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Introducere 

Principalul obiectiv al etapei actuale de cercetare a fost precizarea sursei tipurilor 

petrografice (calcare și andezite) folosite de daci ca materiale de construcție  ale 

zidurilor și ansamblurilor de cult, în  cetatea Sarmizegetusa Regia. Neexistând nici 

în fundamentul stâncos al cetății și nici în împrejurimi, aceste roci  au fost 

considerate alohtone, în opoziție cu cele locale (autohtone). Caracterul alohton al 

acestor roci a fost remarcat încă de la primele cercetări arheologice sistematice și 

chiar de pe atunci s-a emis ipoteza că andezitele ar putea să provină din zona Deva, 

iar calcarele, din zona Măgurii Călanului. Primul cercetător care a argumentat 

aceste surse, pe criterii petrografice, a fost geologul prof. dr. Ioan Mârza, de la 

Universitatea din Cluj.  Investigațiile ulterioare, efectuate  și de alți  cercetători au 

adus argumente suplimentare, în sprijinul concluziilor lui Ioan Mârza. Există totuși 

și opinia, practic neargumentată, că o  altă sursă posibilă a andezitelor ar putea fi 

inclusiv Dealul Uroi, situat pe  versantul drept al Mureșului, ceva mai apropiat de 

Sarmizegetusa decât Deva. 

   Petrografia comparativă este cea mai bună metodă de stabilire a surselor de roci, 

în eventualitatea că  sursele nu au fost consemnate  în documentele istorice.   

Această metodă presupune cunoașterea detaliată a proprietăților  rocilor care se 

compară iar,  în cazul de față, rocile  pe  care le luăm în considerare sunt: 

1) andezitele din incinta cetății Sarmizegetusa; 

2) andezitele din zona Deva; 

3)  roca vulcanică din Dealul Uroi; 

4) calcarele din incinta cetății; 

5) calcarele din Măgura Călanului.  

Determinarea surselor de material litic alohton, existent în incinta cetății 

Sarmizegetusa, prezintă un interes istoric deosebit, ajutând, printre altele,  la 

reconstituirea drumurilor utilizate de daci, pentru transportarea rocilor de la sursă  

la destinația lor finală. 

Efectuarea acestei etape de studiu a presupus investigații de teren, prelevarea de 

probe (eșantioane de roci) și analiza lor în laborator, accentul fiind pus pe studiul 

la microscopul petrografic, unde am beneficiat de consilierea domnului prof. dr. 

Marin Șeclăman. 
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I. Andezitele din incinta cetății Sarmizegetusa 
 

 După toate probabilitățile, andezitele au fost aduse în situl cetății ca discuri și 

coloane deja finisate (Figura 1), deoarece nu se găsesc, în incinta cetății, fragmente 

și rebuturi rezultate în urma cioplirii.  

 

Există  totuși dovezi  că cea mai mare parte din coloanele de andezit au fost sparte 

intenționat, iar fragmente din aceste coloane se regăsesc fie împrăștiate 

întâmplător prin materialul de umplutură al teraselor, fie ca moloane constituente 

ale zidurilor cetății ( Figura 2 ). 

 

Figura 2. Imagini cu moloane de andezit refolosite în structura zidurilor de incintă 

Figura 1. Artefacte de andezit în ansamblul cetății dacice;  
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 Macroscopic, aceste andezite sunt ușor de identificat, datorită structurii lor 

porfirice,  având două tipuri cromatice de fenocristale, ușor vizibile cu ochiul liber: 

felsice ( deschise la culoare ) și mafice ( închise la culoare).  Majoritatea 

fenocristalelor mafice sunt anizometrice, cu tendință prismatică și sunt distribuite 

de regulă fără o orientare preferențială. În general, proporția volumică a  

fenocristalelor felsice o depășește pe cea a maficelor, dar acest raport nu este 

riguros constant, observându-se  mici variații  chiar în același molon.  In linii mari, 

blocurile de andezite sunt omogene  și doar cu totul excepțional se observă mici 

xenolite ( cu dimensiuni de cel mult 5 cm ) de roci metamorfice șistoase ) sau mici 

litofize, cu forme neregulate. Masa fundamentală a andezitului ( liantul 

fenocristalelor ) are o structură afanitcă și o coloare cenușie. 

 Compoziția mineralogică a andezitelor, precum și particularitățile 

microstructurale, pe baza cărora s-a stabilit tipul petrografic, varietatea 

mineralogică și cea structurală, au fost determinate de prezenții autori in două 

etape, folosindu-se mai multe probe, prelevate din diverse contexte ale cetății. În 

cazul studiului de față s-au folosit două fragmente de rocă prelevate cu ocazia 

săpăturilor arheologice efectuate recent (mai-iunie 2018) ( Figura 3).  

