
C ontr ibu ţ i i  la h i d r o g r a f i a ' m laş t ine i  d e  b  o r  vi z , B o r s á r o s

d e  la S în c r ă ie n i

Sîncrăieni (raionul Ciuc) e situat în direcţia Sud la 8 km. de la 
Miercurea Ciuc, lîngă Olt. In cursul anului 1953 au fost desenate' pe hartă 
peste 80 de izvoare de borviz pe teritoriul şi în jurul comunei, prin urmare 
din acest punct de vedere e cel mai bogat teritoriu al raionului Ciuc. Toc
mai din această cauză, trebuie să ne ocupăm mai amănunţit de acest 
-teritoriu.

In R.P.R., mai ales pe teritoriul Regiunii Autonome Maghiare, se 
■găsesc din abundenţă izvoare- de ape minerale. Această regiune ocupă pri
mul loc nu numai din punct de vedere al cantităţii, dar şi- din punct de 
vedere al varietăţii izvoarelor de apă minerală.

Sînt importante mai mult izvoare de apă minerală de gust acru, care 
se găsesc în brîul vulcanic al Harghitei. Această apă minerală cu acid ca r
bonic e numit- de populaţia locală „borviz“. Borvizul are mai multe varia- 
ţiuni, care depind' de construcţia . geologică a teritoriului respectiv. A pa- 
care conţine gaz de oxid de cărbune, dizolvă uşor în drumul ei subteran 
diferitele roce, prin urmare calitatea rocei determină compoziţia mineralo
gică a apei respective. Prin acest fapt se poate arăta şi existenţa acelor 
roce, care sînt acoperite cu straturi de suprafaţă.

Cunoaşterea şi folosirea borvizelor se poate deduce pînă la omul pre
istoric. Din timpurile _istorice avem date mai sigure. Mai multe descoperiri 
arată că cuceritorii romani ai Daciei s-au aşezat cu predilecţie în apropie
rea izvoarelor de „borviz“. 1

In cursul epocii feudale izvoarele de apă minerală sînt vizitate de 
oameni de la o distanţă mai mare. Insă numai din secolul XVIII-lea' au 
început să se dezvolte băile noastre care mai tîrziu devin vestite. In curînd 
izvoarele noastre devin cunoscute şi în alte regiuni şi din an în an tot mai 
niulţi vizitează staţiunile noastre balneare ş i  climaterice, (Borsec, Vîlcele,

1. In mai multe izvoare au fost g ăsi t e monete romane. In a prop i er e a Băii Vîlcele 
a fost o aşezare romană, numită Colonia aquarum vivarum . Mai pe larg vezi opera 
citată a lui I. Bányai. — Numărul care se află în paranteze se referă la numărotarea 
bibliografică, care se a fi ă la sfîrşitul lucrării. (Existenţa aşezării romane în apropierea 
Băii Vîlcele deocamdată nu e atestată. N. R.)
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Băile Homorod) . Acestea se dezvoltă ş i in curînd devin staţiuni balneare 
preferate de clasa mai bogată (care n-au avut posibilitatea de a vizita s ta 
ţiunile balneare din străinătate).

Afară de acestea se găsesc pe teritoriul Regiunii Autonome Maghi a re 
foarte multe staţiuni balneare (în hotarul fiecărui s a t  care posedă borviz),. 
care au fost vizitate de populaţia săracă din împrejurime. Acestea nu au 
fost construite în mod luxos şi comod ci serveau necesităţile oamenilor 
muncii, care caută revindecarea sănătăţii lor. Aceste „staţiuni populare"4 
fireşte că — cu put ine except ii — nu au depăs it faza primitivă si astăzi: 
nurnai numele de hotare şi tradiţia le mai păstrează amintirea.

De aceea datele analizei cîtorva izvoare de apă minerală dau geolo
gului, care cercetează adîncimea pămîntului, o lămurire importantă.

Staţiunile noastre balneare mai mari sub regimul burghezo-moşieresc 
se dezvoltau mai departe, datorită faptului că s-au construit căi ferate. 
Ele devin staţiuni balneare luxoase după modelul staţiunilor balneare 
străine.

