . . . [| 38.937| 29 
7| Diverse. , 6.542) 09 
i Total?) . | 346.173| 13 

| |   
1, 

industuia nâstră năseândă. Ast-fel cărbunii de Ostraă, in 1881, stuă ofe- 
rit cu 3% lei tona: in 1882, cu 33; în 1883, tot cu 33, şi in 1884, o dată 
cu inceperea exploatărei la Bahna, numai cu 28 lei tona. 

* 3) Din acestă sumă lei 10.414, b. 30, s'ati cheltuit în lucrări de studii 
făcute in vara anului 1$80, inainte d'a mi se încredința direcțiunea lu- 
crărilor la mina Balina, şi lei 5985, b. 25 pentru destinaţiuni străine mi- 
nei Bahna, precum: studii asupra pietrei, escursiuni geologice in Gorj, 
analise chimice, etc. să i E 

Diferinţa acesta de aprope G lei la tonă în minus ce se plătesce astă-di 
trebue socotită la activul deschiderei minelor nâstre. Noi nu putem lua 
ca basă de preţuri seriose de cât cele oferite în-1$S1, căci cele din 1584 
sunt cu totul escepţionale şi nu pot avea nici un caracter de stabilitate.
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B) Calea ţevată Buhna- Ve wciorora $'l Ril, 
  

  

      

  

    
        

de |. = MATURA CMEUDURIOR SUMA 
ordine aa - 

Lei |B. 

1 | Cheltucli de studii. . . . . . ..1|| 18.902150 
2 || Achisiţiuni de scule. ete. . . 2.316,00 
3 || Terasamente pentru cale normală şi E 

îngustă, . 61.27105 
4 Lucrări de artă (poduri, podele, “ziduri 

| de sprijinire). : e... 84.064172 
5 | Şine şi accesorii... . . : , , . „| 16.322]553) 
6 Praverse . . aa a || 19.850100 | 

7 || Aşedarea mietalică: .* . IE 17.298]15' 
s Transport de materiale... . || 10:497|80 
9 | Remisa de maşini şi alte asta . 1.865|73 

10 | Locomotive . . . „|| 24.389105 
11 || Vagâne pentru: cărbuni ; şi piatră. „| 38.383/80 -- 

„Total . | 987.541441 

Tâte cheltuelile făcute la Bahna până în momen. 

iul punerej în exploatare se resum der la: 

346. 173,13 + 987.541,14=— 633.7 14,54 

- La acestă sumă trebue să adăogăm cheltuelile pro- 

priii dise pe cari le va cere exploatarea. - 

Aceste cheltueli pentru o exploatare anuală de 10.000 

tone, care pâle fi fârte bine atinsă prin întrebunţarea 

dilnică a 45 ciocănaşi, producând în mediti 'S00 kg. 

cărbuni, raportate la o tonă de: cărbuni, pe basa da- 

„telor ndstre de experienţă, se specific după cum urmâză: 

1) Pentru şine Ministerul a dat: in schimh o cantiltate de. şine vechi 

ce avea în deposit la Fră iteşti, și a mai plătit un escedent de valsre de 

lei 16.322, bani 5 : ;
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Lei B. 1) Abatagiul. . 5 
2) Escavaţia în abatagiă -. „1 40 
3) Reparaţii în abatagiă. . 0: '50 
4) Chetueli de administraţie -. .. . „ 4.:60 
5) Lucrări pregătitâre „0.80 
6) Întreţineri de galerii . a „0 80 
7) Aquisiţiuni de utilagiă şi materiale. . „1 40 

Costul de exploatare al unei tone se urcă la 14 lei 
„50 bani, şi prin urmare pentru 143.000 tone cărbuni la: 

134,000 ><1450= . . 1.943.000 00 
„Se adaogă cheltueli deja făcute pen- . 

tru punerea în exploatare . ua 638.714 54 
Totalul. cheltuelilor ce necesitâză ex- E 

ploatarea a 134.000 tone cărbuni, se | . -: 
MC e e 95T6TIE 84 
Val6rea în. cărbuni a gisimentului 

în prima, îndouitură a basinului ce el 
formeză este probabil de ... . . 3.098.400. 00 
după cum s'a vădui mal sus. a 

Prin urmare, de şi ne aflim la Bahna în condiţiu- 
nile cele mai dificile de exploatare, - atât din punctul 
de. vedere; technic cât şi- din cel.economic, totuşi, .gra- 
ţie unor lucrări pregătitore raţional întreprinse, după 

"cum a constatat chiar de la inceput consiliul technie D, 
graţie unui amenagiament nu mai puţin raţional şi 
economic al exploatărei, rentabilitatea lucrărilor se pâte 
considera ca asigurată. _ a 

- Dâră or.cât de „puternice ar fi cunoscinţele ingi- 
nervului, care ar garanta pentru o bună esecuţiune a 
lucrărilor ce îi sunt încredințate, şi pentru o apreciaţiune - 

1) Jurnalul consiliului technic No. 71, şedinţa din 28 Martie, 1882.
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technică precisă a resultatelor lor, în cele mai dificile 
condițiuni naturale în care ar fi chemat a lucra, ren- 

„ tabilitatea exploatărei, scapă adesea competinței sale 
căci ea nu depinde în multe-casuri numai de. costul 
de producţiune şi valrea relativă a materiei exploa- 
tate cu care el a avut a compta, ci şi de prețul de 
vindare al acestei materii asupra căruia el nu este 
chemat a decide. - 

În era. nâstră, preţurile de vindare pentru produsele 
minelor n6stre: de cărbuni nu sunt determinate, .ca 
în ţările mari industriale, prin legile ofertei şi cererei, 
ci prin apreciaţiunea, de multe ori arbitrară, a singu- 
rei industril existente unde ele ar putea avea un de- 

„buşeii mal serios: industria transporturilor căilor ferate, 
care este exercitată de Stat. 

Exploatanţii, negăsind alte debuşeuri.. pentru : com- 
bustibilii noştrii minerali de cât acelea ce le-ar acorda 
industria transporturilor pe cale ferată, sunt . siliți. «a: 
accepta nişte preţuri de vengare cari nu represint nici 
valorea costului de producţiune. a 

Ast-fel se explică cum atâtea încercări. de deschideri 
de mine .făcute .prin iniţiativa particulară în Dâmbo- 
viţa, în Buzău şi în Prahova, cari aii înghiţit. ătâtea 
capitaluri însemnate, sunt astă-di paralisate. 

Mina Bahna, de şi. este o întreprindere a Statului 
ma scăpat asemenea de lovirea produselor. sale d'o 
calitate superiâră cu un preţ, de vendare care este de- 
desubtul valorei lor relative, de 13 lei.52 p, pe când 
val6rea relativă este de aprâpe 23 lei tona D). 

Ministerul a făcut direcţiunei generale a căilor fe- 

!) Procedeurile urmate în încercări pentru fixarea acestui preţ de 13 lei 
52 b. ati fost expuse cu Raportul No. 178 din 9 Iulie 1884.
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răte concesiunea d'a-i admite preţul oferit de 13 lei 
59 b., în consideraţiune 'că: n'ar: fi nici un interes pen- 
tru Stat. d'a se plăti adevărata valâre“ relativă a aces. | 
tor cărbuni, de vreme. ce atât ' exploatarea !: căilor fe- 
rate cât şi a minei Bahna, se face de către. Stat. 

Noi credem însă că un asemenea preţ acordat căr- 
bunilor. de Bahna -are de efect d'a discredita complect 
exploatarea acestei mine, care încetâzi ast-fel 'd'a fi 
rentabilă şi d'a paralisa şi descuragia ori-ce: întreprin- 
dere pentru deschideri de mine de cărbuni în ţâră. 

