Sarea gemã din extra- ºi intracarpaticul României

Progresele tehnice înregistrate pânã astãzi ne permit o abordare ºtiinþificã a masivelor
de sare. Putem discuta punctiform despre un anume masiv de sare, despre evoluþia sa geologicã, eventual de istoria exploatãrilor sau de aspectul socio-economic in contextul vremurilor istorice. Putem însã, privi la nivel global sarea gemã, având în vedere faptul cã ea a
fost identificatã atât pe areale continentale cât ºi pe areale marine (Marea Mediteranã,
Marea Roºie, Marea Neagrã) ºi oceanice. Masivele de sare cunoscute astãzi se încadreazã
din punct de vedere spaþial pe areale de sute de mii de km2 cunoscute in literatura geologicã
ca mari bazine salifere.
Formarea marilor bazine salifere reprezintã mai multe etape din istoria geologicã a
pãmântului, în care regiuni mari de pe glob au avut în mare parte acelaºi cumul de condiþii
geologice. In categoria marilor bazine salifere de pe glob se pot include: depresiunea
Precaspicã a Platformei est Europene centrale; depresiunea Mãrii Nordului a Platformei
Europei centrale; depresiunea Premexicanã (Golf Coast) a Platformei Americii de Nord;
depresiunea Gabon a Platformei Africane. Aceste bazine se aseamãnã printr-o poziþie geotectonicã similarã: sineclize marginale ale platformelor; tipul suboceanic al scoartei pâmântului; ºesuri de acumulare; adâncime mare de pânã la 20-25km a fundamentului; coperta
mare de roci sedimentare ºi nu în ultimul rând prezenþa unei activitãþi vulcanice submarine
în imediata apropiere. Marile bazine salifere sunt întâlnite: în regiuni de platformã (Marea
Nordului, Preuralian, Michigan); în regiuni de rift (Doneþ, Marele rift est african); pe margini pasive (Gabon); pe margini active (asiatic, est Pacific); de coliziune (Precaucazian,
Carpatic) ºi intramontane (Bazinul Transilvaniei, Fergana, º.a.).
Pentru arealul extra- ºi intracarpatic au fost identificate cca 200 masive de sare de
vârste diferite: secvenþa de Cartojani - datatã Permian ( dupã D. Paraschiv -1981), secvenþa de
Chiriacu - datatã Triasic-Anisian superior/Ladinian-(dupã D. Paraschiv -1981), secvenþa de
Vadu - datatã Jurasic 3/ Cretacic 1(dupã L. Drãgãnescu - 1996), formaþiunea saliferã inferioarã
- datatã Burdigalian (dupã Gr. Popescu ºi al. - 1973) ºi formaþiunea saliferã superioarã - datatã
Badenian-Langhian (dupã Gr. Popescu ºi al.-1973).
În spaþiul extracapatic au fost întâlnite în foraje primele trei secvenþe salifere, iar în
aflorimente, foraje ºi lucrãri miniere, formaþiunile salifere inferioarã ºi superioarã. În spaþiul intracarpatic, s-a identificat doar formaþiunea saliferã superioarã. Prezentarea succintã a
sãrii extracarpatice se regãseºte în tabelul anexat.
Pentru intracarpatic (Transilvania) avem zãcãminte apartinând formaþiunii salifere
superioare. Dacã in extracarpatic cel mai mare zãcãmânt de sare are rezerve de 22.000 mil
tone (Foleºti) în intracarpatic, acestea sunt de foarte mari dimensiuni cu rezerve la fel de
mari(Sãrmãºel ºi Vaidei-Ogra de câte 100.000 mil tone, Turda cu 66.000 mil tone, Ocna
Sibiului cu 61.000 mil tone, est Praid cu 50.000 mil tone). În zona vesticã a Transilvaniei sunt
cunoscute masivele : Ocna Dej, Nireº Est, Nireº Vest, Sânmãrghita, Petreºti-Salatiu, Nord
Gherla, Sud Gherla, Sic, Gãdãlin, Apahida, Aiton, Cojocna, Valea Florilor, Turda, Viiºoara,
