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ABSTRACT: Most impressive buildings of the world are made of stones and are 
of an amazing beauty. Stone is one of the most used building materials since 
man gave up the lifestyle of nomadic hunter‑gatherer and began to build 
permanent settlements. A large part of world history is recorded in stone. In 
terms of “built heritage geology” the paper aims to reveal some “secrets” of 
building stones.
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Notă introductivă
În această lucrare mi‑am propus să fac o trecere în revistă a câ‑

torva dintre rocile existente în scoarţa Pământului care sunt folosite 
ca pietre de construcţie, şi nu numai. Domeniul este destul de vast şi 
de aceea multe roci şi construcţii din piatră au fost omise, subiectul 
fiind aproape imposibil de epuizat. Deşi am încercat să ilustrez şi cu 
exemple din Romania punctul de vedere personal asupra patrimoniu‑
lui construit din piatră, acest lucru nu a constituit scopul lucrării de 
faţă care şi‑a dorit mai degrabă să fie o introducere în geologia rocilor 
şi a utilizării lor în construcţii cu exemplificări succinte din întreaga 
lume. Documentându‑mă am ajuns la concluzia că se poate scrie o 
lucrare extraordinară, de sine‑stătătoare, despre geologia patrimoniu‑
lui construit din Romania, care poate fi o provocare personală sau a 
cititorului. Exemplele sunt multe, diverse şi foarte atractive, începând 
cu davele dacice şi continuând cu cetăţile fortificate din nordul Do‑
brogei, cetăţile fortificate din Transilvania, oraşele medievale, bise‑
ricile din piatră, monumentele istorice ş.a.m.d. de pe teritoriul ţării 
noastre.
1 Cercetător ştiințific la Institul de Geodinamică „Sabba S. Ştefănescu” al Academiei Ro‑

mâne, membru al Diviziei de Istoria Științei a CRIFST al Academiei Române.
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Tipurile de roci folosite ca pietre de construcţii
Mai mult decât un simplu material pentru construcţii, piatra de 

construcţie2 a reprezentat un simbol al puterii şi bogăţiei. Este evident 
că atunci când omul a  construit pentru persistenţă şi impact piatra 
a fost materialul ales, fiind un material care asigură durabilitatea, ver‑
satilitatea şi frumuseţea structurilor.

Egiptenii au fost primii care au început să folosească pietrele de 
construcţie în cantităţi mari: granitul, calcarul, doleritul, şisturile, 
cuarţitul şi brecia sunt doar câteva dintre rocile folosite pentru a con‑
strui morminte, temple şi palate de‑a lungul văii Nilului.

Basoreliefurile şi sculpturile din alabastru şi calcar ale Asiriei, 
blocurile de alabastru ale palatelor minoice, arhitectura din marmură 
si calcar din Grecia şi Roma, sculpturile din trahit3 lăsate de cultura 
Maya, clădirile din laterit4 şi gresie de la Angkor Vat ale khmerilor 
din Cambodgia, elementele structurale şi decorative din piatră ale ca‑
tedralelor şi fortificaţiilor din Europa Medievală  – dar şi din Siria, 
Africa de Nord, Turcia, India –, ale palatelor, clădirilor publice şi in‑
dustriale din întreaga lume construite în stiluri arhitecturale uimi‑
toare, faţadele din plăci de piatră ale clădirilor moderne sunt exemple 
de valori inestimabile ale patrimoniului construit.

Piatra este termenul folosit pentru orice bucată de rocă care a 
fost detaşată din scoarţă. Piatra de dimensiune este termenul folosit 
pentru o piatră care poate fi extrasă, tăiată şi prelucrată la o dimen‑
siune specifică pentru a fi folosită într‑o clădire ca element structural 
sau ca decor.

Roca este partea solidă a Pământului, a  scoarţei, şi este alcătu‑
ită dintr‑un agregat de minerale. Mineralele, definite în sens ştiinţific, 
sunt substanţe naturale anorganice cu cristale simetrice care reflectă 
structurile atomice interne şi compoziţia chimică.

Din cele peste 2500 de minerale identificate şi clasificate indivi‑
dual sau în asociere, aproximativ 25 formează cea mai mare parte a 
rocilor utilizate în construcţii5. Rocile sunt incluse în trei grupuri care 
cuprind caracteristicile comune pentru modul lor de formare, com‑
poziţie şi textură, şi anume: magmatic, metamorfic si sedimentar.

2 Piatra de construcție – termen general folosit pentru orice tip de piatră folosită în con‑
strucții.

3 Trahit – rocă alcalină vulcanică de compoziție intermediară, uşor porfirică.
4 Laterit – un depozit rezidual de hidroxizi de fier şi aluminiu format prin alterarea rocilor 

în condiții tropicale.
5 Anon., (1957), Glossary of Terms for stone used in Building., British Standard 2847, British 

Standard Institution, London.
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Pentru ca rocile să poată fi folosite în construcţii trebuie să fie 
cunoscută nomenclatura petrologică a acestora, acestea fiind alese în 
funcţie de culoare, denumire şi duritate.

Culoarea unei roci reprezintă caracteristica sa vizuală cea mai 
importantă şi fără îndoială, culoarea este unul dintre factorii decisivi 
în alegerea unei roci, în special în scopuri decorative. Pentru definirea 
culorii rocilor geologii utilizează de obicei „Tabelul de culori al roci‑
lor”, editat de către „Societatea Geologică din America”. În acest tabel 
orice culoare este exprimată în termeni de valoare (proprietatea lumi‑
nii) şi cromatică (gradul de saturare). Ambele valori sunt numerotate 
şi astfel o culoare poate fi dată prin atribute numerice6.

Numele ar trebui să fie unic fiecărei roci. Din păcate, în comer‑
ţul cu pietre multora dintre acestea le sunt atribuite nume care nu res‑
pectă acest principiu şi care nu sunt nici conforme cu nomenclatura 
ştiinţifică geologică. De exemplu: cel puţin trei minerale diferite (va‑
rietăţi de agat şi obsidian negru) poartă denumirea de „onix”; aceeaşi 
rocă a primit denumirile de „Perla”, „Granitul perlat”, „Granitul perlat 
albastru”, şi anume un sienit care provine din Norvegia, Franţa (Verde 
Issoire), Grecia (Tinos) şi care a fost prezentat nu de puţine ori ca 
marmură sau serpentinit.

Numele ştiinţific al unei pietre este foarte important după cum 
sublinia şi Anderson (1939): „Pentru scopurile pur comerciale ale no‑
menclaturii, în conformitate cu practica strict ştiinţifică, ar putea pre‑
zenta un avantaj… clientului fiindu‑i dată o specificaţie particulară 
care oferă o mai bună şansă de a obţine tipul de rocă care se potri‑
veşte cel mai bine scopului propus, în timp ce proprietarul carierei 
este obligat să furnizeze produsul care se va dovedi cel mai potrivit”.

Duritatea reprezintă o proprietate fizică importantă a minerale‑
lor, fiecare mineral având propria duritate, definită ca rezistenţa la 
abraziune. Duritatea (D) este rezultatul configuraţiei atomilor şi este 
exprimată ca un număr pe scara lui Mohs7 a durităţii.

Este destul de dificil să se exprime duritatea unor roci deoarece 
aceasta este un agregat de minerale şi fiecare mineral în parte are pro‑
pria duritate. Prin urmare duritatea unei roci poate fi exprimată doar 
în termeni relativi. Un test rapid şi eficient al măsurării durităţii unei 
roci este acela de a o freca pe o filă veche. O rocă moale va lăsa mai 
multă pulbere pe filă şi nu va zgâria, iar o rocă tare va lăsa mai puţină 
6 Galben verzui pal 10Y8/2, cromatica 10Y, valoarea 8, saturația 2. Y este inițiala de la 

„yellow”, galben în lb. engleză.
7 În 1821 Friedrich Mohs a aranjat 10 minerale într‑o ordine crescătoare, în care fiecare 

mineral din poziția superioară zgârie pe cele din poziția inferioară din scară.
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pulbere sau chiar deloc şi va zgâria. Acest lucru nu denotă că o rocă 
dură va fi mai potrivită pentru construcţii decât o rocă moale. Rezis‑
tenţa la sfărâmare a unei roci este ghidul preferat al specialiştilor pen‑
tru alegerea ei în construcţii.