Der nu este numai modicitatea preţurilor care are 
de efect: d'a ucide incă de la: naşterea ej industria mi- 
nelor n6stre de cărbuni; la acesta mai concură şi di- 
verse alte circumstanțe desastrâse - cari, de : vor per- 
sista, vor face imposibilă. în ţera mostră înfiinţarea 
acestei industrii. e 

Minele nâstre de cărbuni nu sunt susținute ca în 
alte state miniere prin tarife. protectâre vamale, pre- 
cum chiar în Francia, unde -minele: de cărbuni de la 
Nord cari ai o existenţă” de. secole; sunt ajutate şi as: 
tă-di prin drepturi protectâre ce se ridic la 2 'ler. la 
ioni, ci este lăsată. fără apărare în faţa "concurenţei 
produselor minelor streine. : - ae 

De altă .parte, căile ferate, acest mare utilagiu al 
avuţiei naţionale, nu numa! că nu ofer cărbunilor nos- 
tri un acces facil şi comod, der ai creat înlesniri de 
circulaţiune prin. scăderea tarifelor de transport pentru. 
cărbunii streini, în : detrimentul industrie! n6stre naţio- 
nale, care nu este chemată a se bucura de aceleaşi 
favoruri 1). - i a 

1) Publicaţiunea No. 40309 făcută în Monitorul oficial No. 156 din 
Octomhre 1584, în coprinderea uriniitâre : Ma



171 

In fine consumaţiunea: demensurată, şi fâră nici o 
preocupaţiune de viitor, ce căile n6stre ferate fac de 
lemne, prin care a ajuns la devastarea pădurilor, şi 

cu acâsta la ocasionarea atâtor cataclisme, cari aduc 

periodic consternaţiunea în populaţiunile agricole, opune 

o barieră. invincibilă produseler minelor nostre de căr- 

buni. | 

Faptul acesta e de natură a arunca grija în inima 

fie-cărul român preocupat de viitorul ţărei sale, grijă 

care a fost manifestată în modul cel mat espresiv, 

prin aceste cuvinte rostite în adunarea. nâstră naţio- 
nală de .d-nu prim-ministru I6n Brătianu, sprijinitorul 

cel mai puternic al creărei industriei nâstre miniere : 

„Fiţi încredințaţi, d-lor, că cărbunii pentru noi astă-di, 

„sunt o cestiune seri6să, nu numai din punctul de ve- 

„dere economie, dar şi din punctul de vedere al clima- 

„tologiei 2).* 

Acestă polilică . financiară a marei industrii a. bans- 

porturilor, care impedică aventul industrii minelor n6stre 

„de cărbuni, pâte să serve de minune interesele sâle 

administrative . şi să fie un isvor de beneficii mai 

mult sei mai puţin mari pentru fise, dâr numai o niare 

politică economică de Stat nu pâte i. 

Când Statul ia în mâinile s6le esercitarea industriei 

„La 15 Octombre 1884 a intratin vigâre un tarii special pentru trans- 

portul de cărbuni minerali, lizniţi, brichete şi "ehoaks, de la staţiunile 

Anina, Mehadia, Nemet- - Bogsan şi Silein (Ungaria), la staţiunile nostre 

Adjud, Bacăii, Băicoiu, Berlad, Brăila, Bucureşti, Buzti, Câmpina, 

Chitila, Craiora, Filaret, Focşani, Găeşti, Galaţi, Giurgiu, Mărăseşti, 

Afonteor, Periş Peatra, Piteşti, Ploeşti, Roman, Sinaia, Slatina, Smăârdu, 

Tecuciii,, Tergovişte, - Titu, Turnu-Severin şi Ulmeni.“ | | 

2) Monitorul oficiul No. 85 din 1884. Şedinţa Adunărei Deputaţilor de 

la 3 Februarie 1884. 
. 13
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transporturilor, cred, că cea, d'ântâiu condiţiune pentru 
ca 0 âsemenea practică să nu fie condamnahbilă, este 
să nu lucreze, cum face o companie particulară, nu- 
mai în „scopul d a realisa beneficii cât de mană; tre- 
bue ca aceste beneficii să nu fie de cât o considera- 
[iune secundară, trebue ca acstă industrie pe care 
o exersă Statul să potă fi asimilată cu unul din acele 
servicii publice de la care el nu se pote sustrage ș şi la 
care ?l chiamă un interes public. 

Beneficiile pentru Stat din industria tranisporturilor 
result, şi trebue să resulte, numa) din crescerea' "de va- 
J6re pe care: căile ferate o aduc aviaţiei generale a ţă- 
vei, inlesnind îmbunătăţiri agricole, stabiliri” de fabrici, 
exploatări de păduri, de “cariere, de: mine, 'ete., şi fă- 
când a se scurge comod şi eftin produsele inucăr na- 
ționale către centrurile mari de consumaţiune. 

In acâstă navrantă situaţiune ce este creată indus- 
“rii. minelor de cărbuni în „era nâstră prin politica 
financiară a marei industrii a transporturilor, şi prin 
lipsa de protecţiune la frontieră, cei ce ocup o posi- 
iune înaltă în Stat, cel ce sunt învestiţi cu o mare 
putere care le permite d'a face binele, sau da impe- 
dica da face răul, au datoria imperi6să să sprijine ma- 
rele interes economic ce are Statul ca industria cărbu- 
nilor minerali să prindă rădăcini puternice în ţ6ra 
nostră şi să se desvolte. 

Guvernului țărei “1 se impune în prima linie acâstă 
datorie, „căci el este chemat a da impulsiune desvol- 
tărei interidre a averei naţionale, garantânşl'o în con- 
ira într eprinderilor cari tind a o compromite.



Mina Plostina 

Acâstă localitate se află la jumătate calea între Se 

verin Şi Târgu-Jiii, în plasa Motrului de sus. Lucră- 

rile tcechnice de explorare le am început la 1/13 Iulie 

1880 şi le am terminat la 19 August, adică ati du- 
- rat aprope şâpte săptămâni. In acest interval s'a cese- 

cutat'S4 m. curente de galerii, 4S m. curente de puțuri şi 

o cameră de acrosagiii de 2 m. pătrate pe 2 m. înăl- 

ţime în cărbuni. 

Lucrările s'aii inceput la două puncte diferite :. la CA- 

tunul dleriş, şi la Ciitunul Plostina. 

Catunul Meris. Aci am început. din malul râ- 

ului Motru, în al 2-lea stat de cărbuni de 1:50 gro- 

sime, o galerie în direcţia N.N.E.—$.S.V. care a fost 
împinsă la. 44 m. lungime. La stânga acestei galerii 

am deschis o cameră de 4 m. pătrate sub 2 m. înăl- 

țime, în plafondul căreia am practicat puţul de aeragiti 

în înălţime de 10”-50, şi la basă puţul de căutare şi 

da extracţiune la straturile mai inferire în adâncime 

de 10" 50. 

Practicarea puţului de aeragiti era de cea mai mare 

necesitate, căci în lipsă de ventilator ajunsesem, deja 

la 35 m. în galeria "No. î, a avea un aer viciat, res- 

piraţiunea lucrătorilor era genată şi lampele nu mai 
puteaă arde de cât cu o mică lumină. De altă parte, 

acest puj de aeragiii ne putea servi mai târdiu ca puț 

de extracţiune în prelungirea pulului de căutare, care, 

după cum am arătat, să. practicat. în aplomb cu den- 

sul în aceiaşi “cameră. Acest pul, de aeragiii sa prac- 

licat de jos în sus, fiind început din plafondul came:
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rei, pe care am ' deschis?o alături, pentru a nu gena circulaţiunea în. galerii şi "am dat dimensiuni ast-fel pentru ca lucrătorii să -nu .fie incomodaţi în timpul 
lucrărei. : Se 

Din galeria acâsta, la 49 m. distanţă, am deschis o galerie perpendiculară în lungime de 40 m. Cu aceste 
două galerii am putut : studia bine alura stratului şi 
puterea lui, care a variat de la 1*,10 la 1,60. 
Pentru a cunâsce şi straturile subjacente am -prac- 

ticat un puț de căutare în aplomb . cu puțul- de ae- 
Tagiii, cu care am străbătut. două mici straturi de 0'"30 şi 0”65, la adâncime de 2210 şi. 4"S5 de la nivelul 
galeriei, şi în fine un al treilea, strat. principal de căr- 
buni la 7 m. adâncime, sub o grosime de 1"80, după : care am dat de un strat de 040 de argil verduiă închis compact, căruia a succedat un strat de şist mi- 
caceu lignitos. prea aquifer, IE a 

Isvorul de apă: ce a isbucnit din acest strat a venit despre Vest cu impetuositate şi. în cantitate de 40 ]i- ivuri pe minut, T6te încercările făcute da ţine epui- 
Sat puţul. cu. hârdae au „fost fără succes. Infructâse 
ai r&mas:şi încercările ce am făcut pentru a înăbuşi isvorul cu argil bătut şi beton. Pompe lipsindu'mi 
pentru a putea ţine puţul epuisat Şi a înainta lucra- 
rea ast-fel cum o concepusem, prin deschiderea a două 
galerii în acest al 3-lea strat principal ce se află la un “nivel inferior albiei Motrului, şi în acelaşi timp a | adânci puţul de căutare în straturile mal inferiore, a 
trebuit a ne opri aci cu lucrările de căutare. 

W) Câtumul Plostina. Aci gissimentul părându- 
mi-se în urma studiilor geologice ce am întreprins 
că afectă forma unei şea, prin urmare presintând
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mai apropiat de suprafaţă stratificaţiunile de cărbuni, 

am întreprins un puț, de căutare în valea Poreaşului, 

cu care la adâncimea de 3 m. 50 am dat de un isvor 

considerabil de apă, ast-fel că nu mal era posibilă 

înaintarea. 

