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CUVÂNT ÎNAINTE
Ceologiile şi mineralogiile enciclopedice, cu caracter de popularizare, apărute în lume se
numără pe degete. Poate cele mai celebre sunt ale savantului rus A. Fersman (dovadă numeroasele
reeditări şi traduceri), dar depăşite azi sub raport ştiinţific. Ultimele decenii au adus multe lucruri noi,
au modificat spectaculos concepţiile şi viziunea specialiştilor.
În preocupările sale enciclopedice, atât de bogat şi variat materializate, profesorul-scriitor
Tudor Opriş a inclus şi interesul pentru pietre. De altfel, pentru cei mai mici a scris prima lor
paleontologie intitulată, în cele două ediţii de mare succes, Animale dispărute (1966) şi Monştri
de odinioară (1973). Ambelor cărţi le-am fost referent. Tot pentru ei a scris şi Pietrele ne vorbesc
(1973), la fel de interesantă şi îndrăgită. Aproape 15 ani mai târziu, în remarcabila sa enciclopedie
BIOS, a inclus un excepţional capitol, Piatra, suport al vieţii.
Pentru mine nu era un secret că poetul, istoricul literar, doctorul în litere, Tudor Opriş, nutreşte
o atât de adâncă patimă pentru natură şi o dezvăluie cu o invidiabilă dezinvoltură informaţională
pentru orice specialist în domeniu. în vara anului 1941, când avea cam 14 ani şi era elev la Liceul
„Dinicu Colescu” din Câmpulung, iar eu cercetam depozitele fosilifere din jurul Suslăneştilor-Muscel,
devenise „concurentul” meu întru descoperirea scheletelor de Ciupea în delicatele foiţe ale şisturilor
menelitice. Mulţi ani mai târziu, prietenul meu, prof. univ. I. T. Tarnavschi, pe atunci asistentul
profesorului Mihai Cuşuleac, îmi va relata că la aceeaşi vârstă, acelaşi adolescent i-a dat o probă
strălucită, a precocităţii sale... botanice însă.
Dar să părăsim tărâmul romantic al amintirilor şi să ne întoarcem la carte.
În Mica enciclopedie a pietrelor, autorul îşi propune să demonstreze, pe de o parte, că piatra
creează şi favorizează dezvoltarea vieţii şi, pe de altă parte, că însăşi viaţa zămisleşte roca organică şi
asigură, prin ciclurile sale, refacerea lumii minerale.
Cu totul remarcabil este tratat în cuprinsul lucrării rolul pietrei în existenţa omului şi regenerarea
antroposferei, prilej pentru autor de a face incursiuni în domeniile pietrelor de construcţie, pietrelor
agricole (solul), pietrelor preţioase, pietrelor comestibile, pietrelor industriale (prilej de a dezbate
problema resurselor Terrei, a combustibililor viitorului şi a petrurgiei moderne), pietrelor sintetice
(care au deschis, printre altele, tehnica laserilor) etc.
Bazată pe o documentare vastă şi la zi, oferind cititorului într-o formă accesibilă şi atractivă
o amplă gamă de cunoştinţe (unele din ele de o incontestabilă valoare educativă), lucrarea este
totodată originală prin viziunea modernă, interdisciplinară în care este tratată piatra şi implicarea ei
în economia naturii şi în existenţa societăţii omeneşti.
Sunt convins că o astfel de carte unică la noi şi scrisă de un maestru al genului, va captiva
orice cititor şi-i va oferi un bun prilej pentru a-şi împlini cultura generală.
Prof. univ. dr. doc. Mircea PAUCĂ Fost director al Institutului de Geologie

SĂ FACEM CUNOŞTINŢĂ CU PIETRELE

ARGUMENT
Mai bine de două miliarde de ani, însoţită doar de muzica inefabilă a astrelor, Terra a rătăcit
singură şi pustie prin hăurile cosmice, pentru a-şi desăvârşi, odată cu înfăţişarea planetară, şi cele trei
învelişuri esenţiale: atmosfera, hidrosfera şi litosfera. Existenţa şi interacţiunea acestor învelişuri a
pregătit şi a făcut posibilă apariţia vieţii.
Piatra inanimată a devenit astfel leagănul şi adăpostul fiinţelor vii, care, de aproape trei
miliarde de ani, au luat în stăpânire planeta.
