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PE MARGINEA UNEI COLECŢII MINERALOGICE c 

ADĂPOSTITE iN MUZEUL JUDEŢEAN COVASNA 

LASZLO ATTILA- MIKLOS MARGARE:TA 

Paralel cu investigaţiile, pe care le efectuează pentru evidenţierea de 
noi zăcăminte de minerale utile, geologii ş i mineralogii au menirea să sem
naleze Şi să propună pentru conservare miner:alele şi asociaţiile de mine
rale, care constituie valori deosebite prin : formele cristalografice, ra ri tate, 
frumuseţe sau parageneză. 

in ultimii ani în R.S. România s-a creat un cadru legislativ corespun
zător în vederea identificării, evidenţierii, analizării, păstrării, conservărH ş i 
valorificării bunurilor oe akătuiesc patrimoniul cultural naţional. Eşantioa
nele mineralogice colectate vor fi analizate şi puse la dispoziţ ia publ icului, 
p rin expunerea în muzee. 

Pe urma donaţiilor efectuate de un i i specialişti şi colecţionari entu
ziaşti, ca: Dr. L6szl6 Ferenc, B6nya i J6nos, Kov6cs S6ndor, Ratz Jeno, Kis
gyorgy Zolt6n, Zagoni Gabor, Szadeczky Gyula - geologi, Roediger Lajos şi 
rrr,ulţi alţii a luat naştere modesta, dar valoroasa colecţile mineralogkă de 

la Muzeul Judeţean Covasna, care la ora actuală are înregistrată peste 560 
de eşantioane dintre care une.le reprezintă rarităţi sau parageneze caracte
r istice unor tipuri de mineralizaţii din ţară. 

Pe baza clasificăr.ii crista-lochimice, colecţia dispune de minerale· apar 
ţinătoare tuturor celor nouă clase: 1. elemente native; 2. sulf.l!ri, telul uri, ar
seniuri, antimoniuri; 3. halogenuri; 4. oxizi şi hidroxizi; 5. carbonaţi; 6. su l 
faţi, cromaţi; 7. fosfaţi, arsen·iaţi, vanadaţi; 8. silicaţi; 9. substanţe organice, 
care sînt adunate din cele mai variate zăcăminte din punct de vedere ge
netic de la noi din ţară . 

Din moment ce,.. eşanHoanele provenite din zăcăminte de geneză hidro
termală filoniană din zona metalogenetică Baia Mare reprezintă c·ea mai 
mare parte a colecţiei, ne vom referi cu precădere la acestea în cele ce 
urmează. 
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MINERAlE ŞI ASOCIAŢI'! DE MINERAlE HIDROTERMAlE 
DIN COLEGIE 

Este demn de remarcat pr·ezenţa unui .eşantion de 10-15 cm cu Wa
vellit Al3 (P04) 2 (OHh · 5H20 dispus pe calcită, prezentindu-se sub formă de 
cristale prismatice lungi, formînd agregate globulare pînă la 1 cm diametru 
şi structuri ·radiar ~ibroase. Are culoare galben brun, brun probabil datorită 
substitutiei AJ3+ prin FeH. Eşantionul provine de la Cavnic, mina Boldut. 
Acest mineral se depune în ultimele faze ale hidrotermalizmului, filonian di~ . 
perimetru situîndu-se în zonele superioare ale filoanelor. Mineralul este cu
noscut şi sub numele de Capnicit, fiind descris la Cavnic pentru prima dată 
la noi în ţară . 

Un alt mineral mai puţin sp·ectaculos, care se găseşte în colecţia mu
zeului este Monsmeditul Ti03K20 8S03 ·15 H20 ?. La binocular apare sub 
formă de cristale foarte fine, alung·ite. Cu ochiul liber se prezintă sub formă 
de masă pulverulentă, de culoare alb, alb-gălbui. Acest mineral a fost des
cris de prima dată la noi în ţară, ca mineral supergen din partea superioară 
a Filonului Principal de la Baia Sprie. Această descriere trebuie privHă cu 
o oarecare re~ervă pînă la primirea analizelor. 

Cervantitul Sb20 4 - formează cruste şi mase pulverulente cu luciu si 
defos pe cristalele de antimonit (stibină) Sb2S3, fiind colectat din filoanele 
de la Baia Sprie. Cervantitul prezintă culoare galbenă (galben de sulf). Este 
un mineral secundar, apărînd în zonele superioare de oxidaţie ale filoanelor. 
Prezenţa acestui mineral este strins legată de a stibinei şi a oxizilor de alu
miniu. 