Am conceput atunci idea d'a mă servi de dân- 

sul ca pui, colector, şi a întreprinde un alt puț în ve- 

cinătate.. 
Prin acest artificii am putut—in lipsă de pompe— 

a adânci al 9-lea puț până la 15: m. 50 de la supra- 

faţă, cu care am întâlnit stratul de cărbuni la 192 m. 
având 1 m. 20 grosime. Cantitatea considerabilă de apă 

ce am întâlnit la 15 m. întrun nisip verdui m'a pus 
în imposibilitate d'a adânci mai mult puţul în lipsă 

de pompe. | 
In fine un al 3-lea puț de căutare 71 am practicat 

dincolo de vălcea, cu care am dat la 7- m. 80 de căr- 

buni formând un strat prea aquifer. 

Aceste lucrări aii fost abandonate în urma repul- 

siunei arătată de direcţiunea generală. română a căi- 

lor ferate d'a utilisa cărbunii de Ploştina, de şi în- 

cercările făcute probaseră în destul că puteaii fi uti- 

lisaţi.



III 

STUDII AGRONOMICE 

s 

Din repedea n6stră expunere asupra terenurilor geo- 
logice cari constituesc judeţul Mehedinţi, se vede că 
ele presiul o composiţiune mineralogică forte diferită: 
în regiunea muntisă ele sunt formate din câte-va şi- 
ruri de calcar masiv, de şisturi calcare şi de şisturi 
argil6se închise în zona şisturilor cristaline; &r în 
regiunea colinelor şi câmpiilor din pietris conglomeratie 
alternând cu marne argilâse, şi din nisipuri şi argilură | 
combinate în modul cel mai variat. 

NATURA TERENURILOR AGRICOLE 

Un mare contrast există sub raportul agricol între 
aceste diferite naturi de terenuri, cari determin în mare 
parte composiţiunea terenurilor agricole şi cari imprim 
reliefului topografie caracterul lor particular, acest re- 
lief avend o. mare influenţă asupra condiţiunilor vege- 
taţiunei.
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In regiunea muntosă şirurile calcare, în părţile coimn- 
„puse din calcare albe compacte, formez staţiunile cele 
mai aride şi cele mai ridicate ale lanțurilor de munţi. 

Solul lor este curat fragmentar şi produce o rever- 
baraţiune de căldură vătămătâre multor vegetale. De 

“acea aceste roce ofer adesea, maj cu sâmă . pe culme, 
suprafeţe g6le şi desolate. Tâtă vegetaţiunea lor aşe- 
dată pe pante şi în înfundăturile văilor, constă în pă- 
şiunaturi şi în magnifice păduri, cari învelesc rocele şi 
le transform într'o imensă pajiste de verdsţă. 

In unele părţi masivul calcar este acoperit de un 
argil colorat roşu prin oxidul de fer, care se întinde 
sub formă de pânză neregulată şi discontinue, a cărei 

- grosime variază de la: câte-va centimetre la mal muli 
„de un metru, pătrunde în infractuosităţile calcarelor 

şi urmeză în general ondulaţiunile suprafeţei lor. 
„Aceste deposite, am arătat în partea geologică a stu- 
diului nostru, că se observ mai mult în părţile sep- 
tentrionâle ale calcarului cretaceii de la Balta la Baia- 
de-Aramă, asupra platourilor Şi versanturilor mai puţin 
repedi şi: în înfundăturile văilor. | 

Fertilitatea acestui teren agricol nuniit ptimeut 7oşa 
„este forte variabilă; ea depinde de grosimea argilului. 
Când acâstă grosime este slabă, inferidră la 0.30, te- 
trenul suferă de uscăciune din causa marei pemea- 
bililăţi a sub-solului calcar fraginentat, şi recoltele nu 
reuşesc de cât când este vre un an ploios. 

” "Cânaă argilu) are mai mult de 50 centim. şi este 
“amestecat cu fragmente calcare, solul câscigă proprie- 
Ă tatea d'a fi prea cald vara, de aceea vegetaţiunea esle 
mai înaintată de cât asupra celor-l-alte terenuri; „dar
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când pietrile sunt; prea nurner6se, alune! xecollele 
sufer. " ii 

“In resumat: dar, terenurile agricole asupra calcarelor 
compacte sunt aride, seci, uşâte, calde, puţin profunde 
şi în general improprii culturei. 

Alături însă, şisturile calcare şi argilose, cari se des- 
volt în t6tă întinderea lor cu pante may. dulci, cu o su- 
prafaţă ondulată, dai nascere'la un teren agricol. in 
general argilo-fragmentar şi mai tot-d'a-una fertil. EI 
convine perfect livedilor haturale, ast-fel că acestea for- 
mez basa imenselor şi escelentelor - păşunaturi cari se 
desfişur asupra platourilor. 

„ Aceste: păşunaturi sunt principala avuţie a comu- 
„nelor: far ga, Godenu, Balta, Cerna- Vârfu, Baluca, Po- 
ndrele şi Delul-Aare. De şi aceste terenuri ajuig la 
o înălţime 6re-cum importantă, dau totuşi în cea-mai mare 
parte bune recolte, mai cu semă de. orz. | 

Terenurile gneiso-micasiştâse, cari. se desvolt în ju- 
rul masivurilor calcare şi sişturilor argilo-caleare, sunt 
de o descomposiţiune dificilă, produc un pământ fârte 
slab, nisipos, mai: de multe ori rebel culture! ; de altă 
parte pantele lor abrupte, formele lor prea accidentate 
verfurile lor colţurate, nu sunt favorabile vegetaţiunei. 

Numai pe unde domină micasiştii cu prea puţin 
quart, terenurile sunt. susceptibile d'a da Gre-cari pro- 
ducte. In acest cas, cum aceste. roce „se descompun 
lesne, dau nascere pe platouri:la un păniânt abundent, 
dulce, onctuos, care amestecat'cu resturi solide devine 
argilo-fragmentar. şi este propriă- mai mult culturel ovt- 
zului, secarei şi cartofilor. Se vede cu tote acestea ici şi 
colo puţină cultură de grâsi. şi ovăd, dar paiul este lung 
şi subţire, şi spicele, iri, :nu pot da. de: cât, bâbe dară
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şi forte mici.. Porumbul asemenea cresce forte slab ; 
el are cocânul scurt, bâbele mici şi dese. 

O excepţiune presini aceste terenuri către regiunea 
Dunărei, unde favorisate de o climă mai dulce daă 
cele mai bune recolte în grâu, mai cu semă în. grâu 
de primă-vară, dis. ieriță. Cea mai mare parte a su- 
prafeţei lor este acoperită cu păduri de stejar. şi de 
fag, 'cari ati crescut viguros, 'însă nu şi în pantele 
prea repedi. 

In regiunea colinelor» înalte ! “Dandele de marne argi- 
l6se cari afleurez la: suprafaţă fac un contrast mare 
cu terenurile de pietriş conglomeratie ;ce le insoţesc. 
 Pietrişurile „conglomeratice formez nişte mase inerte, 

cari ocupând locul pământului bun, privez plantele de 
nuiriment.. Aceste terenuri fiind permeabile, sufer de 
uscăciune, se încăldesc mult vara, nu favorisez nici 
conservarea îngrăşămintelor active, nici descompunerea 
acelora, cari sunt puţin înaintate. Culturile her bacee, 
precum. cerealele, sunt forte rele pentru că slabele lor 
rădăcini sunt genate şi n'a .nutriment. 

Arborii cari aă rădăcini mai puternice şi cari pot 
să le întroducă printre pietre reuşesc mai bine; de aceia 
mai t6tă vegetaţiunea ce se observă în aceste terenuri 
consistă în păduri seculare, mai cu sâmă de stejar 
cari acoper platourile şi văile d6lurilor, precum. la 
“Dâbocitea. şi Ilorăţă. 

Tot în acestă regiune însă, bandele de marne argi- 
l6se, cari în zone continue străbat terenurile sterile de 
pietriş, formez cele mai fertile terenuri agricole, Acestea 
constituesc ceia-ce se numese pământurile mari, şi au 
avantagele şi inconvenientele acestora. Inconveuicutul 
principal, care este impermeabilitatea, este atenuat priu
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înclinarea suprafeţei solului care favorisă scurgerea 

apelor pluviale. ” 

Aceste pământuri sunt specialmente proprii culturei 

grâului. Asupra lor se întind cele mai frumose livedi 

naturale smâltate cu trandafiri, cari găsesc într'ensele 

răcorea şi umiditatea de cari au trebuinţă. Via chiar 
este cultivată cu succes. 

