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In literatura geologică exisU1 foarte pudate privind concreţiunile grczoase
si nu atât datorită raritătii lor c<ît faptului sc'1 ele nu au atras 'în mod spe~ial
atentia cerceUltorilor. In aceste condiţii
ni s~ pare justificată discutarea genezei .
lor cu atât mai mult cu cât, datorită for-:
mei au intrat în atenţi:-~ nespecialiştilor,
iar aprecierile lor sunt de n~ulte ori eronate.
Concreţiunile, in general, sunt aglomcriiri de substan\e minerale, ele form<1- sferici'i, eliptică ori neregulatc'1, care au luat
naştere la suprafaţa unor roci sedimentare in timpul formării lor (sindepoziţio
nal), sau în interiorul unor roci sedinkntare deja formate (postdepoziţional)_. Concreţiunile formate din nisip se cunosc su!J
numele de "concreţiuni grezoase" (trovanţi) şi ele iau naştere in nisipuri compacte, situate sub o stivt1 groasă de alte
sedimenle. Ele sunl de fapt nisipuri cimentale, gresii. In roca în care s-au format concreţiunile grezoase, în nisip, existau şi există soluţii apoase bogate (con2entrate, suprasaturale) în diferite substanţe
chimice (inclusiv carbonat de calciu) provenite prin dizolvare din rocile suprapuse
şi din apele remanonte Iapa fostului bazin
acvatic de seclimentare). Din aceste soluţii apoase, în anumite C'Oncliţii fizi~o-rhi
mice, se depune calciu!, sub form1'1 ele carbanat, în jurul granulelor de nisip ce înC'aclreaz<1 un fragment de rocă de altă natură, dar· care conţine calciu, fragment ce
a constituit "nucleul -- centru de concretionare". Factorii care controleaz<1 precipitarea calciului in condiţiile speciale în
care ·se află soluţiile apoasc elin nisipurile
compacte sarmaţiene sunt aceiaşi care deţine

termină

precipitarea mineralelor în mediu acvatic : concentruţia soluţiilor, concentraţia ionilor de hidrogen pH-ul,
potenţialul de oxidoreducere EH-ul,
temperatura, presiunea lit.ostalic<.i, presiunea hidrostatică, presiunea gazelor (fig. 1).
Presiunea este unul dintre cei mai importanţi factori şi ·ctmd spunem acest lucru ne bazăm pe faptul ştiut, că procesele naturale sunt controlate în zona superficială a scoarţei de presiunea litostatic<l, presiunea hidrostalici1, presiunea oxigenului şi presiunea dioxiclului de carbon. Dintre acestea, presiunea litostmi6t
(P Jito - - in bari;cm~) determină gradul
de porozitate al rocilor ; presiunea hidrastatică (P112o ), în funcţie de densitatea
apei (0,8-1,0 g/cm2), influenţează solubilitatea mineralelor ; presiunea oxigenului
şi a dioxidului de carbon, de asemenea.
In sistemul rocci - api1 - oxigen - dioxid de carbon, din partea superioară a
scoarţei, relaţiile sunt foarte complexe :
variaţiile acestora cletermim1 sensul de
desfăşurare a unui proces, iar modificarea valorii unuia se răsfrtmge şi asupra
celorlalţi. Astfel, Plito , ce determină porozitatea rocilor, influenţeaz<1 şi presiunea
hidrostatică, a apei, care, in circulaţia ei
prin spaţiile libere (pori, fisuri), favorizează procesele de dizolvare şi difuzie ionică, procese influenţate şi de presiunea
dioxidului de carbon. Creşterea presiunii
dioxidului de carbon, de exemplu, măreşte
mult solubilitatea mineralelor şi rocilor
carbonatice, proces care determină îmbogăţirea apelor în carbonat de calciu cu
~onsecinţţ:! în formarea concreţiunilor grezoase.
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Un alt factor important în Iorm:ii·ei
grezoase ca şi în alt(! procese de sedimentogenezt1 este apa. Molecula de apă are un "moment dipol" ridicat, dat de diferenţa dintre eleclronegativitatea hidrogenului şi aceea ::1 oxigenului, ceea ce determină proprietatea sa
de solvent şi facilitează hidroliza substantelor. Luarea în solutie a elementelor se
~·ealizează datorită forţei de atracţie ce se
ne~şle între dipoli şi ionii de la suprafaţ~i
cristalelor cu care apa vine în contact.
Legătura de hidrogen din cadrul moleculei de apă este puternică şi condiţionead1
v<îscozitatea şi tensiunea superficială a
apei - astfel determină direct mişcarea
apei (soluţiei) din pori şi p<'istrarea sau
precipitarea diferitelor sUbstanţe chimice.
Influenţa apei asupra rocilor poate fi
astfel sintetizat-! : stabileşte mediul fizicachimic de transformare a rodlor, prin variaţiile pH-uluî şi EH-ului ; determint:1 solubilizarea oxigenului şi dioxidului de carbon, favorizând acţiunea lor ; determin{\
solubilizarea, transportul şi depunerea
compuşilor chimiei.
· In procesul de formare a concreţiunilor
grezoase un mare rol revine dioxiduhti
de carbon. De fapt este important raportul dintre dioxidul de carbon şi calciu.
care, la rfmdul său, depinde de 'concentraţia ionilor de hidrogen. Calciu! este dizolvat sau precipitat în funcţie de concentraţia ionilor de hidrogen şi de conccntraţia lui în apă. Ca~+ precipită în ape
alcaline, iar separarea sa este influenţatt1
de ridicarea temperaturii, ajungfmd la limita sa de saturaţie prin încălzirea apelor
chiar dacii este solubil şi în soluţii reci.
O dată cu creşterea temperaturii solubilitatea dioxidului de carbon scade. Apa
încărcată cu dioxid de carbon descompune
uşor diferite minerale preexistente şi devine bicarbonantă. Scăderea la un moment
dat a presiunii parţiale a dioxidului de
carbon modifică echilibrul dioxid de carLan - acid carbonic, în sensul- creşterii
acestui raport şi determină precipitarea
carbonaţilor (inclusiv a carbonatului ele
calciu).
Yn general, apele reprezintă soluţii cu
caracter electrolitic (soluţii adevărate sau
reale) sau coloidal (soluţii coloidale) din
care la anumite concentraţii şi în anumite
condiţii do temperatură, presiune, pH, EH