Rocile magmatice
O rocă magmatică se formează din magma răcită în interiorul 

Pământului – rocă magmatică intruzivă sau plutonică – sau din lava 
răcită după o erupţie vulcanică la suprafaţa Pământului – rocă mag‑
matică extruzivă sau vulcanică.

Rocile magmatice sunt de obicei un ansamblu de silicaţi şi în 
funcţie de cantitatea de dioxid de siliciu (SiO2) pot fi acide, interme‑
diare, bazice şi ultrabazice8.

Rocile magmatice folosite ca pietre de construcţii: 

Rocile magmatice plutonice acide: 
Granitul este o rocă magmatică plutonică acidă care are o gamă 

destul de limitată de minerale în compoziţie. Familia granitelor in‑
clude membri care conţin cuarţ în proporţii variabile, feldspaţi pla‑
gioclazi, feldspaţi potasici9 şi un mineral feromagnetic de culoare în‑
chisă, care este de obicei reprezentat de biotit sau hornblendă.

În termeni generali pentru construcţii granitul poate fi descris 
ca o rocă compactă, cristalină, cu o structură uniformă. Granitul pre‑
zintă o gamă de culori, este rezistent la uzură, impermeabil, rezistent 
la poluare şi poate suporta un grad ridicat de şlefuire.

Piramida Roşie din Egipt (secolul 26 î.Hr.), denumită după tenta 
uşor purpurie a suprafeţelor din granit, este a treia ca mărime dintre 
piramidele egiptene. Marea piramidă din Giza (2580 î.Hr.) conţine 
un sarcofag uriaş realizat din „Granitul roşu de Aswan”. Piramida cea 
mai afectată dintre toate, şi anume Piramida neagră, care datează din 
vremea dinastiei lui Amenemhat al III‑lea, a avut o cheie a bolţii (py‑
ramidion) din granit şlefuit care acum este expusă în sala principală 
a Muzeului egiptean din Cairo. De asemenea, granitul a fost folosit în 
Egiptul antic pentru coloane, la pragurile uşilor, pervazuri şi la placa‑
rea pereţilor şi podelelor.

Egiptul a furnizat încă din anul 4000 î.Hr. granit cu hornblendă10 
cu magnetită ca mineral accesoriu şi care provenea din regiunea 
8 Termenii se referă numai la compoziția chimică a rocilor.
9 Ortoclaz
10 Granit cu hornblendă, de culoare roz şi alcătuit din plagioclaz şi feldspat, cuarț şi o can‑

titate scăzută de muscovit şi hornblendă cu magnetit ca mineral accesoriu.
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Aswan. Acesta este cunoscut în lume ca piatra celor douăzeci şi două 
de ace ale Cleopatrei. La ora actuală se mai găsesc doar câteva exem‑
plare din „Acele Cleopatrei”, dintre care amintim pe cele mai celebre: 
două obeliscuri gemene în Londra, pe malul Tamisei, şi în Central 
Park din New York, iar altul în Place de la Concorde, Paris. Obelis‑
curile sunt făcute din granitul roşu, din Aswan, şi au aproximativ 21 
m înălţime. Cele 2 obeliscuri gemene de la Londra şi New York au 
fost ridicate în jurul anului 1450 î.Hr. la porunca regelui egiptean Tu‑
tmes al III‑lea în oraşul egiptean Heliopolis, au fost mutate de că‑
tre romani din „Oraşul Soarelui” în Alexandria în anul 12 d.Hr., şi 
au fost transportate în Anglia, respectiv SUA, la sfârşitul secolului 
al XIX‑lea. Numele de „Acele Cleopatrei” este de fapt o invenţie ro‑
mantică, obeliscurile aveau deja mai mult de 1000 de ani în vremea 
reginei Cleopatra a VII‑a Egiptului. Obeliscul parizian a fost primul 
descris cu acest nume în anul 1877, dar oficial era cunoscut ca „Obe‑
liscul din Luxor”.

Numeroase temple hinduse din sudul Indiei, îndeosebi cele con‑
struite în secolul al XI‑lea de către regele Rajaraja Chola I, compara‑
bile cu „Marea piramidă din Giza”, au fost construite din granit.

Dat fiind faptul că incaşii nu foloseau roata, rămâne şi la ora ac‑
tuală un mister cum au reuşit să urce pe o culme de munte din Anzi, 
la o diferenţă de nivel de 450 de metri faţă de un afluent al Amazonu‑
lui, pietrele masive de granit care au fost folosite la construirea „ora‑
şului pierdut al incaşilor”, după cum îl numeau istoricii aflaţi la în‑
ceputul secolului trecut în căutarea „ultimului refugiu al civilizaţiei 
Inca”. Machu Picchu, căci despre această ultimă citadelă a civilizaţiei 
Inca este vorba, a  fost construit în jurul anului 1450, la porunca ce‑
lui de‑al nouălea împărat al Regatului Cusco şi totodată fondatorul 
imperiului Inca, şi anume Pachacútec. Concentrată pe un platou ce 
măsoară 530 m lungime şi 200 m lăţime, zona construită a oraşului 
cuprindea 172 de locuinţe realizate din „blocuri de granit decupate 
atent şi legate fără să se fi folosit ciment”11.

Granitul a fost şi este folosit extensiv, având multiple utilizări, iar 
exemplele sunt numeroase. Oraşul Abeerden din Scoţia, care este în 
principal construit din granitul local, este cunoscut ca „Oraşul de gra‑
nit”. De asemenea, datorită abundenţei sale granitul a  fost folosit la 
fundaţiile caselor din Noua Anglie.

11 Cf. exploratorului şi istoricului american Hiram Bingham, cel care a descoperit Machu 
Picchu în anul 1911.
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Datorită durităţii şi rezistenţei la erodare, intemperii, granitul a 
fost utilizat la pavarea trotuarelor, străzilor, bordurii trotuarelor, pen‑
tru terasamente etc.

Prima calea ferată americană The Granite Railway a  fost con‑
struită în 1820 pentru a transporta granitul extras din carierele din 
Quincy, Massachusetts, la fluviul Neponset. În mod neobişnuit gra‑
nitul a  fost chiar folosit pentru construirea şinelor unui tramvai în 
anul 1820, în oraşul Devon din Anglia, este vorba de Haytor Granite 
Tramway.

În Londra, piatra a fost folosită în construcţia clădirilor National 
Gallery, British Museum şi lui London Bridge.

În Italia există numeroase cariere de granit. Cele de la Baveno au 
dobândit mai mult decât o reputaţie locală. De culoare roz‑roşietică 
pală şi cu granulaţie fină, această rocă a fost utilizată foarte mult, în‑
cepând cu construcţia clădirilor care datează din secolul al XVI‑lea. 
Insula italiană Sardinia furnizeaza cea mai mare cantitate de granit 
care este exportat pe scară largă: „Sardinia gri”, „Sardinia bej”, „Sar‑
dinia coral” şi „Sardinia roz” sunt cele mai spectaculoase varietăţi de 
granit.

Sankt Petersburg din Rusia este supranumit şi „Veneţia Nordu‑
lui”, renume datorat canalelor prin care fluviul Neva străbate oraşul. 
Podurile şi cheiurile de granit îi oferă oraşului o frumuseţe aparte. În 
Piaţa Palatului se găseşte un monument deosebit ridicat în anii 1930–
1934 şi dedicat împăratului Alexandru I, şi anume „Coloana Alexan‑
dru”, monument realizat dintr‑o singură bucată de „Granit roşu de 
Finlanda”. Coloana din granit este cea mai înaltă din lume (47,5 m) 
şi în ciuda celor 600 de tone este atât de bine montată încât nu a avut 
nevoie de nici un adaos la bază care să‑i asigure stabilitatea.

