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generally have simple shapes with rare ramificalio ns of slighl imporlance. T he 
known Iengths of lhe veins vary from a few metres lo a few hund reds of metres. 
The thickness varies from a few centimetres to about 2 metres. The height con
siderecl betwl"en the principal horizon and the outcrop zone of the mineralization, 
does nol excecd 50- 60 m. The fi ll ing of the vein consists of µyrite, blende, ga/e1w, 
chalcopyrite, mispickel, tetra/Jedrite, boumo11ile, marcasite, go/d, quartz (70- 90 per 
cent of the gangue), ca/cite and barytine. The ratio between t he melaUic rnioera ls 
and those of the gangue varies from I : 4 to I : I O. T he textu re o f the o re is 
generally compacl (often confuse and more seldom ribbo n-shaped) the geodes being 
scarce and of small dimensions. After correlnting the macroscopic ancl microscopie 
observations it was possible to d raw conclusio ns oa the sequence of crysta llization 
of tbe minerals in the ore. T he sequence is thc fo llowing: quartz 1, pyrite I, 
marcasite, mispickel, blende ± inclusions of chalcopyrite, chalcopyrite I, quart= IT, 
tetrahedrite, chalcopyri.te II, galena, bo11mo11ite, pyrite II, clialcite and baryrine. 

The genesis of the Măgura-Băii veins is h ydror hennal, being linked to the 
Neogene volcanic activity. The domain in whicb the mineralization occurred, 
p1 obably stretches from the lower li mir of the h igh temperature deposits to most 
of rhe zone of the low temperature ones. 
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Manifestări ale unei act ivităţi magmatice în culoarul Mureşului au avut loc 
în toale perioadele geologice, ele fiind recunoscule pe de o parte în cuprinsul 
rocilor metamorfice, iar pe de a l tă parte fi ind suportate de fundamentul c ris
ta lm, îm preună cu roc ile sedimen tare de vîrstă mesozoică şi neozoică (pl. 1-JJ). 

Ca erupţiu ni ele vî rslă mezozoică sînt cunoscute curgerile submarine de diabaze 
JlOlfirice, care se desfăşoară cli n lriasic pînă în crelacicul inferior ( I O). 

În cretacicul superior am recunoscut prezenţa unor curgeri de baza/te care 
se prezintă s ub fo rma unei plăci interca la te în stratele de DePa, pe valea Fâge
fel11/11i, la sud ele llia. 

Activitatea cea ma i intensă a avut loc în neogen şi anume în miocen, eonti
nuînclu-se şi în pliocen. Desigur că ea se desfăşoară paralel şi este strîus legată 
ele act iv itatea vulcan ică terţiară cl in Munţii Apuseni. 

CerceUiri le mai recente efectua le de M. Socolescu şi T. P. Ghiţulescu (1 1), 
precum şi de Ion A ta11asi11 ( I) preci zează că activitatea vulcanică clin Munţii 
Apuseni s-a desfăşurai în etape succesive, caracterizate prin vari a ţia tipurilor 
de roci în tol timpu l 111iocenu/ui ş i p/ioce11ului. Astfel, ei arată că erupţiile încep 
înaintea tortonia1111/ui, iar produsele acestora sînl reprezenlate prin andezite amfi
bolice vech i şi piroclastite rio/i1ice. În /iefreţinn au avut loc erup\ii ele riodacile 
în regi unile Zla111a şi Roşia, peste care, la Roşia urmează curgeri de andezite 
vechi. în to rtonian a r l"i avut loc erupţi i ele dacile, la Draica şi tu.furi dacilice 
în bazin ul Brad-Strei-Lâpugiu. 

Activitatea vu lca nică sa rmaţiană se caracterizează prin erupţii de a11dezile 
cu amfiboli la Breaza ş i De1•a, ia r la Z/a11w prin andezite şi ci11erile a11dezilice; 
această activitate s-a cont inuat probabil ş i în 111eoţian. 

Î n ponfian ar f i avul loc eru pţi i l e de a11de:;i1e c11 piroxeni în Munf ii Apuseni 
sau andezile cu m1?flboli la Dew1, precum şi piroc/aslite ande::ilice în regiunec.t Deva. 

În dacian au fost puse în loc daci/ele de Cetraş, ia r îu levantin sau post
pliocen, baza/le ele tip Detuna/a ş i Bretea. 
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Ca urmare a cercetărilor mai recente pe care le-am efectual în regiunea De11a 
cu privire la erupţiile neogene, considerăm că este necesar să aducem unele 
precizări. 

În afara studiului succesrnnii stratigrafice a rorma1iunilor de origine vulcanică 
intercalate în depozitele sedimentare, am mai efectual un studiu petrografic al 
diferitelor tipuri de roci al cărui rezultat va ri arătat în ce le ce urmează, com
pletat în unele cazuri de analize chimice erectuate în laboratoarele Comitetului 
Geologic. 

în regiunea Deva, fundamentul cristalin suportă curgeri de diabaze, depozite 
sedimentare de vîrstă jurasic superioară, cretacic i nferioară şi superioară, peste 
care sînt aşternute depozitele aparţi nînd tortonianului şi sarmaf ianului inferior (3-5). 

După activitatea vulcanică din cretacicul superior, n u se ma i observă noi 
erupţii decît după scufundarea bazinelor m.iocene. Erupţiile vulcanice care au 
avut loc în paralel cu sedimentarea, au u11 caracter exploziv cineritic, pentru 
ca de abia mai tîr ziu să întîluim curgeri de lave asocia te cu aglomerate şi tufuri 
vulcanice. 

a) 1n depozitele tortoniene, cineritele sînt asocia te cu gipsu ri, fapt care ne 
demonstrează că aportul de cenusă vulcanică în domeniul marin a dus la o con
centracţie mai accentuată a apelor' respective, care a permis precipitarea sul fatului 
de calciu şi separarea tufurilor în zonele individualiza te de curenţii ma rini A se
menea acumulări întîluim frecvent în culoarul Mureşului, în împrejurimile locali
tăţilor Orăştie, Clzitid, Călan, Zlaşti, Nandru, Popeşti, Almaşul Sec, Vărmaga 
şi Nojag. 

Pe valea S treiului, în împrejurimile local ităţii Ocolişul Mare, am în tîlni t inter
calaţii de cinerife, care au fost revăzute recent de geologul A . Z bierea (14) de la 
Comitetul Geologic. Pachetul de roci care alternează cu gipsurile, este constituit 
din marne cu Globigerine, în care am întîlnit şi resturi de Ostrea cochlear Poli. 
La microscop am observat în general o masă amorfă în care se întîlnesc pla
gioclazi cu dimensiunile cuprinse în jurul a 0,01 /0,06 mm. Din loc în loc se 
observă de asemenea şi rare granule de cua rţ cu marginile corodate, avînd dimen
siuni cuprinse în jurul a 0,04/0,03 mm. Intercalaţii similare de tuf am mai întîlnit 
în depozitele tortoniene de la Deva, pe valea Bejanului, în torlonianul de la 
Almaşul Sec sau în sarmafianul de la Josani, la nord-vest de Hunedoara. 

R ezultatele analizelor chimice asupra unor probe de tuf din regiunea cer
cetată se găsesc în Anexa A , p robele VI, VII şi VIII. 

După valorile parametrilor si, al, qz (anexa B, probele VI, VII, VJIL) se 
constată o asemănare m ai ma re înt re tuf urile andezitice din Valea Bejanu!ui cu 
cele de la sud de Deva (drumul spre Almaşul Sec). La aceeaşi concluzie se ajunge 
analizînd parametri i a, b, s, f', m', a' (anexa C, p robele VI, VIJ, VIII). Atît 
parametrii calculaţi prin metoda Niggli, cît şi cei calculaţi prin metoda Zavariţki 
arată totuşi asemănări a celor două probe de t u furi andezitice amin tite mai sus 
cu p roba de tuf andezitic prove1ută din satul A Imaşul Sec. In ansamblul lor, pentru 
cele trei probe de tufuri, din calcule rezultă parametrul a', ceea ce le situiază 
în seria de roci cu compoziţii suprasa tura.te în alumină (anexa C, probele Vl, 
VII, VIII) . 

După compozitia mineralogică normată (anexa D , probele Yl , VII, VIII) 
se constată diferente mici între conţinutul de minera le salice şi femice. Diferen
ţele ma i mari a par în schimb între raporturile dintre mineralele salice. 
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b) Activitatea vulcanică buglovia11ă. Buglovi.anul de la nord de Mureş - şi 
în special fotmaţiunile de pe teritoriul comimei Bîrsiju - s~ ca~aclerizea_~ă, )a 
partea inferioară , prin prezenţa unui pachet de ·strate, dezvoltale în facies cine
ritic, gros de circa 450 m , ce ar reprezenta o puteq1ică fază de erupţii cu caracter 
exploziv. 

