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I. Prezumţii petrografice privind identificarea surselor de materii
prime pentru vestigii arheologice în perimetrul Porolissum
( 1lfoigrad)

Tentativa de identificare a surselor de materii prime utilizate de-a
lungul timpului la confecţionarea obiectelor de uz divers şi, în general,
la realizarea cadrului material al întregii existente a înaintaşilor noştri,
este pasul necesar, una din verigile lipsă la noi - deocamdată - în
înţelegerea relaţiei omului preistoric cu natura, factor constant în acest
binom. Implicaţiile tehnologice, sociologice, politice chiar, pe care corelarea surse geologice-obiecte arheologice, odată realizată le poate releva,
pot servi ambelor ştiinţe aflate la interfaţă.
Păstrînd o oarecare rezervă în ceea ce priveşte limitele analitice ale
metodelor proprii de investigare, care nu permit, credem, afirmarea unei
corespondenţe sursa-obiect fără echivoc, am considerat util să pornim
demersul nostru cu o succintă prezentare a potenţialului geologic al zonei
Moigrad, cu specificarea acelor tipuri de roci care prin volumul de aflorare, prin proprietăţile mineralogice, fizico-mecanice şi caracteristicile de
prelucrare ar fi putut servi intereselor practice ale vechilor locuitori ai
aşezării dacoromane Porolissum.
Stratigrafia zonei Moigrad-Şimleu Sih-aniei
Zona de interes ca posibila arie-sursă pentru vestigiile arheologice ale anticului Poroli~sum se încadrează din punct de vedere geologic îu Bazinul Şimleu, unul dintre bazinele
e~terioare ale Depresiunii Transilvaniei şi care s-a format prin pr{tlmşirea fundamentului
cristalin din zona periferică a :\Iunţilor Apuseni (:\I. Pauca -- 1!'lfi4).
Succesiunea de formaţiuni geologice cuprinde pe vert:c:~li't <le jos în sus: şisturi cristaline (în fundamentul regiunii şi sub formă de „insule"). roci sedimentare aparţinînd mai
multor cicluri (mezozice şi neozoice), roci eruptive (corpuri izolate ele compoziţii mineralogopetrografice şi de vîrste geologice diferite).
Ţinînd cont de scopul urmărit facem in continuare o succintă prezentare geocronologică doar a formaţiunilor geologice cu apariţie la zi, urmată de o descriere mai detaliată
a acelor categorii de roci care prin natura mineralogică, tipul petrografic şi proprietăţile
tehnologice se pretează a fi utilizate ,brute sau prin fasonare şi prelucrare cu mijloace rudimentare.
Cea mai veche formaţiune sedimentară ce aflorează în perimetrul considerat pe suprafeţe restrînse în jurul localităţii Cuceu, aparţine Triasicului (fig. I, 4) şi cuprinde conglomerate, gresii cuarţitice, şisturi argiloase, dolomite şi calcare.
Mişcările de punere în loc a majorităţii masivelor muntoase carpatine, cu cortegiul
de manifestări însoţitoare a acestui proces, au condus şi la deschiderea şi activarea faliei
Moigradului, fapt ce a permis sedimentarea Paleogenului şi Miocenului în estul Bazinului
Şimleu şi în acelaşi timp a facilitat apariţia rocilor magmatice din regiune (O. Clichlci 1973).
Paleogenul din estul Bazinului Şimleu este reprezentat prin depozite de vîrsta eoceuă
şi oligocenă. Din punct de vedere litostratigrafic, N. Meszaros şi V. :Moisescu - (1991) separ(i următoarele formaţiuni: Formaţiunea de Jibou (seria argilelor !vărgate' inferioare).
alcătuită din conglomerate, pietrişuri, argile nisipoase roşii-violacee şi calcare de apă dulce
(Calcarele de Rona) (fig. I, 5) .•\.cestea aflorează în estul perimetrului, în jurul localităţii
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care o denumeşte. Urmează apoi Grupul de Racoti (seria marină inferioară). termen com
prehensiv care reuneşte în această zonă Stratele de Foidaş, Stratele de Căpuşu, Stratele
de !nucu, Marnele de Mortanuşa şi Gresia de Racoti. Zona de dezvoltare a acestor formaţi
uni este tot estul perimetrului, în apropiere de Porolissum, pe valea Racovei, valea Ortelecului şi valea Repaos. Litologia acestui grup litostratigrafic este foarte variată, fiind vorba
