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Arealele salifere din Valea Gurghiului şi mărturii istoricoetnografice privind exploatarea sării
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Abstract
The salt is one of the most important natural resource of Mureş County. Beside the well known deposits from Sovata
(one of the famous salt spa’s în Romania), this mineral is also present in few other locations, like on the valley of Gurghiu
River at Orşova (more precisely in Slatini Hill), Gurghiu and Jabeniţa.
In this study are described the locations of the salted areas and the modality the salt is evidenced at the surface of
the ground, mainly as springs – few were captured and transformed în fountains, or as salt deposits at Jabeniţa, exploited from the Roman occupation în Dacia, later during by the Hungarian and Habsburg administration. Here the first valuable informations about the mines exploitation dates from 1688.
Next are described the salted areas, the geographical informations being weawed with ethnographical, historical and
even botanical dates. A larger stop was made on the spa from Jabeniţa, with a zonal turistical importance.
It is not known yet the time when the mine from Jabeniţa was closed, its dimension, galleries, nor the destination of
the exploited salt or the precise owners. We hope that the following archivistic researches will enlarge more the database and that the new documents will reveal a deeper understanding of the work of the miners, the economical importance of the salt and many other interesting aspects connected to the salt and the villagers.

Importanţa sării în alimentaţia omului
atinge semnificaţii care depăşesc dimensiunea de legendă şi de basm. Realitatea
reflectă o conexiune strânsă a omului cu
mediul natural în care trăieşte, resursele de
sare oferindu-i şi preocupări complementare
faţă de munca agricolă tipică mediului rural.
Sarea, “al cincilea element” indispensabil
vieţii1, sau una din “revoluţiile gastronomice” 2, constituie o importantă resursă de
subsol al judeţului Mureş. Aici staţiunea balneoclimaterică Sovata are o faimă care a
depăşit demult hotarele ţării, câştigată din
vechime tocmai datorită apei sărate benefice
folosite într-un spectru larg de tratamente şi
profilaxii.
Studiul de faţă vine să completeze harta
salinologică a judeţului prin focalizarea
atenţiei asupra unor depozite şi iviri de sare
situate pe minunata vale a Gurghiului, mai
puţin cunoscute sau uitate de locuitori.

formă de acumulare în torenţi şi ravene în
urma spălării de versant în perimetrele
deluroase. În acest ultim caz este vorba
despre dizolvarea produsă de apele unor
izvoare cu apă dulce sau sărată, ori de precipitaţiile atmosferice care, dizolvând şi
spălând clorura de sodiu, o transportă ca
soluţie şi, sub acţiunea razelor solare, permit
acumularea sub formă de cruste de diferite
grosimi, în funcţie de concentraţia apei sărate
şi de pante. Aceste iviri nu întrunesc nicidecum condiţii care să permită exploatarea sării.
Modul în care se pot prezenta ivirile de sare
sunt diverse. Apele încărcate cu clorură de
sodiu scurse de pe versanţi pot să stagneze
sub formă de bălţi la marginea pantelor în
bazinete mici, dacă se întrunesc condiţii de
impermeabilitate. Stratele marnoase împiedică infiltarea apei, fapt care duce la formarea
unei cruste de sare ce se îngroaşă pe măsură
ce soarele determină evaporarea apei. O altă
modalitate de formare a ivirilor este ascensiunea sărurilor în soluţie datorită căldurii
solare după ploi. Indiferent de geneză, izolat
se formează pete albe de sare în luncile
râurilor, la marginea drumurilor, în părţile mai
joase ale reliefului, fapt care conferă un
aspect insolit, la care îşi aduce aportul şi vegetaţia halofilă plină de culoare.
Depozitele de sare din judeţul Mureş au
vârstă Badeniană (Badenian inferioară /
Wieliczian)3 şi sunt localizate la contactul

