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CALIMANII ŞI BASINUL NEGREI 
aBegrife ohne Anschauungen sind der; 

Auschauungen ohne Degrife dhndo Bant 

Caractere morfologice. (1) 

Regiunea, de care ne ocupăm, alcătuesce singură colțul Nord-Westic al 
„Moldovei. Ea are forma unui triunghiă aprâpe equilateral a cărui virf de. 
"West este în «Triplex confinium»> iar laturea opusă îndreptată esact N—S, 
este formată: de linia de ruptură, care mărginesce la interior masa sistu- 
ilor cristaline între Șarul -Dornei la: Nord și Gura Drăgoesei în Sud. Lun- 
gimea acestei laturi este de 16 km. Laturea de Nord-West, este în în- 
tregime -aședată pe granița către Bucovina; începend din <Triplex con. | 
finium» (1650 m) prin virful Lucaci (1777 m.) şi până în virful Șerhei 
(1650 m,), ea formeză linia despărțitâre a apelor între Neagra din Bu- 

„ covina și: Neagra Șarului; din viriul Şerbei însă ea urmeză cursul Sări- 
„şorului de. graniță până la gura lu în Neagra. Lungimea acetei linii este 
de 18 km. Laturea de Sud-West, aședată pe granița Transilvaniei, trece 
pe sub virful Pietrele roșii (1700 m.) lăsându-le în Transilvania, urmâză 
piriul Tăeturei, apoi pe Haita -până la. gura” ei în Neagra. De la” gura . - Haitei și până la gura Drăgoesei nu mai avem nici o limită naturală ; linia 

. 

  

() Harta topografică a statului-major român, foile: "«Drăgoiasa» S. VII Col. N. - «Dorna» $. VII Col. N, din aNeagra Șarului» S. VI Col. M. și foaia. respectivă din - :charta geologică). - -
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urmedă peste Calimau Ciribuc (1.460 m.) pe sub virfal Calimanilor (2013 m, 
tae terasele Buccinișului și a Deluganului, și urmeză apoi piriul Drăgoesei. 
In linie aeriană lungimea ei este aprâpe.19 km. - -. 

Alcătuită mai în: întregime din marginea unul platoi eruptiv înalt, aședat 
în faţa: marginei interne -abrupte a şisturilor cristaline, acestă regiune cu-: 
prinde în partea sa de Nord-Est, unde masele eruptive 'nu ai „reușit a se 
alipi de masa şisturilor cristaline, o- depresiune considerabilă în raport cu 
înălțimele înconjurătâre. Acestă depresiune, 'deschisă numai - în colțul de 
Nord al triunghiului. prin valea Negrei, formeză ceia ce se numesce basenul. 
Nerei (1). Luînd ca medie a înălțime platoului eruptiv 1800 m., a mar-.. 
ginei masei cristaline 1600 m. și a albiei Negrei între Neagra- Șarului şi 
Șarul Dornei 900 m., urmeză că între, basenul Negrei și înălțimele imediat ” 
înconjurătâre avem o':deosebire de nivel fârte bruscă cuprinsă între 700 și 
900. m. În trecut acestă . : depresiune . a trebuit să fie mult 'mai adincă: de 
cât cum 0 vedem astădi, căci pe când acţiunea “distructivă - a agenţilor 
atmosferici: a! contribuit tot- dauna la micșorarea înălțimilor înconjurătâre, 
acţiunea acumulătâre a cursurilor de apă a .tins tot dea- -una a umplea golul: 
rămas. Ambele aceste acțiuni opuse în efectele lor, ai. lucrat, deci în a- 
celași sens, adică pentru micșorarea. contrastului. - 

Ceva mai la West, aprâpe în centrul .platoului eruptiv, la isvârele Negrei 
şi a Dornei avem 'Ca/iman Isvoru (2031 m.) şi Zezrosul (2102 m.); resturi 
micșorate de sigur, a înălțimei de altă dată a platoului: eruptiv. | 

Cum e de așteptat din' configurațiunea terenului, 'tâte' cursurile de apă 
ce udă basenul Negrei, sunt orinduite radial - xconvergend către centru. 
"Un singur. curs de. „apă, Neagra, care 'și ia origina pe linia. despărţitâre 
a apelor între Bistriţa și Mureș, pe. înălțimele cele mai mari ale platoului - 

"eruptiv (Haita în..Pefrosu/ și Neagra în Caliman- Isvoru), formâză pârta 
de eșire a tuturor acestor .cursuri.de apă către. valea Bistriţei. Marginea 
“platoului eruptiv, care înconjâră:. depresiunea Negrei în Sud, Vest și Nord- * 
West, presintă în: Sud-West, între Piciorul Smida nouă și P. Pâlcului, un 
unghii intrând, pe unde. Neagra scapă din masa eruptivă, pentru a-și urma | 
„drumul mai ușor întâiă în direcţiunea S.W-N.E. pe lângă marginea su-., 
„dică a. basenului până In “Linişte: aci - întâlnind. în' cale-i marginea: ab- - 
ruptă a. şisturilor cristaline, încercă. numai pe o:mică distanţă o deviaţie 

“spre Nord, urmând “exact linia de ruptură până dincolo de Șarul Dornei ; 
de aci însă şi “până, la. vărsarea că în “Bistriţa Își reia direcţia primitivă 
S.W.-N.E. Tot în prelungirea acestei linii spre N. E. își. urmeză: şi Bistriţa 
străbaterea în masa șisturilor cristaline până” la Chei. 

Să considerăm întâiti cursurile. de apă cari se cobor în basenul Ne- 
grei din. partea de Est, adică din masa. şisturilor cristaline.. Lia deszăr- 

. Zitore- a “apelor între Distraţa şi Neaera este așezată aprope imediat pe 
marginca. vestică a masei şisturilor cristaline. Acestă linie î începe în Nord 
cu virful” “Serul Dorna (1.518 m.), trece prin. muntele Rusului. (1.540 m) 
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virful Zafovif (L. 616 m.) și se termină în Sud. cu Dealul Visa (4 640 m), 
“Depărtarea acestei linii de linia de ruptură Calimănel- Drăgoiasa, nu trece 
peste 4'km., pe când depărtarea ei de albia Bistriţei, trete de 16 km. Ne- 
grişora îşi are. Grigina. sub Dealul Vînăt, la 1 km. depărtare de marginea | 
Deluganului, așa că străbate mai în întregime: de la West la Est masa şis- 
turilor cristaline, Un pas mai departe "1 face Neagra Broștenilor ; ea .luân- * 
du-și origina în platoul eruptiv, străbate întrega masă cristalină între gura 
"Drăgoesei şi Broşteni. Din cele spuse urmeză dar că: "cursurile de apă 
care. udă masa şistierilor cristaline la Est de linia de ruptură, nu sunt” . 
orindautite simelric de-o parte şi de alta a marelui antichnal, ci îşi aă ori 
gina apripe de marginea vestică - a șisturilor cristaline. Explcareaacestei . 
disposiţiuni hidrografice nu o putem găsi de. cât în faptul că în Zrecut mar 

 gineainternă a arcului carpatic se întindea mai departe la West de cât cum 
0 tedem astă-I. Riurile cari străbat masa şisturilor, cristaline de la "West | 
la- Est ca Bărnaru, Bărnărelu, Negrișcra, ai trebuit primitiv să'și ia. ori-. -. 

“gina din jumătatea estică a unui anticlinal așezat mai la “West de cât cel 
"pe care'l vedem astă- -di, care însă a (ost rupt în n prăbușirea marginei in 
terne a arcului carpatic. - 

Urmeză dar că rturile, cari străbat masa șisturilor cristaline” de la .: 
„West la Est, sunt mal vechi. de că cele așezate. ze MANginea. vestică * 

" Spre basenul Negre. a 
“Aceste din urmă 'și ati stabilit cursul lor mai târdit, după ce “ruptura 

„masei cristaline s'a făcut; ele sunt. deci mai „scurte şi -căderea lor mai re- 
pede. Și: raporturile hidrografice ca și împrejurările tectonice ne duc deci - 
tot la. aceiași conclusiune, adică că marginea de. Test 'a masel șisturilor. 
cristaline presintă caracterele une) rupturi. . E | 
„Un. caracter deosebit presintă Călimănelul sI Drăgoiasa : 
„Aceste 2 pârae curg exact unul în Prelungirea celul Tall, în direcțiu nea 

N. -S, şi desemneză prin cursul lor contactul între șisturile “cristaline - şi 
masele iruptive ale Călimanilor. Pricina; care le-a dat nascere, este de na: 

-- tură 'tectonică şi am putea 'cu. dreptul să numim aceste văi, văl de 7uptură, : 
Un mic prag de câte-va "deci de -metri format. de -un colț eruptiv' al De- 
luganului lipit de Piciorul Corganului, le desparte, așa că nu cu multă muncă 

"Sar putea devia Neagra Broștenilor de la gura Drăgoesei î în Neagra Dor-.. 
nei. şi într'un viitor relativ. nu tocmai îndepărtat, „acţiunea erosiunci. va în- 

“deplini acestă captare. Avem deci, aci în miniatură, ceia ce pe scară mare - 
este representat între isvârele Mureșului și a Oltului, despărțite tot prin 
„un prag eruptiv - alipit de şisturi cristaline. . ” . 

„Cât se atinge. de” văile, care străbat, „platoul. eruptiv, configurația lor ca- 
- racteristică stă în „legătură cu constituția petrografică și resistența . deose- 

bită a, solului în care .sunt “săpate. Pe când: în marginea de .Est, din șis- 
'turi. cristaline, văile sunt în. formă, de'.V, cu ramurile- mai mult sai.mai 
puțin înclinate și c&mele desparțităre ascuţite, la” văile, din: platoul erup-, 
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tiv întâlnim: în general păreți: verticali și câmele despărţitâre” sunt lăţite, 
"așa că unindu-le am reconstitui marginea platoului râsă de ape; Exemple 
admirabile se văd pe pâriul Buccinișului, pe Neagră, la gura Haitei, apoi 

- pe Haita în sus, pe Răchitiș, Panace, etc., care 'mi ai reamintit sceneriile i im- - 
“punătâre din regiunea. porfirurilor” din. "Tirolul sudic (Egeenthal). - 

In privința acoperișului Vegetatia, impresiunea care” am căpătatto din - 
- „colţul Moldovei este că o pustiere din' cele mai [ără reservă s'a "esercitat. 

în tâte” părţile asupra. pădurilor, încât din. acest punct de vedere este una : 
din regiunile cele mai. proprii pentru studiul terenu!ui din tâtă „partea. nun 

_t6să a districtului. Un. contrast din cele mai” isbitâre îl observăm . „când : : 
“mergem pe graniță; pe când la noi mai pretutindinea . solul e gol, ori unde 
se vede câte un. petec. de' pădurice tînără, î în Transilvania se „ridică pe 
graniță ca-un părete păduri seculare. - 
"Două sai trei specii de Vaccinum (afin și. măerişor) şi tufe isolate de 
Juniperus, mai acopere aprâpe singure stincele. Pricina acestei pustiiri 
relativ recente, este simplă. Moșnenii Dornenii nu văd nici un folos imediat 
în păduri; ci voesc. înainte de tote să! și facă poeni pentru hrana vitelor, | 

„Resultatul la care: se. va ajunge: însă, "de! „se va continua fără reservă stâr- 
„pirea pădurilor, va fi că întrun: viitor, + nu tocmai îndepărtat, totul va re 

“ mânea stânca gâlă, a a 
Intr'o regiune înconjurată, de tote: părțile. de pante repeşi, este. nevoe 

mai mult de. cât ori şi unde de cruțarea pădurilor. .-. . - | 
Originea basenului Neerel. Depresiuni analâge cu aceia pe. care ove-. 

dem în: colțul Moldovei, 'sunt un  fenonien Seneral la marginea internă 
"a Carpaţilor estici; pretutindinea ele sunt. cuprinse între masa Hargitei la. 
West și marginea arcului carpatic la-Est. Ceva mai la Nord în Bucovina 
întâlnim depresiunea Dornei, care nu e de cât continuarea celei din Negra . . 
Șarului, nefiind separate una de alta de cât prin înălțimi de 200—300 m. 
Ambele ai aceiași. constituție geologică . și sunt cuprinse. între marginea 

“ruptă a. şisturilor cristaline la Est și marginea abruptă a platoului _eruptiv 
al Calimanilor la. West. Prelungind linia Dorna-Cândreni — Vigra Saruliul 

_ spte SSE întâlnim! înârea: "depresiune de la Gyergyd-Szent-Miklog, udată. 
de cursul superior al Mureșului: și cuprinsă . între şisturile cristaline şi masele 

„eruptive vechi refiumitele syenituri de. la Ditr6)- la Est și masa Hargitei „Î 
la West. - i „i - a 
"Ceva mal la Sud în îns sunt! depresiunile Cicul de Sus. și _Cicul de jos 

străbătute 'de cursul superior al Oltului şi. mărginite în West toț de masele 
eruptive ale Hargitei. Tâte aceste depresiuni sunt în legătură genetică. 
Inainte de ridicarea Hargitel și a Câlimanilor, exista la „marginea internă. . 
a Carpaţilor“ estici. o regiune j6să care se întindea departe în West. pe 

„ Suprafața. ocupată astădI de Hargita și Calimani. Pe crăpături 'derijate a- 
prâpe Nord: Sud 'și aă făcut €șirea' materiile eruptive, cari ai acoperit.cea 

- mai mare parte din acest șes, dând: nascere  Hargitei « şi Calimanilor, a 

2 a . | "2
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- curgerea : dor spre “Bot; aceste mase-er uplive. aiă “vrebuie. să întânescă-. aNar- 
| ginea ascarbată. a: arcuiui carpatir; ele nu aii reușit însă pretutindenea a 

se “întâi cu “acestă ar gine. Porţiunile diu- sesul de “altă dată, Fmase 
„ ien plute de lavă, 'aă. rămas Sub: formă de goluri, alcătuind depresiunile 
“de care am vorbit; iar locurile unde” întâlnirea s'a efectuat, le. vedem astădi . 
“-sub formă de: praguri despărțitâre. între: aceste depresiuni... 

" Esemplul cel -mai strălucit.de o asemenea: barieră eruptivă este. regiunea 
- | de lângă Csik-Szenit- Domokos între - Gyergvă- Sst- Miklos şi” Csik, formând 

- linia despărțităre” a apelor între isvârele Mureșului și'a Oltului. Basenul 
”. din-Haroiussek Trei scaune) este separat de, basenul Cicului: tot prin masele . 

- eruptive din: capătul Sudic a Hargitei. -Baseniul «Dorna: Ndgră nat este deci 
de cât un. rest din șesul: de. altă dată închis î în West de lavele Calimanlor.. 
_Aceiași origină .0. atribue G. :Frimics (1) depresiunilor de la Estul Har- 

„gitei, „de care am amintit mai. sus' Din aceste considerații resultă logic 
conclusiunea : că 7ruptura internă a Carpaţilor estică, a avut be apuutlt mai 
înaiute de ridicaiea Flărgitey și. a Calimanilor. 

În care trecut geologic s'au. petrecut fenomenele vulcanice, ce ait pro- 
 vocât indirect producerea basenurilor :de:: mai sus? Răspunsul - depinde 
natural” de 'virsta - geologică ce o atribuim. ertpțiunei lavelor: Calimanilor.. 

.„ Aceste lave” sunt 'andesituri şi cum, vom - vedea mai în. urmă, este un -. 
fapt aprâpe - pe deplin. stabilit că erupţiunea: andesiturilor în Carpaţi. a avut . 
loc în a idoua-jumătate a peridei miocene, în timpul etajului al: 2-lea: me- 
diterari; ori pâte chiar în sârmatic, Basenul Dorna- Neagra, ca și /ole cele 
amintite; nu ai “putut deci să ia. naștere de: cât imediat diipă zidicarea . | 

: Hargitei * şi a  -Calimanilor, adică cel mai “târg în a doua pare « a io : 

S
a
 

i cenului. . e n | , : îi 

.. Aceste scurte “consideraţiuni asupra origină! ș şi vîrstei: geologice a -base- 
nului “Dornei, n& aruncă în “acelaşi timp o Gre-care, lumină asupra causelor, 
cari 'aă .provocat deviarea Bistriţei din: cursul: ei normal, silind'o” să'și des- 

_“chidă drumul spre N.E. de a curmezișul celor mai mari înălțimi, în masa 
şisturilor cristaline. Cum e ușor de: înţeles, ridicarea. Hargitei și a Calima- -. 

” - nilor:a, trebuit” să „provâce . însemnate "schimbări în: cursurile de apă de pe 
pantele vestice'a, “arcului carpatic. „Neagra, Dorna,” porțiunea Bistriţei între. 
gura Negrei. Şi Cha, cursul superior -al Mureşului şi al Oltului, -.nu exis- 

| tai de; sigur sub forma pe 'care o vedem astă- di, înainte de a exista” “Har- | 
gita:: “Cursurile. de apă care. 'și luai origina îu partea: vestică a arcului : ii 

- carpatic, ai trebuit în: acel timp .să fie -normal dirijate cum sunt în „gene- : 
ral riurile “transversale, perpendicular ! pe _direcţiunea: arcului muntos adică 
de la N. E. spre S. W. ori mai bine spre centrul basenului neogen: tran- 

E silvan, aşa cum sunt astă-di Sameşul și i Mureşul după eşirea lui din masele E 
* 

  

(4). G. Primics, Die Torilager der sicbenbirgischen Landeştheite, Mierea aus 
- dem. Jahrbuche dor kOn.. ung. geol. Anstalt X BA. H. 1892 pag. 

... Da : 
. -. E .



  

8. | BULETINE. SOCIETĂȚII DE SCIINȚE 

eruptive, Neapărat că vor î fost şi "cursuri „de apă paralele cu marginea - 
de' ruptură de la. estul şesului transilvan de care am vorbit mai sus.. Valea - 
Bistriței, de la. origina: sa și. până la: gură Negrei, este o vale longitudi- 
nală; îndată. însă ce sa apropiat de marginea nordică « e. maselor erup- 
tivă, ea își schimbă driisc direcțiunea, . Mii | 

Numai bariera Calimanilor a putut. dar fi causa “acestei abateri. Inainte. 
de existența acestei barieri eruptive;. cursul Bistriţei începend din escava- ' 
țiunea Dornei, a putut să 'aibă direcțiunea de-astă-di a Mureșului, ori pote 
ceva mai spre S., nici: într'un. cas însă direcțiunea S.W..N.E, pe care o 
are astă-di în străbaterca masei cristaline, O porțiune din .acâstă străba-. 
tere a “putut fârte bine, înainte de abaterea Bistriţei, să fi fost: utilisată de un 
curs de apă, așezat pe clină vestică a anticlinalului șisturilor cristaline, 
dirijat insă în sens contrar cum merge Bistrița în acestă. parte. 
lezetura - Bistriţei: în cursul ei spre Sud- West de masele eruptive ale 

Calimanilor, precum şi a altor cursuri de apă; care udaii în acestă parte- 
- clina Westică' a Carpaţilor, a trebuit să dea nascere unui lac care umplea 
basenul Dornei. Asemenea lacuri aă existat în tâte: basenurile menționate. 
Depositele de apă dulce din. basenul Gyergyă- -Szt-Miklos, presenţa ' depo-. 
sitelor. de ză: din basenul Cicului (1), de la Poiana Stampi și. Kosna în 
basenul Dornei, sunt o mărturie despte existenţa de altă dată a acestor 
lacuri. In basenul Negrei, deși nu am . făcut. cercetări „maj amănunțite în 

- acestă direcţiuine, cred că regiunea ' de la stânga Negrei, numită. “Tinooul, 
“cel are, ar: representa -o mică turbărie. Acestor lacuri, cari ati umplut . 

| basenurile, li sai atribuit de mulți chiar un "rol activ în strebaterea 
catenelor muntâse de apele adunate într insele. 

. Auton Rehmânn (2), din Lemberg, în lucrarea sa din 1895, asupra, geo 
grafiei Carpaţilor atribue străbaterea Bistriţei prin masa -şisturilor cristaline.“ 

„a Moldovei acțiunei unui lac. Tot prin acţiunea lacurilor iezite (Stauseen). 
esplică Rehinann. şi str&baterea - Mureșului prin masa Hargitei între. Olah- 
toplița și Deda, precum și străbaterea Oltului prin estremitatea de Sud 
a Hargitei,. din. basenul Cicului în basenul din Haromsek. 

In sprijinul teoriei sale, aduce Rehmann tocmai presența depositelor E 
- de apă dulce menționate, - 

Aceste „deposite însă dovedesc: direct numai existerița lacului; faptul că 
“un lac ar fi în stare prin presiunea apelor, adunate, să provâce străbaterea | 

unei catene muntosă de peste 1000 m. deasupra. solului actual, cum € * 
casul cu Bistriţa, nu e de: loc. dovedit. - - 
Lacurile sunt un fenomen trecător: la suprafaţă pămîntului ; ele: păntă 

  

(1) G. Priinics, Op. cit., pag. 4 şi 17, - 
(2) Ant: :Rehmann. Die Lânderkunde' des! chemals oolăischeai Gebictes I Bd, Die ” 

Karpathen; Lemberg,. 1895, Referat de E. v. Romer. Mittheilungen der: k k geozr. 
„Gesellschaft i in Wien, „Bd. 39, 1896 „pag. 250. . E
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în sine însuși : 'simburile dispariţiunei lor (1). Mai ales la lacurile relativ 
mici, ca în casul noștru, disparițiunea are loc ne întârdiat: în felurite Chi .- 

„puri: prin'evaporare, prin acumulațiunile riurilor, ori „Prin găsirea unui drum 
mai, ușor la suprafaţă ori subteran. - - 

Lacul Dorna-Negra nu a putut deci să fie causa activă a unel stră- 
- bateri așa de colosale, pentru. îndeplinirea căriea a trebuit un: timp în- -. 
comparabil mai lung, de cât: existența „efemeră a unui lac. Acest lac ar fi 
putut, pâte, să. inlesnescă feulru unu Scurt timp acțiunea erosiunei în, un 
nivel ceva mai ridicat, dar. că el să- -și fi. esercitat „acțiunea. de la început 
până “la. sfirşit, este cam.greii de închipuit. 4 SI 

- Asupra causelor directe a acestei str&băteri, ne lipsesc până acum date 
positive. Din cele spuse reese dar: E 

1) Ridicarea barieret eruptive. a Calimanilor a prâtocat deziarea Bis 
Zriței, silind-o să strebată masa șisturilor cristaline. Si 

2) Acestă strebatere nu a 2 putut începe de cât cel mai târdiiă a fi ele 
"* miocenutul... a a ă E . - 

Caractere geologice și petrograrice.. 

Din punctul de vedere geologic, colțul Moldovei e e constituit din 2 părți 
diferite prin origina ca și prin forma lor:" 1) din masele eruptive ale Calima- 
nilor și 2) din deposite. „palaeogene și un mic sloiii de şisturi cristaline, 
ambele formând . fundul basenului Negret Sa. considerăm : acum în „parte 
pe fie-care. - 

„MASELE ERUPTIVE DIN. CALIMANI 

 Consideraţiuni generale. 

La marginea Vestică a Carpaţilor Moldovei se ridică masa , eruptivă cea 
mai puternică din Europa, care “în literatura geologică pOrtă numele de 
Masa Hargilei = Hargittazug: Ea începe în Sud de la J7â/nas, în Comit. 

| " Iăromszek (trei 'scaune) şi se continuă neintrerupt în direcțiunea arcului . 
carpatic până în piriul Zihula şi pasul “Borgo-Prund la Nord, adică până - o 

i în. 0 linie, care ar. merge de la. Dorna Watra' la. Bistriţa. Lungimea ei e 
,  aprâpe. 150 km, iar lărgimea cea mai -mare în dreptul: Calimanilor este * 

"de 60: kim: .In. Est," acestă masă eruptivă se ridică repede și vine mai pre- 
tutindinea în contact cu masa şisturilor cristaline și cu masa eruptivă veche 
a sieniturilor de la Ditră; acolo unde atingerea nu s'a îndeplinit, aă. luat. 
nascere basenurile de care am vorbit mai sus. “In West ea. se lasă treptat - 
în basenul neogen transilvan. | Mai a 

  

IE “ Ed, Briickner. Dic: feste Erărinăe und ihre Formen. 1598 pag, 343. : | |
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Porțiunea din masa Hargitei aședată la Nord de străbaterea Mureșului, 
constitue înălțimele : Calimianilor. Cum vedem numele de «Ilargittaziig» _- 
dat masei întregi, este, usurpat de munții Hargitei, din causă că în. aceşti - 

„munți s'a făcut. întâile studii: detailate asupra acestor mâse eruptive. 
„.» Intinderea cea mai considerabilă a “maselor. eruptive, vertical și orizontal pa 

- 0 găsim tocmai” în Calimani și numele de masa: orgie Catimant ar 
. corespunde mai bine .cu raporturile- orografice,. . 
„La N. de Calimani. apar. încă ca posturi inaintate masc eruptivă isolate; 
luând parte la constituținnea: A/5i/or : Roduel. - - Di 
“Mai departe în continuarea Hargitei- Calimani. spre. N. w, urmând cur- 

_: bura. internă a arcului car patic, apar masele eruptive din munții Gutin, de 
- la Felso-Bânya și. Kapnik- -Bânya, care se. continuă apoi neîntrerupt - până 

în 'munții Vihorlat î în nordul Ungariei constituind pe o lungime 'mai bine - 
de 200 km. așa numita: Masa Wihorlatului și a Gutinulul = Vihorlat- 

 Gutinsug, Spre W. de Vihorlat, urmeză apoi -pe- o lungime de 100 km: | 
„masă eruptivă Zperjes- Tokay, dirigiată N.-S.; după linia de ruptură” care! 
"separă în E. masivul. Tatrei de restul arcul. carpatic. La sudul: Tatrei 

  

. apar în: fine alte mase eruptive ca: masă, eruptivă străbătută” de: Dunărea ..:.. : 
în apropiere de Buda-Pesta (Donau- -Trachytmasse), apoi: masele eruptive 
ce” constituesc munţii Cserhat, Matra etc. „Dacă “la :acestea "mai. adăogăm 

_- masele eruptive nouă din “munții Biharului și din Banat; vedem, că'se com: 
„. ”"plectEză arcul vulcanic, care. în epoca terțiară înconjura marea panonică, i 
_? representându-ne î în miniatură, cercul, de foc. care. înconjoră, astă. di, „0cea- - -: 
nul pacific. i a aa _ 

| Calimani! nat sunt da de. cât 9 verigă din azest inp vueanie a ap; 
-. Zerțiare. - în . Ă . ia . ae 

... “Ca cele din urmă “prelungiri spre! N. ale. Calimianiloc apăr în Bucovina 
“ masele eruptive din. basenul Dornei, Constituind înălțimile Piatra Dornei 
şi acele care “formeză: linia . despărțităre a: “apelor intre Neagra-Bucovina'şi . -:: -- 
Neagra- Șarului, Şi aici în Bucovina ca și în Moldova, platoul eruptiv se. 

