Sarea ºi manifestãrile saline din zona Carpaþilor Rãsãriteni

Sarea ºi manifestãrile legate de apariþia ei la suprafaþã sau în apropierea ei, sunt
cunoscute de foarte mult timp, ele fiind utilizate de primele comunitãþi umane.
Studiul lor are ºi el o vechime considerabilã, motiv pentru care puþine elemente ale
acestui complex au rãmas necunoscute sau puþin cunoscute. Paginile care urmeazã constituie un plus de cunoaºtere zonalã a unei bogãþii cunoscute, axatã pe exploatarea ºi utilizarea
preindustrialã, arhaicã ºi tradiþionalã a sãrii, apei sãrate ºi a plantelor de sãrãturã.
Sarea, mineral ºi rocã în acelaºi timp, apare la suprafaþã în vestul Carpaþilor Orientali
sub formã masivã, în câteva puncte situate pe un aliniament paralel cu bordura montanã. Lor
li se adaugã punctele în care sarea masivã se aflã la o oarecare adâncime, sub o cuverturã centimetricã sau chiar metricã de sedimente actuale, iar la suprafaþã sunt numai manifestãrile care
certificã prezenþa ei-izvoare sãrate, bãlþi cu apã ºi nãmol sãrat, plante specifice sãrãturilor.
Sarea gemã (sarea de bucãtãrie, halitul), apele sãrate (ape clorosodice, clorurosodice,
muriatice, murãtoare), eflorescenþele saline ºi plantele halofile, formeazã un aliniament
marcat din loc în loc de o concentrare a acestor manifestãri (Figa, Sãsarm, Blãjenii de Jos
(jud. Bistriþa-Nãsãud), Coºtiu (jud. Maramureº), Orºova (jud. Mureº) ºi de amenajãri balneoterapeutice (Ocna ªugatag - jud. Maramureº; Sãrãþel - jud. Bistriþa-Nãsãud; Ideciu de
Jos, Jabeniþa - jud. Mureº).
În câteva locuri: Ocna ªugatag; Coºtiui; Praid (jud. Harghita), au existat exploatãri de
sare în subteran. La Praid se exploateazã ºi azi.
Exploatãri de sare la suprafaþã, exploatãri arhaice de mici dimensiuni, au existat în
majoritatea suprafeþelor salifere. Microrelieful suprafeþelor respective, cu numeroase escavaþii sau surpãri (prãbuºiri), ocupate azi de bãlþi, mlaºtini cu apã dulce sau numai vegetaþie
specificã unei umiditãþi ridicate, prezente în sãrãturile de la Coºtiui, Ocna ªugatag, Figa,
Jabeniþa, Orºova, certificã exploatarea anticã, la suprafaþã, a sãrii în excavaþii cu diametre
cuprinse între 4 ºi 15 m, iar adâncimi de pânã la 10 m; aºa zisele “gropi de sare”.
Sãrãturile din estul Transilvaniei sau vestul Carpaþilor Rãsãriteni, sunt manifestãri ale
unor zãcãminte existente, în adâncime, pe toatã suprafaþa bazinului, iar la zi, în câteva
puncte ce urmãresc marginea montanã pe un aliniament “diapir”.
Cute ºi falii, datorate miºcãrilor tectonice, au condus la o migrare a sãrii înspre
suprafaþã, formând masive de forme ºi mãrimi diferite, în multe locuri, exploatabile.
Cunoaºterea ºi exploatarea sãrii sau a manifestãrilor generate de prezenþa ei la suprafaþã sau
în apropierea acesteia, dateazã dintr-o perioada preistoricã.
Exploatarea ºi utilizarea anticã a acestei bogãþii, formate în urmã cu aproximativ 13,4
milioane de ani respectiv în Badenian (vielician), în Bazinul Transilvaniei, a lãsat “urme”.
Aceste “urme” constau în unelte, obiecte, obiceiuri, tradiþii ºi înscrisuri.
Consideraþii generale
Clorura de sodiu, cunoscutã sub diferite denumiri - sare, sare de bucãtãrie, sare gemã,
halit - este mineral ºi rocã, sau este o rocã monomineralã, care s-a format alãturi de alte roci
sedimentare, în urmã cu aproximativ 13-14 milioane de ani.