Tâte flancurile colinelor, acoperite de zona mar- 

n6să, sunt împodobite de vii prospere, cari formez o 

bandă continue de la N.E: la S.V. întue Comănesci şi 
Şovârnu, 

In regiunea colinelor intermediare şi finale, straturile 

de argil şi nisip atât de variate, cari formez masa lot, 

constituesc o regiune mal avută de cât a - terenurilor 

precedente. De altă parte sunt: mal puţin: accidentate, 

ast-fel că suprafețele lor suni mai şeţe şi'se menţin: 
în general la înălţimi mai mici. Apele curgătâre, după 

ce aii parcurat regiunile muntâse' formate de calcare, 

gneissuri şi micaşisturi, apol colinele cele. mai înalte 

formate de pietrişuni şi marne congeriane, curg mai 

încet şi mai bine adunate asupra pantelor ina dulci 
ale terenurilor argilo-nisipse, în: cari ai putut  des- 

„_chide fără dificultate văl largi şi întinse cu luncă fertile. 
„Tote aceste condițiuni favorabile agiiculturei, 'ai fă- 

cut ca populaţiunile să se concentreze în lungimea 

acestor văi. De. acea găsim numerâse sate, cari se în- 

şiruesc de amândouă țărmurile Motrului şi afluenților 
lui principali: Cosustea, Cosustiţa, Uşniţa, etc. 

Părţile cele mai fertile sunt în general fundul văi- 

lor, format din limonurile gârlelor, şi platourile puţin 
înalte, mai în tot-d'a-una acoperite cu deposite dilu- 
viale cară ascund straturile constituante. ... -
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+ Deră-pe câstele delurilor şi: asupra 'platourilor celor : mai înalte se vădă eşind la suprafață - diversele for- 
maţiuni: argilo-nisipâse, a căror com posiţiune produce 
O reacțiune bine-simţită. asupra vegetaţiunei. Când 
aceste -terenuri “ofer suprafeţei solului mari declivităţă, 
cum sunt compuse din elemente prea fragede, devin lesne  destructibile şi formez maluri râpâse şi” de- 
nudate.;. .. a 

Livedile' în acestă: regiune sunt niaj rari; nu se văd 
“de cât în fundul văilor, unde sunt anexate la exploa- 
taţiunile rurale şi unde iai numele de Jelturi. 

Jelţurile se întind nai: cu semă, “după 'cum arată 
prea bine D. Ionescu 1), între culmea Motrului şi lunca 
'Mătăsarului, unde se află 'situate “satele, Miculeşti, To- 
homiru, * Cosmiineşti, Slăviteşti, Sura, ete. - 

Pe înălţimea platourilor crese frumâse păduri: de 
stejar, cari tind a dispare în urma defrișărilor continue. 

In. regiunea câmpiilor distingem trei zone: 1) lito- 
ralul Dunărei format do bandă continue „ocupată de 
bălți şi dune; 8) o zonă centrală: nisiposă aprâpe in- 
cultă, consistând mai. mult în locuri de păşiuuni şi 
păduri; e) o zonă: extremă argilo-nisip6să, prea fertila, 
care fiind în contact cu cele din urmă ondulaţiuni ale 
dâlurilor:. participă la -vegetaţiunea lor.. - II 

a) :Dunele sunt :deserturi de nisipuri, cari result din 
“mobilitatea. ce presintă straturile - nisipâse.: da lungul 
Dunărel.. În ele se pete observa tâte fenomenele -curi 
împedică. vegetaţiunea da se desvolta. Vânturile :ridie 
Suprafeţele imobile. ale acestor nisipuri, şi. formez ma- 
luri, pe câstele cărora nisipurile superficiale sunt aşa 
de: des mişcate, în cât vegetaţiunea nare timpa sc fixa. 

1) Agricultura în Mehedinţi” de I. Ionescu.
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„. Considerate, în totalitatea lor, dunele ofer aspectul 
mai multor lanţuri de maluri,. în general. paralele : cu Dunărea, .cari se amastamosez ramificându-se în di- 
Verse.-moduri. ... a ERIE 

Bălţile sunt: nisee pânze: de apă, formate prin reţi- 
nerea .apelor curente venind. despre. N.-E. in .depresiu- 
nile ce despart 'dunele ; măi id: toţi: anil ele.sunt sub- 
mergiate. In. timpul căldurilor:. mari se întemplă adese-. 
ori de sâcă. . RI ZI REED N a Dă 
„Între. aceste bălți şi Dunăie, : ne: “spune Pr, Iosef 

Sulzer, în importanta să scriere:1), că se află .,o 
„zonă. întinsă de frumâse islazuri, mat cu s&mă pe la „ Balta- Verde, unde se adunati Tătarii în timpul ata- 
„curilor împotriva casei de Austria, rămâuâă acolo. de „la patru până la. opt. săptămânr şi impărţăâii prădile, 
„căci: în acest unghiii încongiurat -de bălți - şi de Du- „năre .erat. :iîn. siguranţă şi ave bune. păşuni 'pen- 
„tru caii lor.* Sia i 

+ 
2, 

* Acest autor: mai departe se: întrebă dacă în acestă zonă. mlastin6să n'ar fi posibilă cultura orezului, care a fost şi este şi astă-gi- destul de prosperă: în Banat da lungul: Dunărej,. a ta 
lată cum se exprimă în acestă privinţă: 

N „Mulţă s'or: fi mirând pântru ce în acestă ţâră calda 
„Du cresce bumbacul ! Şi se 'miră' cine-va mal mult, „de ce nu sc caută :ă se stabili aci cultura orezului, „pe cât timp consumatorii români întrebuințez în mân: „Cările, lor, tot aşa de' bine: orezul: precum  întrebuin: „țez bumbacul în vestminte,« i 
-. Fr. Jos. Sulzer. Physischer. Zastand oder gcographisch_— oro-. graphysch— topographysche, Beschreibung des Transalpinischen Daciens, | editată la 1781. Vol. 1. N e De
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„P6te fi însă. întrebarea dâcă clima cu tâte silințele, 

„ce-s'ar da, n'ar fi defavorabilă? a 

„Pentru orez! 8e pote dice cu siguranţă, că cine 
„Sar îndoi, n'ar avea de cât să se convingă vădând 

„holdele :de: orez de la: Giroda şi de la Omor, în Bana- 
„tul Temişorei, despre care Cristalini dice: că se produ- 

„cea acolo. orezul aşa: de bine că se putea cumpăra mai 

-„eftin de cât .cel adus din. Italia. Ore asemeni ; holde 

„de orez în locurile mlăştinse de la Orşova. pâna la 
„Brăila: .d'a lungul Dunărei. putea-vor să fie mai puţin 
„favorisate de, clima României ?. 6re aceste bălți situate 
„mai jos: şi maia Sud ar fi ele mai: puţin propri 

„acestei culturi de cât cele din Banat ?* | 

„Aşiă fi vădut de sigur cu o,mare,admiraţiune şi 
„aşiu % ciții cu o plăcere patriotică, când în manuseri- 

„sul istorie ce' am menţionat de atâtea ori asupra 
„Banatului Craiovân, aşiii fi găsit că Stainville, care a 

„fost guvepnatorul impărătesc asupra acestel ţări din 

„noii anexată, ar fi organisat. o companie, care să ca- 

„ute aurul pe suprafaţa acelui pământ în orez şi în 

„alte întreprinderi economice, de cât să formeze 0 com- 

„panie pentru spălătura aurului, pe care il căuta în 

„ganguri şi în resturi,.de . grăunţe de aur: pe cursul 

„Oltului, şi trebuia să 71 mai caute şi în munţii ş şi în 

„văile de unde „provenea.“ Ne 

„E posibil să 'mi fac ilusiunii, aâr aşi putea asi- 
„gura că o. societate pentru. cel din urmă scop nu 

„Sar fi disolyat. “îndată după “mârtea.. fundatorului ei, 

„după cum s'a întâmplat cu societatea pentru Spă- 

„lătura aurului îndată după mrtea generalului Stain- 

„ville.“ 

Arguinentăţiunea. acestui scriitor mi i pare. de na-
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tură “a nu mai lăsa nică o: îndoială în. spirit că cultura 
orezului Sar putea face cu mare succes în acestă zonă. 

| b) In zonele centrale se întind terenuii in “mare parte 
"“nisip6se, având mai multă “fixitate, 'der cari rar sunt 
proprii culturei. Pşunele ocup dci cea mial mare parte 
a domeniului agricol." e 
„Viile se cultiv cu Gre-care succes: în aseste terenuri. 
6) In fie zona limitrofă cu dâlurile finale, formată 

. dintrun amestec de argil şi nisip. în propor țiuni varia- 
“bile, este cu deosibire fertilă: Ea tonvine mult culturei 
grâului şi de aceea este aprâpe exclusiv consacrată aces- 
ui: ceveal: In acâstă zonă se află satele: "Crivina, Deve- 
selu, Scăpău, Vânju, Contiţelul, Valea Anilor, Dobra, 
Seorila, „Oprişoru, Darvari, ete... Ra a 
a e 

A PR aI E a . 
ÎMBUNATATIRILE TERENURILOR AGRICOLE 

Din acestă cpanere asupra terenurilor agricole din 
Mehedinţi s'a putut vedea că calitatea lor depinde în 
acelaşi timp de constituţiunea minerală a' solului, de 

“aceia a stib-solului, de” grosimea pământului vegetal, 
de relieful “terenurilor, de regimul apelor,. de.. condiţiu- 
bile climatice locale, etc, -, în ne de cause pre ea numer'6se 

“si prea variate. ăi 
Influenţa însă cea mai deter minantăi asupra proprietă- 

ţilor terenurilor agricole o exersă, după cum am vădut, 
sub-solul, căci din el s'aă-foimat în mare parte aceste 
terenuri, şi el este care exercită asupra : vegetaţiunel o 

- acţiune de primul ordin prin modul î în care se comportă 
asupra apelor de: ploi. 

