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Constrangeri izotopice pentru identificarea si corelarea terenelor pre-

alpine din spatiul Carpato-Balcanic utilizand metodele U/Pb si Lu/Hf pe 

zircoane si Sm/Nd pe roca totala 

 

Activitatile in grant au fost in conformitate cu obiectivele prevazute: 

identificarea si corelarea terenelor pre-Alpine in spatiul Carpato-Balcanic si in Dobrogea, 

precizarea evenimentelor termotectonice care le-au afectat si a provenientei lor in raport 

cu ciclurile supercontinetale Neoproterozoice si Fanerozoice. S-au prelevat probe din 

Dobrogea, Carpatii Meridionali, Bulgaria si serbia. Zircoanele separat au fost partial 

datate la Universitatea Arizona din Tucson SUA. Rezultatele obtinute au fost incluse in 

sase texte, toate publicate in edituri straine: un capitol de carte, patru articole in reviste 

ISI si unul intr-o revista geologica nationala (Macedonia). Textele au fost publicate sub 

sigla grantului. Aceste texte discuta pe larg datele asa ca in cele ce urmeaza vom rezuma 

foarte pe scurt rezultatele esentiale si concluziile. 

  Carpatii Orientali. In Carpatii Orientali s-au individualizat patru terene pre-

Alpine cu protoliti magmatici de varsta Ordoviciana.Acestea sunt: Bretila, Tulghes, 

Negrisoara si Rebra. Ortognaisele de Anies si granitoidele de Haghimas din fundamentul 

terenului Bretila au dat ~ 462 si 469 Ma, respectiv. Un ortognais din fundamentul 

terenului Tulghes a dat ~ 462 Ma, gnaisele porfiroide de Pietrosu din fundamentul 

terenului Negrisoara ~ 461 Ma, iar ortognaisul de Nichitas din partea superioara a 



fundamentului terenului Rebra ~448 Ma. Repartitia varstelor zircoanelor detritice extrase 

din pararoci ale terenelor Negrisoara si Rebra pledeaza pentru provenienta Gondwanana 

est-Africana a acestora.O provenienta aemanatoare este indicate si de varstele zircoanelor 

mostenite din granitoidele de Haghimas. Pornind de la varste si provenienta s-a 

concluzionat ca terenele pre-Alpine din Carpatii Orientali nu sunt de tip Cadomian, ci pot 

fi individualizate ca o clasa noua de terene pe care le-am denumit de tip Carpatic, 

generate in timpul unui eveniment orogenic de varsta Ordoviciana, desfasurat in Africa 

de nord. Acest eveniment orogenic poate fi pus in relatie cu avortarea bratului estic al 

oceanului Rheic, care in vest s-a deschis in spatele terenelor Avaloniene. In ce priveste 

settingul tectonic al terenelor in discutie,pentru Bretila se poate discuta de un arc de 

margine continentala activa, Tulghesul ar reprezenta un back-arc, iar Negrisoara si Rebra 

sugereaza o margine continentala pasiva. Alipirea acestor terene la Baltica (sau poate la 

Scytia) s-a produs in timpul orogenezei Varistice, cand Bretila a jucat rolul de placa 

superioara, Tulghesul a fost un element al suturii iar Negrisoara si Rebra au constituit 

placa inferioara. Sutura in discutie trebuie considerata drept un rezultat al inchiderii unui 

brat al Paleotethysului. 

Carpatii Meridionali. Noi date din domeniul Danubian al Carpatilor 

Meridionali precizeaza provenienta Avaloniana extra-Cadomiana a terenului Dragsan si 

cea Ganderiana peri-Amazoniana a terenului Lainici-Paius.Terenul Dragsan a luat nastere 

ca un arc magmatic in inmteriorul oceanului Panthalassa (Mirovoi) ce inconjura 

supercontinentul Rodinia si a adocat la acesta pe la 800 Ma, dupa cum marturisesc 

ortognaisele de Fagetel si zircoanele mostenite din riolitele continute de formatiunea 

Paleozoic superioara Valea de Brazi. Un fapt interesant, terenul Dragsan nu a fost afectat 



de procese magmatice Pan-Africane (Cadomiene) post 800 Ma, spre deosebire de 

celelalte terene Avaloniene si Cadomiene Carpatice,de unde calificativul de teren 

Avalonian extra-Cadomian. Terenele Avaloniene cunoscute in Europa vestica si in partea 

estica a Americii de Nord au adocat la partea Amazoniana a Gondwanei in jur de 650 Ma 

si au fost apoi afectate masiv de magmatismul Cadomian.In ce priveste terenul Lainici-

Paius,acesta marturiseste multiple evenimente magmatice Pan-Africane (Cadomiene), dar 

spre deosebire de ceea ce se stia despre el pana acum,varstele obtinute pe formatiunile de 

Rausoru si Nisipoasa,sugereaza ca acestea nu sunt parte a fundamentului acestui teren,ci 

reprezinta o cuvertura Neoproterozoic superioara a lui. Aceasta asertiune se bazeaza pe 

constatarea ca formatiunile respective inglobeaza zircoane detritice mai tinere decat 

batolitii Cadomieni care intrud fundamentul (Tismana, Susita, Novaci, Oltet, Arsasca). 