De la Aristotel, Pliniu şi Teofrast până în zilele noastre, piatra, sub tripla ei înfăţişare de
mineral, minereu şi rocă, a fost socotită un suport al vieţii şi un izvor al civilizaţiei. Şi cum să nu
se întâmple astfel? Fără „pelicula” nutritivă a solului, lumea plantelor n-ar putea exista. Fără plante,
n-ar fiinţa lanţurile trofice care leagă între ele animalele, ajungând până la om. Fără subsolul bogat
în zăcăminte metalifere şi materiale de construcţie n-ar fi de conceput „homo faber”, demiurgul
planetei, făuritor al antroposferei, al acelui strat viu, „raţional”, clădit în interiorul stratului viu, dar
negânditor al naturii.
lată de ce cunoaşterea originii şi marei diversităţi a pietrelor, familiarizarea cu uimitoarele lor
implicaţii în viaţa naturii, în izbânzile civilizaţiei şi culturii umane, în marile probleme economice,
care frământă azi omenirea se impun nu numai ca o necesitate, dar şi ca o datorie.
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SFERA DE PIATRĂ
Ce este, în fond, piatra?
O frântură din scoarţa pământească, din acel înveliş solid, numit litosferă.
Litosfera este una dintre geosfere, din acele zone concentrice care formează globul terestru.
Datele geofizice, şi anume cele rezultate din studiul vitezei de propagare a undelor seismice
longitudinale şi transversale în străfundurile globului, au arătat că densitatea Pământului creşte de la
suprafaţă spre adâncime, dar nu în mod continuu, ci printr-o serie de salturi bruşte care marchează
modificări în alcătuirea materiei şi structurii Pământului.
Aceste „salturi calitative” au fost numite discontinuităţi şi au primit numele geofizicienilor
care le-au studiat.
O primă discontinuitate se situează la baza scoarţei sau litosferei şi se numeşte discontinuitatea
Mohorovičič. Adâncimea sa este mai mare în dreptul blocurilor continentale şi mai ales a lanţurilor
muntoase, unde poate atinge 70-80 km (Himalaya, Sierra Nevada, Caucaz), şi scade la cîţiva kilometri
în zonele profunde ale oceanelor, indicând o mare subţiere a scoarţei în acele regiuni.
Studiile complexe au arătat că în alcătuirea litosferei se deosebesc două zone principale. Una
superficială, de 15-25 km grosime, formată din roci acide de tipul graniţelor, unde domină siliciul şi
aluminiul, a fost numită, după iniţialele componentelor principale, Sial (siliciu şi aluminiu). Sub Sial
se dezvoltă o zonă alcătuită din roci de tipul bazaltelor, denumită Sima, după iniţialele elementelor
care ar compune-o (siliciu şi magneziu).
Între discontinuitatea lui Mohorovičič, unde se opreşte litosfera, şi discontinuitatea WiechertGuttemberg, descoperită la 2 900 km adîncime, se întinde mantaua, înveliş vâscos, pe a cărei parte
superioară pluteşte litosfera. La 1 000 km de la suprafaţa Pământului, mantaua este separată de
discontinuitatea Repetti. Mantaua superioară a fost numită pirosferă sau asterosferă; cea interioară,
cuprinsă între 1 000-2 900 km de la suprafaţa Terrei, a fost numită calcosferă.
Sub discontinuitatea Wiechert-Guttemberg, deci după 2 900 km adâncime, este situat
nucleul terestru numit barisferă, siderosferă sau Nife (după elementele nichel şi fier ce o compun).
Discontinuitatea Lehman, descoperită de savanta daneză cu acelaşi nume, la 5 000 km adâncime,
marchează existenţa unui sâmbure central, cu o rază de cca 1 200-1 300 km, format – cred unii – din
materie solară nediferenţiată, mai ales din hidrogen.
Litosfera, coaja de piatră a Terrei, ne apare în imaginea de ansamblu a globului ca o coajă
întărită de ou sau ca o pieliţă de măr, care acoperă miezul de topituri al magmei. Toate părţile ei se află
într-o aşa-numită stare de echilibru izostatic, nivelul zero fiind situat la o adâncime de aproximativ
120 km. Aşadar, cu cât o zonă a scoarţei pământeşti va fi mai uşoară, cu atât ea se va ridica deasupra
acestui nivel, în timp ce părţile grele sunt scufundate mai adânc. Iată de ce fundul bazinelor oceanice
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este pardosit mai ales cu Sima, în timp ce uscatul, adică continentele, plutesc pe „oceanul” magmei ca
nişte „aisberguri”, deoarece sunt formate, în cea mai mare parte, din Sial uşor.