_ termină abrupt și vine în- contact cu depositele, terțiare” vechi, cart consti- 
tuesc în W, basenul. Dornei... . - a 
„In Moldova marginea platoului andesitic. trasă pe harta. geiietală, 1:50.600 | 

+ “ar avea -cuisul. următor: începând în N. din piriul: Sărișorulut, de graniţă, 
ceva la E.'de „Bitca- -Andreenilor, trece peste extremitatea estică. a Bilcei: 
Negrenilor și a. Ziciorilui- Șerba. îni Serișorul “de mijloc, urmeză apoi peste 
Bitca Buzuletiilor, făcend un unghii spre-W. sub: Piciorul lui Țarcă, de 
aci uimeză, pirtul: Pricobenilor, trece la- E. de Bitca Rinculul, dirijându-se ! 
spre S. W. pe sub Piciorul Lat și Ficiorul P, i/culuă până în albia Negre | 
In acest punct, între Piciorul Fâlculul de-a stânga Negrei și Piciorul Smida 

“nouă de a. drepta, este unghiul intrând spre W. al platoului. eruptiv, pe 
„unde Neagra „Seapă « “din masele eruptive. D= la capătul Smida. nouă, ori
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mai exact de la gura pirului Tiganului,. marginea eruptivă urmeză exact în direcțiunea N. E. ca și cursul Negrei până în Danace. o. 
„Malul drept al Negrei” însă ca şi malul stâng este constituit din deposite palaeocene, până ceva la E. de Neagra Șarului şi-apoi din șișturi crista- - - “ine până în Panace, Masele eruptive de a dreâpta Negrei se ţin. tot-d'a- una la. Gre-care distanță de mal, așa că nu rămâne îndoială că aceste mase.- - Sunt suprapuse depositelor palieocene și sisturilor cristaline din malul drept, 

iar nu separate de diusele prin o ruptură; care ar fi arătată pe teren pi în valea Wgri. Pe i. E 
" De la Coverca, marginea platoului! eruptiv urmeză exact linia de rup-: . „tură NS, -prin piriul Că/ivzăne? până în Păltiniș și apoi! prin pîriul Dră-" | goesel până în Neagra Broștenilor, Da o o „O limită mai tranșantă între: 2 părți constitutive deosebite de cât cum o 

î “E în E    
| i alma |: 2iovo 

Fig 

vedem pe linia Călimănel. Drăgoeasa, e- greu să ne o închipuim. Mai ales “pe piriul Calimănel, pe drumul între Păltiniș şi Coverca, în o vale care pe: - „„ “une locuri abia ajunge la 10 m. lărgime, avem spre W: marginea abruptă a imaselor eruptive din Delugan, spre E. marginea abruptă a şisturilor. „cristaline din Piciorul” Călimănelului, Fig Ra „Să insistăm acum puţin asupra aspectului sub care ni se înfățişcză par- „tea Calimanilor întârsă spre Moldova. - Am întebuințat de atâtea ori nu- „mele de z/atoă fiind-că n'am găsit altul mai potrivit (1). | j - Consideraţiunile: următsre vor justifica întru cât-va întrebuințarea aceste 
„expresiuni. Su ae - DI a * Ridicându-ne din Păltiniș pe virtul Dealului Vinăt, ori în virful Călimă-  - 

  

( 1) In nomenclatura germană Calimani conrespund la tipul de munți numit Tafelberee.. 

. 

.



- sele.eruptive neovulcanice din Carpaţi. 
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nelului pe marginea vestică a masei șisturilor cristaline o privelisce 'din cele' mai de admirat o avem înaintea ochilor;. în E. şi N. vîrfuri legate "prin câme mai mult: saă mai puțin ascuțite alcătuind masa șisturilor cris- 
taline. In' W, cline lăsându-se în “formă -de terase” spre depresiunea Ne. „grei; câmele cari unesc înălțimele eruptive sunt late; ori acolo unde cur-. sură de apă le desparte, se termină tâte prin păreți: verticali. Aceiaşi im- presiune de-platoii înalt o căpătăni și când'Suntem la «Triplex confinium» pe o cmă plană care unesce Pietrele roșii cu virful - Zucaci, e aședată o piramida: triunghiulară de gres, înaltă de 2m:5o, a cătei cele trei. fețe pri- vesc_ spre cele trei țări surori; stinghirite aiurea de a se privi frățesce, aci ” în acestă piatră "Și daii mâna -de unire în tâtă libertatea munților, - 
- Pe acest, platoii se ridică vertical Pietrele roșii (recte negre cenușii) al- cătuite din. bancuri orizontale de andesit, formând sus pe virf un soiă de: 
masă, Același aspect pe virful Lucaci, unde aridesiturile- sunt. separate in 
straturi subțiri dispuse aprâpe orisontal. Din înălțimea acestui platoii, „se 
cobor radial spre centrul basenului, câme rotundite = picidre, care 
în vale se termină abrupt. Nu arare-ori, întâlnim în susul piraelor zerase - 
/ransversale, ca d. e, pe Bucciniș. Dese-ori observăm pe piciore colâne ver- 
ticale, terminate plan, alcătuite din 'bancuri orizontale ca d. e. sub Lucaci, 
Unind virfurile” acestor stânci, constituim înălțimea de altă dată a unei te- 
rase dispărute. a o 

Aspectul cel are astă-di marginea platoului e upitv în baschul Wegrei, 
ua e produs dar de diferite curente de lavă, care pornind din centrul ma- 
sei Calimanilor, ar. fi inaintat radial spre centrul basenulă, ci este pro- 

„dusul numai a erosiunei apelor. In Calimani n'avem deci de a.face cu 
curente de lavă, (Strom) ci cu .răspândiri- orisontale de mase fluide, care 

“Sai sleit acoperindu-se unele pe altele (Decke).. - 

  

> LITERATURĂ 
- Părerile vechi asupra constituțiuneă FHargitel. 

Tote. cerceţările de până astă-di asupra. rocelor din Hargita-Caliman aă 
„.. stabilit: sigur că” aceste 'roci aparțin tâte la un singur tip de: rocă; anume 

"la Audesit, In literătura. veche însă găsim. pentru aceste .roci întrebuiin-- 
„„țate aprdpe: csclusiv numele de: Zrac/us,- Griiusteintrachyt şi: chiar. Ba- 

1 

"salt; P6te unul din. capitclele cele mai instructive din petrografia Carpa- * 
- ţilor este legat” tocmai de -numele rocelor de mai sus..) scurtă privire în 
acestă literatură ne va lămuri întâi confusiunea „în numirea rocelor și al 

„doilea ne va ușura înţelegerea. multor probleme geologice legate cu ma- ” 

Zrachit, — Roca, pe care petrografii de astă-di o numesc trachit, nu 
Na 

= - = 
iai rr.
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„_esistă în Iargita-Caliman. Numele de ttachit însă asociat cu. diferite epi-- tete, îl găsim forte des întrebuințat în literatura dinainte de 1878. Pricina acestei contusii provine: a | e 
„1). Din o determinare greșită; sa considerat “drept. sanidiu,- fără un esamen mai amănunțit, ori-ce secţiune de feldspath care sub microscop apărea ca un singur individ cristalin, ori constituit numai din 2 lamele - ceia ce „cum .se știe se întâmplă des și. pentru feldspaţii triclinici. Sa: „nidinul însă” este. singurul element mai , caracteristic. al trachitului, deci roca trebuea să fie atribuită acestui tip.. i “ 2). Influenţa trecutului, „căci și” în știință ca” și în tâte, ramurile activi- tăței omenesci, trecutul împieteză în present. Spunem adesea lucruri, numai 2 ” pentru rațiunea fOrte simplă că le a! mai spus -și alții. Baronul de Richt- - 

hofen (1), care în 1859—60 a pus basa studiului rocelor eruptive terțiare 
din Carpaţi, n'a întrebuințat pentru aceste: roci de loc numele de andesit 

- tocmai, fiind-că acest nume era pe atunci cădut în deconsiderare (2) şi „abia în 1861, fu reîntrodus în sciință- de 7. Roz/. Richthoten întrebuințedă 
în loc de andesit numele de < 7rachiţe cenușii = Grauetrachyyte>, şi con-. 
sideră ca element caracteristic a grupei trachiturilor nu sazidizul ci 
oligoclasul ori în general un -feldspat iriclinic. - ERE 

In 1863 Guido Srache, urmedă: în numirea rocelor mai în întregime pe | 
Richthofen, însă fiind-că numele de andesit începuse deja a și din. uitare, 

„el întrebuințeză pe lângă numele de trachit și numele de andesit, pe 
acest din urmă însă de multe ori cu “sfială, asociindu-l cu numele de _tra- 
chit. Așa după Stache (3), Hargita-Caliman este constituit :mai în între- 
gime din “trachituri, şi printre aceste trachituri predomină /rachitul- 
andesitic—andesitischer IT. rachyt, pe lângă care se mai află și Sanidin- Oli 
goklas- Irachyt și basalturi anamesitice și doleritice. Relativ la divisiunea 
andesiturilor în azadesituri cu piroxen și: andesiluri. cu cnfilol, propusă 
deja de Justus Rorh în TS61, Stache spune categoric că nu se pote în- - 

„, trebuința pentru andesiturile din Transilvania, de Gre-ce za se cundsce o . 
"7ocă de acest soiii în care augitul predomină (4). o II 
In 187S, Frans Ilerbich (5) stă cu totul sub influența celor doui din- 
tâiă, ba încă inconsequenţele în care: cade cu întrebuințarea numelor sunt 
şi mai sărităre în ochi Pe de o parte, neputendu-se desbara de numele 
de trachit, iar pe de alta analisa rocelor ce le avea sub ochi, dând alte 
elemente de cât acele caracteristice trachitului, ajunge la nume ca: Ap- 
desin- Amphibol- Augit- Trachyt, «d ndesint- Augit-T rachyt==Augit- Andesit. Şi 

(D Baron V=Richthofen. Studien aus den ungarischsicbenbârgischen Trachytge- - > birgen. lahrb. der k. E. gcol Rcichsanstalt XI. 1860 pag. 153—277;-" ” (2) Ferd.Zirkel. Lehrbuch der Pctrographic. 1895 [1 Bd. pag. 595 şi 358. 
- (3) Hauer u. Stache. Geologie. Siebenbirgens, 1863, pag, 314. - 

(4) Stache, op! cit pag. 70. . “ 
(5) Fr. Herbich. Das Szekleriand 1878 pan. 319- -320, 

,
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“lucrul surprinde cu atât mai. mult, cu cât în descrirea ce o dă: rocelor cu 
„numele de mai sus az wrenfionisă de loc Sanidin Şi totuși. întrebuințeză 
numele de zrachi? la un loc cu numele -uzdesit pentru aceiași rocă (1). 

In 1882 Szabo, face ultima încercare în favârea numelui de trachit: 
EI propune să se redee trachitului accepțiunea primitivă întrebuințată de 
Richthofen adică: «să se numescă trachit rocele eruptive care în general 
sunt porose și aspre, a căror feldspath, de orl-ce natură ar fi, este de 
cele mai de multe ori sticlos, și a cărui membrii. basic! nu conțin olivină - 
ca element esențial (2), Mi i - 

Acestă încercare de a. esclude numele de andesiz „a r&mas. cu drept: - 
fără succes .chiar în Ungaria. Deja din 1879 începe a se întrebuința pentu 
rocele din-masa Hargita-Caliman, numai numele de audesit. - 

Din cele spuse urmeză. dar că numele kilometrice ca: Andesin- Amphi- 
bol- Augit 7 rachyt, ori numele. hybride ca Andesit- Trachyt, pe care leîn. 
tâlnim în literatura veche, sunt nume părăsite de mai bine de 20 de ani, - 

- de toți cari. Sati ocupât: mai de aprâpe cu rocele din Hargita-Caliman 
„Aceste nume corespund la o fasă istorică a petrografiei ; astă-di însă când: 
acestă sciință își are norinele ei bine stabilite și dispune de metâdele de 
cercetare cele mai exacte, aceste nume nu mai a nici un sens, 
. Griinsteintrachy. Acest nume 'care are un deosebit interes geologic, - 
îl întâlnim de: asemenea în literatura veche dat rocelor din Calimani. Rich- - 
thofen a impărțit din 1860, rocele eruptive terțiare din Carpaţi, după vîrsta 
erupțiunei lor: în următârele 4 grupe: | | 

1) Griinsteintrachyte=propilit, . 
2) Grauetrachyte==andesit, 
3) Riolite==trachituri 'quarzifere, 
4) Basalturi. - a | | 
Seria erupțiunilor terțiare s'ar fi deschis în Carpaţi, după Richthofen, cu 

Griinsteintrachitele, care.ar representa așa dar membrul cel mai vechii 
“şi s'a stins cu basalturile “membrul cel mai nou. i . 

„In 1863 Guido Stache (3) admite ucâstă succesiune. numai 'că în grupa 
rioliturilor' = trachiturilor quarzifere a lui Richthofen, deosebesce o grupă 

a trachiturilor guarzifere dechi=ăltere Qnarstrachyte, pentru care pro- 
pune numele de“ Zaciţ, după numele 'vechei Dacia și O grupă a 7rachi- . 

- Zurilor guarsifere noriă=jungere Ouarztrachyle, pe care le lasă 'tot sub 
numele de riolite dat de Richthofen Succesiunea “probabilă a rocelor - 

„eruptive terțiare în “Transilvania ar fi dar după Stach: armătârea : _ 
1) Griiasteintrachyte=—propilite, ă 

  

(1) In partea relativă la depositele neogene, Herbich întrebuințeză numai numele . Andesit, o .. Di a (2) In Zirkel. Op. cit. vol. II, pag. 358. | - 
(3) G&. Stache, Geologie Sicbenbiirgens, pag. 48 și 72, 

. . II , - ei ă
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2) Trachitură quarzifere vechi==dacite, 
3). Grauetrachyte—andesite, 
4) Trachituri quarzifere novă=riolite, o „” 

5) Basalturi. e - 
In 1867 Richthofen găsi că şi în America de. Nord, în Sierra Nevada, 

roci "eruptive_ asemenea cu  Griinsteintrachițele, ocupă aceiași posițiune 
geologică ca și în Carpaţi, adică sunt mai vechi de cât trachiturile „obici-. 
nuite și andesiturile. EI. propuse -pentru aceste roci numele de propilit,. 
fiind-că printrinsele s'a deschis porțile 'activităței vulcanice terțiare. 

Acestă succesiune în timp a rocelor eruptive terțiare, recunoscută în- 
tit de Richthofen în regiuni așa de- depărtate. ca America de Nord și | 
Carpaţi și considerată în 1878 de Gotfrey ca normală în masele eruptive 
ale Japoniei, a fost până în 1878 admisă în sciință ca una din cuceririle cele 

- „mai splendide a petrografiei geologice, alcătuind așa numita < Seria dul 
 Richihofen>. IE : 

De la început însă nu s'a definit precis terminii acestei serii, Sa avut 
întâii de tâte în vedere numai observaţiile incomplecte geologice; cât. 

„despre constituția - amănunțită mineralogică, care singură ar fi putut să . 
definescă mai strâns acești termini, ca a rămas reservată timpurilor ma * 
nouă. ă - - 

Cum s'a vădut, tocmai “numele de racit, în înțelesul de astădi al 
petrografici, a rămas atât la Richthofen cât și la Stache afară din serie. 
In timpurile nai noi s'a căutat să se scape <prin “tangentă; din “acestă 
încurcătură, escludând din serie dacitele lui Stache și considerând tra- 
.chitele proprii dise, mai tinere de cât andesiturile şi. mai vechi de cât. 
riolitele. Așa că «Seria lui . Richthofen> “cum -o vedem şi astădi prin 
cărți, și acceptată în urmă de. însuși Richthofen (1), este alcătuită din 
termenii următori începând cu. cel mai vechii: 1) Propilit. 2) Andesit. 3) 
Trachit, 4) Riolit — Liparit. 5) Basalt. SI 

„. Punctul cel mai slab al teoriei lut Richthofen î însă stă tocmai: în ter. 
minul întâi, în așa numitul Griinsteintrachyt = Propilit Richthofen -î 
troducând “acest nume în știință, s'a basat numai. pe considerații geologice, 

„nu a reușit însă nici o dată să stabilescă o diferenţă petrografică precisă, 
“ între propilit şi între audesiturile cu hornblendă. 

În descrierea „macroscopică pe care o dă Griinsteintrachytului. spune: 
«Griinsteintrachytele se „desting mai țot-dea- -una prin-o coldre verde în- 
„chisă care adesea-ori trece în brun verditi ori în? negrii; aceste coloră. 
"pot să fie înlocuite și prin o' col6re cenușie- fumurie (rauchgrau). . Ilorn- 
blenda are particularitatea că mal tot-dea-iuna, este verde închis, cu o structură - 
necomplect lamelară adese-o -oră fibrâsă după axa principală, ca în Uralit> (2). . 

  

(1) Richthoien. Făhrer. fir Forschuagsreisende, 1886 pag. 573. 
„OI Richthofen. Op. cit. pag. 228-229, citat şi în Stache op. cit., Pas. 70-80.
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Cum vedem, sub aceste caractere ar putea să încapă cât. de comod + și un 

ândesit cu hornblendă. 

"Vorbind de câracterele propilitului din Nevada spune: «It escâpes descrip- 

"tion; ît may att his present time safely be founded on what the botanist - 

would call <habituss, a certain general character which” is-as easy to re- 

 cognize by: the eye, as it is difficult to describe it in 1. words and: impo- 
sible to define its 'causes (1). > 

“Așa dar propilitul ar fi o rocă care scapă unei descripțiuni precise; 

ea se pâte ușor recuntsce cu ochii, dar este grei a o descri în cuvinte. 

“In 1877, Zirkel a . căutat, să stabilescă a diferență petrografică între- 

Zropilit și audesit. 

“In studiul stă asupra rocelor din America Nord: Westică, Zirkel ajunge la 

conclusiunea că ! “propilitul. trebue din punctul de vedere - mineralogic să 

„fie considerat ca un tip de: rocă deosebit .de andesit. In, sprijinul idee 

sale aduce vre-o 9.puncte care tâte sar resuma: propiliturile ai tot-dea- 

una.o masă furidamentală (Grundmasse) - cristalină, pe: când andesiturile 

posed tot dea-una.o basă steclâsă isotropă ; hornblenda în propilit are 

“în secțiune tot dea-una culore vârde și: o structură fibr6să, pe când 

"andesit ea apare cu coldre brună și e mai tot dea-una înconjurată cu o 

„margine negră de .opncit (2). | 
| „Asupra acestei chestiuni, se încinge între petrografi o discuțiune vie al 

"cărui resultat este; că iz punct de vedere mineralogic este imposibil. a 

separa propiliturile. de audesiturile cu “amphibol, Aşa  Rosenbusche (3) 

„consideră propilitul nu ca „un 'tip de sine stătător, ci ca un: facies, ca o 

modificațiune 'a andesiturilor şi. daciturilor,. provocată de acţiuni solfatarice - 

„și termale. Deja din 1880 Doeltar 14) caută “a dovedi - caracterile -propi- 

  

litului lui Zirkel şi la andesiturile din Transilvania; resultatul la care ajunge 

- însă este! că mai nici o dată aceste caractere nu se găsesc întrunite tote. . 

-. la'una şi aceiași rocă, ci sunt numerbse transițiuni către andesit și dacit, 

Din punctul de vedere geologic Doelter constată că atât în. privinţa modului E 

„de presentare cât și în. privința virstei geologice” nu se cunâsce nici un fapt 

„- positiv, care ar arăta vre-o deosebire între propilit și andesit, | 

Să vedem acum dovada geologică, singura pe care s'a basat Richthofen, 

„să separe propilitul de andesite, adică dacă în adevăr el e mai: vechi - de 

cât tâte cele alte. roci: neovulcanice. “Neaparat că. avem în vedere. numai 

raporturile. din Carpaţi. 

a) V. Richthofen. Natural „system ot volcanic rocks. Mem..of the Acad. ot Cali- 

fornia 1867, citat în Zirkel. Op. cit. pd. II pag. 585. . 
(2) F. Zirkel Lehrbuch der Petrographie Bd. II pag. 584—594. 
(3) Rosenbusch. Mikroskopische Physiographie der massigen Gesteine 1896". 917. 

(4) C. Doelter. Ucber das Vorkommen de Propylits u. Andesit in Sicbenbirgen 

Mi.n u. Petrogr, Mitb, D II Bd..1880 pag. 1. ă 

 



BULETINUL SOCIETĂȚII -DE SCUNȚE | e 17 

Cel întâii care s'a ridicat contra seriei dul Richthofen a fost 7, Szadd (1), 
El arată că în apropiere de Schemnitz, erupțiunea andesiturilor cu augit a avut loc în periâda sarmatică, pe când erupțiunea rocelor pe care astădi le numim 7zolite (Biotit-Ortoklas-Quarztrachyt) cade . în straturile cu In- 
termedia = eocen superior, așa dar mult mai vechi 'de cât andesiturile, 
tocmai contrar seriei lui Richthofen. Intre Propilit şi andesit mu esistă după Ssabă nici o deosebire genehică, că o erupțiune de sine stătătove a. Probililului nu a avut loc nici o dată. G. Printics (2), relativ la ande- siturile din . Calimani constată: Până acum un sa adus nic! o dovadă că propileturile sunt mat vechi de cât „andesiturile. Iu Calimani Propili- turile= Griinsteiutrachytele un se Presintă în mase isolate, ci tot dea-una asociate cu ' adevărate audesutuii „şi legate cu. diusele prin /ransițiuni /reptate.. i Ia Da i 
Auton_Koch (3) constată că in munții Rodnei, Griinsteintrachytele sunt. în legătură cu andesiturile. prin transițiuni reciproce şi. că hornblenda verde caracteristică propilitului se găsesce şi în andesiturile normale. 
B. o. Inkep (4) arată că la Nagyag rocele numite: Propylit,  Griin- nstcin Andesit, Dacit sunt din tâte punctele de vedere “legate prin tran- sițiuni numerâse şi deci trebue socotite că aparținend la una, și aceiași formaţiune eruptivă. | ă a a Î- In 1886, intervine în discuție însuşi acel care aruncase mărul discordiei. Baron d. Richhofen (5). Basa teoriei sale era deja sdruncinată şi deci. $S trebuia să facă ultima sforțare pentru a o apăra. Conclusiunea la care. Es ajunge este că pe cale mineralogică nu se pste ajunge la. vre-un resultat |: decisiv, ci numai raporturile geologice pot transa cheştiunea. Curn: am vădut însă și 'acestă dovadă geologică pentru propiliturile din ' Carpaţi „era deja de mult infirmată, și totuși Richthofen susține și acum că erup- ţiunea propiliturilor a avut loc [a începutul ciclului, . i 

După ce spune, că &rupţiunea' rocelor terțiare în Siera Nevada ca și în Carpaţi s'a: succedat constant în ordinea care am vădut-o mai .sus, Richt- „hofen mai adaogă o lege mai largă anume: <a fost două epoci în care | ait luat nascere crăpătări de: erupţiune (Eruption 'spalten). Prin crăpăturile dinu epoca întâi asi eșit unele după altele : propilit, "audesil, trachit şi. riolit, iar - prin cele din epoca. a. doua esclusto numa? basalturt> (6). Cum 

! (1) ]- Szab6. Das Verhăltniss der Numuliteuformation zum Trachyt bei Eisenbach „năchst Schemnitz. Fâltani KozlSny IX Iahrg. 1879 pag. 442. 
-- (2) G, Primies. Petrographische Untersuchung der cruptiven Gesteine des nordlichen - Hargittazuges, Făldt., Kozl. IA 1879 No. 9—12, a 

(3) Ant. Koch. Neue petrographische Untersuchung der trachytischen Gesteine aus der (şegend v..Rodna F6ldtani Kozlny 1880 X 219. _ aa (4) 5. v. Inkey. Nagyag und 'scine Erzlagerstătten, Neucs Iahrb. 1836 | pag. 422, - -145) Richthofen: Fiihrer etc, 1886 pag..561—564. 
Richthofen Op. cit. pag. 474 ăi a 

(6) ii ! PA » pag, . ALIOTEG . | 
- , 

$ . 
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vedem ajunge Richthofen mai la o serie alcătuită de doui termeni, nu- 
mai că în termenul înteiii polinom, erupțiunile -nu s'a succedat unele 
„după altele așa cum o cere teoria anteridră. 