De la început trebuie să diferenţiem clar
două noţiuni pe care le întâlnim des în studiul de faţă: depozit şi ivire. Prin depozit
înţelegem o acumulare de sare ce poate fi
prezentă sub formă de lentilă sau de masiv,
fără să cunoaştem particularităţile morfometrice ale acestuia. Depozitul poate să ofere
condiţii geologice favorabile de exploatare
preindustrială prin deschideri la suprafaţă.
Prin ivire separăm prezenţa izolată a sării sub
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unde se alimentau cu saramură locuitorii din
Gurghiu. De aici izvoreşte şi Pârâul Sărat ce
şi-a creat un curs abia evidenţiabil datorită
câmpului cvasiorizontal, totodată inundând
pajiştea şi culturile agricole până la primele
gospodării ale comunei Gurghiu, unde are un
făgaş consolidat;
- celelalte două, localizate în apropiere de
satul Orşova, sunt mai impresionante prin
faptul că una este un bazinet de eroziune
unde se aflau în trecut fântâna şi bazinul
locuitorilor din satul Comori ("fântâna
comorenilor" sau a “chinceşenilor" 4); cealaltă
constituie tot o eroziune, mai exact o râpă cu
urmele unor alunecări mai vechi, slab evidenţiate datorită proceselor denudaţionale generate de conlucrarea precipitaţiilor cu intervenţia umană, care au dezechilibrat stabilitatea
versanţilor şi au declanşat procesele de surpare şi de alunecare. Denudaţia este puternică datorită stratelor de marne la care se
adaugă pantele mari. La mică distanţă faţă
de fântâna orşovenilor, înspre fundul râpei, se
poate evidenţia destul de clar depozitul de
sare. Cele două areale cu sare se află la o distanţă de cca. 150 m una faţă de alta.
La bazinetul unde se afla fântâna comorenilor (foto 1) se vede clar urma unui bazin
folosit în urmă cu decenii pentru tratamentele
cu băi. Pe trepte mai înalte se află trei izvoare
neîntreţinute (foto 2). Pe fundul bazinetului –
punct de convergenţă a unor torenţi – există
un depozit clastic de roci vulcanice alterate,
care probabil au fost decopertate ca urmare a
spălării stratelor de marne care le-au acoperit. În urma eroziunii tipice în strate de marne
argiloase, am distins două tipuri de roci de
origine vulcanică provenite din strate piroclastice remaniate, una fiind un andezit alterat, predominant, ce prezintă vacuole de
diferite mărimi, iar alta mai închisă la culoare,
andezit bazaltoid, mai dură şi mai rară, ce
prezintă modelări curioase.
În aprilie 2007 am efectuat o ieşire la
Dealul Slatini cu scopul de a remarca schimbările ce au avut loc faţă de vizita făcută în
august 2005, cunoscând faptul că în arealele
cu depozite de sare, relieful este mult mai
repede supus schimbărilor datorită procesului
de solubilizare şi plasticităţii substraturilor
sărate.
La izvoarele sărate ce aparţinuseră în urmă
cu decenii comorenilor (chinceşenilor), am
putut constata, ca noutate, că s-a construit o
clădire fără ferestre (foto 3) cu pereţii compuşi din grinzi din lemn de răşinoase, con-