Natura terenurilor agricole din 1 Mehedinţ, după cele 
precedamente expuse,. se resumă.ast-fel :
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E D In regiunea niuntosă 

Terenuri agricole: a) “Sub- sol de calcar compact, sol 

fragmentar s6i argilo-fragmentar. . 

d) Sub-sol de şist calcar şi. argilos, 
sol argilo-fragmentar. - 

6) Sub-sol gneiso- -miecasistos, sol si- 

Jicios şi argilo- fragmentar. 

2 In regiumea colinelor mari 

Torenuri. agr icole: a) Sub-sol marno-pietros, sol marno- 

"i pietros şi argilos. 
7 

3) In pegiunea colinelor intermediare şi finale . 

a) Sub-sol argilos, sol argilos. 

'0) Sub-sol nisipos, sol nisipos. 

c) Sub-sol argilos, sol argilo-nisipos. 

d) Sub-sol argilos, sol nisipos. 

4) În regiunea câmpiilor 

Terenuri agr icole : u) Sub- sol nisipos, sol - nisipos. 

5) Sub-sol argilo- -nisipos, sol argilos 

şi argilo-nisipos. 

In acâstă.- clasificaţiune ce am. stabilit asupra tere- 

nurilor agricole din Mehedinţi se. vede că am. ţinut 

compt atât de sol cât şi de sub-sol, căci cum am dis 

şi unul şi altul are partea sa de influenţă asupra..ve- 

getaţiunei. .. a 
Tote terenurile agricole menţionate în , clasificaţiunea 

n6stră: mu. însuşesc. proprietăţile fisice. şi. himice. nece- 

sarit unui bun: pământ agricol, de cât: în.mod . relativ.
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Terenurile agricole cari presint natura. cea mai în- 

grată sunt acelea în cari solul şi sub-solul este de tot 

argilos 'sci de tot nisipos, scu în cari, sub-solul fiind 

argilos, solul esie argilo-nisipos, s6i când în fine asupra 

unul strat de argil s6u de un 'teren impermeabil este 

aşedat un pământ curat nisipos. 

In casul când şi solul şi sub-solul: sunt  argilose 

resultă mai multe inconveniente: 

“Terenurile acestea fiind compacte şi tenace comprim 

“ sădacinele, nu le permite să se întindă şi le privez de 

contactul fertilisător al gazelor atmosferice. Ele ubsorb 

apa fără a o lăsa să teâcă, ast-fel că rămân reci şi 

umede mai în tot timpul anului. Se încălqesc puţin la 

sore, şi de aceca şi recoltele se fac mal târdiă şi suni 

în general de calitate mediocră. | a 

Când plouă mult, suprafaţa acestor terenuri este 

inundată, se formâză 0 coji compactă, impermeabilă 

aerului, care geneză eşirea germenului. | 

In timp de secetă, acele locuri se întăresc mult şi 

se crapă ; rădăcinele vegetalelor sunt atundă sfărâmate 

sai comprimate. . 

Când solurile acestea argil6se, numite. .pămenturi 

mari, se află pe câstele delurilor şi suni bine. expuse, 

defectele ce result pentru dânsele sunt mult micşorate 

şi atunci convin. specialmente culturei: grâului. 

Când solul şi sub-solul terenurilor agricole sunt ni- 

sipose, ele sunt aspre, fară consistență, aderez de plug; 

permeabilitatea lor este extremă şi afinitatea lor pen- 

tru apă apr6p nulă, mai mult de cât ori-care altele 

se încăldesc la s6re, şi friabilitatea lor este mai mult 

mărită de cât mieşorală. ERE 

Grâul, porumbul și cele-Palte plante cari cer-un sol 
14
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substanţial, se fac răi, şi nu reuşesc 6re-cum de cât 
în anii: ploioşi. - 

Printre arborii ce reuşesc mai bine este şteiarul Şi 
fagul cari formez păduri întinse, 

Când solul este argilo-nisipos ră sub- solul argilos, 
atunci, de şi pământul vegetal se bucură în .general 
do bună constituţiune fisică, dar -se întâmplă mai 
rar să fie fertil, căci. din causa influenţei ce exersă 
sub-solul impermeabil suferă adesea de un exces de 
umegela. Solurile acestea convin mai mult pentru li- 
vedt naturale. | 

Când sub-solul este argilcs, âră solul nisipos, atunci, 
dacă stratul de nisip este subţire, pânza de apă, care 
nu întârdie a se stabili intre sol şi sub-sol în timp de . 
ploe, inundză părţile cele mai de jos ale locurilor, re- 
sultă înt”o mare parte a anului, marecagie vătămă- 
tre şi pentru sănătatea publică şi pentru agricultură, 
precum se întâmplă la Balta in regiunea muntosă. 

Deca stratul nisipos are o putere destul de: mare 
“pentru a se ridica: d'asupra apelor suterane, -s6ii decă 
acestea ati o scurgere lesnici6să, atunci suprafăcia so- 
lului este prea uscată. Câte odată aceste terenuri sufer 
alternativ de secetă şi de umedâlă, după cum ploile 
suni rari sâi dese. 

Aceste terenută ai prin urmare o constiiuţiane de- 
fectudsă şi sunt în general nefertile. 
„Este der de cea mai mare importanţă. să căutăm 

miglâcele prin cari Sar putea ajunge la ameliorarea 
acestor terenuri, migloce. cari mai. de multe ori, graţie 
fericitei disposiţiuni a terenurilor geologice în Mehedinţi 
sunt la îndemâna cultivatorului.. 

Amelioraţiunile solului prin midlâce artificiale consist
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“în a introduce nuoi elemente, a modifica proprietățile 
acelora cari se află deja, a ridica materiile vătămătore. | 
Se ajunge lui acâsta prin mai multe operaţiuni: văratul, 
mârnatul, cărbunatul, plantatul, irigațiunea şi drenagiul, 
adică în general prin aplicațiunea . amendamentelor mi- 
nerale. 

Să trecem acum a examina, cari din aceste operaţiuni 
pot să 'şi găsâscă aplicațiuni utile în cele patru regiuni 
agricole din Mehedinţi, pentru ameliorarea diverselor 
lor pământuri vegetale. | 

I. Megiunea muntâsă 

Pamenturile, cari în regiunea muntâsă acoper gneis- 
surile şi micaşisturile calcarele şi şisturile argilâse, sunt 
susceptibile de mari amelioraţiuni, printre care vom men- 
ționa ca mai principală şi mai lesne de aplicat vâratul, 
căci varul se află în tot-d'a-una în vecinătate. 

Văratul consistă în a amesteca var cu pământ ve- 
getal. Varul este obţinut, cum să scie, prin calcina- 
țiunea pietrei calcare; 100 părti de calcar ur dă 
aprâp» 56 de var caustie. Acâstă substanță  lucreză 
asupra solului în mod special; tvecând în stare de bi- 
carbonat, dă plantelor principiul :calcar -care le este 
necesar; ea satură principiurile acide coprinse în sânul 
pământului; prin causticitatea sea reagisză asupra 
detritusurilor vegetale şi animale, desvoltând amoniac ; 
exerseză asemenea o acţiune himică asupra materiilor | 
minerale din pământul arabil, din care degajeză potasa 
care se giisesce în stare de combinaţiune; în fine ea 
micşorâză plasticitatea: pământurilor cari sunt prea ar- 
gil6se. |
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Procedeul cel mai ordinar întrebuințat pentru a aplica 

varul, consistă în a 1] depune pe un timp de: secetă 

în grămedi având un volum de 920—30 litruri, depăr- 

tate între ele cu 5—6 metrii. | 
Prin absorbirea vaporilor de apă aceste grămedi 'şi 

măresc volumul şi cad în praf; se întind atunci. cu 
lopata, apoi se îngrop printr-o arătură puţin adâncă 

urmată de grapare. 

Cantităţile de var întrebuințate pentru a amenda pă- 
mânturile variez după localităţi. In Englitera, dosa cea 
mai ordinară este de 200—300 hectolitre pe hectar, 

dâca solul este argilos, şi 100—900, daca este uşor. 
In Francia, în departamentele de Vest, unde se face 

o mare întrebuințare; se pune de la 60—80 hectolitre 
pe hectar la fie-care opt s6iă dece ani. 

Sunt Jocalităţi în cari vâratul se face pe fie-care an 

cu slaba dosă de 8—10 hectolitre de var stins pe hec- 

tar. Este o simplă prăfuială care de ordinar dă. resul- . 

* tate satisfăcătâre prin desvoltarea amoniacului ce oca- 

sion6ză. 