Ne apărat că o acomodare complectă a teoriei cu apele, e ar fi însem- 
nat negarea ei,-ceia. ce cam rar se întâmplă. 

După 1886, dovedile contra seriei lui Richthofen se inmultesc; tâte cer- 
cetările de până astă-di ai aretat că pretutindenea riolitele=equivalente acide 
a trachiturilor și dacitele==equivalente acide a andesiturilor, szz maY vechi 
de cât Andesiturile, tocmai contrar serisi lui Richthofen. | 

La urma acestui studii, când mă voit ocupa mai 'de apr&pe: cu vârsta 
geologică a andesitului voi avea ocasie a aduce mai -multe fapte în spri- 
jinul ideei de- mai sus: Ma 

Nu pot încheia mai bine aceste considerațiuni asupra numelui Griinstein- 
trachyt=Propylit și asupra seriei lui Richthofen, de cât exprimând înscurt ve- 
derile renumitului petrograf ungur, Zr. Schafarzil (7) asupra aceste chestiuni: 

1. Afâ? din punctul de vedere petragrafic cât și din cel geologic," pro- 
pilitul nu formeză. o grupă de roci deosebită. EI este numai o modifica - 
iune, care se pote presenta la tote vocele cuprinse altă dată sub nuiele 
„general de trachit (andesit, dacit, trachit, riolit) stând în strânsă tegătură 
cu rocele normale respective din care a nat nascere. 

2. Ciclul de eruptiune a vocelor terțiare a început în Ca'paţi cu roci 
mai acide, care - cuprind ortoclas ;- rocele mai dbasice ca andesiterile atit 

“erupt mal tirdiă. Propilit basic adiiă care provine din modificațiunea an- 

desiturilor, nu Sa observat la începutul ciclului. 

Basalt. Roca numită basalt este de asemenea citată în literatura veche 

ca luând parte la constituțiunea masei Iargita-Caliman. 
Stache (2) o menționeză în munții Hargitei, la “Topliţa și pîriul Tihuţa 

în Calimani. i 
Herbich.(3) o cittză şi el în Calimani. Koch şi Primies | (4) o descriti şi 

ei sub numele de basalt doleritic=—doleritische Basalt, în Calimani în va- 
lea Bistriţei . transilvane, Cercetările mai noul însă ati arătat că aceste roci 

nu sunt alt-ceva de cât andesitur? giroxenice. cu olivin, așa dar un ter-. 

„min basic al andesiturilor, formând trecerea la basalturi. 
- Adeverate basalturi însă ae Sunt. dovedite Până acum, în Fa? pita. Catiman. 

Literatură specială asupra Calimanilor. 

„Din cele spuse s'a vădut că despre un studii petrografice mai serios a 

-rocelor din Ilargita-Caliman nu pote fi vorba de cât cam de la 1878 i încâce, .- 

adică în urna lucrărilor lui Stache și Ilerbich, 

  

(1) Fr, Schafarzik. Ucber dice Propylite-l'rage Făld, Kozlonyi. 1886 pag. 858, 

"(2) Stache Op. cit. pag. 52.. : 
(3) Herbich Op. cit. pag 342. 
(4). Primics, Op. cit.
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„Cât se atinge de Calimani, ambii acești autori nu s'aii ocupat mai de 
aprope cu dînșii. Siache “spune numai că aceiași constituție ” petrografică 
ca a Hargitei, trebue a se presupune şi în Calimani. Asupra părții de “la 
<Triplex confinium» Stache citedă după vos. 4/44 care a visitat acestă 
regiune în 1854 următârele: «ceia ce surprinde mai mult este trachitul . 
de la Triplex confinium, sub Pietrele roşii. El este aici în totul asemenea - 
unei ave; într'o pastă negră se văd nenumărați cristali mici, albi de feld-- 
'spat, şi straturi fârte porâse de lavă alterneză orizontal cu straturi com- 
pacte, în tocmai ca în curentele de' lavă a vulcanilor. Păreţii porilor sunt 
tapisați cu un mineral verde, care se pare a fi allophan (1).» . - 

“In 1872, Vincens Hansel (2), descrie din partea Calimanilor din -spre 
Bucovina, căte-va roci şi anume din: valea Negrei, Piatra-Dornei, Magura 
şi valea. Dornei. Resultatul la care ajunge este că aceste roci sunt _t6te 

“audesituri cu: hornblendă. Sanidin cu totul subordonat. Allophanul lut 
Alth nu este un mineral ci un amesțic de feldspath, “opal și un mineral. 
verde. | 

In 1878, Herbich (3) face numai câte-va “menționări fără nici o im- 
portanță, de dre-ce studiile lui s'ati raportat numai la <ţara Secuilor». 

In 1879, G. Primics (4) descrie din Calimani și anume din: valea Bis- 
„triţei,. valea Tiha, muntele Heniul și nuntele Stri mba, rocele adunate de - 

A. Koch și Herbich, păstrate în muscul din Cluj sub numele de Griin- 
steintrachyte. i ă SI 

Aceste roci sunt: 1) andesituri cu amfibol_ 2) andesituri cu amfibol 
şi augit 3) andesituri cu augit şi 4) basalturi doleritice. Intre andestu- 
rile cu amphibol descrie 2 grupe: una cu basis steclâsă. și. alta cu pasta 
cristalină. Deja înainte de Primics, Ant. Koch descrisese din Calimani 1) 
andesituri cu augit și 2) basalturi doleritice. IE 
In tâte aceste lucrări, nu vetem nicăeri vorbindu-se de presența în an- 

desituri a vre-unul piroxen 7roimbic. ” 
Din 1872 însă Tschermak arătase că o parte din. piroxenul andesitu- 

rilor din Țibleș este dialagia. Faptul, că-tocmai în andesituri augitul 
„presintă destul de des un. pleozroismus pronunțat, cu colori în aceleaşi 
tonuri ca în /ipersthen (5), fusese pricina că mulți petrografi, în lipsa 
unui examen optic mai amănunțit, luaseră hiperstenul drept augit. Cer- 
cetări mai amănunțite aă arătat însă că multe din andesiturile cu augit 

  

(1) Stache. Geologie Siebenbirgens. pag. 325, . 
(2) V. Hansel. Die petrographische Beschaffenheit des | 

Bukowina. Verh. d. k. k. geol. R. A. 1872 pag. 150. 
(3) Fr. Herbich, Op. cit., pag. 337. i | 
(4) G. Primics: Petrographische Untersuchung der cruptiven Qesteine des nărd- 

lichen Ilargittazuges. Foldtani. Kozlâny, IX 1879, No. 9-—12. E 
(5) EL. Rosenbusch, Mikroskopische -Physiografie der gesteinbildenden Mineralien. 

1892. pag. 552. : n 

Trachytes der .siidlichen, .
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“sunt andesitură cu hipersten, oră pe lângă augit conțin şi hipersten, 

"In 1883, Wiitmann Cross, arată că în andesiturile din America. nordică, 

hiperstenul este fârte răspândit. Din asest timp andesiturile cu hipers- 

ten încep a se înmulți pe contul andesiturilor cu augit.. 

In 1883. /. Becke(1) arată că multe din andesiturile din. Hargita și 

Calimani, descrise de Ant. Koch, Primics, etc. ca andesifuri cu augil 

conțin -forte adesea cristali de dronsit şi în multe varietăţi augitul dis- 

pare mai cu totul așa că ăvem un andesi/ cu dronsit, Dintre localitățile: 

din. Calimani cu ast- fel de andesituri, Becke citeză : muntele Lucaci din 

Moldova, apoi Timăti, Piatra Dornei etc. 

_ In 1885, A. Schmidt descrisese de la Mâlnas (extr emitatea sudică a Iar- 

gitei) . un andesit ca augit în care găsise hipersten; ' se. îndoesce însă 

dacă acest mineral pote să fie considerat ca o parte constitutivă a acestui . 

andesit. Auf. Koch (2) revine în 1888 asupra acestei întrebări și . emite 
ideia că hiperstenul în acestă localitate este uu product născut în cră- 

păturile rocei prin acțiunea fumerolelor. Am adus acest fapt pentru a se 

vedea neincrederea, ce se avea la început în hipersthen ca element ConN- 
stitutiv al andesiturilor. 

Meritul de a fi arătat răspândirea colosală a. hiperstenului în andesi- 

turile din Carpaţi se cuvine fără îndoială eminentului petrograf Fr. Schafar- 

zik (3). In admirabila și instructiva sa lucrare din 1893, asupra andesiturilor , 

din munții Cserhât, cl arată. că mai. tâte aceste .andesituri, considerate 
-la început ca basalturi, și în 1880 de Schafarzik singur “ca andssite cu 

augit, sunt anaesite cu hipersten. Lucrarea lui Schafarzik a esercitat . chiar 

-de la început o puternică. influență și asupra cunoscinței andesiturilor din 

Hargita-Caliman. . - - 

Deja în 1595 WM. Piţy * şi-a propus a “ studia din noă, după noile me- 

_tode, rocele din Hargita şi. Calimani, adunate în museul din Cluj, și 'care 

fuseseră deja studiate de Ant. Koch, Primics etc, tocmai în scopul de a 

dovedi rolul hiperstenului. în aceste roci, Exemplarele studiate ai lost 

în număr de 300, cu. 160 de secţiuni. .. - A 

| Resultatele la care a ajuns. Pay (4) le dai aici în intregime, fiind că 

ele represintă ultima fasă a “studiilor petrografice în Hargita- “Calimani. 

- (1) E. Becke. Uceber die Unterscheidung von Augit und Bronzit in Dinnschliffen 

Mineralog. u. petrogr. Mittheilungen. V. 1$83. pag. 529. - 

"(2) Ant. Koch. Ucber die Verhăltnisse des Vorkommens des IIypersthenihăltigen 

Augitandesits von Mahnas in Ostsicbenbiirgen. Orvos-termesz- ettudemânyi. Ertesito. 

-1889 pag. 297. - 

(3) Fr. Schafarzik, Dic Pyroxen- -andesite des Cserhăt. Mittheilungen aus der Iahr- 

buche der hgl. ung. geoiog. Anstaldt. IX Bd. IInift. 7, 1895. . 
(4) M. Pâlty, Pctrographische Studie iber die Andesite des Hatgitta Gebirges. 

Ertesită der medic; naturwiss.. Section des Sicbenbiărgischen Muscumiercins Il. XX 
Tahrg. 262-264, Kolozsvar 1895 în unguresce. Reterat. de Stadeczkr in Fold. Kozlânyi 
1896, pag.: 315. : 

-
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- Aceste resultate sunt: 
“1. În privința mineralogică : 
Plagioclasul, în tipurile cele mai acide „aparţine la oligoclas, în cele 

mai basice la azdesin. : 
Ortoclasul se întâlnesce rar. Cele-Valte elemente constitutive Sunt: biotit, 

amfibol, âugit, hipersten, olivin. Accesorii: tridimit, titanit, etc. 
2. Tipurile de roci pe care le destinge sunt:. 

I Andesite cu biotit şi gitarz = dacite, numai în două locuri, 
IL Andesife cu diolit și amfibol mai ales în Sud pe lângă Biidos. 

„IUL Andesite cu amfibol şi anume: 1) andesite cu amfibol, 2) andesite 
“cu amfibol și hipersten și 3) andesite cu amfibol. și augit. 

IV. Andesite cu piroxen în care destinge: 1) andesite cu un piroxen 
nedeterminabil, 2) andesite cu hipersten şi augit, 3) andesite cu hiper- 

“sten, 4) andesite cu augit și hipersten, 5) andesite cu augit şi i 6) an- 
desite piroxenice ce contin 9/zpip. 

Din tstă literatura care mi-a trecut sub. ochi, resultă că numai pote fi. 
„vorba de trachit, ori de Griinsteintrachyt și basalt ca luând parte con- 
stitutivă în masa ' Hargila-Caliman.. Tâte rocele ce constituesc acestă masa 
sunt aaidesituri. Dacă trachituri adevărate se pot presenta, ele trebue să 
se găscscă ca inclusiuni, ca corpuri străine cuprinse în tufurile, conglo- 
meratele și blocurile andesiturilor, rupte în erupțiunile lavelor andesitice 
din o vatră vulcanică mai veche. Chiar tufurile care înconjură masa Hargita- 
Caliman la esterior, pot să fie în parte. adevărate tuturi trachitice, un rest 
al unui acoperiș vulcanic mai vechiii, peste care s'a aședat lavele andesitice 

. care ai dat nascere Hargitei ş și Calimanilor în lorma sub care-i vedem astădi, 

DESCRIEREA ROCELOR 
Rocele pe care le am adunat în escursiunile pe Calimani sunt în număr 

de vreo 40 exemplare, cele mai multe diferite în aspect. In 35 de secțiuni 
le am “determinat în Institutul de Mineralogie și Petrografie a Universităţei 
din Viena de,sub direcţia profesorului G. T'schermak. Ceia ce a trebuit! 
să am în. vedere, în studiul acestor roci, ai fost înainte de tâte proble- 
mele geologice legate cu presența lor. Pentru a. permite controlul unor 

» studii mai detailate asupra acestei prea interezante regiuni, voi descrie rocele 
grupate după regiunile de unde. provin. o 

a . J 

Rocele din Delugan şi Bucciniș, 

_ Clina estică a Calimanilâr din acestă regiune cade în formă de terase . 
spre Păltiniş, pentru a se alipi de marginea vestică a masei șisturilor cris- 

z



. 

- 
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taline. In malul stâng al pîriului Călimănel, lângă crîșma din Păltiniș, ob- 
servăm d'asupra șisturilor cristaline și amestecate în aluvium furi 1ra- 
chitice și sfărămături de trachit, care nu sunt de cât continuarea celor 
de pe stânga -piriului Drăgoesei, despre care voiii vorbi mai încolo, Dea- 
supra acestor sfărămături  trachitice urmeză imediat andesiturile. Deschi- 
derea, de care vorbesc, este prea mică pentru a îndreptăţi conclusiuni mai 
departe, așa că chestiunea dacă aici avem de aface cu un acoperiş eruptiv 
mai vechii de tufuri trachitice, peste care s'a revărsat lavele andesitice 
mai nous, rămâne a se dovedi pe deplin în alte deschideri mai favorabile. 
Urcând din Păltiniș spre marginea abruptă a terasei. Deluganului, apoi 
peste terasele Buccinișului până aprope sub Piatra Calianu, întâlnim pre- 
tutindenea roci de acelaş tip, adică audesituri piroxenice. In marginea te-' 
raselor, unde le putem observa admirabil, sunt tot-d'a-una separate în dau- 
Curi, straturi, fOrte des chiar în plăc? subțiri de 2— 3 cm. ca în nisce 
adevărate fonolite (1). Inclinaţia acestor straturi este în general mică, între 
10%—309, de” multe ori aprâpe vrisontală. Plecarea lor este mai tot-d'a-una 
spre W., adică spre coama Calimanilor. Tâte andesiturile din acesta re- | 
giune ai o coldre cenușie, o structură macroscopică Borfirică cu firul mă- 
runt ori mijlocii, „adică sunt constituite din o masă omogenă, care sub lupă 
nu se resolvă în cristali, în cari sunt împlântate elementele cristaline con- 

„stitutive: /agioclas şi pirozxen. Acestă masă fundamentală Grund asse 
„este în general compactă, fără pori, are duritatea unui feldspat, nu face | 

de loc efervescenţă 'cu HCI chiar pe suprafețe expuse intemperiilor, 
Sub. microscop, masa se arată constituită mai în întregime did itero- 

lite feldspatice, pulbere de magnetit și pâte din granule mici isolate de augi?. 
O substanță sticlsă isotropă=—=basis, -este r&presintată în fârte mică câtime 

_ca-un soiti de ciment forte subțire între 'microlite, In pari6da extrate/urică - * 
"de efusiune a magmei, acesta a fost deci în “mare parte consumată în 

„formarea microlitelor. Ast-fel de structură a masei fundamentale, constituită 
esențial. din microlite feldspatice idiomorfe şi din substanţă amorfă în can- 
titate variabilă, o numesce Roseizlusch structură hialopilitică =— /pplapi/i- 
tische Structur, iar Zirckel cu o expresiune fârte. plastică cei &lasget: ântter 
Mikrolithenfils». O structură pibtaitică tipică, în sensul lui Rosenbusch,. 
adică în care substanță amorfă să dipsiscă cu totul, nu “am 'observat; de 
alt-fel este-fârte probabil că o asemenea formă” de structură să fie vzumai 
teoretică, deşi Schafarsik o menţioneză în câte-va casuri rari la andesitu- 
rile piroxenice din Cserhât, ; | 

Elementele constitutive de prima generaţiune, adică separate din magmă 
“Încă din peridda întratelurică sunt: Plagiocias, augit, hipersten şi magnetit. 
Ca elemente accesorii am observat intr'un cas Quars Şi în câte-va G/ivin:. 
a a ă i . o. Ă ” ” (1) Acestăseparațiune în straturi este cum se știc un fenomen posterior răcirci 

„lavei, de aceiași natură ca separațiunile în plăci în Phonolite şi  separațiunile pris- 
matice în Basalturi,-
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Plagioclasul ocupă tot-d'a-una rangul înteiă în privința mulțimei in- 
dividelor.. Mai tâte cristalele apar în lumina polarisată constituite din nu. 
merse Jamele polisintetice de grosimi diferite; rar. observăm secțiuni simple . 
ori numai din 2 lamele. Pentru determinarea speciei de feldspat m'am 
servit de caracterele date de Leoy (Etude sur la dâtermination des feld-. 

„ spaths, pag. 31) din valorile unghiului de extincțiune .în zona de simetrie 
“ perpendiculară pe (010). In rocele de care mă ocup, valorile acestui unghii 
sunt în cea mai mare parte de casură cuprinse între 22%—35%, avem deci 

„de aface “cu un /zdrador. In câte-va casuri am observat și valori coprinse 
între 350—450, deci Zifozoniț. Augilul se presintă! în prisme relativ grâse 
adese-oti tăiete oblic la capete, ori în granule aprâpe rotundite; secţiu- 

__nile basice sunt octogonale, formate prin desvoltarea aprâpe de o potrivă 
„a feţelor (100) (010) și (110). Striurile de clivagiii după |110). Extincţiunea 
pe care am observat'o în unele secțiuni || c este cuprinsă între 25%—409, 
Sub nicolii încrucișaţi se observă - adese-ori îngemânări după (100). Pleo- 
croismul când există cu tonuri în brun-gălbui și verdiii-palid ca în hipersten 
de obiceiii mult mai slab. Culorile de polarisaţiune, - corespundând -unei 

- birefringențe mai puternice a augitului, sunt mult mai vii de” cât în hi- 
persten.. - . - ă 

FHiperstenul se presintă -în prisme - lungite, cristalografic clar mărginite, 
terminate drept, ori cu feţe de doviă, în lumina naturală se presintă colorat” 

"în verdiii-palid ori cu tonuri în brun ori galben forte șterse, adesea-ori 
„când cristalii sunt de ajuns de subțiri aprâpe incolor. La cristalii mai mari 
observăm crăpături longitudinale și transversale nu tocmai regulate; sub 

“un grosisiment mai mare recun6scem o structură fibrosă desă e. Afară! 
„de aceste : forme complecte' hiperstenul se mai! presintă în colonade ori 
bast6ne care arată o divisiune transversală evidentă. Secţiunile basice de 
asemene octogonale ca și la augit, din. fețele (100), (010) și (110), aceste 
patru: din urmă însă mai puțin desvălite apărând ca trunchiături pe colțuri. 
Sub nicolii încrucișaţi secțiunile de hipersten se sting paralel și perpendicular 
cu direcțiunea lungimei lor. Pleocioismul pronunţat cu culorile: Palid verdii, 
run roșietic şi brun gălbi. Culorile de polarisațiune puţin marcante, 

| Ingemănari nu, se observă nici. odată. | DL | 
Pentru deosebirea andesizurilor . piroxenice în subtipuri nu ne putem 

conduce de cât după cantităţile relative a augitului și a hiperstenului. Cum . 
să știe însă deosebirea acestor două minerale în secțiuni, este în multe 
casuri îndoelnică. i | | - Si 

Secţiunile de augit esact perpendiculare pe zona prismei, şi. secțiunile 
longitudinale dupa -(100) se sting de asemenea. drept (£. Becke. Ueber die 
Unterscheidung von Augit u. Bronzit în andesit Min. u.- petrogr,: Mitth, 
V Bd. 1883 pag. 527) şi tocmai aceste secţiuni arată adesea-oră un ple- 
„ocroism destul .de pronunțat, cu tonurile din hipersten. (Rosenbusch. Mi. 

„„croscopische Physiographie 1892 pag. 522). | ! | 
4
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In asemenea 'casuri îndoelnice numai 'un- esamen optic am&nunțit în 
" “lumina, polarisată paralelă şi convergentă pote decide. Pentru scopul mai 

„mult geologic ce urmăresce acest studii, m'am servit de caracterele men- 
tionate pentru deosebirea acestor două piroxene. | 

Magnetitul este forte respîndit în tâte eșantiliânele, des semănat în. 
masa rocei, el se presintă în secţiuni opace, negre, rectangulare, mai des 
însă în grămedi de mai mulți individi îngemănați, tot dea-una cu forme 
proprii bine definite față cu cele-l-alte elemente adică clar îdiomorf ; el e 
tără îndoială. elementul cel mai vechii, căci îl găsim ca znclusiuu? în tâte 
cele-l-alte elemente, fârte des în augit și hipersten. In câte-va casuri am 
observat secţiuni negre neregulate cu marginile dinţate, ori grupe de fire 

negre încrucişate în unghiă drept; -e probabil deci ca o parte din ele- 

, 

mentul negru, pe care îl iaă drept magnetit, să aparţie la î/pzenit. 
Cum să scie ilmenitul. întovărășesce fârte des augitul şi olivin în ande- 

situri, Un mijloc sigur - pentru a-l deosebi de. magnetit este dacă tratăm 
preparatul cu HCI diluat, ferbinte, granulele de. magnetit se solvesc pe când 
ilmenitul - mai grei solubil rămâne (Schafarzik, Pyroxen-Andesite des 
Cserhat. 1895 pag. 346) . . - Ia e | 

In andesiturile din Delugau și Bucciniș, "ambele elemente piroxenice 
sunt puternic representate; în unele secțiuni se 'pare că domină hiperstenul, 

„în altele augitul. Ceia ce reese. din studiul acestor roci este că o deosebire 
în andesituri cu augit şi andesituri cu hipersten este neaplicabilă; cel mai 
potrivit este tipul numit de Zirkel andesite cu pirozeu (monoclinic și . 
rombic).: a e o. 

Caractere” vulcanologice. Cum se scie între erupțiunile vulcanice cari ai 
loc astă-di. la suprafața pămîntului se pot deosebi 4 tipuri: 1. Erupţiuul. 

- amestecate din. revărsări de lavă fluidă și proiecțiuni vulcanice (cenușe, 
bâmbe, etc.), cari daii nascere. la. așa numiții sfrafo-vu/canii, constituiți 
din o alternanță desă de straturi de. lavă compactă și de tufuri, de unde: 
trebue să corichidem la revărsări repeţite 'de lavă întrerupte prin ploi de 
cenuşe, Aceste straturi sunt în general înclinate din centrul vulcanului spre 
piciorul conului vulcanic. Tipul acestul soiă de erupțiuni îl avem în Vesa: 
și Etna. 2. Erupliună de lavă, în care aii loc mai numai revărsări de lavă ; pro- 
iecţiunile lipsesc aprâpe complect. Aceste erupțiunid ait nascere la forme dis- 
coide lăţite, alcătuite aprâpe esclusiv numai din straturi de. lavă, fără al- 

„ternanţă de tufuri. Tipul în vulcanii din Patvai. 3. Erupținul de Cenuşe 
in care apar la suprafața pămîntului numai proiecțiuni fără lavă, ori acestă 
din urmă e cu totul subordonată, ex,; Moute matovo, Ți zn2boro, etc. q. Erupfiuut 
de vopori în care magma nu ajunge mai de loc la suprafață, ci-aă loc numai 
explosiună de gazuri, dând nascere la o formă g6lă, la o escavaţiune, pe su- 
prafaţa pămintului. Exemple: Bandai-San în Japonia (1888). Diferențele 
între aceste 4 tipuri de erupțiuni își ati causa numai în cantităţile diferite ' 
de gazuri absorbite în magmă. O magmă săracă în vapori provâcă O erup-
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ținne de lavă; un conținut mai mare în gazuri dă nascere la erpfiuur 
mizfe; când conţinutul în gazuri este fârte bogat avem îrzpţiuni de cenușe, 
în fine dacă gazurile sunt în mai mare cătime în raport - cu magma, ai 
loc erugfiună de vapori. Natural că între aceste 4 tipuri de erupțiuni există 
tâte transițiunile posibile, chiar pentru unul și acelaş vulcan considerat în 
diferite timpuri. (Ed. Briickner. Die teste Erdrinde. 98 pag. 110). 