Depresiunii Transilvaniei cu unitatea vulcanică
neoeruptivă a Munţilor Gurghiului şi
Harghitei, fiind componente ale cutelor
diapire cu aspect relativ continuu orientate
NV-SE pe linia Praid – Sovata – Orşova Gurghiu – Jabeniţa – Ideciu de Jos –
Brâncoveneşti – Pintic.
Arealele salifere din spaţiul luat în studiu
sunt localizate pe valea Gurghiului (Orşova,
Gurghiu şi Jabeniţa), într-un cadru foarte
pitoresc al subcarpaţilor, unde muntele,
pădurea, pământul şi sarea sunt fraţi cu
locuitorii acestor meleaguri, istoria, tradiţiile
şi obiceiurile locului confirmând acest lucru.
În continuare, ne oprim punctual asupra
fiecărui areal cu sare, nu în ordinea importanţei lor, ci a desfăşurării pe direcţia cutelor
diapire, de la SE către NV, expunând printre
altele şi aspecte legate de obiceiuri care tind
să fie uitate de locuitori, din păcate cunoscute
numai de persoanele în vârstă, modernitatea
diminuând interesul celor mai mulţi locuitori
faţă de importanţa sării din spaţiul lor de trai.
ORŞOVA
Sat situat pe Valea Gurghiului, la cca. 4 km
de comuna Gurghiu şi aprox. 15,5 km de
municipiul Reghin, cu acces de pe DJ153 C.
Dealul Slatini constituie o prelungire spre
nord-vest dinspre sud-est a dealurilor subcarpatice (Dealurile Orşovei), în dreptul satului Orşova formând o şa, la capătul nord-vestic întinzându-se până în apropiere de comuna Gurghiu, fiind bordurat de drumurile
comunale care leagă satele Comori şi Orşova
de Gurghiu. Dealul Slatini are o lungime estimată la cca. 4,2 km, de la şaua Orşova –
Comori, lăţimea fiind de aprox. 600 m,
scăzând uşor spre nord-est. Culmea este
puţin rotunjită, creasta relativ plată, cu pante
medii în majoritatea versanţilor; constituie cel
mai atractiv reper deoarece aici se poate
vedea clar sarea în structura dealului în arealul care deservea în trecut pe locuitorii din
Orşova (“fântâna orşovenilor"). Relieful
acestui deal prezintă microforme de detaliu
generate de procesele de ravinaţie, solul fiind
subţire, rezultând organisme de şiroire, rigole
şi ravene mai mult sau mai puţin adâncite, cu
forme de acumulare marginale.
Dealul Slatini prezintă patru suprafeţe cu
sare mai importante:
- două sunt situate la capătul de NE, către
comuna Gurghiu, cu izvoare de apă sărată, de
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spre căile nazale. Bolnavul inhalează aburii
timp de câteva minute.
De la aceeaşi persoană am aflat că apa
sărată (murătoarea) se fierbea într-un ceaun
sau în vase de aluminiu, nicidecum în cele de
tablă de fier sau fontă (care "murdăreşte
sarea") şi se obţinea “mălai de sare" prin fierberea forţată a murătoarei. Sarea obţinută
astfel prin fierbere este albă-albă, se depune
pe marginea vasului de unde se ia jos cu o
lingură de lemn. Acel “mălai de sare" se
schimba în trecut pe produse alimentare
(îndeosebi fructe), lemne de foc şi se folosea
în mod obişnuit în alimentaţia localnicilor şi a
animalelor.
O altă informatoare, de asemenea în
vârstă, însă din comuna Gurghiu, Csinadi
Elisabeta (n.1931) mi-a dezvăluit date interesante legate de sarea din Dealul Slatini.
Referitor la murătoare, numai bărbaţii aveau
voie să o scoată din fântâni deoarece circula
superstiţia că femeile spurcau apa cu menstra
lor. Ele stăteau de obicei lângă căruţe şi animale cât timp bărbaţii se ocupau de umplerea
butoaielor. Pentru transportarea apei sărate
se foloseau butoaie mai mari sau mai mici din
lemn. Fântânile au fost distruse după război,
de atunci nimeni nu s-a mai ocupat cu
întreţinerea lor. Proprietarul (personal tind să
cred că era doar un administrator) Dealului
Slatini ar fi fost în trecut un anume Bocskai
József/Iosif, ce locuia în Gurghiu. El întreţinea
fântânile iar murătoarea o distribuia fără
plată. Apa sărată se putea lua în zilele în care
mergea respectivul la fântâni. Nu este clar
dacă tot acestui Bocskai îi aparţineau şi
izvoarele comorenilor şi ale orşovenilor sau
numai izvoarele din capătul gurghian al
dealului.
Vegetaţia halofilă abundă nu în specii, ci în
exemplare de Salicornia herbacea, Astera
tripolium şi alte plante specifice.