La microscop, în aceste tufite se observă abundenţa cristalelor de plagioclaz 
maclate polisintetic, care rep rezi n tă cca. 70'./~ din suprafaţa secţiunii. Cristalele 
at ing d imensiuni ce variază în jurul a 0,48/0,32 mm. Hornblenda este frecventă 
şi se prezintă suh fo rma unor crista le sa u fragmente cu dimensiun i în j urul 
a 0,32/0, 12 mm. 

La s11d de Deva, în împrejurimile oraşu lui Hunedoara, în gresiile buglovicne 
predomină materialu l cinerilic. La microscop se observă granule de plagioclci L, 
malca t polisin tetic, gran ule ele cuart şi frecvent cristale de ho rnblendă . 

· Această const itutie m i nera l ogică ne obligă să ciclmitem că fragmentele de 
feldspa t ş i horn b l end~ provin d i n~ sfii rîmarea unor andezite de tip Deva. „ 

·' 

Vrr. Nochd 

Fiy. 1. Colinele a ndezitice de la Deva văzute din împrejurimile Hunedoarei. 

În depozitele bugloviene de pe valea Streiului, la Petreni şi Toi/ia, am înlîln il 
intercalaţii de benton it, care, la rînd ul lor, t rădează o fază ele activitate vulcanică. 

c) Activitatea vulcanicâ volhy11ianii. Î n sannafianul inferior de la sud de Del'(f, 
la Josani, se observă o io tercalatie de cinerit foa rte asemănli.loa 1:e cu acelea din 
torto~1ianul de la Ocoli.,l'll/ Mare' (4, 5). 

ln gresiile sa rmatiene d in împrej uri mile oraşului Hunedoara (Răcăştia) , ca 
şi în cele ele la Almaş11/ Sec ş i a lte l oca lităţ i , se observă curent gran ule <.le horn
blendă şi fragmente de andezit 'de Deva. 
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La sud de Deva şi mai ales pe teritoriul salului Almaşul Sec, se constată 
prezenţa curgerilor de andezit peste gresiile şi nisipurile volhyniene. . 

Andezitele de Deva. La sud şi vest de oraşul Deva se întîlnesc mai multe 
coline constituite din acumulări de lave distribuite în jurul aparatului vulcanic 
degradat, care poate fi recunoscut pe valea Ciangăilor, unde este localizată şi mina 
de cupru Deva. 

Aceste coline constituite din roci cunoscute sub denumirea de andezite de 
Deva, formează culmi cu vîrfuri proeminente, cum sînt acelea de la sud de Deva 
(vf. Măgura, vf. Nochet, vf. Poliatca şi vf. Cozia) alcătuind un mic lanţ vulcanic 
bine individualizat. La vest de Deva se înttlnesc numai cîteva petece izolate pe 
Dealul Cetăţii şi vf. Sechetulzâ. 

Dacă se unnăreşte poziţia în loc a acestor roci (vezi schiţa geologică) se 
constată că pe valea Ciangăilor, în împreju ri mile mine i Deva, ivirile de andezite 
sînt localizate de-a lungul unei linii de fractură, care se extinde între Almaşul 
Sec şi Deva. 

Exarninînd aspectele în deschjderi sau în secţiunile subţiri ale acestor ai:ide
zite, considerăm util a prezenta o descriere a acestora pe cariere sau grupun de 
aflorimente. Menţionăm de asemenea că am acordat atenţie şi studiului feldspa
ţilor plagioclazi zonaţi, folosind metoda unghiurilor de exti ncţie Ia indivizii maclaţi 
după legea albitului (după D uparc şi Reiohard). 

Carierea Mişovăţ. Este situată la sud de vf. Piatra Coziei şi la est de satul 
Cozia. In această carieră, andezitele prezintă o stratificaţie datorită curgerilor 
succesive, care ocupă poziţia N 55°V cu o înclinare de 15° est. 

Andezitul din carierea Mişo\l(tţ are culoare cenuşie, structură porfi rică şi .textu ră 
masivă. Fenocristalele larg dezvoltate sînt reprezentate prin plagioclazi ş1 horn
blendă. Pasta este microcristalină, cu o uşoară nuanţă brună. Dimensiunile mine
ralelor şi conţinutul componentelor rocei rezultă din tabela I. 

Plagioclazii, ca fenocristale, sîot idiomorfi şi neuniform d istribuiţi în masa 
rocii. Evident apar structurile zonare recurente şi tend i nţa de maclare după legea 
albit, albit + kar/sbad şi mai rar periclin. . 

în general număru l zonelor şi lăţimea acestora prezintă o variabilitate evidentă . 
Din figura 2 reiese că variaţia compoziţiei plagioclazului I este cuprinsă în~re 

45% şi 67% An, cu o creştere continuă în conţinutul anortitic de la centrul c~1~
talului spre periferie şi cu o zonă mai îngustă, în care conţinutul anorhtlc 
se ridică la 67%, pentru ca în zona periferică să revină la 59%. 

La plagioclazul II (fig. 2) constatăm mai multe zone cu dimensiuni variabile 
şi cu variaţii recurente, care oscilează între 73% şi 88% An, nucleul 83% An, 
zonele intermediare 75-80% An, iar zona periferică 73% An. 

D in cele două diagrame (fig. 2) rezultă că în rocă se întîlnesc fie fenocristale 
de plagioclaz larg dezvoltate, dar cu zone mai puţine, fie fenomenul invers. 

Îmbogăţirea în anortit se constată de obicei în zonele înguste în care apar 
şi numeroase incluziuni de calcit. Uneori incluziunile de cak it sînt atît de numeroase 
încît înlocuiesc aproape complet aceste zone. Acelaşi fenomen se constată uneori 
şi îo nucleul p legioclazilor zona ţi . 

MicroUtele au un conţinut anortitic cuprins între 50% şi 60%. 
Hornblenda apare sub formă de fenocristale idiomorfe la rg dezvoltate 

(1 ,2/0,7- 0,4/0,2 mm) şi foarte rar de dimensiuni mai mici. 

flrupfiile 1LeOJ!.l·11e din valea J\lureşului 51 

Datorită acţiunii magmelor, unele cristale de hornblendă au contururi corodate, 
iar pe margine prezintă şi o uşoară opacitizare. 

Hornblenda este proaspătă şi conţine numeroase incluziuni de magnetit, cărora 
li se asociază apatitu l, uneori p lagioclazul şi calcitul. 
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Fig. 2. Variaţia cootinutu
lui de anortit în plagioclazii 
andezitelor din cariera Mi-

şovă!. 

Pleocroismul este puternic. Ng = brun-galben-verzui ; Nm = brun-gălbui , 
brun-verzui ; Np = galben-închis. 

Uneori se observă cristale de hornblendă care prezintă un nucleu colorat 
într-un brun mai închis decît zona periferică . 

Frecvent se remarcă prezenţa maclelor. 
Mineralele accesori i în ordinea frecventii lor sînt: apatitul, magnetitul ş i 

foa rte rar titanitul. ' 

Ca minerale secundare menţionăm prezenţa calcitului şi mai puţin a cloritului, 
epidotului, sericitului şi li monitului. 

Pe versantul sudic al vf Nochet deschiderile naturale sînt frecvente si arată 
prezen~a unor puternice curgeri de lave andezitice de culoare cenuşie. · 

Macroscopic, Ja aceste andezite se remarcă prezenta a două fe luri de cristale 
de plagioclaz şi anume: unele cristale mari ating d in~ensiuni pînă la 28/30 mm, 
iar altele mai mari a ting dimensiuni de 40/28 mm. 

Adesea fenocristalele de plagioclazi se grupează îo mănunchiuri; frecvent 
se observă macle care se disting uşor. 

într-o spărtură longitudinală printr-un plagioclaz se observă cu ochiul liber 
mai multe înveli şuri de culoa re albicioasă-cenuşie care reprezintă zonele de creştere, 
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pentru ca în partea centrală să întîlnim un sîmbure de culoare roz. De altfel, 
această dispoziţie zonară se observă şi în alte cristale de talie mai mică. 

Hornblenda, care în eşantioanele din valea Ciangăilor are un luciu sticlos, 
aici are de multe ori un luciu mat. 

Biotitul apare în cristale mici şi rare. 
La microscop, în secţiuni prin aceste andezite, se observă o pastă de culoare 

cenuşie, în care - pe lîngă mineralele amintite mai sus - se întîlnesc, din loc 
în loc: magnetitul, cuarţul, apatitul şi uneori granule de calcit. 

f"i[J. 3. Fenocristale de 
plagioclaz zonat, cu in
cluziuni plagioclazice 

maclate ş i zonale. 

f" ig. 4. Fenomene de calcitizare în cristale de plagioclaz. I. Cal
cit. 2. plagioclaz. 

Fenocristalele sîn t reprezentate prin plagioclazi, hornblendă şi biotit. Plagio
clazii apar uneori fis ura \i sau cu incluziuni plagioclazice (fig. 3), fapt observat mai 
ales în varietatea de andezit roşcat de pe vj: Mc7gura. 