Omul a pătruns doar 7-8 km în adâncimea scoarţei, dar încetul cu încetul a deprins graiul
pietrelor care au străbătut mii de kilometri din adânc pentru a rămâne pe veci prizoniere suprafeţei
vizibile cu ochiul liber sau adâncimilor până la care pot coborî puţurile de mină sau sondele moderne
ce scot la lumină carotele de piatră (mostre în formă cilindrică a diferitelor strate străbătute). Adesea,
undele exploziilor provocate, întorcându-se sub formă de ecou, atunci când se izbesc de anumite strate,
aduc ştiri preţioase pe care oamenii de ştiinţă ştiu să le descifreze. Aşa s-au descoperit discontinuităţile
amintite.
În scoarţă se află toate elementele chimice cunoscute până în prezent, într-o proporţie variabilă.
Din acestea, 14 elemente participă în proporţie de 99, 50% la compoziţia medie a scoarţei. Iată-le în
ordinea descrescătoare a procentelor: oxigenul, siliciul, aluminiul, fierul, calciul, sodiul, potasiul,
magneziul, titanul, hidrogenul, fosforul, clorul, sulful. Elementele care participă cu un procent mai
ridicat la compoziţia scoarţei se numesc macroelemente; cele cu participare de miimi de procente
alcătuiesc grupa oligoelementelor (bariu, fluor, azot, stronţiu, crom, vanadiu, nichel, zinc, bor, cupru,
staniu, litiu, wolfram, cobalt, beriliu, plumb, molibden, cesiu, brom), iar cele care intră în proporţii
de milionimi de procent formează grupa microelementelor (mercur, iod, galiu, seleniu, stibiu, niobiu,
tantal, platină, bismut, argint, indiu, telur, heliu, aur, radiu, uraniu).
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ORIGINEA PIETREI

CUPTOARELE ADÂNCULUI
Primul act al formării pietrei se petrece în miezul cald al Pământului.
„Materia primă” a litosferei o reprezintă magma, soluţie naturală de oxizi, silicaţi şi părţi
volatile sau mineralizatori.
Dacă presiunea clin interiorul Pământului slăbeşte din diferite motive, magma trece în stare
lichidă mărindu-şi volumul şi croindu-şi drum cu o forţă uriaşă spre păturile superioare. Ajunsă la
suprafaţă prin coşuri vulcanice este numită lavă. Dacă magma nu reuşeşte să erupă, ea se răspândeşte
în stratele scoarţei, unde, răcindu-se încet, în anumite condiţii de temperatură pi de presiune, formează
nişte lentile sau cupole numite lacolite. Alteori, magma ocupă spaţii imense sub pământ şi păstrează
legătura cu adâncimea, dând naştere batolitelor. Rocile formate în lacolite şi batolite sunt: graniţele,
sienitele, dioritele, gabbrourile.
Temperatura magmei a fost determinată prin măsurarea temperaturii lavelor la vulcanii activi.
Operaţia este complicată, deoarece necesită mijloace speciale şi deosebite precauţii. Cu toate acestea,
s-a măsurat temperatura lavelor din Vezuviu şi Kilauea (Hawaii) – cele mai fierbinţi din lume –
găsindu-se valori cuprinse între 1 000-1 300°C.
Când topitura vâscoasă şi-a croit drum până la suprafaţă şi s-a consolidat, a dat naştere la
riolite, dacite, trahite, andezite, bazalte.
Atât rocile născute din magmă în adâncime (abisal-intruzive), cât şi cele de la suprafaţă
(eruptiv-efuzive), se numesc roci magmatice. Ele reprezintă cam 95% din compoziţia litosferei.
Marea variaţie a rocilor magmatice se datorează şi compoziţiei chimice diferite a magmei,
dar mai ales aşa-numitului fenomen de asimilaţie. Magma primordială, în drumul ei spre suprafaţă,
poate pătrunde prin diferite zone cu roci, pe care le poate rupe şi încorpora, atunci când temperatura
ei nu e atât de înaltă ca să le topească. În alte cazuri, datorită temperaturilor de peste 700°C, magma
poate topi cantităţi considerabile din rocile înconjurătoare, producând astfel o asimilare şi o completă
dizolvare a materialului străin în propria ei compoziţie, care, astfel, se schimbă, adesea considerabil.