strucţia având dimensiunile interioare de cca.
2,5 / 2,5 m, iar înălţimea exterioară de cca. 3
m. Este prevăzută cu o o uşă de acces, cu
deschidere spre exterior, neîncuiată.
Acoperişul este din ţiglă. Bazinul a fost sfinţit
pe data de 14 oct. 2006. Există şi un text scris
cu cretă de culoare albastră, aplicat pe exteriorul uneia dintre grinzi: “S.C. Prospecţiuni –
19. 09. 2006”.
Bazinul cu apă sărată este zidit la temelie
cu pietre, nu se poate distinge adâncimea
apei. La momentul descinderii, apa avea
culoarea verde şi era suficient de clară pentru
a distinge patru trepte ale scării care coboară
în bazin (foto 4).
Accesul la apa bazinului se face printr-o
deschizătură aplicată în pardoseală, de 130 /
130 cm, restul fiind podit cu scânduri groase
de brad.
Râpa care era exploatată de orşoveni (foto
5) este - popular vorbind - o văiugă adâncă şi
lungă de vreo 100 m, unde în prezent se mai
află doar un izvor amenajat (foto 6) cu lateralele podite cu scânduri groase de 5 cm, cu
latura de 1 m, adâncimea fântânii este tot de
1 m iar apa avea nivelul de cca. 35 cm la
momentul descinderii pe teren. Fără îndoială,
nivelul este în directă corelaţie cu precipitaţiile şi cu insolaţia.
Aici am întâlnit un localnic în vârstă care se
ocupa cu extragerea sării, folosind târnăcopul, uneori pene de metal şi rangă. Munca nu
este uşoară, necesită multă forţă fizică.
Filonul de sare este la zi în apropiere de capătul superior al râpei şi am putut extrage cu
ciocanul geologic bucăţi de sare gemă de
coloraţie variată în nuanţe de cenuşiu deschis
dar şi mai închis, datorate pigmenţilor fini de
marne diseminate singenetic.
De-a lungul drumului comunal de la
Gurghiu înspre Orşova şi Comori se pot distinge pe versanţii Dealului Slatini mai multe
rigole şi pornituri superficiale, care au scos la
iveală sarea spălată de torenţi şi depozitată în
văiugi şi pe pietrişul porniturilor. Dintre
plantele halofile se evidenţiază Salicornia
herbacea, cea mai răspândită în sărăturile de
aici.
În satul Orşova am intervievat o femeie
mai în vârstă, reţinând aşa numita "abureală"
ce se pregătea atunci când cuiva i se înfunda
sau îi curgea tare nasul: o piatră albă, silicioasă, încălzită bine pe foc, se pune într-o
farfurie cu apă sărată, bolnavul se apleacă
asupra farfuriei care abureşte şi îşi acoperă
capul cu un ştergar pentru a direcţiona aburii

GURGHIU
Comună situată în Depresiunea Gurghiului,
la cca. 11,5 km de Reghin, pe drumul
judeţean DJ 153C.
În comună am fost informat asupra
prezenţei fântânilor iniţial săpate şi amenajate pentru apa potabilă dar care au apă
sărată ori care cu timpul au devenit sărate din
ape dulci, îndeosebi gospodăriile care se află
de partea stângă a şoselei comunale (Gurghiu
– Reghin); pe partea dreaptă nu se mai semnalează ape sărate.
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obligat să se retragă în ţinuturile muntoase
de la marginea Daciei8, unde practicau ocupaţii variate, iar în cazul nostru, stăpânirea
romană i-a forţat probabil pe dacii migraţi dar
şi pe cei existenţi aici să exploateze şi masivul
de sare de la Jabeniţa9.
O lucrare importantă care relatează
aspecte esenţiale despre ocna de sare de la
Jabeniţa este şi “Zsábenyica (Görgény sóakna)” / (trad. “Jabeniţa - Ocna de sare
Gurghiu”) a lui A. Pallos, din anul 1877. În ea
există menţionarea că ocna de la Jabeniţa a
fost exploatată de pe vremea romanilor. Mai
târziu, principii ardeleni o exploatau prin
muncitori care erau plătiţi cu 15 bulgări de
sare pe săptămână pentru fiecare 50 de bulgări scoşi din ocnă10. Aceeaşi lucrare
pomeneşte despre condiţiile de exploatare a
ocnei de către proprietarii feudali: “Şi
locuitorii Jabeniţei, ca şi satele din ţinutul
Gurghiului, făceau serviciu proprietarilor
domeniului Gurghiu. Din această mină şi-au
primit nobilii cantităţile de sare şi tot aşa şi
preoţii şi funcţionarii cărora obişnuia a li se da
… pe lângă salariu… «justa quantitatem»
(cantitatea cuvenită) de sare. Muncitorii
intrau în mină cu lumânări proprii şi îşi
întreţineau singuri toate uneltele necesare
scoaterii sării” 11.
Ştefan Pascu12, descriind obligaţiile pe care
le aveau iobagii faţă de stăpânirea feudală
maghiară, aminteşte şi de munca de la ocna
din Jabeniţa.
Referitor la apele sărate de la Jabeniţa,
până în prezent cel mai valoros studiu
rămâne “Hidrogeologia Jabeniţei” (1968) a
profesorului Sfâriac I. din Târgu Mureş13. Cu
rigurozitate ştiinţifică, autorul analizează şi
descrie lacurile sărate, expunând informaţii
referitoare la particularităţile morfometrice
ale lacurilor, la hidrologie, alimentarea
lacurilor, compoziţia chimică a apei lacurilor,
la efectele terapeutice dar şi la geologia ori
aspectul morfologic al satului, totodată punctând şi repere istorice şi locale esenţiale şi
sugestii de valorificare. Imaginea lucrării este
îmbogăţită cu o hartă de amplasare a regiunii, fotografii, profile, tabele şi planuri.
Cu privire la amenajarea lacului de ocnă
pentru ştrand, este amintită podirea lui în
anul 1935-1936, înainte lacul având 70 m
adâncime. De asemenea, dimensiunile amenajării: lungimea de 31 m, lăţimea de 21 m şi
adâncimea relativă de 14 m, iar suprafaţa de
651 m², lacul având formă patrulateră14.
În scop curativ un rol important îl au

