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Obiectul acestei note îşi are începutul într-o în tîmplare care a avut loc cu 
ocazia unor măsurători micromagnetice clin vara anului 1958, în legătură cu 
urmărirea efectelor magnetice cu intensităţi reduse a diferitelor faciesuri petro
grafice componente ale Masivului Poiana Ruscăi. în timpul măsurării unui panou 
situat pe epizonă, la suci de satul Poiana Răchiţelii, pe care, ca şi în alte ocazii, 
se înregistrau valori ÂZ monotone (valorile extreme depăşeau rar extremele - lOy 
şi + IOy) s-a observat că în centrul jumătăţii de nord, spre limita exterioară, valorile 
~Z creşteau sistematic peste + 15y. Înlăturînd pătura de sol de pe această arie, 
s-a dat de un strat argilos ars, de culoare brun-negricioasă , care făcea parte 
dintr-o veche vatră pentru preparat mangal şi care, datorită anilor şi înierbărilor 
respective, de abia se mai cunoştea la suprafaţă. În vecinătate însă , s-au putut 
găsi alte două vetre vechi, bine conservate, peste care s-a amplasat şi măsurat 
reţeaua unui alt panou (fig. I). 

Interesul pe care ni l-a stîrnit această imagine micromagnetică particulară, 
ne-a îndemnat să căutăm situaţii noi, mai mult sau mai puţin similare, la gîndul 
de a contribui cu rezultatele astfel obţinute la cunoaşterea acestei categorii de 
fenomene produse recent în natură. întrevedeam că cercetarea lor ar putea avea 
şi o latură practică, prin aceea că s-ar determina ordinul de mărime al datelor 
eronate pe care le-ar introduce asemenea arii magnetizate prin ardere în cadrul 
unor măsurători magnetice regionale sau de detaliu ş i , eventual, de a furniza unele 
sugestii în interpretarea, în genere, a anomaliilor obţinute în sectorul de pros
pectare geofizică denumit „magnetometrie minieră". 

Din materialul adunat pe teren prezentăm trei panouri micromagnetice, care 
ilustrează efectele magnetizărilor recente pe vetre de mangal şi pe vetre de cără
midării ţărăneşti. Este locul să menţionăm că în anul 1959 a fost comunicat la 
Comitetul geologic un prim grup de rezultate privind o altă categorie de magne
ti zări recente, produse prin.încălzirea materialului folosit la asfaltarea şoselelor (1). 
Măsurătorile de teren au fost executate prin metoda micromagnetică propusă de 
prof. R. Lauterbach (2). Sistemul de lucru a fost descris de noi în alte ocazii (3, 4). 
Au fost alese panouri pătratice cu latura de 30 m. orientale pe nord , cu s taţ ii 
în reţea de 3 111 şi cu bază centrală . 
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_ ~. ~/e~tul .micromagnetic al 11et~·elo~· de .mangal. Panoul rcprod us în fig. l se 
afl~ ap1ox1m~~1v la l km sud d: b1~enca d111 satul Poiana Răchijelii din masivul 
!_'01an.'1 ~uscai .. Pe panta desp~duntă a unei cline de munte, se găsesc săpate 
111 c51~ta lin m~.1 mul~e vetre onzontale de formă circulară, care au funcţionat, 
dupa 1.nform~ţ1il_e ~bţi.nu~e de la localnici , între anii 1928- 1930. Din numeroasele 
bio.euri ~e pia~ra ş1 stm~1le c~re ap.ar de sub învelişul de sol, se consta tă prezenţa 
fac1esulu1 clontos al ep1zone1 cu v111e frecvente de cuar\. 
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Fig. 1: P.au?.u ~nicron~agneli~ situat pe şisturi cristaline de epizonă, la sud de localitatea Poiaoa 
Ra~h1ţel11 d111 masivul Poiana Ruscăi, cuprinzînd efectul magnetic a două vetre de mangal. 