Dacă o magmă dizolvă marne sau calcare, va da naştere la roci mai alcaline. Dimpotrivă, dacă dizolvă
cuarţite, magma se va îmbogăţi în Si02 şi, prin consolidare, va da naştere la roci acide.
Uneori, în drumul spre suprafaţă, magmele dizolvă o serie de gaze şi depun pe pereţii
fisurilor, prin micile crăpături sau goluri ale rocilor minerale, oxizi şi compuşi de sulf ai metalelor
grele. Mărturie stau filoanele metalifere bogate şi vestitele geode, pungi căptuşite cu cristale, de o
mare frumuseţe şi adesea de dimensiuni impresionante.
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În zonele de atingere între lavă şi stratele consolidate sau de intensă cutare a scoarţei, unde
se produc contacte chimice ori variaţii de temperatură şi presiune, rocile îşi modifică, compoziţia
mineralogică, structura şi textura.
În acest fel iau naştere, prin procese foarte complexe, roci noi, cunoscute sub numele de roci
metamorfice. Ele reprezintă 4% din compoziţia litosferei. Unele sunt specifice metamorfismului, cum
ar fi wollastonitul provenit din combinarea cuarţului cu calcitul. Altele provin din modificarea rocilor
eruptive sau sedimentare. De pildă, din granit ia naştere gnaisul, iar din calcare, marmura.
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LABORATORUL DE SUPRAFAŢĂ
La suprafaţa pământului se desfăşoară al doilea act al formării pietrei. Uriaşele mase de
magmă solidificată sunt luate în primire de agenţii atmosferici. Diferenţele de temperatură dintre zi
şi noapte sau dintre anotimpuri sparg rocile masive şi le mărunţesc, iar vântul le spulberă. Feldspaţii
din compoziţia acestora sunt descompuşi de acidul carbonic, mare acaparator de metale (mai ales
de calciu şi magneziu), şi transformaţi în argile. Lipsite de mineralul de legătură, rocile eruptive se
sfarmă. Grăunţii de silice şi fluturaşii de mică se risipesc sub formă de pietrişuri şi nisipuri. Materialele
detritice sunt cărate de vânt sau de apele curgătoare în fundul lacurilor sau lagunelor marine, unde
se depun încetul cu încetul. Aici funcţionează, de asemenea, un laborator multimilenar. Paralel cu
materialul detritic, adus de vânt şi de ape, se depun acumulări de materii organice, scheletele de
vieţuitoare, granule de fier şi de pirită.
Treptat, materialul aluvionar, fiind acoperit de strate noi, începe să se cimenteze, dând naştere
aşa-numitelor roci sedimentare.
Puternicele mişcări de cutare a scoarţei care stau la baza orogenezei (apariţiei munţilor) sau
retragerea mărilor din diferite cauze scot la suprafaţă aceste uriaşe depozite marine asupra cărora din
nou vor năvăli agenţii atmosferici, asigurându-se astfel ciclul etern al materiei minerale pe Terra.
O uriaşă activitate se petrece în sol, învelişul superficial al litosferei, gros de la câţiva
centimetri la câţiva metri. La naşterea lui iau parte activă căldura solară, ploaia, care transportă
acid carbonic şi molecule de azot atmosferic, aerul cu gazele lui componente (oxigenul şi dioxidul
de carbon). Insă în geneza solului un rol de primă mărime îl joacă vieţuitoarele. Nu puţini savanţi
afirmă că solul nu este pur şi simplu o substanţă provenită din măcinarea rocilor minerale, ci un
dar al fiinţelor ce-l populează. El trăieşte o viaţă a sa aparte, în care procesele chimice ale naturii
moarte se îmbină cu viaţa organismelor. într-adevăr, solul adăposteşte cele mai variate organisme.