etc:-.--are loc procesul de depunere a substanţelor pe cale chimic.:i.
Separarea compuşilor pe cale chimic<i,
prin precipitare, este un proces complex
care debuteaz[t în momentul în care fiecare element îşi atinge limita sa de saturaţie în solu(ia respectiv[L Dar precipitarea are loc numai la anumite valori ale
pH-ului. Astfel calciu! precipită în ape
alcaline, cu un pH cuprins între 8 şi 9,
aşa cum sunt, uneori, soluţiile din nisipurile sarmaţiene situate la adâncime, soluţii provenite din apa fostului bazin acvatic
de sedimentare, sau din apele meteorice
infiltrate în adânc. Aici, în aceste nisipuri
compacte, situate la adâncime, calciu!
ajuns la limita de saturaţie în respectivele
soluţ,ii alcaline, precipită printre granulele
de nisip din jurul "nucleului - centru de
concrcţionare", care nu este altceva dec~"H
tot· un fragment de rocă cu conţinut de
calciu (marnă), fragmente de cochHii sau
valve etc. Calciul precipită, sub fvrm~1 de
carbonat, în jurul acestor "nucle'-'" cu rol
de centre de concreţionare (similar centrelor de cristalizare), înconjurate de nisip, dar datorită presiunii strat:::·lor acoperitoare şi vitezei de circulaţie a soluţiei,
depunerea de carbonat nu poate fi uniformă, compactă şi sfericc'i, conform legii tensiunii superficiale, calciu} fiind silit să se
depună printre granulele de nisip, cimentându-le în juml "centrului de concreţio
nare", care are forme foarte diferite. Cimentarea nisipului începe în momentul în
care presiunea de depunere compactă a
carbonatului de calciu (de creştere) este
depăşită de presiunea stratelor acoperitoare (presiunea litostati61) şi carbonatul este
silit să se depună printre granulele de nisip, concentric şi radiar spre exterior, in
jurul nucleului. S-a constatat că sedimentele marine actuale, neconsolidate, au o
cantitate de 20-40% apă, dar ulterior,
fiind acoperite de alte sedimentc, în procesul de litificare, datorită presiunii litostatice, pierd 70-95° '0 din ea, producându-se astfel o creştere a salinităţii soluţiei rămase în rocă şi o schimbare a compoziţiei ionice prin absorbţia magneziului
din soluţie şi eliberarea calciului din rocă.
Astfel soluţia din rocă se îmbogăţeşte în
calciu, depăşind chiar concentraţia în elementul respectiv a apei mării. Fenomenul
respectiv a avut 1oc şi în cazul ni si purilor