Marginea comunei înspre Dealul Slatini
este numită de localnicii de etnie maghiară
“Sós rét” (Câmpul Sărat), aceasta fiind traversată de Pârâul Sărat, cu obârşia în Dealul
Slatini (mai multe izvoare sărate îşi unesc
apele şi împreună cu aportul apelor pluviale
drenate de văiugi formează Pârâul Sârat). În
verile secetoase pârâul poate să sece dar se
poate şi umfla în sezoanele ploioase, producând băltiri şi chiar inundarea fânaţelor. Pe
acest câmp se află o bogată vegetaţie halofilă
şi hidrofilă.
"Monografia Gurghiului" 5 precizează, în
legătură cu alimentaţia, că în comuna
Gurghiu, la săratul mâncărurilor nu se întrebuinţa sarea obişnuită de bucătărie, ci apa
sărată de la Slatini, adunată într-o fântână
acoperită ("fântână cu murătoare") din care
se distribuia gratuit o dată pe săptămână
tuturor locuitorilor din comună în raport de
necesităţi.
JABENIŢA
Sat aparţinând comunei Solovăstru, situat
pe Valea Gurghiului, la cca. 8 km de municipiul Reghin, cu acces pe DJ 154B.
Fundamentul Jabeniţei îl constituie parţial
anticlinalul de sare, din cauza căruia solurile
sunt pe alocuri sărate excesiv.
Aici întâlnim prima informaţie scrisă despre
legătura omului cu sarea dintr-o conscripţie
din anul 16886, care se referă la dările către
stat ale locuitorilor din Jabeniţa care aveau
obligaţii speciale privind tăiatul sării: “fiecare
tăietor de sare este obligat să taie săptămânal, cu lumânare proprie, câte 50 tăieturi de
sare şi este obligat să le scoată din ocnă la
suprafaţă. Tăietorii aveau dreptul să taie pe
seama proprie 18 tăieturi săptămânal. Zece
jumătăţi de tăieturi se dădeau fierarului.
Judele putea tăia 1000 de tăieturi. Sarea se
vindea pe bani sau pe produse. Nobilii aveau
drept la sare, plătind 100 tăieturi cu câte 4
mierţe de ovăz şi 12 dinari; preoţilor şi ofiţerilor li se da sarea fără plată”. (p. 66–67)7.
În mod sigur exploatarea sării pe valea
Gurghiului are o vechime mult mai mare, încă
din epoca antică. Pe Dealul Cetăţii din
Gurghiu a existat o cetate dacică, iar după
transformarea Daciei în provincie romană,
limesul era foarte aproape, castrul de la
Brâncoveneşti fiind una din fortăreţele de
graniţă în raport cu “Mundus barbaricum”.
După anul 106 d.Hr., o parte din dacii de rând
din centrul provinciei au fost aserviţi şi
deposedaţi de pământurile lor, fapt care i-a
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deosebite, ungerile cu nămol sunt apreciate
indiferent de vârsta celor care le folosesc.
Este cunoscut si faptul ca apa sărată este un
puternic stimulent al circulaţiei sangvine,
supune inima la o activitate mai intensă, fapt
ce constituie o contraindicaţie pentru cardiaci.