Î~ fi~ură.-c~nturu~ v_etrelor este .scl~iţat prin haşuri. Staţia de bază a panoului 
se ~fla s1tuat,1 rn vecrnata te~ vetrei dm vest. Efectul micromagnetic al sisturilor 
clontoa.se este reprezentat pnn. va lori !::.Z 1~~n~to~e (~a lorile extreme de-abia ating 

8.y Şl + 5 ~). Valoarea. medie a magnetizam ş1slurilor cloritoase, în raport cu 
staţia de baza, este de Circa - 1,3 y. 

. ~>e ~ria ambelor vetre a~ fo~t măsurate valori .0.Z anomale, pozitive şi nega-
tive. 1.u 1apo1:t .cu fondu l reg1unu, ceea ce a condus la conturarea unor anomalii 
~0:1t1ve .cva~1~ll'cu~ar~, flanca.te fiecare în partea de NW de cîte o anomalie nega
tiva, 111 ~. 1 ~11c 1 ca 111t111dere Şt de forma unei semilune. Parametrii fizici ai acestor 
a nomalii sini grupaţi în tnbelul I. 
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Tabelul 1 

Parametrii fizici ai microanomallilor tnregistrate pe două vetre de mangal, 
situate la sud de satul Poiana Răchiţclii 

---„ I A I G I lt;tensitatea medie de magnetizare (y) I 
Grupul de anomalu - - - ------ . . -

(y) (y lm) I anomalia ( + ) I anomalia (- ) 

--- --- , 42 I 11 - --10- 1 - 6.s - -1 
I 28 I 6,7 8,.5 - 6,4 i 

Vatrn din vest 
Vn tra din est 

în care: A - amplitudinea, adică intervalul !::.Z maxim măs urai pe aria unei 
ve tre ş i G - gradie11tul maxim, calculat pentru intervalul dintre două staţii înve
cinate cu amplitudinea !::.Z cea mai mare. Analizînd aceste două valori, se poate 
deduce că vatra din vest este mai intens magnetizată decît vatra din est. Acelaşi 
lucru îl confirmă şi valorile intens ităţii medii de magnetizare, calculate pentru fie
care anomalie pozitivă şi negativă. 

Explicaţia fizică a acestui fenomen este relativ simplă. Cauza perturbantă 
se află conţinută în stratul de rocă arsă a fiecărei vetre. Această rocă a fost 
supusă de mai multe ori la coaceri mocnite, prin arderea stivei de lemne trans
formate în mangal. De fiecare dată roca din patul vetrei pe grosimi între 2-3 cm, 
a suportat temperaturi de cîleva sute de grade, care, datorită depăşirii punctului 
Curie, a produs demagnetizarea oxizilor de fier liberi conţinuţi de aceasta. Este 
posibil ca, în plus, prin ruperea reţelelor diverselor minerale care conţin fier, 
să se fi produs o nouă cantitate de oxizi de fie r liberi. Răcirea vetrei a supus 
particulele de oxizi de fier superiori (magnetit, hematit etc.) la o remagnetizare 
îu cîmpul geomagnetic actual. Intellsitatea de magnetizare mai ridicată în urma 
procesului de remagnetizare se datoreşte orientării tuturor particulelor după aceeaşi 
direcţie a cîmpului actual geomagnetic. Este de presupus în urma acestei consta
tări că magnetizarea aproape imperceptibilă a cristalinului de epizonă, pusă în dis
cuţie pentru prima dată în ţara noastră cu ocazia unor lucrări regionale (5, 6) 
şi confirmată de numeroase lucră ri de detaliu, cristalin care conţine totuşi oxizi 
de fier superiori liberi, se datoreşte orientărilor de magnetizare diferite pe grupe 
de cristale - produse de numeroasele etape de magnetizare survenite de-a lungul 
timpului (mişcări tectonice, inj'ecţii cu materiale eruptive, formări secundare de 
oxizi de fier etc.) - şi care final , prin însumarea efectelor lor, dau o rezultantă 
care, spre surprinderea noastră, este sensibi l nulă sau cu tendinţe spre valori nega
tive în raport cu formaţiunile sedimentare înconjurătoare. 