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Sarea s-a depus iniþial în strate orizontale, între alte strate de roci ºi ulterior, datoritã
miºcãrilor tectonice ºi plasticitãþii ei, s-a concentrat pe anumite linii de slabã rezistenþã ale
stratelor de roci, formând corpuri de forme diferite (lamelare, ovoidale, pene, masive etc.)
care alcãtuiesc azi aliniamente de zãcãminte de sare.
Astfel în Transilvania, sarea apare atât în adâncime, sub formã stratiformã, cu grosimi
de sute de metri, cât ºi la suprafaþã sau în apropierea ei, ca aliniamente diapire (zone axiale ale
cutelor anticlinale), atât în estul cât ºi în vestul bazinului, cu legãturi între ele, la nord ºi sud.
Primul facies salin din Bazinul Transilvaniei aparþine Miocenului inferior ºi apare la
Colibiþa (jud. Bistriþa-Nãsãud). Celui de-al doilea facies salin, aparþinând Badenianului
mediu (Vielician), îi atribuim toate celelalte masive de sare din Transilvania. Din punctul
nostru de vedere, ºi faciesul salin de la Colibiþa, acoperit cu multe decenii în urmã ºi care îºi
face cunoscutã prezenþa numai prin izvoare sãrate, aparþine tot Badenianului mijlociu; miocenului inferior îi aparþin numai zãcãmintele din estul Carpaþilor Orientali.
Saliferul Carpaþilor Rãsãriteni începe din nord, din depresiunea intracarpaticã a
Maramureºului, situatã la marginea Carpaþilor de nord-est, depresiune separatã de Bazinul
Transilvaniei prin Munþii Rodnei ºi masivele eruptive Þibleº ºi Gutâi.
Grupul acesta nordic de manifestãri saline este alcãtuit din saliferul de la Coºtiui,
Ocna ªugatag, Ieud, Dragomireºti, Sãliºtea de Sus, iar formaþiunile geologice care apar la
suprafaþã aici, aparþin “Formaþiunii de Ocna Dejului” (Mészáros, 1991, Filipescu, 2001)
(NN5, M6), Badenian mediu.
Badenianul din Bazinul Maramureº avea legãturi cu cel din Bazinul Transilvaniei,
legãturi probate atât prin formaþiunile “Grupului de Câmpie” (Filipescu, 2001), respectiv
“Formaþiunea de Dej” (Popescu, 1970; Filipescu, 2001), asimilatã cu “Complexul Tufului de
Dej” (Moisescu and Popescu, 1967) cât ºi prin “Formaþiunea de Ocna Dejului” (Mészáros,
1991, Filipescu, 2001).
Înspre sud, la interiorul arcului carpatic, respectiv în vestul Carpaþilor Orientali, saliferul îºi continuã apariþia la suprafaþã în axul unor cute anticlinale, unele de tip diapir, pe
aliniamentul Dumbrãviþa, Sãsarm, Mintiu, Tãure, Blãjenii de Jos, Caila, Valea Mãgheruºului,
Cepari, Dumitra, Slãtiniþa, Josenii Bârgãului, Bistriþa Bârgãului, Livezile, Sãrata, Sãrãþel,
Albeºtii Bistriþei, Pinticu Tecii (toate din jud. Bistriþa-Nãsãud), Botoº, Ideciu de Jos,
Jabeniþa, Orºova, Sovata (jud. Mureº), Praid (jud. Harghita), ajungând pânã în extremitatea
sud-esticã a Depresiunii Transilvaniei.
Dintre ocurenþele saline menþionate unele se caracterizeazã prin prezenþa plantelor
halofile, izvarelor ºi bãlþilor cu apã sãratã, nãmolurilor sãrate, fântânilor cu apã sãratã ºi a
sãrii masive la zi; numãrul lor este mic (Sãrata, Sãrãþel, Coºtiui, Ocna ªugatag, Orºova,
Sovata, Praid). O a doua categorie sau grupã o formeazã suprafeþele saline cu plante halofile,
izvoare sãrate, fântâni cu apã sãratã, bãlþi ºi nãmoluri sãrate. A treia categorie ºi ultima,
include locurile cu plante halofile ºi eflorescenþe saline.
