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granular elements ?f quartz, calci te, 1m~scovite, zircon aud graius of opaque rn inerals, and the cheffilcal analyses show high contents of oxides (Si02 , Al20 3 , etc.)
The ~-ray study of the bentonites of Simeria shows that the montmorillonite
.
1s the ma111 component and the fact determfoes their bentonitic na ture. Kaolinite
aud quartz are noticed subordinately.
.
The bentonites of tlie regi?n n?rth-11'est of Ilia, are found in the shape of
1rregul~r lens-shaped accur?ulat10ns 111 the „Pyroclastites of G urnsada". According
t~ theff. degree of altera~1on and general aspect, the following varieties can be
d1.ffere1.lt1~ted: th~ yellow1sh bentonite of Gurasada; the whitish grey bentoni1e
w1th b1ot1te of V1ca; the red and grey bentonite of Cîmpuri (de Sus).
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în Banatul de SE, începînd la nord cu satul Globu Râu

şi continuînd cu
Mehadia, pînă la SW de Top!eţ, au fost întîlnite aflorimente
de roci silicioase manganoase, localizate în cristalinul danubian.
Regiunea face parte din Munţii Cernei, din ca re se desprind o seric de
culmi radiare.
întreaga reţea hidrografică a regiunii cercetate este clrenată de rîu l Cerna
ş i afluentul său Bela Reka.
Fundamentul cristali n al regiu nii, cunoscut sub numele de cristalin autohton
sau cristalin danubian este format din roci şistoase, uneori cu cristalinitate accentuată, alteori mai puţin pronunţată şi este străbătut de intruziuni de roci granitice.
Avînd în vedere metamorfismul la ca re au fost supuse rocile, Al. Codarcea (3)
a separat mai multe zone, dintre care în sectorul cercetat d e noi se întîlnesc:
I. zona mediană sau zona fililelor de Corbu, formată din filite, roci porfirogene
şi calcare cirstaline;
2. zona externă sau zona de Neamţu, în care au o largă dezvoltare: gneisele
granitice, gneisele amfibolice, amfibolitele şi cuarţitele.
Rocile silicioase-manganoase se întîlnesc în partea est ică a şisturilor cristaline
din zona de Neamfu, intercalate între gneise amfibolice, cuarţite micacee, şisturi
amfibolice şi calcare cristaline.
Aceste roci silicioase-manganoase de culoare brună-negri cioa să la suprafaţă.
au în spărtură proaspătă culoarea cenuşiu-verzuie sau cenuşi u-roz, în funcţie de
predominanţa si licaţi lor sau carbonaţilor de mangan. Uneori prezintă nuanţe
brun-negricioase, dato r ită zonelo r de ox idare super ficia lă.
Rocile silicioase-manganoase au prilejuit obiectu l cercetărilor unor geologi
ce au lucrat în Banatul oriental.
Astfel, în 1954, C. Gheorghiu (6), î n cadrul zonei de Neamţu, a remarcat
prezenţa unui antidinal în care apar roci amfibolice, roci cu magnetit şi roci
feruginoase-manganoase.
Rocile arnfibolice se dezvoltă la nord de valea fardaşi/a, sub forma a două
benzi care apoi trec spre sud în valea Secarestif a.
localităţile Bolvaşni(a,
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Rocile de magnetit, c u grosimi cuprinse între 0,3- 1,5 m, se întîlnesc sub forma
unor intercal aţi i în complexul a mfibolie, fiind localizate predom inant în flancul
estic al a nticlinalului Iardaşiţa.
·
Rocile silicioase-ma nganoase aflorea ză pe valea Jardasita sub forma un or
intercalaţii len tifonne, colorate î n alb-roz, adesea cu cruste 'de oxizi de ma ngan.
C. Gheorghiu separă do uă tip u ri de ro ci ferugin oase- ma nga noase în funcţie
de aspectul m acroscopic şi microscop ic : I. li pul a m fi bolic de pe vf. V işioşca şi
2. tipul cuarţitic d e p e valea Tardaşiţa.
I n a nul 1955, Comitetul geologic începe o seri e de lucră ri d e explorare
pentru zăcămintele de sil icaţi de Mn ş i Fe din regiunea G lobu Rău .
. . M . Z barcea (16) în anu l 1955, referindu-se la rocile cu silicaţi de ma n gan
Ş~ fier de la Globu Rău, le tratează ca i nterca l aţi i în şistu rile cristalin_e, între cuarfrtele micacee, gneisele amfibo lice ş i calcarele cristaline.
T. Rădulescu (11 ) a efectuat cercet ă ri geo logice în an ul 1955 în sectorul Globu
Rău. L ucrarea sa se referă în specia l la min era li zaţiile de fier şi mangan.
Pe baza studiilor microscopice am aj uns la concluzia că din punct de vedere
mineralogic, rocile silicioase-manganoase conţin urmă toarele minerale (în ordinea
frecven ţei): spessarti11, rodonit, pirox mangit, dannemorit, knebelit, neotokit, rodocroz it, cuarţ, calcit, apatit, magnetit, clorit (tabelul I).
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şi de L. Pa velesc11 (I O) în cadrul şisturilor ma nganifere di n Munfii Sebeşului şi
de H. Sa vu (14) î n şist uri l e c u s ilicaţi d e. Mn din Munfii Seme11ic (Delincşti).
în multe secţiun i se o bservă o con centraţie de peste 50~fo a granatu lui şi, în
acest caz, roca este un spessartinit.
R odo11itul. Pa rti cip ă în cantita te înse mn ată la fo r marea ş i s t uril or sil.icioasema ngan oase.
El se prezintă sub formă de cristale tabula re şi, mai rar, sub formă de c ristale
p rismatice alungite.
. .
.
U neori apa re şi sub for mă de granule c u conture neregulate, c u relief puternic
şi unghiul de extincţie cu prins în t re 43°-45°.
._
Î n secţiuni subţiri, de obicei este incol or. dar poale p rezen ta ş i un sla b pleocro ism, de la galben-roz s pre gal b e n -roşcat.
C livajul bu n du pă d ouă di rec ţi i constil uie un mijloc sigur de a-l d eosebi
uşor de k nebclil.
C ulorile de birefr i ngen ţă sîn t vii, da r ma i scii7ll te clecî t la pi ro xmangit, ele
va riază de la gulben- portoca liu la a lbast ru .
Unghiul a"elor o ptice es te de 70°-76°_
Pirox111angitul este relativ frecve nt în masa rocilor sil icioase-manganoase.
a vînd proprietă ţi o p tice asemă nătoare rodoni t ului, ele ca re se deosebeş te pri n
culo rile de b i refri ngen ţă mai ridicate şi u ngh iul a xe lo r opt ice m ai mic de 45"