concreţiunilor
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ms1poase, direcţiei şi vitezei de circulaţie
a soluţiei bogate in carbonat de calciu,
levigării unor enclave de alte roci aflate
în imediata vecinătate a nucleului, porozităţii rocilor (care dă soluţiei direcţii preferenţiale), sensului de difuzie a soluţiei
şi intersectării curenţilor de difuzie, can1.ităţii de soluţie, pulsaţiilor soluţiei, miş
cărilor microtectonice etc.
F'ormarea concreţiw1ilor grezoase a avut
Joc în urma fenomenelor şi proceselor fizica-chimice menţionate şi a durat timp
îndelungat, desf<.işurându-se în etape petrogenetice bine definite. Naşterea lor a
avut loc în etapa diagenetic<'i de transformare a sedimentelor in roci, care include
trei subetape : sindiageneza, anadiageneza
şi epidiageneza.
lncepând cu sindiageneza, prin acoperire
progresivă, în stiva de sedimente se creează un mediu rcducător caracterizat prin
expulzarea şi migrarea ascendentă a fluidelor din cuprinsul lor. Dar migrează de
fapt numai soluţiile cu un conţinut scă
zut în săruri, cele cu o concentraţie ridicată rămân ca soluţii interstiţiale adică
apa este eliminată, în cea mai mare parte
şi cu puţine substanţe chimice iar săru
rilc· se concentrează in apa rămasă -- datorită efectului de• membrană semipermeabilă pe care rodle pelitice il au asupra
fluidelor.
In aceste condiţii pH-ul mediul este
alcalin (intre 8 şi 9). ln timpul anadiagenezei, acoperirea (îngroparea) continuă
fan• ca sedimentde să-şi micşoreze volumul, granulele minerale să se apropie
unele• ele altele, cresc;înd astfel capacitatea lor de a intra în reactie favorizând
schimbul ionic difuz şi soiubilizarea. In
aeeast;'i etapă are o intensitate mai mare
cimPntarea sedimentelor prin carbonaţi,
silice, sulfaţi etc., precum şi formarea diverselor tipuri de structuri şi sigur a diferitelor tipuri de concreţiuni, care rezultă din relaţiile între granule şi ciment.
Nisipurile în care s-au format concreţiu
nile grezoase sunt, în general, depozite
sedimentare fine şi omogene din punct
de vedere granulometric, dar cu o compoziţie chimică variată şi o distribuţie
ncuniformă a mineralelor. În astfel de
sedimente există tendinţa de concentrare
a aceloraşi faze minerale in zone cu energie liberă mai mică şi ca satisface prin-