În a doua categorie intrã majoritatea ocurenþilor saline din vestul Carpaþilor Orientali
ºi de acestea sunt legate utilizãrile apei sãrate ºi a nãmolurilor sãrate, în tratamente, iar slatina în alimentaþia omului ºi animalelor.
Primele douã categorii sunt cele care au determinat apariþia timpurie a exploatãrii ºi
utilizãrii preindustriale a sãrii ºi apelor sãrate (slatina, saramura, murãtoare) în alimentaþie
ºi terapeuticã.
Numãrul exploatãrilor de sare în subteran este mic; dupã închiderea minei de la
Coºtiui a rãmas numai aceea de la Praid.
Ceva mai mare este numãrul staþiunilor balneoterapeutice care utilizeazã apa sãratã
ºi nãmolul sãrat. Majoritatea lor sunt de interes local - Coºtiui, Sãrãþel, Jabeniþa, Ideciu ºi
numai douã - Ocna ªugatag ºi Sovata sunt de interes naþional, ca staþiuni, dar ca potenþial
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terapeutic, toate au o valoare ce depãºeºte graniþele României. Existã ºi amenajãri simple
pentru tratament, la Pinticul Tecii (jud. Bistriþa-Nãsãud), de exemplu, dar în toate locurile cu
ape sãrate ºi nãmoluri terapeutice, localnicii ºi nu numai ei, fac tratamente fãrã asistenþã
medicalã.
Apa sãratã din vechile fântâni de slatinã, fântâni cãptuºite cu bârne groase de stejar ºi
acoperite cu o construcþie de lemn tot atât de solidã ºi durabilã, este folositã azi în alimentaþie nu numai de localnici ci ºi de producãtorii de telemea. Fântânile cu slatinã de la Mintiu,
Tãure ºi Dumitra (jud. Bistriþa-Nãsãud) dau, sãptãmânal, fabricilor de telemea, mii de litri
de apã sãratã.
Consideraþii geologice, geomorfologice
Sarea apare, la suprafaþã sau în adâncime, pe toatã întinderea Transilvaniei, formând
un orizont care aparþine “Formaþiuii de Ocna Dej” (Mészáros, 1991), de vârstã Badenian
medie (Vielician), formatã în urmã cu aproximativ 13,6 Ma (Balintoni and Petrescu, 2002).
Aflorimentele saline din Transilvania alcãtuiesc un aliniament care însoþeºte marginile bazinului/depresiunii. Afirmaþia cã existã douã aliniamente - unul vestic ºi altul estic este infirmatã de prezenþa saliferului la suprafaþã atât în nordul cât ºi în sudul Depresiunii
Transilvaniei. Ele nu urmãresc numai bordura vesticã ºi esticã; în sud se aflã, printre altele,
Ocna Sibiului, iar în nord Figa, Sãsarm etc. Masivele de sare de la Coºtiui, Ocna ªugatag nu
pot fi atribuite aliniamentului vestic, ci grupului nordic.
Presiunea litostaticã ºi miºcãrile tectonice au determinat apariþia cutelor anticlinale de
tip diapir, boltiri ale stratelor, care au un sâmbure de sare, ieºit la zi. Aceste diapire cu sâmbure de sare de forme ºi dimensiuni diferite; au generat prin ascensiunea sãrii la suprafaþã
nu numai manifestãrile saline menþionate ci ºi forme de relief specifice. Astfel prin ridicarea
sãrii, ridicare datoratã inclusiv plasticitãþii ei, stratele suprapuse au fost boltite ºi fracturate.
Aceastã “sfãrâmare” a stratelor din acoperiº a favorizat eroziunea apelor de suprafaþã,
fenomen ce a condus la orientarea apelor de suprafaþã spre acest loc, generând confluenþe.
Astfel de locuri de adunare a apelor datorate diapirismului sãrii întâlnim în toate zonele salifere, mai evident fiind la Sãrãþel, unde conflueazã Bistriþa ardeleanã ºi Budacul cu ªieul.
O altã modificare morfologicã datoratã sãrii o constituie alunecãrile de teren.
Apariþia acestora o punem pe seama prezenþei argilelor salifere ºi a pantelor create prin
ascensiunea sãrii la suprafaþã.
Modificãri morfologice apar ºi în urma exploatãrii sãrii la suprafaþã sau în adâncime.