despre gips11ri (v. Ortelecului, v. Blidaroaia), calcare, mamocalcare şi mame (v. Ortelecului-la Strîmtură, Dl. Rîpoasa). calcare grezoase, gresii cuartitice, argile fin nisipoase cenuşii
vineţii (v. Repaos, la est de Ortelec) (fig. I, 6-7) ca şi gresii cuartitice „de Racoti", cu
ciment calcaros (v. Repaos-Moigrad, Jibou) (fig. I, 7).
în continuare o nouă stivă de roci argiloase, friabile, dezvoltate pe o grosime de mai
mult de 100 m, (denumite şi „seria vărgata superioară")?, ce constituie Formaţiunea de Turbuţa (fig. I, 7) aflorează pe v. Racova (între v. Blidăroaia şi p. Repaos) şi pe versantul
sud-estic al Mesesului.
Prin acelaşi semn grafic (fig. I, 7) este reprezentat un al doilea ciclu marin, ce începe
cu depunerea Grupului de Cluj. constituit din Stratele de Cluj şi din Marnele de Brebi.
Calcarul grosier de Cluj, organogen, are o largă dezvoltare în regiunea Clujului (Cheile Baciului, etc.}; fiind renumit ca materie primă pentru construcţii, unele de dimensiuni monumentale. În zona de influenţă a Porolissumului acest tip de calcar are o răspîndire mai mare
faţă de formaţiunile precedente, fiind întîlnit pe v. Racova, pe v. Ortelec (la Strîmtura),
spre obîrşia v. Ţigănişte şi într-o fîşie continuă pe versantul vestic al Meseşului, între dl.
Corniştea şi p. Drui. Aflorimentele din dl. Comiştea utilizate şi în zilele noastre pentru
piatră de construcţie, pe care N. Gudea (1989, p. 199) le presupune a fi fost una din sursele
de roci calcaroase pentru locuitorii antici, etalează aceste calcare de Cluj. Se impun analize
ulterioare comparative pe rocile din această ocurenţă şi piesele arheologice provenind din
roci calcaroase.
Etajul superior al Paleogenului (Oligocenul) este, din punct de vedere petrografic, un
nou „mozaic", fiind alcătuit din variate tipuri de roci sedimentare detritice şi calcaroase.
Unităţile litologo-stratigrafice aparţinind acestui interval sint: Membrul de Mera (fig. I,
8), avînd ca subdiviziuni Stratele de Roia (reprezentate prin bancuri de calcare, pe v. Ortelec) şi între capătul nordic al staului l\Ioigrad şi v. Jurteana), Stratele de Curtuiuş (marnoase, argiloase, cu intercalaţii de gresii şi cărbune, slab reprezentate în perimetrul de interes) şi Stratele de Moigrad (un facies local, prezent la sud de v. Ortelec, caracterizat prin
roci detritrice de granulaţii diferite, de la argile roşii-violacee la microconglomerate).
Oligocenul mediu (fig. I, 9), prin Stratele de Bizuşa (marne şi gresii calcaroase) şi
Stratele de Ileanda (argile fine nisipoase, sistoase, pe alocuri bituminoase) ocupă spaţii continue dar relativ restrinse, între v. Ortelec la nord şi v. Pomătului la sud, ca şi „insule"
de-a lungul unor falii la nord de llfăgura Moigradului şi în dl. Comoarei.
În succesiune urmează Stratele de Vatla Almaşului (fig. I, 10) respectiv, din cadrul
acestora, Stratele de Cetate (gresii depuse peste Stratele de Moigrad, pe dreapta drumului ce duce la cetatea romană) şi Gresia de Var (gresii cu intercalaţii de nisipuri cuartoasecaolinoase, în sud-estul perimetrului, ca şi în dl. Comoarei). Urmele medievale ale exploatarilor de gresie de la „Piatra Lată", pe v. Leanca, între satele Creaca şi Jac (N. Gudea
1989, după Teglas 1899), ce permit supoziţii în legătură cu o posibilă utilizare din timpuri
mai vechi, sunt legate de acest orizont geologic.
Cea mai mare suprafaţă in cadrul Bazinului Şimleu este ocupată de dtpozitele neogene. În partea bazalii a l\Iiocenului (fig. I, 11) s-au separat două orizonturi: unul marnos-grezos negricios, cu apariţii reduse la suprafaţă (la est ele dl. Puguiorul, pe v. Lupului şi pe valea ce coboară clin dl. Frumuşelul) şi un altul, superior, conglomeratic-marnos
(aflorin<l pe ~-. Rogoazele, dl. Puguiorul, v. f'igănişte, v. Blidăroaia, dl. Măguricea).
Din punctul de vedere al posibilelor surse materiale naturale, o pondere importantă,
depăşită doar de rocile magmatice clin regiune, o deţin tufurile vulcanice incluse în orizontul
tufului dacitic, alături de marne, gresii şi conglomerate, de vîrsta badeniană (fig. I, 12).
