
FLUCTUA TIA DEBITULUI DE APĂ ÎN RAPORT CU VARIATIA 
PRECIPIT A.TIILOR LA IZVOARELE DE APE MINERALE DE LA 

STATIUNILE MAL NAŞ-BĂI ŞI BODOC DIN JUDETUL COVASNA 

HARKO JOZSEF 

In ambele staţiuni apa minerală se află în stratul acvifer cretacic, sau 
în straturile pliocen--cauternare (Vezi schiţa geologică). 

Debitul de apă la staţiunea Malnaş-Băi este 0,21-0,27 1/sec. Acest 
debit însă nu este statornic, ci este foarte sensibil influenţat de variaţiile 
climaterice în mod fie pozitiv ,fie negativ. La Bodoc variaţia debitului ur
mează cu mult mai lent. Aici de bitul este în medie O, 75 1/sec. 

In ambele localităţi se pune problema : din ce cauză se înbutelizează 
numai atît, şi nu mai mult ? 

La Malnaş-Băi pe baza debitului, în timp de 24 ore am putea obţine 
cea. 20.000 l. iar la Bodoc cea. 66.000 l. de apă minerală. Ambele ape mi
nerale sînt foarte căutate. Apa de la Malnaş-Băi se întrebuinţează ca apă 
curativă, iar cea de la Bodoc- aşa cum a obiectat directorul întreprinderii 
de îmbuteliere - "este folosită numai de către oamenii sănătoşi." 

La Malnaş-Băi se imbutelizează în total 6800-7000 1 de apă zilnic, 
lucrindu-se numai într-un singur schimb. 

La Bodoc în două schimburi se imbutelizează 42.000 1 de apă. Proble

ma ridicată mi este numai ştiinţifică, ci este o problemă strîns legată de 

viaţa practică. 

Ambele izvoare sînt înf:luentate de variaţiile precipiita~iilor din ţinu

tul respectiv. Dar în ce timp izvorul de la Malnaş-Băi înregistrează aceste 

variaţii, într-un timp relativ foarte scurt, izvoru1 de la Bodoc arată o co

moditate în înregistrarea factorului climatic determinant. 
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Paralel cu fluctuaţia debitului, şi compoziţia chimică a apelor are 
variaţii. 

Atît debitul de apă, cît şi conţinutul chimic, dar în special prezenţa de 
C02, depinde de o serie de alte criterii, ca de originea apei, de compoziţia 
petrografică, dar în cea mai mare măsură de cantitatea de precipitaţii 
atmosferice. 

După cele arătate mai sus, să încercăm a determina condiţiile geomor
fologice şi geologice ale celor .două izvoare. 

1. Staţiunea Malnaş-Băi se află aşezată la marginea d~ .est a Munţilor 
Baraoltului, pe malul drept <:d rîtilui Olt. Afluentii Olhihii în acest sector 
sînt pîrăul Poiana Vinului şi Pîrăul $oimoş. Relieful s.e earacterizează prin 
pante domoale, care se ridică pînă la 500-800 m înălţime (vezi schiţa Mal
naş-Băi). 

Geologic examinînd, acest sedor se caracterizează printr-un funda
ment cretacic, pe care se aşează straturi pliocene-cuaternare. Aici se pot 
distinge trei terase ale Oltuh.ii. izvoarele apelor mineraie apar P.e terasa a 
II-a, pe înălţimea de cea. 560 m. Aid se pot observa blocuri andezitice, priri 
eâre se ridică apa minerală. Terasa a in-a într-o înălţime de cea. 810 m. 
este reprezentată prin nisiP'in andezitice (Studiul Hidrogeologic privind 
propuneri pentru instaurarea peHllietruiui de protecţie pg. 2, (Această 
structură este foarte importantă în Îiaştei:-ea izvoarelor minerale, pentru că 
la capatH[ straturUor ·se infiltrează apa predpitaţiilor atmosferiCe, şi ca ur
mare, · această apă alimentează izvoarele minerale. 