într-un gram de sol se găsesc 2-5 000 000 000 de bacterii. Rozătoarele, cârtiţele, furnicile, gândacii,
păianjenii şi unii melci forfotesc în pământ, uneori îl înghit şi-l fac să circule prin corpul lor, ca apoi
să-l elimine. S-a calculat că anual pe fiecare hectar 20-25 tone de pământ trec prin organele digestive
ale râmelor. Râmele gigantice din Madagascar, aşa-zişii mâncători de pământ (geofagi) sau digasterii,
uriaşele râme australiene, lasă să treacă prin ele milioane de metri cubi de pământ. Se înţelege că
înăuntrul organismelor animale, mineralele sunt supuse la prefaceri adânci şi complexe. Să nu uităm
de rădăcinile plantelor şi arborilor, care nu numai că trag seva minerală din pământ, dar şi elimină o
serie de substanţe (acizi şi enzime), de milioanele de tone de frunze căzătoare sau copaci uscaţi ale
căror organisme moarte se vor preface cu timpul, prin putrezire, în substanţe minerale.
Activitatea organismelor în acest strat al litosferei este atât de dinamică încât pe drept cuvânt
celebrul chimist francez M. Berthelot vorbea despre sol ca despre ceva viu.
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SOLII DIN ALTE LUMI
Pe suprafaţa Lunii, selenauţii au fost uimiţi de imensa cantitate de bolovani, de uriaşele cratere
provocate de aceste „bombe” cereşti. Să reţinem însă că Luna e un astru aproape mort, lipsit de
atmosferă, deci nu opune rezistenţă la aceşti soli ai altor lumi, fragmente de aştri sau asteroizi care
circulă în Cosmos şi sunt atraşi în câmpul gravitaţional al câte unei planete. Pe Pământ, lucrurile se
schimbă. Şi noi suntem vizitaţi de astfel de oaspeţi ai Universului, însă aerul e o bună pavăză. În
contact cu această perdea străvezie, dar densă, bolizii cosmici se încălzesc şi se aprind prin frecare,
se fărâmiţează şi pot ajunge pe pământ sub forma unei pulberi fine, pe care nici n-o simţim cum
coboară şi cum se amestecă cu pulberea terestră. De altfel, praful cosmic reprezintă o componentă de
seamă a solului. Uneori însă ghiuleaua este atât de grea, viteza ei atât de mare (se ştie doar raportul
dintre greutatea corpului şi intensitatea forţei de gravitaţie), încât ea străpunge bariera atmosferică şi
se sfărâmă în bucăţi care, fără a fi primejdioase pentru viaţa planetei, devin uneori păgubitoare. Se
citează destule cazuri când meteoriţi mai mari produc mari pagube: distrug păduri sau se afundă în
mlaştini.
Dintre „giganţii” meteoriţilor cităm pe cel căzut în Arizona (SUA), cu o greutate aproximativă
de 9 000 000 de tone şi care a lăsat un crater cu un diametru de 1, 5 km. La 30 iunie 1908, în taigaua
siberiana a căzut un alt meteorit gigantic, al cărui tunet s-a auzit pe o rază de 1 000 km şi a produs
un cutremur înregistrat de acele sensibile ale seismografelor, până în Australia. Nu de mult, a fost
descoperit în Antarctica cel mai mare meteorit, trădat printr-un crater de peste 2, 3 km. Meteoriţii
sunt mostre extrem de valoroase care transmit date despre alcătuirea altor lumi. Chiar dacă prin
structura lor specială şi prin mineralele ce le cuprind ele se deosebesc adesea de rocile de pe Pământ,
totuşi elementele componente sunt identice, ceea ce vine în sprijinul măreţei idei a unităţii materiei în
Univers. Proba cea mai grăitoare şi neîndoielnică ne-o pun la îndemână cele câteva sute de kilograme
de roci aduse de pe Lună şi care, chiar în actualul stadiu al prospectării astrului nopţii, încep să
limpezească multe probleme privind naşterea şi istoria mult discutatului satelit al Terrei.
Cuvântul „piatră” pe care îl folosim în limbajul de toate zilele este un termen general, sub care
se ascund trei noţiuni geologice deosebite între ele: minerale, minereuri si roci.
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VARIATA LUME A PIETRELOR

MINERALE ŞI MINEREURI
Mineralele sunt părţile componente ale rocilor care alcătuiesc scoarţa terestră. Se cunosc până
în prezent aproape 3 000 de minerale, rezultatul diverselor combinaţii a două sau mai multe elemente
din tabelul lui Mendeleev, în diferite proporţii. Mai rar se întâlnesc minerale formate dintr-un singur
element, precum diamantul, grafitul, sulful, şi metale în stare nativă ca aurul, platina, argintul,
mercurul.
