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Subiectul utilizării resurselor minerale de către comunităţile
preistorice din spaţiul est-carpatic ne-a preocupat încă de acum 15 ani. Atât
în teza noastră de doctorat, cât şi în volumul publicat, am inclus referiri la
modalităţile prin care omul preistoric îşi putea asigura necesarul de săruri
minerale3. Acest subiect este de interes pentru noi şi în contextul proiectului
de cercetare pe care îl avem în cadrul bursei post-doctorale la Academia
Română - Institutul de Arheologie din Iaşi4.
Informaţiile la care vom face referire în cadrul studiului de faţă au fost
identificate în cadrul unor cercetări legate de o mai veche preocupare a
noastră – istoricul investigaţiilor arheologice a Cetăţuiei de la Cucuteni 5 .
Acest proiect a implicat cercetări aprofundate ale unor fonduri documentare
aflate în Arhivele Naţionale de la Iaşi, fapt ce ne-a permis identificarea unor
informaţii inedite şi deosebit de valoroase. Printre acestea se numără şi
referirile legate de existenţa unor izvoare cu apă sărată în zona CucuteniBăiceni, în proximitatea staţiunii eneolitice de pe Dealul Cetăţuiei, informaţii
care nu erau cunoscute până acum.
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Documentele în care am regăsit aceste informaţii se află în Fondul
Municipiului Iaşi şi sunt legate de proprietăţile funciare ale oraşului, datând
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel, aflăm că la începutul
anului 1884, primăria Iaşului a făcut demersuri privitoare la stabilirea
hotarelor proprietăţilor funciare ale oraşului. Printre aceste domenii se
număra şi moşia Băiceni, dobândită prin Legea celor zece milioane din 1882.
Pentru stabilirea hotarelor moşiei Băiceni este împuternicit, de către
Tribunalul Iaşi, inginerul Iulius Dobias. Acesta era un cunoscut în societatea
mondenă a Iaşului de la sfârşit de secol XIX, făcând parte din Loja
Masonică Steaua României de la Iaşi, alături de importanţi membri ai Junimii
şi ai Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi.
În data de 15 martie 1884, Iulius Dobias solicită Primăriei Iaşi să îi
pună la dispoziţie întreaga documentaţie legată de această proprietate,
documente pe care le primeşte în luna mai 1884. Tribunalul Iaşi stabileşte
data de 15 septembrie 1884 ca termen de soluţionare a litigiilor legate de
hotarele proprietăţilor din zona Băiceni.
Pentru pregătirea acţiunii din luna septembrie 1884, Iulius Dobias a
realizat Memoarul moşiei Băiceni (Fig. 1) în baza unor observaţiuni scrupuloase
făcute la faţa locului, aşa cum menţionează însuşi autorul acestui raport şi
cum reiese din documentul datat august 18846.
Din analiza documentului aflăm date importante despre acest
domeniu, care fusese proprietatea Mănăstirii Neamţ, intrată în 1863 în
proprietatea statului, în urma secularizării. Observaţiile de la faţa locului,
cuprinse în acest memoriu, sunt deosebit de detaliate. Se menţionează chiar
amănunte nesemnificative la o primă vedere, precum arbori roditori care
sunt prea bătrâni sau că în vatra satului se află un peticel numit al Probotei şi
enumerarea ar putea continua cu informaţii despre o serie de imobile care se
află pe această proprietate, multe aflate în degradare, printre acestea
numărându-se case, coşere, o crâşmă şi moara din sat. Acest raport este
deosebit de interesant şi valoros, deoarece minuţiozitatea cu care sunt
prezentate realităţile observate pe teren permit o reconstituire exactă a celor
existente aici.
Ca urmare a acţiunii de stabilire a hotarelor proprietăţii din 15
septembrie 1884, alături de acest document se întocmeşte un alt act, numit
„act de hotărnicie‖, la care ulterior a fost ataşat şi un plan al moşiei, datat 12
aprilie 1885.
Revenind la documentul nostru iniţial – Memoarul comunei Băiceni, în
cuprinsul acestuia se face o observaţie interesantă: în perimetrul celui mai
mare trup al moşiei, aflat în partea nordică, Iulius Dobias face menţiunea că
6
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aici se află o sorginte de slatină sub Dealul Măgura7 în imaşul proprietăţii,
dar sarea fiind „monopolisată‖ (!?) nu poate produce un venit proprietăţii.