Pentru lavele din Delugan şi Bucciniș și în general din Ilargieta-Cali- 
mani, vin în considerație numai cele 2 tipuri dintâi. In regiunea de care 

“ne ocupăm, n'am observat nicăiri fufuri oră boambe vulcanice, isolate ori 
alternând cu lavele, de şi îi marginea teraselor avem deschideri de mai 
multe deci de metri; același lucra lam observat şi pe piriul Bucciniș, unde 
avem deschideri de mai multe sute de metri, după cum vom vedea în 
urmă. Am avea deci de-aface aici cu un tip de evupțiune de lavă. Lavelz 
basice andesitice de pe Delugan aă trebuit dar să fi fost relativ sărace - în gazuri, de ajuns de fluide şi răcirea lor să se facă încet, așa că gazurile 
saii putut exala în linisce și ușor la suprafață, dând nascere după sleire la. „roci compacte ori fârte puţin porâse, separate în plăci, adică la. forma de 

_“lavă care în nomenclatura germană pârtă numele de Plattenlava “ori fla- : denlava. Sărăcia inasei fundamentale în substanţă. sticl6să- și constituţia ei 
„în cea mai mare parte din microlite, pe care o observăm. la andesiturile 

- de pe Delugan, vorbesce tot pentru o curgere liniştită și o răcire treptată a acestor lave. - E ÎN | a - „O altă conclusiune, la care ajungem din. modul cum se presintă lavele 
" andesitice în acestă regiune și în general în-tâtă partea ce o cunosc“ 'din 
Calimani, este că aceste lave s'a respândit mai mult orizontal ca nisce 
pături fluide aședendu-se una peste alta, dând nascere după sleire la în- 
fășurarea geologică a unei mase eruptive numită decle= pătură. In Cali- 
mani nu avem deci de atace cu o masă eruptivă care-s'ar presenta în - curente==sfzom, pornind din o parte centrala și răspândindu-se mai mult 
în o direcţiune. Solul peste care s'a revărsat lavele Calimanilor a trebuit dar să fie în general plan; acesta e șesul despre care am vorbit la înce: 
put că se întindea la marginea vestică a arcului carpatic, înainte de: a 
exista masa Hargietta-Caliman şi al cărui rest.îl vedem astă-di formând . 
fundul basenului Negrei. - IE n | 

O napă fluidă, fie ori cât de viscsă nu sar putea ținea în echilibru 
pe o grosime de 'şo9 m. cum e în casul nostru diferența de. nivel între 

„Păltiniș și terasa cea mai superidră a Buccinișului, e natural dar să ad- 
mitem că avem de a face cu mai multe nape ori - cursuri de lavă cari sai suprapus în diferite. tinipuri. Aceste curgeri periodice se pot recunâsce în natură după szrăturile de scorie — Schlachenschichten, care trebue să se înterpună între straturile compacte ale. lavei sleite. Aceste 'szrazury de... _ Scoriă se formeză, cum să scie pretutindeni unde lava fluidă vine în contact 

,
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cu obiecte reci ori în “atingere cu aerul, prin vrmare înainte de tâte la 

suprafața cursului de lavă și da partea sa înferidră. | 

Ca o consecuență a unei răciri mai rapide urmedă ” că aceste s/ra-. 

(uri de scorii sunt 'mai -bogate în basă sticlâsă şi fârte porâse, de 
multe ori chiar spongi6să, pe când partea mai internă a “curentului ră- 

"cindu-se treptat devine după sleire compactă, aprâpe în întregime cristalină, 

_cu-puţină basă 'steclâsă. În regiunea de care vorbim n'am întilnit aseme- 

nea lave porâse; pe piriul Bucciniș insă le întâlnim fârte des, după cum 

vom vedea mai departe... : . 

Mai sus de muntele Bucciniș, în Piara Caliman, sub c&ma Calimanului, 

“pe Caliman Ciribuc, pe coma dintre Pietrele roșii şi Lucaci, lavele porâse, 

cavernose, cu aparenţa de sgură, sunt. fârte respifidite. 

Secţiunea alăturată (Fig. 2) dusă din virful Calimanului în virful Paltinis, 

- dă o idee de înfăţişarea masei eruptive din acestă regiune şi raporturile 

ci cu șisturile cristaline. Pe -stânga piriului Drăgoesei, este .o bandă de 
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tufuri trachitice. Despre aceste roci însă me voi ocupa în urmă mai de 

aprâpe. | a 
Să. considerăm acum în special rocele ce alcătuesc Deluganul ș și muntele 

Bucciniș, descriindu- le în succesiunea lor verticală de jos în sus. 

1). Pârâul Calimănel pe stânga, “lângă crișma din Păltiniș. Roca are o : 

culre cenușie presărată cu puncte albe, casură neregulată, o. structură 

porfirică fin granulară, este dură și separată în plăci până la 5 cm. gro- 

„Ssime,. In masă se văd numeroși cristali de feldspaz descompuși în o sub- 

„ stanță kaolinică; apoi secțiuni subțiri cu strălucirea stecl6să, pe suprafața 

cărora se văd cu lupa striurile-caracteristice Plagioclaselor. Pirozen în gra- 

nule negre verdii, apoi mici particule negre și pete roșietice de natura unui 

oxid de fer, care dai secțiunei, când e privită î în lumina reflectată, un ton. 
în roșietic, 

Su m. Masa=Grundmaşse, de: colGre « cenușie deschisă, este constituită
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“aprâpe în întregime din microlite de feldspat și din o pulbere ncgră des 
.. presărată, O substanță amorfă==basis, în fârte mică Cătime, ca un ciment 

subțire între microlite. Elementele cristaline separate în acâstă masă sunt:.. 
Plagioclas în table. mari ori secțiuni rectangulare, constituite din nu- 

” merâse lamelle polisintetice. ” 
Extincţiunea 270 —— 350, deci un Labrador. Mai rar observăm cristale 

“simpli, aceştia însă nu se sting complect paralel. O “structură zonară .să ob. 
servă âdesea-ori și atunci sub uicolii încrucișați se arată câte odată o exfine- 
fiune ondulosă. Mai tote cristalele de plagioclas, mai ales cele. mari sunt 
pline de inzerposiziunl sticlose cară. umplu uniform interiorul cristalului, ori 
sunt concentrate numai în spaţiurile deșerte din masa cristalului. La ex- terior rămâne mai tot-d'-auna o margine clară, de unds trebue: să conchi: 
dem că creșterea cristalului a avut loc la început mai repede şi la sfârşit 
mai liniștit. Aagitul în cristale mari bine formate, ori în granule rotundite 
palid-veduiti -ori brun-gălbuiii palid. Pleocroismul fOrte slab ori lipsesce. cu 
totul. Flipersteu, câte-va cristale mari tipice și în prisme mai înguste termi- 
nate cu brachidoma. Magietit cu caracterile obicinuite; de multe ori incon- 
jurate de o substanță brun-închis. Pete ruginii, de multe ori cu un sîmbure 
negru în mijloc, se presintă des în masa rocei, de unde urmtdă că aceste 

;pete roșiatice nu sunt de cât un product de transformare a magnetitului în o'substanță de soiul hematitului; prin acțiunea apei încărcată cu CO,, Protoxidul de fer din maynetit a fost. solvit pe când Fe;0, a rămas. Hi- 
„perstenul se pare a domina asupra augitului, roca este dar un arzdesit cu 
hipersteu şi augit, cu structura hialopilitică cu puţină materie sticlâsă. 

- 2: Deluganu parlea  înferidră. Roca e de cul6re cenușie închisă, -fârte 
dură, desfăcută în plăci grâse de 3 — 5 cm., cu casură mai mult sai 
„mai puțin plană. Intr'o masă compactă, mată, se văd cristale de plagioclas - în secțiuni după 001: subțiri cu strălucirea sticlăsă, or în tăblițe albe, cu strălucirea grasă care corespund la faţa oro.:Ziroven în -granule ori în prisme scurte de. culâre negră-verde, care se arată mai bine în. evi- | denţă pe suprafeţele expuse ale rocei ; de multe oră cristalul a cădut lăsând în- „ tipărită în masa rocei forma sa, adică ceia-ce se numesce un cristal negativ. Sub wi. In lumina naturală nasa apare. în general cu o culâre cenufie mai mult sait mai puţin deschisă, sub nicolii încrucișați devine cenușii închis. Ea este aprâpe în întregime constituită. de nicrolite de feldspat și din . pulbere fârte d&să de magnetit, O disposiţiune fluidală a microlitelor nu se observă evident, Basis în fârte mică cătime. Aa 

Ca minerale separate din. magmă în 'peri6da intratelurică: plagioclas cu - caracterele, descrise sub. 1 ; pe lângă cristali: cu lamele subțiri și numerâse ' se văd și secțiuni alcătuite numai din 2 lamele relativ „grâse.. Extincţiunea” între 250—3şa, deci /abrador; -mai rar se observă secțiuni rectangulare 
„Simple a căror extincţiune are valori fârte mici. In.un cristal se observă - 2 serii de lamele polisintetice, tăindu-se aprâpe perpendicular, ceia ce arată .
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o îngemânare combinată după legea albitului şi a periclinulul. Hipersten 

în cristali numeroși bine formați. Augil în cristali mari, secţiuni basice și de 

forma 010, 100, 110,. Îngemânări a 2 sa 3. îndivide după. 100. Extinc- 

ţiunea || c între 25%—350. Inclusiuni de magnetit fOrte. des. Magnetit, abun- | 

dent; în apropierea granulelor de magnetit, ori chiar imediat în jurul lor, 

pete brune roșiatice ; asemenea -pâte se observă. isolat și în masă, "de 

multe ori cu un simbure opac de magnetit.'Qrarz numai ua singur indi- 

vid ; este o secțiune basică aprâpe exagonală, cu colțurile tocite, cui totul 

lipsit de inclusiuni, străbătut numai de câte-va crăpături. Intre nicolii în- 

crucișați. apare aprope întunecat. Neapărat că avem aface cu un element, 

accesoriii cu totul secundar, născut pste posterior în masa rocei. Raport 

turile 'de virstă a diferitelor elemente constitutive -între dânsele se pot con- 

chide din următârele fapte: magnetitul e cel mai. vechii presentându- -se 

“ca inclusiuni în tote cele l-alte. 
In o secțiune basică de piroxen se observă cum un cristal de plagioclas 

„intră cu un captt în lăuntrul acestuia, ceia ce ne-ar. arăta că separarea pla- 

gioclasului din magmă a precedat pe a piroxenului. In un cristal de augit 

se. observă în mijloc un cristal de hipersten.cu extincțiune drâptă, pe când 

invălișul de augit se stinge sub un unghii de 40”; acâsta ar fi o dovadă că 

hiperstenul e mai vechii de cât augitul; faptul acesta se pare a fi fârte 

„general. Intre părțile constitutive ale masei fundamentale (microlite de felds- 

pat, fire de augit) și elementele cristaline din prima generațiune . există 

un contrast pronunțat. - - ” 

„Roca este. dar 22 andesit cu hipersten şi augil cu structura hialopilitică 

cu forte puţină materie amorfă, pâte o apropiere de structura pilotaxitică. -. 

3 Delugaun ceda mal Sus de marginea înferioră a zipei. Același as- 

“pect ca sub 2. Masa și aci' din microlite şi 'opacite; o trecere treptată de 

la microlitele mai mari la cristalele mici și bastonașele feldspatice. Augitu 

tipic, fără pleocroismus și cu dese îingemănări, hipersten subordonat, numai 
în câte-va cristale isolate. : 

Roca e dar audesit c cu augit și hipersteu, cu structura ialopilitică cu 

puţin fasis, . _ Pa 

4. Deluganu în m jitocul terasei, Roca e cenușie, compactă, dură, desfă- 

cută în plăci grâse, structura .porfirică mic granulară. In masă forte dese 

cristale de -feldspat, în tăblițe cu strălucirea grasă ori în secțiuni înguste cu . 

strălucirea sticlâsă, Multe din aceste cristale sunt: descompuse și apar în 
masă ca: părți albe alcătuite din kaolin. , 

Piroxen în “prisme scurte și granule negre verdui, . 
“Sub m. Sub nicolii încrucișați masa se întunecă mai pronunțat, deci sub- 

stanța amorfă relativ iai abundentă. Plagioclasul ca de: obiceiii, cu.nu-. 
- merâse: interposiţiuni, așa că apare turbure cu o. zonă estericră clară. Ex - 
“tincţiunea 36, deci din seria. bitownitului. Lamele polisintetice în 2 direc- 
țiuni | aprepe perpendicular se observă des,. Augi? tipic cu pleocroismul
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aprope nul, ori când există c și a cu aceiași culdre verdue, ceia ce nu se - 
întemplă la un piroxen. rombic. Extincţiunea 180. In o secțiune octogonală . 
un cristal de plagioclas în mijiocul cristalului de augit, ceia ce arată că acest 
din urmă e mai tînăr, cum am mai vădut. (sub 2). Hipersten-în cristali 
mai mici şi mai puţin de cât augitul. Roca e . deci uni  -audesit cu augit si 
hipersten cu strustura /ialopirică. . ! - 

5. Coma Deluganulul. Roca e fârte dură,- separată” în plăci subțiri până 
la 3 cm., de culdre cenușie, în lumina reflectată bate în violet. Structura - 
porfirică fin granulară. Pe suprafața de: separație a plăcilor 'se v&d strălu= 
cind tăblițe de z/agioclas, dar răspândite şi printre densele secțiuni de pi- 
roen isolate. Pe lângă aceste -2 2' elemente. “se mai văd în masă particule 

“brun roșiatice de Fe0, provenite, din transformarea magnetitului. "Sec-. 
ţiunea e cenușiii violet. a 

Sub m. Un contrast pronunţat între masă și clerhentele mari i cristaline 
Plagioclas. Augit domină; de remarcat eo îngemânare de 2 individi, care | 
arată un pleocroismu pronunțat run:roșiatie și verde-palid. Țlipersten nu- 
mai câte-va cristale, din care unul mai mare înconjurat cu o margine ase- 
“menea cu rugina-—brun închisă-—; acestă substanţa str&bate prin crăpături 
"şi în lăuntrul cristalului. 

Aagnetit mai tot-d'-auna înconjurat de o substanță brun-închisi; pete 
mari de acestă substanță fără sîmbure opac se văd des în. apropierea cris- 
talelor de piroxen și chiar în lăuntrul lor. Roca e un audesit cu augi! şi 
Forte - puiu hipersten, cu structura /zalopilitică, puţină materie sticlâsă, 

6. Bucciniş partea înferidră. Roca e cenușie închisă, compactă strică-: 
tura neregulată, structura porfirică. clară. In masă cristale forte dese de 

“feldspat de' mărime “mijlocie; unii -descompuși alții cu strălucire sticlâsă 
apoi granule mari şi mici de piroxen. Si 7. Basa: sticlosă. abundentă, 
plină de opacite. P/agiaclas, augit tipic “de remarcat o secțiune octogonală |. 
basică, cu Jafurile apripe egale. Acâstă secţiune este.o îngemânare 'de .2 
individi după 100; în mijlocul ei o. zonă neîntreruptă de interposiţiurii, 
care urmeză exact conturul cristalului O dovadă că cel 2 individ nu atit 
crescut înttiti aparte și apoi sait unit întorcându-se unul mn Jatrul znei axe | 
perpendicular pe 700, ci îngemânarea a luat nascere de la începul prin o... 
orientare moleculară. diferită. ” 
“I[4p erstensubordonat. Maenetit şi grup: de fire negre încrucișate, probabil 

îlmenit. Roca cun audesit cu auzi! și puţin hipersten, cu structura hialopilitică. 
7. Câma Buccinașului. Roca e. de culbre cenușie-închisă bătând puțin în 

verde, cu structura neregulată; în masă se văd cristale de plagioclas sti- 
ctoşi de mărime: mijlocie şi granule de piraren: Sub mu. înasa e forte bogată | 
în materie sticl6să care apare turbure din causa Separaţiunilor cristalitice. Mi- 
crolitele sunt așa de mici că mai nu exerciteză nică o influență asupra luminei 
polarisate, O asemenea tormă de strucrură a înasei ci băsă sticlăsă abun-: 

„dentă, și cu „microlite necomplect individualisate o numesce Rosenbasc/e 
N
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structura vifrofirică. Elementele separate în acestă masă sunt în general, 
mari, așa că contrastul cu masa fundamentală e fârte pronunțat, P/zgzo- 
clas cu caracterele obicinuite. Estincțiunea între 35—459, deci un difozonit. 

Augit în granule mari sfărimute, ori în secțiuni octogonale cu un pleo- 
croism pronunțat și îngemânări.- Flipersteu' numai în câte-va secțiuni forte 

| regulate || c terminate cu Zona. Magnetzt. abundent în masă și ca'în inclu- 
siuni în augit și hipersten. .O/jvin! mai rar. Roca este andesit cu augit și 

- hipersten cu structura vitrofirică. - 
*- Conclusiune. Tâte rocele de pe Delugan și muntele Bucciniș sunt aude- 
situri cu piroxen; ambele soiuri de piroxen, monoclinice și roinbice sunt 

| represintate aprâpe în aceiași câtime, așa că 0 separare în andesituri CU 

augil și andesituri cr Hipersten nu se pâte face. Plagioclasul este labra- 
dor, în câte-va casuri bifotoni/. Structura masti este mai tot- -da- -una Hia- 
lopilitică cu câtimi variabile de materie sticl6să. 

Il 

Rocele din piriul Buccinişului, e „i 

De sub Piatra Calimanilor, chiar. de pe graniță, în o altitudine de 1600 
metri, îşi ia origina pâriul Bucciniș, curgând spre ) NE. și vărsându-se ime- 
diat după eșirea lui din platoul eruptiv la Coverca, în piriul Călimănel în 
o altitudine de 960 m. €l străbate deci exact tâtă partea românescă a 
platoului eruptiv, tăindu-] pe o grosime âprâpe de Goo m. O deschidere 
așa de colosală, pe o mică distanță şi în condiţiunile cele mai favora 
bile de. observaţie, face ca escursiunea pe acest pâriii să fie dintre cele 
mai interesante care se pot face în Calimani. Pe dealul din stânga pâriului care 
se chiamă Piczorul Buccinișulu, caracterisat ca de obiceiii prin oc&mă- lățită, 
observăm admirabile zerase zrausoersale, alcătuite din aceleași roci ca în 
Delugan și muntele Bucciniș, desfâcute în straturi și plăci aprâpe orizontale. 

S'ar părea că ai fost mai multe pânde de lavă, care venind din spre W . 
aii înaintat până la diferite depărtări în josul pâriului. In partea dreptă se 
ridică vertical imediat din albia pâriului mubtele Buccinișului, în cât mer- 
sul pe. acâstă parte e aprâpe imposibil. În scurt unul din exemplele cele 
mai tipice a unei văi în o masă eruptivă și pote cea mai proprie pentru 
studiul petrografic al C Calimanilor. Cum 'e de așteptat, trebue să întâlnim 
în acestă vale aprâpe tâte tipurile de roci ce intră în constituția Calima- 
nilor. Rocele porose, scoriacee, care denotă cum am spus suprafața curen- 
telor periodice se întâlnesc târte: des. Tufuri ori alte proiecţiuni vulcanice, 
mam observat nici aici. Pe lângă tipul descris al andesitulul cu piroen, 
mai întâlnim un tip amestecât al audesitirilor cu piroxen și hornblendă. 
Pe piciorul Bucciniului, în partea superidră, rosele ati -acelaș aspect și 
constituție ca în muntele Buccinis; în partea inferidră însă “apare tipul 
cu hornblendă. Rocele studiate din acestă regiune . sunt :
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8. Coma Piciorulu! Bucciniş. Roca are același aspect ca cele descrise 
în Delugan, cu structura porfirică mijlocii granulară.. Intr'o. masă cenușie 
se v&d cristale mari descompuse și alte mici strălucitâre, de Plegioclas, apoi 
granule de piroxen. 

Sub. mi. Masa cenușie. închisă, boga'ă în basă sticlâsă și pulbere de 1 mag- . : 
netit, este constituită din microlite și granule mici. de augit şi plagioclas: 

Fipersteu în câtime mai mică, de obicei inconjurat de o margine ru- 
ginie; se observă și câți-va cristali învăliți în augit. Magneri/. Roca este - 
deci andesit cu uugit și hipersten cu structura hialopalitică. - 

9. Pictorul Buccintşului sub comă. Aspect ca acela descris sub: 6. Cris- 
tali mari descompuși 'de feldspat. In masă: se văd pete mari negre, în mij- 

" locul cărora se observă un simbure de. augit, ele provin dar din transfor- 
marea augitului. O basă-sticlsă lipsesce aprâpe complect, plagioclasul e - 

 bitozonit, augit, accesor olivin. Roca este deci un andesit cu aug, cu struc- 
tura” /ialopilitică cu t6rte puțină materie amorfă. 

10. Pâriul Buccinișului în fund. Roca e de culsre. cenușie- închisă, po- 
'r6să, aspră, cu structura neregulată, In masă se văd cristale albicidse de 
Plagioclas, granule negre verdui de pirozen şi ace negre strălucitâre de 
horblendă. Sub m. masa apare cenușie alcătuită din microlite, opacite și 
basa sticlâsă abundentă. Intre cristale de plagioclas se observă fiumâse sec- 
țiuni cu structura zonară, a căror parte internă se stinge sub un unghii mai, 
mic de cât invălișul exterior.: Extincţiunea * lamelelor polisintetice are în 

„general valori mai mari de 35?,.deci am avea de aface cu bitozoni?, Augit 
mai tot așa de abundent ca și plagioclasul, se observă dese îngemânări, 
Extincţiunea ||e 30%. Zfpersten subordonat. Oliviu accesorii. 

Un 'element, care apare aici: ca noii, este /zornblenda. Ea se presintă rar 
în individi mari regulat mărginiți, de cele mai multe ori numai în fragmente 
neregulate, cu un pleocroismu f6rte pronunțat galben- brun și brun-închis. 

„Tâte cristalele de“ hornb!endă sunt înconjurate cu o margine negră mai mult 
sait: mai puțin grâsă; la fregmentele mai mici se observă numai în mijloc: 
un simbure brun, restul este în întregime transformat în acestă substanță 

_opacă; nu arare ori se observă fragmente complect opace; ele sunt deci 
în întregime transformate. In locurile unde cristale mari apar ca rupte, nu 
se observă acestă margine opacă; ruptura cristalului este deci posteridră 
nașterei acestei substanțe. Se găsesc însă și individi în „stare fragmentară 

"înconjurați în întregime de marginea opacă; aseștia ait fost în stare frag- 
“mentară de la început, înainte de a se produce învălişul. opac. 

- Sub Srosisimentul cel mal puternic, acestă margine opacă se arată ca o 
“masă complect omagenă, aşa” dar nu constituită din un a agregat periferic de 

" particule. de augit și granule de magnetit. Acestă ob-ervaţie vine în spri- 
- jinul ideiei lui Zina, că cristalele de 'hornblendă deja. formate ai fost al- 
terate la suprafață de magma incă fierbinte, plastică și că marginea ngră 
—opacit—nu este alt-ceva de. cât un , product a „acestei . acțiuni caustice a
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lavei topite. (A se: vedea experienţele făcute de 7//rur Becker. Ueber die 
dunklen Umrandungen der Hornblenden und Biotite in den' massigen Ges- 

„einen. Neus lahrb. f. Min. Geol. u. Pal. 188311 pag. 1). Dacă acestă mar- - 
gine complect compacta a mai fost observată în. „natură, n'am” cunoscinţă. 
Decker însă spune că în experienţele lui cu cristale de hornblendă ne alterate 
în lave andesitice topite, 24 a reușit să reproducă împrejurările din natură, 
adică să înconjore. hornblenda cu un agregat de granule negre, cz a odrinut. 
Zol-da-una 0 margine nigră Combpacră, adică tocinai ceia ce observăm în 
natură la acest andesit de:pe Bucciniș. De rematcăt e încă faptul că 
nici unul din numeroșii cristali de augit alăturați nu presintă acestă margine : ăi 
de opacit; causa pâte să fie dublă: -ori- că hornblenda fiind mai fusibilă de 
cât augitul a fost atacată de magină mai ușor, ori că cristalii de horn- 

 blendă-s'aă forinat în alte împrejurări de cât cele-l alte, elemente, veniud deja 
formaţi în magma din care a cristalisat augitul. Din cele spuse urmeză că 
roca este un tip amestecat de andesit cu firozen și andesit cu hornblendă, 
cu hipersteu, subordonat, acestor oliein. „Structura hialopilitică bogată în 
basă sticl&să, | ÎN e ” 

11: Pâriul Bucciniș în fund. Roca are o culdre brun-roșiatică, cu o 
structură porfirică mijlocie granulară din cele mai pronunțate, așa că ma- - 
croscopic am. putea să o luăm. drept un adevărat porfirit.. Secţiunea î în lu- 
mina reflectată brun- roșiatică, . 