La această struetură a contribti1t o activitate puternică· tectonică, for
mind b linie tle fraetură .Cu direcţi<i N"-B. Comitetul Geâlogic face men
ţiune despre două linii de fraetv.ră :(Studiul Hidrogeoiogîc, privind propu
neri pentru instituirea perimetruhii tle protecţie hidrogeoiJ.ogieă a zăcămiri
telor de ape minerale de la Mainaş..:Băi. pg. 5. (Prhnâ linie, cea de vest tra:... 

versează sedimentele cretadoe; şi tri. parte Şi blocuFile and.ezitite. Acest 
lucru este demonstrat de existerlta feâomenelor pc>Stvukah.ice (ape mi
nerale şi .emanâţii de C02). ln zona a~$tel linii de fracti\Jbtă se g·ăseşte fostul 
izvor SicuH.a, Sonda l.S.P. llr. l; izvprtU HMada", Son@ I.B.F. nr. 801, 
precum şi Sonda I.S.P.I.F. nr. 2. 

A dou<l: falie· trece paralel .cu Y·alec;1 Oltuh,1i şi traversează sedimente 
cr~tacice. Că există într-adevăr ac~~şţă Uni~ d~ fr,act!lr&., ~ste de.monsţrat~ 
de existenţa izvo~ielor minerale tn stahiine:;i Malpaş-BiU (izvorul Iieana, 

Izvorul Mioara, Izvorul ViCtoria şi l.iv6rtil tentrai) precum şi Sonda I.B.F. 
nr. 802, mofeta şi emanaţîâ de co2. . . . 
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co2 se prezintă la suprafaţă dizolvat ţn apă în forma apei minerale 
(borv-iz), sau în formă uscată, în mofetă ! ._ ·. · · 

La Malnaş-Băi bazinul colector subteran al apei cu C02 este calcaruJ 
şi nisipul cretacicului inferior (lucrarea amintită). 

co2 este de origine juvenilă, fiind un rezultat postvulcanic. 

De bitul apei şi al C02 

Este un lucr~ foarte important să ştim, de unde se trage apa minerală . 
Iar din punct de vedere practic este foarte util să ştim, ce cantitate de acid 
carbonic se poate obţine din bunăvoinţa naturii. 

Datorită faptului, că acidul carbonic de la Malnaş-Băi este cu mult 
mai potrivit la fabricarea sifonului şi a vinului spumos, ca cel de la Co
vasna, este potrivit să ne ocupăm mai detaliat cu această problemă. 

Malnaş-Băi produce puţină apă minerală, însă mai mare cantitate de 
acid carbonic. !ntreprinderea de !mbuteliere de la Malnaş-Băi furnizează 
acid carbonic pentru multe cooperative, care fabrică sifon. Apele minerale 
Vîlcele, Bodoc, Biborţeni, Vîrghiş (jud. Covasna), Sîncrăieni (jud. Harghita) 
sînt îmbuteliate în urma completării acidului carbonic cu cel de la Malnaş
Băi. De la Malna<;;-·Băi se transportă acid carbonic la Odorheiul Secuiesc şi 
la Tîrnăvem. Vinul spumos de la Tîrgu Mureş se îmbuteliază cu ajutorul 
acidului carbonic din Malnaş-Băi. Acest acid este folosit ·la Bucureşti la 
staţia de fecundare artificială, etc. 

Dacă s-ar putea produce şi mai mult, şi în acest caz ar avea consuma
tori, fiindcă acest acid carbonic este unul dintre cele mai curate acide din 
ţara noastră. E bine să ştim, că numai la îmbutelierea apei minerale de la 
Bodoc se folosesc zilnic 17 bidoane de acid carbonic de la Malnaş-Băi, avînd 
fiecare bidon 20 kg. de acid carbonic. 

Acidul carbonic este o bogăţie importantă a ţării noastre, din care la 
Malnaş-Băi se îmbutelizează într-un timp de 24 ore 65-70 bidoane. 
Aceasta corespunde unei cantităţi zilnice de 1300 kg acid carbonic. Preţul 
zilnic se ridica la 6500 lei, ceeace anual face un venit brut de 2 340 000 lei. 

Din cele arătate mai sus se poate constata, că este de mare importanţă 
la Malnaş-Băi producţia de acid carbonic fără nici un miros, sau gust 
străin şi neplăcut. 

Iată de ce este interesantă examinarea cantităţii de apă şi a acidului 
carbonic de la Malnaş-Băi, precum şi cauzele fluctuaţiei debitului. Cunos~ 
cînd toate acestea, pirntr-o bună organizare a muncii, se poate ridica pro
ducţia ambelor bogăţii subterane. 
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Atît debitul apei minerale, cît şi al acidului carbonic are variaţii in
semnate sub influenţa precipitaţiilor dese sau rare. 