Mineralele se pot prezenta sub formă amorfă, atunci când au o aşezare dezordonată a părţilor
constitutive, sau cristalină, atunci când atomii şi moleculele lor se grupează ordonat, formând anumite
reţele cristaline caracteristice şi neschimbătoare pentru fiecare mineral în parte. După felul cum sunt
aşezate aceste reţele, în natură se cunosc şapte sisteme de cristalizare, corespunzând unor corpuri
geometrice cu feţe, muchii şi colţuri: cubic, pătratic, rombic, hexagonal, romboedric, monoclinic şi
triclinic.
Unele minerale au proprietatea de a-şi îngemăna cristalele, formând aşa-numitele macle: în
formă de coadă de rândunică, la gips, de două cuburi întrepătrunse, la fluorină şi pirită, de cristale
imperfect unite (macla ortozei, zisă şi macla de Karlsbad), în formă de genunchi îndoit (macla rutilului)
sau de crucea Sfântului Andrei (macla staurolitului) etc.
Sistemul de cristalizare este un foarte bun indiciu de identificare a mineralului. O ramură a
mineralogiei, cristalografia, se ocupă numai de această importantă problemă. Dar şi alte proprietăţi
fizice ajută la recunoaşterea mineralelor: clivajul – adică proprietatea de a se desface în foiţe subţiri
(de pildă mica, gipsul), spărtura (curbă sau colţuroasă), transparenţa (corpuri străvezii sau opace),
elasticitatea (gradul de îndoire, de pildă la mică) şi mai cu seamă duritatea. Pornind de la rezistenţa
opusă la zgâriere faţă de un alt mineral sau obiect ascuţit, s-a întocmit o scară a durităţii, aşa-numita
„scara lui Mohs”, cuprinzând zece „trepte”: 1 – talcul (se zgârie cu unghia); 2 – gipsul (zgârie talcul
şi se zgârie cu unghia); 3 – calcitul; 4 – fluorina (se zgârie cu sticla sau briceagul); 5 – apatita şi
6 – ortoza (zgârie calcitul şi fluorina, este zgâriată de sticlă şi briceag); 7 – cuarţul (zgârie sticla);
8 – topazul şi 9 – corin – donul (zgârie cuarţul); 10 – diamantul (nu e zgâriat de nici un corp), în linii
mari, unghia zgârie mineralele cu duritatea 1 şi 2; sticla, pe cele cu duritatea 1 – 4; lama de oţel bun
a unui briceag zgârie mineralele cu duritate de 5 – 5, 5; cuarţul pe toate cele de la 1 – 6 inclusiv, iar
diamantul zgârie cuarţul şi oricare altă piatră preţioasă.
În ceea ce priveşte proprietăţile chimice, cea mai importantă se referă la reacţiile faţă de acizi
şi mai ales faţă de acidul clorhidric. Dacă piatra „fierbe” (face efervescenţă) când turnăm pe ea o
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picătură de acid clorhidric, atunci sigur ea face parte din familia pietrelor calcaroase (care au calciu
în compoziţie). Lipsa de „reacţie” este o dovadă sigură că ne găsim în faţa unei roci silicioase (în care
predomină siliciul).
Sub raportul predominării unor elemente, ele se împart în două grupe mari: minerale acide,
în care predomină siliciul şi aluminiul (sunt uşoare şi deschise la culoare, de exemplu: cuarţ, feldspat,
mică etc. ), şi minerale bazice, unde ponderea este deţinută de fier, magneziu şi calciu (sunt mai grele
şi de culori închise, de exemplu: piroxeni, amfiboli, olivină etc. ).
Sub raportul alcătuirii chimice, ele se încadrează în şase grupe, justificate de faptul că
mineralele sunt, în cele mai multe cazuri, corpuri compuse, ca rezultat al oxidării metalelor şi
nemetalelor sau produse ale acţiunii unor acizi, deci sărurile lor metalice.
Din combinarea oxigenului cu diferite elemente din scoarţa terestră au luat naştere oxizii, larg
răspândiţi. Cei mai cunoscuţi sunt dioxidul de siliciu şi oxizii de fier.