Această formaţiune poate fi paralelizată cu tuful de Dej din Bazinul Transilvaniei, sursa
renumită ca material de construcţie, în zonele sale ele dezvoltare. În Bazinul Şimleu tufurile dacitice verzui-albicioase ocupă suprafeţe relativ întinse, în jurul localităţilor Archid,
Chilioara, Valea Pomilor, Guruslău, Bocşa, Bădăcin şi o fîşie alungită pe direcţia NE- SV,
reprezentînd vechiul ţărm estic al golfului, care începe de la Hotarul Cehului, pînă la SE
ele oraşul Zălau, avînd o extindere mai mare în jurul localităţii ?.firşid.
În partea centrală a Bazinului Şimleu, în jurul insulei cristaline Heghisa, ca şi pe rama vestică a ~funţilor Meseş apar la zi formaţiunile sarmati€ne (gresii calcaroase, nisipuri
albe, calcare oolitice, conglomerate, marne, intercalaţii de tufuri bentonitizate) (fig. I, 13).
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Umplutura bazinului este constituită din marne, argile, nisipuri şi pietrişuri de vîrsta
(fig. I, 14), acestea fiind depozitele cu grosimea şi extensia maximă, peste care şi-a
pus amprenta cuaternarul, sub forma teraselor rîurilor, a aluviunilor şi a piemonturilor
(fig. I, 15 ).
Rocile magmatice din zona ?.Ioigrad-Şimleu Silvaniei
Rocile magmatice apar doar în partea estică a perimetrului, în apropierea localităţii
Moi grad.
Corpurile de roci magmatice realizează cîteva forme geomorfologice pozitive (dl. Mă
gura Moigradului, dl. Măguricea, dl. Citera, dl. Pomăt) şi de asemenea structuri hipoabisice
care nu realizează forme de relief proeminente, dezvoltate de-a lungul fracturilor complexe
(majore şi minore) din structura regiunii.
Petrologic se pot separa două tipuri de roci: riolite (ignimbritice' formate la sfirşitul
Cretacicului, in faza tectonică laramică, şi andezite alături de microgabrouri cuarţifere formate în timpul Neogenului, în faza tectonică styrică.
Riolitele sînt localizate în dl. Măguricea şi dl. Puguiorul din partea nord-vestid1 a
localităţii Moigrad (fig. I, 3). În dl. Puguiorul riolitele au fost identificate doar în două
mici iviri de pe versantul nordic şi sub formă de blocuri şi fragmente pe viroagele ce coboară de pe acestă culme spre localitatea Mirşid. În schimb în dl. Măguricea ivirile de riolite sînt mult mai extinse, aici existînd şi două foste cariere. Riolitele ignimbritice sînt
roci de culoare cenuşie, alb-gălbuie, dezvoltate în plăci, cu spărtura aşchioasă. Au textura
compactă sau fluidală, în masa rocii observîndu-se frecvent separaţii lenticulare de sticle
vulcanice de culoare cenuşiu înschisă. .
Rocile magmatice neogene (fig. I, 2j apar în partea de S-SE a localităţii Moigrad,
în dl. Măgura Moigradului, dl. Pomăt. dl. Citera, precum şi sub forma de corpuri mai mici
în jurul celor principale. Ele apar de-a lungul liniilor de fractură, sau ca injecţii ce stră
pung depozitele sedimentare oligocene.
Aceste magmatite sînt reprezentate prin microgabbrouri cuarţifere ce alcătuiesc corpul
principal de la Măgura Moigradului şi prin andezite în restul corpurilor.
-.. Microgabbrourile s!nt roci masive. cu spărtura neregulată, structura microgranularporfiridl, de culoare cenuşie. Andezitele prezintă o culoare cenuşie-verzuie sau roşietica, au
o spărtură neregulată şi structură porfirică în care se e,·idenţiază cristalele de feldspat şi
piroxen.
Rocile magmatice din zona Măgura ?.Ioigradului au fost utilizate încă din timpuri istorice la construcţii de drumuri şi clădiri, fiind cunoscute urme de vechi cariere în locul
numit „Băiste" (N. Gudea 1989); ele fac şi în prezent obiectul unor exploatări.
Roca magmatică apare în actuala carieră sub aspectul unor coloane prismatice alungite, nealterate. Aceste prisme se pot desprinde destul de uşor, <latorită fisurilor ce le separă, făcind exploatarea lor mai uşoară.
Analizele făcute pentru determinarea caracteristicilor hhr.;n -n:cu11'ce ale rccilcr indică valori ce permit utilizarea magmatitelor ca un bun şi util material pentru construcţii
şi mai ales pentru drumuri.
pliocenă