Graficul alăturat arată ,că în iulie 1966 în urma ploilor bogate din 
luna mai, debitul de apă se ridică, iu paralel cu aceasta, .relativ mai puţi 
ne săruri minerale dizolvate, şi la fel mai puţin acid carbonic există in apă, 
ca în lunile celelalte. (vezi graficul anexat 1-2}. Aştfel acidul carbonic 
găsit este egal cu 7 40 mg/1. In acelaşi timp şi mineralizarea totală este mai 
mică socotită la un kg. de apă. (5000 mg/1.). 

Acest lucru ne arată, că ploile abundente din perioada martie-mai 
1966 au schimbat esenţial într-un timp relativ scurt debitul de apă (la 
cea. 0,27 1/sec. în loc de 0,21 1/sec. din lunile mai sărace). 

Această cantitate de precipitaţie nu am măsurat-o în mm, ci am 
constatat după "Procesul Verbal" al lui Gaspar J6zsef şi Gaspar Gabor 
(Este vorba de notiţele susnumiţilor în care, timp de peste 80 ani au no
tat zilnic mersul vre~ii.~ 

Despre această perioadă a scris următoarele : "Dela 12 martie 1966 
ninge şi plouă 4 zile, urmează 4 zile uscate, după care 6 zile ploioase, 4 zile 
uscate, iar după aceea timp ploios pînă la 18 aprilie. Partea a II-a a lunii 
mai este ploioasă, iar dela 20 iuriie pînă la 25 iunie la fel timp ploios. Can
titatea aceasta foarte mare de precipitaţie a făcut, să crească enorm debi
tul de apă. 

In acelaşi timp faţă de cantitatea de apă a decăzut procentul de C02. 
Astfel cantitatea de 1100 mg/1 din iunie s-a micşorat la 740 mg/1 în iulie, 
iar în urma secetei din august, cantitatea de C02 se ridică în septembrie 
la 1126 mg/1. l\1ăsurările din vara anului 1970 au justificat această afirmaţie. 

2. La Bodoc situaţia este cu totul altfel. 

Aici se află multă apă şi puţin C02. Pentru acest fapt apa minerală de 
la Bodoc se îmbutelizează cu ajutorul acidului carbonic din Malnaş-Băi. 

Apa minerală de la Bodoc se află pe malul stîng al rîului Olt, la poa
lele munţilor Bodocului. (vezi schiţa Bodoc). Pîraiele, care curg aici şi se 

Vlarsă în rîul Olt sînt : Pîrăul Sut6, Borvizpa:tJak, T1aJlamir şi Vasar. Acestea 

fără excepţie îşi au direcţia est-vest şi curg paralel unul cu altul. 

Relieful se caracterizează prin existenţa pantelpr domoale (700-900 
-:"· ~ 

m.) Trecătoarea depresionară dintre Sf. Gheorghe şi Bodoc este formată 

din straturi pliocene şi cuaternare, care acoperă sedimentele cretacice. 

Aceste sedimente cretacice alternează cu linii de fractură, anticlinale şi 

sinclinale. 
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Apa minerală de la Bodoc este o apă bicarbonatată, sodică, slab calcică, 
carbogazoasă, feruginoasă şi magneziană. 

Originea apei a fost cauzată de mai mulţi factori : tectonice, geomorfo
logice şi hidrodinamice. 

Apa freatică înfiltrîndu-se ,pe parcurs dizolvă diferite substanţe chi
mice. Aceste substanţe sînt transportate de apă. Venind spre suprafaţă, 

această apă prin linii de fractură, sau prin fisuri fine, apare la suprafaţă 
pe locul unor activităţi de eroziune. 

C02 se formează sub influenţa unor cuiburi de foc magmatice în ur
ma căldurii mari. C02 se dizolvă in apa subterană şi sub influenţa fenome
nelor de difuziune trece spre punctele de mică presiune, pe parcurs fă
cînd acidularea apei. In zona Bodoc straturile acvifere aparţin într-o parte 
de formaţiuni cretacice, în care mişcarea apei se face numai prin fizuri 
ale straturilor, sau pe liniile t~ctonice. In acest strat acvifer apa se com
plectează din apele de precipitaţii, precum şi din apele de infiltraţie a pî
raielor Sute, Talamir şi Vasar. 