Trebue însă să observăm că deca vâratul face să 

crscă în multe împrejurări fertilitatea solului, nu pote 

" inlocui băligarul; dose. puternice de băligar trebue să] 

însoţescă, afară numai deca pământul nar fi bogat. 

în humă; atunci varul este destul pentru a procura so- 

lului o mare fertilitate. 

Pentru natura terenurilor agricole ce întâlnim în 

Mehedinţi, nu pote fi operaţiune mai avantagidsă şi mai 
economică ca vâratul. 

Iu ce privesce mai cu s6mă şisturile argil6se, usul 
d'a respândi var asupra lor, mai cu semă în provin- 

cia francesă, La Bretagne, a produs resultate minunate.
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Acest amendament a îndoit şi a întreii chiar produc- 
iunea. grâului asupra solurilor sistâse ; de acea şi consu- 
maţiunea sea a devenit enormă. In singurul depar- 
tament al Mayennei, se exploatâză pentru câcerea va- 
rului aprâpe un milion de hectolitre de cărbuni, în- 
trebuinţaţi esclusiv în acest us; 200 furnale dati anual 
agriculturei aprâpe patru miliâne “de hectolitre, pre- 
țuind fie-care 1 leu 25 până la 1 lei 50. 

Varul este pus asupra solului în doza de 94—-4S hec- 
tolitre pe hectar la fie-care trei ani, sâi de 60—S80 
hectolitre la fie-care S sâi 10 an). 

Proporţiunile în us, variabile după natura culturelor, 
sunt prea mari mai cu semă pentru grâă. Varul res- 
pândit asupra pământurilor, în partea occidentală a 
Sarthei, este asemenea considerabil, egal cu 56 din 
producţia totală. 
Im partea de jos a Loirei Inferidre cantitatea ace- 
luia-şi amendament consumat de agricultură nu seri- 
dică la mal puţin de 1.300.000 heetolitre. 

Varul gras este preferat varului slab. 
Calcarul este considerat ca o mină de aur în agro- 

nomia altor ţări, pe unde se află; şi în Mehedinţi, 
unde este aşa de mult şi aşa de bine respândit, nu e 

-un agricutor care să fie arătat. că: scie a aprecia în- 
semnatele sâle proprietăţi agricole. 

Terenurile sisturilor argilose din Mehedinţi ast- 
fel amendate n'ar servi în mare parte numai pentru 
păşunături ca astă- -QĂ, ci ar putea fi eminamente pro- 
pril pentru grâu, secară, orz, printre cereale, pentru 
cartofi, sfecle, napi şi varză printre leguminse, şi 
chiar pentru cânepă ca. plantă industrială.
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II. Regiunea colinelor înalte 

Iu intinderea acestei regiuni sunt aşedute comunele: 
Glogova, Comtineşti, Lăturdia, Bala. de sus, „Rudina, Şo- 

- 2ârna de sus, Dâlbociţa, Ilooiitz şi Baloteşti. 
Fericita asociaţiune din acâstă zonă între marnele 

argilose şi terenurile silici6se este pentru cultivatorul 
inteligent forte preţi6să, căci pământul silicios având 
trebuinţă de amandamentele calcare, acestea pole st “şi 
le procure pe loc. 

Marna întrodusă în aceste terenuri . nisipo- piotrgse 
modifică constituţiunea, lor fisică, fie prin arpgilul să 
dând mai multă consistenţă pământurilor, fie prin le: 
mentul săă calcar şi nisipul săi, făcând mai mobile pe 
acelea cari sunt tari şi compacte. Nu numai că: marna 
modifică calităţile fisice ale unui sol, dâr întroduce: şi 
diverse principii cari ati o influenţă himică. Primul - Şi 
cel mai abundent din t6te este varul, care se găseşte în 
cenuşa celor mal multe vegetale. Marna-conţine adesea 
afară de acestă, der în pr oporțiuni mult 1 mai mici, mag 
nesie, potasă şi amoniac. 

Pentru a explica efectele minunate ale marnei în 
unele -casuri, trebue să admitem în mod general: că . 
acestă substanţă are o acţiune complexă, ast-fel că ea 
comunică solurilor lipsite de carbonat de var totali- 
tatea proprietăţilor, cari fac că mai tot-d'a-una tere- 
nurile calcare sunt superidre sub raportul fertilităţei 
acelora ce sunt curat. siliciose. 

Marna trebue să fie răspândită asupra solului 
în mici grămedi, egal depărtate între, dânsele, şi să 
rămâe Jung imp expusă la influențele atmosferice;
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apoi, după ce a fost întinse, să se. îngr6pe prin gră- 
pare urmată de arat sâă săpat profund. Marna trebue 
pusă în cantitate destul de mare, care în casul bos- 
tru ar putea să se urce la 50.000 kgme pe hectar. 

Durata marnatului este cu atât mai mare, cu cât 
s'a întrebuințat mai multă materie; ea pote fi de 10, 
15, 20 şi chiar 30 ant. Este bine însă a se reîncepe 
operaţiunea, îndată ce vede cine-va că bunele sâle 
efecte numai sunt simţitâre. 

II. Regiunea colinelor intermediare si finale 

In acâstă regiune, natura terenurilor agricole fiind 
atât de complexă, midlâcele de întrebuințat . variez 
după fie-care natură de pământ. ” 

Pentru terenurile cu sol şi sub-sol argilos se pole, dâcă 
nu a face să dispară complect, cel puţin a micşora de- 
fectele ce ofer terenurile argilse, aplicându-le un mod 
de cultură apropiat cu natura lor şi amendându-le 
prin adaosul diverselor substanţe. 'Trebue: cine-va să 
le are adesea şi profund, şi să sfărăme bulgării pe cât 
esie posibil. Cu t6te acestea hu trebue a prea fără- 
mici, din causa marei tendinţe ce au părticelele lor da 
se aşeda şi aglomera. | 

Pentru a micşora impermeabilitatea sub-solului, tre- 
bue a săpa şanţuri şi rigole adânei, şi d'a complecta 
acest sislem de însănătoşire. printr'un drenagiu îngri- 
jit. Drenagiul este în aceste terenuri do mare impor- 
tanţă; el ar putea îndoui şi chiar întrei valorea unui 
teren argilos. Ar fi util asemenea a adăoga subs- 
tanțe, cari ai proprietatea d'a mat afâna pământul, 
precum nisip, pietriş, marnă calcară şi chiar var caus- 
tic. Acesta din urmă vine a se combina îp parte cu
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'argilul, lasă. libere: aleajiile ce coprinde şi favorisă asi- 
milarea' silicei făcend?o solubili. 

Dâră cum atât marnele calcare cât-şi calcarul nu se 
află în acestă zonă la îndemâna cultivatorilor, şi cum 
transpor tul lor din zona colinelor mari şi din regiunea 

muntâsă ar costa forte mult, din causa dificultății mid- 

J6celor de transport, voii recomanda un alt umenda- 

ment nu mai puţin precios prin resultale sâle, care 

se află răspândit în întrega zonă a colinelor in- 

termediare şi finale. Acesta este cărbunii ligniţă, cari 
formez o pătură. întinsă subsolul acestei zone. Căr- 
hunii aceştia extraşi şi expuşi la aer vin de.se reduc 
în “praf şi în acâstă stare, sâi singuri sâui amestecați 

cu hăligar, ar putea servi -cu profit la amendamentul. 

terenurilor argilse. Este bine a se amesteca cărbunii 

cu băligar, căcă ei vin de rețin prin absorbţiune amo- 

niacul ce coprind, care ar fi întralt-fel repede dega- 

giat. In departamentele Oise şi Marne diu Francia, 
ligniţii exploataţi sunt mult întrebuinţaţi ca amenda- 

mente. In Euglitera, unde sunt mine de huilie, se în- 

trebuinţeză cenuşa de huilie în acest scop, căci acâstă 
cenuşă conţine ca' elemente: argilul calcinat, varul, 
magesia, oxidul de fer şi de manganez. 
“In aceste țări asemenea pământuri, prin amenda- 

mente, ajung a fi proprii culturei şi mai cu sâmă grâu- 

“lui de 'tâmnă, şi atât de bine, în cât port numele de 

“pământuri de grâi; grăuntele. este abundent şi greu. 
Trifoiul, varza, fasolea reuşesc asemenea; dâră: ele sunt 

fârte puţin favorabile secarei, şi în mod mediocru ov&- 
zului, orzului, “legumelor, precum şi plantelor tuber- 

cul6se. - | 

Iu ce privesce terenurile nisipâse, cari iai o mare



195 

întindere în acestă zonă, trebue cine-va să le amendeze 
bine pentru a obţine recolte mai bunicele. Se pote între- 
buinţa cu avantagii: argil, marnă, composturi, gunoiii 
şi t6te îngrăşămintele proprii a crea humus. Trebue 
să facă cine-va plantaţiuni. pentru a .le protege în 
contra vânturilor şi în contra arşiţei sârelui, şi pentru 
ale da hygroscopicitate prin midlocul pământului de 
răsadniţă pe care vegetaţiunea 71 produce cu timpul. 