Totodata, demonstrandu-se ca granitele de Arsasca pe care sta formatiunea Paleozoic 

inferioara de Valea Izvorului sunt parte a cortegiului de plutoni mentionati, dispare 

argumentul dupa care filoanele de Motru ar fi pre-Ordoviciene. Filoanele de Motru se 

ataseaza orogenezei Varistice, asemenea majoritatii plutonilor ce intrud partea nordica a 

fundamentului Domeniului Danubian, precum ar fi Retezat, Buta, Frumosu, Parang, 

Furcatura, Petreanu, Muntele Mic, Sfardinu, Cherbelezu, Ogradena. 

  Dobrogea de nord. Noile rezultate pentru Dobrogea de nord duc cu un pas 

inainte cunoasterea acestei regiuni, care pe un spatiu atat de mic concentreaza atatea 

probleme geologice majore. O prima observatie ar fi ca cuartitele de Boclugea trebuie 

divizate in doua: cele de Boclugea propriu zise care sunt mai vechi de 600 Ma, adica 

Neoproterozoice si cele Paleozoic inferioare care stau indeosebi pe terenul Megina. 

Terenul Megina este mai tanar decat terenul Boclugea si are provenienta Avaloniana ca si 



acesta. In ce priveste terenul Orliga, pentru care s-a presupus provenienta vest-

Cadomiana pe baza unei singure probe cu zircoane detritice, noile varste pe mai multe 

esantioane au furnizat o multime de date Mezoproterozoice, care probeaza provenienta 

Avaloniana si pentru acest teren. In acelasi timp, pentru Orliga s-a putut evidentia foarte 

puternica influienta a orogenezei Varistice care a resetat o multime de varste, acolo unde 

continutul in elemente radioactive al zircoanelor a fost relativ ridicat. Acest lucru este de 

inteles daca se are in vedere pozitia de placa inferioara a terenului Orliga in orogeneza 

Varistica. 

Rhodope. Metamorfitele orgenului Rhodope aflat in Bulgaria au fost 

considerate de geologii bulgari ca fiind de varsta Arhaica sau Proterozoica veche, mai 

ales din cauza metamorfismului lor de grad ridicat. Date obtinute in Grecia au pus la 

indoiala acest lucru, indicand de fapt un orogen Alpin. Datele noastre raspandite pe 

intreaga suprafata a masivului Rhodope confirma varsta sa Alpina, format fiind dintr-o 

unitate superioara de varsta Jurasica si una inferioara Varistica. Rocile masivului 

Rhodope au suferit un metamorfism Alpin eclogitic si au fost deshumate ca un complex 

metamorfic de nucleu prin intermediul unor falii de detasare. 

  Bulgaria de SV.I n Bulgaria de SV sunt doua unitati metamorfice majore, 

Frlosh, care include dioritele de Struma si Ograzhden, considerata o parte a masivului 

Serbo-Macedonian. Frolosh este relativ slab metamorfozata, are varsta Cadomiana si nu 

arata influiente termotectonice Paleozoice. Ograzhdenul este o unitate cu protoliti 

magmatici de varsta Ordovician-Silurian inferioara si care a fost supusa unui 

metamorfism Varistic de grad eclogitic. Masivul Serbo-Macedonian incaleca spre vest 

peste Vardar. 



  Stara Planina. Stara Planina a fost considerata o prelungire pana in Balcani 

a Domeniului Danubian Carpatic. Daca in ce priveste masivele ultrabazice de la sud de 

Iuti,adica Deli Jovan, Zaglavak si Cerni Vrah aceasta presupunere poate fi valabila, nu 

acelasi lucru se poate spune despre unitatea de Berkovica, acceptata ca o cuvertura a 

acestor masive. Datele noastre arata ca unitatea de Berkovica este constituita din entitati 

est-Cadomiene si nu Avaloniene, cu varsta mai mare decat cea a masivelor respective si 

cu o istorie geologica diferita. Aici putem face o mica digresiune asupra modului in care 

a fost definit Domeniul Danubian. El a fost inteles drept un domeniu Alpin, in care, pe un 

fundament pre-Mezozoic, cuvertura Mezozoica incepe cu Liasicul si care in pozitie 

initiala era marginit spre SV de oceanul Severin.In Carpati, acest domeniu Alpin este 

alcatuit din terene pre-Alpine de provenienta Avaloniana.Sedimentarul Mezozoic incepe 

pe Berkovica cu Triasicul, unitatile sale metamorfice sunt de provenienta est-Cadomiana 

cum s-a zis mai sus, iar in Bulgaria nu este limpede daca exista urme ale oceanului 

Severin.Implicatiile acestor constatari sunt majore pentru geologia de la sud de Dunare. 

Credem ca datele viitoare vor elucida in buna masura aceasta problematica si vor ilumina 

enigma asa zisei suturi Thracice. 
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