 

 

Figura 3.  Săpătură arheologică în incinta cetății dacice, marcată SP3, în zona porții de Est. Cu 

această ocazie a fost prelevate probe suplimentare, un fragment de andezit și mici fragmente 

de calcar. 
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Pe baza compoziției minerale și a structurii petrografice, s-a ajuns la concluzia că 

toate piesele andezitice  din incinta cetății aparțin unei singure varietăți mineralogo 

– structurale, respectiv andezit amfibolic porfiric și deci, ele trebuie să provină din 

același corp natural de  andezit.  Detaliile microscopice ale acestei varietăți de 

andezit au fost deja prezentate în Studiu petrografic și cercetare preliminară 

privind etiopatogenia componentelor litice pentru situl arheologic Sarmizegetusa 

Regia. 

Aici subliniem doar faptul că mineralul amfibolic din andezit este o hornblendă 

brună, cu unghiul maxim  de extincție care nu depășește 50, iar cristalele de 

hornblendă au grade diferite de opacitizare 

În (Figura 4) sunt localizate zonele ce au constituit obiectul studiului de față, atât 

potențialele surse de proveniență ale materialului litic, cât și sursa de destinație, 

distanțele intre obiective (pe linii aeriene) fiind după cum urmează: Cetate Deva - 

Sarmizegetusa Regia / 43,3 km 

Dealul Cozia - Sarmizegetusa Regia / 44,5 km 

Pietroasa Bejan - Sarmizegetusa Regia /42 

Măgura Călanului - Sarmizegetusa Regia / 25,5 km 

CETATEA DACICĂ SARMIZEGETUSA 

ZONA CARIERE ANDEZIT - DEVA 

CARIERA DE CALCAR MĂGURA CALANULUI 

Andezit – Cetate  Deva  

Andezit – Pietroasa Bejan 

Andezit – Cozia 

Trahit – Măgura Uroiului 

Figura 4 
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I.1 Andezitele din zona Deva 

În  împrejurimile orașului Deva, există mai multe iviri de roci andezitice, care, de 

fapt, aparțin la două corpuri intruzive, distincte mineralogic. Unul din corpuri este 

evidențiat chiar în Dealul Cetății Deva (Figura 5.), motiv pentru care, acest corp va 

fi denumit andezit Cetate Deva. Corpul andezitic de aici are forma unui neck 

vulcanic și aflorează pe înâlțimi de ordinul zecilor de metri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietățile mineralogice și structurale ale andezitului din acest corp sunt 

sintetizate in tabelele nr. 2 și 3. Așa cum rezultă din tabele, andezitul din Dealul 

Cetății este un andezit amfibolic cu biotit și are o structură macroporfirică. 

Amfibolul este o hornblendă verde și are un grad de opacitizare foarte 

scăzut(Figura 6.). 

Figura 6.   Imagini microscopice ale andezitului din Dealul Cetății Deva, în nicoli paraleli 
(stânga) și nicoli încrucișați (dreapta); a se observa prezența biotitului și a amfibolului 
constituit de hornblenda verde cu grad scăzut de opacitizare, minerale inexistente în 
structura porfirică a andezitelor de la Sarmizegetusa. 

Hornblenda verde 

Biotit 

Figura 5. Versantul sud-estic de andezit din partea nord-vestică a parcului orașului Deva.  

Eșantioanele prelevate din această zonă, sunt denumite în acest studiu,  andezit Cetate Deva. 

   

Figura .... 
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O extindere sensibil mai mare în zona Deva o are un alt tip de andezit amfibolic, 

fără biotit, de asemenea cu structură macroporfirică. Macroscopic poate fi 

confundat, relativ ușor, cu andezitul din Dealul Cetății. Un reper topografic pentru 

poziționarea acestui corp este Dealul Cozia (vârful cu releul radio), motiv pentru 

care, roca vulcanică care constituie acest corp, a fost denumit în acest studiu, 

andezit de Cozia (Figura 7 ,8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Aspecte din cariera abandonată din Dealul Cozia; se remarcă prin faptul că prezintă 

urme de exploatare din diferite perioade, unele putând fi considerate antice. O posibilă 

carieră cu urme de exploatare antică, din care ar fi putut fi extrase blocuri monolite, 

nefisurate, de dimensiuni mari. Eșantioanele prelevate din această zonă, sunt denumite în 

acest studiu,  andezit Cozia. 
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Corpul andezitului de Cozia a fost exploatat, în cariere, pe un lung interval de timp, 

începând din antichitate și până in zilele noastre. Aceste cariere sunt poziționate în 

diferite zone ale corpului, unele dintre acestea fiind desemnate prin toponime 

locale. Cea mai cunoscută carieră este Pietroasa – Bejan, datorită faptului că este 

exploatată și în prezent, livrând blocuri monolite nefisurate, de mari dimensiuni 

(Figura 9.).  

 

Localizarea pe hartă a carierelor de andezit, din zona Devei, ce fac obiectul cercetării de față. 