Fenocristalele plagioclazice, de obicei zonate, sînl formate dintr-un sîmburc 
de plagioclaz-andezin, iar înveliş urile exterioare din labrador. în astfel ele cristale 
se observă frecvent şi fenomene de calcitizare a plagioclazului. 

Horn blenda se prezintă în cristale alungite de culoare verde, verde-brun. 
Biotitul este mai frecvent în varietatea ele andezite roşii de pe 1{ Mâgura. 
Granulele de cuarţ sînt frecvente ş i au dimensiuni în jurul a 0,17/0, 15 mm. 
Apatita apare în baghete prisma licc inco lore, cu spă rturi transversale sau 

sub formă de ciista le acicula re cu dimensiuni maxime de 0,07/0,98 mm. 
Rezultatele analizei chimice asupra unei probe de andezit de pe vf. Noche1 

sînt redate în anexa A - proba V. 
După valorile parametrilor Nigg/i (anexa B, proba V) constatăm că magma 

din care a provenit andezitul din vf. Nochet cu unele diferenţe mici (de o unitate 
sau mai puţin, cu excepţia parametrului si care are valoarea numerică sensibil 
mai mică faţă de tipurile standard după Niggli), corespunde unei magme tonalitice 
din seria magmelor cuarţ-dioritice. 

Aceste diferenţe constata te le punem în legătură cu fenomenele de auto
metamorfism, care au fost observate şi prin sludiul microscopic. 

Comparînd parametrii Zavariţki (anexa C - proba V) cu cei pe care îi găsim 
în tabelele date de acelaşi autor (13), constatăm că andezitul studiat de noi din 
punct de vedere al chimismului se apropie de andezitul cu hipersten, de care se 
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deosebeşle prin valoarea pu\in mai ridicată a parametrului r şi o valoare mai 
scăZll tă a parametrului s. 

Lipsa parametrului a' dovedeşte compoziţia normală a andezitului din 1:J. Nochet. 
După va lorile parametrilor Zavari{ki, andezitul descris mai sus se aseamănă (13) 

cu andezitele, uneori piroxenice din Sierra Nevada (regiunile Tehama Kaunti şi 
lacul Craterul) sau cu ancle1itele piro\enice din ~Masi1111I flfatra (R. P. Ungară). 

Din anexa D, probii V. relllltă conţinutu l de minera le, calculat clupR analiza 
c-bi111 ică . 

Carierea Pietroasa este loca lizat ii în botul Dealului Bej an, sub 1f. Mcigura, la 
c~t de grupul de <.:FI SC de pc clrumul de picior care duce la Deva de la A Imaşul Sec. 

În deschiderile din ca rieră se observă un andezit cenuşiu cu slabe lcnd i nţe 
de trecere către and ezitul ro~u , c.i tc Sl<'i. deasupra acestuia. 

Direcţia de cu rgere u lavelor se di1ijează către est, sud-est şi uneori ele ocupi.\ 
o pozi ţie aproape ve rti ca lă. 

Adesea se remarcă existcn\a a numeroa~e enclave constituite mai mult cliu 
blocuri de roci scd imenl arc ~ i numai pe alocuri din fr;igmente ele andezit apar\i
nîncl uno r ven iri anlcrinare . 

...J11de::itele din c;iriera Pie troa~a au o cu loare cenuşie, iar cu ochi ul liber pot 
fi dist inse feoocrista lele de plagioclaz, hornblendă şi mai puţin de biotit. Textura 
acestor roci este masivă. iar structu ra porfirică. Pasta este hialopilitică, brună, 

cu puţine micro li te feldspat ice. Cantităţile. precum şi dimensiunile mineralelor. 
sîot redate în tabela I. 

Pla gioclazii, ca fe nocrista lc, se prezin tă idiomorfi , maclaţi şi zooaţi la fel cu cei 
cl in rariern Mişoi•cl{ . 

La plagioclazul I (fig. 6) con\inutul în anortit va riază între 52% ş i 81%. 

1:iy. ., . Fcldspati plagioclazi zonaţi din ca riera Pietroasa 
(nicoli + ) x 33,3. 

Dimensiunile zonelor sîn t variabile, iar compoziţia lor diferă de la nucleu 
cu 80% la zo ne intermed iare cu un co nţ i nut între 81%- 68%, pentru ca înveli şul 

extern să prezinte un conţim11 de 52% An. 
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La plagioclazul 11 (fig. 6) observăm o diminuare a conţinutului în anortit, 
care variază între 30% şi 58% şi dimensiunile mai mari ale zonelor, cit şi dezvol
tarea largă a nucleului ce reprezintă 1/3 din grosimea cristalului. Conţinutul de 
anortit este mai ridicat în cele două zone centrale pentru ca învelişul exterior să 
prezinte un conţinut mai scăzut în anortit decît nucleul. 

La plagioclazul Ill (fig. 6) se observă o variabi litate ce se desfăşoară cu recu
renţe în sensul creşterii sau descreşterii continue a procentului de anortit. 
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Fig. 6. Variaţia conţinutului de anortit în plagioclazii andezitelor din cariera Pietroasa. 

în acest caz, variaţia compoziţiei se face între 27% An (zona periferică) şi 
45% An (nucleul), între care se găsesc zone înguste şi una foarte largă cu variaţii 

recurente care oscilează între 25 şi 40% An. 
Microlitele au un conţinut de anortit cuprins între 25% şi 38%. 
Hornblenda este brun roşcată şi cu pleocroism foarte puternic care variază 

astfel după cele trei direcţii: 

Ng = brun-roşcat : Nm =brun-verzui; Np = galben-verzui. 
La cristalele cu contur perfect se remarcă unele feţe opacitizate, în timp ce 

la acelaş cristal pot fi observate feţe care nu prezintă urme de opacitizare. Acest 
fenomen se extinde frecvent şi după direcţiile de clivaj, astfel incit la unele cristale 
de talie mică se constată opacitizarea aproape totală. 

Biotitul se întîlneşte rar. Acest mineral apare frecvent în andezitele roşii , care 
alcătuiesc complexu l suportat de andezitele cenuşii . Ele prezintă uneori fenomene 
de opacizizarc, care se dezvoltă de-a lungul clivajelor. Mineralul este în general 
proaspăt şi numai la unele foiţe se constată un început de cloritizare pe margini. 

Magnetitul apare rar, fie sub formă de incluziuni în feuocristale, fie distribuit 
neregulat în pastă. 

Pe valea Ciangăilor se întîlnesc numeroase cariere sau deschideri naturale, 
îo care andezitele au o culoare cenuşie, textură masivă, structură porfirică şi o 
pastă microlitică colorată în cenuşiu cu o slabă tentă brună. 

Fenocristalele sînt reprezentate prin plagioclazi, hornblendă şi biotit. 
Dimensiunile mineralelor componente, conţinutul procentual al acestora, cît 

~i al pastei ~înt redate în l<1belul 1. 
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Tabelul 111'. I 

Contlnutul mineralogic cantitativ şi dimensiunile mineralelor dia andezitele de Deva 

--------------------- -------- - -----, 
I Andezite cu I I hornbleudă 

I I tCariera 

I MINE- I 
Pietroasa) 

Andezite cu 
hornblendă 

(Cariera 
Mişovăţ) 

Andezite roşii 
cu hornblcnd 

ş i biot it 
(Măgura 

Almaşul Sec) 

I 
Audezite cu Andezite cu I 
hărnb lendă hornblendă · 
şi biotit (vf. şi biotit (V: I 
Cetăţ i i-Deva) Ciangăilor) 