Dioxizii de siliciu se prezintă uneori sub forma cuarţului, cu numeroasele lui varietăţi. Cele
mai căutate sunt varietăţile de cuarţ cu cristale mari, uneori de 1-2 m, transparente (cristale de stâncă),
fumurii, roze sau violete (ametist) şi cele cu cristale mici, socotite, de asemenea, pietre semipreţioase,
precum calcedonia, cu nuanţe albăstrui, jaspul, cu diferite ape colorate, sau agatul, cu zone concentrice
de culori, câteodată asemănătoare cu un ochi de pisică. Mult mai răspândit este însă cristalul amorf
sub formă de cremene sau opal comun.
Dintre oxizii de fier, o adevărată pâine a industriei, deosebit de preţuiţi sunt magnetita (Fe304),
de culoare neagră, având proprietatea de a devia acul busolei, hematita (Fe203), aşa după cum indică
numele, de culoare roşu-brună, limonitul, de culoare gălbui-roşcat şi cu aspect pământos.
O altă grupă importantă o reprezintă silicaţii, compuşii simpli sau complecşi ai acidului
silicic cu aluminiul, potasiul, sodiul, calciul, magneziul, fierul, aluminiul. Aici se încadrează cele
două varietăţi de mică (mineralul cu aspect de foiţe: cea argintie, numită şi muscovit, şi cea neagră,
cunoscută sub numele de biotit), diferitele varietăţi de feldspaţi (ortoza fiind cea mai răspândită),
olivinele, cuprinzând talcul, gras la pipăit, azbestul, cu fibre mătăsoase, serpentina pestriţă şi olivina,
gălbui-măslinie, amfibolii şi piroxenii, minerale grele şi de culoare închisă, turmalina verde sau
roşcată, granaţii, pietre de podoabă de la roşu de sânge (pirop), roşu-brun (alamandin), cenuşiu-închis
(andradit), gălbui (spessartin), până la verde închis (uvarovit) şi verde-brun igrossularit).
La fel de răspândită şi însemnată este şi grupa carbonaţilor, formată din compuşii simpli sau
complecşi ai acidului carbonic cu calciu, magneziu, fier. Carbonatul de calciu – calcita – ne dăruie
cristale atrăgătoare, variate ca formă de cristalizare şi culoare, pe care le recunoaştem uşor pentru că
„fierb” atunci când picurăm pe ele acid clorhidric. Destul de răspândite în ţara noastră sunt dolomita
(carbonat dublu de calciu şi magneziu) şi sideritul (carbonat de fier), minerale folosite şi în industrie.
Mai rari sunt carbonaţii de cupru, unii de o frumoasă culoare albastră (azurit), alţii de culoarea ierbii
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verzi (malachit), ambii apreciaţi ca pietre ornamentale.
Acidul sulfuric a dat naştere la numeroşi compuşi – sulfaţi. Sulfaţii de calciu ocupă un procent
destul de ridicat din scoarţa terestră, gipsul, cu diferitele sale variante de cristalizare: lamelar, fibros,
coadă de rândunică, creastă de cocoş sau albastru-gips microcristalin foarte compact, fiind răspândit
aproape pretutindeni. Tot printre sulfaţi mai pot fi amintite baritina (sulfatul de bariu), cu minunate
cristale străvezii, sau celestina (sulfatul de stronţiu), de un albastru azuriu ca al cerului de primăvară.
În sfârşit, ultimele două grupe numără minerale de o mare importanţă industrială. Astfel, din
rândul sulfurilor (compuşi ai acidului sulfuric) fac parte pirita (sulfura de fier), calcopirita (sulfura
dublă de cupru şi fier), ale căror cristale aurii, uneori cu ape de curcubeu, atrag atenţia şi dau celor
naivi iluzia de a fi descoperit aur, blenda (sulfura de zinc), negru-cenuşie, galena (sulfura de plumb),
de un cenuşiu-strălucitor, stibina (sulfura de stibiu), sub formă de mănunchiuri de ace albăstriucenuşii, cinabrul (sulfura de mercur), cu nuanţe sângerii.
Grupa compuşilor halogenaţi, care include produsele activităţii acizilor clorhidric şi fluorhidric
asupra sodiului, potasiului şi calciului, enumera minerale binecunoscute de toată lumea: sarea gemă
sau halitul (clorura de sodiu), silvina sau sarea de potasiu (clorura de potasiu), în sfârşit, fluorina
(fluorura de calciu), cu atât de frumoase culori şi aşa de interesante proprietăţi luminoase.