Când aceste terenuri ar fi ameliorate ast-fel, ar pu- 
iea servi la tot felul. de recolte: secară, ovăz, grâu 
de primăvâră, şi mai cu sâmi la plantele tuberculâse. 
Printre acestea din urmă, trebue să distingem cartofii, 
cari dai producte abondente şi d'o calitate escelentă. 

Iată ce 'gice şi d-nu Ion Ionescu 1) despre aceste te- 
renuri: „Pământul siă sii nisipos este cel mat răspândit 
„in plasa Ocolului. Acesta este un pământ în care se 
„face forte bine secara, de aceea şi grâul cel mai mult 
„din acâstă plasă este amestecat cu Secară, aceia co 
„Românii de dincolo de Milcov numese sârjocă, « 

Şi mal departe adaogă : 
„Nu ma! puţin sunt bune aceste pământuri nisipâse 

„pentru cultura cartofilor. Introducerea cartofilor va 
„permite cultivatorului a dobândi din acest pământ nisi- | 
„pos o recoltă de patru ori cel puţin mai mare de cât 
„este astă-di recolta de grâu. Şi chiar grâul ar trebui 
„Să fie inlocuit prin secară, fiind-că secara iar nu grâul 
„este planta care se face mai bine, care r&splătesce mai 
„mult ostenelele şi cheltuclile unul om cecultivă pă- 
„mânturi nisipâse.“ 

Peniru terenurile cu sol argilo- -nisipos şi sub- sol argi- 
los, cari convin mai mult livedilor, când ar ajunge cine-va 

') Agricultura Română din judeţul Mehedinţi de I6x loxescv,
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a le usca şi a le marna, ar putea fi proprii grâului, seca- 
rei, trifoului şi celor mai multe culturi. Aceste terenuri 
suni asemenea eminamente proprii culturei arborilor 
fructiferi, căci sunt calde şi uscate la suprafaţă, şi sub-so- 
lul este umed. 

In Francia, se profită de impermeabilitatea' unor ase- . 
menea terenuri şi de inclinaţiunea lor, pentru a sta- 
bili heleştae, cari alternez cu culturile. 
Pentru terenurile cu sol nisipos şi sub sol argilos, 
inconvenientele lor se micşorez, când suprafaţa este 
destul de inclinată ca să nu fie ape stătătâre, sai când: 
argilul subsolului se amestecă în timpul arăturilor cu 
nisipul superior, ceea-ce măreşte hygroscopicitatea sa. 
“In acest cas pământul vegetal tinde a schimba na- 

tura sa şi a deveni argilo-nisipos. - 
Se amelioreză aceste” terenuri prin canaluri de ase- 

care, prin drenagiii, şi prin marnat, 

IY. Regiunea Câmpiilor 

In ce priveşte terenurile agricole din regiunea câm- 
piilor, acelea cari aă trebuinţă de îmbunătăţire sunt 
nisipurile dunelor; dacă acestea ati înaintat atât de mult 
asupra câmpiilor este că nu li s'a opus nici o resis- 

„ienţă. După cum propune Bremontier, două operaţiuni 
sunt de făcut cu aceste nisipuri : 1“ se începe prin a pune 
dunele la adăpostul nisipurilor mobile cari ar putea să 
le năvălâscă; 2 se face dunele stabile, prin ajutorul 
semănăturilor şi plantaţiunilor. Cum de ordinar sub 
impulsiunea vânturilor de la sud nisipul strein pâte să 
se adaoge la acela ce trebue a fixa, e neapărat să se sta- | 
bilescă despre. acestă parte o serie de pari, între cari să
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se pună crăci şi mărăcini. In centru acestui fel de dig, 
dirigiat de la apus la răsărit, nisipurile vin de se îngră- 
mădesc. La trebuinţă sar putea prelubgi şi aşeda şi în 
contra altor vânturi acest cordon de apărare. Când o 
dună a fost pusă cu modul acesta la adăpostul inva- 
siunei altor nisipuri, rămâne de fixat suprafața sa. 

In acest scop se face semânături de plante, unele 
herbacee, altele lemnâse. Cele MWântâiă, cari crese mai 
iute, sunt destinate a reţine nisipurile superficiale, a le 
adăposti şi a favorisa cu modul acesta vegetaţiunea care 
creşte mai târdiu. 

Penă să dea semănăturile, se intinde asupra solului 
şi se fix6ză prin ţăruşi ramure de arbori verdi, cari au 
avantagiul d'a protege vlăstarele în contra ventului, şi 
d'a le garanta contra arşiţey soreluj. Speciile herbacee 
întrebuințate pentru semănat sunt arundo arenaria. 

Cât despre esenţele lemnâse, cred că cele mai conve- 
nabile ar fi pinul şi cypres, tamarix şi stejarul.



. 

TABLA DE MATERII | 

PREFAŢĂ 

Deschiderea minelor de cărbuni în Mehedinţi prin îniţia- 
tiva guvernului. Lucrări de explorare la Plostina şi studii geo- 

logice în vecinătate, . . ce... 

Abandonarea lucrărilor de explorare de. la Plostina, în 

urma repulsiunei arătată de administraţiunea căilor ferate 

pentru a utilisa cărbunii acestei mine. Lucrări. de explora- 

re întreprinse la Bahna. Resultatele obţinute, supuse .cu ra- 

portul No. 17 din 1884. Decisiunea consiliului technic 

Opiniunile d-lor Callon şi Stanislas Girardin asupra sacri- 
ficiilor în timp şi in bani ce necesitez deschiderile de mine. 

Studiul substanţelor minerale exploatabile în vecinătăţile 
Bahnei. Studiul geologic şi agronomie al judeţului Mehedinţi.: 

Importanţa cartelor geologice-agronomice pentru agricultură 

şi formarea cadastrului ţărei. . . . . . . . . .. 

INTRODUCŢIUNE 

O privire generală: asupra Orografici, IIy- 

drografiei, -Geologici si Agronomici judet. 

STUDII GEOLOGICE : 

I. Terenurile sisturilor cristaline 

Micaşisturi, gneisuri,. şisturi amfibolice, şisturi cloritâse, 

quarţite. ae 

Pagina . 

1-11 

MI - 1V 

-IN—VIII 

VIII -XYV 

1—15



200 

    

Roce eruptive. Granitele, Banatitele: a) porfirele quarţâse, . 
2) quarţul diorit, c) Melafirul, d) Hyperstenitele, e) Rocele 
serpentine, f) Gabro, g) Brecie trahitică. . ,, . 

Jinerale Utile. Gissimente metalifere: 10 Regiunea Dao. 
de- Aramă cu aramă şi fer oligist: 20 Regiunea Bahnei cu 
fer limonită, pyrita-Bismutină, manganez şi aramă: 40 Re- 
giunea Podenilor cu aramă în formă de malachită şi în 
amestec cu ferul magnetic: 4” Regiunea. Obârşel cu ferul 
magnetic şi chalcopyrită Peene e. |. 
dramă la Baia-de-Aramă in Dâlul-Ocnei şi la* Mărăşeşti. 

Descoperiri făcute în Delul-Urzeştilor, la Cires apr6pe de Bah- 
na, pi Podeni şi Obârşa. Date de analise făcute de d-nu Salig- 

şi Gossin. Cur acterele principale ale gissimentelor de ara- 
mă. Constituirea unei societăți de exploatare la Baia-de- 
Aramă. Cestiunea exploatărei privită din punctul de vedere 
technic, economic şi comercial , 

Perul în stare de (imonită la Bahna.. Date de analise 
Bernath, Salizny, Gossin. In stare de fer magnetic la Podeni ! 
şi Obârşa. Analisa Gossin şi Saligny cre: 

Manganezul găsit la Bahna, Marga și.Halta. Analisa Gos- - 
sin şi Saligny .. -. ea ce e e aa ee 

Bismutina găsită la Bahna. Analisa Bernath .- . . . . 
Marmura de la Breşniţa şi Bahna. .. 
Granitul la Gura-Văer' şi Bahna. ci 
Serpentina de la Podeni [ pene la Ohânga, îi ae 

îă Terenurile secundare 

Jurassul. Intinderea sa în, două Şirună muntâse din cari 
unul d'a lungul Cernei, şi cel-'l- alt spre Cloşani „bifurcân- 
du-se de la Mehadia. . cc 

Cretaceul. Intinderea sa de la” Vrciorova la Baia- de-Aramă. 
Caracterele speciale cari denot acestă forrhaţiune. Opiniunea 
eronată a d-lui Gr. Ştefinescu, atribuind” acâstă ! formaţiune 
cambrianului n. . 

Minerale utile: Piatra” de var, Piatra de. construcţie Î. 