O, l /O,Ol- 0,06/0,07
O, 17/0,22-0,38/0,85
0,13/0,1 7-0,58/0,78
0,01/0,08- 0,46/0,78
o,0210,04-0,22/0,35
0,02/0, 15-0,45/0, 79
0,02/0,04- 0,09/0, I J
O,Ol /0,03- 0,04/0, 14
0,01 / 0,02-0,15/0,60
0,01 /0,02--0,0210,26
0,01/0,02- 0,45/0,68

Cele mai frecvente parageneze în rocile silicioase-mangan oase din Banalul
de sud-est sînt următoarele: I. Spessartin + Rodonit + Knebelit + Dannemorit ;
2. Spessartin + Cuarţ ; 3. Rodoni t + K n ebeli t + Rodocrozi t ; 4. R odonit + Pi ro xmangit + Knebeli t ; 5. Rodonit + Dan nemorit
Knebelit (tabelul 2).
Spessartinul. Acest granat rnanganifer din seria a lma ndinului este unul din
constituenţii principali ai rocilor silicioase-manganoase. E l se prezintă sub fo r mă
de crista le c u conture idiomorfe, în special cînd se găseş te izolat.
Obişn ui t ap are sub formă de granule izometrice c u co nt ure rotunjite, aproximativ echidimensio nale, grupate în benzi paralele c u şistuozitatea rocii.
În secţiuni su bţiri, spessartinul este incolor sa u sla b roz. De regulă es te
izolrop, uneori prezen tînd pe ma rgini fenome ne de slabă anizotropie, observa te
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Spessa rtin
Rodonit
Dannemo rit
Piroxmangit
K nebelit
Rodocrozit
Apatit
Calcit
Cuar!
Magnetit
Almandin

Bwui/11/ cit:

