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ABSTRACT: Geology and paleontology Romanian beginnings are 
closely linked to the name of a great scientist, pioneer: Gregoriu 
Stefanescu (February 10, 1836 – February 20, 1911, Bucharest). A 
complex scholar, whose value was fully recognized abroad. Which 
is why now, his spiritual descendants of the Bucharest Universi‑
ty gratefully call him „The Earth Sciences Patriarch” of Romania. 
Stefanescu was born in Bucharest in 1838. Former student of the 
College „St. Sava” he continued his studies in Paris, where he 
took the degree in Natural Sciences at the French Sorbonne. He 
returned home in 1863 and two years later he published the first 
Textbook of Zoology in Romanian. Since 1865, he became the 
first Professor of Geology, Mineralogy and Paleontology at the 
University of Bucharest. And in 1866, Gregoriu Stefanescu was 
among the founding members of the Romanian Academy. He is 
the only Romanian geologist who, as professor at the Bucharest 
University, attended all the International Geological Congresses, 
the first in 1878 into the XXth century, in 1906, where he was also 
elected President. At the Congress of Bologna, Stefanescu was the 
one who proposed the unification and subsequent geological sub‑
divisions and the use of standard colors in mapping the field. As 
a participant involved in international scientific life, he was the 
first local scholar who has undertaken the task to make a geolog‑
ical map of Romania. Task which had achieved it until 1890, when 
he published the first geological map of Romania, namely of the 
Old Kingdom. Subsequently, the map was built into the geolog‑
ical map of Europe, published at the end of the XIXth century.
KEYWORDS: Earth Sciences, Geology & Paleontology in Eastern 
Europe, Geological Map of Romania, Yellowstone Park
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Începuturile Geologiei şi Paleontologiei româneşti sunt legate strâns de 
numele unui mare om de ştiinţă, deschizător de drumuri: Gregoriu Şte‑
fănescu (10 februarie 1836, Eliza Stoeneşti, azi Pelinu, jud. Ialomiţa – 20 
februarie 1911, Bucureşti). Un savant complex, a cărui valoare a fost pe 
deplin recunoscută şi peste hotare. Motiv pentru care acum, urmaşii săi 
spirituali de la Universitatea Bucureşti îl numesc cu recunoştinţă „patriar‑
hul ştiinţelor Pământului” din ţara noastră. 

Fig. nr. 1 – Gregoriu Ştefănescu (1836 – 1911)

Gregoriu Ştefănescu s‑a născut la Bucureşti, în anul 1838. Fost elev al Cole‑
giului „Sf. Sava”, el şi‑a continuat studiile la Paris, unde şi‑a luat licenţa în 
ştiinţe naturale la Sorbona, urmând cursurile Facultăţii de Ştiinţe, unde 
a avut profesori iluştri, pecum Claude Bernard şi Isidore Geoffroy de St. 
Hilaire. S‑a întors acasă în 1863, iar doi ani mai târziu a publicat primul 
manual de Zoologie în limba română. În 1864 a fost numit şi director al 
Muzeului de Istorie Naturală, adăpostit la Universitate, funcţie pe care 
a deţinut‑o până în 1893. Începând cu anul 1865, a devenit primul profe‑
sor de Geologie, Mineralogie şi Paleontologie al Universităţii Bucureşti. 
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Iar în 1866, Gregoriu Ştefănescu s‑a numărat printre membrii fondatori ai 
Academiei Române. El este singurul geolog român care, profesor fiind la 
Universitate, a participat la toate congresele Geologice Internaţionale, de 
la primul, din 1878, până la cel de al X‑lea, penultimul la care care a fost, 
din 1906, la care a şi fost ales preşedinte. La Congresul de la Bologna, Gre‑
goriu Ştefănescu a fost cel care a propus, şi ulterior a realizat unificarea 
subdiviziunilor erelor geologice, precum şi a culorilor standard folosite la 
întocmirea hărţilor de specialitate. În calitatea sa de participant implicat 
în viaţa ştiinţifică internaţională, el a fost primul savant autohton care şi‑a 
asumat sarcina de a realiza o hartă geologică a României. Sarcină pe care 
a şi îndeplinit‑o până în anul 1890, când a apărut prima Hartă Geologică 
a ţării noastre, adică Vechiul Regat, la scara 1:2.000.000. Ulterior, această 
hartă a fost inclusă integral în Harta Geologică a Europei, publicată la sfâr‑
şitul sec. al XIX‑lea. 