in care ulterior au apărut concreţiunile
grezoase.
In esenţă fenomenul de concreţjonare
cstc asemănător cu acela de cre~tere a
unui cristal introdus într-o soluţie suprasaturată de aceea!?i compoziţie. Aici rolul
eristalului este jucat de fragmentul uc
rocă cu calciu sau de cochilie, iar soluţia
suprasaturată o constituie apa îmbogăţitil
în carbonat de calciu. In această soluţie
din nisipuri, particolele de carbonat de
calciu trec din soluţie pe suprafaţa "nucleului de concreţionare".
Aceste nuclee se află, uneori, în num;!r
mare în nisipurile relativ bogate în soluţii
cu CaC0:1 şi materie organică, depuse în
bazine epicontinentale, cu ape calde, aproape de coastă. In jurul lor s-a depus
carbonatul de calciu din soluţiile interstiţiale formând concreţiuni grezoase. Dac;'i
în aceste nisipuri cantitatea de soluţie cu
carbonat dt• calciu ar fi fost mai mare s-ar
fi ajuns la gresii, ar fi rezultat grcsii. De
fapt, în multe deschideri naturale, apar,
alături de concreţiuni grezoast• izolate în
masa nisipului şi concreţiuni gn•zoase
prinse in strate de gresif .,gresii concTeţionarp". ce diferă net de gresiile cu urmP
dP valun sau curenti marini.
Când nucleele de 'concreţionare sp aflii
la distanţf' mari unele de altele în str<!i.ul gros de nisip compact, prin concreţio
narc se formează "concreţiuni simple",
mici sau mari, sferoidale, ovoidale, lenticularP etc.
Dacc1 douc'i sau mai multe "nuclee C'l:'nirc• de concretionare" se află la mi6t
distanţă unek d~ altele, prin concreţio
nare. concretiunile cresc si se unesc formând concre.ţiuni "compl~xe", "agrega te"
sau ,.îngem(mate". Forma concreţiunii, în
majoritatea cazurilor, este act'ea a nucleului de concreţionarP (cu o estompare a
muchiilor şi colţurilor), în cazul concreţiunilor "simple", iar in cazul celor "ingemănate" este o combinaţie de forme
simple, rezultantă a creşterii şi unirii formelor simple, cu respectarea formei iniţiale, dar cu o estompare a liniilor în zonele de concreştere. Faptul se explică prin
aceea că în jurul nucleului ele cresc concentric, iar creşterea are loc radiar în
toate direcţiile, inspre exterior. Desigur,
există multe forme ce diferă de nuclPu şi
acestea se datoresc neomogenităţii rocii
273
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cipiul lui Ramberg, conform căruia energia liberă a unor asemenea puncte de
concentrare este mai redusă şi deci fazele
mai stabile decât dacă ele s-ar găsi răs-,
pândite neuniform în toată masa sedimentului (Rădulescu şi Anastasiu, 1979). In
aceste nisipuri (care sunt asociaţii de minerale), formate din constituienţi cu compoziţii chimice diferite, prin difuzie şi
precipitare, se poate realiza concentrarea
fazelor subordonate şi individualizarea lor
sub formă de concreţiuni, nodule etc. (Fig.
10). Aceste formaţiuni, generate de procesele menţionate, sunt frecvente în nisipurile mioccne, în care diageneza nu este.
foarte avansată şi unde ele se conservi"t
şi se recunosc uşor.
"Punctele de concentrare" (zone cu energie liberă mai mică), de care am amintit anterior, au fost marcate, iniţial, în
nisipuri, de fragmentele bogate în carbonat de calciu, ce au constituit "rclicte" "centre" sau "nuclee de concrcţionare" în
etapa incipientă a procesului de formare
a concreţiunilor grezoase. Formarea concreţiunilor grezoase a început în stadiul
îngropării timpurii, care are un caracter
reducător, iar procesele fizica-chimice se
desfăşoară într-un mediu anaerob (Eh =
0,4-0,6; pH = 7,8) şi cu o circulaţie
restrictivă a soluţiilor.
In anadiageneză (în timpul îngropării
progresive) într-un mediu alcalin, are loc
redislribuirea materialului solubil şi UC'Zvoltarea cimentului. Spre "nucleele ---,
centre de concreţionare" - migrează c;;rbonatul de calciu din soluţii şi se depune
în jurul lor. Ulterior, prin aporturi succesive de CaC0;1, depunerea creşte, dar
ea nu poate împinge în exterior nisipul
în care se află nucleul si car banatul este.
silit să se depună pri~tre granulele de
nisip şi le cimentează, formând concreţiuni. Deci, presiunea stratelor acoperitoare (presiunea litostatică) fiind mai mare
decât presiunea de creştere a depunerii
calcaroase, CaC03 se va depune printre
granulele de nisip dând naştere concreţiunilor grezoase. Anadiageneza are loc
între limita inferioară a sindiagenezeJ..
{1-100 m) şi limita superioară a fenomenelor de metamorfism (circa 10 000 m)
şi afectează întreaga masă a sedimentelor,
conducând la litificarea lor. Intensitatea
proceselor fizica-chimice din această etapă
depinde de grosimea sedimentelor şi