Rãmân în urma unei astfel de exploatãri, inclusiv prin surpare sau prãbuºire, gropi care în
timp au devenit lacuri cu apã sãratã, bãlþi, bãlþi mlãºtinoase sau au rãmas ca simple excavaþii
acoperite cu vegetaþie halofilã.
Prezenþa sãrii în apropierea suprafeþei provoacã alunecãri de teren, fenomene care
genereazã elemente geomorfologice vizibile. În aria nordicã a Carpaþilor Rãsãriteni, la
Coºtiui ºi Ocna ªugatag, modificãrile morfologice ºi geomorfologice se datoresc exploatãrii
sãrii în adâncime ºi la suprafaþã. La Coºtiui exploatarea sãrii în subteran a creat goluri subterane mari, dintre care unele s-au surpat determinând apariþia unor lacuri ºi au declanºat
alunecãri de teren. Asemãnãtor s-au petrecut lucrurile ºi la Ocna ªugatag, dar aici depresiunile de surpare sunt mici lacuri cu apã sãratã într-o suprafaþã geomorfologic stabilã.
O instabilitate a terenului, cu un mare grad de risc, este numai aceea de la Coºtiui,
unde deplasarea unor mase mari de marne ºi argile salifere, acoperite de nisipuri ºi pietriºuri
cu o mare permeabilitate, situate pe masivul de sare exploatat, a generat curgeri torenþiale
de noroi sãrat, valuri de alunecãri ºi bãlþi cu apã sãratã.
Locul de desprindere apare sub forma unui abrupt, iar mai sus de el se aflã case ºi
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gospodãrii ale localnicilor. Infiltrarea apelor dulci în perioade de ploi face ca fenomenul de
alunecare sã fie foarte activ ºi continuu.
Sarea, ca mineral ºi rocã, a modificat compoziþia chimicã a solului din locul de apariþie
a ei la zi sau în apropierea suprafeþei, determinând ivirea ºi dezvoltarea unei vegetaþii saline.
Astfel în zonele salifere întâlnim specii de plante specifice sãrãturilor, plante halofile care
dau o notã caracteristicã acestor suprafeþe sãrate. Frecvente sunt speciile Salicornia
herbacea, Artemisia salina, Gliceria distons var. salina.
Modificãrile în arealele salifere sunt frecvente ºi ele constau în: dispariþia unor bãlþi,
izvoare ºi fântâni sãrate; scãderea suprafeþelor cu eflorescenþe saline ºi plante halofile;
alunecãri de teren care schimbã locul de apariþie al izvoarelor sãrate, viituri cu aluviuni care
acoperã fântâni ºi bãlþi cu apã sãratã; amenajãri pentru curã etc.
La toate modificãrile zonelor salifere generate natural se adaugã cele survenite datoritã
intervenþiei umane. Impactul antropic s-a dovedit ºi se dovedeºte a fi deosebit de important,
atât din punct de vedere estetic, cât ºi din punct de vedere terapeutic ºi sigur, economic.
Exploatarea ºi utilizarea sãrii ºi a manifestãrilor saline din zona Carpaþilor
Rãsãriteni
Sarea (clorura de sodiu, sarea gemã, sarea de bucãtãrie) a avut ºi are, datoritã calitãþilor sale, o mare importanþã, în primul rând în alimentaþie. Este ºi motivul pentru care a
fost utilizatã începând cu Neoliticul timpuriu, perioadã din care avem dovezi cã se obþinea
sarea din apã sãratã, prin fierbere în vase de ceramicã. Metoda este folositã ºi în epoca
bronzului, dar i se adaugã spre sfârºitul acesteia ºi o alta, care folosea vase de lemn - troace
- pentru obþinerea sãrii din apa sãratã (slatinã, murãtoare).
Sarea obþinutã prin aceste metode se adaugã sãrii extrase din apariþiile ei la zi, în
masive. Metodele de exploatare a sãrii la suprafaþã erau diferite, aºa cum au devenit ulterior ºi acelea a exploatãrii sãrii în adânc, în mine de sare.
În aria Carpaþilor Orientali, în zona de contact a Depresiunii Transilvaniei (Podiºul
Târnavelor) cu munþii Gurghiu - Harghita, se aflã o structurã anticlinalã, o boltire a stratelor,
de tip diapir (cu sâmbure de sare), care cantoneazã un mare zãcãmânt de sare.