Într‑o perioadă de început a ştiinţei româneşti, Gregoriu Ştefănescu 
s‑a implicat activ şi în studiile de Paleontologie (6,7). El a fost primul spe‑
cialist român care a descris „Conoclypus giganteus”, o varietate necunoscută 
de Echinoid, adică unul dintre strămoşii preistorici ai actualilor arici de 
mare. Descoperit în calcarele de la Albeşti‑Muscel, acesta a trăit cândva 
în Eocen, acum peste 50 de milioane de ani. De numele lui Ştefănescu 
este legată şi descoperirea şi studierea exemplarului de „Deinotherium 
gigantissimum”, cel mai impozant şi valoros exponat al Muzeului Naţio‑
nal de Istorie Naturală „Grigore Antipa” (5). Descoperit în anul 1890 – 93, 
la Mânzaţi, Vaslui, acesta a trăit în urmă cu aproximativ opt milioane de 
ani. Deinotherium era un mamifer din familia Proboscidienilor, rudă înde‑
părtată a mamuţilor şi elefanţilor actuali. Dar, spre deosebire de aceştia, 
„fildeşii” săi porneau de pe maxilarul inferior şi erau îndreptaţi în jos. Cu 
alte cuvinte, această specie este caracterizată de prezenţa defenselor infe‑
rioare recurbate în jos şi spre interior. Proboscidienii sunt animale masive 
terestre, erbivore, caracterizate printr‑un craniu format din oase groase 
spongioase cu sinusuri, cu orbitele unite cu fosele temporale, ca urmare 
a dezvoltării trompei (proboscis). Trompa este organul musculos foarte 
mobil, rezultat din concreşterea nasului cu buza superioară. Din punct de 
vedere sistematic Proboscidienii cuprind trei familii principale: elefanţii, 
mastodonii şi deinotherii. Aceştia din urmă se caracterizează prin câteva 
tipuri aberante, cunoscute printr‑un unic gen – Deinotherium, ce a trăit 
în intervalul Miocen – Pleistocen. Deşi scheletul descoperit de Ştefănescu 
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are 4,5 m înălţime şi 3,5 m lungime şi 1,2 m lăţime, el aparţine unui individ 
tânăr, o femelă, adulţii putând atinge dimensiuni mai mari. Aceste animale 
au dispărut în urmă cu circa 2,5 milioane de ani, datorită marilor glacia‑
ţiuni. Scheletul expus la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore 
Antipa” a fost montat în 1906 de către restauratorul belgian L.F. de Pauw, 
cel care a montat iguanodonii descoperiţi la Bernissart, mândria Institu‑
tului de Ştiinţe Naturale din Bruxelles (5,7).

Fig. nr. 2 – Deinotherium gigantissimum

Studiile de pe teren i‑au permis lui Gregoriu Ştefănescu să descopere şi 
fosilele unei rude îndepărtate a cămilei actuale. Este vorba despre „Came‑
lus alutensis”, sau mai direct Cămila de la Olt. Descoperită pe malul Oltului, 
aproape de Slatina, această veche relicvă este un fragment de mandibu‑
lă, maxilarul inferior al unui animal despre care s‑a aflat că este o verigă 
importantă din lanţul evolutiv al speciei sale. Prezenţa ei pe meleagurile 
noastre arată că, în migraţia lor din Asia spre Africa, strămoşii cămilelor 
actuale au trecut şi prin sudul ţării noastre.

Gregoriu Ştefănescu a determinat, pentru prima oară (1873), împre‑
ună cu Emanuel Bacaloglu, altitudinea oraşului Bucureşti faţă de nivelul 
Mării Negre. El este şi autorul celui dintâi manual original de ştiinţe 
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naturale tipărit în limba română (Elemente de zoologie, 1865) ca şi al pri‑
mei hărţi geologice a ţării (1890).