Andezit – Cozia 

Releu telecomunicații 

Andezit – Cetate  Deva  

Andezit – Pietroasa Bejan 

Figura 8. La baza masivului de andezit din Dealul Cozia se află un platou de dimensiuni 
generoase ce ar fi putut servi ca zonă de prelucrare. Pe acest platou se află, împrăștiate, 
numeroase blocuri de andezit, unele prezentând urme clare de exploatare. 
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Figura 9. Aspecte din cariera activă de la Pietroasa – Bejan. Cu ajutorul tehnologiei moderne, 
de aici se pot extrage blocuri monolite, nefisurate, de dimensiuni mari. În zona dealului și a 
pădurii  Bejan, este posibil să mai existe cariere abandonate cu urme de exploatare antică. 
Din nefericire, exploatările  masive de la cariera Pietroasa, au șters definitiv urmele unei 
posibile exploatări antice. Eșantioanele de andezit prelevate din această carieră sunt 
denumite în acest raport andezit Pietroasa – Bejan. 
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Eșantioanele de andezit din această carieră sunt denumite în acest raport andezit 

Pietroasa – Bejan. Trebuie subliniat, însă, că în afara carierei Pietroasa – Bejan, 

corpul andezitului de Cozia, a fost exploatat și în cariere mai vechi, acestea 

prezentând urme de exploatare din diferite perioade, unele putând fi considerate 

antice. O posibilă carieră cu urme de exploatare antică, din care ar fi putut fi extrase 

blocuri monolite, nefisurate, de dimensiuni mari, este situată la circa 800 m sud 

vest față de vârful cu releul de telecomunicații.  Eșantioanele prelevate din această 

zonă, sunt denumite în acest studiu,  andezit Cozia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicile mineralogice și structurale ale andezitului de Cozia (Figura 10.), 

precum și cele ale andezitului Pietroasa – Bejan (Figura 11.), sunt sistematizate în 

tabelele nr. 2 și 3. A se observa că aceste andezite sunt practic asemănătoare din 

punct de vedere compozițional, având drept caracteristică mineralul mafic, comun, 

hornblenda brună, cu diferite grade de opacitizare. Singura diferență mineralogică 

constă în gradul de opacitizare al hornblendei brune, fiind foarte accentuat la 

andezitul Pietroasa – Bejan și variabil la andezitul de Cozia. Aceasta înseamnă că la 

Figura 10.  Imagini microscopice ale andezitului din Dealul Cozia, în nicoli paraleli (stânga) și 
nicoli încrucișați (dreapta); a se observ (în nicoli paraleli) prezența amfibolului constituit de  
hornblenda brună, cu grad mic și mediu de opacitizare. 

Hornblenda brună 

Hb 

Slab 

Slab 
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Pietroasa – Bejan toate cristalele de amfibol brun, indiferent de formă și 

dimensiuni, sunt puternic opacitizate, în timp ce în andezitul de Cozia, alături de 

cristale amfibolice brune, puternic opacizate, apar și cristale cu grade medii și slabe 

de opacitizare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hornblenda brună 

Hb 

Figura 11.  Imagini microscopice ale andezitului de la cariera Pietroasa-Bejan, în nicoli 
paraleli (stânga) și nicoli încrucișați (dreapta); a se observa (în nicoli paraleli) prezența 
amfibolului constituit de hornblenda brun, cu grad accentuat de opacitizare. 

accentuat 

accentuat 

accentuat 
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Figura 12.  Imagini microscopice ale andezitului de la Sarmizegetusa, în nicoli paraleli 
(stânga) și nicoli încrucișați (dreapta); a se observa (în nicoli paraleli) prezența amfibolului 
constituit de hornblenda brun, cu grad slab și mediu de opacitizare. 

Observațiile au fost efectuate pe un număr de 4 secțiuni subțiri, din trei fragmente diferite: 

SM1și SM2 (prelevate în 2017, pentru faza preliminară a studiului), SA1 și SA2 (prelevate în 

iunie 2018, cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate). 

Aceste observații au stat la baza diferențierilor mineralogice și microstructurale ale andezitelor 

studiate, menționate în tabelele 2 și 3. 

mediu 

slab 

slab 
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I.2 Roca vulcanică din Dealul Uroi 
 

În literatura geologică mai veche, precum și pe hărțile geologice care sunt în 
circulație, roca vulcanică din Dealul Uroi este consemnată sub numele andezit de 
Uroi. Totuși, compoziția mineralogică, precum și analizele chimice efectuate în 
studiile mai recente, arată că roca vulcanică de la Uroi nu este andezit. Compoziția 
mineralogică este specifică trahitului, rocă vulcanică mai alcalină decât andezitul. 
Mineralele primare constituente ale trahitului de la Uroi sunt:  

-feldspat alcalin (sanidină) 

-feldspat plagioclaz (oligoclaz) 

-clinopiroxen (augit, titanoaugit) 

-biotit (cu grad de opacitizare avansat) 

Structura trahitului este microporfirică, având fenocristale exclusiv de minerale 

mafice (clinopiroxen și biotit) cu dimensiuni ce nu depășesc 0,5 mm (Figura 13.) 

Figura 13. Imagini microscopice ale trahitului de Uroi, In nicoli paraleli (stânga) și nicoli 
încrucișați (dreapta); a se observa structura microporfirică, evident deosebită față de 
structura porfirică a andezitelor de la Sarmizegetusa 
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I.3 Analiza comparativă a rocilor andezitice 
 

În tabelele 1, 2 și 3 sunt redate caracteristicile mineralogice și structurale ale 

andezitelor prelevate din Dealul Cetății Deva,  Pietroasa-Bejan, Dealul Cozia și din 

incinta Cetății Sarmizegetusa. 