Localizarea acestui izvor în planul moşiei nu este făcută, dar, dacă
apelăm la harta militară a zonei din anul 1894, identificăm cu uşurinţă zona
(Fig. 2). De notat este faptul că la sud-est de Dealul Măgura (în fapt,
versantul de sud-est al său) este menţionat un toponim interesant, Dealul
Slandola, denumire care, ulterior, nu se mai regăseşte pe nici una din hărţile
zonei.
Existenţa unor izvoare cu apă sărată în Podişul Moldovei, ne referim
aici strict la zona cuprinsă între râul Siret (la vest) şi râul Prut (est), nu
reprezintă apariţii singulare. Existenţa lor este generată de geologia zonei, iar
izvoarele cu mineralizaţii mai ridicate (0,5 -4,5 g/dm3), aşa numitele „ape
sălcii‖, sunt fenomene frecvent întâlnite în zonă.
Izvoarele cu apă sărată şi sălcie din Podişul Moldovei iau naştere ca
urmare a dizolvării de săruri minerale din stratele geologice de către apa
pluvială care se infiltrează în sol sau de către apele subterane. În fapt,
salinitatea acestor tipuri de izvoare este variabilă, îndeosebi în perioadele
secetoase, fiind posibile creşteri spectaculoase ale cantităţii de săruri. De
asemenea, termenul de izvoare sărate, este oarecum impropriu, deoarece în,
realitate, apa nu conţine numai sare (termenul generic folosit în mod uzual
pentru clorură de sodiu). Astfel, avem de a face cu o multitudine de săruri
minerale dizolvate de apă din stratele geologice, de la cloruri, fluoruri,
ioduri, sulfuri, carbonaţi etc.
În această regiune, izvoarele cu apă sărată şi sălcie, ca şi celelalte
izvoare minerale prezente (izvoare sulfuroase, izvoare feruginoase etc.), au
acelaşi tip de geneză: mobilizarea de către apă a unor substanţe solubile din
stratele geologice. Apariţia acestor izvoare este dependentă de microgeologia
zonei. Cum depozitele geologice neogene cunosc o multitudine de variaţii
litofaciale, fiind generate de depuneri sedimentare într-un bazin marin în
retragere, este normal ca, în acest areal, local, să apară frecvent izvoare cu
mineralizaţie mai mare.
Dintre formaţiunile neogene prezente în zona Podişului Moldovei,
unele atestă existenţa indubitabilă în această regiune a unei zone litorale. Ori
formaţiunile geologice legate de fostele zone litorale pot fi şi cauza genetică
a prezenţei locale a unor izvoare cu o apă mai sărată la gust. Insă trebuie
adăugat că nu există studii de specialitate asupra valorificării potenţialului
acestor tipuri de izvoare în Podişul Moldovei, dat fiind faptul că ele nu
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prezintă un interes economic deosebit, în cele mai multe cazuri, creând
probleme în alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor din zonă.
Probabil că aceasta este şi situaţia semnalată de Iulius Dobias la
Băiceni, situaţie care poate fi întâlnită relativ des în această zonă. Având în
vedere cele de mai sus, trebuie subliniat, încă o dată, că apariţia izvoarelor cu
apă sărată din acest areal al Podişului Moldovei, între Siret şi Prut, nu este
legată de prezenţa în subsol a unor zăcăminte de sare, ca în cazul zonei
subcarpatice, de la vest.
Un alt fenomen relativ frecvent întâlnit în acest areal este cel al
sărăturilor. Toponimele unor astfel de locuri au fost redate frecvent în
documente de secol XIX, dar şi mai vechi, sau pe planuri şi hărţi militare,
încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea (Fig. 3). Geneza acestor formaţiuni
este legată de debuşarea la suprafaţă a unor izvoare cu o mineralizaţie mai
bogată, izvoare a căror geneză în această zonă a fost explicată mai sus.
Prin evaporarea repetată a apei se produce o concentrare la suprafaţa
terestră a sărurilor minerale, care determină şi apariţia unor areale cu o
vegetaţie specifică. Zonele cu sărături pot fi mai uşor observabile primăvara,
sub forma unor suprafeţe marcate de pete de culoare albă (Fig. 4). Această
substanţă (asemănătoare sării fine – care a şi generat termenul de sărătură)
are un gust mai uşor sau mai accentuat sărat, dat de un conţinut mai mare
sau mai mic de clorură de sodiu, dar uneori poate fi chiar amărui sau chiar
fără gust. În realitate, pulberea fină are un conţinut variat de săruri, deci nu
numai clorură de sodiu, care reflectă o situaţie geologică locală.