În domeniul geologiei, demonstrează că, de fapt, Câmpia Română 
este o formaţie cuaternară – şi nu terţiară, aşa cum se crezuse mai înainte. 
El descrie, pentru prima dată, aşa‑numitul „Calcar de la Bîndea”. Alături 
de Grigore Cobălcescu este considerat ctitorul şcolii româneşti de geolo‑
gie, mineralogie şi paleontologie, un organizator de seamă al cercetărilor 
geologice de la noi şi tot lui i se datoreşte, în cea mai mare măsură, întoc‑
mirea primei hărţi geologice a României (1898).

Membru fondator al Academiei Române (1866), Gregoriu Ştefănescu 
a fost strâns legat de învăţământ, fiind ales în trei rânduri, decan al Facul‑
tăţii de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, al cărui rector devine între 
1900 – 1901. S‑a ocupat mult de organizarea învăţământului ştiinţific, a fost 
fondator şi director al Laboratorului de ştiinţe naturale (devenit ulterior 
Muzeul de Geologie şi Paleontologie) al Universităţii bucureştene. Timp 
de şase ani, a fost director al Biroului Geologic al României, întemeiat 
de el (1882 – 1888) – acesta fiind cel dintâi institut de cercetare de la noi, 
destinat cercetării şi valorificării resurselor naturale ale ţării, care practic, 
şi‑a luat sarcina de a studia şi a aplica în practică posibilităţile de valori‑
ficare a bogăţiilor naturale din România. Valoarea creaţiei sale ştiinţifice 
a fost recunoscută pe plan internaţional, el fiind membru al Societăţilor 
de geologie din Franţa, Italia şi Belgia, membru al Societăţilor de Ştiin‑
ţe Naturale din Kiev şi Moscova şi membru corespondent al Societăţii 
de Geologie din Londra şi al Societăţii de antropologie din Paris. A avut 
o contribuţie însemnată la unificarea terminologiei geologice internaţi‑
onale, participând, în acelaşi timp, la toate congresele internaţionale de 
geologie (11 congrese, între 1878 – 1909) din vremea sa. Este iniţiatorul pri‑
melor publicaţii de specialitate de la noi, Anuarul Biroului de Geologie şi 
Anuarul Muzeului de geologie şi paleontologie.

Ca director al Biroului Geologic al României, Ştefănescu el şi‑a luat 
sarcina de a studia şi a aplica în practică posibilităţile de valorificare a 
bogăţiilor naturale din România (10). În acelaşi timp, savantul român, 
recunoscut în străninătate, se interesa şi de cultura şi educaţia maselor. 
Astfel, împreună cu economistul şi agronomul P.S. Aurelian, a iniţiat publi‑
carea unei reviste de popularizare a ştiinţei, denumită „Revista ştiinţifică” 
(1870 – 1882). S‑a numărat printre membrii fondatori ai unui organism des‑
tinat aceluiaşi scop: Societatea pentru răspândirea şi înaintarea ştiinţelor în 
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România (1889). Convingerile sale profund ştiinţifice l‑au făcut să scrie, 
în lucrarea sa „Elemente de zoologie”: „omul va şti... că tot ce se petrece în 
natură nu este decât o consecinţă naturală a nişte cauze ce existau şi nicide‑
cum productul momentan al unei voinţe supreme”. Iar ataşamentul său faţă 
de propria naţiune rezultă şi din faptul că timp de trei ani (1873 – 1876), a 
ţinut duminica cursuri libere de ştiinţe naturale, în care populariza concep‑
ţia darwinistă, combătând creaţionismul. Gregoriu Ştefănescu se cuvine 
a fi socotit şi primul naturalist român care a făcut demersuri oficiale şi a 
stabilit reglementări pentru protecţia naturii şi a monumentelor sale (6).

Catedra de Geologie‑Paleontologie a Universităţii Bucureşti adăpos‑
teşte azi o încăpere în care timpul pare a se fi oprit cândva, pe la începutul 
secolului trecut. Păstrat cu respectul cuvenit unui sanctuar, acolo încă se 
mai află biroul savantului Gregoriu Ştefănescu. O încăpere tixită de raf‑
turi pline cu cărţi şi vitrine în care sunt găzduite o serie de fosile, adevărate 
rarităţi paleontologice. Şi, de asemenea, se mai păstrează şi masa de lucru 
a savantului. Un microscop de tip vechi şi o pereche de ochelari lăsaţi par‑
că adineauri pe birou creează impresia că savantul a plecat doar de câteva 
minute din încăpere. Deasupra uşii atârnă o pictură în ulei ce redă chi‑
pul unui tânăr brunet, cu barbă. Tabloul este semnat de pictorul Nicolae 
Grigorescu, iar tânărul este chiar savantul, surprins la vârsta la care se pre‑
gătea să ia în piept lupta cu trecutul planetei. O operă de artă mai puţin 
cunoscută care reprezintă expresia unui episod aproape neştiut din istoria 
culturală de la noi: artistul şi savantul au fost prieteni apropiaţi (6).