In masa 'roşiatică se văd cristale albe sticl&se de plagioclas; granule mari 
ori prisme scurte negre- -verdi de. prroxen şi ace negre strălucitâre de /zoru- . 
Dendă. Sub mn. masa apare ceiușie- îichisă, constituită din basa 'sticlâsă 
abundentă, „Microlite de feldspat, cristale mari de plagioclăs şi particule 
negre de magnetit; în tâtă masa se văd răspândite pete. și vine brune ca - 
rugina. Plagioclas cu caracterile obicinuite.! 'Extincţiunea trece de multe ori 

"peste valâre de 350, de unde ar “urma că avem de aface cu un bitownit. 
Augit în mare câtime cu pleocroismu' șters. /lorublenda cu caracterile - 
descrise destul de abundent; - /7ipersteni tipic în câtime mai mică de -cât 
augitul și mai răspândit ca hornblenda. Roca. este . dar un țip. amestecat 
din „cele. mai- pronunțate adică: andesit cu augit, horndlendă și hipersten 
„cu. structura hialopilitică bogată în basa sticlsă. -- - .. 

- 12, Fârtul Bucciniș. aprope. de fund. "Roca e de .culâre brun- roșiatică 
ceva mai deschis de cât cea de sub 11, porâsă, aspră, stricătura neregulată, - 
structura .porfirică, mijlociă granulară. In masă cristale albe de plagioclas, 
granule negre: verdi de firoren și prisme ori ace strălucitâre de /ornbleudă. 
„. Secţiunea de culârea ruginei. Sub wi. masa, în mare parte descompusă 
în o substanță ruginie, bogată în materie amorfă: Plagioclas ; multe cris: 
tale sunt cu totul pline'de o substanță amorfă roșiatică de aceiași natură ca 
petele din masă; frumâse secţiuni cu structură zonară, partea internă se stinge 
sub un unghii mai mic de cât învălișul. Extincţiunea” între '33 0—19, deci 
Ditozonit. Hipersten f, abundent, în cristale mari, ruginite” la suprafaţă; ma-
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teria brună roșiatică care îi acopere, străbate prin. crăpăturile. cristalului. 
Augilul în mai mică câtirhe de. cât hiperstenul, se pste însă aci fârte.bine - 
deosebi de'dânsul fiindcă nu e de loc pleocroic, pe când. hiperstenul 

. “arată aici un pleocroismu din. cele mai puternice. Zornblendă subordo- 
nată.. Roca' e un asdesit cu hipersteu, augit şi hornblendă cu structura ha - 
lopilitică bogată. în materie sticlosă; . 

13. Pâriul. Buccinişil spre guiră. Roca e de culăre roșiatică, pordsă, 
aprâpe spongiâsă. Intr'o masă de culâre hematitei roșii, mată, se văd cris-. - 
tale 'albe..mici'de plagioclas, apoi: prisme mată, isolate, lungi până la 1 cm. 
de zirozen. de: culdre verde-închis pe 'spărtura. 
„Porii şi 'spaţiurile deșerte sunt tapisate -cu o substanță albastră. -cenușie 

ori gălbue. „Secţiunea de culdre roșie. Sub 7. masa de culdre brun-roșia-. 
tică închisă; 6prind lumina să „cadă deasupra pe placă, ea devine neagră 
opacă. Ea este constituită” aprope î în întregime din substanță amorfă. Spa- 
țiurile deșerte” de care masa e pretutindeni străbătută cu contururi rotun- 
dite forte puţin ramificate ; substanța care câte odată tapiseză aceste spa- 

i țiură ca o pătură subțire este zsolropă ; f&rte des se observă - cristali de 
plagioclas și piroxen intrând cu capetele î în. aceste spațiuri gsle,. păstrându- -și 

" forma intactă. Acâsta e. dovada cea mai evidentă că aceste spaţiură aii 
at nascere posterior cristalelor și anume în timipul pe. când lava cra încă - 
în stare viscosă,.. 

- Gazurile solvite: în” acestă magmă intânipinând ast- fel.o rezistență în 
expansiunea lor spre suprafață ai, dat nascere la -aceste. spaţiuri deșerte. 
O altă conclusiune pe care o tragem din. forma spaţiurilor, este că lava - 

visc6să . la suprafața căreia ele Sai format, era în "repaos. ori într'o miş= 
care fârte. încctă ; în casul unei mișcări însemnate spațiurile aii forine lin 
gite în direcţiunea Curgerei. Unele spaţii mai mici sunt umplute aprâpe | 
în întregime cu o. substanță de culbre brună gălbuie, cu structura radială * 
care nu se stinge sub nicolii încrucișați, Ea este dar un product secundar 
posterior răcirei. Asupra naturei chimice a masei, ea este în mare parte 
un oxid de fer. provenit din transformarra magnetitului ; ca purtător a 

" acestei substanțe feruginâse, însă trebue să admitem un silicat amorf, 
Elementele separate în peridda întratelurică: sunt: ” 
Plagioclas in lamele polisintetice relativ grâse. Extincţiunea trece peste 

35%, deci un bifozonit. Augit în granule mari sfărmate, tipic fără pleocroism 
Hipersten în mai mică cătime, puternic pleocroitic. AMagnetit cu înfățișarea 

„obicinuită nu se observă; el a tost în întregime transformat în substanță 
roșietică. Roca e un audesi/ cu augit și hipersten cu structura vitrofirică 
și represintă stratul de scorii = Schlackenschichte, al unui curent de lavă. 
” 14). Piriul Bucciniș spre gură. Roca e porâsă, aspră în general de colâre | 
ncagră pătată cu TOȘ; acesta din urmă provine din faptul că porii și spa- 
țiurile deșerte sunt. pline cu o “substanță ferugin6să provenită din alterarea 
magnetitului. În masă [Srte numeroase cristale albe sticloase de feldspat 

Pa ” 3
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granule negre verdiii de zirozen și ace negre strălucitâre de /ornblendă. 

Sub m. Masa cenușie închisă este în mare parte alterată; pete și vine brun 

închise o străbat pretutindeni; în o basă sticlâsă abundentă se văd mi- 

crolite şi particule negre. 5 
Părţile constitutive separate în masă sunt: plagiocias în table mari, cu 

 interposițiuni brun roșietice ca și petele. ruginii din masă, numai secţiunile 

mai mică sunt clare. Pe lângă secţiuni din lamele polisintetice numerâse 

se observă și secțiuni simple, apoi secțiuni basice cu. frumâsă structură 

zonară. Extincţiunea arată în general un laZrador.. In câte-va secţiuni basice - 

“am căutat să măsor- oblicitatea stingerei pe (001) resultatul. a fost —. 59, 

așa dar un andesin cu amestecul Ab, An,; în alt cas oblicitatea pe (010) 

a fost — 40 deci un oligoclas basic cu amestecul Ab, An,. (Rosenbusch 

„ Microscopische Physiographie 1892 pag. 664). Proba microchimică 'mi - a 

dat prisme terminate cu piramide obtuse de Na, Si Fl; pe lângă acestea 

însă și cuburi transparente isotrope de K, Si Fl, însă în frte mică cătime. 

(Rosenbusch Op. cit. pag. 227). Din aceste fapte reese că în acâstă rocă 

uvem de aface cu un pligioclas măi acid, şi cristalii mici simph aparţin 

probabil la sanidin. Augit forte respîndit în cristale mari, nepleocroice. 

Ilornblendă cu caracterele descrise, abundent. /l:persten mai. puţin de 

cât hornblenda; cristalele apar ca ruginite la suprafaţă și în crăpături. 

- Magnetit rar. 
Roca este dar un, andesit cu agil și hornbleudă cu jipersten : subordonat 

și cu structura /ialopilitică bogată în basă sticlâsă. 
15). Pîrîul Bucciniș la sură, din bloc. Roca e de col6re nâgră, i. compactă, 

cu spărtură plană, cu “strălucire puţin grasă ca în :un zz/rofir. În masă 
se. văd cristale sticlâse forte dese de feldspat şi granule mari. de pirozen 

rari. Sub m. basă sticlâsă abundentă, cu microlite și particule negre, In 

„apropierea cristalelor mari se pote observa o aranjare fluidală a miccolitelor. 

Plagioclasul. Cristalele .mari sunt pline de spaţiuri umplute cu-o sub- 

stanță sticlosă brună. Intro secțiune mare de 'plagioclas se observă 2 

cristale de augit; el e deci mai vechi. Extincţiunea între 24 — 370 deci 

labrador. Augit. Jlipersten abundent: unele cristale sunt înconjurate de. augit 
Maguctit în masă și ca inclusiuni în augit și hipersten. Roca este andesit 

Cu augil și hiperstheu cu structura hialopilitică bogată în basă sticlosă. 

| Conelusiuni. Din exemplele descrise urmedă că pe ptrtăl Bucciniş avem: 

andesite cu augit, aiudesite cu augit și hipersten și un tip amestecat, ardesi/ 

cu pioxen și hornblendă în care hiperstenul se pare a da înapoi. Aces? 

“din urnă se pare a fi mai vechii de cât andesiturile piroxenice, Căci nu 

lam întâlnit nici odată în părţile mai -superidre a piciorului Buccinișului, 

nici în muntele Bucciniș, ci în albia pîriului. Dacă ţinem cont de obser- 

vaţiile de sub 14, (aciditatea feldspatulvi și raritatea magnetitului) ar urma 

că după erupțiunea 1ipului amestecat mal ucid a urmat crupțiunca andesiturilor
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piroxenice mal basice, Observaţiuni mai, de aprâpe în acest sens ar putea 
„să ajungă la conclusiuni de cea mai mare importanţă în succesiunea în timp 

a lavelor Calimanului, Ia 7 

UI: 

Rocele' din gura Haitel și: Căliman Ciribuc. 

Pornind din Negra Șarului în sus pe Negră, după o distanță de 5.km. 
ajungem în capătul Piciorului Smida nou&; ambele maluri ale Negrei sunt 
“până aici constituite din deposite palaeogene. De aici însă intrăm în platoul 
eruptiv; în valea strimtă a Negrei nu vedem de ambele părți de cât pereţi - 
verticali alcătuiți din bancuri! aprâpe orizontale de andesituri, La .gura 
Haitei- aceste” straturi orizontale se arată fârte bine descoperite în malurile 
Negrei, tocmai la locul unde este iezetura — așa numitul” Haiti. — Suind 
de la gura Haitei pe graniță spre Caliman Ciribuc, întâlnim blocuri . co- 
losale alcătuite din roce negre porâse. Voi descrie din acestă regiune numai 
un eșantilion: luat din aceste blocuri aprâpe de virful Caliman Ciribuc, 

16). Caliman Ciribuc, sub virf spre gura Faitel.. 
Roza e de colâre 'negrici6să, spongi6să; cu aspectul unei sguri. In masă 

vedem cristale forte mici de plagioclas cu strălucire sticlâsă, granule mari ” 
de piroxen și particule brune de un mineral feruginos. -Secţiunea negri- 

"ci6să semanată de puncte brun roșietice,. Sb mp. Masa constituită din basă 
sticlâsă; care din causă că secțiunea nu este în deajuns de subțire apare 
n€gră opacă, semănată de pete brune închise. Plagioclas fârte abundent, 
în general “în secțiuni forte clare, numai puţine ai interposițiuni -amorfe 
de aceiași natură ca masa. T6te apar constituite din lamele polisintetice 

„grâse. Extincţiunea are valori mari între: 350 — 450 deci un difocunzi, dar 
“și valori mai mari de 450 care ar denota un anortit. Augit tipic, ne- 
pleocroic, în granule mari, ori în secțiuni octogonale basice cu striuri 'de - 

- clivagiă după feţele prismel. Ingemânări  adesea-ori în forma. uite! lamă 
intercalate între 2 părți cu aceiași orientare optică. E 

Colori de polarisațiune fGrte vii. In. cristale se observă inclusiuni amorfe 
sub forme de pete brune, de aceiași natură ca și acele din masă, provenite ' 
probabil din o transformare a inclusiunilor: de magnetit, | 

Magnetitul din causa că masa e n€gră nu se pâte observa. Spaţiurile cari 
constituesc porii, aii contururi rotundite ori puţin” ramificate; pereţii lor 
sunt goi, ne tapisați de nici un product, _ 

Se observă admirabil cristale de plagioclas intrând de multe ori până 
| la: jumătate din lungimea lor în aceste „spaţiuri  deșerte, aceiași observa- 

. ţiune pe care am menționat'o No. 13. Roca e deci un asdesit cu augit. 
cu structura vitrofirică, represintă stratul de scorii de lă. suprafaţa unu 
curent de lavă augitică, - i
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Din punct: de vedere vulcanologic, aceste blocuri de lavă de pe Caliman- 

“-Ciribuc, care adesea .aii un volum de mal mulți metri cubi și, îz care ua 

” putem zecunăsce o separare în bancuri; merită să ne oprim puţin asupra lor.: 

Suprafaţa unei curgeri de lavă, din causa unei absorbţiuni, brusce de 

căldură la formarea vaporilor: cari exaleză la suprafața sa, se răcesce re- 

pede, aşa că curentul'se acopere. îndată cu un învăliș negru. de scorie. 

Acestă crustă: formeză 6re. cum un soiii de sac ori canal î în lăunțrul: “căruia 

"Java fluidă continuă încă mult tiinp a se mișca; din-causa acestei. mișcări 

" crusta formată. la - fruntea: curentului este împinsă și așternută pe supra- - 

față solului pe care curge lava, pe când în locul si se formeză la capătul - 

curentului ui noi învăliș de scorii. Din causa acestei necontenite sfări-- 

mări, aruncări la partea inferidră a învalișului de scorie de la fruntea cu- 

rentului, acestă parte capătă 'un aspect din cele mai caracteristice pe care 

Poulet Scrope o compară cu o grămadă enormă. de .blocuri și bucăți mari, 

de cărbuni, cari împinși dintr'o parte s'ar mișca încet rostogolindu-se unele 

peste altele. Dar chiar învălișul de scorii din restul curentului nu presintă 

mai nici odată o suprafață regulată. Din causa „contracțiunilor la sleire, iati 

naștere în acest învăliş crăpături numerdse, prin care lava: fluidă de sub 

dânsul, iese adesea-ori afară curgând pe deasupra; blocurile și sloiurile î în 

care” învălișul primitiv-de scorii a: foșt desfăcut, sunt împinse -în neregulă 

unele peste altele, tocmai: cum 'se întâmplă cu blocurile de ghiață de pe 
un fluvii, oprite în mișcarea lor plutitâre “de un obstacol. A 

In aceste-casuri avem de a face cu o altă tormă de lavă sleită numită - 

în nomenclatura germană Blocklava==Schollenlava=lavă în blocuri ori în 

sloiuri (Melchior Neumayr' Erdgeschichte Bd. 1 1895 pag. 154). 

Aspectul cel aii blocurile de lavă augitică de pe Caliman-Ciribuc, for- 

"mele lor colțurâse în care nu vedem vre-o separațiune . evidentă. în stra- 

turi, răspândirea lor neregulată pe cmă, în nici o legătură cu relieful te- 
renului, în fine structura lor spongi6să, ne face a le considera ca pro- 
duse pe loc--la partea superidră a unui curs de lavă, în.chipul cel din urmă 
descris mai sus, adică ele -represintă lava în sloiuri (Sshollenlava). 

4 

IV 

» Rocele de pe Haita şi pâriul Pănacului. 

„Calea cea_mai instructivă și tot odată cea mai comodă, pe care o pâte 
urma cine-va pentru a ajunge la «Triplex confinium», este de la gura 
Haitei în sus pe stânga, apoi pe piriul Panacului până la gura. piriului 
Tăeturei și de aici pe piciorul Muncel. Rocele, pe care le vedem formând 
păreți verticali acestor două pârae, aii în partea superidră aspectul deja cu- 
noscut; în. partea inleridră însă ai un aspect basaltic, sunt .desfăcute în
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bancuri neregulate prin crăpături orizontale: și verticale, de multe ori ma- 
sive. Ca exemple voii descri 2 eșantiliâne cu acest caracter. n 

17. aita pe stânga la gura piriulul Răchitiș. Roca e de culâre ngră 
compactă, fârte dură, stricătura plană, aspect basaltic. In masă 'se văd 
secţiuni. mici strălucitâre de plagioclas și granule de piroxen mari negre 
verdui. - Sub 1. masa cenușie închisă este constituită din basa sticlâsă, mi- 

"crolite, -granule de: augit și opacite. Plagioclasul în secţiuni în general lim- 
„pedi. Aagiz nepleocroic. Olivin bine representat. Roca e dar 272 andesit 

“ca augit şi olivin cu structura hialopilitică din un agregat de microlite de 
plagiozlas și augit, bogat în basa sticlâsă. 

„18. Piriul Panac, la gura pirinlul Tăeturei. Aprâpe acelaşi aspect ca 
- precedenta, bate puţin în verde. Secţiunea cenușie verde. Sa) 7. masa din 
un agregat de microlite feldspatice şi augitice bine individualisate, parţi- 

„cule negre numerâse și basa sticlsă. Plagioclusul, în mare parte plin de 
inclusiuni așa că apare forte turbure, este /abrador. Augit tipic, - lipsit de - 
pleocroism, * Magrietit. In secţiune se observă o crăpătură umplută cu o 
substanță. fibrâsă 'brun- -gălbue. Roca e un audesit ca augit cu structura 
hialopilitică. PN - Se . 

- Din aceste 2 exemple s se vede că avem de aface cu un andesit “augitie 
curat; presența o/iviuei ne denotă un tip basic, o transițiune spre basal-. 
turi ; posiția -geologică . “singură ar 'putea- să 'stabilescă dacă în acest cas 
avem de a face cu. basalturi--ori cu un andesit augitic,- “Cum. se scie ba- 
salturile sunt incontestabil mai tinere de cât andesiturile”; ele trebue deci 
să se presinte în natură la partea exteridră a acestora; ori-când se pre- 
sintă în interiorul masivului andesitic şi la partea inferi6ră a acestuia ca. 
în casul nostru, el trebue să se afle în forme de fildue ori în formă de 
straturi intrusive==Intrusivlager, între masele andesitice; acest fapt însă 
nu se observă în.regiunea de care vorbim. Cum am vădut din literatură. 
Sache, Koch, Primics, menționeză  basalturi în Calimani; Zirhel de ase- 
menea pomenesce de basaltiuiri în Calimani, la Strâmba și valea Bistriţei: 
la toţi însă e vorba de basa/turi -doleritice, ceia ce hu e casul la noi. In 
literatura mai nou& nu am vădut pomenindu. se de basalturi în Calimani. 
Intr'un timp, când presenţa olivinei întrun andesit piroxenic, era de ajuns 

„pentru a face din acâstă rocă un basalt, a fost. posibilă .confusiunea în 
nume. Schafarsik spune că andesiturile piroxenice din Cserhăt, ai fost mai 
înainte. descrise de-Stache ca basalturi. Din aceste fapte urmeză că pre: 
senţa basalturilor în: Calimani + nu este până a acum” deplin dovedită. : 

A 

'Rocele de pe cOma dintre Pietsele Roșii şi virful Lucaci. 

Urcând de la gura. piriului Tăeturei pe piciorul Muncel, ajungem la pi- - 
ramida de pe < Triplex confinium». 

> ,
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Aici ne aflăm - pe. suprafața unei terase eruptive, întreruptă de. resturile 
altor terase „mai înalte. Unul din aceste resturi este virful Pietrele roșii, 

a cărui parte din spre Moldova formeză un părete vertical din- straturi 
orizontale de andesituri 'negre cenușii; sus pe virf aceste straturi se văd 
descoperite alcătuind o suprafață plană ca un soiii de masă; înclinația 
lor este abia de 150 spre Sud. In apropierea Pietrelor roșii :se văd nu- 
merose resturi de înălțimea de altă dată a platoului” eruptiv; unele” din 
aceste pârtă numele frte caracteristic . de .<Podul de piatră», "probabil 

"..fiind-că poporul în imaginațiunea . lui plastică,. le-a comparat cu resturile 
unor 'picidre. de Pod. 

- Câma care l€gă Pietrele roșii cu vîrful Lucaci are de asemenea carac- 
„terul unei terase escarpată spre 'basenul Negrei. În' virful Lucaci ande- 
siturile sunt desfăcute în plăci, așezate âprâpe orizontal. Priveliștea cea 
mai întinsă și cea mai mărcță asupra: estremităţii. nordice a Calimanilor 
şi basinului Dorna- -Negra, o avem de pe virful Pietrelor roșii și din virful 
Lucaci. Spre Sud Pietrosul, pe linia despărțitâre a apelor între Mureș 
şi Bistriţa, domină .regiunea; spre Noid-West și Nord, se deschide în în- 
tregime basenul Dornei cu Dorna: Candreni. Spre Est privim ca într'o pa- 

. noramă în depresiunea Negrei. - LL 
Rocele adunate din acestă regiune ai aspecturi fârte diferite; ceia ce 

e mai interessant: însă este că pe lângă tipul andesiturilor cu: pirozen, 
tocmai aici în partea superidră a masel andesitice întâhtim modi ificaţininea 
Zropihitică cu hornblenda. verde. 

Exemplele următâre ne vor da o.- idee de constituția petrografică a a- 
cestei regiuni pitoresci. 

| 19. Vârful Fietrelor. roșii. Roca este negră cenușie, porâsă, aspră, cu 
'stricătura neregulată; sub lupă apare cu o structură porfirică fin granulară. 
Porii sunt umpluți ori tapisaţi cu o substanță gălbie. Sa 7. Masa e con- 

_stituită din o: basă sticlâsă negră, microlite nu se pot observa. Plagto- 
clasul ocupă cea mai mare parte din suprafaţa secțiunei; mai tote 'cris- 
talele sunt pline de inclusiuni sticlâse, numai o zonă esteriâră rămâne 
mai tot dea-una clară; de multe ori se observă-o disposițiune zonară a 
„acestor înclusiuni, de unde trebue să conchidem la peride alternative 
mai. repedi și mai încete în crescerea cristalelor, Augit în granule mari şi 
prisme scurte, și: în fragmente mici respindite în .masă. Pleocroismul nul 
Porii se arată cu totul umpluți ori tapisați cu o substanță brun: gălbie, 
birefringentă, care sub un grosiment mal puternic arată o structură «fin 
fibrâsă»; probabil că avem de aface cu un. product posterior de ' natura 
unui zeolit, Roca e dar un arsdesit cu augit: cu Structura vitrofirică, ca 
şi acel descris sub No. 16 din Caliman Ciribuc, deci represintă de ase. 
menea stratul de scorie. - . 

20). Sub virful Pietrelor roşii itre acestea și Triple confiuium Acesta 
este roca cuzidsă, pz care am vădut-o în literatură că o descrie 7. A///:
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" deja din 1854 la «Triplex confiniuma. s şi pe care o vedem menționată în 

opera lui Zirkel (Vol. IL pag. 613). <Am Fuss des Berges Piatra ros, 
lavaartig, văllig porâse Lagen wechseln horizontal mit ganz 'dichten» ; o 

asemenea alternanță de lavă porâsă şi lavă compactă nu se observă însă ; 

tâte straturile sunt în diferite grade porâse. Vre un mineral verde (alofanul 
Iui Alth), care ar tapisa spaţiurile deșerte din rocă, n'am observat. 

„Roca e de colâre n€gră, spongi6să ori mai bine cavernâsă, cu aspectul 

cel mai pronunțat de scorie care ni-l putem închipui. Spaţiurile deșerte 

su sunt dirijate în o singură direcțiune (direcţiunea curgerei) ci ai forme. 

ramificate în diferite direcţiuni, de unde trebue să coachidem /z o sleire. 

subită a suprafete! unul lac de lavă, așa dar avem de aface cu Blocklava, 

formată pe locul unde o găsim. Pereţii spațiurilor snnt tapisaţi cu o peliță 

subțire cenușie închis. În masă se-văd numai cristali mici de plagioclas. 

“Sub n. Masa din basă sticlosă nâgră. Plagioc/as cu caracterele obicinuite; 

extincțiunea ar denota un /abrador. Se observă și secţiune simplă fără 

lamele polysintetice, ori cu structura zonară; la acestea, din urmă obser- 

văm şi aici o diferență în val6rea extincțiunei între părțile interne și externe | 

Hugit abundent; unele câmpuri din secțiune apar. în întregime numai din 

fraumente de augit. Inclusiuni de magnetit în augit nu se observă. Roca 

e zin andesit cu augit cu structura virrofrică, represintă stratul de scorii 

sleit pe loc. . “ 

21). De pe coma între « Triple conf întum= și Lucaci. Roca a are o colsre 
roșie cărămidie, este porâsă, aspră. 