Rezistent la ploile acide şi mult mai durabil granitul a înlocuit de 
multe ori marmura ca material pentru monumente, pietre de mor‑
mânt şi memoriale.

Datorită durabilităţii şi calităţilor estetice granitul şlefuit poate fi 
o alegere şi pentru mobilierul domestic, de exemplu pentru blaturile 
de bucătărie.

Cibleurile12 sunt în mod tradiţional realizate din granitul „Ailsa 
Craig”, primele fiind făcute în 1750. Aproximativ 70% dintre pietrele 
folosite acum sunt din acest granit, deşi insula Ailsa Craig, care apar‑
ţine Scoţiei, este declarată rezervaţie naturală şi carierele au fost închise.

12 Obiect în formă de clopot, cu un mâner de prindere la partea superioară, folosit în jocul 
de curling.
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Pentru ţara noastră ilustrăm folosirea granitului la construi‑
rea Mausoleului din Parcul Carol, Bucureşti. Mausoleul şi Mormân‑
tul Eroului Necunoscut din Parcul Carol fac parte dintr‑un ansamblu 
comemorativ al eroilor neamului care au participat la primul război 
mondial şi care şi‑au dat viaţa pentru întregirea ţării. Ansamblul mai 
cuprinde Arcul de Triumf din Bucureşti, Catedrala Încoronării de la 
Alba Iulia, Mausoleul de la Mărăşeşti şi Crucea Eroilor Neamului de 
pe muntele Caraiman.

Mausoleul din Parcul Carol, denumit la inaugurare, la 30 decem‑
brie 1963, „Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi 
a patriei, pentru socialism”, a fost construit în cinstea militanţilor re‑
voluţionari socialişti. Pentru a se putea încadra în termenul de pre‑
dare foarte scurt arhitecţii au fost nevoiţi să se „inspire” în cea mai 
mare măsură tocmai dintr‑un proiect supervizat de Antonescu, cel al 
istoricului de artă român Alexandru Tzigara‑Samurcaş.

Monumentul, conceput ca o necropolă, are o  bază masivă de 
forma stelată, placată cu granit negru, pe care sunt amplasate cinci ar‑
cade zvelte placate la rândul lor cu granit roşu. Baza conţine în inte‑
rior o incintă circulară (rotondă), căptuşită cu plăci din granit roşu, a 
cărei boltă (cupolă) interioară este ornată cu un mozaic italian aco‑
perit cu foiţă de aur. Pentru placările exterioare granitul roşu şi cel 
negru au fost importate din Suedia. La înfiinţare, pe terasa superi‑
oară a monumentului ardea în permanenţă o flacără într‑o amforă de 
granit ca simbol al amintirii păstrate celor care au slujit cauza clasei 
muncitoare. În anul 1991 mausoleul a fost dezafectat, iar osemintele 
reprezentaţilor comunişti au fost exhumate şi mutate în alte cimitire. 
Printr‑o hotărâre de guvern dată în anul 2006 s‑a decis ca ansamblul 
monumental alcătuit din fostul Mausoleu, Mormântul Ostaşului Ne‑
cunoscut şi hemiciclul, să fie denumit Memorialul Eroilor Neamului 
în contextul aniversării „Centenarului Parcului Carol I”.

Rocile magmatice plutonice intermediare: 
Sienitul este o rocă alcătuită majoritar din hornblendă şi feldspat 

ortoclaz şi prezintă o varietate de culori care se extinde de la nuanţele 
de gri la cele roşiatice. Sienitul poate fi considerat un granit fără cuarţ. 
Sienitul este una dintre rocile cele mai frecvent observate în clădirile 
din piatră din majoritatea oraşelor mari ale lumii. Acest lucru se da‑
torează şi notorietăţii unei roci speciale, şi anume larvikit‑ul (din re‑
giunea Larvik, Norvegia), care prezintă o structură ciudată dată de 
feldspaţii intricaţi, lumina fiind reflectată pe direcţii diferite de cris‑
tale, astfel formându‑se un pattern de interferenţă şi irizaţie, numit 
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schiller. Roca sienitică cunoscută sub diverse denumiri ca „Granitul 
perlă”, „Perla Imperială”, „Perla luminoasă”, „Perla întunecată”, „Albas‑
tru Regal”, a fost folosită pe scara largă la frontispiciile magazinelor şi 
faţadele caselor publice. Roca poate fi admirată pe High Street, în Ma‑
rea Britanie, la faţadele băncilor, cărora le oferă un aspect strălucitor 
prin gradul ridicat de şlefuire şi reflexele spectaculoase ale feldspaţi‑
lor constituenţi.

Dioritul este o rocă plutonică intermediară destul de abun‑
dentă, granulară, alcătuită în majoritate din feldspat plagioclaz şi 
hornblendă şi poate conţine de asemenea unul dintre piroxeni (un 
grup de silicaţi complecşi). Caracteristic îi este aspectul pătat în 
alb şi negru, deoarece mineralele închise la culoare apar în rocă ca 
nişte pete. Cuarţul poate să fie prezent în diorit, şi astfel roca va fi un 
cuarţ‑diorit care poate fi vândută ca granodiorit.

Dioritele de culoare închisă se folosesc la monumente funerare, 
dar şi la pavarea străzilor. Ca o curiozitate poate fi amintit faptul că în 
Egiptul antic dioritul era folosit ca daltă pentru sculptură. Din această 
perioadă provine o statuie din diorit şlefuit, tehnica realizării acestei 
sculpturi neputând fi explicată de arheologii egiptologi.

Cel mai cunoscut diorit este „Granitul de abanos”, din Suedia, de 
culoare neagră cu pete lucioase metalice. Faţada de la nivelul inferior 
al Empire State Building este placată cu această rocă, dar şi faţada In‑
stitutul Francez de Petrol, din suburbia Rueil Malmaison (Seine), din 
Paris.

Rocile magmatice plutonice bazice: 
Gabroul este o rocă pestriţă cu nuanţe de gri şi negru, dură şi 

compactă, compusă în principal din minerale ca olivină, piroxeni, 
feldspaţi plagioclazi (de ex. labradorit) care îi oferă o culoare mai des‑
chisă. Mineralele care conţin fier sunt minerale accesorii şi fiindcă 
roca este de obicei bogată în ele va tinde să se altereze mai uşor de‑
cât alte roci magmatice acide. Gabroul este folosit la placarea decora‑
tivă a faţadelor clărilor, îndeosebi când are un conţinut mai bogat în 
feldspat, ca de exemplu „Granitul negru”, din Suedia, care atunci când 
este foarte şlefuit poate fi confundat cu marmura. Acesta decorează 
interiorul Hotelului Ritz din Londra.

Rocile magmatice ultrabazice: 
Serpentinitul este o rocă secundară alcătuită în majoritate din 

mineralul serpentinit care s‑a format prin serpentinizarea rocilor 
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ultrabazice. Roca se poate prezenta pătată, dungată, de culori diferite: 
negru, roşu, verde, gri, alb murdar. Numele de „serpentin” vine de la 
asemănarea aspectului rocii cu pielea unei şarpe.

Zonele din Piedmont (Italia) şi Tesalia (Grecia) sunt surse im‑
portante de serpentinit decorativ. Roca este breciată şi este constitu‑
ită din fragmente angulare fie mici, fie mari, de culoare roşie, vio‑
let, verde, gri, uneori neagră, care se prezintă ca nişte vinişoare ce se 
umflă şi apoi îngustează, unele conţinând calcit alb în contrast. Verde 
Antico extras de lângă Larissa, Grecia, este o varietate de serpentinit 
remarcată prin peticele de calcit şi Rosso di Levanto, extras de lângă 
Levanto, Italia, este un serpentinit predominant roşu, sau roşu închis, 
cu vinişoare albe de saponit13 (numit sapone de către italieni).