timpul scurs de la acopPrirea de depozite
mai noi.
lngroparea progresivă conduce la crearea unui mediu reduci"ttor, cu un pH alcalin (pi-1 = 8-9), în care soluţiile interstiţiale remanente, prin migrarea ascendentă (expulzarea) a apei cu un conţinut
sei"tzut in s<iruri, capătă o concentraţie ridicată. În acelaşi timp sedimentelc .îşi
mi~orează volumul, granulele se apropie
şi astfel creşte capacitatea lor de a intra
in reacţie, uşurând schimbul ionic difuz
si solubilizarea. Aceste sedimente rămân
totuşi permeabile şi apa interstiţial<i, în
circulaţia ci, dizolvă şi redistribuie o parte
dintre substanţele chimice, modifid'md
pH-ul şi Eh-ul, conducând la crearea micromediilor spre care migrează CaC0: 1 şi
se depune cimentând granulelc de nisip in
concreţi uni.
In epidiageneză, după completa individualizare a rocilor, capătă o importanţă
deosebiti"t migrarea descendentă a apelor
mcteorice, sub influenţa cărora are loc o
rearanjare a elementelor componente ale
rocilor. Apele meteorice în circulaţia lor
deS<.'cndentă pe diaclazele din roci şi printre granule, dizolvă componcnţii solubili
(5ulfaţi, carbonaţi ele.), apoi în condiţii
favorabile, ei precipită. Etapa aceasta
(epidiagenetică) se caracterizează deci prin
interacţiunea dintre apelL' mcleorice şi
roci ce conduce la deplasări importante
de substanţe. Apele respective pot ajunge
la o concentraţie ridicati"t în direritL• substanţe chimice şi datorită greutăţii specifice mai mari se acumulează în adâncime,
in roci paroase, unde o parte din sub ...
sLanţcle dizolvate precipită.
In concluzie putem afirma că formarea
concreţiunilor grezoase începe în etapa
sindiagenetică (singenetică) prin formarea
"nucleelor - centre de concreţionare" şi
a ,.,concreţiunilor incipiente", se continu~
şi se desăvârşeşte în timpul anadiageneze1,
prin creşterea formelor, iar în epidiageneză are loc o "retuşare" a lor. In primele
două etape precipitarea calciului, care
duce la formarea concreţiunilor, are loc
din soluţii interstiţiale remanente suprasaturate, iar în etapa a treia şi din ape
meteorice concentrate, acumulate, datorită
gteutăţii specifice mai mari, în nisipul din
profunzime. Formarea concreţiunilor încetează în momentul în care sedimentul ni274
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puţin utile. Nisipuri compacte cu
concreţiuni grezoase există în multe localităţi din România, unele devenite bine
cunoscute prin bogăţia şi varietatea formelor. Ele seamănă cu "ceva", par creaţii
umane şi datorită formei lor au fost colectate de localnici, turişti şi apoi specialişti. Au împodobit şi împodobesc gospodăriile ţărăneşti, popasurile, parcurile şi
grădinile botanice (Cluj-Napoca) ; au fost
colectate de sculptori (C. Brâncuşi, I. Vlasiu) şi poeţi (I. Gheorghe) dar au intrat
şi în colecţiile particulare sau ale muze-

sipos, de grosimi apreciabile, ajunge m
apropierea suprafeţei sau la suprafaţă·,· dar
ea continuă în adâncime. Asemănătoare
concreţiunilor grezoase sunt concreţiunile
ealcaroase, concreţiunile silicioase şi septariile. Septariile nu sunt altceva decât
eoncreţiuni calcaroase, ce prezintă un sistem de fisuri umplute, in majoritatea cazurilor, cu calcit. Ele apar ca nişte corpuri sferoidale sau alungit-aplatizate şi se
formează în depozite bogate în substanţe
minerale coloidale, mai ales in m[lluri.
Ilie Turculeţ şi Leonard Olaru (1971:1) afir ...
mă că aparţia lor este legată de condensarea substanţelor coloidale în jurul unor
centre, fapt facilitat de anumite reacţii
chimice locale. lVL Vanessi. în 1964, publică un studiu detaliat asupra septari.:.
ilor, în care spune că în centrul nodulilo't
septariilor se observă o concentraţie mai
mare de material argilos şi material organic de tip sapropelic. Ele se formează cu
preponderenţă în sedimentcle argiloase cu
conţinut de carbonat de calciu şi materie

dar mai

elor. Muzeul din Bistrita este cel care deţine o interesantă colecţie de concreţiuni
grezoase, cu piese colectate din nisipurile
compacte sarmaţiene ce apar în deschiderile naturale din judeţul Bistriţa-Năsăud
(Domneşti, Crainimăt, Rusu Bârgăului
etc.). Multe dintre aceste concreţiuni grezoase (=trovanţi =dorobanţi =bălătruci
=microliţi), formaţiuni naturale, încântă
prin simbolurile pe care formele le emană,
constituie, poate, abstracţii curioase şi atrăgătoare, imagini stilizate de animale şi
oameni. Constituie poate cea mai perceptibilă legătură a geologicului cu arta.
Obiect artistic sau subiect de speculaţii
preistorice, ele dăinuie, punând încă întrebări tulburi'1toare despre naturi'1 şi arUl.

organică.