 

Tabel 1. Compararea tipurilor si varietăților petrografice ale andezitelor 
  Cetatea Deva Pietroasa/Bejan Cozia Sarmizegetusa 

Tip petrografic Andezit Andezit Andezit Andezit 

Varietate 
mineralogică 

Andezit cu amfibol 
și biotit 

Andezit cu amfibol Andezit cu amfibol 
Andezit cu 

amfibol 

Varietate 
structurală 

Porfirică Porfirică Porfirică Porfirică 

 

 

 

Tabel 2. Compararea mineralogică a andezitelor 
Caracteristica 
mineralogică 

Cetatea Deva Pietroasa/Bejan Cozia Sarmizegetusa 

Minerale 
primare 

principale 

Feldspat Plagioclaz 
Amfibol                      
Biotit 

Feldspat Plagioclaz 
Amfibol                 

Feldspat Plagioclaz 
Amfibol                 

Feldspat Plagioclaz 
Amfibol                 

Minerale 
primare 
accesorii 

Magnetit                    
Apatit 

Magnetit                    
Apatit 

Magnetit                    
Apatit 

Magnetit                    
Apatit 

Minerale 
secundare 

Zeoliț (pe Plagioclaz)      
Limonit (pe Plagioclaz)  
Magnetit microcristalin 
(pe Biotit și pe Amfibol) 

Zeolit  (pe Feldspat)               
Magnetit (pe 
Amfibol) 

Zeolit  (pe Feldspat)               
Magnetit (pe 
Amfibol) 

Zeolit  (pe 
Feldspat)               
Magnetit (pe 
Amfibol) 

Procentul de 
Anortit în 
Feldspatul 
Plagioclaz 

10.....70 10.....70 10.....70 10.....70 

Culoarea 
cristalelor de 

Amfibol în 
nicoli Paraleli 

(NII) 

Pleocroism în tonuri de 
verde 

Pleocroism în tonuri 
de brun 

Pleocroism în tonuri 
de brun 

Pleocroism în 
tonuri de brun 

Unghiul 
maxim de 

extincție al 
Amfibolului 

(grade) 

23...25 2....5 2....5 2....5 

Gradul de 
opacitizare al 
cristalelor de 

Amfibol 

inexistent sau foarte 
slab 

accentuat slab  (Cozia vest) 
accentuat (Cozia est) 

slab  (SM2)              
mediu (SM1, SA1)   
accentuat (SA2) 
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I.4 Concluziile analizei comparative ale rocilor vulcanice 
 

1. Roca din Dealul Uroi este net deosebită, petrografic, mineralogic și structural 

de andezitul folosit in incinta cetății Sarmizegetusa. În Măgura Uroiului, roca 

vulcanică este un trahit și nu un andezit ( de aceea, nu a mai fost luată în 

considerare pentru studiul petrografic comparativ prezentat în tabelele 1,2 

și 3).  Prin urmare, Dealul Uroi nu a constituit o sursă de material litic pentru 

Daci la Sarmizegetusa.  

2. Andezitul din dealul Cetății Deva, în ciuda asemănărilor macroscopice, este 

de asemenea  diferit mineralogic de andezitul din incinta Cetății 

Sarmizegetusa. În roca de la Cetatea Devei apar două minerale specifice 

(hornblenda verde și biotitul), inexistente în andezitul de la Sarmizegetusa 

Regia (Figura 12.), ceea ce exclude și acest loc ca posibilă sursă antică de 

extracție. 

Tabel 3. Compararea andezitelor pe criterii microstructurale 
Caracteristica 

microstructural
ă 

Cetatea Deva Pietroasa/Bejani Cozia Sarmizegetusa 

Formele 
fenocristalelor 
de plagioclaz 

- euhedrale și                             
subhedrale 

- euhedrale și 
subhedrale 

- euhedrale și 
subhedrale 

- euhedrale si   
subhedrale 

Dimensiunea 
fenocristalelor 
de plagioclaz 

0,5 - 10 mm 0,5 - 20 mm 0,5 - 22 mm 0,5 - 11 mm 

Structura 
internă a 

fenocristalelor 
de plagioclaz 

- zonară, cu zonalitate 

euhedrală, recurentă 

 
- macle polisintetice 

- zonară, cu zonalitate 

euhedrală, recurentă         
 
- macle polisintetice 

- zonară, cu zonalitate 

euhedrală,recurentă                       

 
- macle polisintetice 

- zonară, cu zonalitate 

euhedrală, recurentă   
      
 - macle polisintetice 

Formele 
fenocristalelor 

de amfibol 

- euhedrale și 
subhedrale 

- euhedrale și 
subhedrale 

- euhedrale și 
subhedrale 

- euhedrale și 
subhedrale 

Dimensiunea 
fenocristalelor 

de amfibol 

0,5 - 10 mm 0,5 - 10 mm 0,5 - 6 mm 0,5 - 10 mm 

Structura 
internă a 

fenocristalelor 
de amfibol 

- zonară, cu zonalitate 

euhedrală, recurentă 

 
- macle polisintetice 

 - zonară, cu zonalitate 

euhedrală, recurentă   
      
 - macle polisintetice 

 - zonară, cu zonalitate 

euhedrală, recurentă    

    
  - macle polisintetice 

 - zonară, cu zonalitate 

euhedrală, recurentă    
     
 - macle polisintetice 

Structura masei 
fundamentale 

- holocristalină               
- afanitică 

- holocristalină                      
- afanitică                 

- holocristalină               
- afanitică                 

- holocristalină               
- afanitică                 
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3. Din analiza comparativă rezultă că andezitele din incinta cetății 