nămolurile, prezente numai în bălţile de pe
platoul Gureţi, ştrandul fiind aprovizionat prin
transportarea nămolului de la cea mai mare
baltă.
Fântâna Gureţi (foto 7) se află pe partea
de NV a satului, pe fruntea platoului Gureţi
(această denumire nu apare în studiul prof.
Sfâriac), pe care se mai păstrează două bălţi
sărate (foto 8) din cele trei lacuri menţionate
în studiul amintit. Transformarea lacurilor în
bălţi se datorează colmatării accentuate sub
presiunea antropică, oamenii care aveau – şi
au – terenuri agricole în jur depozitează în
aceste bălţi coceni, resturi de plante agricole,
buruieni, pietre, sticle de plastic şi alte resturi
menajere. Fântâna Gureţi a fost amenajată în
anul 1987 şi este folosită şi în prezent.
O altă fântână veche, cândva cea mai
importantă pentru sătenii din Jabeniţa şi
împrejurimi, există în imediata apropiere a
băilor din sat, lângă şoseaua principală.
Fântâna este acoperită. Practic este o
încăpere construită din lemn, fără ferestre,
doar cu o uşă, asemănătoare ca şi construcţie
cu fântâna din Ideciu de Jos. De câţiva ani are
apă dulce, poluată de infiltrarea dejecţiilor
animaliere de la gospodăriile din apropiere.
Malul drept şi abrupt al râului Gurghiu
intersectează filonul mai în aval de spatele
microstaţiunii, producând surpări, dezgolind
pereţii de sare (foto 9). De aici localnicii mai
scot şi în prezent bulgări de sare cu târnăcoape şi răngi de fier, dar pentru a le folosi
numai în alimentaţia animalelor.
Nu se cunoaşte precis anul sau perioada în
care ocna de la Jabeniţa s-a inundat cu apă,
transformându-se în lac, dar bazinul a suferit
reamenajări de mai multe ori de-a lungul
ultimului secol, constituind şi în prezent o
bază importantă de agrement, la concurenţă
cu ştrandul de la Ideciu de Jos. O sursă15
indică anul 1880 de când apa sărată, cu
conţinut bogat de clorură de sodiu şi iod, este
folosită pentru tratament. Anul 1997 marchează reînfiinţarea microstaţiunii „Băile
sărate Jabeniţa”, aflată în proprietatea societăţii S.C. Agroturism Gurghiul S.R.L., una din
activităţile de bază ale acesteia fiind agroturismul şi prestarea de servicii turistice pe
valea Gurghiului. Ştrandul (foto 10) permite
băi curative în aer liber pentru tratarea afecţiunilor de natură reumatică, indicate profilactic şi persoanelor sănătoase şi aparent sănătoase, cu factori predispozanţi pentru îmbolnăvire. Datorită proprietăţilor curative

Lucrarea "Monografia Gurghiului" (1971)
oferă informaţia conform căreia fântâni cu
murătoare mai posedă şi satele din apropiere:
Hodac, Ibăneşti, Caşva, Comori, Sânmihai,
Beica de Sus şi de Jos, Adrian, Solovăstru,
alăturându-le localităţilor ce aveau sare sub
diferite forme (Orşova, Gurghiu şi Jabeniţa)16.
Această referire este eronată, deoarece
locuitorii satelor menţionate, neavând sare,
aveau dreptul să ia apă sărată din fântânile
Dealului Slatini sau aflate în Jabeniţa, fântâni
care aveau deci întrebuinţare comună. În
urma intervievării mai multor localnici am
aflat că prima serie de sate pomenite mai sus
nu deţine deloc sare pe suprafaţa ei.
O notă aparte o dau speciile vegetale
halofile, care au o mare răspândire pe
arealele descrise în acest studiu, trădând
îmbibarea substratului cu săruri natrice,
speciile identificate cu oarecare uşurinţă fiind
Salicornia herbacea sau sărăriţa (brânca) –
fam. Chenopodiaceae; sica sau ridichioara,
numită floarea sărată la Ideciu de Jos şi iarba
mâţii la Orşova; Statice gmelini, cu flori albastre-liliachii din fam. Plumbaginaceae. Izolat
am putut distinge şi Aster tripolium sau steliţa
de sărătură, cu flori violete.
CONCLUZII
Din cele prezentate în lucrarea de faţă, se
poate distinge un început al studiului
arealelor sărate pe Valea Gurghiului, constituind o repertoriere incipientă. Există suficiente repere care merită a fi cercetate şi
cunoscute, precum:
- importanţa sării în viaţa localnicilor, în rol
de condiment alimentar;
- transpunerea sării în obiceiuri, folclor şi
tradiţii;
- rolul sării în economia locală, zonală şi
chiar regională. Să reţinem faptul că valea
Mureşului a fost un important drum comercial, cu ramificaţie spre ocna exploatată la
Jabeniţa, sarea fiind o sursă importantă de
comerţ pentru stăpânitori dar şi sursă de
întreţinere pentru tăietorii de sare; nu putem
ignora nici rolul sării ca materie folosită în
diferite meşteşuguri;
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- vegetaţia halofilă;
- modalităţile de cură naturistă practicate
de localnici;
- potenţialul turistic şi valorificarea lui în
trecut, prezent şi în planuri de perspectivă;
- analiza suprafeţelor deja construite pe
depozitele de sare, susceptibile de fenomene
de risc, sarea fiind, aşa cum bine se ştie, plastică şi repede solubilă, obligând la un moment
dat strămutarea forţată a gospodăriilor sătenilor ca urmare a instabilităţii subsolului.
Importanţa apelor sărate reiese şi din faptul că, în jurul anumitor izvoare s-au dezvoltat