2. Efectul micromagnelic al l'etrelor de cclrămidărie f ărănească. Pentru acest 
grup, reproducem două cazuri situate oarecum în condiţii geologice deosebite. 

a) V a t r ă s i t u a t ă p e a 1 u v i u n i c u a t e r n a r e. Panoul (fig. 2) 
a fost măsurat în perimetrul cărămidăriilor ţărăneşti a localităţii Teliu (Ţara 
Bîrsei.), la NW de sat şi în imediata vecinătate a limitei geologice cuaternar-cretacic. 
Reţeaua măsurată cuprinde o vatră dreptunghiulară (A) de 22,5 X 6 m în partea 
de nord şi un fragment de vatră (B) în partea de sud. 

Vafra A era curăţată de fragmentele de cărămizi provenite din demolarea 
stivei de că rămizi CJrse (în terminologia loca l ă, aceste stive sînt denumite „cor
loa ne") şi pregătită pentru arderea unei noi reprize de cfirămidă crudii. Vatra B, 
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f~losită cîţiva ani în ~urnă, se găsea parţial di strusă prin deschiderea unei gropi 
d.m ~are se ~.cotea argila yent: u preparat cărămizile. Din pereţii acestei deschideri 
ŞI dm pereţu a l.tor gropi vecme, se vede că gropile sînt sit uate pe argi le vinete
roşcate, probabi l cuaternare, formate pe seama materialului provenit din creta
cicul adiacent brun-roşu în facies de Teliu (7). 
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Fig. 2. Pa.no~. mic.romagneti_c si.tuat pe. al ~viuni cuaternare ~111 perimetrul cărămidăriilor tărăneşti 
a localităţ11 Telm (Ţara B1rse1), cupnnzmd efectul magnetic a două vetre pentru ars cărămizi . 

în ţig. 2 _ c.~rnturul vetre~or este trasat prin linii simple. Staţia de bază a 
pan?ulu1 ~e afla mtre cele d~ua vetre. Efectul magnetic al fondului geologic imediat 
ţargile.Ie_ ~L?ete-roşcate! mamfestă va lori 6.Z destul de uniforme, atingînd sporadic 
mtens1ta ţ1 mtre - 7y ş1 +sy. Valoarea medie a magnetizării acestui fond în raport 
c u staţia de bază, este de cca. + l ,3y. ' 

~e ar~ia vetrelor A şi B au. ro~.t măsurate valori .1.Z anomale, pozitive şi 
negative, 111 raport cu fondul reg1un11.- Aceste valori înscriu anomalii de ambele 
semn~ .. ~înt. de re2na1~cat în specia l cei trei dipoli care apar pe aria vetrei A. 
~ceşti dipoli arata ca pe această vatră au a rs simultan trei stive de cărămizi 
Şt că va lorile 112 mai ridica te indică locurile de intensita te maximă a focului. 
Parametrii fizici ai acestor anornnlii micrornagnetice sînt înscrişi în tabelul 2. 
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Tabelul 2 

Parametrii fizici ai microanomaliilor înregistrate pe două vetre de ciirămidiiric făriinească, 

situate în vecinătatea loca tliăfii Teliu 
1--

I (~ I (y~1) 
lnlensila lca medie de magnet izare 

Grupul de anomali i 
a nomalia ( + ) anomalia(- ) 

---- ---
Vatra A: din vest 75 18 26,3 - 11 

din mijloc 52 17,3 22, 1 - 11 
din est 58 19,2 25,5 - 10,5 I Vatra B 22 6,7 li - 1,1 

~I 
Este usor de remarcat că vatra A este mai intens magnetizată <lecit vatra B. 

Acest lucru' se explică uşor prin aceea că materialul ars a l v_etrei ~ - m.agn~tî_;at_ă 
mai de mult - a fost în bună parte îndepărtat de apa ploilor, circ ulaţia caram1-
darilor etc. 