Sarmizegetusa sunt practic identice, mineralogic și structural cu andezitul din 

corpul de Cozia (unde există carierele din Dealul Cozia și Pietroasa-Bejan). 

Prin urmare, trebuie să admitem că sursa rocilor andezitice de la 

Sarmizegetusa este cu siguranță corpul de andezite de Cozia. Dacă luăm în 

considerare gradul de opacitizare al hornblendei brune, andezitul din Dealul 

Cozia este cel mai apropiat de andezitul din incinta cetății Sarmizegetusa. 

Criteriul de discriminare este relativ subtil, vizibil doar la microscop și constă 

în gradul de opacitizare al hornblendei brune. 

4. Este foarte probabil că, în corpul andezitic al Coziei, sunt mai multe cariere 

vechi, actualmente abandonate și/sau mascate de vegetație (cum este cazul 

carierei din Dealul Cozia), care teoretic ar fi putut fi exploatate în perioada 

Dacică.  

5. Cariera activă de la Pietroasa-Bejan, mult extinsă ca arie și profunzime, prin 

exploatări ulterioare, extrage în prezent un andezit al cărui amfibol brun are 

un grad de opacitizare foarte avansat. De subliniat, însă, că gradul de 

opacitizare al amfibolului este condiționat de factori care variază de la un loc 

la altul, în timpul răcirii magmei. Nu este exclus, deci, ca unele zone de la 

Pietroasa – Bejan, actualmente dispărute ca urmare a exploatării, andezitul 

să fi avut caracteristici similare cu cel folosit de daci la Sarmizegetusa. 

 

Totuși, localizarea exactă a carierei dacice încă mai necesită observații 

suplimentare, atât de laborator, cât și de teren, fiind necesare și argumente 

arheologice și geomorfologice, suplimentare, care să ateste urmele 

exploatărilor antice. 
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II. Calcarul de la Măgura Călanului 
 

Măgura Călanului este o formă de relief pozitivă, cu altitudinea de circa 600 m, 

situată la aprox. 4 km NE de Orașul Nou al Călanului. În partea superioară, Măgura  

este practic un platou, dar cu o suprafață  denivelată, datorită a numeroase cariere 

antice.  Din punct de vedere geologic, Măgura este un relict de eroziune a unui 

depozit de roci sedimentare stratiforme, cu o poziție aproape orizontală. Spre sud 

și sud-vest, Măgura are un versant relativ abrupt, neîmpădurit, pe care se poate 

urmări relativ continuu succesiunea litologică a secvenței sedimentare, cel puțin 

pe 50m grosime (Figura 14.).  Aici se constată o trecere oarecum gradată, de jos în 

sus, de la roci detrirtice (bogate în siliciclaste rudit-arenitice, bine rulate) cu ciment 

carbonatic, la calcare oolitice, în partea superioară a secvenței. Orizontul superior 

de calcare oolitice  are o grosime variabilă, dar media este de cel puțin 5 m.  Fiind 

orizontal și traversat de cel puțin două seturi de fisuri verticale, orizontul de calcare 

oolitice este divizat natural  în blocuri cu forme poliedrice ( poliedri fisurali). 

 

Figura 14.  Aspecte ale carierei de la Măgura Călanului; dealul pe al cărui vârf se află platoul 
din care s-au extras blocurile de la Sarmizegetusa Regia ( sus); aspecte din zona de exploatare 

(jos); 
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În etapa actuală, am examinat , în teren, rocile din orizntul oolitic și am constatat 

că acest orizont a fost exploatat intens, de sus în jos, prin cariere numeroase. 

Suprafețele blocurilor exploatat, rămase în carieră, sunt acoperite de biocruste 

groase, ceea ce atestă un timp îndelungat de la încetarea exploatării. Metoda de 

exploatare a constat în extragerea poliedrilor fisurali, cu dimensiuni metrice, pe 

planuri orizontale, de sus în jos (Figura 15.). Local, se păstrează și urme de impact 

ale uneltelor antice pe rocă, lăsând clar vizibile etapele de extragere ale blocurilor 

de piatră. Observațiile mai detaliate asupra morfologiei carierelor, frcvența lor, 

precum și tehnica de extragere a pietrei din carieră, pot face obiectul unor cercetări 

arheologice ulterioare. 