În contextul de astăzi este evident că aceste resurse, şi ne referim la
izvoarele sărate şi la sărăturile din zona Podişului Moldovei, au un potenţial
nesemnificativ. Totuşi, în caz de necesitate, în anumite perioade de criză, ele
pot asigura, pentru comunităţi restrânse, necesarul pentru supravieţuire.
Întrebarea care se pune este aceea dacă comunităţile preistorice au folosit
sau au exploatat aceste resurse. Din punct de vedere teoretic, răspunsul ar
putea fi afirmativ, dată fiind adaptabilitatea de care acestea au dat dovadă în
utilizarea resurselor mediului, dar încă lipsesc probele pentru a demonstra
aceasta.
În încheiere, dorim să facem menţiunea că, încă din prima jumătate a
secolului al XIX-lea, izvoarele minerale din Moldova au atras interesul
asupra potenţialului lor, în special pentru rolul lor curativ. În fapt, acest
subiect a atras atenţia autorităţilor, şi dăm ca exemplu doar ceea ce am
identificat în fondul Prefecturii Judeţului Iaşi păstrat la Arhivele Naţionale
din Iaşi – peste 20 de astfel de dosare.
Pe lângă acestea, mai trebuie menţionate o serie de lucrări din epocă,
precum volumul publicat în anul 1851 de Atanasie Fătu intitulat Descrierea şi
întrebuinţarea apei simple şi a apelor minerale din Moldova, tipărit la Iaşi (Fig. 5),
lucrare care inventariază izvoarele minerale cunoscute la acea dată. Printre
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acestea, autorul menţiona existenţa unei importante surse cu apă sulfuroasă
la Băiceni, la poalele Dealului Cetăţuiei8, relativ în apropierea izvorului cu
apă sărată menţionat de Iulius Dobias la 1884, dar şi un alt izvor mineral,
numit Recea9.

Information on saltwater springs of the Moldavian Plateau in
unpublished 19th century sources
Abstract
Starting from information on a saltwater spring in the Băiceni area provided in a
document dated August 1884, the article presents several unpublished 19th century
archival sources, which are preserved within the National Archives - Iasi County, in
which there are references to records of mineral resources in Moldavia.
The article tackles the matter of the genesis of some types of saltwater and mineral
springs, their occurrence in the Moldavian Plateau and the possibility of the exploitation
of such resources in prehistory.
List of Illustrations:
Fig. 1. Excerpts from the Memoarul moşiei Băiceni prepared by Iulius Dobias August 1884
(Iasi National Archives – the Fund of the city of Iaşi, File 174, vol. II, sheets 4145).
Fig. 2. Location of saltwater source (up) and of the Eneolithic settlement CucuteniCetăţuie (down), on the military map of 1894.
Fig. 3. The toponym Sărătura near the Neolithic settlement of Isaiia-Balta Popii, on the
military map of 1894 (a) and of 1984 (a).
Fig. 4. The image of a saltwater (April 2012) on the Oii Valley (Iaşi co.).
Fig. 5. Cover of the printed volume in 1851 by Atanasie Fătu with the title Descrierea şi
întrebuinţarea apei simple şi a apelor minerale din Moldova (Description and usage of simple
water and sparkling waters in Moldavia).
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Fig. 1.
Extrase din Memoarul moşiei Băiceni realizat de Iulius Dobias august 1884 (Arhivele
Naţionale Iaşi – Fondul Municipiului Iaşi, Dosar 174, vol. II, filele 41-45)
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Fig. 2.
Localizarea izvorului de apă sărată (sus)
şi a aşezării eneolitice Cucuteni-Cetăţuie (jos), pe harta militară din anul 1894
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b
Fig. 3.
Toponimul Sărătura din apropierea aşezării neolitice de la Isaiia-Balta Popii,
pe harta militară din anul 1894 (a) şi din anul 1984 (b)
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Fig. 4.
Imaginea unei sărături (aprilie 2012) de pe Valea Oii (jud.Iaşi)
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Fig. 5.
Coperta volumului tipărit în 1851 de Atanasie Fătu cu titlul Descrierea şi întrebuinţarea
apei simple şi a apelor minerale din Moldova
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