timp de peste un secol, puncte turistice de
atracţie balneară, ce au implicaţii benefice
asupra economiei localităţilor.
Conexiunea dintre sare şi locuitori de-a
lungul timpului prezintă încă lacune, fapt ce
îndeamnă la cercetări arhivistice pentru a se
afla din documente date cu privire la cantitatea sării exploatate, localizarea precisă a
exploatărilor, aflarea modalităţilor prin care se
exploata sarea (ocnă, galerii), chiar
descoperirea unor elemente ilustrative care
să contureze mai clar imaginea bogăţiei
salinare.
Arthur Szabo

Note - Notes
1. Olteanu 1972, pag. 91.
2. Waverley 1972, pag. 88. Concluzia autorului asupra
evoluţiei hranei omului este că aceasta a suferit două
mari transformări: prima, în folosirea focului pentru
prepararea hranei, iar a doua prin condimentarea alimentelor cu ajutorul sării.
3. Petrescu 2002, pag. 204.
4. Chinceş este denumirea maghiară a satului Comori.
5. Chindea, Lateş 1971, pag. 82.
6. Urbariul din anul 1688 prin care se reglementau raporturile dintre iobagi şi stăpânii domeniului şi renta în produse (dijma) pentru iobagii din comunele care aparţineau

domeniului.
7. Chindea, Lateş 1971, pag.54.
8. IstRom 1960, pag. 376.
9. Pallos 1877
10. Ibidem, pag. 1–2
11. Ibidem, pag. 2
12. Pascu f.a.
13. Sfâriac 1968
14. Idem, pag. 43.
15. “Izvoarele curative de apă sărată”, preluat de pe siteul internet www.adrcentru.ro.
16. Chindea, Lateş 1971, pag. 82.
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Foto 1. Bazinetul unde se află fântâna comorenilor
Photo 1. The small basin where the well of Comori village is found

Foto 2. Izvoare neîntreţinute de lângă fântâna comorenilor
Photo 2. Springs not kept in repair, found right next to the well of Comori village
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Foto 3. Construcţie de protecţie de la fântâna comorenilor
Photo 3. Construction built to protect the well of Comori village

Foto 4. Bazinul de apă sărată, zidit în beton
Photo 4. The brine pool, walled in concrete
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Foto 5. Râpa exploatată de orşoveni
Photo 5. The precipice exploited by the inhabitants of Orşova

Foto 6. Izvorul amenajat al orşovenilor
Photo 6. The arranged spring of the inhabitants of Orşova
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Foto 7. Fântâna Gureţi din Jabeniţa
Photo 7. The Gureţi well from Jabeniţa

Foto 8. Lacuri cu nămol salin de pe platoul Gureţi, Jabeniţa
Photo 8. Lakes with salted silt on the Gureţi plateau, Jabeniţa
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Foto 9. Surpătură în malul râului Gurghiu, dezvelind filonul de sare
Photo 9. Landslide on the bank of Gurghiu River that revealed the rock salt vein

Foto 10. “Băile sărate Jabeniţa”, reînfiinţate în anul 1997
Photo 10. “The Jabeniţa salted baths”, opened again in 1997
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Foto 11. Vedere generală a Văii Gurghiului
Photo 11. General view of the Gurghiu Valley

262

www.cimec.ro / www.mncr.ro

