
INTRODUCERE

Culoarul Dâmbovicioara se individualizează atât printr-o structură geologică com-
plexă şi complicată rezultată în urma unei evoluţii îndelungate şi a unor procese diverse,
cât şi prin bogăţia dovezilor paleontologice conţinute în terenurile sale mezozoice. Cer-
cetarea geologică a acestui areal oferă la fiecare pas elemente noi în înţelegerea acestei
evoluţii, şi, în acelaşi timp, noi căi de abordare şi de continuare a studiilor anterioare.

Lucrarea „Evoluţia geologică a Culoarului Dâmbovicioara”cuprinde aspecte teo-
retice privind problemele legate de geologia regională - geologia Culoarului Dâmbovi-
cioara, selectate şi prezentate într-o succesiune logică, dar şi interpretări personale ca re-
zultat al cercetării geologice obţinut prin folosirea atât a unor metode tradiţionale, cât şi
prin aplicarea altora moderne.

Conţinutul informaţional al studiului urmăreşte explicarea unor noţiuni de speciali-
tate, reactualizarea altora, precum şi abordarea diferenţială a anumitor problematici carac-
teristice geologiei teritoriului studiat. Acestea au presupus utilizarea unor tehnici de cer-
cetare actuale din domenii conexe, respectiv teledetecţia. Informaţia este prezentată într-o
manieră funcţională, accesibilă, raţională, coerentă, subliniindu-se propriile observaţii.

Lucrarea abordează:
- tratarea succintă a elementelor generale de geomorfologie şi geologie specifice

arealului în ordinea intrării acestora în acţiune (Capitolul I - Localizarea şi caracterizarea
geografică a arealului Culoarului Dâmbovicioara; Capitolul III - Stratigrafie; Capitolul IV
- Structura tectonică);

- relaţiile arealului studiat cu unităţile geotectonice înconjurătoare, relaţii
necesare pentru integrarea acestui teritoriu într-un model evolutiv (Capitolul V).

Sunt discutate, astfel, principalele componente ale sistemului geologic reprezentat
de teritoriul culoarului Dâmbovicioara, analitic şi sintetic, esenţa fiecăreia dintre ele, tră-
săturile comune şi cele caracteristice, însă accentul cade asupra problemelor de tectonică
şi stratigrafie. Această detaliere a fost necesară din dorinţa de a stabili tipurile de paleo-
mediu ce au individualizat spaţiul cercetat în anumite momente ale evoluţiei sale, de a în-
ţelege natura echilibrului acestora şi s-a concretizat prin explicarea variaţiilor faciale
implicate în contextul evolutiv al bazinelor de sedimentare. Abordarea se încadrează idei-
lor moderne în ceea ce priveşte descifrarea paleogeografiei unei regiuni particularizându-
se intervalul de timp ce corespunde Jurasicului superior şi Cretacicului inferior când
litofaciesurile diferitelor formaţiuni capătă un grad de variabilitate remarcabil.

Un rol important în cercetare a noastră l-a constituit încercarea de a aplica tehnici şi
metode de teledetecţie şi fotogrammetrie care să se plieze obiectivului principal, adică
stabilirea posibilităţilor de utilizare a imaginilor aeriene şi a celor satelitare, Landsat 5
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Thematic Mapper (TM), în domeniul cercetărilor geologice regionale. Rezultatele obţinu-
te au fost inserate capitolelor în care a fost prezentată stratigrafia şi structura tectonică im-
primând un caracter funcţional şi aplicativ datelor obţinute prin foto- şi aerointerpretare.

Rezumând, în lucrarea prezentată s-a dorit a reface din informaţii punctuale şi
disperse un tablou genetic logic şi clar care poate fi suprapus până la identitate (în măsura
în care acest lucru a fost posibil!) cu anumite modele actuale. Dorinţa noastră a fost ca
informaţiile prezentate să devină pentru activitatea de cercetare viitoare premise viabile
spaţiilor şi momentelor de concentrare a unor tipuri lito- şi biofaciale, a celor de antrenare
a elementelor structurale şi amprenta pe care toate acestea şi-o pun în evoluţia geologică a
anumitor regiuni. Totodată, ele vin să completeze un vast edificiu informaţional clădit de
multe generaţii de geologi pasionaţi de această zonă.

Lucrarea „Evoluţia geologică a Culoarului Dâmbovicioara” reprezintă teza de doc-
torat, susţinută, sub aceeaşi denumire şi acelaşi format. Trebuie menţionat că s-a renunţat
sau au fost restrânse anumite subcapitole sau paragrafe ce conţineau aspecte teoretice cu
caracter general sau prezentau descrierea instrumentelor ori a metodologiei de lucru.
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