Semseyitul Pb9Sb8S21 - apare sub formă de cristale, cuprinse între 
dimens·iunile de 0,3-0,5 cm, scurt prismatice, formînd agregate granulare 
cu clivaj perfect, prezentînd luciu metalic şi o culoare cenuşiu de plumb. 
Eşantionul provine din zăcămîntul Herja unde s-a făcut prima descriere. 

O parageneză caracteristică zăcămintelor estice din zona Baia Mare 
este prezenţa calcopiritei CuFeS2 bine cristalizată (cristale de pînă la 1,5 cm 
mărime) asociate cu cristale de cuarţ hidrotermal, peste care ca o depunere 
tardivă (ulterioară) apar romqoedrii de calcită de culoare maronie roşcată 
datorat hidroxizilor de fier din. soluţiile apoase. Pe cristalele de calcopirită 
se pot identifica şi cu ochiul liber, sub formă de pojghiţe, foiţe, lamele mici , 
subţiri, plate, depuneri de Calcozină Cu2S, de culoare cenuşie negricioasă , 
Covelină CuS, de un albastru, albastru-indigo şi Bornit Cu5FeS4, de culoare 
a l bastru-arămiu spre roşu. Aceste minerale sînt întîlnite în zăcămintele hi 
drotermale de sulfuri din zonele de îmbogăţire secundară, asociat cu relicte 
de calcopirită . Eşaritionul provine din zăcămîntul Baia Sprie. 

' ' ' 
Dolomitul hidrotermal CaMg (C03h, în mai.,multe eşantioane prove -

nite de la Cavnic, Baia Sprie, apar sub formă de cristale romboedrice, ase -
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mănătoare unor boabe de linte cu mărimi de pină la 1,00 cm, de culoare 
al b~gălbuie, maronie, formind depuneri tardive peste cristolel·e de golenă, 
blendă şi calcit. Cristal,ele de golenă şi blendă sînt bine dezvoltQte, ceea ce 
denotă un ritm lent de creştere a lor, fap.t pentru core o fost redusă posibi 
litatea dezvoltării altor feţe la aceste cristale. La cristolele de blendă a avut 
loc dezvoltarea sub formă de pături ale acestora. 

O parageneză caracteristică o constituie depuner-ile tirzii de Baritină 
Ba (504) {cristale tabulare cu diametru! de pînă la 2 cm şi grosimi de 2-3 
mm, apărînd ca depuneri peste cristalele de calcită tabulară de dimensiuni 
milimetrice, golurHe cărora sînt umplute de o pîslă formată din cristale foarte 
fine de Jamesonit Pb4FeSb6S14. Aceste minerale sint depuse peste un suport 
de galenă şi blendă bine cristalizate, care prezintă feţe cristalografice ca
racteristice. 

Baritina apare în mai multe eşantioane, prezentindu-se ca şi cristale 
tabulare de diferite dimensiuni, pînă la 5-6 cm diametru şi grosime de la cî
teva z-ecimi de mm pînă la 1 cm grosime, sau sub formă de agregate granu
lare, foioase sau în formă de trandafir (=baritină). Apar varietăţi transpa 
rente, albe, galbene, brune închise, verzui datorită proprietăţii de a îngloba 
incluziuni, impurităţi cromatice . 

. Colcita CaC03 este mineralul cel mai bo9at în forme cr·istalografice 
700 (Godovikov 1975). Bogăţia de forme se datoreşte structurii cristaline uşor 
deformate {Kostov 1971). Morfologic cristalelor de colcit este în directă legă 
tură în zăcămintele hidrotermale cu temperatura lor de formare şi pH-ul 
so l uţiilor (Ramdohr & Strunz 1967). 

Este de remarcat frumuseţea eşantioanelor cu Rodocrozit MnC03 cris
tale tabulare de culoare roz cu feţele curbate în formă de şa, formînd agre
gate sferoidale cu dia metrul cuprins intre 1,5-2 cm, pe un suport de ca leit 
ş i cuarţ hidro.termal de culoare albă . 

Aurul nativ (liber) din zona Bradului este de asemenea de o valoare 
inestimabilă, formînd agregate fHiforme de 2 mm mărime, de culoare ga l
ben spre argintiu. 

·1 

CONSIDERAŢII GENETICE ŞI GEOCHIMICE · 
i l 

Aceste minerale şi asociaţii de 'minerale se formează în apropierea 
unor corpuri vulcanice, fi-ind depuneri din faza hidrotermală, una din ultimele 
faze ale activităţii magmatice. 

