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Albena, Bulgaria

Mediu de sedimentare paralic (mlaștini), în care se acumulează sedimente care acoperă resturile vegetale și prin diageneză

se formează turbă, care ulterior poate evolua în cărbuni superiori.
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PRINCIPIILE (LEGILE) UTILIZATE ÎN DETERMINAREA VÂRSTEI CORPURILOR DE ROCI

1. Principiul orizontalității genetice a stratelor de roci sedimentare

2. Principiul continuității genetice laterale a stratelor de roci sedimentare

3. Principiul superpoziței genetice a stratelor de roci sedimentare și a curgerilor de 

lave

4. Principiul incluziunilor (asociații fosile remaniate / olistolite în depozitele 

sedimentare / xenolite în corpurile magmatice)

5. Principiul relațiilor corpurilor intruzive cu corpurile sedimentare și metamorfice   

6. Principiul asociațiilor fosile

7. Principiul evoluției succesiunii asociațiilor fosile

8. Principiul actualismului (uniformitarismului)

RELAȚIIILE (CONTACTELE) CORPURILOR DE ROCI PRIMARE

1. Limite conforme (contacte normale)

2. Limite discordante (unconformable contact): discordanță angulară, fals 

concordanță, discordanță de acoperire

RELAȚIIILE (CONTACTELE) TECTONICE ALE CORPURILOR DE ROCI

1. Cute normale / deversate / răsturnate / cute falii / cute solzi

2. Falii / pânze de șariaj / pânze de acoperire



Harta geologică

2D
Secțiune geologică
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*ANALIZA EVENIMENTELOR ȘI REPREZENTAREA ACESTORA PE

MATERIALELE CARTOGRAFICE 2D, 3D, 4D

Materialel cartografice permit diferite tipuri de analiză:

2D - raporturile dintre volumele de roci într-un plan -

semnificații: evenimente genetice, evenimente 

tectonice etc.;

3D - raporturile dintre volumele de roci într-un spațiu -

semnificații: evenimente genetice, evenimente 

tectonice, evenimente paleoclimatice, volumul 

afectat etc.;

4D - raporturile dintre volumele de roci într-un volum-

timp - semnificații: suprafața și volumul din scoarța 

terestră afectat de evenimente ordonate în scara 

timpului etc.
Homewood, Mauriaud & Lafont, 2002
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Scoarță continentală

Scoarță continentală

Scoarță oceanică

Scoarță oceanică

Transport sedimentelor în bazin

Bazin de sedimentare marin

Limită litologică

(se modifică natura sedimentelor drenate în bazin,

fără întreruprea sedimentării)

Limită de discordanță

(Se instalează o lacună de sedimentare. Se activează procesele 

morfogenetice și se formează o suprafață de relief. Ulterior se 

reinstalează un bazin marin datorită variațiiei eustatice a 

nivelului marin-oceanic)

Reluarea sedimentării în bazinul marin





(Sursa: www.palaeos.com) 

*CORELARE ÎN TIMP A EVENIMENTELOR NATURALE, DE ORICE TIP,

PRESUPUNE DETERMINAREA VÂRSTEI PRODUSELOR NATURALE, ÎN

CAZUL NOSTRU AL ROCILOR, CARE POARTĂ APRENTA

PALEOEVENIMENTELOR: CONȚINUTUL ÎN ORGANISME FOSILE, IZOTOPI

SPECIFICI, CHIMISMUL ȘI MINERALOGIA, STRUCTURA ȘI TEXTURA

ROCILOR, PROPRIETĂȚILE FIZICE (DE EX. MAGNETICE),

CARACTERISTICELE GENETICE ALE MINERALELOR / ROCILOR ETC.

*DATAREA PRIN METODE RADIOMETRICE: 

Vârste absolute





230Th            226Ra

235U         207Pb+He

87Rb            87Sr

238U          206Pb+He

207Pb / 206Pb

A – Timpii de înjumătăţire pentru seriile de izotopi radioactivi

B – Curba de determinare a vârstei absolute folosind

raportul izotopilor de Pb207/206

(Sursa: www.palaeos.com) 





(Sursa: http://ro.wikipedia.org/)**DATAREA
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ASOCIAȚII DE FOSILE CONDUCĂTOARE (INDEX) ȘI DE FACIES

*Biostratigrafia – separă în unitățile cronostratigrafice unități biostratigrafice fundamentale 

denumite biozone, care sunt utilizate pentru datarea volumelor de roci și descrierea condițiilor 

paleoecologice și paleomediale.

**Biostratigrafia – operează cu asociații fosile: (1) index caracteristice unor intervale de timp 

relativ scurte și o dezvoltare regională pe orizontală, care permit stabilirea relativă a vârstei 

corpurilor de roci sedimentare și (2) cu asociații de facies, dezvoltate în intervale de timp mari.

***Exemple de grupuri taxonomice și de specii cu semnificație biostratigrafică și de 

facies:

(1) Branhiopode – fosile conducătoare în special pentru Paleozoic;

(2) Trilobiți – aparțin filumului Arthropoda, cu evoluție excșusiv în paleozoic, foarte importante 

pentru Cambrian;

(3) Moluște – speciile sunt cunoscute din Paleozoic până în prezent;

(4) Pești - speciile sunt cunoscute din Ordovician până în prezent;

(5) Plante – evoluează din Silurian;

(6) Amfibieni – de la sfârșitul Devonianului până în prezent;

(7) Reptile – din Carbonifer până în prezent;

(8) Dinosauri – evoluează în Mesozoic;

(9) Mamifere - de la sfârșitul Triasicului până în prezent;

***Taxonomia – stabilește principiile și regulile de clasificare și descriere a organismelor:

(1) Regnuri: Procariote – Bacterii, Eucariotele – Animal, Fungi, Plante, Chromiste, Protozoare; 

(2) Încrengătură; (3) Clasă; (4) Ordin; (5) Familie; (6) Gen; (7) Specie .  
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