Savantul a avut prilejul să călătorească foarte mult, în Italia, Franţa, 
Anglia, Belgia, Spania, Statele Unite (1891), Rusia (1898) şi Mexic (1906), 
luând parte la excursii ştiinţifice de lungă durată. Congresul din Rusia, 
de pildă, a durat 3 luni, participanţii având şansa să călătorească în Urali, 
pe Volga, în Siberia, Caucaz, Crimeea, Finlanda. Asupra acestor călăto‑
rii, Gregoriu Ştefănescu a publicat rapoarte şi articole amănuţite, a ţinut 
conferinţe, toate de referinţă prin soliditatea informaţiilor, puterea obser‑
vaţiei, spiritul de sinteză. Cele 11 lucrări, care totalizează 371 de pagini, îl 
situează pe geologul român printre autorii de frunte ai literaturii noastre 
de călătorie în scop de cercetare ştiinţifică şi documentare (8).

În cultura română, „exploratorul‑savant”, ca tip antropologic, rămâ‑
ne mai degrabă o raritate: în afara marelui Emil Racoviţă, călătorind către 
Antarctica la bordul vasului „Belgica”, memoria oricărui cititor cultivat 
pare greu capabilă să reţină o altă figură modernă emblematică (4,9). Şi 
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totuşi, în felul lui, Gregoriu Ştefănescu este un savant, este omul de acţi‑
une, pornit în căutarea acelui necunoscut plasat sub semnul ştiinţei şi al 
temerităţii, un călător avizat care, spre exemplu, în America, la Parcul Naţi‑
onal Yellowstone, se va pune în serviciul unei inventarieri geologice de 
mare acurateţe aşa cum au făcut‑o înaintea sa un Charles Lyell sau mare‑
le Darwin (2,3). O călătorie geologică exemplară ce ar fi putut fi descrisă în 
zilele noastre, în spiritul unui dens material pentru un ipotetic documen‑
tar difuzat pe Canalul Discovery (1):

Gregoriu Ştefănescu
Fenomenele geologice din Parcul Naţional Yellowstone (8 Martie 1898)

„Majestate, Domnilor Colegi,
Printre numeroasele, pitoreştile şi impozantele regiuni ale Americii de Nord, 
ca: regiunea imenselor Lacuri, vârful Pike’s Peak cu Garden of the Gods (Grădi‑
na zeilor) din Colorado, majestuoasa cataractă a Niagarei, Grand Canyon, sau 
marile Chei ale râului Colorado etc., Parcul Naţional Yellowstone ocupă locul 
de onoare printre minunăţiile întinsului teritoriu al Statelor Unite ale Ameri‑
cii. Aşezat în inima regiunii de nord a Munţilor Stâncoşi, în colţul de nord‑vest 
al statului Wyoming, Parcul Yellowstone este situat pe al 44‑lea grad de latitu‑
dine nord şi al 109‑lea grad de longitudine occidentală de la meridianul de la 
Greenwich. El se limitează, la nord cu statul Montana, la apus, cu statul Idaho, 
şi se află la o înălţime de 2470 m deasupra nivelului mării; el are o suprafaţă de 
14.559 de km. pătraţi.

...........................................................................................................................................

De îndată ce Parlamentul Statelor Unite a declarat platoul Yellowsto‑
ne ca Parc Naţional pentru instruirea şi petrecerea publicului, guvernul s‑a 
pus pe lucru ca să facă accesibilă această localitate pentru călători; a pus să se 
construiască ramura de drum de fer..., de la Lewiston la Cinabar, a făcut să se 
construiască şapte mari oţele în punctele cele mai interesante, şi cu toate como‑
dităţile şi confortul de care numai americanii sunt capabili, şi a legat prin 
admirabile şosele toate aceste oţele şi diferite puncturi interesante ale parcului.