Tabelul 2
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Da1111emoritul. A pare sub formă de lamele, cu aspect fibros, sa u în prisme
alungite, incolore, rar colorate în slab cen uşiu-verzui, cu tonuri galben-brun .
Relieful este ridicat şi prezintă clivaj bun după faţa (I 00) unghiul de extincţie
variind intre 21°-24°.
Culorile de birefringenţă sînt foarte vii, unghiul axelor optice fiind de 80°
După datele optice amfibolul este probabil un cumingtonit manganifer.
Knebelitul. Este o olivină manganifcră şi se prezi ntă sub formă de granule
asociate în agregate străbătute de numeroase crăpătur i în sensuri diferi te.
Acest mineral se caracterizează prin relieful foarte pronunţat.
Obişnuit este incolor, cu slabe nuanţe de galben-brun, cu o singură direcţie
de clivaj , ceea ce îl deosebeşte uşo r d e rodonit, care prezintă două direcţii bune
de clivaj.
Culorile de birefringenţă sînt ridica te, iar unghiul axelor optice este de aproximativ 48°-54°.
în secţiunile studiate se observă alteraţia l imonitică slabă a knebelitului.
Neotokitul este un silicat de Mn hidratat şi provine în urma alterării piroxenilor si olivinelor. Neotokitul se prezintă sub formă de granule cu conture
neregulate cu relieful puternic. Este izotrop cu indicii de degelificare şi formare
de rozete criptocristaline, fibrele avînd în acest caz extincţie dreaptă.
D . Rădulescu şi V. Ignat (12) semnalează pentru prima oară la noi în ţară
prezenţa neotokitului în rocile manga nifere de la Jacobeni.
Rodocrozitul. Apare sub formă de xenoblasle cu numeroase incluziuni de
spessartio, dannemorit, magnetit.
In secţiuni subţiri este colorat îo roz-slab-cenuşiu-gălbui, cu relief puternic
şi clivaj bun după faţă (101). Uneori se prezintă în agregate granulare sau macle
polisintetice. Are birefringenţa ridicată.
Cuarţul umple spaţiile dintre componentele rocilor manganoase. In unele
roci şi în special în cuarţitele cu granaţi, alături d e spe~sartin întîlnim concentraţii
d e cuarţ .
Calcitul apare asocial cu mineralele d escrise mai sus, fiind subordonat acestora.
Se observă pe lingă granulele de calcit care intră în compoziţia rocii în parageneză cu cuarţul, şi silicaţi de mangan şi cristale de neoformaţie care constituie
umplutura diverselor diaclaze.
Apatitul se găseşte sub formă de crista le anizometrice cu conture neregulate,
adesea rotunjite.
Deseori a patitul formează mici incluziuni în masa granaţilor sau în vecinătatea acestora.
Magnetitul este frecvent întîlnit sub formă de granule hipidiomorfe, sau cu
conture extrem de variate, intens fisurate, neuniform răspîndi te în masa rocii.
Cloritul apare sub formă de lamele slab pleocroice, uneori formînd coroane
în jurul granulelor de magnetit. Culorile de birefringenţă sînt scăzute.
Analiza spectrală a unei roci din va lea Iardaşiţa a pus în ev idenţă elementele
chimice din tabelul alăturat (analizele aparţin lui O. Maxim şi C. Udrescu) (tabelul 3). Aceste elemente sînt redate în ordinea descreşterii concentraţiei.
Concluzii genetice. în Carpaţii Meridionali M. Savul şi V. Janovici (13) arată
că sedimentele mauganifere din care au luat naştere, prin metamorfism , rocile
cu mangan, sînt o consecinţă a condiţiilor de sedimentare.
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Tabelul 3

Elementele

Si

Mn

- 1 - 2881
, - - - - --,

2~~

, ___ _ _ __ ____.! __

2 798
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-

I Fe . I
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I 2 599
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---
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-

2
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I 3 374
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Cu
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Asocierea rocilor silicioase din Banatul de sud-est cu amfibolitele, ne îndrepîn categoria denumită de

tăţeşte să considerăm că depozitele iniţiale se situau
Şaţski „grupa ·silicioasă de tip spilit-keratofi..ric" .