RALE - - ----- --- -
~~~; 

1
Dimens . • ,·;~~; Dimens-. -f-i~-~-;-?-im-en_s_(_i~-1~-; p imens 1'~~~~1'· Dimens- ! 

_____ . __ 0,_0 _ n_ m_m_. _ _ 0,_0 _ 1_n_mm __ · __ 0.1_0-,.--m_ mm_. _ _ 0_lo __ m_ m_n_1._ . •/o an mm J 

'Plagioclas 
I I I I 

23,7 0,4/0,2- 23,0 0,2/0,1- 21 ,4 0,3/0, 1- 18,7 0,6/0,4- 18,6 0,2/0,1-
6,0/4,2 6,0/4,7 5,5/4,0 3,5/2,0 6,5/4,7 

--- - - -----·--- - --- -- - --- --1---

I Hornblendă 12,9 0,1/0,08- 12,2 0,06/0,06- 11,0 0,1 /0,09- 3,6 1,2/0,8- 10,6 0,9/0,2-

I ____ -- 2,5/0,8 ~ 2,0/0,4 - 3,0/0,8 J,5/0,5 I_ 2,9/0,7 

Biotit 

I 
Minerale ac-

cesorii 

1 
şi se

cundare 

Microlite 

0,5 0,6/0,2 

3,3 0,01 /0,01 

0,5 0,8/0,2-
0,9/0,5 

1,5 0,6/0,1- 0,4 0,9/0,3 
l,2/0,8 

1,8 0,06/0,06- 1,8 0,06/0,05- 2,2 0,01/0,01-, 3,8 0,2/0,0I-
0,6/0,6 0,5/0,5 0,2/0,2 0,3/0,2 

- -

pastă __ , ~o,~ 0,0~ /00,~5 62,9 0,01 /0,~- 65,2 0,0~ /0,007! 75,5 0,02/0,002 66,2 0,02/~,:.-

Plagioclazii sînt idiomorfi neuniformi distribui i în masa rocii macla i după 
aceleaşi legi am111t1te anterior şi cu numeroase structuri zonare recurente. 

în general, dimensiunile zonelor sînt mici, iar numărul lor este mai mare decît 
la majoritatea plagioclazilor observaţi în cariera Pietroasa. 

Diagrama plagioclazului I (fig. 7) pune în evidenţă prezenţa mai multor zone 
recurente şi o variaţie a anortitului în plagioclaz, cuprinsă între 36% şi 66%. Nucleul 
reprezintă 1/ 3 din grosimea cristalului şi are uu coo \inut de 52% An, iar zona mai 
externă, puţin dezvoltată, prezintă un conţiuut de 38% An. 
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În zonele intermediare, conţinutul de anortit oscilează în limite largi (36%- 66%) 
(fig. 7, 8, 9). 

La plagioclazul fl (fig. 7) se constată mai puţi ne zone, între care unele cu 

'/,An flagioc/azul I efo An f lagioclazul 11. 
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Fig. 7 . Variaţia continutului de anortit în plagiocla7i i andezitelor de pc '" Ciangăilor. 

dimensiuni mari, tn care conţinutul de anortit scade de la centrul cristalului spre 

Peri ferie cu o variatie cuprinsă între 49% si 35% si alte zone de dimensiuni ma i , o ' o t 

mici, cu 59- 60% An . 

1-'iy. s. Andezit de pe v. Ciangfli lor cu 1c1dspa\i maclaţi ş i 
zo na ţi (nicoli I- ) >: 38. 

Este «je rema1'cat că ·în zona centrală sau în zone mai înguste se constată n\1me
roase incluziuni de calcit. 

Microlitele de plagioclaz sînt proaspete şi au un conţinut de 29- 40% An. 

.I 

1 
l 

) 
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H ornblenda este idiomorfă , cu marginile opacitizatc. Pleocroismul este pu
ternic - Ng. =brun-gă l bui , Np= galben-deschis. După constantele optice pare să 
fie cupferrit. Ca inclu7iu ni se remarcii apatitul şi mai puţin magnetitul sau plagio
clazul. 

Piy. 9. Andezit de pe v. Ciangăilor cu feldspa(i zona( i ş1 
maclaţi (a icoli +) x 40. 

Fiy. Jf/. Fddspa\i plagiocla7i zona\i şi macla \i în pasta mic ro· 
litică a andezitelor de pe D . Cetă\ii, la Deva (nicoli + ) · 38. 

Biotitul se în tîlneşte de asemenea ca mineral proaspăt, puternic plcocroic, 
rareori opacitizat pe margini sa u ele-a lungul cli vaj elor. Ca incluziu ni. în bioti t 
apar apatitul şi ru tilul. 

În Dealul Ceti'i(ii, La Deva, andezitele prezintă aspectul unor curgeri c1 1 înc l inări 
că tre v._ Mureşulu i . Roca este. de culoare cen uşie, cu o uşoară nuanţă roşeală ,?i 
cu o orienta re neregu lată <l minera lelor. Textui·a este masivă, structura porfirică. 
iar pasta· este micro l i t ică sau ch iar criplocri sta l ină. 

Fenocristalele sînt rcpreze11111tc prin plagiocl:lzi, hornblencl<1 )Î biotit , iar con
ţ inutul procentual al aces tora este redat în ta belul l. 
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Plagioclazii sînt în general idiomorfi, maclaţi clupă legi le amintite mai înainte 
şi cu numeroase structuri recurente (fig. 12 ). Dimensiunile zonelor sînt variabile, 
iar conţinutul anortititc este cuprins intre limitele 43%-76% An. 

Fig. 11. Feldspaţ i plagioclazi în a ndezitele de pe D. Cetăţii, 
la Deva, înlocui ţ i to tal sau parţial de calc i tă (nicoli !- ) x 38. 

Nucleul are dimensiuni mici şi con ţine 60% An, iar zona cea mai externă, 
de dimensiuni mici, prezintă un con ţinu t de 55% An, oscilaţii mai mari constatîn
du-se în zonele intermedia re, în care se observă o vari aţie între 43- 76% An. 
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O. ID 0,20 0.30 0.40 mm Fi!/. 1i2. Variaţia conţinutului de anortit in pl:igio
clazii andezititelor de pe D . Cetăţii , la Deva . 

Microlitele de plagioclaz au un conţinut de anortit cuprins idre 29% şi 37%. 
Spre deosebire de celelalte andezite, în andezitele din Dealul Cetăţii Deva apare 
hornblenda verde, care participă într-o cantitate mai mică la alcătuirea rocei (ta
belul ! ). în schimb creşte conţin utul de biotit, care are o culoare brun-verzuie . 

Ca minerale accesorii se observă frecvent apa titul şi mai ra r rutilu!, iar ca mine
rale secundare frecvent se întîlneşte calcitul, iar subordonat, cloritul şi epidotul. 

1 
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Pe Dealul llfăgura, la Almaşul Sec şi parţial f11 D. Bejanului se întîlneşte andezitul 
roşu, situat deasupra andezitului cenuşiu , observat în cariera Pietroasa. 

în comparaţie cu andezitul cenuşiu, andezitul roşu este mai poros şi sfărîmicios, 
fapt care-l face inutilizabil în construcţii de durată. 

în acest tip de andezit, macroscopic, se remarcă fenocristale de plagioclaz, 
colorate uşor în roz, mai ales în partea lor centrală, hornblendă cu un luciu mat 
si biotit. 
· La microscop se dist inge o structură porfirică, determinată de prezenţa feno
cristaJelor de plagioclaz, hornblendă brună şi mai puţin de biotit, precum şi o pastă 
criptocristalină în trecere spre bialopilitică pigmentată cu pulbere brună de hematit. 

Fig. 13. Andezitu :roşu de pe vf. Măgura (uicoli +) x 42. 

Conţinutul de minerale, precum şi dimensiunile acestora sînt redate în tabelul l. 
Fenocristalele de plagioclaz sînt alungite, maclate polisintetic după legea albit, 

albit+ Karlsbad, periclin şi prezintă numeroase incluziuni de hematit, concen
trate fie în anumite zone, fie în nucleu. 

Plagioclazii zonaţi şi cu structuri recurente din andezitele de la Almaşul Sec, 
în marea lor majmitate au un nucleu dezvoltat, ce reprezintă uneori 1/3 din lăţimea 
cristalului. Conţinutul de anortit în nucleu este de 58% (fig. 14). Zonele interne 
sînt mai dezvoltate, pe cînd cele externe au evoluat într-un timp mai scurt. în zona 
periferică, couţinutul de auorlit scade la 41 %, iar între aceasta şi nucleu se observă 
variaţii cuprinse intre 43% şi 62% An (fig. 14, 15). 

Din diagrama variaţiei plagioclazilor de pe v. Bejanului (fig. 15) rezultă că 
în aces te andezite pot fi întîl niţi şi plagioclazi cu un număr mic de zone mai larg 
dezvoltate, în care conţinutul de anortit variază în limite restrînse ~ 44% An 
(nucleu) şi 57% An (zona periferică), cu un conţinut de anortit mai ridicat în zona 
intermediară (68%). Frecvent sîmburele plagioclazilor zonaţi este parţial sau total 
înlocuit de calcit. 