Din cele circa 3 000 de minerale cunoscute, cam 100 sunt mai frecvente, formând aproape
99% din scoarţa terestră; restul sunt considerate minerale rare sau foarte rare, găsindu-se în proporţii
infinitesimale în litosferă. E lesne de înţeles că pentru industrie, valoroase sunt minereurile frecvente;
cele rare interesează pe oamenii de ştiinţă sau constituie mândria unor muzee mineralogice.
Acumulările mari de minerale utile (zăcăminte), exploatabile din punct de vedere industrial,
poartă numele de minereuri. In ţara noastră, minereurile utile sunt mai ales cele de bauxită (minereu
de aluminiu), siderit (minereu de fier), galenă (minereu de plumb), blendă (minereu de zinc), pirită
(minereu pentru fabricarea acidului sulfuric), baritină (minereu de bariu), calcopirită (minereu de
cupru), cinabru (minereu de mercur), stibină (minereu de stibiu). Cu studiul mineralelor şi minereurilor
se ocupă o ramură a geologiei, mineralogia.
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ROCI
Se numesc în mod obişnuit roci acele asociaţii naturale constituite din unul sau mai multe
minerale care alcătuiesc scoarţa terestră. Studiul rocilor este încredinţat unei alte ramuri a geologiei,
şi anume petrografiei.
După felul cum au luat naştere, ele pot fi împărţite în trei mari grupe: eruptive, sedimentare
şi metamorfice.
Rocile eruptive sunt cele mai vechi, dar şi cele mai răspândite, formând un fel de roci-mumă
pentru cele sedimentare şi metamorfice, care au luat naştere mai târziu. Au la originea lor magma,
materia fierbinte din interiorul pământului, formată din silicaţi, oxizi şi gaze. Prin împingerea ei spre
suprafaţă, unde temperatura scade treptat, magma se solidifică, dând naştere unor roci eruptive de
adâncime (intrusive). Când însă apar rupturi, crăpături adânci în scoarţă care ajung până la magmă,
aceasta este antrenată spre suprafaţa pământului de presiunea gazelor dizolvate în ea, revărsându-se
sub formă de lavă prin coşul vulcanilor. Înainte de erupţiile de lavă, apar gazele, iar după erupţii au
loc circulaţii de soluţii ce conţin dizolvate în ele diferite metale ori pot da naştere zăcămintelor de
substanţe minerale utile. Alteori, în trecutul pământului, rocile eruptive profunde sau cele calcaroase
sedimentate în fundul mărilor s-au ridicat la suprafaţă datorită mişcărilor orogenetice, dând naştere
la munţi.
Rocile eruptive se caracterizează prin duritate sporită, prezenţa obligatorie a siliciului, lipsa
totală a fosilelor. Cele acide au culori deschise şi sunt bogate în siliciu; cele bazice au mai puţin siliciu
şi culori mai închise datorită prezenţei piroxenilor, amfibolilor şi olivinei.
Cele mai importante roci eruptive fac parte din familia granitului (granitul, porfirul, riolitul,
piatra ponce), a granodioritului (granodioritul, dacitul), a sienitului (sienitul, trahitul), a dioritului
(dioritul, andezitul), şi a gabbroului (gabbrouri, bazalte). Mineralele obligatorii sunt: cuarţul, ortoza,
mica albă (pentru graniţe); cuarţ, feldespat, biotit, hornblendă, (pentru granodiorite); ortoză, feldspaţi,
homblendă, augit, biotit (pentru sienite şi diorite); în sfârşit, feldspaţi, piroxeni, hornblendă, olivină
(pentru gabbrouri).
Rocile sedimentare sunt un rezultat ori al distrugerii rocilor existente de către agenţi fizici,
ori al alterării acestora prin agenţi chimici sau din resturile vieţuitoarelor. Ele sunt transportate de
vânturi şi ape. Depunerea şi consolidarea lor au loc pe funduri de mări şi lacuri, ori la baza pantelor,
sub influenţa gravitaţiei.
Cele care provin din distrugerea unui material existent se numesc detritice; acelea care iau
naştere prin depunerea substanţelor dizolvate în apă poartă numele de roci sedimentare de precipitaţie;
în sfârşit, acelea care au la bază scheletele animalelor sunt intitulate organogene sau biogene.
Caracterele generale ale rocilor sedimentare sunt: duritatea lor relativ mică (exceptând pe cele