Iu legătură cu figura 2 mai este de semnalat prez~nţa unor valori ~z negat~ve 
intense din partea de NW a panoului. Ele fac parte ~111 centura valo1~l~r ~1~gative 
care înconjoară pe distanţă de aproximativ 10 m o stivă (corion). d~ caramm ~rse. 
într-adevăr, în partea de vest a vetrei A, la circa JO m de lrm1ta pa_noulu.1, ~e 
găsea o stivă (codon) de cărămizi arse nedemolată, cu următoarele drrnens1un1~ 
7,2 x 3, 7 x 2, I m. Au fost executate cîteva măsurători în legătură cu aceasta 
stivă: trei staţii pe stivă şi opt staţii împrejurul ei . _Yalorile t;.z obţinut~ - intens 
pozitive deasupra stivei de cărămizi şi intens negative împrejurul e1 - smt repro
duse în fig. 3. Este de remarcat faptul că intensităţile magnetice măsu rate (+ 551.Y 
şi - 750y) produse de un volum de aproximativ 50 mc argilă arsă, sînt ca ordm 
de mărime comparabile sau mai mari decît intensităţile magnetice măsurate deasupra 
a numeroase zăcă minte cu minereu de fier. 
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Fig. 3. Proiecţia orizontală a unei stive de cărămizi arse (Teliu) ş i valorile 6Z măsurate deasupra 
şi lmpre<iurul ei. · 

b. V a t r ă s i tu a tă. pe a I u v i u n i f o a r te rece n te. Panoul 
(fig. 4) a fos1 măsurat în perimetrul c;î rămidăriilor ţi1nfoe~ti ale locali tu \ii Valea 
Cîlnicu/ui, la sud-est de sat, între pa/ea Oltului şi şosea ua Braşo1•-Tîrgu/ Secuiesc 
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(km 15,9). Re~ca ua măsura tă cuprinde patru vetre pe ca1e a u fost urse coloane 
succesi ~e de .cărămizi, între anii 1954-1958, notate cu A, B, C şi D şi probabil 
o va tra mai vecbe (E) peste care erau îngrămădite resturi de cărămi?i e1rse. 

F_ig. l. _Panou ffi:icn?.magnetic ~itL.1at p~ aluviunile rece11te ale Oltului din perimetrul cărămidăriilor 
tarăneşt1 a local1tăţ11 Valea Cilmculu1 (Ţara Bîrsei), cupriozînd efectul magnetic a cinci vetre 

pentru ars cărămizi. 

_"e!rele A şi B erau acoperite cu iarbă. Conturul lor s-a determinat cu 
uşun~1ţ~. y~trele C ş! D se aflau curăţate şi pregătite pentru zidirea unor corioane 
d~ c~1ra1ruz1 c:ude şi ~rde~·ea lo r. Panoul cuprinde în partea de nord o porţiune 
dm~ -o ~r?apa . cu apa, dm care se scotea materialul pentru fabricarea manuală 
a carărnizilor ş1 ca'.·e consta dintr-o argilă humoasă, de culoare vînătă închis, cu 
multe . urme orgamce, îmbibată cu apă, făcînd parte din a luviunile recente ale 
Oltului. 

Ima_gin~a mic.roma$netică a :tccstui panou este dominată de o zonă centrală 
cu valon scazute, rnconJur~tă de cuplurile ele anomali i pozit ive şi negative produse 
de vetrele A, B, C, D ş 1 E. Parametrii fi zici ai acestor anomalii sînt redaţi în 
tabelul 3. 