A doua categorie a straturilor acvifere este formată de sedimente 
pliocene şi cuaternare, în care circulaţia apelor subterane se face prin stra
turi de nisipuri argiloase sau pietrişuri. In aceste straturi nu există ele
mente de mineralizare. Complectarea apei se face aici numai din apele 
rîului Olt. (Studiul Hidrogeologic privind Propuneri pentru instituirea pe
rimetrului de protecţie hidrogeologică a zăcămintelor de ape minerale de 
la Bodoc. pg. 7.) 

In momentul de faţă, la Bodoc debitul de apă este O, 76 1/sec. Acest 
debit nu înseamnă în acelaşi timp cantitatea matematică, căci apa pom
pată în rezervor conţine sedimente fine de fier, şi dacă se întrebuinţează 
pompări mai puternice, apa se tulbură, şi prin aceasta se scade valoarea 
apei îmbuteliate. 

Deib1Jtul de apă este influenţlat teoretic de aoelil(lşi factori ea şi l'a Mal
naş-Băi. Practic luînd însă, la Bodoc situaţia este cu totul altfel. La Bodoc 
bazinul colector al apei subterane diferă esenţial de bazinul altor izvoare. 
Apa puţuhd forat in parcul întreprinderii în anul 1961 iese la iveală prin
tr-o ţeavă de 18 m. adîncime şi de 40 cm. diametru. Puţul pînă la 5,40 m 
adîncime traversează straturi cu pietriş şi nisip, iar de la 5,40 m. spre 
adîncimi prin straturi de nisip, gresie, calcit, însă straturi foarte dure. 

Nivelul apei din acest puţ arată situaţie interesantă. In ziua de 14 

februarie - cînd se începe exploatarea şi îmbutelierea apei - nivelul 

apei este într...,o adîncime de 5,40 m. La 30 decembrie - cînd producţia 
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se suspendă -nivelul apei este la 8 m. adîncime. In perioada următoare 
de odihnă, nivelul se restabileşte tot la adîncimea de 5,40 m. 

Debitul apei la Bodoc este influenţat de precipitaţiile bogate, sau de 
secetă, într-un timp cu mult mai lung decît la Malnaş-Băi. Acest debit se 
schimbă după un timp de cea. 4 luni după schimbarea vremii. Explicaţia 
acestui fapt, constă în aceea, ca la 18 m. adîncime se găseşte un bazin na
tural, din care după o exploatare de mai multe mii de litri de apă, se arată 
o scădere de cîţiva milimetri. Pe de altă parte roca mumă este o gresie 
atît de compactă, şi presată, încît infiltrarea apei în ea se face foarte încet. 

DATE COl\IPARATIVE INTRE PREZENŢA C02 LA MALNAŞ-BAI 
ŞI BODOC 

DateJe arată conţinutul mai mare în C02 mg/1 la Malnaş-Băi' în anul 1966 

MALNAŞ-BAI BODOC 

iUNIE 880 mg/1. 880 mg/1. 

1966 

IULIE 739 mg/1. 536 mg/1. 

Sl~PTEMBRIE 1126 mg/1. 695 mg/l. 

Natural se schimbă şi cantitatea acidului carbonic. Această schimbare 
însă abia se poate observa. 

Prin punerea în funcţiune a puţului nou forat în anul 1961, apa din 
fîntîna veche a dispărut. Acest lucru înseamnă în acelaş itimp, că se poate 
vorbi de o apă cu aceeaşi compoziţie chimică. 

Bănuiesc, ca şi în zona Bodoc este vorbă de o linie de fractură, şi anu· 
me probabil, că este vorbă de continuarea liniei de falie transversală din 
zona Malnaş··Băi. Mă bazez în această presupunere pe faptul, că în parcul 
Intreprinderii Bodoc la 33 m adîncime a ieşit la suprafaţă o apă sărată de 
o concentraţie asemănătoare cu Izvorul "Siculia" de odinioară de la Mal
naş-Băi. Pentru acest lucru trebuia, ca sonda amintită să fie închisă cu 
beton între adîncimile de 18 şi 33 m. 

Problemele ridicate sînt foarte importante din punct de vedere al 
economiei naţionale. 

Cunoaşterea a acestor probleme, dă ocazie conducerii întreprinderilor 
de îmbuteliere de apă minerală, precum şi Intreprinderii de îmbuteliere 
a co2, ca în urma observărilor fenomenelor atmosferice, să aibă deducţiuni 
referitoare la posibilităţile producţiei şi în special după o primăvară se-
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ceto~şă - prin mai pun~ ~rg~nizare a muncii şi prin foloslre'} fţ!?cărei 
picaturi de apă -să menţin~ pr~pucţia ba chiar să mărească această 

. • . • ' ;. l ţ 

producţie. 