Concreţiunile grezoase au o textur;"t liniară, la majoritatea dintre ele stratificaţia nisipului fiind evidentă, iar cimentul

este poropelicular sau de îngrămădirc.
Forma lor ar permite clasificări multiple
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QUEl.QUES CONSIDEHATIONS CONCERNANT LE FOHMATION
DES CONCJH:TIONS GRESEUSES
-

Hesume-

Suite a l'etude des sables compacts, ă concretions greseuses presents en Roumanie, y compris
le territoire du departement de Bistriţa-Năsăud,
aux recherches dans le laboratoire et ă le lecture des ouvrages de specialite, l'auteur presente
son point de vue sur le formation des concretions greseuses. On presente les facteurs qui
ont conduit ă la genese des concretions greseuses ; on explique les conditions qui ont deter-

mme l'apparition d'une diversite de formes et
on parle de la valeur culturelle (artistique) de
ces formations naturelles.
Les images en marge du texte (des esquisses
et des photos) mettent en evidence les parametres du milieu ou ces concretions greseu-;es se
sont formees, la formation lithologique des forrnations sarmatien qui les comprennent et des
formes de la collection du musee de Bistriţa_

Tiparul executat sub cd. -:ws
la S.C. "Dosoftei" S.A. Iaşi,
·str. Sf. Lazăr nr. •l!l
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(după D. Radulescu şi IV. Anasfosiu, /979)
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Fig. 2. Procese diagenetlce în sedimente ca o funcţie a adâncimii lor de tngropare
(după Strahov, 1954 din D. Rădulescu şi N. Anastasiu, 1979).
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f>reeipifofri pH 'l

METAMORFI:JM

F'ig. 3. Zone de diageneză în

~

ŞI

ed'
IU subaerian şi submarin (după D. RădulesC'II
N. Anastasiu, 1979).
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Fig. 4. Caracterizarea etapelor de diageneză prin parametri pH şi EH al mediilor
naturale (după Fairbridge, 1967 - din D. Rădulescu şi N. Anastasiu, 1979).
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Fig. 5. .,Nuclee - centre de concreţionare" şi concreţiuni .,juvenile" (primele stadii
de creştere, de formare) din nisipurile compacte (gresiile nisipoase), Sarmatiene,
de la Crainmăt (BN).
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Fig. 6. Concretiuni grezoase in .,Râpa cu

păpu5i"

de la

Domneşti
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(BN).

E

w

---~

L

"'"1-----~

·."..,--

---..,

-·~

24

20
16
12

8

Fi9.7

SECTIUNE GEOLOGICĂ PRIN DEPOZITELE SARMAŢIENE DIN ,,RÂPA CU PĂPUŞI''
DE LA DOMNEŞTI ( BISTRIŢA-NĂSĂUD)

1"::-A:;·J

Nisip mediu granulat ,compact (aproape o gresie nisipoasă l,cenu~iu gălbui, cu
concreţi uni grezoase.

[A::•J

Nisip mediu granulat,compact,cenuşiu yălbui,cu concretJuni grezoase şi nuclee
de concreţionare marnoase.ucoperite de o crusta fero- manganoasă.

~

Nisip mărunt,cenu~iu·gălbui ,compact, cu nuclee de concreţionare.

1~/.i§;;J

Ni:;ip mediu granulat 1 cu pungi de marnd argiloasă şi nuclee de concreţionare.

EZJ

N"1sip mărunt, cenuşiu gălbui, compact.

~

Marna

~

Gresie cuartiticci dură.

cenuşie

triabila.
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Fig. 8.

Concreţiuni

grezoa.se, simple, în nisipurile compacte (gresiile nisipoase),
sarmaţiene, de la HIL~U Bârgăului (BN).
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Fig. 9.

Concreţiuni

grezoase, simple şi complexe (=' îngemănate colecţia Muzeului judeţean Bistriţa.
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PRINCIPALELOR AFLORIMENTE CU CONCRETIUNI GREZOASE IU ROMÂNIA
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