• Comparînd parametrii fizici înscri~i în accsl tabel cu paramelrij mentionaţi 
111 tabelul precedent, se constată cc"i valorile măsurate pe vetrele de lingă ·Valea 
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Table11I 3 

Parametrii fizici ai microaoomaliilor înregistrate pe un grup de vetre de cărămidării ţărăneşti 
din vecinătatea localităţii Valea Cilnicului 

1-- Grupul de anomalii 
l __ A _I __ G _I ~tensitatca medie pe magnetizare (y) 

I (y) I (y/111) I anomalia ( I ] _ __.__~10111al ii (-) 
----- --

Vatra A 
Vatra B 
Vatra C 
Vatra D 
Vatra E 

19 

14 
19 
20 
J3 

9,5 
7 

6,3 
10 
4,3 

9,5 -6,3 
7,5 

J 3,4 - 3 
10,8 -5 
18,6 

Cîlnicu!ui sînt mai mici decît valorile determinate pe vetrele ele lîngă Teliu. Expli
catia constă în existenţa unor procente diferite de oxizi ele fier superiori, formaţi 
şi ~agnetizaţi prin procesul de ardere pentru fiecare caz în parte. Un prim indiciu 
asupra acestui fapt ni-l dau valorile susceptibilităţii magnetice determinate pentru 
probe luate dill fiecare vatră arsă, respectiv din materialul nears recoltat din ime
diata vecinătate a acestora (tabelul 4). 

Susceptibilitatea magnetică a argilelor nearse şi arse din perimetrul vetrelor 
de cărămidării ţărăneşt i Teliu şi Valea Cîlnicului *) 

Tabelul 4 

Proba 

1--- Susceptibilitatea magnetică ~?-G u. cgsem) 

I argilă arsă recalcinată 
argilă nearsă argilă arsă în laborator la 900•. 

Teliu 
Valea Cîlnicului 

7,82 
11 ,96 

I 

98,30 
434,23 

-------- - - ---- ·----'-- ·-------

82,20 
492,10 

I --- ·----
•) Determinările au fost executate în Laboratorul de geologie tehnică a Comitetului geologic, 

de către Anca Tănăsescu . · 

Se constată o creştere remarcabilă a s usceptibil i tăţii magnetice pentru argilele 
arse în comparaţie cu valorile determinate pentru aceleaşi argile, nearse. Analizele 
chimice executate de colegii cbjmişti Vasile Iosof (determinări de fier total, 
exprimate în 0/0 la 100 g argi l ă) şi Elena Gîţă (cletenninarea scsquioxizilor liberi. 
rezultatele exprimate în % la 100 g material uscat la aer), cuprinse în ta
belul 5, aduc unele lămuriri suplimentare de ordin cantitativ, în ceea ce priveşte 
prezenţa fierului magnetic. Se constată că argilele nearse conţin oxizi de fier, 
respectiv sesquioxizi ele fier, în procente va riab ile (în caznl de faţă argila de 
Teliu are un con\inut mai mic decît argila ele rn!ea Cî/11irn/11i). Aceşti oxizi nu 
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sînt magnetici. Prin ardere ei trec în oxizi superiori , cu prop1ietăţi magnetice. 
După E. de Borgne (8), focul produce asupra solului, indirect asupra susceptibi -
lităţii sale magnetice, o serie de transformări de tipul : . 

Fe203~ -') fe301 -+ Fe20 3y stabilizat, capabil a fi magne1izal. 

Tahe/111 5 

Conţinutul în oxizi de fier liberi şi de fier total, pentru probe de argile ucarse şi argile arse 
din perimetrele cărămidăriilor tărăneşti de la Teliu şi Valea Cîlnicului 

Ana lize 

Fe20 3 liber 

Fe20~ tota l 

- - -----

nears 

3,21 

2,66 

-

Argile Teliu 

I ars I calcinat 

2,67 2,03 

3,80 -

ilnicului Argile Valea C 

nears I ars calcinat 

1,52 2,88 0,57 

3,84 4,51 
I 

Se constată de asemenea că arderea a produs ruperi în reţelele sil icaţilor 
elib~rînd fierul şi trecînd u-1 sub formă de oxizi de tipu l romboiedric (Fe20 3(/.) sa~ 
cubic (Fe03y, cu proprietăţi magnetice asemănătoare lui Fe30 4). Recalcinarea 
î n laborator a acestor probe, la temperatura de 900°, a produs - dacă ţinem 
sea ma de suscepti bilităţile magnetice determinate pentru aceste probe- fie 
mărirea cantităţii de oxizi magnetici, fie trecerea parţială a fierului în reteaua 
silicaţilor nou formaţi (cum se pare, pentru argila de Teliu). ' 