Cum am spus, în interiorul acestui parc sunt multe şi interesante fenomene 
geologice, dar cum mi‑e teamă să nu abuzez prea mult de atenţiunea Domniilor 
Voastre, mă voi mărgini la fenomenul gheizerilor, şi numai în treacăt, fiind la 



346 | Octavian BUDA

poarta parcului, voi menţiona de Mammoth Hot Springs, de însemnatele izvoa‑
re ferbinţi şi calcaroase şi de construcţiunile la care ele au dat naştere. 

Îndată ce intră cineva, venind de la Cinabar, în parcul Yellowstone, se află 
în faţa unui splendid otel şi a numeroase construcţiuni pentru locuinţa adminis‑
traţiei şi a garnizoanei parcului, otel numit Mammoth Hot Springs, fiindcă aci 
sunt cele mai însemnate izvoare de apă ferbinte. Aceasta este una din localităţi‑
le cele mai renumite de pe glob prin numărul gurilor pe unde iese apă ferbinte, 
încărcată cu carbonat de calce în disoluţiune; guri care, vorbind numai de cele 
actualmente în activitate, sunt în număr de 75. Aceste ape, curgând pe coastele 
stâncilor, şi prin evaporare şi răcire, depun calcarul, când alb, când galben sau 
portocaliu, şi chiar roşu, după culoarea micilor şi numeroaselor plante cripto‑
game, alge celulare, care‑şi găsesc mediul priincios pentru a se dezvolta şi trăi, 
cu toată temperatura înaltă a apei, calcar numit tuf sau travertin, şi care for‑
mează cele mai măestrite sculpturi şi cele mai delicate dantele, cum aceasta se 
vede în Jupiter‑terrace, Kleopatra’s bowl (cupa Cleopatrei), Minerva‑terrace, 
Poulpit‑terrace etc., pe care o vom vedea în proiecţiunile ce vom face, ca şi pe 
Liberty‑Cap, un fel de con obelisc, format de vechile izvoare termale ale acestei 
localităţi. Aceste ape termale, a căror temperatură variază între 30 şi 70 centi‑
grade, sunt aşa de saturate de carbonat de calce, dacă se pune într‑însele diferite 
obiecte, în scurt timp ele se încrustează cu o coajă calcară, cum se vede la aceas‑
tă veche gheată, pe care am adus‑o de la Mammoth Hot Springs.

Ca să intri de la Mammoth Hot Springs în parcul Yellowstone, trebuie să 
treci peste un precipiţiu, pe o punte fixată în peretele unei stânci verticale, punte 
a cărei intrare poartă numele de Poarta de Aur (Golden Gate), intrare îngustă, 
cuprinsă între pereţii verticali ai stâncii şi un enorm mare masiv, aproape cilin‑
dric, ca un colosal stâlp, compus de aceeaşi natură de cocă.

Al doilea fenomen important din parcul Yellowstone sunt gheizerii, care 
sunt ţâş‑nituri intermitente de apă ferbinte; ei ţin în disoluţiune cantităţi mai 
mult sau mai puţin mari de silice, apă a cărei temperatură se urcă până la 80 
şi 90 centigrade, şi care este asvârlită la 4 – 10 – 80 m de înălţime. Gheizerii sunt 
diseminaţi mai pe toată suprafaţa parcului, dar mai cu seamă ei sunt cantonaţi 
în patru regiuni sau bazine numite: Norris‑geyser‑basin, Lower‑geyser‑basin, 
Midwey‑geyser‑basin şi Upper‑geyser‑basin.

Cauzele care produc aceste erupţiuni sau ţâşnituri ale gheizerilor se dato‑
resc căldurii şi tensiunii vaporilor de apă grămădiţi din timp în timp în coloana 
de apă subterană, şi cum forţa de expulsiune a vaporilor este în relaţiune cu masa 
de apă de asvârlit şi sub tensiunea acestor vapori, atât intervalele de erupţiuni, 
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cât şi durata unei erupţiuni variază foarte mult. Aşa, timpul de la o erupţiu‑
ne sau ţâşnitură la alta variază de la 40 minute până la 8, 10, 24 şi 30 de ore, şi 
chiar până la 6 zile, cum este intervalul de erupţiune al lui Gigant‑geyser, sau de 
14 zile, cum este acela al Gigantesei, şi, în fine, chiar de mai mulţi ani, cum s‑a 
întâmplat cu Excelsior‑geyser, care n‑a erupt decât peste 6 ani.