Mărirea pr~ducţiei S-?r puţea: obţine prin folosirea apei ~ulei la SI?ăla
tul sticle!o.r în loc de apă minerală (la: MalnaŞ-Băi), sau în timpul şecetos 
s-ar putea menţine producţia f~i'ră, ca apa: să se tulbure. · 
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3. Studiul htdrog·eologic privind propuneri pentru instituirea perimeirului de protecţie 
hLdrogeologkă a z;'kăminte1or de ape minerale de la Bodoc. 

The change of the o~ut~put of the mi·neral water in relationship 
to the minera~t springs from Malnas bai artd Bodoc stations 

{C~va$na cquntry} 

(RESUME) 

In the work occur the Malnas btli and Bodpc statio:qş. In both the two 
station.~ thc· mineral water is placed in the cretacicue actuaticue layer 3 
sJţwarum 3 orr in tihe p]iocene quatbeman~ 11ayers. 

lUALNAS HEALTH RESORT 

is placed in the rniddle of the way between SF. GHEORGHE and 
MIF~RCUREA CIUC on the right side of them river OLT f:rom the many 
spripgs they are the rei wiU deal with that one the WJater of which iş cro
ked now the old MARIA spring which today is transporteq as the mine
ral water MALNAS The output ofthe water ţs 0,21-0,27 1/sec. 

THIS OUTPUT is infl~enced by the brooks Plaiul Vinului and the 
SOIMUS by t.he water of the OLT river and on the other side by the preci
pitations that fali PROBABL Y THERE EXIST two breC\king lines with the 
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directior N Sand another bne or more with the direction :MAtNĂS BODOC 
COVASNA AND another line nearly paraleli to the valey of the r!ver oiir. 
This region is bf great importante also for the existence of Cb2 that feeds 

' ' suppiies not only the Covasna country, but gives C02 also for Bticarest, 
Tg. Mureş, Braşov, Miercurea-Ciuc, Odorhei, etc. 

C02 is corked at the corking station near Mainaş-Băi having .,a dayly 
ouantity of 1300 kg. that reprezents a yearly brute income of 2.340.000 lei. 
The mineralwater containing base recomanded for the stomachal and ul
cerous illesses and also the C02 have a great economical-sanitary impor
tance. The work has the aim of to make known the climatic conditions that 
influence the output of the water, toachieve bigger crop with the better 
organiza.tion of the producţion and with the missing of the mineralwater 

· at the washing of the bottles. 
The minEral water production is aproximatively of 6800 l daylly. Tbe 

mineral water and co2 change their output after the precipitation. 

As a consecvente of the very rich rains in the months March, May, the 
production of water grows in Iuly. This comparism I made after the notes 

. . 
of Gaspar Gabor who note dthe changes of the Weather and the output 
of the water and C02. The essential changes in the region of Malnaş-Băi 
come after 1-2 months. 

BODOC is situated on the left side of the river Olt in the midway 
between Ma]naş-Băi and Sf. Gheorghe on the West edge of the mountains 
of Bodoc. The mineral waters spting from the waters of the Olt river, and 
of the brooks that flow in. 

From a geological pbint of view we have to do also with cretacic stra
ta covered with the pliocene cuaternare ones. The strata have suffered 
breakin. The birth of the mineral Water is influenced by many factors, 
they 'are of tactonical, geomorfological and hidrodinamical origin. 

In this zone the acvife.r stratum is at first the stratum wîth chalky 
sediment, inwhich the water moves through tactonical lines. 

In this stratum the water is completed with the waters of the rivers 
Sute, Borviz, Talomir and Vasarby oozing through. 

Another acvifer stratum is formed by pliocen~, cvaternare sediments. 

Here there don't exist mineralising e1eme,nts. 

The water is .completed only from the Olt. In the prezent the output 
of the water at Bodoc is 0,76 1/sec. At Bodoc the situation is different from 
that at Malnaş. Beeng a big basin underground and the water being obli
ged to cose through very compact rochs the charige of the output at Bodoc 
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takes place very slowly. Aproximatively after the changes of the precipi
tation with 3- 4 months. 

The problems Iraise in this work I consider very important from both 
<1 practical-economical point of view. Knowing them, the leaders of the 
health resorts can plan and to reorganise the working method and with the 
economising the mineral water the production that in this moment riches 
up to 42.000 bottles at Bodoc can raise more. 