Hornblenda este larg dezvoltată şi participă mai puţin la alcătuirea pastei. 
Frecven t se observă contururi corodate. Pe margine, şi uneori chiar după clivaje, 
cristalele de hornblendă sînt opacitizate (fig. 16). 
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Culoa rea este brun-roşcată , iar pleocroismul puternic: Ng = brun-roşcat· 
Np -= ga lben închis. ' 

După particularită ţile optice, mineral ul pare să fie un kaersutit. 
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Fig. 11. Yaria\ia conţinutului de anortit în plagioclazii andezitelor roşii de Ja Almaşul Sec. 
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Ca incluziuni se întîlnesc frecvent apatitul şi mai rar ilmen itul sau rutilul. 
Biotitul este mai puţin răspîndit. De obicei, este proaspăt puternic pleocroic 

şi uneori opacizizat pe margine sau de· a lungul clivajelor. 
Rareori se observă un început de clorilizare, dar numai pe margine. Ca in

cluziuni, în biotit apar cristale idiomorfe de apatit şi mai rar de rutil. 
în ordinea frecvenţei, ca minerale accesorii, se întîlnesc apatitul , 111agnetit11l, 

ilmenitul şi rutilul, iar ca minerale secundare: calcitul, cloritul , sericitul şi limonitul. 
d) Activitatea vulcanică posrsarmaf ianr'i se recunoaşte în 1 egi une atîl la nord, 

cît şi la sud de va lea Mureşului. Produsele vt1lcanice mai recente, foarte probabil 
pliocen superioare, sînt reprezentate prin piroclastite a11de::i1ice ş i c111gcri de ba::alt. 

Piroclastitele se întlînesc în lungul văii Mureşului , pe malul drept al aces tu ia, 
sub form a unei benzi late de 4 km, înlrc localităţile Za111 - la vesl şi Bo: - la est. 
La sud de valea Mureşului , piroclaslitcle se înlîlncsc în împrejurimile orăşelulu i 
Dobra. Anterior, le-am descris sub denumirea de „Piroclastite de Curnsada" (3). 

Ele se dispun direct peste cretacicul inferior, dezvoltat în faciesul de fliş, identic 
cu acela al stratelor de Sinaia sau peste depozite cretacice superioare ori tortoniene. 

Din punct de vedere petrografic, aceste piroclastite sîn t alcătuite din blocuri 
de andezit care predomină, şi mai puţin clin blocuri de bazalt. Mai rar se întîlncsc: 
ş i fragmente de cuarţit , opal, calcit, gresii , calcare ş i diabaze. Elementele consti
tuente au contururi angulare ş i mai rar rotunjite, cimentate cu cen u~t1 vulcani c;\. 
Diametrele acestor blocuri sînt foarte variate, ajungîod uneori pînă la 2 m. 

Cimentul cineritic este în bună parte alterat ş i adesea conţine fragn1entc de 
lemn silicifiat. 

1u cadrul acestor roci piroclastice se mai consta tă prezenţa unor tufuri bento
nitizate, aşa cum este cazul la Gurasada, unde acestea au fost cercetate ele C. Gheorghiu 
(3). A. Zlierea (14) a continuat cercetările asupra benlonitelor ş i a sta bilit prezenţa 
a numeroase iviri spre vest de această localitate. 

Blocurile de roci care predomină în aglomeratele vulcanice sînt de natură 
a ndezitică. O analiză mai amănunţită ne indică uneori exi s tenţa unui a ndezit cu 
augit ş i hornblendă, în care chiar cu ochiul liber se observă cristale mari de mine
rale rnelanocrate, prinse în tr-o pastă uşor a lterată, ele culoare cenuşie-vio l acee. 

Alteorj în aglomerate se întîlncsc blocuri de andezit (;U hipersteu ş i augit. 
În secţiunile s ubţiri, prin andezitele cu hornblendă, la microscop. se rema rcă 

o pastă sticl oasă, microlitică , în care sînt prinse cristale mari de hornblendă şi cristale 
mai mici de plagioclaz şi piroxen. 

Plagioclazul prezin tă forme prisma tice cu dimensiuni care vari ază în jurul 
a 0,5/0,2 mm. Determinările după maclele polisintetice arată prezenţa termeni lor 
andezin-labrador. 

Augitul se întîlneşte mai rar, iar dimensiunile acestui minei al sînt cuprinse 
în jurul valorii 0,4/0,2 mm. 

Hornblenda bazaltică prezintă dimensiuni mai mari, cuprinse în jurul a 1,2/0,4 
mm. 

Caracteristica blocurilor de roci eruptive clin masa piroclastitelor constă îo 
special în prezenţa unei cruste de al Leraţi e foarte avansată , ca re duce de multe ori 
la un stadiu ele cojire a porţiunilor superficiale. 

Baza/rele. După erupţiile de material piroclastic, în care predomină andezitul 
şi mai puţin bazaltul, au avut loc curgeri de baza/te, a căror relicte se grupează în 
jurul unui punct central, situat la vest de comuna Leşnic. 



li2 

Relictele acestor curgeri de bazalt se întîlnesc mai mult pe culmi sub forma 
de pînze sau blocuri. Petecele masive apar pe Măgura Sîrbilor, unde sînt suportate 
de argile tortoniene ; la Mclgura Bretii sînt suportate de piroclastite şi la Herepea 
pe D. Trăoaş, ele stau peste cristalin. Sub formă de blocuri se întlînesc pe D. Dicu!ui, 
platoul Boia Birz ii şi plaiul Stănceşfi, aşezate pe cristalin şi pe depozitele cretacice 
superioare. 

Date asupra acestor tipuri de roci se întîlnesc în literatura geologică aparţinînd 
mai multor cercetători şi anume : H a11er Fr. şi S tache G. (7) le determină ca bazalte; 
Halavats J. (6) le descrie ca andezite; S ocolescu M . ş i Ghi/11/escu T. (1 I) le determină 
ca bazalte. 

Baza/tele din regiunea studiată au, în general, culoarea neagră, cu usoare 
nuanţe cenuşii sau verzui. ' 

în cariera Leşnic, situată la vest de localitatea cu acelaşi nume, se întîlnesc 
bazalte cenuşii, care Ja contactul cu roca gazdă (stratele de Deva) determină pre
zenţa unor fenomene de coacere a acestora. 

In secţiunile subţiri bazaltale din această carieră prezintă o strnctură intersertală. 
Fenocristalele sînt reprezentate prin plagioclazi, piroxeni şi olivină. Pe Jîngă 

aceste m inerale se constată prezenţa unor granule de cuarţ, de d imensiuni foarte 
mici (0,09-0,05 mm). 

Feldspaţii plagioclazi, calculaţi după a n 1liza chimică, au compoziţia: Ab46,6% 
Ans3,4%. 

Conţinutul în feldspaţi, calculat după compoziţia mineralogică normată (Anexa 
D , proba HI) este Or9,5% Ab42% A n48%· Din acest punct de vedere, baza~ 
tele de la Lesnic sint apropiate de bazaltele din cariera Bran(1·ca, de care se deosebesc 
printr-un conţinut de anortit mai ridicat. 

Piroxenii sînt de obicei reprezentaţi prin a ugitul titanifer şi mai puţin prin 
hipersten. 

Olivina obişnuii nu apare proaspătă. 
Caracterele generale ale tuturor celorlalte iviri de bazalt sînt similare cu a 

celor întîlni te în cariera Branişca ş i de aceea, în continuare, vom face o analiză 
mai amănunţită asupra t ipurilor de roci bazaltice deschise în această lucrare miDieră. 

Rezultatele analizei chimice asupra unei probe de bazalt provenită din cariera 
Lesnic sînt redate în anexa A, proba III. 

Complexul de parametri calculat după metoda Niggli corespunde unei magme 
cumbraitice d in grupul magmelor gabroide lcucocrate. 

Deosebiri le constau în valorile ceva mai mici pentru parametri si, c, alk şi al 
şi valorile puţin mai mari pentru parametri f m şi mg. 

Baza/tele din cariera Leşnic se aseamănă cu cele din cariera Braşica, deşi 
complexul de parametri Niggli al acestora din urmă se încadrează cu uneie difi
cultăţi în complexul de parametri caracteristici magmei cumbraitice (anexa .B). 

După valorile parametrilor calculaţi prin metoda Zavariţki, bazaltele din ca