Pentru investigațiile de laborator, au fost prelevate mai multe probe de calcare, din 

diferite contexte, scopul principal fiind acela de a verifica dacă roca extrasă din 

aceste cariere este similară cu cea existentă în calcarele alohtone din incinta cetății 

dacice Sarmizegetusa. În acest scop, din eșantioanele prelevate s-au confecționat 

Figura 15.   Aspecte ale carierei de la Măgura Călanului; zona superioară a platoului de 

extracție,  cu urme de  exploatare antică (sus) și  platoul de la baza dealului, unde încă sunt 

prezente numeroase blocuri cu diferite grade de prelucrare (jos) 
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secțiuni subțiri de 0,02 mm (pentru studiul microscopic în lumină polarizată), 

precum și secțiuni șlefuite, transversale pe suprafețele degradate ale rocii (care au 

fost studiate în lumină reflectată la stereomicroscop). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Secțiuni transversale pe probe de calcar 

prelevate de la Sarmizegetusa Regia. 
2. Secțiuni transversale pe probe de calcar 

prelevate de la cariera din  Măgura 

Călanului. 

Figura 16.  Imagini la stereomicroscop,  lumină reflectată,  pe secțiuni prin probe ce surprind 
aspecte ale suprafețelor de rocă secționate și similitudinile structurale evidente. Imagini 
comparative: 

1.) Probă de calcar prelevată din zidurile cetății dacice Sarmizegetusa  Regia (coloana din stânga) 

 2.) Probă de calcar prelevată din cariera de la Măgura Călanului. 
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1. Secțiuni tsubțiri pe probe de calcar 

prelevate de la Sarmizegetusa Regia. 
2. Secțiuni subțiri pe probe de calcar prelevate 

de la cariera din  Măgura Călanului. 

Figura 17. Imagini la microscopul petrografic,  lumină transmisă,  pe secțiuni subțiri, ce 
surprind aspecte de similitudine structurală și mineralogică.  

Imagini comparative: 

1.) Probă de calcar prelevată din zidurile cetății dacice Sarmizegetusa  Regia (coloana din 
stânga)  

 2.) Probă de calcar prelevată din cariera de la Măgura Călanului. 
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Rezultatele observațiilor de laborator sunt următoarele: 

1. Calcarul din orizontul superior, exploatat în carierele vechi, are o structură 

oolitică și compoziție mineralogică identică cu cea observată la calcarele 

alohtone din cetate. Figurile (16, 17) atașate sunt menite să ateste această 

identitate petrografică. 

2. Variabilitatea mineralogică și structurală (constând în formele oolitelor, 

dimensiunile acestora, natura mineralogică a nucleelor, frcvența 

bioclastelor, porozitatea rocii), depistată în calcarele de la Măgura Călanului, 

este de asemenea identică cu cea a calcarelor prezente la cetatea din 

Grădiștea de Munte. 

3. Pe baza acestor observații, efectuate în etapa actuală, tragem concluzia, că 

sursa calcarelor alohtone de la Sarmizegetusa Regia, este cu certitudine 

orizontul superior, oolitic, de la Măgura Călanului.  

4. Având în vedere distanța apreciabilă dintre sursa și destinația calcarelor, de 

aprox. 25,5 km (linie aeriană), precum și relieful accidentat dintre cele două 

puncte, se impune o cercetare suplimentară în vederea depistării traseului 

(drumului) antic. 

 

III. Completări asupra evaluării susceptibilității la biodegradare a 

rocilor 

 

În momentul de față suntem în posesia expertizei biologice asupra crustelor biotice 

dezvoltate pe suprafața pietrelor ce alcătuiesc ansamblul cetății de la Grădiștea de 

Munte, expertiză efectuată de către Expert M.C. Conf. univ. biolog dr. Livia Bucșa 

și Conf. univ. biolog dr. Corneliu Bucșa. Conform expertizei, la formarea 

biocrustelor pe piatră, au participat o multitudine de specii de bacterii, 

cianobacterii, alge, actinimoicete, fungi, licheni, mușchi, ferigi și plante ierboase. În 

această expertiză sunt precizate numeroase forme de interacțiune între partea 

biotică și substratul litic. Observațiile microscopice efectuate în secțiuni 

transversale pe suprafețele cu biocrustă, atât pe andezite cât și pe calcarele 

prezente în incinta cetății dacice, au relevat câteva aspecte care aduc un aport 

informațional suplimentar, asupra mecanismului de interacțiune dintre agentul 

biotic și substratul litic. Aceste aspecte se evidențiază mai elocvent în succesiunile 

de imagini prezentate în continuare. 
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 Calcar oolitic (probă prelevată din cariera de la Măgura Călanului) 

 

Figura 18. Imagini la stereomicroscop,  lumină reflectată,  secțiune transversală, prin 
probă, ce surprinde suprafața pietrei expusă la mediu (crusta biotică – crusta biominerală); 