. A7est t!p de z~cămînt a fost recunoscut la noi în ţară în l egătură cu jaspurile
d1abaz1ce d111 masivul Drocea de către V. C. Papiu (9).
După acest a utor, piroluzitul şi manganomelauele din Drocea au o o rigine
balmirolitică , provenind din precipitarea bacteriano-catalitică a a pelor îmbogăţite
cu ioni de Fe ş i Mn în urma erupţiilor submarine .
. Noi ~r~dei_n că în Ban~tul de sud-est, . prin metamorfism, au lua t naştere
rocile cu s1licaţ1 de ma ngan ş1 s ubordonat roc!le cu carbonati de mangan.
Erupţii le bazice trec la amfibolite, iar setia silico-argiloasă trece în seria
rocilor cuarţitice şi în rocile filitoase ale z onei de Corbu. La Defineşti, în partea
de nord a Seme11icului, H. Savu a tribui e o geneză asemănătoare cu cea expusă
de noi pentru rocile cu mangan.
Nu este exclusă însă şi posibilitatea ca depunerea manganului şi fierului să se
fi făcut prin aporturi de soluţii coloidale î n bazinul marin.
în aceste soluţii, cantitatea de Mn ar fi fost mai mare decît cea de fier.
Ar urma deci să admitem că originea manganului s-ar datora alterării superficiale m eteorice a rocilor ariei continentale învecinate, aşa cum se admite pentru
zăcămintele de piroluzit şi manganomelan de la Nicopol şi Cioturi din U.R.S.S.
Dupiţ Betehtin şi Dilidze, depozitele cu mangan de la Ciaturi ar fi rezultat
din aporturi aduse de apele fluviale de pe continent, precipitate apoi potrivit
redoxipotenţialului mediului marin sub diverse forme minerale. în apropierea
ţărmului s-ar fi depus oxizii manganului tetravalenţi (piroluzit), mai spre larg
o~izi man~anul~i trivalenţi (bra~nit), pentru ca în zonele rnai puţin oxigenate
d10 larg sa se f1 d epus carbonaţii.
În regiunea cercetată d e noi, manganul apare sub formă de silicaţi şi carbonaţi,
rezultaţi prin metamorfism şi nu pot reda în mod evident o eve ntu al ă succe7-2591
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siuoe primară. Toluşi, prezenţa carbonaţilor ar pulea indica eventuale me<lii neaerate în domeniul de acumulare. Aceste medii pot fi deopotrivă impuse de descompunerea substanţelor organice sau aportul de gaze de natură vulcanogenă,
în conformitate cu ipoteza expusă mai înainte.
concluzie, geneza depozitelo1 ma nganifere dm Banarnl <le su<l-cst o COHsiderăm ca fiind mix tă, legată atît de aportul coolinental, cîl mai cu seamă de
a portul magma to gen primar.
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This paper contains în ils first part a general survey of Lhe geology of lhe
region (south-eastern Banat) în which are described the two crysta lli ne zones (lhe
zone of Neamţu aud the phyllites zone of Corb u).
.
J.n the second pa rt is shown the physiography of the component mineni ls
of the manganic and siliccous rocks: spessarli ne, rhodonite. pyroxma ngite, dannemorite, knebelite, neotokite and rodocrosite.
In the Jast part are treated the genesis of lhe siliceous and manganic rocks
of this region.
.
. ..
Taking into consideration the conditions of format1on of lhe manganic s1hceous
rocks the a uthors attribute to these rocks a mixed genesis linked both to the
conti1;ental contribution aud, especially, to the primary magmatic contribution .
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Obiectul acestei note îşi are începutul într-o întîmplare care a avut loc cu
ocazia unor măsurători micromagnetice din vara anului 1958, în legătură cu
urmărirea efectelor magnetice cu intensi tăţi reduse a diferitelor faciesuri petrografice componente ale Masivului Poiana Ruscăi. 1n timpul măsurării unui panou
situat pe epizonă, la sud de satul Poiana Răchiţelii, pe care, ca şi în alte ocazii,
se înregistrau valori D.Z monotone (valorile extreme depăşeau rar extremele -lOy
şi +lOy) s-a observat că în centrul jumătăţii de nord, spre limita exterioară, valorile
6.Z creşteau sistematic peste + 15y. Inlăturînd 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 îni erbări lor
respective, de abia se mai cunoştea la suprafaţă. Î n veci nătate 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 şi, eventual , de a furniza unele
sugestii în interpretarea, în genere, a anomaliilo r obţinute în sectorul de prospectare 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 magnetizări 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 :.ilese panouri .pătratice cu latura de 30 m, orientate pe nord, Cl1 s taţii
în reţea de 3 m şi cu bază centrală .