riera Lesnic se aseamănă mai m ul t cu rpzaltele din Sierra-Nevada (Masivul Shasta). 

Cariera Bra11işca. în profilul general al carierei se consta tă prezenţa unor alter
nanţe de curgeri bazaltice cu roci piroclastice. ln această succesiune am observat 
că peste fundamentul cretacic urmează o serie piroclas tică, intens alterată. Ea 
suportă o curgere de bazalt, groasă de cca. 20 m, care se desface în plăci şi care 
prezintă numeroase torsionări . Peste această intercalaţie se aşterne un pachet de 
piroclastite, gros de cca. 15 m ş i apoi o altă curgere de lave bazaltice. 
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ln general, în această carieră se remarcă acumularea produselor vulcanice pe 
flancul unei culmi, care înclină către valea Mureşului. 

în intercalaţiile de curgeri de ba zalt se observă adesea enclave de roci mai 
vechi , aparţinînd fundamentului sedimentar. U neori, rocile d in fundament prezintă 
aspectul unor promontorii, care au barat curgerea lavelor bazaltice. 

Adesea se remarcă pe fisurile acestor roci prezenţa cuarţului şi calcitului ra 
urmare a circulaţiei soluţiilor. 

Fig. 17. Textura fluidală a bazallelor d in cariera Branişca. 

Bazaltele sînt puţin deosebite de la o i ntercalaţie la cealaltă. 
După forma lor de zăcăm1nt este de presupus că aceste curgeri de bazalt s-au 

acumulat în formele negative de relief. 
Din studiul macroscopic şi microscopic al acestor bazal te din cariera Branişca , 

după culoare, rezultă trei tipuri de roci: a) baza/te cenuşii deschise, b) baza/te cenuşii 
fnc/zise şi c) baza/te cenu.yii-verzui (fig. 17). 

a) Baza/tele de culoare cenuşie deschisli. se în tîlnesc în treapta superioară a 
carierei Branişca. Structura acestui tip de bazalt este intergranulară , uşor fluidală 
(fig. 17). În masa rocii, la microscop se observă uneori vacuole, cu dia metrul de 
0,4-0, 1 mm, care sînt umplute cu opal, calcit şi clorit. 

în ordinea frecvenţei, fenocristalele sînt reprezentate prin plagioclaz (8%), 
piroxeni (6,5%) şi olivină (3%). 

Plagioclazii au dimensiunile cuprinse între limitele 0,80/0,40-0,40/0,l5 mm 
(ferocristalele) şi 0,04/0,0 l- 0,40/0,06 mm (microlitele). Conţinutul anortitic în 
aceştia variază între limitele 36- 75%, ceea ce corespunde termenilor andezin
bytownit. Plagioclazii prezintă fenomene de calcitizare, uneori foar te avansate. 

Piroxenii au dimensi uni cuprinse între 0,8/0,4-0,2/0, l mm şi frecvent sînt 
maclaţi poHsintetic. 

Dintre piroxeni, în bazaltele de acest tip au fost întîlnite paragenezele pigeonit, 
clinoenstatit şi hipersten sau d iopsid, augit şi clinoenstatit. 

Pigeonitul se întîlneşte mai frecvent şi apare în secţiunile bazale asemănător 
biperstenului, avînd faţetele de prismă puţin dezvoltate; c: Ng = 37°, ( + ) 
2V = 0°. 
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Diopsidu l este mai puţi n răspîndil şi se caracterizează prin urm.ătoarele: cu lo
rile de birefringenţă în tonuri galbene-verzui sa u. galbene-albăstrui . de ordin.ul n c. 
Ng = 35°. 

A ugitul este un mineral mai rar. 
Olivina are dimensiuni le cuprinse între valori le 0,80/0,40- 0 ,30/0 ,20 m 111 . 

Acest m inera l este alterat trecînd în minerale ser pentinicc de culoare verde (xylotil 
ş i bowlingit). 

J."ig. 18. Bazalt cu augit maclat polisi ntetic (n icoli + ) x 58. 

Sub formă de incluziuni a fost coustata lă în olivină prezenţa spinelilor verzi , 
probabil un picotit, minerdl izotrop ş i cu formă ro mbică, cît şi prezenta sfenul ui . 

Mineralele accesorii sînt reprezentate prin magnetit ş i apatit. · . 
Ca minerale secundare au fost îotîlnitc în acest tip de baza lte, cloritul, calcita 

şi aragonita, p rovenite prin alterarea mineralelor reromagneziene sau a plagioclazil o r. 
b) Baza/tele de culoare cenuşiu înch isă au st ructura intcrgranulară. Mineralele 

componente ale aces tei varietăţ i de rocă, în ordinea frecvenţei sînt descrise mai jos. 
Plagioclazii sînt reprezen ta ţi prin fenocristale ş i microlite. Fenocristalele nu 

d imensiunile între 0,6/0,2-0,6/0,06 mm, iar microli tele, care de allrcJ predomină , 
au dimensiunile cuprinse între 0,2/0,04- 0,06/0,0 1 mm. 

Plagioclazii sînt reprezentaţi prin termenii ce corespund andezinului şi la br.1-
dorului şi sînt puternic alteraţi, fiind înlocuiţi de calcit (fig. 18). 

Piroxenii sîn t reprezentaţi prin pigeoni t, augit, diopsid şi mai rar h ipersten. 
Cristalele cu o dezvolt~re mai largă prezintă macle polisintetice după faţa (I 00). 

De asemenea, la unele cristale se observă coroziuni datorită reacţiei cu magma . 
Olivina este rar proaspătă; de obicei este transformată în bowlingit şi xyloti l. 
în pasta rocii se întîlnesc numeroase minera le opace ele dimensiuni . cup rinse 

între 0,02- 0,05 mm. 

c) Baza/tele de culoare cenu~iu-verzuie se găsesc în partea inferioară a ca rie rei. 
La microscop acest tip de bazâlte prezintă o stnictură porfirică vacuolară , 

iar pasta are o structură intergranulară . 

Intre fenocris tale, plagioclazi i predomină, dimensiunile acestora fiind cuprinse 
între O 4/0 05-0 I/ O 02 mm, iar conţinutul lor în bazalt este de 3,3%.Continutul 
în a no;tit ~aria7ă î~tre limitele 30% şi 67%, ceea ce corespunde termenilor' ancie~ 
zin-labrador. 

F ig. 19. Bazalt cu ol i vi nă alterată (nicoli I ) " 36. 

Microlitele de plagioclaz au dimensi unile cup rinse între 0,04/0,0l-0,02/0,(J05 
mm şi participă la alcătu irea rocii în proporţie de 31,2%. Conţinutul ~le anortit 
în acestea este cuprins între 43% pînă la 72%, ceea ce corespuude termenilor ande
zin-bytownit. 

Piroxenii reprezintă 12,7% din conţinu t u l de minerale în rocă; în tre aceştia 
predomină a ugi tul, după care apoi, în o rdin.::a frecven ţei , urmează pigeonitu l şi 
d iopsidul. 

Pi roxen ii sini corodaţi şi prezin t ă numeroase incluziuui ele minerale opace, 
cărora )j se asociază minerale de a lt eraţie, în deosebi cloritul. în pas tă, piroxenii 
sînt mai puţin răspîndiţ i . 

Olivina alcătuieşte 2,9% din masa roci i şi este alterată pa rţial sau tota l, trecînd 
în serpentină . 

în olivină apar incluse şi cristale de ca lci tă, care ele obicei sîn t dispuse în partea 
centrală . 

Magnetitul se găseşte în pastă în proporţie de 1 %. 
în masa rocii se observă de asemenea şi numeroase vacuole care pe margine 

sîn t căptuşite cu clorit sau calcedonie, iar în partea centrală se găseşte opal, calcit , 
sa u aragoni t. U neori acestor minerale li se asociază zeoli ţii. 

Dimensiunile vacuolelor va riază între 0,5 mm şi 0,1 mm , rareori întîlnindu-se 
şi vacuole care depăşesc aceste limite (fig. 20). 

Frecvenţa vacuolelor în rocă este de 6,97% (fig. 20). 
Fenocristalele sînt reprezenta te prin plagioclazi, olivină, a ugit, diopsid ş1 

pigeonit. 
Rezultatele ana lizei chimice asupra unei probe de bazall provenită din cariera 

Branişca sînt redate îo anexa A. proba JV . 

.>- :l5YI 
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După complexul de parametri, calculat prin metoda Nîggli, acest bazalt cores
punde unei magme cumbraitice (grupul magmelor gabroide leucocarte), de care 