D. Dumbravei, Tiur, Pãuca, Ocna Mureº, Acniºoara Blaj, Pãnade, Mãnãrade, Ocna Sibiului.
Central sunt cunoscute masivele: Enciu, Feldioara, Ceapa, Beudin-Strugureni, Zoreni,
Miceºti, Sãrmãºel, Milaº, Milãºel, Zãu de Câmpie, Ulioº, Sincai, Mãdãrãs, Copand, Vaidei13

Ogra, Ernei, Sinmiclãuº, Tãuni, Cetatea de Baltã, Corunca, Magherani, Saroº, Sângeorgiu de
Pãdure, Simoneºti, Sighiºoara, Daia, Nocrich, Apaºu, Daia - Odorhei, Beia, Fiºer, Buneºti,
Grânari, Vãleni, Rupea, Gibert. Pentru zona esticã avem identificate urmãtoarele masive de
sare: Dumitra, Mogoºani, Sieu Sfântu, Figa, Iad, Blãjeni, Cãila, Sãrãþel, Albeºtii-Bistriþei,
Pinticu-Uila, Sacalu-Ideciu, Jabeniþa, Praid, Sovata, Orºova, Corund, Est Praid, Odorhei,
Brãdeºti, Comãneºti, Mãrtiniº, Lueta, Mereºti, Sânpaul, Caþa, Mercheaºa. În Maramureº
sunt cunoscute: Coºtiui, Vad ºi Ocna Sugatag.
Am identificat un numãr de 45 de masive de sare - inventariate ca zãcãminte de sare
(ca urmare a exploatãrii lor), din antichitate ºi pânã în prezent. Multe dintre acestea au avut
o existenþã efemerã, altele au avut o continuitate a exploatãrii din antichitate ºi pânã în
prezent. Pe acelaºi masiv de sare au existat în timp ºi câte 10-20 de exploatãri.
Exploatãri cunoscute din antichitate sunt: Ocna Slatina, Coºtui, Ocna ªugatag, Rona,
Ocna Dej, Sãrãþel, Sic, Ciceu, Iliuºa, Mãºtur, Turda, Ocna Mureº, Domneºti, Caianu Mare,
Cuzdioara, Vireag, Reteag, Ocna ªugatag, ªintereag, Chiuza, Tau, Beclean, Sovata,
Mogosmat, Mãrtiniº, Sânpaul, Rupea, Ocna Sibiului, Ocnele Mari, Bozasca. Exploatãrile
evului mediu identificate sunt: Grozeºti, Nord Valea Sãrii, Sud Valea Sãrii, ReghiuAndreiaºu, Bisoca (Picineaza), Ruºavãþ (Sarea lui Buzãu), Ariceºti, Ghitioara (AniniºuSãraru), Teiºani, Telega, Doftana, Bãicoi, Ocniþa, Praid, Slãnic Prahova, Tg. Ocna, Cacica.
Dintre acestea, azi se mai aflã în exploatare 7 (Slãnic Prahova, Ocnele Mari, Tg. Ocna ºi
Cacica - în extracarpatic ºi Ocna Mureº, Ocna Dej ºi Praid - în intracarpatic).
Un loc aparte in istoria sãrii îl ocupã sãrãriile de la malul Mãrii Negre: Tuzla, Cetatea
Albã-Soani ºi Martaza (cu date evidenþiate între 1889-1937) din sudul Basarabiei precum ºi
cele din lacul Tuzla (Dobrogea).
Metodele de exploatare a sãrii se pot clasifica astfel: metode din perioada dacoromanã, exploatãri în formã de clopot, exploatãri sistematice, exploatãri cu camere ºi pilieri
(pãtraþi, dreptunghiulari), în soluþie ºi prin evaporare din apele Mãrii Negre. Prezenþa în
imediata apropiere a suprafeþei a numeroase masive de sare a favorizat de-a lungul timpului
existenþa a numeroase exploatãri de sare. Mai întâi au fost observate mici aflorimente care
au permis executarea unor excavaþii rudimentale, dupã care s-au amenajat mici exploatãri.
In imediata apropiere a lor au apãrut aºezãri umane. Considerãm cã prezenþa în afloriment
a zeci de masive de sare ºi multitudinea izvoarelor sãrate a reprezentat un factor esenþial de
coagulare de populaþii în spaþiul intra ºi extracarpatic. Masivele de sare (la care se adaugã ºi
bogãþia în aur a subsolului carpatic) reprezintã factorul principal al relaþiilor socio-economice ce caracterizeazã migraþia populaþiilor in antichitate.
Liviu Drãgãnescu
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