Timpul cât ţine o erupţiune sau ţâşnitură este asemenea foarte variabil; 
el durează de la 2 minute până la 10, 15, 20, 30 minute, merge până la o oră şi 
jumătate, cum este erupţiunea Gigantelui şi chiar până la 12 ore, cum este dura‑
ta erupţiunii Gigantesei.

Numărul gheizerilor în cele 4 bazine de care am vorbit trece de peste 80. 
Upper‑geyser‑basin, sau bazinul gheizerian de sus, cuprinde cei mai mulţi 
gheizeri; el cuprinde 40 de adevăraţi gheizeri şi dintre cei mai mari, afară de 
Excelsior‑geyser, care se află în Midwey geyser‑basin, sau bazinul gheizerian de 
mijloc. Afară de Gigantele şi Gigantesa, în acest bazin se află Bee‑Hive‑geyser, 
unul din gheizerii care, după Gigantele, asvârlă mai sus apele sale; ele ajung la 
61 de metri, dar erupţiunea nu ţine decât 8 minute – şi Groto geyser, ale cărui ape 
nu se asvârlă decât la 9 metri, dar erupţiunea ţine 30 de minute.

Gheizerii sunt adevăraţi vulcani; ca şi dânşii, au un coş sau canal, o gură 
sau crater şi un con; acesta însă este foarte mic, în comparaţiune cu al vulcani‑
lor: el are de cele mai multe ori numai câţiva centimetri de înălţime, dar ajung 
câteodată şi la 1 – 2 şi 5 metri, ceea ce este mai rar. Craterul este, în general, mic 
la gheizerii cu conurile mai pronunţate, şi foarte larg, la gheizerii cu conuri mici; 
Excelsior‑geyser, care nu are un con propriu‑zis, are un crater cu un diametru 
care ajunge până la 100 metri. Gheizerii, ca şi vulcanii, au erupţiuni intermiten‑
te, dar se deosebesc de vulcanii propriu‑zişi prin faptul că ei nu aruncă lavă sau 
petre roşite, ci numai apă şi vapori de apă ferbinte. Această apă, care, după cum 
am zis, conţine în disoluţiune silice, prin evaporare, depune o silice idratatâ, de 
structură mai mult sau mai puţin spongioasă, numită gheizerită, care încrustea‑
ză totul împrejurul gheizerilor, şi când bate vântul, apa este dusă mai departe şi 
depune această gheizerită pe ramurile şi frunzele arborilor de prin prejur, încât 
par că arborii sunt ninşi. De aceea, locurile sau bazinele gheizerilor se disting de 
departe prin albeaţa lor strălucitoare.

Aceste depozite de gheizerită cresc cu o încetinime extraordinară. După 
domnul Arnold Hagus, care a studiat cu multă amănunţime gheizerii, depo‑
zitele de gheizerită lăsate prin evaporarea apei, ce cade împrejurul craterului, 
este aşa de mic, încât, după observaţiunile sale, gheizerită nu creşte pe fieca‑
re an decât cu o pojghiţă care nu este mai groasă de 83 de milimetri; în adevăr, 
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el a observat numeroase inscripţiuni, scrise cu creionul şi qu data scrierii, făcu‑
te de către călători pe craterul gheizerului Old‑faithful („Bătrânul Gheizer 
credincios”), care încă se puteau citi bine după 3, 4 şi 5 ani. Bazat pe aceste obser‑
vaţiuni, domnul Hagus găseşte că a trebuit 25.000 de ani ca să se formeze stratul 
de gheizerită şi conul lui Old‑faithful‑geyser, care se află in apropiere de ote‑
lul de Upper‑geyser‑basin, a cărui gheizerită are 20 – 22 metri grosime. Afară de 
regiunile celor 4 bazine pe care le‑am menţionat, se mai află gheizeri şi izvoa‑
re fierbinţi şi împrejurul lui Yellowstone‑Lake, ba conul unui vechi gheizer se 
află chiar în interiorul lacului, formând o insulă numită Fishing‑Cone, pen‑
tru că călătorii obişnuesc să vie pe această insulă, să prindă peşte cu undiţa, să‑l 
cufunde în interiorul craterului, de unde, după un scurt timp, îl scoate fiert gata, 
fiindcă apa are o temperatură foarte înaltă.

