
PREFAŢĂ

Pământul şi conjunctura cosmică în care el a evoluat a permis
apariţia vieţii încă de timpuriu, la început în forme simple, după care
structura organismelor a devenit din ce în ce mai complexă şi mai
diversificată. Această înseamnă, că pe măsura trecerii timpului, Pământul a
oferit condiţii de mediu din ce în ce mai propice dezvoltării vieţii, în
general, care a culminat cu apariţia omului şi civilizaţiei umane.

Pământul reprezintă un anumit grad de structurare a materiei în
marea diversitate a Universului şi este similar ca structură altor corpuri
cosmice echivalente. În esenţă, prezintă o structură minerală, care este
grupată pe mai multe trepte de organizare aflate în relaţii bine definite.
Viaţa reprezintă un alt mod de organizare a materiei şi are în componenţă
aceleaşi structuri atomice ca şi lumea minerală, structuri care se regăsesc în
alcătuirea Universului, în general. Însă, viaţa apare şi se dezvoltă numai în
anumite condiţii şi ea se menţine atâta timp cât aceste condiţii sunt relativ
constante. Trebuie ţinut seama, însă, că materia organică, în general,
reprezintă un infinit mic în raport cu masa enormă a lumii minerale şi
poate fi relativ uşor distrusă în cazul unor dezechilibre majore Omul, ca
singura fiinţă raţională de pe Pământ, are misiunea de a pătrunde şi a
înţelege tainele universului mineral, pentru că acesta reprezintă suportul şi
esenţa existenţei vieţii, în general.

Geologiei i-a revenit rolul de a descifra structura şi legile care
guvernează transformarea continuă a materiei minerale, de a înţelege
evoluţia Pământului ca sistem aflat într-un echilibru labil, care i-a permis şi
îi permite să rămână o planetă vie.

Lucrarea prezentă - concepută ca un îndrumător în probleme de
cristalografie, mineralogie şi petrografie, este astfel structurată încât
noţiunile şi ideile să fie expuse într-o înlănţuire logică şi uşor accesibilă
oricărei persoane care doreşte să-şi lărgească orizontul de cunoştinţe în
ceea ce priveşte caracterele şi, în legătură cu ele, condiţiile în care s-au
format, de-a lungul istoriei geologice a Pământului, componentele sale
elementare: mineralele şi rocile.

Logica de prezentare a temelor majore circumscrise ariei de studiu a
impus împărţirea acestora în două părţi: Partea I - Cristalografie şi
mineralogie, Partea II – Petrografie.
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În capitolul introductiv se realizează o scurtă prezentare a noţiunii
de mineral, cristal şi a modului de formare şi dezvoltare a acestora.

Conţinutul părţii întâi dezvăluie formele poliedrice sub care se
prezintă materia cristalizată în condiţii naturale, legile care guvernează
formarea şi dezvoltarea cristalelor, stările structurale obişnuite de agregare
ale substanţei, dar şi criteriile de simetrie ce permit încadrarea şi
ierarhizarea acestora. De asemenea, sunt prezentate proprietăţile
macroscopice ale mineralelor: proprietăţile morfologice, cele legate de
coeziune, proprietăţile optice, termice, electrice, magnetice, organoleptice,
dar şi cele specifice care caracterizează numai o parte redusă a grupului
imens de minerale din natură. S-a recurs numai la descrierea proprietăţilor
macroscopice deoarece acestea sunt considerate a da un diagnostic
satisfăcător pentru caracterizarea unui mineral în cazul activităţii
desfăşurate de un student geograf.

Un spaţiu generos este consacrat mineralogiei sistematice, în cadrul
căreia s-a încercat o clasificare logică, bazată pe compoziţia chimică şi
structurală a cristalelor. A fost realizată şi descrierea proprietăţilor
macroscopice ale principalelor mineralelor, astfel încât, să se permită
individualizarea mineralului şi identificarea apartenenţei acestuia la una
din clasele mineralogice prezentate în cadrul clasificării.

Partea de petrografie evidenţiază aspectele variate ale naşterii şi
transformării tuturor tipurilor genetice de roci. Alături de acestea este
realizată o clasificare pertinentă pentru fiecare categorie de roci –
magmatice, metamorfice, sedimentare, şi în concordanţă cu aceasta, o
scurtă descriere a rocilor importante.

Necesitatea sublinierii importanţei mineralelor şi rocilor s-a datorat
faptului că acestea apar ca veritabile documente care reţin şi permit
stabilirea condiţiilor fizice, chimice şi mecanice în care s-au petrecut
anumite fenomene şi procese de-a lungul erelor geologice, parametrii de
bază care servesc la descrierea istoriei planetei noastre şi a planetelor din
sistemul nostru solar. De asemenea, studiul mineralelor şi rocilor are o
deosebită importanţă practică-economică întrucât acestea constituie
materiile prime care stau la baza industriei şi a civilizaţiei moderne.

*
* *

Lucrarea de faţă s-a scris din două motive:
1. ca bază de informare pentru formarea profesională a celor care se

pregătesc în domenii care au legătură, într-un fel sau altul, cu Pământul;
2. pentru o descriere, sistematizare cât mai accesibilă şi facilă care să

permită înţelegerea şi corelarea cu alte fenomene şi procese ale scoarţei
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terestre, dar şi a lumii în care trăim, a componentelor elementare ale
Pământului: MINERALELE ŞI ROCILE

Conştientizând faptul că lucrarea este perfectibilă, considerăm că
sugestiile şi observaţiile cititorilor vor fi benefice pentru îmbunătăţirea unei
ediţii viitoare.

Autorii