Acest zãcãmânt, reprezentat prin douã coloane diapire de sare, se aflã în sectorul
Sovata-Corund, la Sovata ºi Praid, ºi constituie cel mai potrivit exemplu de exploatare ºi valorificare a sãrii ºi apelor sãrate.
Orizontul evaporatic cãruia îi aparþine sarea din Transilvania este de vârstã Badenian
mijlocie (Vielician) ºi s-a format în intervalul 13,6-13,4 Ma (Balintoni and Petrescu, 2002)
odatã cu separarea Bazinului Transilvaniei de Bazinul Pannonic; el apare la suprafaþã, sub
forma unor masive de sare, atât la Sovata cât ºi la Praid.
La Sovata, sãrii masive care se aflã la suprafaþã, marcatã de ºãnþuiri, lapiezuri etc., ce
alcãtuiesc un pseudocarst interesant, i se asociazã lacurile (“Ursu”, “Aluniº”) ºi bãlþile cu apã
sãratã, cãrora li se adaugã nãmolul sãrat, eflorescenþe saline ºi plante halofile.
Lacurile sunt amenajate pentru bãi, iar apa sãratã în tratamente; Bãile de la Sovata
fiind cunoscute în þarã ºi strãinãtate pentru calitãþile terapeutice ale apelor ºi nãmolurilor
sale sãrate.
Sarea, de altfel, ca mineral, este terapeuticã ºi se foloseºte în curã sub trei forme; concentrat, obþinut prin evaporare din slatinã; slatinã ºi ca generator de climat salin.
La 8 km sud-est de Sovata se aflã celãlalt diapir de sare, care a strãpuns depozitele
mio-pliocene de la bordura cu eruptivul Gurghiu-Harghita ºi se gãseºte la suprafaþã sub
forma unui “munte de sare”. Este zãcãmântul cel mai important din Transilvania ºi unul
dintre cele mai mari din Europa. A fost exploatat de romani (posibil ºi anterior), aºa ca ºi
20

cel de la Sovata, în excavaþii adânci (40-60m), apoi au extras sare toþi migratorii prin aceleaºi
metode.
Exploatarea subteranã a sãrii a început în anul 1762 ºi a continuat pânã azi.
Dacã la Sovata manifestãrile saline sunt protejate pe o arie de numai 8 ha, la Praid,
suprafaþa protejatã ca rezervaþie naturalã ocupã 60 ha. În schimb la Sovata numãrul lacurilor
saline este mai mare - 10 (Ursu, Aluniº, Berþ, Dulce, Mierlei, Negru, Roºu, Sãrat, ªerpilor,
Verde) ºi numai unul (Negru) s-a format într-o excavaþiune de exploatare romanã.
Alãturi de apele sãrate existã aici nãmol sapropelic ºi plante halofile, utilizate în
tratarea reumatismului ºi a bolilor ginecologice. Din anul 1960 se foloseºte în tratamente ºi
salina la Praid, iar acest tratament, numit greºit “speleoterapie”, este recomandat celor care
au probleme cu aparatul respirator. În spaþiul subteran respectiv, mutat în 1980 din vechea
minã Gheorghe Doja la orizontul “-50”, se aflã o bisericuþã, cu hramul Sfântul Nepomuk, în
care se fac slujbe.
Prezenþa sãrii ºi a manifestãrilor saline pot contribui la creºterea economicã a unei
zone ºi implicit la creºterea nivelului de trai al comunitãþilor respective. Valorificarea acestui potenþial ar conduce la dezvoltarea turisticã, iar impactul negativ al acestor bogãþii poate
fi diminuat s-au chiar eliminat.
Demn de semnalat este faptul cã neutilizarea manifestãrilor saline care apar la
suprafaþã (izvoare sãrate, fântâni cu apã sãratã, bãlþi cu apã sãratã, nãmoluri sãrate etc.) conduce la colmatarea lor, la îndulcirea apei din bãlþi prin izolarea fundului de sursa salinã prin
sedimente aduse de apele dulci de suprafaþã în perioadele ploioase. În acest fel prezenþa
sãrãturilor, odinioarã extinse ºi active, ne este semnalatã numai de vegetaþia halofilã.
Ioan Chintãuan
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