Lista

ocurenţelor

Localizare

de roci utile,

potenţiale

Roca

surse pentru „,•estigii arheologice" din estul
Bazinului Şimleu
Întrebuinţare

exploatabilă

2
Aluniş

Badou (Hereclean)
Benesat (Aluniş)

Bocşa

Borla

(Bocşa)

Gresie calcaroasă
(Form. ele Jibou)
Andezit
Tuf dacitic
Gresie calcaroasr1
(Form. de Jibou)
Şisturi cristaline
Tuf dacitic
Gips (oriz. tuf dacitic)
Tuf dacitic

3

-

Construcţii,

Constt ucţii

parnje
şi

Construcţii şi

Fundaţii şi

drumuri
drumuri

drumuri
placaje

Construcţii şi

Ciment, var
Piatra cioplită, piatra
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2
Chilioara

3
Construcţii, piatra brută,
Se slefuieşte frumos
Fabricarea varului

Tuf dacitic

Ciglean (Creaca)

Calcar compact
Str. de V. Almaşului
Gips lamelar
(oriz. tuf dacitic}
Tuf dacitic
Argila (Pliocen)

Coşeiu

Crasna
Cuceu

cioPlită.

Fabricarea ipsosului, construcţii

Construcţii

Fabricarea

cărămizilor

Pietriş

Construcţii

Andezit
Calcar fosilifer (Triasic)

Pentru drumuri
Piatra brută, cioplită, pentru
construcţii

Fetind.ia
Horoatul Crasnei
Jibou

Moigrad
Ortelec

Panic
Prodăneşti

(Creaca)
Stina (Zalău)
Silvaniei

Treznea

Valea Pomilor

Var

Zalău

-

Pentru fundaţii
Pentru drumuri
Pentru drumuri, fabricare Yarului

cristaline
(Pliocen)
Calcar (F. de Jibou)

- Balast nisipos (cuaternar)
Tuf dacitic

Mirşid

Şimleu!