se deosebeşte prin valori ceva mai mari ale parametrilor al, fin, şi mg şi valorile 
sensibil mai mici ale parametrilor si, c şi alk. 

J.'iy . :!O Bazalt cenuşiu-verzui cu vacuole (nicoli + ) x 41,6. 

În ansamblu , după valorile parametrilor Niggli, bazaltul din cariera Branişca 
este ~asemănător bazaltului din ca riera Lesnic (anexa B, probele III şi IV). 

J ntre aceste bazalte amintite mai sus şi cele de la Făgeţel şi Herepea există 
deosebiri, care se constată atît din analiza chimică (anexa A) cît şi din celelalte rezul
tate (anexele B, C, D). 

După complexul de parametri calculat prin metoda Niggli, bazaltele din valea 
Făgeţel au provenit din magma ariegitică (grupul de magme piroxenice), iar bazal
lele de la Herepea dintr-o magmă gabrodioritică normală (grupul magmelor gabro
diorilice) .. 

Valori le parametrilor ca lculaţ i prin metoda Zavari ţki pentru bazaltul din ca
riera Branişca se apropie de cea a unui bazalt cuarţifer, iar după valorile parame
trilor calcula(i prin ambele metode, acest bazalt este asemănător bazaltului cuartifer 
de tipul celui dia Lassen Pea k sau a celui din Sierra-Nevada (regiunea Cinder Cone). 

Din cele pairu analize chimice de bazalte şi caracteristicile ce rezultă după 
acestea (anexele A, B, C, D) consta tăm că în Sierra-Nevada întîlnim bazalte ase
mănătoare celor de la Herepea, Leşnic şi Branişca; în schimb, bazal tele din valea 
Făgeţel sînt mai asemănătoare celor din insulele Hawai (13). 

După metoda Zavariţki, din calcule rezultă parametrul c', ceea ce permite 
încadrarea bazaltelor studiate în seria rocilor cu compoziţii normale. 

Concluzii. Din cele expuse mai înainte rezultă următoarele: 
Activitatea magmatică neogenă începe în tortonianul superior şi se continuă 

pînă în pliocen . 

a) În tortonian au avut loc explozii vulcanice recunoscute prin prezenţa inter
calaţiilor de cinerit. a căror chimism iniţial este greu de sta bilit, datorită neomo-

Em p/iile ne0Re11e din valea Mure,salui 
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genităţii materialului petrografic, precum şi aportul de substanţă străină în timpul 
sedimentării . 

b) In buglovian, vulcanismul a fost activ mani!"eslîndu-s_e prin explozii, car: 
au pus în loc cenuşi vulcanice acumulate_î~tr-un baz~n de sed1men~ar:_ ~nde s_ufera 
fenomene diagenetice, trecînd pe alocuri m bentonite, ce se prezmta, 111 regiunea 
cercetată sub forma unor i n tercala ţi i stratiforme. 

In c~ntinuare, la partea superioară a buglovianului şi în sarmati_anul inferior 
remarcăm prezenţa intercalaţiilor de tufuri sa u fragmente d~ _andezit de _Deva~ 

c) La sfîrşitu l sarmaţianului inferior, activitatea vulcanica se caracten zeaza 
prin curgeri de lave andezitice cu hornblendă. . . 

Se constată . că punerea în loc a curgeril or andezitice s-a desfă şurat în t1mp1 
diferiţi, deoarece întîlnim tipuri de andezite cu carac!ere deosebite; car~ sînt o con
secinţă a variaţiei chimism ului magmei, pe măsura ce se desfaşoara procesele 
vulcanice. 

Putem preciza numai faptul că a ndezitul roşu se plasea.ză într-? fază _interm~d i a 1~ă, 
cuprinsă între varietatea studiată în cariera Pietroasa ş~. cea dm ca~1er~ Mişovaţ. 

d) După sfîrşitul sarmaţianului inferior, regiunea fon~ exo?~~ta , virst_a er~p
tiilor vulcanice care se desfăşoară în continuare, nu poate f1 stabilita cu cerhtudme. 
Putem totusi afirma că prima fază de activitate are un caracter exploziv, de pe urma 
căreia rezuită piroclastitele andezitice de Gurasada cu rare bl o~uri bazaltice. _Faza 
următoare, care pare să fie recentă, se caractezizează prin curgeri de bazalt cu mter
calatii de piroclastite. 

·e) Cu privire la amplasamentul coşurilor vulcanice, noi am stabilit că aceste~ 
sînt localizate pe zone de fractură, uneori evidente, aşa cum este cazul_ necku~UL 
andezitic de pe v. Ciangăilor la Deva sau sînt mascate de produsele p1roclast1ce 
ori de aluvi unile Mureşului. 

BIBLIOGRAFIE 

I. ATANASIU I.: Curs de Geologie Generală. Partea I. Fenomene magmatice. Bucureşti, l 946. 

2. BURRI c. şi NlGGLI c.: Die ft111ge11 Empt ivgesteine des meditera11e11 Orogens. Zlirich, 1945. 

3. GHEORGHIU C.: Studiul geologic al Văii Mureşului Între Deva şi Dobra. An. Corn. Geol. , 

voi. XXVII. 

4. GHEORGHIU C.: Miocenul din Bazinul inferior al S treiului. D. d. S. Corn. Geol., voi. XXXVHI. 

5. GHEORGHlU C„ ZBIEREA A„ VIZARION M. şi CALOTĂ C.: Date noi ampra structurii 
bazi1111lui inferior al Streiul11i, co rezultat al cercettiri/or geologice şi geoficice. An. 

Corn. Geol. , voi. XXXIT. 
6. HALA VĂTS J.: Der geologiJc/ie Bau der U111geb1111g von Deva. Jaresb. der K . ung. geo!., Anst., 

1903. 



7. HAUER FR. ş i STAC HE G. : Geologie Siebe11biirge11.t. Wicn, 1863 şi 1865. 

8. LAŢIU V.: Co111ri'.i11fi11ni la smrli11/ petrografic al a11dez it11l11i cu pseudobrook ir şi c11 i11cluzi11m 
exogene de la Uroi (Juri. Jl1111edoara). R ev. M uz. Geo!. Min. Umv. Cluj, voi. VI, 
nr. 1-2, 1936. 

9 LUCIŢKI V. I.: Petrografia, to m. II, Gosgheolisdat, 1949. 

JO. PAPIU V. C.: Cercetări geologice fn 1\lfasi1111l Drocea (M1111(ii Apuseni). Bui. S1. Acad. R.P.R .. 
Sec(. SI. bio l. , voi. V, nr. I, Bucureşti , 1953. 

11. SOCOLESCU M. şi GHIŢULESCU T. P.: St11rli1 1reologice şi 111i11iere i11 Pntl'lllntel'lll nuri/er. 
An. Ins!. Geo!., voi. XXI, 1941 . 

12. WINCHELL A. N. şi WINCHELL H.: Opticcskaia Mineralogia. Izd. în lil„ Moskva, 1953. 

13. ZAVARIŢKl A. N.: Vvede11ia v petroldmiit1 izve1je1111fh gomfh porod. Izd. A.N.S.S.S.R., J950. 

14. ZDIEREA A .. ZBIEREA M., TUDOR T ., RADU O.: Raport geologic asupra tufurilor din 
reg. Strei-Hunerloara. Manuscris. Comitetul Geologic, Bucureşt i , 1958. 

Si02 

Al2 03 
Fe20 3 

FeO 
MnO 
Ti02 

CaO 
Mg O 
Na 20 
K20 
P2 O~ 

S03 
C02 

C l2 

H 20(-) 
H 2 O(+) 

li 39,52 
13,94 
8,47 
6,30 
l,08 
3,50 

J 1,73 
I 7,10 
I 1,62 

0,18 
0,4 

I 0,56 
urme 

0,57 
5,03 

Rezultatele analizelor chimice (analist S. Lupan) 

IT I III IV V 

--- -------
52,2 I 59,96 
16,57 16,81 
5,63 
6,84 
J,07 
J,60 
7,91 
5,50 
J,55 
0, 17 
0,3 
0,26 

urme 

0,07 
0,33 

2,90 
1,35 
0,83 
J,30 
7,3 1 
3,61 
2,85 
0,93 
0,30 
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0,07 
0,99 
1,03 

59,02 
14,91 

5,35 
1,35 
0,13 
0,81 
6,75 
4,11 
2,91 
l ,22 

urme 
0,12 
0,10 

1,28 
2,02 

54,68 
19,18 

5,76 
1,12 
0,37 
0,62 
6,79 
3,48 
3,46 
J ,63 

urme 
0,09 
0,22 

J ,31 
l ,39 

vr 

59,61 
17,89 
3,30 
0,26 
0,09 
0,53 
1,20 
0,11 
2,20 
2,70 

urme 
0,10 

11,98*) 

--------

Vlf 

64,20 
12,04 

3,17 
0,33 
0,05 
0,56 
l,55 
0,22 
1,96 
4,39 

urme 
0,12 

14,9*) 

A11exa rl 

vur 

56,20 
25,05 

J,84 
0,28 
0,05 
0,80 
2,19 
0 ,30 
2,30 
l,55 

urme 

9,44*) 

Denumirea rocii şi locul de proveninenţă al acesteia: J. Bazalt - Va lea Făgeţel ; II. Bazal t 
- Herepea Ul. Bazalt - Leşnic; IV. Bazalt - Cariera Branişca; V. Andezit- Vf. N ochet ; 

VI. Tuf andezitic - Valea Bejanului ; Vil. T uf andezitic - Almaşul Sec; VIII. Tuf andezitic, la 
sud de Deva pe drumul spre Almaşul Sec. 

•) apă totală. 

1 
·-......, , Proba I 
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si 