XIX. Terenurile tertiare 

Straturile aquitanice şi mediteranee la Bahna, la Pondre 
și la Balta Basinul Rahnei arătând patru grupuri de tere- 
nură terțiare. Gravele! erori făcute „de d.. Gr. Stefănescu in 
studiul acestui basin, atât din punctul de vedere paleonta- 

Pagina 

15- 04 

9497 

97 —41 

41 —48 

483—32 
52 54 
54-55 
55-57. 

57 

57—59 

"59—66 - 
66 —67



logic cât şi geologic. Straturile de cărbuni cari se găsesc în 
acest basin şi forma ce afectă basinul , . . 

Analise sciinţifice şi industriale făcute asupra cărbunilor 
de Bahna in laboratorul de la Oravitza şi de la Eforia Spi- 
talelor, comparativ cu analisa cărbunilor de la Petroşani.. 
Incercări practice la locomotivele căilor ferate în 1876. Va- 
l6rea relativă a cărbunilor de Bahna in raport cu cărbunii 
de Ostrai . ....., ! . 

Obiecţiunile ridicate de direcţiunea generală a C.F.R. 
contra cărbunilor de Bahna. Silinţele făcute în alte state de 
direcţiile căilor ferate pentru a utilisa cărbunii locali. Di- Ă 
verse sisteme de focare intrebuințate în Germania, Austria, 
Francia, America. . a 

Basinurile aquitanice cu cărbuni la Ponâre şi Balta. Mo- 
dul de formaţiune al basinurilor terțiare de la Ponsre, Balta 
Şi Cloşană 

Straturile congeriane şi paludine. Intinderea lor de la Glo- 
gova la Gura-Văi. Acoperirea Basinului Bahnei şi formarea 
unui mic sân la Tarniţa. Idea eronată a d-lui Gr. Stefă- 
nescu, care atribue acâstă formaţiune eocenului, . . . 

Deposite paludine cu cărbuni ligniţi în straturi superpuse. 
Desvoltarea lor în Mehedinţi și Gorj. Modul de formaţiune 
al cărbunilor. Analisa cărbunilor de Ploştina. Incercări prac- 
tice pe locomotive. Valârea lor relativă, Inlocuirea lemne- 
lor în ardere la căile ferate prin cărbunii noştrii fosili, ne- 
cesară atât din punctul de vedere economic cât şi din punc- 
tul de vedere al climatologiei țări . . . | 

Minerale utile: piatra calcară de construcţiune, argilurile 
refractare, argilurile de olării, pietrele de mâră.. . 

XV. Terenurile Quuternare 

Cinci categorii de deposite diluviale. Formaţiunea caver- 
nelor. Caverna de la Balta. 'Turbierele. Modul de formaţiune 
al depositelor diluviale. Aluviunile. Dunele. ....., 

AMinerale utile: argilurile diluviale, turba, nisipurile aurifere, 

STUDII 'TECHNICE 

Lucrări technicee la Bahna inainte de 1850. Lucrări pre- 
tinse a fi fost executate în 1876, cari ar fi ajuns la desco- 
perirea a opt straturi de cărbuni, dar cari în realitate s'a 
constatat că nai fost executate . . . , 

Pagina 

67—84 

84—90 

90—92 

92—93 

93—18 

Y8- 110 

110—113 

13 - 91 

121—921 

192 —196



Lucrări sistematice întreprinse în 1880. Constatarea numai 

a două straturi de cărbuni.. Lucrări pregătitâre întreprinse 

in vederea exploatărei. Amenagiarea câmpului de exploatare. 

Diverse instalaţiuni de maşini făcute la Bahna şi modul 

funcţionărei lor . . o... 
Construcţiunea căei ferate Bahna-Vârciorova . . . . . 
Condiţiunile economice ale esploatărei la Bahna. . . 

Lucrări de căutare la Plostina .. .... . . 

STUDII AGRONOMICE 

Natura terenurilor agricole în Mehedinţi în regiunea mun- 

ilor, colinelor şi câmpiilor . ,-. . cc... 

Imbunătăţirile terenurilor agricole: a) In regiunea mun- 

t6să 0) In regiunea colinelor mari e) In regiunea colinelor 

intermediare şi finale d) In regiunea câmpiilor. . . . . 

Pagina 

1926 — 143 

143—150 

150— 169 

169—173 

173—177 

117—185 

185—197 

  
VERIFIZAT 

19a : 
ICE DP Or FE A IE CIA



7 I V, " 

XIV, , 

7, ? 

9, 2 

21, > 
8, ? 

46, 2 .. 

59, i 
6,3, 

3 
» x, 

6, 

„18, E] 

87, , 

94, 2 

9%, P 

104, , 
105, , 
108, , 
11, 
1%, , 
1%, 7 

  

ADDENDA ET CORRIGENDA 

15, 

——— 

In loc de 

Pag. Il, rând.30, , „22 
» > 7 

. 
a 

Ea
 

a“ 
a 

3 
s
a
 

3 
a 

3 
+ 

de cât 9 hilometre 

Jeologige 

AS.—S8.V. 

AS. 

rădui 

întânlnesce 

1,257 
cari se întinde 

negri lucitori în straturi 

studiu 

mine 

circomscrisă 

cucerit 

1875 

întinde 

aci formațiunile 

asemerea 

format o un 

300 

desroltată, în 

de cărbună 

care presentând 

S4 se citescă 

> 7 100 

an» decât aprâpe 

9 hilometre 

» e 1 geologice 

nas  ANE—S.V, 
an. NE 

mn n terdui 

nn n  întâlnesce 

nn 1287 
“n mp  carese întinde 

ron n hegrilucitori, 

acend straturi 

ap Stud 

a n » noi 

mn n CÂrCUiscrisă 
nn op Cut Cerilhă 
nn m 1076 

von n întindea 
a n ci, formaţiu- 

nile 

m»  QSemenea 
an. format uu 
„n » 8000 

nn»  destoltată în 

en xp» Cărbuni 

n n n CA represeu- 
| tând



In loc de Să se citescă 

Pag. 127, rând. 12, „ „ „ seit despre a. 

> ns Î3 1. „ sud prin | î... 

îm 90O, e o se Octomere x 

n 158, „ 98, i, s- „ construite în zidărie, cu 

DM țărmul RR 

so m 99, n o oa prinelpalele: în» 

„ 155, n 7, 3 so a Profilul | PR 

„157, „ Î, sm > terasamenteler n. 

nn dn. „parti . 

„162, „ 9, e se sa tihiculelor . 

sl. 6, a se oa Produseler .. 

ITI, n 23, m =» întrebunţarea ps 

174, 4, m clietuelă sk. 

n n» 9, me se pe 143.000 > se 

„ 118, „ D, sm se rererbaraţiune îs 

n 159, o Oh se satele, 3 

„183, „ 80, „n sn se, Sultzer IE 

„18, 7, 13 vw sa (seste se 

m 196, n 9 n m agricutor 3 

„192, S, „+: s amandamentele .. 

no 19, ce e o» acestă ... 

n 901, m 3 e ns L8—2111 o. 

vin „ 34, sn n sn 121—221 nn 

La pag. St după rândul 2t să se adauge: 

.e 

, 

săi, despre 

sud, prin 

Octombre 

construite cu 

pilieri şi culee 

în zidărie din 

țărmul 

principalele 

profilul 
terasamente- 

lor ! 

părțeă 

rehiculelor 

produselor 

întrebuiuțareu 

cheltueli 

134.000 . 

rererberaţiune 
sutele + 

Sulzer 

aceste 

agricultor 

“amenda mentele 

acesta. 

113—120 

 120—192 

Straturile aquitanice ati trebuit să mai sufere ridicături şi în timpul 
perivdei lor de formaţiune, inainte de depunerea straturilor mărndse me- 

diterance, care se vede că a fost însoţită de insemnate erosiuni in for- 

maţiunile aquitanice. 
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de sigur mult slăbite prin crosiunile ce ai suferit. 
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ESPLICAȚIU NEA 

Culorilor   

  

L__] Zeposito Pahudina. 
ţ 
: . 

(L] Peposite Paludine cu. a/leura- 
/nente da cărbuni în strafuri sudtiri, 

Peposite Puludine cu afleuranente 
de cărbuni esplvaladili: 

(L_] onglomerate congeriane. 

Gulcar şi marne secundare medi 
&ranee. [Leithahall:] 

formatiune asputtanicii cae cărbuni megri duciosi. 

Sisturi (hetacee. 

Calrar massio (retacai. 

[Jazeera ură (hetacce. 

10
][
 

[tr
i Jur assioe. 

Calea massie Jura ssia. 

Varmară Jurassia a. 
. 

[L__] 5 zstură eristain 
e. 

: ca II Ace eruptie 
- | | franiteSienite, furfi ve. 

Zooe eruptive rmatalitene confinenad: | 
r2nereuri de fir 7Rnanganesi, aramă, bismut ete, 

7] Serpentine însotita de minereuri de fer și. 
aramă. 

 