In ceea ce priveşte faza hidrotermală , teoriile formări i mineralelor în 
acest proces sînt î ncă neclare, cu toate că acestei probleme i s-a acordat, o 
atenţie deosebită. In momentul de faţă încă sint nesatisfăcătoare teoriile 
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ce vizează ongmea, compoziţia solu.ţiilor, cauzele mişcăr·ii soluţiilor, facto
rul de precipitare al mineralelor. Azi, cea mai acceptată · ipoteză este geneza 
hidrotermalite,lor din soluţii reziduale magmatice fierbinţi. Sub temperatura 
criti'că a vapori lor de 'apă (374 °C) se formează o soluţie apoasă, care con 
tine foarte multe elemente care au o afinitate mare pentru sulf şi o capa
~itate mare de polarizare ionică, ducînd la formarea unor minerale în care 
predomină legăturile atomiee şi ceLe .metalic-e. Se presupune că pH-ul in
fluenţează :în mod deosebit precipitqrea soluţiilor, iniţial acidă, care pătrun
zînd în rocile înconjurătoare, vor avea o acţiune de neutral.izme,. ajungînd 
soluţia chiar akalină. Sulfur,ile, care au fost solubile în soluţie addă vor 
precipita pe măsură ce mediul se schimbă şi temperatura scade, dind naş
tere la minerale de Pb, Zn, Cu, iar cînd mediul dev,ine akalin, precipită 
minerale,le de Hg, Sb şi As. Schimbarea pH-ului se reflectă şi în succesiunea 
de cristalizare a mineralelor de gangă de la Si02 la CaC03 şi mai t îrziu de 
BaS04. în precipita rea combinaţiilor, un rol deosebit . îl are şi regimul de 
oxigen. Această teorie este unanim acceptată, dacă este întreg ită cu teoria 
pul·saţiil:or, prin care se explică şi precipitarea sulfurilor de Sb, Hg şi As in 
ultimele faze, pe cînd ştim că solubilitatea lor în mediu neutru este mult mai 
mică decît în cel alcalin. 

Mai nou se atribuie o deosebită importanţă soluţiilor coloidale, atît 
în transport, cît şi în predpitarea lor sub formă minerală. La unele minera le 
solubilitatea coloidală depăşeşte cu mult solubilitatea moleculară, ceea ce, 
ar confirma această presupunere, iar majoritatea elementelor s-ar cristaliza 
ulter~or. Luînd în considerare cele expuse antenior, se poate spune că mine_
ralele din hidrotermalite sînt tran.şportate în soluţii coloidale, parte în soluţii 
rea~e moleculare şi ionice. 

Aceste soluţii au evoluţie ascensională, pe zonele de minimă re·zistenţă 
a le rocilor în zone de fisuri şi fracturi . In înlesnirea evoluţiei soluţiilor hidro
terma·le, au un rol deosebit tectonica ante şi sinmineralizator·ie, pe care se 
formează aşa numitele mineri:tlizaţii hidrotermal filoniene, uneori de impor
tanţă economică. In partea mediană (în general) arie acestor mineralizaţi i se 
dezvoltă golurile cunoscute în termen ştiinţific sub numele de geode, în care 
se depun mineralele hidrotermale formînd rarităţi mineral·ogice cunoscute 
în termen popular ca "flori de mină" . 

Aceste mineralizaţii sînt strîns legate genetic de evoluţia în timp ş i 
spaţiu a unor sisteme magmatice, la care nici la ora actuală nu dispunem 
de o imagine completă, ca de exemplu în zona Baia Mare, unde în urma 
eercetărilor geologice efectuate pînă în prezent, avem o viziune aproape 
clară a vulcanismului, a faze,lor de erupţie, a tipuri lor de roci extruzive, dar 
nu cunoaştem în destulă măsură chimismul, evoluţia şi punerea în loc a 
rocilor intruzive şi subvulcanice. 

La ora actuală, în zona Baia Mare, Munţii Gutîi, primele date care 
atestă existepţa în adîncime a unor roci filoniene subvulcanice lamprofirice 
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dezvoltate la periferia unor intruziuni, ar fi enclavele de roci microdioriiice 
şi lamprofirice semnalate în dacitul din perimetrul "Laleaua Albă" şi rocile 
intruzive de natură bazică şi neutră interceptate de citeva foraje şi galerii 
la orizonturile inferioare ale minei Bolduţ Cavnic. 

Sînt primele semnalări, pînă in prezent, care atestă existenţa în adin
ai me a .unor magmatite intruzive şi diferenţiatel.e lor filoniene din zonă. 
Aceste elemente petrografice determinate au o deosebită importanţă pentru 
stabilirea evoluţiei magmatismuiui în zona de subducţie a segmentului (com
partimentului) vulcanitelor din Baia Mare. 
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