Serpentinitul grecesc şi cel italian au fost extensiv folosite în lu‑
crările ecleziastice, în ornamente, încrustaţii şi mobilier, dar şi în orna‑
mentele construcţiilor laice, de exemplu la frontispiciile magazinelor.

Rocile din intruziuni minore: 
Porfirul desemnează o rocă magmatică de orice compoziţie care 

conţine cristale evidente, relativ mari, cunoscute ca fenocristale, şi 
care se găsesc într‑o masă fin granulară. Fenocristalele sunt de obicei 
din cuarţ (porfir cuarţifer) sau feldspat (porfir feldspatic) sau din am‑
bele (porfir cuarţo‑feldspatic).

În contextul arheologic, o importanţă considerabilă prezintă 
„Porfirul verde”, din Grecia, şi „Porfirul verde”, din Egipt. Ambele roci 
au fost pe larg folosite ca pietre ornamentale încă din zorii imperiului 
roman. Piatra din Laconia, din Grecia, de obicei cunoscută ca Porfido 
Verde Antico, este faimoasă pentru porfirul verde deschis cu fenocris‑
tale de labradorit care se găsesc într‑o masă fin granulară de culoare 
verde închis. Roca a fost folosită extensiv, în scopuri decorative, în 
bisericile din Roma, cum ar fi Santa Maria Maggiore şi San Pietro in 
Vincoli, dar şi în biserica San Vitale din Ravenna.

Doleritul este o rocă închisă la culoare, verde închis sau negru, 
grea, mediu granulară alcătuită majoritar din plagioclaz şi piroxeni. 
Romanii au construit o parte din zidul lui Adrian de pe creasta ab‑
ruptă a aflorimentului din dolerit, Great Whin Sill (Marea Britanie), 
folosind ca material de construcţie roca din sill14. Rocile magmatice 
nu sunt întotdeauna folosite în starea lor naturală. De exemplu, o rocă 
13 Saponit – o varietate masivă, compactă de talc.
14 Sill – un corp magmatic concordant, tabular, sau ca o filă, de mărime variabilă, de la 

câțiva cm la sute de m grosime.
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doleritică, numită „Rowley Rag”, din Rowley Hill (Marea Britanie), a 
fost topită şi turnată în matriţe pentru a produce trepte, cornişe, pi‑
cioare pentru mese şi dulapuri.

Rocile magmatice extruzive: 
Tuful vulcanic este un termen folosit, indiferent de compoziţie, 

pentru cenuşa vulcanică consolidată, fin granulară, . Clasificarea se 
face după mărimea granulei, dar şi în funcţie de tipul originar de lavă, 
de exemplu există tuf andezitic, dar şi tuf bazaltic. Tufurile apar în 
Europa continentală, în special în văile Brohl şi Nette, din regiunea 
Eifel, Germania, şi în regiunea de lângă Roma, Italia.

O cenuşă vulcanică trahitică, numită „Pozzalana”, sau „Pozzu‑
lana”, care a fost sfărâmată şi amestecată cu var pentru a produce ci‑
mentul hidraulic15 şi căreia i‑au fost adăugate travertin sfărâmat for‑
mează un beton ieftin, rezistent, cu un timp îndelungat de viaţă. 
Numele pozzolana16 vine de la portul Pozzuoli unde se găseşte acest 
tip de cenuşă.

Varietăţile compacte de tuf au fost folosite ca pietre de construc‑
ţii în Roma.

Sticla vulcanică. În anumite condiţii geotectonice şi de relief lava 
acidă a curs pe suprafaţa Pământului atât de rapid încât nu a avut 
timp să cristalizeze. În schimb s‑a solidificat formând o sticlă natu‑
rală, numită obsidian. Atunci când este nealterată roca are culoa‑
rea neagră strălucitoare, este dură, casantă, cu spărtură concoidală 
şi margini extreme de ascuţite. Deşi sticla vulcanică este închisă la 
culoare, fragmentele subţiri sunt luminoase şi transparente. Datorită 
lustrului lucios roca a fost prelucrată în oglinzi, unele mostre din Val‑
ley of Mexico fiind expuse la Smithsonian Museum din Washington, 
DC. Grecii antici şi romanii au prelucrat‑o ca piatră preţioasă.

Piatra ponce este o sticlă vulcanică veziculară, similară în com‑
poziţie cu obsidianul. De obicei roca este mărunţită ca o pulbere fină 
pentru a fi folosită ca abraziv, dar este folosită şi ca un material izolant 
la clădiri.

15 Cimentul hidraulic este un ciment care se întăreşte chiar sub apă şi poate fi folosit la lu‑
crările hidraulice.

16 Multe materiale sunt pozzolanice. Termenul este folosit pentru orice substanță care în 
sine nu este ca un ciment şi care amestecată cu mortar de var capătă proprietăți hi‑
draulice şi rezistență.



231Un punct de vedere geologic asupra patrimoniului construit

Bazaltul este o rocă vulcanică bazică de culoare gri închis, sau 
neagră. Când se alterează capătă culoarea roşcată. Este o rocă grea, fin 
granulară şi compusă în principal din plagioclaz şi de obicei din augit. 
Deseori bazaltul conţine cristale de magnetit şi alte minerale ca oli‑
vina. Dacă sunt prinse gaze roca poate fi veziculară, scoriacee sau vi‑
troasă. Bazaltul apare în curgeri de mare întindere, de exemplu în Pla‑
toul Columbia care acoperă zone din statele Oregon, Washington şi 
Idaho. Datorită faptului că aceste curgeri răcite de bazalte au o formă 
columnară, coloanele pot fi detaşate uşor în exploatare. Carierele 
Bonn şi Coblenz, din Germania, au furnizat coloane de bazalt gata di‑
mensionate care pur şi simplu au fost reasamblate şi folosite extensiv 
pentru digurile de la mare, din Olanda. Bazaltul din zona Eifel a fost 
folosit la construirea catedralei Cologne căreia i‑a oferit o notă impre‑
sionantă. În Islanda, clădirea parlamentului de la Reykjavik ilustrează 
teoria conform căreia atunci când omul construieşte pentru statut şi 
impresie, construieşte din piatră.

Ruinele cetăţii Rupea, situată la 50 km de oraşul Braşov, constru‑
ită şi extinsă în secolele al XIV‑lea  – al XVII‑lea, se găsesc în zona 
rezervatiei geologice Dealul Cohalm  – „Bazaltele de la Rupea”. Su‑
prapusă peste straturile de istorie ale aşezărilor din paleolitic şi neoli‑
tic timpuriu, aşezării dacice Rumidava şi castrului roman Rupes – de 
unde îi vine şi numele (rupes = piatră, stâncă) –, cetatea a rezistat de‑a 
lungul tuturor intemperiilor istorice (jafuri, asedii, epidemii de ciumă 
etc.), chiar şi atunci când comuniştii au dorit să folosească bazaltul 
din soclul cetăţii pentru pavarea străzilor localităţii Rupea. La ora ac‑
tuală, la fel ca şi alte situri arheologice deosebite din ţară, cetatea a că‑
zut victimă timpurilor actuale în care contemporanii investesc prea 
puţin în renovarea şi conservarea patrimoniului construit.

Andezitul (sau Islanditul) este o rocă vulcanică de compoziţie 
intermediară, având o granulaţie fină, de culoare brună, violetă, până 
la cenuşie. Este în general considerat un tip intermediar între bazalt şi 
dacit. Conţinutul tipic de minerale cuprinde plagioclazi şi piroxeni şi/
sau hornblendă, iar magnetitul, zirconul, apatitul, ilmenitul, biotitul şi 
granaţii sunt minerale accesorii. De asemenea feldspatul alcalin poate 
fi prezent în cantităţi reduse. Andezitele sunt caracteristice zonelor de 
subducţie, cum ar fi marginea de placă vestică a Americii de Sud. De‑
numirea rocii provine de la Anzii Cordilieri, iar denumirea de Islan‑
dit17 de la ţara de origine, Islanda.