Fenomenul magneti zării prin ardere este cunoscut de nrnltă vreme. Studii 
ample de laborator au fost îotreprinse în mai multe părţi ale lumi i, mai a les 
asupra curgerilor de lave, obiectelor de ceramică sau cărămizilor din antichitate. 
S-a încercat a se stabili metode pentru determinarea direcţiei şi i ntensităţii fosile 
a cîmpului geomagnetic din momentul magnetizării acestora şi interpretării corecte 
a rezultatelor obţinute. într-un memoriu recent, scris de E. şi O. The//ier (9), 
sînt redate etapele acestor încercări, dificultăţile de cercetare datorită complexităţii 
fenomenului în natură şi în laborator, obiectivelor atinse etc. Nu este cazul să 
accentuăm cît de mare importanţă prezintă aceste rezultate pentru interpretarea 
rezultatelor magnetice din prospecţiuni sau pentru studiul globului terestru. 

!11 concluzie, nota de faţă nu are pretenţia de a prezenta fapte necunoscute. 
Ea a avut scopul de a relata modul de surprindere îo natură a unor magnetizări 
recente prin ardere, metodica folosi tă şi imaginile cartografice obţinute, si de a 
atrage atenţia prospecto rilor sau cercetătorilor care execută măsurători g~omag
netice, asupra posibilităţii de a evita o sursă de erori ce s-ar putea strecura în 
detennină1ile lor prin amplasarea punctelor de observaţii pe arii în c<1re solul 
a fost supus actiunii focului. 

Trebuie să subliniem că cl e termi11ările de susceptibilitate· sau analizele chimice 
ce însoţesc acest text, prezintă doar ordine de mărime calitative pentru etapele 
producerii magnetiză ri i prin ardere şi sînt departe de a contribui la lămurirea acestui 
fenomen i.111anim recunoscut ca foa rte complex . 
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06 O,ll,HOW KATEfOPI1M COBPEMEHOl1 MATHETl13ittPOBAHMill nPM roPEHHl'I 

PE310ME 

B ;:i;aliliO!\t KpaTJ<OM coo6w:eH1rn 06cy}lrnae1cii nomrne1mc npH rope11 11n Mar
Henl30p0Bamrn 1-1a;n: 1CpeCTb.s!HCKl1MH rre'l3~1M H Kapm1•1a . jlJ3MepeHMH npoBO,!lHJl HCb 
s MHKpoMarHWTHblX ceT.six. Kap1orpaclm'1 CCKHe H306pa)l(eH11S1 pernc1p11pyl-OT rviar
HUTHble rromoca Ha IIJIOW,a.D:H OlJafOB pa3JJH'fHOH HIHeHCTIBHOCTH no TOMy, cTapble 
rrnw cae:anie 3Tl:I o•mnr, no 1conw1ecTBY OKHCJJOB )T<ene3a, 06pa3oaaswHXCH no.n. 
nmuuureM orHSJ, no BH.lW notrBhl H T.Jl.. Orrpe.n:enemrn MarinlTHOH •1yec1eB11TeJJbHOCTH 
11 XHMH'IeCKHe aRaJIH3bI, npFYJIO)l{eHHble K TeKCT)', no1<a3b1Ba\OT K3'1eCTBe11HbTe 
ueJrn•rnRhl no 3TarraM o6pa3oBaHM5l Man1enl31-1poBaHMSJ np 11 cropamu1. KpoMe 
TOro OTMe•IeH nopll.D:OK yseJili'leHIUf OTlCJJOHeHl'IH, KOTOpble MOrJJH 6b! .n:eHCTBOB3Tb 
Ha MafHHTHbie pe3yJibTaTbI rrp~l pa3senKax li T . .U„ .llJlSI H3MepeHlfblX MeCT no TIJIO
w.a.D.SJJvl, lfaXOAHW:flMCH no.n BJUISIJIHCM OrJI Sl. 
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110 St. Airinel 