In masa roşie se v&d cristali albi, stecloşi de plagioclas şi granule negre 

isolate de piroxen. Aspectul este aprâpe același ca la roca din piriul Buc- 

ciniș descrisă sub 12. Su m. se vede o masă brun- roşietică, care în lumina 

reflectată apare ncgră. Plagioclas în secțiuni limpedi. Azgi/ în "granule 
mari și mici fără pleocroism. FHipersten rar, în cristali transformați la “su- 
prafață în o substanță de coldrea ruginei. Asupra naturei chimice a masei 

„se pote spune că e mai în întregime de natură ferugin6să. Roca e dar 
un andesit cu augit şi cu hipersten subordonat, cu structura probabij 
vitrofirică; represinta de asemenea o scorie; 

22), Coma între « Driplex confiniun» şi Lucaci. 
"Este pâte roca cea mai interesantă din tâte cele „descrise până acum; 
avem aici de aface cu o "modificațiune propilitică a unui andesit. Intr'o | 
masă compactă de culâre deschisă: bătînd în. verdiă, se ved cristale mici 
descompuse de plagioclas, și fârte' numerâse prisme şi ace negre stră- 
lucitâre' de hornblenda, ceia ce dă rocei o structură porfirică din cele 
mai pronunțate. . . 

Sub 1. imasa este în întregime holocristaliuă, constituită din un agregat 
de microlite și cristale mici de plagioclas, şi granule de piroxen. 

Plagioclasul este Jabrador; se -observă părți sticlâse cu totul negre în- 
conjurate -1 numai cu un înveliș subțire de feldspat. Fornblenda apare în
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secţiuni cu o 'colâre, galben -verdie ori, druu gălbie, cu un pleacroism fârte. 
puternic. O zonă . opacă,: cum am.descris. în urmă: sub 10, la roca din 

piriul Buccinis, nu am observat de cât. la: un singur cristal și acolo fârte” 

puţin desvoltată. „Acestă. hornblendă se apropie deci de- așa numita hora 

„Benda' propilitică Roca este dei. zu andesil cu Hornbleudă” cu structura, 

masci /olocristaline, cu înclinație. spre un facies propilitic. 

__ Asemenea .roci cu transiţiuni spre așa numitul propilit sunt comune : 

munții: Rodnei, cum se vede din descrierile- lui Xdc/, Doelter etc. dipă 

cum m'am. putut convinge din inspecțiunea eșantilânelor din munţii Rod- - 

nei aflate în colecțiunea. din Hofmuseum, -asemănarea perfectă a unora: 

cu: roca de care vorbim nu lasă nici o îndoială. Un propilit care să în- . 

trunescă tote. caracterele. date de: Zir/el neapărat că. nu avem aici. Doefer. 
a arătat deja din "1880, că între rocele Transilvanici se » găsesc - [Grte 

"puţine care ar. întruni caracterele propilitului lui Ziz4e/.: Un alt fapt dema 

de remarcat este că: acestă rocă: se presintă la partea superiGră a maselor - 

andesitice, ceia ce nu lasă nici o îndoială asupra chestiunei că 2 pole fi 
mal vechii ca andesitul. 
Cum şe scie, s'a afirmat de mulți că fi lcitele metalifere de la Nagy ag, 

Kapnik etc. stai în' legătură cu piropilitul. Despre acestă chestiune voii 

vorbi măi de aprâpe.la urma acestui Studii. e 

23. Vârful Lucaci. Roca are aspectul și constituțiunea celor din Delugan. 

Este separată în plăci subțiri, compactă, de culdre cenușie, bătând puțin în. 

verde. In masă se văd numerâse cristale descompuse, albe de. feldspat și 

secțiuni strălucitâre cu: striurile plagioclasului, apoi granule verdi de piroxen. 

Sub 11. Masa cenușie închisă, e constituită din-o basă sticlâsă în mică: 

câtime, din un agregat de microlite de feldspath și granule mici -de augit 
Și opacite; . : 

-P Jagioclasul este bifotonii. Aneitul î în numerâse secţiuni, Hipersten bine re- 

presentat. //agueti? mai ales ca inclusiuni în augit și hipersten. Roca este zu 

andesit cu augil şi hipersten cu structura /ialopilitică săracă în basa sticlosă. 

Conclusiune. Din exemplele aduse resultă că. pe câma dintre Pietrele=. 

Roșii și muntele Lucaci, avem representate: asdesituri cu augit, andesi- 

Zură cu augit şi hipersteii. şi andesit cu horublendă în modificațiunea prop = 

“litică. Din punct. de-vedere vulcanologic avem de a face cu ambele forme 

„de lavă: stratul de scorie și lavă compactă. 

NI 
Andesitul de pe Piciorul lat. şi raporturile lui cu depositele paleogene 

din basenul Negrei. 

Din câma Calimanilor și. dintre Pietrele roșii și muntele Lucaci se co- : 
boră î în basenul. Negrei culmi muntâse scurte, numite ziciore ; suind pe 

4
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oricare din aceste picidre ajungem fără întrerupere pe culmea muntâsă 
-cea mai înaltă din regiune. Tte aceste piciâre sunt caracterisate prin. 
c6me ate, -aprâpe plane, și, se termină abrupt spre basenul Negrei. Am... 
amintit deja în “partea generală, că aceste picidre.nu represintă diferite 
curente, de-lavă care pornind din o gură vulcanică centrală s'ar fi răspândit 
radial în "basenul negrei. Ele nu sunt de. cât resturi din un Platou erup: 

“tiv, a cărei margine a fost. râsă de ape. Unul din aceste picidre este Pi- 
cioriul lat, care pornind din coma muntelui Lucaci, se cobâră în “direcțiunea 
W.—E. spre piriul Pricobenilor, în fața dealului lui Hăganu, unde se 'ter- 
mină cu o pantă repede. In piriul Pricobenilor' sub -virful Măgariului. ni | 
se presintă o deschidere din cele mai clare unde putem observa raportu- 

- “rile dintre masa eruptivă. şi straturile terțiare vechi, ce constituesc cea: mai 
mare parte din basinul Negrei. Secţiunea alăturată (Fig. 3). dusă din virful 
Lucaci în dealul Măganu n me dă € o ideie de: aceste raporturi; Cum se vede 
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i Fig. 3. 

lavele andesitice sas revărsat peste feste deposite terțiare vechi, nu leiaii 
străbătut. Andesitul de pe Dealul lat este separat în plăci subțiri, ori în” 
straturi înclinate puţin 'spre E. Din punct de vedere petrografic avem de : . 
aface cu ua tip impo-tant al andesitului cu piroxen în care piroxenul r rom- . 
bic aparţine la bronzit, . 

24. Piciorul lat, mijlocul comel. Roca are structura porfirică, mijlociu gra-: 
nulară ; într'o masă compactă cenușie bătând puţin în verde, se văd cris- 

_tali, mici de plagioclas şi prisme mari scurte negre-verdi de piroxen. Su 
"a. Masa din basa sticl&să cenușie, microlite de feldspat și pulbere de mag- 
- netit. Plagioclas cu caracterile -obicinuite, se pare a 'fi labrador. Augit în 
cristale mari. Extincţiunea” pânt la 50%, Bronziz, Pentru recunâscerea acestui 
mineral m'am servit de diagnosele date de F. „Beche. (Ueber die Unter- 
“scheidung von Augit und Bronzit în Diinnschliffen. Min u. Petrogr. Mit- 

„ theil V! Bd, 1883 pag: 527). ! In prepara se vede o secțiune basică aprâpe
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pătrată formată din (100) și (010) cu colţurile truncate de (110). Acdstă 

secțiune se arată în lumine polarisată paralelă gălbie-deschis. Ord. |. Extinc- 

țiunea după laturile patratului. Pleocroismul puternic. Neapărat că un exa- 

men mai amăniinţit în lumina polarisată convergentă ar putea că stabilescă 

- mai de aprâpe rolul acestui mineral în andesiturile -piroxenice din. Cali- 

mani. Roca este dar 7 andesit cu augit Şi. bronzit cu structura hialopi- 

ditică. 

Cum am amintit în urmă prof, F Becke menționeză andesituri cu augit, 

care conţin bronzit, în muntele Lucaci, Piatra Dornei, Timău [in apropierea 

Pietrelor roșii) etc., în unele varietăţi, spune Becle,. augitul dispare . mai 

cu totul şi rămâne un andesit ca bronsit curat, 

Resumăt asupra rocelor descrise. în“ Calimant.. Din exemplele descrise 

putem ciasifica rocele din Calimani -cum urmeză: . 
L. Tipul andesiturilor cu piroxen care domincză aprope singur în tstă 

regiunea. In acest tip distingem: '1] Andesite cu augit (Pic. Bucciniş, Ca- . 

liman Ciribuc, Panac, Pietrele roşii). 2) Andesire cu augit -și hipersten * 

fârte respîndite, 3) Azzdesize cu hipersten și augit rari, a) Andesile cu augit 

și olivin (Haita) şi 5) Andesite cu augi! și bronzit. (Dealul Lat). 
II. Zipul andesiturilor cu -hornblendă în modificaţia propilitică rar 

(Triplex confinium). | 
IL. Zîpu/ amestecat din andesituri 'piroxenice și andesituri cu hornblendă 

basaltică (piriul Bucciniș). Acest tip se pare a fi cel mai vechi; ps când 

andesitul cu augit se pare a fi închis erupțiunea. 

Virsta geologică a erupțiunei andesiturilor în Carpaţi. 

"O chestiune de mare importanță geologică, pe care trebue să o discutăm - 

mai de aprâpe, este. aceia a - peri6dei de erupţiune a andesiturilor. In 

basinul Negrei ne lipsesc raporturile &tratigrafice, din: care.am putea să 

determinăm mai de aprâpe acestă peridă geologică. Cum am vădut în 

“urmă (fig. :3) masele andesitice se suprapun depositelor palaeogene din 

basinul Negrei. Aceste d-posite însă după cum voi arăta altă dată aparţin 

Ja orizontul cu AMVizwnulitis perforata, deci la partea mijlocie a eocenului 

(Etajul. Parisian); o parte din aceste deposite însă este probabil să aparţie” 

la un orizont mai superior din eocenul superior (Etajul bartonian) ori 

"din partea inferidră a oligocenului (Etajul liguric = straturile de Hoja, - 

_“Koch), Un alt fapt, pe care îl constatăm în basinul Negrei, este că în 

conglomeratele palaeogene nu întâlnim nicăeri bucăţi de andesit ori alte: 

producţiuni vulcanice în legătură genetică cu andesiturile, ceia ce ar fi. 

trebuit natural să se întâmple în casul când masele andesitice ar fi format 

ţărmul mărei în care s'aii depus aceste straturi. Din aceste fapte urmeză * 

"că eruptiunea andesiturilor cade în o periddă ma! tinără de cât palacogenul. 

A
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Faptele observate aiurea “în Carpaţi. ne vor ajuta să “determinăm și - mai 
„de aprope acestă peri6dă geologică. SI 

Să considerăm întâiit faptele din masa J/argita-Caliman. Cum se pâte 
„vedea pe ori-ce hartă geologică: a acestei regiuni masa Hargitei este în- 
conjurată la West și Est în tâtă întinderea sa de o puternică formaţiune 
de diferite producte vulcanice ca: tufuri, brecii, conglomerate; etc., care 
tâte la un loc sunt în general cuprinse sub numele de _tufuri trachytice (1). 
Un studii mai serios a acestor producțiuni vulcanice lipsesce până acum 
aprâpe complect, în cât nu este 'de loc stabilit dacă tâte aceste tufuri 

„„ sunt în legătură genetică cu andesiturile Hargitei, adică aparţin la aceiași 
periâdă de erupţiune ca și dinsele. O parte din aceste tufuri sunt tufuri 

„ trachitice adevărate, și represintă probabil ' resturile unui. învăliș vulcanic 
-mai vechii peste care s'a revărsat lavele andesitice; altele sunt. tufuri 
andesitice 'quarţifere = tufuri dacitice = aşa numitele Pa//a, care aparțin 
la-o peri6dă de erupţiune de asemenea mai: veche de cât a andesiturilor; 
o altă parte în fine, cum ar urma din descrierile lui Herbich, sunt tufuri 
andesitice propriii dise şi stai deci în legătură” genetică. cu andesiturile 
Iargitei. - : | " -. 

Herbich (2) spune că <tufurile trachytice» care stai în legătură cu erup- 
țiunea andesiturilor, aparţin în mare parte la etajul pontic = straturile cu 

- Congorii, o: parte dintrinsele însă aparțin și la etajul sarmatic. Cum se. 
scie „aceste «straturi pontice» din ţara Secuilor. sunt bine representate în 
Sudul masei Hargitei, în marginea Westică a basenului din Comitetul ' 
Hăromszek (trei scaune) și. între Barot şi Perșani. în valea Oltului, Ele conțin 
abundente straturi de lignit. și de aceia se mai numesc și formațiunea “cu 

lignit =— Lignitbildung. - i Aaa 
La Estul masti Hargitei ele sunt representate în câte-va locuri, în formă 

de petici umplând concavitățile şisturilor “cristaline, precum .la Borsek, 
Bilbor ete, i II - 

In multe din aceste localități, depositele cu lignit alternă cu -tufuri an- 
desitice proprii dise, care pe une locuri conțin chiar fosile pontice. Cer- 
cetările mai noui însă ati dovedit că acâstă formaţiune. cu lignit, aparține 
nu la etajul pontic ci lă etajul levantin: = straturile cu paludine, deci la 
partea superidră a: pliocenului (3)-. Din aceste fapte ar urma deci că erup- 
fiunea andesituralor, care a dat nascere Hargitel, a început la nea mio- 
cenului, în Sarmatic, și a durat Până la. finea pliocenuha, . ” 
N 

- (JA se vede: harta geologică de IIerbich. «Das Sz6klerland» și harta geologică 
a Ungarici din 1897, Scara 1. milion, ! 

(2) Ilerbich. Szeklerland. pag. 262, 295—297. , - , . 
(3) Lorenthey. Ucber die geologische Verhăltnisse der Lignitbildung des Szek- 

lerlandes. Ertesită. 1895 și N. Andrussow, Einige Bemerkungen iiber die jungtertiăren 
Ablagerungen. Russlands und ihre Bezichungen zu denen Rumăniens u. Qesterr-Un- 
garns, Dorpat. 1897, pag. 17, . . :



MU _ BULETINUL SOCIETĂȚII DE scupe 

La extremitatea: “Nordică a Calimanilor, Anton Koch (1) menţioneză la 
Borgo-Prund, bancuri de tufuri dacitice și deasupra zor tufuri şi Bretil 
audesitice, care" conțin strâturi de lignit întocmai ca la Bilbor. și Borsek, 

Spre Borgo- Marosent și mai departe: la'Nord până în Rodua dominedă 
”  gresurile” aquitaniene (oligocen superior) care conţin lignit şi sunt în forte 

“multe puncte străbătute de andesit. Din' aceste fapte resultă dar că aude. 
“siturile sunt mal tinere de. cât aguitanianul și de cât infurile dacitice. 

In Maramureș, în valea Iza, Johann Băck/, (2) arată 'că tulurile dacitice 
sunt .sifzrcalăte : în “formajinea saliferă, și conţin numerâse genuri de 
foraminifere care se întâlnesc şi în argilele şi marnele salifere de la Maros- 

Ujvar. Aceste: tufuri „aparţin “deci. la formațiunea saliferă miocenă. Con- - 

- glomerate* şi brecii de andesit sunt' numerâse în. acestă regiune. Aceste. 
„andesituri sunt cenușii ori. roșii și după 'determinările lui Schafarzik sunt. 

„andesitură cu. amfibol, ce! conțin biotit și . andesituri cu amfibol și hi- 

„persten. Nici o urmă însă de aceste conglomerate și breci: andesitice nu 

. se întâlnesce în formațiunea saliferă, de unde Bâckh conchide că erupțiunea 

andesiturilor a avut loc la inca «Ta jului al 2-lea mediteran ori păre 
chiar în sarmalic, * - 

In comitatul Srileey, Roth 7. Telegd (3) considera. tufurile  dacitice în 

al 2 2-lea etaj mediteran, iar tufurile andesitice' în sarmatic, 

"8. von Inkep (4) arată că la. Nagyây. diferitele trachitură descrise de au- - 

„tori ca: Griinstein; propilit, dacit, andesit;: etc. acoper depositele medite- 

1 

'7ane şi 5e păsesc ca bucăți rotunjite lvând parte la 'constituţiunea 'con- 

glomeratelor sarmazice, de unde conchide .că erupțiunea priricipală a acestor 

roci a avut loc la finele zeogenului, =. - - 

osef Szabo |5) arată că la Eisenbach în apropiere de Schemitz î în Car- . 
paţii nordici, erupțiunea andesitului: cu augit cade în periida sarmalică 

pe când a andesitului cu amfibol în etajul mediteran. Interesant este încă 

faptul” pe care îl constată Szabo, în acestă localitate că _riolitul==liparit 

(biotit-ortoclas-quarz-trachit) este mult mai vechii de cât andesitul, căci 

tufurile lui conţin Nummulites intermedia așa. dar aparţin la eocenul su- 

perior. 
  

" Ant, Koch. Geologische Beobachtungen în Siebenbirgen.. Foldtani kozl. 1893 

No. 1—3 pag. 8%... 

(2) Johann Băckh, Daten zur Kenntniss der: geologischen Verhăltnisse im oberen 

“Abschnitte-des Izathales. Mitth. aus dem lahrb..der kgl. ung. gcol. Anstalt XI, Bd- 
1 Heit. pag. 87 şi 66. 

(3) L. Roth. v. Telegd. Studien in crdcituhrenden Ablagerungeu Unsatns 1. Um- 

gebung von Zsib6 im Comitate Szilâgy. Mitth. aus dem Iahrb. der Kgl. ungar gcol. 

Aust. XI Bd. 5 Heft. 1897. 
(4) .B. v. Iakey. Nagyâg und seine Erzlagerstătten. Referat in Neues Iahrb. 1886 

I.pag. 422. - 

- 15) Iosef Szabe. Das Verhăltniss der Numuliten formation zum Trachyt bei Bisen- 
bach. Fâldt. Kâzl, 1X.-1879 pag. 442,
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Pr. Schafarsik arată. că erupțiuiea andesităvilor piroxenice din. “munţii 
Cserhdt, a avut loc imediat înainte de depunerea. sedimentelor etajului me: 

-. diteran superior și! după depunerea etajului mediteran * inferior. “Tufurile 
riolitice sunt și 'aici mai vechi de cât andesiturile (1). *:... 2. a 

„Din. tâte aceste fapte reese.că erupțiunea andesiturilor i în Carpaţi a în * ă 
'ceput în a doua jumătate a miocenului și a durat fote -şi în Pliocen Asu. ! 
'pra vîrstei relative a diferitelor tipuri. de andesit sunt--până! acum puţine 
cercetări. în acestă direcțiune. In general. su: admite că. andesitușile cu am- 
fibol ar fi mai vechi de cât andesiturile piroxenice (Zirkel), " Herbich. (2). 
arată că andesitvrile cu biotit și amfibol, mai acide de pe: lângă Biidos - 
sunt mai vechi de cât andesiturile basice cu augit, de 6re-ce sunt străbă- 
tute de aceste; andesitul cu amfibol şi augit este de asemenea mai vechii 
de cât anidesitul augitic. Acest .din urmă tip se pare a fi închis erupțiunea 
andesiturilor. După acestă peri6dă a urmat crupţiunea basalturilor, care 

„după Ilerbich a început în pliocen şi a durat. până la începutul epocei 
diluviale. - 

Dacă considerăm timpul cu măsura obicinuită în „eologie, vedem. din 
a faptele arătate că puternica activitate. vulcanică, care s'a desfășurat în Car- 

pați în epoca terțiară, a durat până întrun timp nu tocmai mult î în urma 
epocti actuale. Exalațiunile de-'vapori sulfuroși în solfatara de la Biidos, 

la extremitatea sudică a Hargitei, repeţitele cutremure de pămint în Eştul 

„T ransilvanici, isvârele cu CO, care se continuă aprpe pe:o linia la Estu. 
Hargitei începând de la Dorna, prin Borsec.şi până la “Tușnad și Malnas . 
în Sud, sunt semne că acestă activitate vulcanică are răsunet încă și astădi 

| Legătura între fil6nele aurifere din Carpaţi Şi propiit 

 Andesitul cu hornblenda de la «Triplex confinium» pe care Fata descri- 
sub No. 22, presintă, cum am vădut, 6re care caractere spre” o modifica 
țiune propilitică. Se admite însă în general că filânele aurifere din regiu- 

-_nile neovulcanice ale Carpaţilor, cum se scie cele mai bogate din tâtă Eu- 
ropa, S'ar presenta mai tot-d'a-una în propilit. Fiind- că din' punctul de 
vedere practic acâstă chestiune are cea mai mare importanță, am credut 
de nevoe, din literatura care mi a trecut sub ochi, a face un mic resumat 
asupra ci. 

Baron v. Richtofen (3) în studiele sale asupra rocelor neo- vulcanice din 
Carpaţi observă că la Verespatak, Nagy Banya, Schemnitz, Nagyâg, etc. 
filânele de metale nobile sunt pretutindeni legate cu presenţa Griiânstein- 

, 

(1) Fr. Schafarzik. Piroxen-andesite des Cstzhat, Mitth. aus dem: Tahrb, der kgl. 
„ung. geol. Anst. IX, Bd. 1895, pag. 359 și fig. 1 pag. 201. ete. , 

(2) Herbich. Op. cit pag. 343. 

(3) Freih. v. lichthofen. Studien aus den ungarisch- „sicbenbărgischen Trachytge- 
birge. Jahrb. der k, K. gcol, Reichsanst. 1860 pag. 213—214 și 98—99,
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- trachytului și a  riolitului, Cum am vEdut.în urmă, riolitele aparția după 

Richtholen la o peridă de erupțiune mai nouă de cât a Griinnstheintra- 

chytului; prin redeschiderea activităței vulcanice legată cu erupțiunea acestor . - 

riolite, ai luat nascere în cele l-alte roci trachytice mai vechi crăpături nu- 

merse, Numal crăpătur ile (Spalten) din Grituusteintracl Vf însă af. fost 

a plute cu filone de minerale aurifere și argintifere. - 
“Stache (1) ) admite cu forte mici. "modificaţiuni acestă ideie a tut Rich-: 

thofen. DI 

In 1577 veneratul mei profesor Eduard.  Sueis (2) confirmă observa- 

ţiunea. lui Richthofen, arătând că precum în vestitele mine aurifere și ar- 

gintifere (Cornstockgang) din Nevada în America Nordică, așa și în Car- 

paţi filânele aurifere sunt pretutindeni în-cea mai strinsă legătură cu pro-. 

pilitul. Chiar modul de presență a acestor. fil6ne, mai ales la celor de la 

Schemnitz, este. același ca și în America Nordică. Precum în. Colorado 

metalele nobile sunt pe unele locuri legate cu telurul, așa și în Carpaţi. 

„Aceste filâne trebue să vie de la fârte mari adâncimi și cu crescerea adân- 

cimei trebue să crescă. și conținutul "lor în aur. Pentru a sprijini acestă 

idee” Eduard Suess' (3), în fantasiea'i cunoscută, pornesce de la faptul.că 
precum în sistemul planetar corpurile, cele- mai grele sunt.cele mai aprâpe. 

de centrul sistemului, pe când cele mai ușâre. plutesc în afară de zona 

asteroidelor, tot -așa și în s6re și însuși în sfera pamântului, corpurile 

” cele mai grele trebue să fie îngrămădite spre centru; Faptul că” cele trei 

metale grele :. iridium,- platina, și aurul, cu o ponderă specifică aprâpe de 

două ori mai.mare. de cât a ori-cătui din cele |- alte metale (cu excepţiune 

de mercur) se găsesc așa de rar la suprafața pămîntului, nu este dar un 

_tapt întâmplător, ci îşi găsesce explicarea în teoria de mai sus. Aceste 

metale grele trebue să vie de la f&rte mari adâncimi, ele trebue să [ie în 

general 'așociate cu roci basice, despre care se admite că 'vin 'de la" adân- 
__ cimi mai mari 'de cât rocele acide. Rocele cele mai basice, cari aii ajuns. 

„la suprafața pămîntului sunt însă fără îndoială peridotiturile; ele trebue deci. 

după profesorul Suess- să fie des asociate” cu metalele grele... Din faptele: 

- aduse în sprijinul acestei idei geniale - menționez câte-va. 

In -Ural (Nijni-Tagil). platina, iridiul 'şi aurul se presintă asociate ; e deci 

- fârte probabil ca. ele să: fi aparținut: primitiv -la același strat de magmă 

„din interiorul pămîntului. In acestă regiune se găsesce de multe ori platina 

asociată cu serpentina și Daubrde a dovedit că platina din Urali a fost 

primitiv cuprinsă într'o rocă cu totul asemenea. cu meteoritul. cădut la 

1815 la Chassigny în Haute-Marne.! Acest meteorit însă nn este de cât 

un peridotit (dunit) constituit din olivin “și cromit. Aur cuprins în ser 

(1) Stache.. Op. cit. pag. os,: , . 