17 Acest tip de andezit conține minerale porfirice ca zeoliți şi leucit.
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La Sarmizegetusa Regia (= cea regească), fosta capitală a Daciei 
preromane, situată în satul Grădiştea Muncelului, judeţul Hunedoara, 
s‑au descoperit mai multe sanctuare de tip rectangular şi circular, 
unele făcute din calcar, iar altele din andezit. Construcţiile din ande‑
zit datează din timpul domniei lui Decebal. În zona sacră se găseşte şi 
„Discul solar”, un disc de andezit cu diametrul de 7 m care reprezintă 
soarele şi care era folosit pentru măsurători astronomice.

Inaugurat la 28 septembrie 1924, în memoria eroilor primului 
război mondial, Mausoleul de la Mărăşeşti este cel mai impunător din 
ţară, dar şi din Europa. Mausoleul este construit din beton armat pla‑
cat cu blocuri din „andezit de Deva” şi are o formă circulară – 30 m 
înălţime şi 40 m în diametru. Partea superioară a monumentului se 
termină cu o cupolă – Cupola Gloriei – a cărei bază este flancată de 
patru vulturi sculptaţi în „andezit de Deva” şi care este înconjurată de 
o imensa friză în basorelief, cu o suprafaţă totală de 100 m2.

Dacitul este o rocă vulcanică care conţine cca. 65 % dioxid de 
siliciu. Denumirea de dacit provine de la numele provinciei romane 
Dacia. Roca este alcătuită în majoritate din feldspat plagioclaz, bi‑
otit, hornblendă şi piroxeni (augit şi/sau enstatit). Conţine cuarţ 
ca fenocristale rotunjite sau ca mineral al masei de bază. Masa de 
bază a acestor roci este compusă din plagioclaz şi cuarţ. Dacitul are 
o structură cristalină fină, de culoare cenuşie albăstruie cu nuanţe de 
brun. Cantităţi mai importante de dacit s‑au găsit la erupţiile vulca‑
nilor Mount St. Helens (1980) şi Pinatubo (1991). Există şi varietati 
colorate de dacit care au fost folosite cu secole în urmă ca obiecte de 
podoabă.

Rocile metamorfice
O rocă metamorfică este o rocă din scoarţa Pământului care a 

suferit modificări structural  – texturale şi minerale, determinate de 
creşterea temperaturii, presiunii şi adâncimii de îngropare sau de 
creşterea temperaturii prin penetrarea de către intruziuni  – în acest 
caz rocile sunt restructurate şi recristalizate prin procesul numit me‑
tamorfism de contact. Atunci când rocile sunt afectate de către tem‑
peratură şi/sau stresuri ridicate generate de cutările scoarţei, ele sunt 
expuse metamorfismului regional. O rocă este expusă la metamor‑
fismul regional în grade diferite. Produsele tipice ale metamorfismu‑
lui termic şi regional care de obicei sunt folosite pentru construcţii 
sau decorări sunt marmura (generată prin metamorfism de contact şi 
regional) şi şistul (generat prin metamorfism regional).
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Rocile metamorfice folosite ca pietre de construcţie: 

Şisturile. Denumirea generică de șist este dată celor mai abun‑
dente roci metamorfice care prezintă o dispunere aliniată a minera‑
lelor plate şi alungite, structură cunoscută ca şistozitate. Numeroa‑
sele varietăţi de şist sunt numite după mineralele distinctive pe care 
roca le conţine şi cel mai cunoscut este micaşistul. Datorită uşurinţei 
cu care şistul se desprinde de‑a lungul planelor de şistozitate, acesta a 
fost folosit pe plan local în construcţii.

Gnais. Gnaisul este o rocă foliată (de şistozitate ridicată), în ge‑
neral compusă din feldspat, cuarţ, biotit sau muscovit, sau din am‑
bele, şi uneori hornblendă. Mineralele sunt dispuse alternativ, în 
strate aproximativ paralele, care dau o stratificare proprie datorită că‑
reia roca este cunoscută ca gnais dungat. Gnaisul a fost folosit pe plan 
local în construcţii, dar uneori şi decorativ. Cuarţitul italian este gnais 
de la muntele Bracco, Italia, în care conţinutul de cuarţ ajunge la 95% 
sau chiar mai mult. El poate fi de culoare gri, aurie, cafenie sau oliv. În 
general se foloseşte pentru pardosire, sau placări.

Datorită aspectului masiv şi compoziţiei gnaisul este vândut 
deseori ca granit. De exemplu granitul gri din Alpii Elveţieni este un 
gnais cu biotit care este de culoare albă cu gri închis sau negru.

Cuarţitul. Cuarţitul reprezintă o gresie metamorfozată. Granu‑
lele fine din cuarţ sunt recristalizate într‑un mozaic concrescut de 
cuarţ, distinct de cuarţitele de origine sedimentară. Este folosit la pa‑
vări şi trepte. „Cuarţitul Diamant”, exploatat în Africa de Sud, este dur 
şi rezistent la uzură şi prezintă o varietate de culori, de la alb, gri al‑
băstrui, la ocru‑bej. Un exemplu deosebit al folosirii lui este Oratoriul 
Sf. Iosif din Montreal, Canada.

Ardezia. Dacă argila este expusă unui metamorfism regional 
de grad scăzut, particulele fine tind să se reorienteze perpendicular 
pe direcţia stresului principal. De asemenea se produce recristaliza‑
rea şi apariţia unor minerale noi, în majoritate mică şi clorit18 care 
cresc perpendicular pe direcţia stresului principal. Roca astfel for‑
mată este ardezia, o rocă care prezintă o orientare paralelă a minera‑
lelor plane imprimate în ea. De asemenea roca prezintă clivaj strati‑
ficat de‑a lungul căruia se poate rupe uşor. Deoarece ardezia poate fi 

18 Un silicat hidratat de aluminiu, fier şi magneziu
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desprinsă uşor în foiţe de grosimi diferite, este impermeabilă şi chi‑
mic inertă, aceasta se foloseşte deseori pentru acoperişuri, la pardo‑
siri şi placări, pentru chiuvete şi rezervoare pentru acizi. Roca este 
compactă şi neporoasă, poate avea orice culoare: alb, gri, albastru, 
verde, roşu, negru.

Ardeziile se mai pot forma din marne sau din cenuşă vulcanică 
fină, în condiţii de temperatură foarte mare şi presiune de lungă durată.

Italia pretinde a fi unul dintre cei mai mari producători de arde‑
zie neagră. Producţia este concentrată aproape în totalitate în provin‑
cia Liguria. În plus, faţă de cantitatea mare de ţigle şi plinte, se mai 
produc în jur de 2000 ÷ 3000 mese de biliard pe lună. Majoritatea este 
exportată în SUA.

Marmura. Atunci când sunt expuse căldurii şi sunt constitutive 
altor roci, cristalele de calcit sunt treptat recristalizate în cristale con‑
crescute de calcit, aproximativ egale ca mărime, iar fosilele sunt dis‑
truse. Roca este cunoscută ca marmură19. O parte din marmură este 
produsă prin metamorfism termic, dar cea mai mare parte este pro‑
dusă prin metamorfism regional, la temperaturi şi presiuni considera‑
bile. O marmură pură, care este în întregime alcătuită din carbonat de 
calciu, este o rocă monominerală şi este de culoare albă. Dar de obi‑
cei calcarele care au fost metamorfozate în marmură conţin şi alte mi‑
nerale, şi în acest caz marmurele sunt puternic colorate în: negru, gri, 
verde, roz, roşu, galben.

Marmura şi‑a câştigat reputaţia ca o piatră prestigioasă pentru 
construcţii şi decorări. Nu de puţine ori pot fi văzute plăci din mar‑
mură puternic colorate atârnând pe pereţi în locul tablourilor pictate. 
În trecut marmura a fost foarte mult folosită pentru şemineuri.