Şişturi
Pietriş

Construcţii

Construcţii, piatră spartă

pt. drumuri, ciment
Uicrogabbrou cuartifer, andezit Pentru construcţii de drumuri.
Se fasonează şi şlefuieşte uşor.
Calcar gălbui
Construcţii drumuri, ciment.
(Calcarul de Cluj-Priabonian.)
Riolit
Pt. drumuri ca piatră spartă ;
blocuri cioplite, mozaiC, payele, borduri
Argilă (Pliocen)
Ceramică, ciment
Calcar cenuşiu
Fabricarea varului, construcţii,
(Str. de Valea Almaşului)
ceranuca
Gips (Formaţiunea de Turbuţa) Construcţii, fabricarea ipsosului
cimentului, obiecte de artizanat
Argilă marnoasă (Pliocen)
Cărămizi, ţigle, olane
Şisturi cristaline
Construcţii, drumuri, pa laje
întreţinerea drumurilor
Calcar (Pliocenl
Gresie calcaroasă
Construcţii
Construcţii case
Gips
Construcţii
Gips lamelar (oriz. tuf
dacitic)
Ca piatră brută
Tuf dacitic
Ceramica
Xisip cuarţos (Str. de
V. Almaşului)
Construcţii
Balast
construcţii case şi drumuri
Gresie calcaroasă
(Str. de V. Almaşului)
fabricarea de var
Calcar
Construcţii, drumuri
Gresie calcaroasă
(Gresia de Racoti)
Pietriş pentru întreţinerea druConglomerat
murilor
Plăci pt. pavaj, pietriş penhu
Şisturi cristaline
drumuri
Argilă (Pliocen)
Fabricarea cărămizilor, ţigle
lor, olanelor.
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J. Petrographie presumptlons eoneernlno lhP identlfleatlon of raw materlals
sourees for the arehaeologle vesllges o[ the Porollssum aren
(Summary)
The present paper îs the first of a series which is going to present the results of an
interdisciplinary study concerning the vast archaeological treasure of the Dacian- Roman
complex Porolissum.
Based 011 the mineralogical-petrographical similarities, investigated with some specific
analytical techniques, we intend to outline possible correlations between the sources (rocks
and minerals) and the large range of archaeological ,·estiges (buildings, inscriptions, stone
and metal objects for various purposes, jewelry, pottery).
In the attempt of establishing the autochthony/allochthony of the source-material we
considered that the area of interest according to the technological possibilities of the historical moment is represented by the eastern part of the Simleu Basin, between the Someş
Valley and ~Ieseş l\Its. in the E, SE respectively and a N- S alignment crossing the crystalline island" of Şimleu! Silvaniei.
Within this area, the types of metamorphic, sedimentary and igneous roqks are presented, in a chronological roder (fig. I). Finally, we introduce in a synthetic table, the main
localities near which appear orC'kS with physical-mechanical characteristics that recommend
them as possible ancient sources, as well as the most probable way of using them.
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Fig. I. - Harta geologică a părţii estice a Bazinului Şimleu (clupă O. Clichici - 1973)
Legenda : 1 - formaţiuni cristaline; 2 - roci magmatice neogene (microgabbrouri şi andezite) ; 3 - roci magmatice laramice (riolit~; 4 - Triasic; 5 - Formaţiunea ele Jibou (Danian-Paleocen); 6 - Stratele de Foidas, Str. de Căpuşu, Str. ele !nucu, Str. de Mortanusa
(Lutetian); 7 - Gresia de Racoti, Formaţiunea de Turbuţa, Str. de Cluj (Priabonian);
8 - Str. de Hoia, Str. de Curtuius, Str. de Moigrad (Rupelian) ; 9 - Str. de Bizuşa, Str.
de Ileanda (Rupelian); 10 - Str. de Cetate, Gresia de Var (Egerian); 11 - Orizontul marnos-grezos negricios, Orizontul conglomeratic-mamos (Egenburgian); 12 - Orizontul tufului
dacitic (Badenian); 13
Sarmatian; 14
Pliocen (Pontian} i 15 - Pietriş de piemont
(cuaternar); 16 - Cariera; 17 - Falie; 18 - Gips; 19 - Tufuri
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