A legkori csapadek hatasa a malnasi es bodoki borvizek 
forrasaina·k vizhozamara . 

Mlindkiet forras vize krebakori, illetve pl.iocen-kvaterner retegekben 

ta1alhat6. 

1. Malmisfiirdo a Seps'iszentgyărgy-Osik!szereda kăzătti utszakasz 
1/3-{m, az Olt foly6 jobb partjtm fekszik. Arsv{myviz forrasai kăzlil a 
dugaszolas 1ala kerlilo forrars elemzesevel foglalkozom. 

Vizhozama 0,21-0,27 lliter/sec. E hoZJamot a csapadek<vizen kivlil a 

Bormez6patak, Sojmospatak es az Olt foly6 vize befolyasolja. 

Val6sziniileg ket E-D iranyu tăresvonal szeli at a terliletet, ezen
~ivlil pe<dig egy, V1agy tobb harant rtOres, melyek kăzlil egyi•k Malnas
Bodok-Kova·szna iranyaban tetelezhet6 fel. 

A videlmek nagy jelen tosege V1an a co~ fe ltărese kovetkezteben, 
amely ellatja nemasak Kovaszna megyet, hanem szensavat biztosit Bu
karest, Mrarosvasarhely, Br<:iss6, Csik\Szereda, Szekelyudvarhely ·stb. re
szere is. 

Sz-ensavat a Malnasflird6 allomasa mellett mtikod6 szensavgyar pa
Jackoz, naponta mintegy 1 300 kg-ot, amely evente 2 340 000 lei brutt6 
bev:et~lt jelent. 

Mind a lugos "Malnas" viz - amely gyomorfekely megbetegedesek
nel igen j61 beval•t gy6gyviz -, m.ind pedig a palackoZJOtt szan&av jelent6s 
gazda1Sag1i es nepegeszsegri erteket kepvisel. 

E dolgoza·t celja az, hogy az · eghajlarti viszonyok meg.ismerese alap

jan minei nagyobb terrnelest erjlink el a kitermeles minel jobb meg

szerV!eZesr~el, valamin•t . az a·svanyviz minel gazdaS'agosabb felhasznala

saval es az livegelk ede~ .. vi~zt;l eszkăzle:nd6 mosasa arl·tal. 
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Malnason :a dugaszo1t asvanyviz napi mennyisege kb. 6800 liter. 
J\Iind !'! borviz, mind pedig a co2 mennyisege a csapadek hatasa alatt ali. 
B6seges e:s6zes u tan 1-2 h6nap mulva lenyegesen novekec1ik a viz
hozam. 

2. Bodok a Sepsiszentgyorgyot es Malnasfurdot osszekot6 (ttvonal 
kozepen az Olrt balpartjan fekszik a Bodoki hegyseg nyugati peremen. 
Az asvânyviz gyarapodcilsa az O[t es me:JJlekvizei : a Sut6, Borvizpatak, 
'Dalamer, Vasârpatak besz·iVIarg6 vizet61 fiigg. 

FoildtJani szempanrtJb61 ug)Tiancsak kretak:ori es az az·t takar6 plioeen
kvatemer retegekr61 van sz6. A borviz keletkezeset tektonikai, geomor
fol6:giai es hidrodinamiklari . tenyez6k hatarozzak meg. A viztart6 reteg 
els6sorban kretakori Ul~dek, amelyben a viz kozlekedese vagy hajszal
vekony ereken, vagy pedig toresvon:alak menten tortenik. Ebben a re
tegben ,a viz swporitâsat a Sli!t6, Borviz, Talamer es Vaiscirpatakok be
szivarg6 vizei vegzi. A masodik viLJtart6 reteg plioeen-negyedkor.i, mely
ben nincsen minerallizal6 elem. A viz p6tlâsat az Olt besz.ivarg6 vfze 
vegzi. 

Bodokorn a vizhozam kb. 0,76 liter/sec. Itt azonban maskep all a 
helyzet. Egy hatalmas foldalatti medence kepezi a tartalyt, amelybe 
rendkivlil kemeny kvarcos homokkovon at szivarog a viz. Ezert Bodokon 
a vi2lhoz.am vMtozasa lass~bban kovetkezik be, mint Malnason. 

Az elobb emlitett kerdesek ismerete altal a forrasok veze.t6sege meg 
tudja szervezni a mtmkat es :a borviz gazdasagos felhasznalasa altal 
emelheti a napi termelest. 
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