Italia îşi atribuie primul loc în producţia de marmură. Este demn 
de amintit că Roma romană era un oraş strălucitor din marmură. 
Fără îndoială cea mai cunoscută regiune care furnizează marmură 
este Carrara, din provincia Toscana. Regiunea este în general cunos‑
cută pentru marmura de un alb pur, dar care uneori pare fără perso‑
nalitate şi plictisitoare. Din Carrara provin şi „marmurele albastre”: 
„Bardiglio”, „Porumbelul italian” şi „Turquin albastru”.

Cele mai răsunătoare exemple de folosire a marmurei de Carrara 
sunt: catedrala din Pisa, ridicată în anii 1064–1118 în stil romanic, 
„Turnul înclinat” sau campanila, baptisteriul, ambele ridicate în seco‑
lul al XII‑lea, şi „cimitirul vechi”, Campo Santo, un cimitir cu pereţi 

19 Nicio marmură adevărată nu va avea fosile.
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din marmură a cărui construcţie a început în secolul al XIII‑lea şi a 
fost terminată în a doua jumătate a secolului al XV‑lea. Cele patru 
edificii religioase, alcătuiesc „Piaţa Catedralei”, Piazza del Duomo, în‑
scrisă în anul 1987 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO 
şi se numără printre cele mai importante centre de artă medievală din 
lume.

În România cea mai importantă sursă de marmură provine din 
zăcământul de la Ruschiţa, din munţii Poiana Ruscă. Exploatarea ză‑
cământului a  început încă din secolul al XIX‑lea, iar din 1960 s‑au 
deschis platformele de exploatare ale carierei actuale.

Marmura extrasă aici este de culoare cenuşie, sau roz, putând 
conţine impurităţi de cuarţ, grafit, pirită, magnetit, şi alb‑lăptoasă, 
când este pură. Cariera de la Ruschiţa este cea mai mare de acest gen 
din ţară, iar marmura extrasă de aici poate rivaliza chiar cu cea de 
Carrara. Marmura de Ruschiţa a ajuns în multe colţuri ale lumii, de 
exemplu: vulturul de pe plafonul Biroului Oval de la Casa Albă a fost 
sculptat în marmura albă extrasă de la Ruschiţa; în Dubai, marmura 
de Ruschiţa a fost folosită la placarea unui hotel; iar la începutul ani‑
lor ’70, celebrul Dom din Milano a fost reconstruit cu marmura pro‑
venită din România.

Pentru Palatul Parlamentului (cunoscut înainte de revoluţie sub 
numele de „Casa Republicii” sau „Casa Poporului”) din Bucureşti, 
clădire intrată de trei ori în Cartea recordurilor20, s‑au folosit ca ma‑
teriale de construcţie21 şi 1.000.000 m³ de marmură autohtonă: „albă 
şi roz de Ruschiţa”, „bej de Căprioara”, „roşu şi negru de Moneasa”. 
„Marmura” de Moneasa este de fapt un calcar nemetamorfozat, dar 
care se lustruieşte foarte bine şi se vinde ca marmură.

Rocile sedimentare
Procesele geologice ca dezagregarea şi eroziunea rocilor pro‑

duc sedimente care reprezintă materialul brut al rocilor sedimentare. 
Toate tipurile de roci atunci când sunt expuse atmosferei sunt sus‑
ceptibile la dezagregare, sfărâmare mecanică sau chimică şi la erozi‑
une. Procesul consolidării unui sediment se numeşte diageneză şi in‑
clude dezagregarea, compactarea, sudarea particulelor constituente şi 
cimentarea naturală ale granulelor cu lianţi din carbonat de calciu, di‑
oxid de siliciu, carbonat de fier şi magneziu.
20 cf. Cărții de recorduri Guinness, Casa Poporului este a doua cea mai mare clădire admi‑

nistrativă pentru uz civil ca suprafață din lume, cea mai scumpă clădire administrativă 
din lume şi cea mai grea clădire din lume, intrând de trei ori în Cartea recordurilor.

21 Pentru placarea exterioară şi a sălilor interioare, la coloane şi pardoseli
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Rocile sedimentare folosite ca pietre de construcţii: 

Gresia
O gresie este o rocă în care mineralul dominant este cuarţul cu 

dimensiuni între 2 mm şi 0,07 mm în diametru. Roca se formează 
prin diageneza unui nisip format predominant din granule de cuarţ. 
Gresiile sunt rareori pure22 în ceea ce priveşte compoziţia, altfel mate‑
rialul cimentos poate fi calcaros – gresii calcaroase, feruginos – gresii 
feruginoase23, dolomitic – gresii dolomitice24. De asemenea în func‑
ţie de cantitatea bogată în granulele minerale diferite de cele din ma‑
terialul de cimentare gresiile se clasifică în: arcoză, gresie bogată în 
feldspat, gresie micacee, gresie bogată în mică; gresia glauconitică, gre‑
sie bogată în glauconit25; gresie argiloasă, gresie bogată în material ar‑
gilos, susceptibil la îngheţ.

În prezent majoritatea gresiilor este sfărâmată pentru ciment. În 
trecut gresia a fost folosită pe larg ca piatră de construcţie pentru clă‑
diri şi pavări, iar în zilele noastre este folosită pentru a da o notă ca‑
racteristică multor clădiri.

Gresiile sunt folosite local: Edinburgh este „Oraşul din gresie”, 
„Metropola gri a Nordului”. Edinburgh a fost construit cu ajutorul 
gresiilor abundente local, cum ar fi „Piatra Craigleith”, o gresie calca‑
roasă, rezistentă şi fin granulară, de culoare maron‑gălbuie. Biserica 
Sf. Andrei şi Old University sunt două exemple impresionante pentru 
utilizarea pe plan local a gresiei în construcţii. Această piatră a fost de 
asemenea folosită pentru podelele şi scările din British Museum din 
Londra. Gresia este spectaculoasă ca efect vizual în statuia lui Nelson 
din Trafalgar Square, Londra.

Cremene, chert, jasp
Cremenea este alcătuită în special din dioxid de siliciu şi se găseşte 

sub formă de noduli, strate de noduli, şi mult mai rar în benzi, în partea 
superioară a formaţiunilor de cretă. Cremenea provine din cretă. Este o 
silice criptocristalină26. Cremenea originară este neagră sau gri‑albăs‑
trui închis, prezintă spărtură concoidală şi datorită acestei caracteristici 
oamenii primitivi au folosit‑o pentru tăierea şi cioplirea uneltelor. Pie‑
tricelele de cremene şi cremenea sfărâmată au fost folosite în construcţii 
22 Atunci când sunt alcătuite din granule de cuarț în ciment de dioxid de siliciu.
23 Atunci când mineralele de fier sunt prezente în cantitate substanțială.
24 Atunci când dolomitul este prezent fie ca granule, fie ca ciment.
25 Glauconitul este un filosilicat (grupa micei) de potasiu şi fier.
26 Formată din cristale vizibile doar la o mărire semnificativă a expunerii la microscop.



237Un punct de vedere geologic asupra patrimoniului construit

din cele mai vechi timpuri. Estul Angliei se mândreşte cu folosirea cre‑
menii. Zidul roman din Londra încorporează foarte multă cremene pe 
lângă alte pietre, într‑o zonă unde nu este nici o clădire de piatră.

Chert‑ul este cunoscută ca o cremene impură, dar şi ca o silice 
nodulară sau stratificată, care apare în diverse roci sedimentare (car‑
bonatice, argiloase, detritice şi evaporitice), altele decât creta. În gene‑
ral chert‑ul prezintă o spărtură neregulată comparativ cu cea concoi‑
dală a cremenii şi roca a fost folosită local în construcţii.

jaspul este o varietate opacă şi impură de calcedonie, acest nume 
fiind dat de obicei unei varietăţi roşii de calcedonie. Varietăţile gal‑
bene, maro şi verde de jasp sunt cele mai cunoscute. Jaspul este mai 
mult folosit ca o piatră preţioasă, dar în ciuda durităţii şi dificultăţii 
extreme de prelucrare poate fi admirat şi în clădiri – de exemplu în 
clădirea Norwich Union Insurance Group, din Piccadilly, Londra.