„-(2) Eduard Suess. Die. /ukunit des Goldes. 1877, pag. 245—255, 
"(3) Eduard Suess. Op. cit. pap. .76—89,. n -
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pentină sa observat în Urali. sudici, în Val Corrente în apropiere de Genua 
ete. In Coast Range (California) crăpăturile umplute “cu floze dz mercur 
sunt de asemene. în sSerpentină. E Ea | - , 

In timpul din urmă sa dovedit că. și: diamantul este în striiisă legătură 
„cu peridotiturile; ca esemplu aduc faptul că âreccia diamantifera = blue 

„ gromnd din Africa sudică 'nu este de cât un peridotit constituit din: olivin, 
biotit, diallag; bronzit, augit cromifer, titanit magnetit și perowskit. (1). 
Am făcut acâstă digresiune pentru a arăta importanţa ce pot'să o aibă 

peridotiturile în Carpaţi. Petrografii noştrii, profesorul. 7. Mrazec. și G. 
AM-dlurgoci, au făcut anii din urmă cercetări de mare importanță stiințifică: 
Ei ati arătat că o- mare parte din serpentinele arcului carpatic cuprins. 
între. Dunăre şi Olt sunt de origină ertiptivă. Sa 

Numai puţine din aceste roci par a-și avea origina în o transformare a 
amifibolitelor; tâte cele alte derivă din roci fârte basice Şi în special din 
_peridotite piroxenice (2). Ia | 

Propilitul în care se află filânele auritere în. Caipaţi şi Nevada este 
“asemenea o rocă basică. Crăpături umplute cu filâne metalifere, pot : 
însă să ia nașcere în ori ce rocă din vecinătatea propilitului; acesta nu 
ar infirma de loc ipotesa lui. Suess, Acâstă ipotesă presupune numai o 
legătură genetică între materiile eruptive, cari ai dat nascere unci. roci. 
basice. și între metalele grele cari ai umplut crăpăturile. Să vedem acum 
întru cât 'observațiunile ulteriâre ai confirmat acestă legătură. 

In .1880 C. Doelter (2) arată că în Transilvania filâne. metalilere se - 
găsesc. nu numai în propilitul în sensul lui Zirkel ci şi în alte andesituri cu 
amfibol.. Dacitul de la Kirnik (Vârâspatak) cuprinde filâne -aurifere. i 

B. v.. Inkey arată că la Nagyag filânele aurifere sunt cuprinse într'o 
rocă care de diferiți autori a fost descrisă ca: Griinnstein, propylit, dacit 
şi andesit, cum vedem tot întrun andesit cu hornblend. Modificaţiunea în 
Griinnstein ori propilit se arată mai cu scmă în părţile. mijlocii și mai 
profunde a masei andesitice și causa -ei trebue căutată după Inkey în 
adâncimele vetrei vulcanice; pâte represintă cea din urmă revărsare mai 
basică, ceinen letzten basischeren Nachschub» de cât a. lavelor de la în- 
ceputui erupțiunei. Tte "aceste varietăţi. de <Trachyturi> sunt însă. din tâte „punctele de vedere așa de strâns legate între dinsele, în cât trebuesc” 
socotite ca aparținiud la una: și aceiași periddă de erupțiune. Stelsuer însă | 

  

(0) R. Scheibe. Der Diamant und sein Vorkommen. Naturwissenschafiliche. Wo- „chenschrift XI Bd. 1896, pag. 452. : ” 2 a - - (2) L. Mrazec, Contribuţiuni la Studiul petrografic al Cărpaţilor de Sud. Anuarul - muscului de geologic. 1894, pag, 42—52, - Da „: “L. Mrazec ct G. M.-Murgoci. La Wehrlite du monte Ursu. 1897, -. 
G. M.-Murgoci. Les serpentines-des Urde Muntin ct Găuri. Anuarul Muscului de __ Geologie pe 1895, Sa | ” o ! a 

„.(3) C.. Doelter. Ucber das Vorkommen von Propilit u. Andesit in Siebenbiirgen 
Min. u. Petr. Mitth, II Bd. 1880-pag. 1, a NR
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este de idee'că modificaţiunea în. Griinnstein stă în cea mai strânsă. le. 
 gătură cu filnele, inetalitere; ea a luat: nascere în timpul umplerei crăpă-. 

turilor cu fil&ne; nu. a-preesxistat acestora după cum admite Inkey (1). 
“Fr. :Schafarzil. (2) represintă ideia că: impregnațiunea cu minerale me- 

talifere și filOnele. metalifere nu sunt restrânse numai asupra modificaţiunei 

Din tăte aceste observaținul-vcese că al pretutindeni în Carpaţi filonele 
aurifere sit ves'rinse în andesiturile cu hornblendă și câte odată şi în dacite, 

" Andesitutrile cu piroxen se arată în :general. sărace în ast: fel de filne (3). 

  

TUFURI TRAHITICE 
a Tafurile: trachitice de” pe piriul Drăgoesel. 

In studiul asupra” depositelor. cretacice de la Glodu am amintit, că pe: 
stânga. pirîului. Drăgocăci, începând de la gura piriului Ciatircanilor în sus - : : 
și până în piîriul Călimănel în Păltiniș, se continuă în direcţia „Nord-Sud 
o bandă îngustă de tufuri trachitice; cari 'se 'razimă pe șisturile cristaline 
din marginea: Westică a Dealul Diăgoesci, iar la West se alipesc de masele 

- andesitice din Deluganu, după linia de rptură "Călimănel- Diăgotasa. Ace- 
leași tufuri le-am întâlnit şi sub. culmea delului Glodului, spre Nord „de 
isvorul piriului Păstinăresci, rezemându-se- de aseminea pe şisturi: cristaline 
și pâte pe o mică întindere și pe marginea de Est a depositelor cretacice 
de pe piriul Glodului. Intinderea acestor tufuri trachitice am căutat a o 
representa pe schița geologică alăturată la studiul amintit, după. datele câte 
le-am avut, este însă forte probabil că pe Dealul Glodului și în general 
pe marginea vestică a masei cristaline, aceste tufuri să fie mult mai r&s- 
pândite. In cele ce urmeză mă voii ocupa mai de apr6pe de aceste roci, 

" Tufurile  trachitice de pe piriul Drăgoesel. In marginea de West a 
piciorului Florenilor și a piciorului Zobanului, aceste tufuri se ved fârte 
bine descoperite; ele se razimă aici în Sud pe calcșisturi, iar. ceva mai la 
Nord pe Zoban, pe micașisturi. Aședarea lor e în straturi or bancuri puțin 
înclinate, Cum e :de așteptat, printre 'tufurile proprii dise provenite din ce- 
nușă vulcanică, se găsesc amestecate bucăţi mici și blocuri de îrachit ade- 
vărat, provenite din solidificarea magmei trachitice. Ca exemple voi da 

(DB. V. Inkey. Nagyig Foldtanics Bânyâszati Viszonyai 1885. Buda-pest, referat 
de A. Stelzner in Neues Iahrb. 1886 1. pag. 422. Mi 

- (2) Fe. Schafarzik, Ueber die Propylit Frage. Foldt. kozl, 1886, pag. 358, 
(3) Singura menţiune de filâne metaliicre în Calimani o găsim în Cotta: pe IHaita 

menţioneză filâne argentifere cu blendă, galenă și carbonat de cupru ; pe pâriul Tiha - 
descrie. filâne de Cinabru cu ceva blendă şi galenă. (B. Cotta. Erzlagerstătten der sii- 
dlichen Bucovina Iahrb. d. kk. g. R. A. 1855 pag. 129).
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întâiă descrierea a două. eșantilisne de aceste. trachituri adevărate și apoi: .. 
a tufurilor. Fiind:că. tâte rocele eruptive, pe cari le voit descrie din județul . 

" Suceva, vor trebui să porte același număr curent, voii continua cu nu: 
“mărul pe car€- lam lăsat în studiul, asupra rocelor: din Călimani. 

„25. Roca are o culdre alb-cenuişie, este dură, porâsă, aspră, cu un as- 
pect de trachit, târte, pronunţat.  Întpo masă fundâmentală, compactă, mată, 
străbătută de: spațiuri deșerte, se vid numerâse' tăblițe hexagonale de bio- 
tit şi: cristali mici sticloși de sanidin; cristalele mai mari de feldspat. sunt 
transformate într'o snbstanță' de soiul kaolinului. Sub microscop, se observă . ” a. a . - a . - — . . că masa este „constituită în cea mai mare: parte dintrun agregat de indi- 

_vidi de feldspat în şecţiuni patrate ori rectangulare” scurte; mai rar se: 
" observă printre dinsele și: secţiuni mai lungi și înguste, Pe lângă acest agre- 
gat incolor. de feldspat, mai iea.parte la constituțiunea masei, în 'câtime 

„mult mai mică însă, și: particule închise de biotit și -magnetit. Aa 
O -baszs sticl6să 'nu se observă; pote se află numai ca o peliță fârte 

subțire între părţile cristaline ale masei, Din cele spuse urmeză că struc- 
„tura microscopică” a masei “fundamentale are caracterul formei'de structură 
pe care Rosenbusch- o numesce strucura îrthofirică Cristalele de felds- 
pat. cari alcătusc masa sunt ori simple, ori alcătuite numai din 2 individi 
îngemănați, și. aparțin în „cea mai mare parte la sanidin, . 

Unele. din secţiunile” luingite arată Valori de extincțiune mici și e forte - 
probabil ca ele'să aparţină la o/igoc/as. Păreții spaţiurilor deșerte din masă 
sunt ori goi, ori tapisați cu un product .brun-galben.- Cristalele mai mari 
cari se observă în masa: holocristalină- sunt : 

* Sauidin în secţiuni. mari, limpedi, de multe ori irigemânate după /agea - -, de,Karisbad, ori: eu 0 sructură sonară admirabil. ln acest din urmă cas. „se observă că extințiunea este deosebită în diferitel pături; de Gbiceiii 
păturile mai exteridre 'se sting sub un unghii: mai mic de cât cele interne Din acest fâpt este deci de presupus, că am avea aici de a face nu 'cu un feldspat curat potasic, ci cu un amestec în - proporţiuni “variabile în. fie 
care pătură de feldspat potasic şi” sodic. Multe din cristalele de sanidini | 
au fost” sfărămate în mişcarea magmei în timpul periâdei de. efusiune: în acest cas observăm în. masă spațiuri-cu contururile cristalului, 'care con- 
țin mai ales. lipite de Păreți, fragmente de “sanidin,: aranjamentul acestor : fragmente .nu lasă însă nici cea mai mică îndoială că ele aparţin” la unul 

-Și același cristal. In alte casuri, 'din causa intemperiilor, cristalele .de sa- nidin au dispărut cu totul, și în locul lor a rămas numai un cristal negativ. “Iriclusiuni sticl&se nu se observa des în sanidin; din contră interposițiuni 
cristaline de apatit sunt fârte dese. | A 

Câte. o dată se observă în cristalele de : sanidin și foițe de biotit, de 
unde trebue să conchidem că sanidinul este un element mal Iincr de cât 
biotitul. Mai rar se observă la cristalele de sanidin urme de resorpţiune magmatică ; în acest cas cristalul apare ca .ros la margină și părți din 

4 

+ 

.
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masă înainteză în lăuntru lui. Pe lîngă sanidin se observă rar și un pla- 
gioclas din lamele polisintetice, Ă 

Biotit” forte răspîndit, de obicei în foi neregulate mărginite. ori în șuviţi 
lungite, rar în tablițe cu contururi exagonale. EI are o colâre brună, bătind, 
în verdiii, și arată o absorpțiune f6rte evidentă. O margină întunecâsă -de 
resorbțiune. magmatică nu se observă. Ca: interposițiuni cristaline se ob. 
servă des magnetit şi apatit. Dintre cele-lalte elemente necaracteristice se 
observă : magnetit destul. de respândit nu însă așa de frequent ca în an- 
desituri, apatit în bastonașe ori. ace incolore divisate transversal; . basto- 
nașele ceva -mai scurte și mai grâse sunt colorate în albastru cenușii. EI 
se găsesce des în masă și ca inclusiuni în cristalele de sanidin şi de -biotit 
Din cele spuse urmedă ca roca esteun zrachif cu biotit (Zile ori tra 
Chit propriă dis [& Rosenlusch) cau structura masei orthofirică. - aa 

26. Roca este albiciâsă, porâsă, aspră, puţin dură, cu casură neplană și 
cu o structură macroscopică mijlocii porfirică fGrte- evidentă. Intro masă 
fundamentală albă cenușie, mată, se văd numerse foiţe exagonale de 
biotit şi cristale mici de sanidin. Mai. tgte cristalele de feldspat sunt tran- 
sformate în kaolin, iar în locul “lor rămân în masă spațiuri umplute cu 
pulbere de kaolin; fârte des, mai ales pe suprafeţele “expuse, dispare și 
acestă pulbere rămânind numai cristale negative. Puţine “cristale mici sti- 

"clâse se văd în masă. Sub microscop structura masei e actiași ca în exem- 
plarul precedent, adică oztofirică. In âcâstă masă holocristalină se văd 
cristale mai mari de sanidin, adesea-ori cu structura zonară, cîte-va cristale 
“de oligoclas, ș și numerdse tăblițe și șuvițe de biotit cu absorpţiune puter- - 
„nică. Roca este dar un /zachit cu biotit cu structura orthofi îrică ca şi 
cel precedent, numâi ceva alterat. . , 

27. Roca este compactă, separată în straturi şi bancuri, are o coldre 
cenușie-gălbue feștelită și un aspect de gres fin gianular. În masă se văd 
numeroși soldișori de biotit de colsre brună ca tombacul și cristali sticloși 
rari respândiți de sanidina. ” 
Sub microscop. Masa este - constituită în cea mai mare parte din -un. 

agregat. de_sfărîmături fine de individi de feldspat şi. particule amorfe 
rar respîndite, In acâstă înasă se văd cristale limpedi de sanidin, mai tot- 
dcuna în sfare fragmentară, apoi fragmente descompuse de “biotit și nu- 
mer6se părți brun-roșietice de un oxid de fer provenit probabil din tran- 
sformarea biotitului, Având în vedere starea fragmentară a tuturor părților: 
constitutive a rocei, urmedă că avem de a face cu o cenușă vulcanică 
trachitică, grosicră, adică cu.un îuf !rachitic biotitic, provenit din aceeaşi 
magmă ca și trachitul de 'mai sus. 

"28. Roca este alb gălbue, friabilă, cu aspectul unui năsip, puţin consolidat 
Ji masă se văd fragmente sticlâse de sanidin și numeroși soldişori bron- 
zoși gălbui de biotit. Sub microscop observăm același agregat în stare 
fragmentară din “sanidin, biotit și părți amorfe. Roca este deci un Zu/
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(rachitic biotitic ca și cel precedent, însă mai puțin consolidat așa că lam 
putea numi năsip trachitic, o 

29. Roca are o colâre albici6să cenușie bătând puţin în verdiă, este friabilă 
„cu un aspect de marnă. Intr'o masă compactă, mată, străbătută numai de 
câte-va spaţiuri deșerte mari, se văd cristali sticloși de sanidin: şi numeroși 
soldișori bruni ca tombacul ori negri de biotit. Păreții spațiuritor degerte sunt 
tapisaţi de o pulbere gălbie care. sub microscop se arată a fi constituită 
mai ales din fragmente de sanidin. . Sub microscop șe. recunâsce. aceiași, 
stare fragmentară din cristale și fragmente mici de sanidin și de biotit 
într'o stare înaintată de descompunere, Pe lingă aceste sfărmături crista- 
line mai iai parte la constituția masei ȘI părți amorfe isolate. Roca este 
deci un fuf trachitic biotitic ca şi cele precedente numai provenit din o 

„- cenușă vulcanică mai fină. 

11. "uful trachitic de pe Dălul Glodului. 

Pe panta Westică a dclului Glodu, sub câmă, se întilnesce o rocă albi- 
ci6să separată în plăci ori straturi aședate pe - șisturile cristaline, După 
cât am putut observa în deschiderile puțin favorabile, ce am întâlnit, s'ar 

“părea că aceste straturi sunt puțin înclinate spre West, Ceia-ce se observă 
mai des sunt blocuri ori bucăţi isolate răspândite pe suprafaţa  şisturilor 

” cristaline aduse din spre comă unde trebue să se găsescă! în situ, Timpul 
nu' mi a permis a constata mai de aprope raporturile de . aşezarea acestei. 
roci, pote una dintre cele mai importante, după cum vom vedea în urmă. 
Caracterele ei sunt: 

30. Coldre cenușie deschisă bătând în verdiii, compactă, cu stricătura 
“plană, are aspectul unei marne întărite; bucăţile mai subțiri lovite cu cio- 
canul sunt sonore ca un fonolit.- Pe suprafața de “ruptură se observă 

„dungi violete puţin pronunțate. In masa compactă se văd cristali sticloși, 
mici de feldspat şi soldișori de biotit. Sub microscop se vede că masa 
este holocristalină, constituită din granule şi colonade incolore de felds- 
pat și din fragmente brune de biotit. O structură orthofirică tipică, 
cum am vEdut-o sub 23, nu se observă aici. In acestă masă se văd cris- 
tale și fragmente mai mari de sanidin și mal rar de un plagioclas. Proba 
microchimică asupra pulberei rocci, a arătat de asemenea că pe lingă feld- 

- spatul- potasic se mai află și un feldspat, care conține natrium. - 
Biotit (Grte r&spândit, dar mai: tot- -deauna în fragmente neregulate. Mag- 

netit și foițe de oligist rari. Roca are deci caracterul unui uf trachitic 
biotitic cu firul fin, ca și cea precedentă de pe Drăgoiasa, numai că e mai. 

. întărită, 

2 

Resmat. Din cele “spuse urmeză că rocele de. pe  piriul Drăgoesci. şi 
Dealul Glodului, aparţin, tâte la tipul trachitului cu biotit. Ceea-ce încă e



- de: rârarcat: în aceste roci, este lipsa calita a , guarpiila. ata rinacros. 
* copic cât” și microscopic; în 12 pre eparate. “nu am' observat nici «ur grăunte. . 

- de quarţ, de. tinde 'urmneză că aceste roci nu pot. aparţine. la. riolit oră la: | | 
| „dacii, ci sunt frachitizi în. sensul de astădi al pelrografiei, Este adevărat * A o 
„că sunt şi riolituți fârte bogate, în Si O, și” cari cu'tâte acestea. nu conţin i 

- de loc gizarp 2ndividualisat, nici macroscopic nici microscopic (1). . 

[3
 

[2
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In asemenea: "cas: „eapărat că numai anălisa, chiinică' pote decide. “su. 
dul petrogiafic, a acestor roci. ne. duce dar la: conclăsiunea: că între erup= 

” fuinea andesiturilăr. învecinale dii Călimait Și. între sruphiunea acestor Br 

   
fură. 14 există nică 6. legătură Fenelică. : „.. 
“După. cum s'a vădut din, studiul rocelor de pe > Călimani; nică uu 2 climei. 

Ş esenţial din aceste. rocă nu e comun cu. ale Zufiirilor descrise aică. Aceste! două 
. soiuri de. roci:nu pot deci să fi provenit din. aceeași magmă. 

In privinţa. vulcanologică avem de-a face î în rocele . de. pe. "Drăgoiaşa ! 
şi: Glodu cu: projectiani vulcanice trahitice în tâte gradele de mărime, în e 

- cepend cu' bloiuiță și lapilră de trachit, apoi ăsip Trachitic şi în fine ce- a za 
- nușă fină tratiitică. -De altfel: nu este exclusă, posibilitatea ca” pe Diriul”- 

Dragoesti, să avem de 'aface cu o alternanță de tufari - “și lavă”. trachitică,; 
„adică cu- resturile anul Strato-uulcai provenit. din 6 orupțiune mixtă, din ce-. 
"nușă și 'din curente de lavă; trachytică.. “Lipsa de resturi organice în aceste * 

: tufuri, neobservarea unei succesiuni. verticale ' după.  greutăte, începend cui - _ 
“projecţiuniile mai mari, şi sfirșind cu: "cenușa; fină, cum. ar trebui. să se in- 
"-timple: în -casul când acestă: 'producte vulcanice s-ar fi depus în apă, "apoi - 

„avut de aface- cu erupțiunile liniştiţe' a- iinor lave basice - relativ sărace în * 

“lipsa aprâpe- complectă de părți străine amorfe, în masa 'rocei, ne: fac să. 
cOnchidem că aceste Zufuri Sat depus pe uscat. Pe „când în andesituri am. 

gazuri solvite. și „Cari prin urmare a curs linicit răspândindu-se în acope-: 
7ișierI=deghen, în tufarile trachitice de cari ne ocupăm. aci avem de aface 
cu erupțiuni: „amestecată a unor laye - “acide, bogațe.. d gazuri "solyite, „cari 

câui. provocat pulverisarea unei. părți din lavă dând'nascere. la forma: numită, i . - Srato-Viuleaiti. Ținând cont de: faptul: că în Est,.pe “dtlul „Glodu, tuful e ee fin, fără întercalaţiunt- de blocuri trachitice, pe când în West .pe Drăgoiasa 
„asemenea blocuri, lapili și nisipuri. vulcanice, se. găsesc amestecate cu tu: 

- „până acum „adică, andesiturile şi” trachitele 3. „După Seria dai Richthofen - 

--. furile mai fine, urmeză că. centrul erupțiunei. trachiturilor a trebuit” să . fie . , 
spre West, ădică tot în: regiunea: acoperită de masele andesitice din Har: „ 

.gitta- “Călimani, - 

  

Asupra: vârstei “evolagice a srachituritor. Intăia îhtrebare care trebue să n ne-o 2 
punem este: în ce raport de virstă stau aceste două tipuri de roci descrise . -.: i 

  

. N . ă E . - | . , Ie: a RE 

i (4) Zirkel, Lehrbuch der Detrogrăgiie Bă. Îl pag. 357: 
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trachiturile ar fi mai tinere de cât andesiturile. Am arătat însă în studiul, 
precedent, ct cel puţin pentru Carpaţi, erupțiunile rocelor terțiare nu saă 
succedat conform: cu acâstă serie; din potrivă, mai pretutindeni în Carpaţi 
-unde raporturile stratigrafice au permis o determinare. relativă de virstă, . 
Sau constatat că trachiturile și echivalentele lor acide rhiolitele sunt mai 

vechi de cât andesiturile. Același lucru s'a constatat și în privinţa succe- 
Siunei rocelor terțiare din platoul central, După charta geologică oficială 
a Franciei şi după succesiunea stabilită de 47. Boule și de alți geologi 

_ francesi, în rocele neovulcanice din C/aîne des Puis şi. Mont-Dort, trachi- 
turile (domit) și rioliturile (liparite) sunt de assmenea mai vechi de cât 
andesiturile (1); cât se atinge de echivalentele acide a andesiturilor adică 
dacitele, am arătat că cel. puţin în Carpaţii ostici și acestea sunt mai vechi 
de cât andesiturile. In privința basalturilor. este deplin dovedit că  repre- 
sintă membrul cel mai tinăr. Din aceste fapte ar urma că seria erupțiu- 
nilor terțiare în Carpaţi a început cu tipurile mai acide, pentru a sfirși 
cu cele mal basice: Acestă ideee emisă de ]. Szab6 încă din 1883 și. ad- 
misă astă-di mai în general de geologii unguri, 'și are esplicarea în te- 
oria că sub scârța pămîntului, magma trebue să fie aranjată după gre 
utate: păturile mai acide și prin urmare. mai ușore deasupra, iar cele” mai 
basice, dedesubt, Când o asemenea magmă intră în erupțiune, e natural 
ca să apară întâiă la suprafața pămintului lavele mai acide și apoi cele 
mai basice.. A | : , | 

Dar ca tâte teoriile oamenilor şi acesta 'ȘI are reversul ei. Sunt exem- 
ple de regiuni eruptive unde lavele apărute la începutul unei perisde de - erupțiune sunt mai basice, pe când cele apărute mai târdiă sunt acide. 
„Aşa d. e. în câți-va vulcani de pe Insula 7 enerijje, lavele aşedate de de- 
subt și deci mai vechi sunt mai grele și ma basice de cât cele de deasu- 
pra. Cam ăcelași lucru în Auvergne cu basalturile inferire. ” 

A. Geilie (2) a arătat că în regiunile vulcanice palaeozoice din Marea 
Britanie, lavele cele mai vechi din Old Red: Sandstone și din Carboniter. 
sunt basice, pe când cele din urmă erupțiuni au fost din lave acide. Din 

"aceste fapte Geifie conchide, că în intervalul de timp a zeizeă Simgure peri- 
dde de erupțiune au avut loc schimbării treptate în composițiunea magmei 
subterane; aceste schimbări au consistatîn o separaţiune de lave mai basice, 
cari au eșit la început la - suprafața pămîntului, pe când un residiuum mai acid a remas să erupă către sfârșitul actiwtăței vileanice. 