Calcar oolitic de Măgura Călanului (probă prelevată din carieră); se observă un fenomen 
de compactizare structurală a oolitelor sub crusta biotică (un tip de lichen crustos), 
fenomen datorat  dizolvări și reprecipitării lente a calcitului, cu siguranță influențat și de 
chimismul indus de forma biotică. De remarcat că, pentru anumite specii biotice (specii de 
licheni), fenomenul de interacțiune cu substratul carbonatic se manifestă diferit, în sensul 
că masa biotică, în procesul de creștere, generează la suprafața pietrei o transformare 
structurală constând în diminuarea porozității, care, în final, încetinește procesul de 
degradare. 
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Calcar oolitic (probă prelevată de la Sarmizegetusa Regia)  

Figura 19. Imagini la stereomicroscop,  lumină reflectată,  secțiune transversală, prin 
probă, ce surprinde suprafața pietrei expusă la mediu (crusta biotică – crusta biominerală); 

Calcar oolitic din ansamblul cetății dacice Sarmizegetusa, afectat de creșterea mușchilor 

în alveolele suprafețelor ce acumulează substrat favorabil dezvoltării acestora. În acest 

caz, dislocarea oolitelor este realizată prin trei procese succesive -  pătrunderea rizoizilor  

în porii intragranulari, dizolvarea cimentului dintre oolite, dizolvarea parțială a învelișurilor 

externe ale oolitelor, cu ocuparea simultană a locului suplimentar de către biomasă 

(rizoizii). Procesul avansează de la suprafața pietrei spre interior, motiv pentru care, spațiul 

degradat are  compoziție și structură variabilă: o zonă externă, preponderent biotică și o 

zonă internă, care face tranziția spre piatra nedegradată, biominerală.  

 



Studiu privind componentele litice din ansamblul cetății dacice Sarmizegetusa Regia  

25 
 

Calcar oolitic (probă prelevată de la Sarmizegetusa Regia)  

Figura 20. Imagini la stereomicroscop,  lumină reflectată,  secțiune transversală, prin 
probă, ce surprinde caracteristicile suprafeței pietrei expusă la mediu și implicit la  
biodeteriogeni (cele 4 imagini din partea superioară). 

Imagini la microscopul petrografic, lumină transmisă, N+, pe secțiuni subțiri ce surprind 
suprafața expusă la mediu a rocii (cele două imagini din partea inferioară) 

Calcar oolitic din ansamblul cetății dacice Sarmizegetusa, afectat de prezența speciilor 
biotice în micro-alveolele de suprafață. 

Se observă fenomenul de dizolvare a calcitului, atât dintre spațiile intragranulare, cât și din 
învelișul oolitelor. 
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Calcarul bioacumulat de Podeni (probă prelevată de la Sarmizegetusa Regia) 

Figura 21. Imagini la stereomicroscop,  lumină reflectată,  secțiune prin probă ce surprinde 
atât suprafața pietrei expusă la mediu (crusta biotică), cât și substratul biomineral format 
în imediata apropiere (în acest caz de aprox. 1,5 – 2 cm) 

Calcar  de Podeni, din ansamblul cetății dacice Sarmizegetusa, afectat de creșterea 
mușchilor în micro-alveolele de suprafață. Se observă -  pătrunderea masei organice  în 
porii intragranulari, dizolvarea cimentului dintre bioclaste, cu ocuparea simultană a locului 
suplimentar de către biomasă (algală, fungică etc). Acest proces avansează de la suprafața 
pietrei spre interior, motiv pentru care, spațiul degradat are  compoziție și structură 
variabilă: o zonă externă, preponderent biotică și o zonă internă (biominerală), care face 
tranziția spre piatra nedegradată. În această zonă biominerală se constată microscopic 
relicte structurale ale rocii în amestec cu formațiuni biotice (rizoizii plantei, în cazul de 
față).  
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Andezit (probă prelevată de la Sarmizegetusa Regia) 

Figura 22. Imagini la stereomicroscop,  lumină reflectată,  secțiune prin probă ce surprinde 
suprafața pietrei expusă la mediu.  

Andezit, din ansamblul cetății dacice Sarmizegetusa, afectat de expunerea la mediu 

exterior. Andezitul, având o porozitate redusă și minerale greu solubile în apă, 

interacționează mai greu cu speciile biotice. Acestea din urmă se pot fixa pe piatră abia 

după ce cristalele de feldspați de la suprafața pietrei suferă un proces de hidroliză, cu 

transformarea lor în minerale argiloase, ca rezultat al interacțiunii cu apa lichidă. Chiar și 

așa, în microalveolele formate în urma hidrolizei feldspaților, se pot acumula depuneri de 

praf ce pot constitui suportul ideal pentru colonizarea cu mușchi, licheni, alge, etc., fapt ce 

poate conduce la o accelerare a procesului de eroziune, prin efectul mecanic produs de 

speciile biotice prezente pe suprafață. 
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Concluzii: 

Interacțiunea dintre agentul biotic și substratul litic se manifestă diferit, 

funcție atât de natura agentului cât și de mineralogia și structura 

petrografică a suportului litic. Efectele posibile sunt: a). dislocarea unităților 

structurale ale rocii; b). dizolvarea mineralelor constituente ale rocilor; c). 

reprecipitarea.  Procesul de dislocare (mecanic) și dizolvare (chimic) 

generează efecte distructive asupra rocilor, caz în care activitatea biotică 

trebuie stopată iar biocrusta, înlăturată. Dimpotrivă, în cazul în care 

activitatea biotică este însoțită și de reprecipitare a carbonatului dizolvat, se 

recomandă stoparea activității biotice, dar fără a se îndepărta biocrusta 

formată.  