Calcarul
Calcarul este alcătuit în mare parte din carbonat de calciu pre‑

zent sub formă de minerale fine de calcit. Calcarele s‑au format direct 
sau indirect din material mineral dizolvat în general în apa mării şi 
pot conţine până la 99% carbonat de calciu. Originile calcarelor pot fi 
chimice, organice şi clastice sau detritice. Calcarele chimice s‑au for‑
mat direct din precipitarea carbonatului de calciu din apă. Carbonatul 
de calciu este foarte puţin solubil în apă. Cea mai mare parte a apelor 
subterane şi a apei de ploaie conţine dioxid de carbon. Aceste ape 
transformă carbonatul de calciu în bicarbonat de calciu, care este mult 
mai solubil şi există doar în soluţie (CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2). 
Atunci când apele subterane ajung la suprafaţă, în contact cu atmo‑
sfera, pierd dioxidul de carbon iar carbonatul de calciu este re‑precipi‑
tat ca tuf sau travertin.

Tuful este un depozit poros de carbonat de calciu format în jurul 
infiltraţiilor, izvoarelor şi curenţilor care spală depozitele de calcar şi 
conţine oxizi de fier responsabili pentru culorile galbene sau roşii.

Travertinul este mult mai compact, mai dur, cu o proporţie mai 
redusă de goluri decât tuful, şi este precipitat din izvoarele fierbinţi. 
Numele de travertin provine din italiană şi este derivat din termenul 
Tiburtinus, piatra găsindu‑se în cantităţi mari la Tibur, lângă Roma, 
fiind denumită de către romani Lapis Tiburtinus.
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Tuful se găseşte frecvent în ruinele clădirilor romane unde a fost fo‑
losit ca material izolant. Unele clădiri par să fie construite în mare parte 
din tuf. Datorită faptului că este un material uşor, acesta a fost folosit de 
exemplu pentru a umple reţeaua nervurilor bolţilor înalte ale bisericilor.

Depozite mari de travertin se găsesc în regiunile Siena şi Tivoli 
din Italia. De asemenea alte depozite există lângă Roma, Napoli şi Flo‑
renţa. Travertinul a fost piatra folosită de romani pentru clădiri, Co‑
losseum, sistemul Cloaca Maxima etc.

Travertinul are o rezistenţă la abraziune remarcabilă. Henry Mo‑
ore a sculptat în tuf Reclining Figure care poate fi admirată în faţa clă‑
dirii UNESCO din Paris.

Datorită golurilor pe care le conţine travertinul este folosit pentru 
pavări şi trepte, deoarece nu oboseşte pietonii şi este antiderapant.

În ţara noastră travertinul a fost folosit la placarea unor staţii de 
metrou şi poate fi observat în staţiile de metrou de la Piaţa Unirii, Uni‑
versitate etc, dar şi la faţadele unor clădiri moderne, cum ar fi Palatul 
Telefoanelor construit în stil Art Deco.

Calcarele precipitate chimic, cum sunt oolitele (calcarele ooli‑
tice), s‑au format tot în apa mărilor – călduţă, suprasaturată, de mică 
adâncime şi supusă influenţei mareelor, prin depunerea succesivă a 
stratelor de calcar precipitat chimic în jurul unor fragmente minus‑
cule de sedimente, cum ar fi o bucăţică dintr‑o cochilie, şi care sunt 
deplasate pe fundul mării de către curenţii mareici. Calcare oolitice 
s‑au format în Anglia, în Jurasic, constituind: Cotswold Hills, In‑
sula Portland, faimoasă pentru „Piatra Portland”, şi o parte din North 
Yorkshire Moors. Piatra de Portland poate fi tăiată sau sculptată în 
orice direcţie şi această calitate cuplată cu duritatea, culoarea şi dura‑
bilitatea au făcut‑o celebră în lumea pietrelor de construcţii. De ace‑
leaşi calităţi se bucură şi un alt tip particular de calcar oolitic, „Pia‑
tra Bath”, care dă o notă distinctivă clădirilor oraşului Bath şi care este 
înscris în lista oraşelor patrimoniului mondial, World Heritage City. 
Estul insulei Portland a furnizat „Piatra Portland” pentru construi‑
rea catedralei Sf. Paul din Londra. Cele două turnuri vestice ale Aba‑
ţiei Westminster, ridicate în anii 1722–1745, în stil neogotic timpuriu, 
sunt construite tot din „Piatra Portland”.

Calcarele organice sunt alcătuite parţial sau în totalitate din co‑
chiliile fosilizate ale unor organisme. Acestea organisme au extras din 
apele mărilor în care trăiau carbonatul de calciu pentru a‑şi forma co‑
chilia sau scheletul.
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În Italia, zona din jurul Sienei, Toscana, este faimoasă pentru că 
furnizează calcare galbene, cunoscute ca „marmure de Siena”. Regiu‑
nile Veneto şi Lombardia furnizează calcare jurasice care includ „Ve‑
rona roşu” şi „Verona galben”. Arena din Verona, un amfiteatru ro‑
man dedicat operei, a fost realizată din calcare care conţin o faună 
impresionantă de amoniţi27.

Istria (acum parţial în Serbia şi în Muntenegru) furnizează cal‑
care cretacice şi terţiare. Calcarul din Istria este cunoscut ca „Pia‑
tra romană” sau „Bianco del mare” şi are o culoare bej‑gri şi o can‑
titate mai mare sau mai mică de fosile sparte care îi dau un aspect 
pătat. Piatra istriană poate fi admirată la Viena şi pe scara largă în Ve‑
neţia, în localităţile de pe coasta Adriaticii, iar în Anglia în lucrările 
ornamentale.

La staţia de metrou Politehnica, din Bucureşti, călătorii calcă 
zilnic pe un recif pietrificat de vieţuitoare submarine28 din perioada 
Cretacică, conţinut în calcarele extrase de la Roşia, din Munţii Apu‑
seni, şi care pardosesc această staţie.

Calcarele clastice sau detritice provin din eroziunea calcarelor 
preexistente. Mărimea fragmentelor poate varia de la nămolul fin cal‑
caros la pietricele din calcar originar, consolidate şi cimentate cu ma‑
terial calcaros într‑o rocă nouă, coerentă. Atunci când sunt pure sau 
aproape pure calcarele sunt de culoare albă. Majoritatea conţin şi un 
alt material care determină culoarea în totalitate.

În România, îndeosebi în nordul Dobrogei, avem exemple de fo‑
losire pe scară largă a calcarului ca material de construcţie pentru aşe‑
zările fortificate de la Gurile Dunării, încă din epoca greco‑romană.

De exemplu cetatea Histriei, care în perioada greacă şi elenistică 
deţinea un teritoriu care la vest şi sud se întindea până la râul Casim‑
cea, iar la nord până la Delta Dunării, era înconjurată de un puternic 
zid de apărare, era alimentată cu apă prin conducte lungi de peste 20 
km care ajungeau şi la termele construite în epoca romană şi avea stră‑
zile pavate cu piatră. Construcţiile din piatră, printre care şi unul din‑
tre tipurile de apeducte29, erau făcute din calcar extras în carierele din 
zonă: de la Sinoe, Babadag (Codru, Jurilofca), Lumina şi Casimcea.
27 Amoniții au fost viețuitoare marine, moluşte cu cochilii răsucite, asemănătoare ca as‑

pect cu modernul Nautilus. Au dispărut brusc, în masă, acum 65 milioane de ani.
28 Este vorba în special de rudişți, vaccinites şi hippurites, o specie de bivalve care au trăit 

în apele mărilor cretacice acum 65–180 milioane de ani.
29 Din acest punct de vedere s‑a stabilit că aprovizionarea Histriei, cel puțin în Epoca Ro‑

mană, se realiza prin două tipuri de apeducte: 1. apeducte tubulare (tubuli de ceramică 



240 MIRELA‑ADRIANA ANGHELACHE

Tot în nordul Dobrogei, genovezii au construit, acum 700 de ani, 
Cetatea Enisala (Yeni‑Sale), o fortăreaţă din calcar, şi anume din pia‑
tră cubică fasonată de dimensiuni mici şi mijlocii, ridicată pe unul 
dintre dealurile masive de calcar jurasic care străjuiesc lacul Razim, 
lângă Babadag. Această cetate făcea partea din sistemul de fortificaţii 
pentru apărarea coloniilor genoveze şi pentru supravegherea traficu‑
lui navelor de la Gurile Dunării.