In Carpaţi am arătat că din studiele lui Szab6, Koch, Herbich, Scha- 
Po 

1) In Roscnbush. Massige Gesteine pag. 561 și carte gcologique -detaillce de la France. Feuille 166 (Clermont-Ferrand). Succesiunea rocelor terțiare în Auvergne este de alt-fel mai complicată prin aşa numitele <basalturi inferisre» străbătute de dicuri şi cupe de roci acide. pc 
2) A. Geikie. Text-book of geology 1893 pag.. 263
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“ farzik, „etc. umedă - că “în Zeheral rocele' acide -  trachit, riolit) au erupt: 
la începutul periddei, pe când cele mai. basice (andesit, basalt) către sfirșit. 
De curind X. Szadecsti (1) a observat în partea sudică a masei erupțive 
-Bperjes. Tohai (Hegialja) fapte cam de natura, celor constatate în Auvergne, - 
adică zi soi -de alterianță în erupțiute "de “roci acide și de roci basice . : 
Szâdeczki este de ideia că în. regiunea de care: e vorba și în :insula erup: 

„tivă învecinată ' din 'Ost (Zemplin) nu se constată nici-o succeșiune, generală | 
în crupțitinea "diferitelor. roci, aşa că: nu-se. pâte afirma că acele empțiuni -. - 

ati început. cu tipuri. mai ucide: Şi: au: sfârşit cu tipuri mai 'basice, ori din -. 

contra. Ja spijinul aestei idei. aduce faptul, că în. regiunea studiată o 
parte din eruptiunea anidesituzilor. a Precedat erupliunea iolithun ilor cu : 

2rthoclas, după care în peridda. sarmatică: a urmat din not erupții de , 

! andesit peste fufurile rhiolitize. . ae : 
In colțul Moldovei, ideia, că trachiturile. sunt mai vechi de: „cât andesi- 

turile, mi se pare dovedită “prin faptul că nicăiri în părțile cutreerate de 

“mine. pe Călimani. n'am întilnit trachituri ori tufuri trachitice peste andesituri, 

ceia ce ar fi-trebuit să se întâmpine în: casul, când trachiturite ar fi erupt 

mai. tirdiii .de cât” andesițurile. Urmiză: dar că tufurile Zrachitice de pe 

Drâgoiasa și Glodu sunt mai zechu. de cât andesitatrile; acestea din Urmă 

Sai aşedai deci peste îti acoperiș cruptiv mat acid: e 

Din: faptul că tufurile trachitice de ' pe Drăgoiasa- sunt lăcte de linia. de 

ruptură, pe când “andesiturile nu le vedem nicăeri străbătute de acestă linie 

atât pe Drăgoiasa cât și pe Călimănel; resultă 'conclusiuniea că 'ruptura - 

Călimanel-Drăgoiasa a avirt loc după erupliunca. tranchiturilor - și înainte” 

de eruptiuncă andesiturilor.. ! 
„De mare, importanţă pentru istoria geologică î a rnaseă cristaline” ost-Gat- 

-patice este, întrebarea:. la ce peri6dă geologică trebue 'să atribuim erup-: 

”. ţiunea tachiturilor? Pe Drăgoiasa și Glodu ne lipsesc raporturi „stratigra- 
fica sigure din cari am putea conchide direct asupra. virstei geologice a- 

tufurilor trachitice, de cari ne ocupăm, de 6re-ce aceste tufuri nu cuprind 

resturi organice. și șe razimă „pe șisturi: cristaline; Alte consideraţii ne con-, 
duc. însă indirect a conchide “cel puțin în limite mai largi: asupra virstei 

| "acestor tuturi, Când am vorbit de virsta geologică a andesiturilor, am arat, 

că din studiile lui 'Herbich şi Koch (2) asupra . masei Hargitta- -Călimani,: 
- este dovedit că erupțiunea acestor * mase: aul început. către, finele periddei d 

  

Da (i) Ţ.. Szadeziti, Das Gebiet „vischen Buda- „Bânyăcsla und Kovâcsvăgăs î în, geolo-:, 
-g gischer und petrographischer Hinsicht. Foldtani _Kozlâny 1887 Het S—10 pag, :351.- 

: (2)"Ant. Koch..Diettertiâr bildungen des Bcckens des SicDenbiirgischen Lahdes:.. 
a * theile. [. paleogene: Abthciling: 1844. Tabela: ” - : 

27. A Noch,* Geologische DBeobachtung, an verschiedenen Punkten des: Sicbenbitrgischei NA 
Beckens. Ertesir5, Rolozsvir 1893 AV. Bd pas. 91. Referat in Făldtani i Rodâny, 
1897, Pag. „412. - 
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sarmatice și a durat până la sfi rșitul -periâdei pontice: In colțul - Moldover 
însă. avem tăte. semnele: că trachitul e mal. vechii de cât „andesitul; erup- 

iunea” lui dar cade înainte de perioda sarmatică,.: . _ 
“In basenul Negrei „observăm pe une locuri de- -asupra depositelor paleoi- - ” 

gene an sciii.de Nyirol: (1): gălbuii, ușor, 'cu aparența unui lehm năsipos, . ; 
„care probabil trebue să provină .din alterarea. trachiturilor, căci cel prove-. 

- nit din alterarea andesiturilor. este. mai grei, compact” și de coldre brunatră, 
Nicăiri între „straturile, palbogene. m'am, observat ititercalaţiuni de _tufură 

: ori fragmente 'de trachit în conglomerate. Trachiturile trebue deci să fie i 
- mai tinere de. cât aceste deposite. ” , , 

După cum voii arăta în alt loc. însă, partea. infericră a acestor depasite; în. 
cari am găsit - Xuminulites Perforata, Wuramutlites Lucasana și Litotham-... 
„iun aparţine ! sigur Ja 'eocen mijlocii = etajul patisian;. partea, superidră ă 
asupra căruia până âcum nam dovedi palacontologice, trebue să aparțină -. 

“la un „horizont mai superior din eocenul superior == etajul bartonian ori 
“ oligocenul „inferior = etajul liguric. Din aceste fapte . constatate în. colțul - 
Moldovei am, fi dar. conduși a conchide că erupțitinea trachiturilor a tre- * 
buit să aibă loc în Oligocen | ori-în imiocenul marin = fortnațiunea medite-“ 

--rană, adică după periGda ligurică și înaite de peridda sarmatică, cum vedem: 
între limite de. timp așa: de are că nici .chiar an geolog nu Sar mulțum 
cu acâstă. determinare. - a 

, Să. vedem deci datele asupra. virstei trachitirilor, din cele- lalte părți ale . 
“Carpaţilor. Aici întimpinăm, o.. „greutate provenită “tocmai din faptul că mase : 
de trachit de vre-o. întindere. mai mare sunt cu mult mai rari în Carpaţi 

- de .cât sar “putea. crede; cea.mai mare parte din rocele descrise: mai înainte: ; 
. sub. acest nume. sunt andesituri; 0 altă: „parte- (trachituri quarţitere) sunt - 

-” rhiolituri: ori dacituri, așa că trachituri piopriă dise ai rămaș puține. Mai 
pretutindenea în. literatura mai nouă unde e vorbă de mase întinse de roci - 
„acide „găsim numele de rhiolith 2 quarz- trachit: Pe lângă acesta mat vine - 
în consideraţie faptul pe care lam menționat: la început; că de .multe ori 
diferențele petrografice între trachit ȘI. rhiolit se șterg pe nesimţite: pe de-o . 
parte. sunt trachite, cari - conțin 'quarț 'ca: element accesor, iar pe de alta 
sunt rhiolite, cari. nu conțin. deloc quarț "individualisat macroscopic, ori... - 
microscopic, așa că în literatură găsim de multe ori descrise sub numele de - 

” 7hiolituri fără guarț = Quari Jreie hiolităe, (2) ). roci. cari, ar, . putea tot așa 
de bine să stea” între .trachituri. - EEE - PR 

„Neaptrat că acolo: unde raporturile ecologice. sunt clare și se observă | 
„ transițiupi ; „trepțate, între tipurile bogate în: quarz- și cele cu totul lipsite de 

. acest ininetăl, -9. „Separaţiune între: ateste 2 „Soiuri. de roci este,. imposibilă... 
_ s . : 

“e - a . . Ei “ - 

  

e. 

. Arroct, Mat “plastic, Toș, provenit din. alterarea. andesiturilor ș și i teachituritor;- “in- să 
„trodus î în literatură de ]. Szabo, . a i 

(2) ]. Szădeezky, Op..cit., Fold, Roz, 1593, pag. 350 şi 357 

.
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În asemenea casuri îndoelnice” singurul caracter hotăritor între trachituri și 
„rhiolithuri este după cum se scie procentul de bioxid de siliciu: 58—630/, în 
trachituri tipice și 71—820%, în rhiolithurile tipice; deci aceste din urină 
sunt mult mai acide; dar și în- acestă privinţă se găsesc tot soiul de tran- 
sițiuni. . o o 

Nu mai puțin îndoelnice sunt și 'raporturile de virstă geologică între 
rhiolith și trachit. După seria lui Richthofen, rhiolitul ar fi mai tinăr de 
cât trachitul. Observaţiunile geologilor unguri ai dovedit însă că și con- 
trarul pâte să aibă loc, căci cele mai vechi roci terțiare, cari s'ait observat 
în Carpaţi sunt tocmai rhiolituri după]. Szab6 (biotit-ortoklas-quarz tra- 
chit în straturile cu /uzermedia = eocen superior). Acelaș lucru a fost ob- 
servat de Judd, Doelter şi Roth pe insula Ponza unde trachitul e mai ti. 
ner de cât rhiolitul. In platoul central (Mont Dore) rhiolitul = liparitul este . 
de asemenea mai vechii de cât trachitul. Pe basa acestor considerațiuni 
și fiind-că în literatura de până acum nu găsim. date precise asupra ra- 

“porturilor de vîrstă între trachituri şi rhiotithuri, suntem dar nevoiți să con- 
siderăm în judecarea! virstei, pe ambele aceste două soiuri de roci drept 
un singur tip acid, a | ” : 
“Să considerăm întâiă - faptele din Hargitta Căliman. 
Acestă masă eruptivă e înconjurată în Ost şi West de o puternică for- maţiune de projecțiuni vulcanice, care pe charta geologică nouă a Unga- | _riei sunt însemnate sub numele de tufuri trachitice și atribuite la. miocen. 

"Un studiă mai amenunțit al acestor tufuri lipsesce până acum; mâre parte - dintr'însele sunt tufuri dacitice == quarz-andesit-tuft, aşa numitele Pa//a (1), 
a căror virstă saliferă miocenă e deplin dovedită. Dintre tulurile din” ostul . masei Hargita-Căliman, merită atențiunea n6stră roca particulară de la Bil- “bor=eigenthiimlichis-Gestein von Balbor, descrisă încă din 1876 de Ant. Koch 
"> După descrierea ce-i dă Herbich (2) acestă rocă are caracterele tufului, trachitic de la Glodu (No: 30), și e aședată într'o înfundătură în masa șis- turilor cristaline. Mai important încă e faptul menţionat de Ierbich (Op. cit. pag. 205), că acest tuf conține lignit. - E * Fossile nu s'a găsit, Herbich însă ”] consideră de virstă pontică, obser- vând: că roca nu e în posiţiune primitivă. Cum vedem nici în rocă de” la Bilbor, situată abia 10 km. la Sud de Glodu nu găsim nici un punct de orientare pentru determinarea virstei geologice a tufurilor trachitice, 
În 

. 
- 

. (1) Numele de Za7/a a fost dat de Richthofen unui tuf andesitic cu quarţ, verduiii ort alb-verduiii, Posepny şi Ierbich însă a observat că ăcest nume a fost nepotrivit ales, fiind-că în limba ungară se numesce Palla ori-ce rocă şistoasă d, e, csillâmpala==mica- șist, agyagpala=şist lutos, etc. Cu tdte acestea, ca multe alte nume greșite a trecut și acesta în literarură, desemnându-se de multe ori printr'insul ori-ce tufură verdii de na- tură deosebită; trachitice, andesitice, rhiolitice ori dacitice. In loc de Palla. care nu . Însemneză nimic ar fi mult mai nemerit a se întrebaința numele de tuf dacitic, aşa cum” se întrebuințeză pretutindeni de geologii unguri. ! (2) Fr. Herbich. Das Szeklerland, pag. 329. .
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DEE Anton Koch (1), în lucrarea sa! asupra depositelăr:-palacogene dn -base- m "nul transilvan torisideră trachiturile de virstă -oligocenă mijlocie=tongriană, | Karl Hofmann (2) dovedeşce existența tufurilor și blocurilor de: riolit-(quarz-- . îi oitoklas-trachit) între straturile oligrocene nrijlocit = șttatutile: de.Gomberio d 
și “oligocene superidie Saquitanian;, din comitatul, Szilâgy. ]. Szab6 (3)-arătă că în apropiere de Şchemnitz, riolitul (biotit-ortoclas-quarz trachit) este roca ter- - iară cea mai veche şi erupțiunea sa cade în eocenul superior=etajul Bartonian= : straturile cu Iiteredia. Fr. Schafarzik (4) afată” ca în munții Cserhât, .erup-. ” „ ţiunea. rhioliturilor a trebuiț-să aibă” loc în':miocen “inferior.= întâiul etaj meditcran. In fine ].. Szâdecziy (5)- constată că în: măsa 'eruptivă Tokaj- 2 =. Hegyalja, erupțiunea rioliturilor cu ortoklas „a început în epoca mediterănă DE + și Sa continuăt. şi în' epoca Sarntatică de: 6re-ce tufurile; rhiolitice conțin: Mă -„fossile. sarmatice, Interesant este, încă. fâptul, pe care!l constată Szâdeczky, Ă că. ătât: tufurile rhiolitice cât şi 'cele anidesiţice conțin fosile mediterane şi ” sârmatice; de unde trebue a să conchide că erupțiunea acestor 2 tipuri de-roci-: „ a” avut loc în ambele aceste două epoce (mediteran==miocen marin și sarmatic) Din aceste cite-ya; fapte sigur, constatate asupra virstei geologice” a trac- «” hiturilor. și rhiolithurilor din Carpaţi, 'resultă” că -erupțiunăa. acestor. roci a .. început; în. eocenul superior şi ar fi duraţ: până în epoca * sarmatică, Cum .. vedem în limite și mai largi: de “cât acele-la: care am ajună, din conside- .. * rațiile asupra” colțului Moldovei, Dacă cercetările ulterire vor: dovedi că " straturile “superidre paleogene din. bâsenul Negrei.. aparţin la oligocen surperior, dat fiind făptul că după cât am observat, aceste straturi nu cu-. | prind intercalaţiuni -de tufură oti blocuri trachitice, atunci resultă că erup-:.:- 

... țiunea trachiturilor în acestă parte a Carpaţilor a început în miocen, ori “cel” inai crrind la Anca oligocenului, iar ni în” oligotenul mijlocii cuin le . "consideră Koch. - e 2 

7 1, AM insistat asupra acestor. fapte "pentru că ideia” pe care o: urmăresc 

  

e “care 'o ziiilem. astăd, nu “imediat după “inca neoconulul (Ublig). cz mult - 2 mai Tîrdiil îi terțiar probabil după fiiea oligocinuilui. Cutareă concordantă, „cu: șisturile cristaline: a depositelor. cretăcice superidre-de' la Glodu (6) ne . - *: 
   

Ta = a a: - IE -, , 2310) Ant. Koch. Die Tertiărbildungen des Beckens der Siebenbiirgischen Landestheite . „Ul. Palaeogen€ Abtheilung. 1844, . E tea .. . Tabela de clasificație la început. . :.* a - 
-.-(2) Kan „Hofmann, Bericht, iber geologische” Detailaufnahmen im. Comitate” Szilagy. „Ftdtani' K&zâny 1$79. pag. '269, şi Bemerkungen iiber das Auftreten trăchitischien ma- terials în den „ungarisch-Siebenbirgischen altterțiiren Ablagerungen, Ibid. bag. 479. . - (3) J. S2ab6. Das “Verhăltniss der Nummulitformation zum Trachit bei Einsenbach . 

   

niichst. Schemnitz. Fold. KGzI, -1879, pag. 452... i RE 
(4) Fr. Schafarzik Die Dyroxen-Andesite des Cserhat, 1890—1895. (5) ]. Szădeczky:.Op. cit., Făldt, oz, 1897, pag. 351 şi 385. 

ste. a dovedi: că masa” cristalină ostcarpahcă “si-a luat : înfățișarea. sub si: 

-6) Depositele cretacice! de la Glodu. Bulgiinul No. 1.1898,... .. _: a i aa 
- 

»
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a. arătat deja că cutele şisturilor” cristaline. sunt mai tinere de cât cretacicul . 
superior. Dacă cercetări mai amănunțite asupra tufului trachitic de pe 
Dâlul Glodului vor dovedi că straturile acestui tuf au luat „parte la cutarea 
'şisturilor cristaline, peste care se radimă, atunci resultă conlusiunea că ri- 
dicarea masei cristaline a avut .ioc după erupţiunea trachiturilor, deci. cu 
cea mai mare probabilitate deja în miocen. 

“Inaite de'a sfirşi aceste considerații -asupra  tuturilor trachitice țin să 
atrag atențiunea celor competinți asupra faptului de' „importanță practică, 
că în Ungaria rhiolitele “și găsesc întrebuințarea' în industria ceramică. [.. 
Petrik (1) studiază mai de aprâpa acâstă cestiune. Acelaș lucru: sar putea . 
face cred și cu tufurile trahitice din colțul Moldovei, cu atât mai mult că 
aceste tufuri sunt curat feldsdatice, fără quarz și feldspathul e în mare. parte 
transformat .în -kaolin.. 

ț 

Succesiunea rocelor eruptive în colțul Moldovei, 

Din studiile de până acum asupra rocelor terțiare din colțul Moldovei, 
ar resuita succesiunea următâre în erupțiunea diferitelor tipuri: 

I. Trachit cu biotit. | 

„ Andesit cu amfibol. o 

„ Andesit cu amfibol, ) 

„„ Augit şi hipersthen. f , 

4, Andesit cu augit și IE 

- hipersthen. 

5. Andesit cu augit. 

9
 

V
.
 

Tip amestecat. 

| Andesit cu pyroxen.. 

In studiul asupra rocelor din Călimani am arătat că andesitul cu augit 
se. presintă singur în părțile superidre ale masei eruptive ca d. e. pe Căli- 

„_mani-Ciribuc și virful Pietrelor roșii; andesitul cu augit și olivin de pe Haita 
și Panac € posibil să fie o intrusiune în tipul mai vechii cu augit și hi- 
persthen,; dacă mai adăogăm faptul că în părţile, mai 'superidre ale masei 
eruptive augitul predomină asupra hipersthenului, resultă cu multă probabi- 
litate că andesitul cu augit represintă cursul cel mai superior de lavă al 
acoperişului andesitic. Andesitul cu augit şi hipersthen represintă necontestat 
tipul cel. mai răspândit în Călimani. In părțile inferidre ale masei ca d. e., 
pe piriul Călimănel, și în partea inferidră a Deluganului, ambele elemente 
piroxenice augitul și hipersthenul se par a fi represintate în câtime egală. 
Asupra tipului amestecat andesit cu amphibol, augit și hipersthen, pe care . 

  

-(9) L, Petric. Ueber. ungar. Porcellanerden, mit besonderer Bericksichtigung der 
Rhiolith-Kaoline. 

-Ueber die Verwendbarkeit der Rhyolithe fir die /svecke der keramischen Industrie. 
Der HollGhzaer (Radvânyer) Rhiolith- Kaolin F. Kilian's Universitiits Buchhandlung. 

- Dudapest.
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/am. descris de pe pirîul Bucciniș INo. 10—12 și 14) am arătat că'se pre- 
sintă la partea inferidră a andesitului cu augit și hipersthen din piciorul Buc- 

“cişului. Amfibolul, care se presintă în acest tip, nu este nici odată bine con- 
servat ci mai tot-deauna în fragmente înconjurate de o margine nâgră de 
resorpțiune. magmatică; din contră augitul și” hiperstemul sunt bine conser-" 
vate și clar mărginite cristalografic. Aceste două din urmă minerale sunt 
deci elementele esenţiale. ale rocei, pe când amfibolul represintă Gre-cun 
un element străin, un rest nedistrus cu totul al unui mineral cădut în magma. 
andesetică piroxcnică. Este întrebarea -de unde provine acest element am- . 
fibolic care nu se presintă normal în andesiturile piroxenice? a 

]: Szabâ (1) explică aceste tipuri amestecate în chipul următor, restrin- 
gându- ne la casul nostru: andesitul piroxenic representând un product de . 
erupțiune mai tînăr de cât andesitul amfibolic, a trebuit să vie de la adin.- 
cimi mai mari şi să străbată andesitul amfibolic luând în magma sa unele 
din „elementele acestuia. Acţiunea chimică a lavei piroxenice ferbinte asupra 

“afimbolului ni se arată tocmai în marginea opacă care înconj6ră cristalele 
de hornblendă. Cum vedem, avem de a face aici cu un fenomen de contact 
regional, între două tipuri de roci eruptive: unul mai vechii și altul mai noii, 
care străbate pe cel întâiii. 

Se înţelege că .mijlocul cel mai sigur pentru constatarea acestor fena. 
mene este numai observarea amenunțită pe: teren a raporturilor geologice, 
sub „care se presintă cele dou& tipuri de roci. In excursiunea pe care am. 
făcut'o mai mult în fugă pe: piriul Bucciniș, n'am întâlnit andesit' cu am- . 
“phibol curat. Presenţa zi pr/u4 amestecat [amphibolandesit -- piroxen andesit= | 
amphibol-augit-hipersthen andesit după Szab6) implică însă dedesubtu ori în 
vecinătatea acestui tip existența andeşitului cu amphibâl ca a unui acoperiş i 

„„ andesitic mai vechii pe care a trebuit să'l străbată lava piroxenică. 
Dacă cercetări mai amenunțite vor dovedi acest fapt, atanci am putea: 

să vedem într'insele o confirmare a teoriei lui. Szab6. | 
Ne rămâne acum membrul cel mai vechiă a andesiturilor adică îipul an- 

. desitului” cu. amfibol, 
- Existenţa acestui tip în partea moldovenescă a Călimanilor este de-o-cam- 

dată hipotetică. Roca 'pe care am descriso de pe câma dintre triplex con 
finium şi m- -tele Lucaciu sub numele de andesit.. cu hornblend propilitic . 
(No, 22) nu represintă tipul normal al unui audesit cu amfibol. Presenţa 
andesitului -cu amfibol normal, în Călimani şi. chiar în părțile apropiate. 
de granița românescă, este indiscutabilă. Din literatura dată în studiul asupra 
Calimanilor am vădut că Przmics ”1 descrie la: Strimba, Ilenyul şi pîrîul Tiha. 
V. Hansel îl descrie în Bucovina în valea Negrei și a Dornei, Intru cât 
se atinge de vîrsta relativă a acestui tipe Herbich, Szab6 etc, îl consideră 

    

U)J. Szab6, Typenvermengung în der Donau: Trchyt gruppe. Foldtani Kăzlony. 
1892 pag, 223, | - , 

4
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"Ga, tot deauna. mai vechi: de; cât andesitul piroxenic, In Maramureș î în valea 
Iza, ]: Băckh. ( menţioneză - împreună. cu Zipul amestecat. In cărţile clasice. -- 

- “alui Rosenbusch şi Zirkel, găsim' aceeași idee, adică că andesitul, cu am: 
fibol represintă un tip mai vechii de. cât andesitul piroxenic. 

Ceea- “ce. încă. e-de. 'remarcat în privinta maselor. andesitice.; “din colțul. Mol-. 
*dOveă. este. /ipsa :de tufuri - audesitice, „adică „de. „projecțiuni” vulcanice, care. să 
"stea în legătură- genetică-: cu :erupțiunea..lavelor- andesitice;.. ” 

"Acâstă lipsi nu se, pâte _aţribui la. o:.dispariţiurie. posteri6ră a. acestor: tu- 
fară-prin--acţiunea: “de transport . a. apelor, .căci. tufurile. “tachitice“ mult ma- 

„vechi;-le “vedem -conservate-in acestă: regiune. Faptul niu -este-deci- întîm- - 
_ plător,-ci stă în legătură cu ;ideca- ce-am; rostit'o--în- studiul: asupra Căli- 
“manilor,: adică că: în “masele: Undesitice- din- Calimani, avent: de--a face. cui. . 
crupțiună ori trgeri aprăpe: uta” -de-lauă-(va” eruption) după fapal o: vul- 

EX canilor dia Hattaii. 

Siîrşind acestă lucrare; am o plăcută datorie, de a 1 exprima ş Şi aici simţi- 
- rile mele. de: recunoscință ' “d-lui d-r A, Pelikan, șeful lucrărilor î în Institutul 

"de Mineralogie” și” petrografie a Universităţei din Viena, pentru -amapili- 
” tatea fără s&măn ce a avut” de : a. mă ajută cu solidele sale- cunoscinţe . în 
 deterininarea rocelor.: Pi 

i a a Viena, 31 ituraie 7898.. 
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