Pentru a termina cu cele câteva fenomene geologice ale parcului despre 
care am hotărât să Vă vorbesc, să mai menţionez însemnata Cheie [este vor‑
ba despre cheile râului Yellowstone, n.red.] şi cădere sau cataractă a râului 
Yellowstone, aşa‑numita Yellowstone‑Falls. Râul Yellowstone ia naştere în 
munţii Tetoni, de la sud; intră în Yellowstone Lake şi apoi, ieşind din el, cur‑
ge spre nord, pentru a se vărsa, după cum am zis, în fluviul Missouri; în acest 
parcurs el are, sau şi‑a făcut, două căderi, una numită Upper Falls, sau cădere 
de sus, care este mai mică; ea cade numai de la 34 de metri, şi alta, la vreo 800 
de metri mai jos, căderea cea mare, sau de jos, Lower sau Great Falls cade de la 
94 de metri, cădere mai mare decât aceea a Niagarei chiar, care nu este decât de 
53 metri.

Deşi apele râului Yellowstone sunt mai puţin voluminoase decât ale Niaga‑
rei, totuşi, căzând de la o aşa mare înălţime, produc un efect feeric; nu mai este 
apă, ci o spumă care, căzând, sare în sus, în coloane de o pulbere lichidă, albă, 
ca ţâşnitura unui adevărat gheizer. Acţiunea continuă a forţei acestei căderi a 
ros rocile şi şi‑a făcut o cheie (Canyon), cu pereţi înalţi de peste 300 de metri, în 
fundul căruia şerpuesc apele spumegânde ale lui Yellowstone River. Fenomenul 
acesta, sau roaderea stâncilor din care a luat naştere această cheie, [el] este geo‑
logiceşte nou; el a început după depunerea depozitelor cuaternare; structura sa 
geologică îi servă de act de stare civilă.

De o parte şi de alta, cei doi pereţi ai Canyonului (Cheiei) sunt compuşi, din 
fund până la 2/3 din înălţime, de trachit‑riolită [trahit, rocă vulcanică recentă, 
asemănătoare prin compoziţie sienitului, de culoare cenuşie şi cu o textură 
caracteristică, n.red.]; peste dânsul, şi formând partea superioară a pereţilor, 
se află depozite morenice‑glaciale, cu numeroase fragmente de roci şi blocuri de 
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granit, asemănate cărora nu se găsesc prin împrejurimile localităţii; peste depo‑
zitul morenic vine un depozit aluvial, un adevărat loess cuaternar, lucru care 
probează până la evidenţă că roaderea şi, prin urmare, începutul căderii, s‑a 
făcut după epoca cuaternară. Roaderile ce‑au încercat pereţii acestei chei, prin 
apele ploilor, au dat rocilor formele cele mai bizare. 

Numit Inspiration Point, după o înălţime a malului stâng al Cheiei, avem 
una din privirile cele mai pitoreşti. În fund, se văd apele albe şi spumegoase ale 
cascadei celei mari (Lower sau Great Falls); jos, şerpuirile capricioase şi spume‑
gânde ale râului Yellowstone; în dreapta şi în stânga, de‑a tot lungul pereţilor 
Cheiei, [iar] cât poţi cuprinde cu ochii în sus şi în jos, formele cele mai vari‑
ate de stânci, reprezentând: prisme, piramide, turnuri, castele în ruină, toate 
produse de eroziunile trachitului şi prezintând în acelaşi timp culorile cele mai 
diverse: aci, pete, dincolo, fâşii roşii, galbene, negricioase, vinete şi chiar albe ca 
creta; roaderi şi culori produse prin acţiunea dizolvantă şi oxidantă a apei şi a 
aerului şi a unor ape termale Hot‑Springs, care se mai observă şi azi de‑a lun‑
gul Canyonului.”
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