Astfel, în calcarul oolitic, unitățile structurale dislocate de forța mecanică a 

agentului biotic sunt oolitele, la calcarele de Podeni sunt bioclastele iar la 

andezite sunt cristalele de silicați.   

Dislocarea oolitelor  și bioclastelor este realizată prin trei procese succesive 

-  pătrunderea masei organice  în porii intragranulari, dizolvarea cimentului 

dintre oolite/bioclaste, dizolvarea parțială a învelișurilor externe ale 

oolitelor, cu ocuparea simultană a locului suplimentar de către biomasă 

(algală, fungică etc). Acest proces avansează de la suprafața pietrei spre 

interior, motiv pentru care, spațiul degradat are  compoziție și structură 

variabilă: o zonă externă, preponderent biotică și o zonă internă, 

biominerală, care face tranziția spre piatra nedegradată. În această zonă 

biominerală se constată, microscopic, relicte structurale ale rocii în amestec 

cu formațiuni biotice.  

De remarcat că pentru anumite specii biotice (specii de licheni), fenomenul 

de interacțiune cu substratul carbonatic se manifestă diferit (vezi Figura 18) 

în sensul că masa biotică, în procesul de creștere, generează la suprafața 

pietrei o transformare structurală constând în diminuarea porozității, care, 

în final, încetinește procesul de degradare. Numai astfel de cruste 

biominerale, acolo unde se formează, trebuie protejate într-un eventual 

proces de restaurare a pietrei, în timp ce formațiunile biotice cu efect 

distructiv trebuie sc eliminate (vezi Figurile 19,20,21,22)  

Andezitul, având o porozitate redusă și minerale greu solubile în apă, 

interacționează mai greu cu speciile biotice. Acestea din urmă se pot fixa pe 

piatră abia după ce cristalele de feldspați de la suprafața pietre suferă un 

proces de hidroliză, cu transformarea lor în minerale argiloase, ca rezultat al 

interacțiunii cu apa lichidă. 
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IV. Considerații privind intervenția de conservare – restaurare 

 

Întreaga cercetare preliminară întreprinsă, are ca principal scop, implementarea 

unui set de măsuri directe, în vederea conservării-restaurării elementelor litice și 

punerea în valoare a întregului ansamblu de la Sarmizegetusa Regia. În acest scop, 

în momentul de față, se pot contura trei criterii, ce țin de împărțirea etapelor 

metodologice, astfel: 

I. Tratarea zonelor ce nu implică modificări de poziție a elementelor litice. 

În această situație, ansamblul de operațiuni necesare se rezumă la: 

- tratarea biodeteriogenilor, în vederea stopării /diminuării activității biotice la 

nivelul suprafețelor elementelor litice. 

- Îndepărtarea selectivă a depunerilor de pe suprafețele elementelor litice 

(biocruste, depozite de praf, pământ, etc.) 

- refacerea coeziunii pietrei, în mod special la nivelul suprafețelor; consolidarea 

prin impregnare, (cu diferite tipuri de consolidanți,  în formă fluidă, compatibili 

cu diferitele tipuri de suportul litic) 

- refacerea adeziunii, în cazul fragmentelor detașate. 

- operațiuni selective de completare cu mortare compatibile a zonelor lacunare  

- operațiuni de reconstrucție volumetrică a zonelor lipsă (zone cu caracter izolat) 

- tratamente de protecție împotriva apei și a biodeteriogenilor. 

  

II. Tratarea zonelor ce prezintă modificări de poziție ale elementelor litice 

originale (dislocări de fragmente, moloane, structuri de zid, etc); 

presupune efectuarea operațiunilor de demontare și remontare a 

elementelor litice, anterior sau concomitent cu cele de conservare-

restaurare, prezentate mai sus. 

 

III. Îndepărtarea și/sau substituirea intervențiilor necorespunzătoare  puse 

în operă cu ocazia intervențiilor în timp; presupune îndepărtarea totală 

sau parțială a unor elemente de reconstrucție (elemente de calcar 

Podeni, cimenturi etc.), puse în operă cu ocazia intervențiilor din anii 80. 

 

Pentru toate aceste tipuri de intervenție, urmează a fi elaborat un plan de măsuri 

detaliat, cu referințe la tipologia etiopatogenică a elementelor cu caracter comun 

sau individual,  existente la nivelul întregului ansamblu.  
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Întreg ansamblul de măsuri de intervenție trebuie să fie elaborat în echipă 

pluridisciplinară (restaurator, biolog, arhitect, arheolog, istoric de artă, etc) 

Toate aspectele metodologice ce urmează a fi propuse trebuie testate ”in situ” pe 

zone reprezentative. 

 

Realizat 

Specialist Restaurator, dr. Iulian Olteanu 

 


