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 Introducere 

 Zona vulcanica Harghita de Nord face parte din lanţul vulcanic Călimani – Gurghiu – 

Harghita dezvoltată în timpul neogenului în Carpaţii Orientali (Seghedi et al., 2004, Seghedi et al., 

2010). Evolţia în timp a vulcanismului în acest lanţ vulcanic arată o migrare treptată a acestuia de la 

nord la sud (Pecskay et al., 2006). După datările prin metoda K-Ar vulcanismul în Hargita de Nord a 

avut loc în intervalul 6 – 4 Ma (Pecskay et al., 1995). Acest interval de vârste se suprapune pe scara 

de timp a polarităţilor magnetice (Lourens et al., 2009) pe chron-ul C3r şi C3n (Fig. 1). După cum se 

poate observa din figura 1 chron-ul C3r are doar polaritate magnetică inversă pe un interval de 

aproape 800000 de ani, în tinp ce chron-ul C3n cu o durată de circa 1 Ma este caracterizat de o rată 

ridicată de inversiune. 

 

 

Fig. 1 Scara de timp a polaritaţi magnetice şi vârstele K-Ar din zona vulcanică Harghita de Nord. 

 Studiile anterioare pe vulcanismul neogen din aria Carpatho-Pannonică (Pecskay et al., 2006) 

au arătat că datele paleomagnetice în combinaţie cu datele de vârste K-Ar pot aduce constrâgeri 

suplimentare legate de evoluţia în timp a vulcanismului. În zona vulcanică Harghita de Nord a fost 

publicat un studiu de paleomagnetism de Pătraşcu (1976). Acest studiu propune divizarea ariei 

vulcanice în trei zone în funcţie de polaritatea magnetică. Distribuţia noilor date de vârste corelată cu 

scara de timp a polarităţii magnetice (Fig. 1) arată că este necesar o reeevaluare a acestui prim model. 

Lucrarea de faţă face parte dintr-un studiu paleomagnetic mai amplu legat de vulcanismul neogen din 

munţii Harghita şi se concentrează pe partea estică a zonei vulcanice care a fost mai puţin  analizată în 

studiul precedent (Pătraşcu, 1976). 
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Metoda de probare şi tehnici de laborator 

Colectarea probelor în teren s-a efectuat cu ajutorul unei carotiere portabile cu diamante. Probele au 

fost orientate cu o busolă magnetică, iar în toate situaţiile posibile s-a măsurat declinaţia magnetică 

locală cu o busolă solară. S-au colectat probe dintr-un număr de 18 puncte. 

În laborator, din probele colectate s-au tăiat eşantioane cilindrice standar pentru 

paleomagnetism de circa 11 cm3. Structura magnetizării remanente naturale a fost studiată 

prin urmatoarele tehnici:  a) demagnetizarea probelor prin câmpuri magnetice alternative 

utilizându-se metoda statică pe un instrument MAGNON cu un câmp maxim de 200 mT; b) 

demagnetizarea termică a probelor între temperatura camerii şi 700°C utilizând un cuptor 

neinductiv amplasat în interiorul a trei scuturi magnetice. Măsurarea remanenţei s-a efectuat 

cu magnetometre tip JR-6A Dual Speed Spinner Magnetometer. Atât magnetometrul cât şi 

cuptorul au fost amplasate în interiorul unor bobine Helmoholtz care au permis realizarea 

unui mediu magnetic controlat mai mic de 500 nT. Identificarea si structura magnetizării 

remanente naturale s-a făcut prin metoda analizei componentelor principale cu ajutorul 

programului Remasoft 3.0 (Chadima and Hrouda, 2006). Componentele individuale ale magnetizarii 

au fost identificate in proiectii ortogonale  Zijderveld (Zijderveld [1967]) prin trasarea segmentelor 

liniare in plan orizontal si in plan vertical. Segmentele liniare luate in consideratie au avut  valoarea 

maxima de deviatie mai mica de 5 grade. 
În paralel s-au efectuat o serie de măsurători de rockmagnetism pentru identificarea 

mineralelor magnetice responsabile de achiziţia magnetizarii remanente naturale: variaţia 

susceptibilităţii cu temperatura şi câmpul magnetic aplicat. 

 

Rezultate 

Exemple tipice ale structurii magnetizării remanente naturale obţinută în urma 

demagnetizarilor prin câmpuri magnetice alternative sunt prezentate în figura 2, atât pentru un punct 

cu polaritate magnetică normală (eşantionul HN72-1), cât şi pentru unul cu polaritate magnetică 

inversă (eşantionul HN86-2). În figura 2 sunt prezentate următoarele tipuri de diagrame: diagrame 

Zijderveld (Zijderveld [1967]), si proiectii stereografice Wulff. 

In urma analizei structurii magnetizării remanente naturale s-au identificat 10 puncte cu 

polaritate normală, 5 puncte cu polaritate inversă, iar un număr de 4 puncte au înregistrat direcţii 

intermediare sau care au fost instabile. 
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Fig. 2 Exemple tipice privind structura magnetizării remante naturale 

Concluzii 

 Distribuţia polarităţii magnetice a punctelor studiate este prezentă în Fig. 3. Această 

distribuţie a punctelor coroborată cu distribuţia vârstelor în aria studiată arată că în partea de est a 

zonei vulcanice Harghita de Nord este dezvoltată predominant în timpul chron-ului C3n. Distribuţia 

de polarităţi obţinută în studiul de faţă arată că modelul iniţial propus de Pătraşcu (1976) trebuie 

modificat. Pe ansamblul atât datele noi, cât şi studiul anterior (Pătraşcu, 1976) sunt compatibile cu o 

migrare de la nord la sud a vulcanismului în interiorul zonei vulcanice Harghiat de Nord. 
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Fig. 3 Distribuţia polarităţii magnetice în zona vulcanică Harghita de nord: albastru = polaritate 

normală, roşu = polaritate inversă. Zona studiata este marcata cu chenar negru. Punctele de vârstă sunt 

marcate cu cercuri galbene. Harta geologică este conform foii Odorhei (1:200000). 
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