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fm 
c 
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mg 
ti 

h 
qi 

Proba I 

Pa rame~;~ I 
a I 
c 
b 

a' 
f' 
m' 
c' 
n 
t 

q> 

86,55 11 
17,89 

50,79 1 
27,55 

3,69 
0,07 
0,45 
5,71 
0,39 

28,34 1 
- 28,21 

li 

134,50 I 
25,23 
49,22 
21,82 
4 ,02 
0,07 

o,43 I 
4,00 
0,30 
2,01 

-!- 18,42 

Coeficienţii Niggli 

I ][ 

197,60 I 
32, 67 
30,50 
25,74 
J 1,09 
0,18 
0,58 I 

3,J 

0,3 
16,34 

+53,24 

IV 

191,0J 
28,40 
36,57 
23,34 
l 1,66 
0,21 
0,54 
J,94 

V 

---

' 162,78 
33,63 
31,66 
21,64 
13,05 
0,30 
0,49 
1,42 

2,03 15,54 
+ 44,37 + J0,58 

- --------

Coeficientii Zavarltki 

VI I VJl 

268,50 
56,59 1 

16,08 
6,75 

20,58 
0,45 
0,6 
2,25 

I 
390,21 I 

42,75 1 
18,48 

10,40 I 
28,63 
0,54 
0,09 
2,09 
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VIU 

254,30 ; 

65,86 1 
9,J4 

10,48 1 
14,52 
0,31 
0,21 
2,69 

-I - 1 

-, - 1 -1 +86~ + 175,69 1 + 96,22 

Anexa C 

--,- - ·- - - i-- ----·-

li m IV 

I 
V VI Vil VIII 

I 
I 
-- - 1 

4,14 3,71 7,94 8,45 10,70 9,27 11 ,83 I 7,55 I 5,99 9,79 7,73 6,05 8,44 l ,52 2,10 I 2,72 

I 
38,01 22,88 12,42 15,63 13,56 J6,82 5,46 23,62 

51,99 63,59 71 ,91 69,85 67,30 72,39 80,61 66,11 
78,45 30,13 89,94 I 

40,66 56,25 37,14 38,73 49,73 20,26 63,01 7,99 

34,24 42,5 -50,86 45,94 47,03 1,29 6,84 2,07 

25,09 J,25 12,00 15,31 3,24 
92,85 92,30 82,14 78,33 76,40 54,68 40,50 68,51 

6,25 2,24 1,58 J,00 0,87 0,60 0,74 1,05 

20,62 2 1,87 20,57 29,72 38,91 18, 10 54,79 6,5 1 

--- - - - - -
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Anexa D 

Compoziţia mineralogică normală 
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PE310ME 

71 

MarMaTliqecKaH aeorenoBaH ,uenremHOCTb ua'!1rnae1cn B ropTotte u npo
.n.omKaercR B 1111Hou.ene. B TOpTone 1tMem1 MecTo sy11xaH11'leCKlfe B3p:hTBbI, pac
no3HaHHbie n o npHCYTCTBllJO BKJll{)lfeHHJ[ u:1meprna, nep1rnHa'l3JiblTbUf XlfMH3M 
I<orop:1>1x ycTaHoDHTh TPY.UHO. 

,Il;m1 TOpToIICKJ.IX a11.n.e3MTOBhIX Tycpos B .n.onmrn Ee)J<all , AnMawyJ1 CeK R 

K rory OT ropo.ua ,Il;ena (no .n.opore K AJJMarnyJI CeK) ycrnaasmrnaeTCH PH.li. cxo.n.cTB 
TOJlbKO IIO HCKOTOphl.M napaMerpaM, Bbl'IHCJieHlfbIM H no MeTOAY HlfffJIH R 

n o MCTO.IJ.Y 3asaplill,KOro. Ilo MUHepanornqeCKOMY COCTaBY JJ.JijJ H3y<leJ-JHbl X XHMR
lfCCKHM nyTell•t npo6 ycTauaomrnaroTcn ae6o.JU,UIBe pa3m 1quH Me*.llY co.nep)l(aHHeM 
caJJH'iCCKHX H cl>eMH'feCKHX MIHlCpanoB, 6onee BH,llHb!e pa3JIH'll1SI noruJJI.HJOTCH 
B COOTHOllCHHll Me)K,lly caJIH'ICCKllMH MlrnepaJJaM!f. 

B 6yrnoB1-tKe BynKaHH'IecKaH ,llesiTenhHOCTh nponBJU1nach !IHTeHcHnao; 
Bymmaw1ecKHH nenen, HaKomrnUIBţicH B 6acceiffie ce.nHMeHTau.1rn:, liCIThlThtnan 
.n:11areHeTH'1ecKue nsnemrn, MecraM11 nepexom1 H B 6eATORRTbl, nposrnmreTcn 
n 'HCCJJe.n.yeMoM paifotte B Bl1'JJ.e cnoen 11m1 Jlllli3_ B BepxHew •iacnr 6yrnmnn<a, 
H B ffil)KHCM capMaTe OT.MC'laeTcn npACYTCTBRe BKJJioqemrli Ty<i>oB HJJH cJ>parMeHTbl 
aHJJ.e3HTa nma ,[(eoa. 

B KOA~e mnKHero capMaTa ByJIJ<amrqecKan .neHTeJJbHOCTh xapaKTep1nyeTCH 
aH,QC3HTOBb!Ml1 naBOBblMH llOTOK3M~r c poroBOH o6MaRKOI\ KOTOpb!e no FIX 

XHMII3MY COOTBeTCTBYl-OT TOHaJIEITOBOU MarMe li3 cepvrn KBapu.o.n.110pHTOBblX MarM 
(xHMH'ICCKHlf aHan113 no npo6e aH.ne311Ta c Bepw1rnb1 HoKer). 

IlocrcapMaTcKan synKai-1w1ecKan .neSITeJlbHOCTh npe.n.cTaaneHa aH)l.e3RTOBhlMH 
mlpOKJJacnnaMn:, OTJlO)KCAHbllVIH B neptto.n, KOr,lla }J.aHAblfl paifoH 6bJJl np1mOAHJIT. 

Cne.nyiomaSI cpa3a BYJIKaHwrecKoi-1: .n:enreJlbHOCTl1 xapa1nepH3)'eTCSI 6a3aJih
TOBhIMH IlOTOKaMH li BKJUO'feHH.HMa m1pOKJJacnITa. 

Ea3aJibThI R3 Kapbephc JiewmiK npoR30WJlH H3 KyM6paHToBo.ă MarMT>I rpynna 
ra6pOH.1l.0BbIX rviarM. c 3THMM 6a3a.JLbTaMH CXO]lHhI H 6a3a.JU,Tbl OIJliCaHHbie B 

Kapbepe Epam1tu1<a, XOT.H no l<OMnneKcy napaMeTpOB OH« BKnI-O'fal-OTCH c HeKOTO
pbIMJ1 3aTpy.nuemrnMH B KOMnJleKC rrapaMeTpOB, xapaKTCpHblX KyM6paHTOBOH 
MarMe. 

Ea3aJibThl s .nomrne <l>J.n)!(el(eJI 11 n XepenH TaK)l(e OTJIB'faFOTCJI no csoeMy 
XHMH3MY OT yKa3aHHh1X Bblllle 6a3a.JLbTOB. 

Ea3aJlbThl B .nonHHe cJ)JJl)l(euen npoH30ll!JJH R3 apHernrosoj;f MarMhl (rpynna 
nupoKcettOBhIX MarM), a 6a3anbThI n XepenH npoli3ornm1 1'13 ra6po)lROpRTOBoif 
uopMaJJbHOH ManvlbT (rpynna ra6pom10p1uoBhIX MarM). 

THE NEOGENE ERUPTIONS OF THE MUREŞ VALLEY (REGION OF DEVA-ZAM) 
AND THE PETROGRAPHIC PECULIARITIES OF THE ROCKS 

ABSTRACT 

The magmatic neogene activity begins in the tortonian and continues as far 
as the pliocene. Vulcanic exp1osions which can be ascertained by the presence of 
intercalations of cinerite whose initial chemical composition is difficult to determine, 
took place in the t orlonian . 
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For the andesitic tortonian tuffs of Valea Bejanulu i, Almaşul Sec and those 
south of the town of Deva (on the way to Almaşu l Sec) one fincl s a scries of simi li
tudes whith onJ y some of tbe parameters calculated either according to Niggli 's 
method or to tbat of Zavariţki . Accorcling to the no r111al mineralogic compositio n. 
one finds fo r the samples studied cbemically, s111all di fferences between the contents 
in salic a nd remic minerals; greater differences appear between the ratios of the 
salic minerals. 

Volcanic aclivity was considerable in the buglovian , and it was 111anifeslccl 
by explosious which deposited vulcanic ashes acc umu lated in a sedimentary basin . 
These ashes undergo diagenetic phenomena , passing here ancl there în bentonites 
which appear in the region under study in the form lof layer-shaped or lensshaped 
i ntercalat ions. In the upper buglovian and lower sarmat ian one not ices inter
calations of tuffs or fragments of andesite of Deva. 

At the end of the lower Sannatian, the vulcanic activity is charac terized by 
ftows of a ndesitic lava with horo blende wbichaccording to I heir chemi cal composition 
correspond to a tonalytic magma from the serics of quartz-diori tic magmas (che
mical analysis macle on a sample of andesile from tbe peak of Nochet). 

The post-sarmatian vulcanic activity is represented by andesitic pyroclastites 
deposited a t a period when the region under study was exondated . 

Tbe next phase, which seems to be recent, is characterized by f lows of basalt 
with intercalations of pyroclastites. 

The basalts of the Leşnic quarry rcsulted from a cum bra itic magma pertain ing 
to the group of gabbroid magmas. The basalts descri beci iu lbe quarry of Branişca 
are similar to the previous ones a lthough according to lbeir complex of parameters 
they fit with certain difficulty în the complex of parameLers, cha racteristic for the 
cumbrai tic magma. 

Tbe outcrop of basalts from thc Făgeţel valley nnd from Herepea also differ 
by their chemica l composition rrom the afore mcntioned basalts. 

The basalts from the Făgeţel valley resulted from a n ariegi tic magma (group 
6f pyroxenic 1i1agmas), wh ile the basalts of Herpea resulted from a normal gabbro
dioritic magma (group of gabbro-diori tic magmas). 
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