Monumentul de la Adamclisi (Tropaeum Traiani) este aşezat pe 
dealul Adamclisi într‐o regiune deluroasă, la nord de podişul Delior‑
man. Monumentul a fost ridicat în cinstea împăratului roman Traian, 
în anii 106–109 d.Hr., pentru a comemora victoria romanilor asu‑
pra dacilor în anul 102 d.Hr. Aşa cum este reconstituit de către ar‑
heologi monumentul triumfal are o  înălţime de aproximativ 40 m şi 
are o formă circulară cu un diametru aproximativ egal cu înălţimea, 
fiind alcătuit dintr‑un nucleu cilindric construit din zidărie brută şi 
îmbrăcat în blocuri de piatră, la bază fiind înconjurat de o platformă 
circulară cu 7 trepte de piatră. Deosebit de sugestive sunt cele 54 de 
metope30 care înconjoară nucleul şi înfăţişează în basorelief scene de 
război. Acestea sunt făcute din calcarul din zonă, şi anume calcarul 
de Deleni.

Dolomitul este un carbonat de calciu şi magneziu, format prin 
alterarea chimică (numită dolomitizare) a calcarului originar, prin în‑
locuirea calciului cu magneziu. Roca pură dolomitică este rară. În ge‑
neral calcarele dolomitice sunt mai rezistente la alterare decât calca‑
rele obişnuite, dar sunt deosebit de vulnerabile la atmosfera puternic 
poluată. Frontispiciul catedralei Coventry este realizat dintr‑un frag‑
ment de cretă dolomitizată adusă din Israel.

Rocile evaporitice se încadrează unui grup de roci care au 
fost precipitate din mările şi lacurile vechi expuse evaporării în zo‑
nele aride – sare sau halit, carbonat de potasiu, anhidrit şi gips31 sau 
alabastru.

îmbinați cu mortar) şi 2. apeducte din zidărie realizate din plăci de calcar imbinate cu 
mortar şi căptuşite cu mortar hidrofug (http: //histrichora.uaic.ro).

30 Metopele erau lespezi dreptunghiulare cu înălțimea de aprox. 1, 48–1, 49 m. Din cele 
54 metope inițiale, se mai păstrează 48.

31 Un tip deosebit de gips care este cunoscut sub numele de „Trandafirul de nisip” amin‑
teşte de roze petrificate şi se formează în ariile aride prin evaporarea apelor subterane 
care s‑au ridicat la suprafață prin efectul de capilaritate. Roca este alcătuită din clusteri 
de cristale plate care conțin granule de nisip.
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Alabastrul este un sulfat hidratat de calciu sau gips, de formă 
compact fin granulară. Alabastrul este varietatea de gips care a fost 
cel mai mult folosită pentru clădiri, monumente, pentru bijuterii şi 
în scopuri artistice. Italia este un furnizor important al varietăţilor de 
alabastru. Alabastrul se extrage din regiunea Volterra şi este transfor‑
mat în lămpi de masă, scrumiere, statui etc. Deoarece bucăţile sub‑
ţiri de alabastru sunt translucide, acestea au fost folosite ca ferestre 
în zona mediteraneană încă din cele mai vechi timpuri. Cele mai fai‑
moase exemple de ferestre din alabastru sunt cele din Mausolelul Gal‑
lei Placidia din Ravenna.

Gipsul pierde şi câştigă cu uşurinţă apa. Atunci când este încălzit 
apa este îndepărtată şi produsul rezultat are un aspect de pudră care 
este cunoscut ca ipsosul de Paris. Atunci când se adaugă apă gipsul se 
solidifică într‑o masă rigidă. Denumirea dată, de ipsos de Paris, vine 
de la folosirea timpurie a acestui material în construcţii, în Franţa. 
Atunci când în anul 1254 Henric al III‑lea al Angliei a vizitat Parisul, 
acesta a fost foarte impresionat de fineţea şi albeaţa acestui ipsos şi l‑a 
introdus şi în Anglia. Un mortar obţinut din gips calcinat a fost folo‑
sit şi la piramidele Egiptului, în urmă cu 4000 de ani.

Bitumurile reprezintă o serie de substanţe, mixturi de hidrocar‑
buri, cu o varietate de nume care includ asfalt, smoală, gudron şi bi‑
tum. Acestea rămân în urma evaporării unui conţinut mult mai vo‑
latil de hidrocarburi, fiind prin urmare descrise şi ca reziduuri. În 
Mesopotamia şi Palestina bitumurile au fost folosite pentru producţia 
de mortar. Mortarele din bitum, cimenturile din bitum şi cele făcute 
cu smoală sunt foarte cunoscute. Bitumurile acţionează ca un liant. 
Pe lângă folosirea lor la călăfătuirea vaselor, bitumurile sau asfaltu‑
rile au fost folosite pentru pavări şi acoperişuri. Bitumul a fost folosit 
ca mortar la pereţii care intră în fluviu ai Palatului Westminster, din 
Londra. Amestecând fragmente de rocă cu o anume cantitate de bi‑
tum se obţine un beton din asfalt.

Pietrişurile sunt roci sedimentare constituite din fragmente de 
roci şi minerale cu diverse grade de rotunjire, cu dimensiunile cu‑
prinse între 2 mm şi 70 mm, care se formează pe litoral, în albiile ape‑
lor curgătoare sau în regiunile ocupate de gheţari. Pietrişul mărunt 
amestecat cu nisip care se găseşte pe fundul şi pe malul apelor sau în 
strate în scoarţa Pământului poartă denumirea de prund32. Amestecul 

32 Cf. Dicționarului explicativ al limbii române (1998).
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de pietriş sau de pietriş cu nisip intră în compoziţia balastului care 
este utilizat în construcţii ca agregat pentru betoane.

Concluzie
Închei aici această lucrare amintind că încă din cele mai vechi 

timpuri strămoşii noştri, dacii, au ştiut să utilizeze ceea ce natura le‑a 
pus cu prisosinţă la dispoziţie pentru construcţia aşezămintelor lor. 
Piatra s‑a impus ca material de construcţie pentru celebrele dave da‑
cice, iar acolo unde acesta lipsea dacii au făcut cărămizi din lut. Con‑
struite majoritar în ţinuturile muntoase, cetăţile dacice s‑au integrat 
perfect în peisajul montan, iar dacii păreau „aninaţi de munţi”, pre‑
cum îi descria istoricul roman Florus.

La ora actuală spiritul dacic aproape că s‑a pierdut din viaţa 
noastră. Desigur, nu se mai pune problema construirii din piatră a 
structurilor moderne, deşi s‑a dovedit că pentru a da personalitate 
unei construcţii piatra este cel mai potrivit material, dar ar fi de ne‑
preţuit dacă cu materialele şi tehnica actuale s‑ar încerca o armoni‑
zare şi integrare a construcţiilor cu peisajul. Încercând să ne respec‑
tăm mediul în care trăim ne‑am înfrumuseţa şi viaţa totodată, şi astfel 
am trăi într‑un univers nu numai al utilului, dar şi al esteticului.
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