ON SUME CLASSES OF RECENT MAGNE1'IZATIONS DY COMBUSTION 

ABSTRACT 

Jn .this. note the auth~r shows and discusscs the mode of appearance of certain 
magnet1zat1~n by .combust1ou fonnd ovcr some peasaut kil ns for. the burning of ·I _ 
coal and br~cks:. f h.e ~neasureme?ts werc carried o ut in micr~·maguetic nct\v~;~; . 

. The .ca1t?g1 apl~1? rmages ~eg1ster magnetic dipoles on the a rea of these kilns 
w1th vanous mte~s1ttes accor~rng. to whe.ther the kilns are older or more recent '. 
a.nd to the quantity of s~penor iron ox1des produced under the influence of the 
fire, the n.ature of the soil '. etc. T he determinations of magnetic susceptibility and 
the chemrcal a?alyse~ wb1ch accompany the text, show quali tative magnitudes 
for the .stages m wh1ch tbe ~11agn~tization by combustiou is produced. The order 
~f magn1tude of tl~e errors wh1ch m1ght affect the magnetic results during prospec
tm~s, etc. for statwns measured on the areas under tbe influence of f' · I 
pomted out. ire 1s a so 
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Co1111111icatri i11 .yedin(a din 6 decembrie 1959 

Literatu ra de specialitate semnalează cîleva lucrări gravimetrice care au 
furnizat date importa nte în l egă tură cu posibilităţi l e de aplicare a metodei în 
sectorul minier. Totuşi, exceptînd lucrarea publicată de S. YungiH ( 10), nu cunoaş
tem alte lucrări executa te în regiuui cu morfologie şi structură petrograficii compli
cată. D eoarece cea mai mare pa rte a resurselor min iere ale ţă rii noastre sînt situate 
în regiuni cu topografie accidentată , publicarea rezultatelor, pe ca re le-am obţi nut 
prin metoda gravimetrică , poate fi folositoare. 

Datele de teren, care constituie materialul primar, au fost ad unate în cadru l 
Com itetului geologic cu ocazia studierii unor probleme cu caracter economico
ş ti inţific îu regiunea Ditră u, între anii 1954- 1955. 

Regiunea care face obiectul studiului de faţă cuprinde partea de nord a 
Masivului Ditrâu, denumită bazinu l vâii lolotea. Deoarece problema propusă spre 
rezolvare prospecţiunii gravirnelricc era de a semnala prezenţa unor fîşi i ş i lentile 
de roci ultra bazice de dimcnsi uni red use, cartarea a fost efectua tă p rintr-o re~ea 
de profite de 1mTre de taliu, realizîndu-se o densitate m edie de aco perire de 28 1 
puncte/km2. 

Pentru ca interpre tarea rezulta telor să poată fi f<'icută cu succes, a u fost 
luate o serie de precauţ ii : 

- cartarea anomaliilor gravimetrice cu maximum de precizie care poate fi 
a tins cu aparate de tip Norgaard; 

- construirea unei hă rţi topografice cu cur be.de nivel la sca ra I :2000 pentru 
sectorul situat la sud de valea Jo/o/ca ; 

- folosirea unei metode adecvate de separare a anomaliilor pentru int erpre ta rea 
indi viduală a acestora; 

- corelarea rezul tatelo r cu dale le furni zate de celelalte metode geofizicc ~ i 
cu datele geologice. 

STRUCJ:URA GEOLOGICA Şf PETROGRAFICĂ A l<EGIUNJI 

Masivul alcal in de la Ditrău face parte integrantf1 d in zona t.:r i s ta l i110- n1esozoică 
a Carpaţilor Orientali. 

I. Fu11dn111e1111t! regiunii este constituit din şis turi cristaline. 