După eliberarea ţării noastre apele minerale devin comori foarte- 
preţioase ale economiei naţionale. Izvoarele cu ape medicinale, staţiunile 
balneare sînţ puse în serviciul poporului nostru muncitor. Constituti • 
R.P.R. ne asigură acest lucru, ca rezultat al luptei clasei muncitoare con
duse de partid.

Multe sarcini ne revin în această privinţă în primul rînd, izvoarele 
de borviz de _pe teritoriul regiunii noastre — fiind cele mai importante' 
surse de energie locală — să fie folosite în mod planificat conform cerin
ţelor construirii socialismului. Din această cauză trebuie să ne' ocupăm 
mai mult cu izvoarele de „borviz"4 şi tocmai de aceea, ne ocupăm acum 
de mlaştina de bcrviz de la Sîncrăieni, care este unul dintre cele _mai 
importante teritorii de borviz.

Datele lucrării mele nu sînt rezultatele unei cercetării sistematice —  
pînă în prezent n-am avut posibilitatea de a realiza acest. lucru — astfel! 
ele sînt bazate pe observaţii făcute începînd din anul 1945.

*  *  *

_ Carpaţii Răsăriteni în general au — din punct de vedere geografic —  
3 brîuri bine difrenţiate, aşezate paralel în direcţia nord-sud. Brîul vulca
nic care se află pe latura internă, are forme morfologice mai frumoase, 
formele de munţi vulcanice se pot bine recunoaşte, mai ales în partea 
sudică a Harghitei. Brîul mijlociu constă din roce cristaline. Acestea for
mează partea centi ală a Carpaţilor Răsăriteni pînă la Miercurea Ciuc, 
unde dispare sub formaţiuni mai recente. Formele morfologice ale brîului 
cristalin arată caracterul unui masiv deja ros şi mai tîrziu ridicat, cu 
forme întinerite. Zona exterioară (latura estică) e zona flişului care- 
constă în deosebi din gresie, marnă şi conglomerat. Din punct de vedere 
morfologic şi aceasta are forme mai lente, ca un rezultat al faptului că. 
forţele exterioare distrug mai uşor punctele culminante ale scoarţei 
pămîntului acolo unde acesta e compus din roce inomogene. Intre brîul
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vulcanic şi cristalin, adică zona flişului, se perindă bazinele carpatice 
interioare. La această grupă aparţin şi bazinele din raionul Ciuc. 2

Sîncrăieni e aşezat la ieşirea strîmtorii Jigodinului, unde Oltul intră 
în bazinul lat al Ciucului de Jos. Din punct de vedere geografic acest loc 
era foarte atrăgător pentru om de a se stabili şi probabil că a fost locuit 
chiar din timpurile străvechi. Acest fapt e dovedit atît de descoperirile 
mai vechi cît şi de cele mai recente. 2 3 E potrivită pentru aşezarenia i-a les  
terasa Oltului, care are o înălţime de 1 O m. Această terasă în jurul locului 
numit „Borsáros“ e bine dezvoltată şi nu e de mirare, că începînd de la o 
adîncime de 0,5 m pînă la 1 m. din straturile superioare, pretutindeni se 
găsesc fragmente de ceramică. Am găsit 2 fragmente în stratul de turfă 
a mlaştinei „Borsáros“ într-o adîncime de 0,5 m. Mai multe fragmente 
de ceramică. au fost găsite în acea parte a terasei, unde malul e surpat 
din cauza Oltului (sub cotitură pe malul drept), precum şi în partea 
terasei izolate, care în parte e surpată în direcţia nord de la izvorul 
" C seref as‘ “ .

In cantitate mai mare astfel de descoperiri au fost găsite şi în alte 
..părţi ale comunei, mai mult pe terasa numită Ecken, la sud de gura 
pîrîului Nagyos, unde s-au făcut săpături.

Sîncrăieni e aşezat la o înălţime de 657 rn. deasupra nivelului mării. 
Munţii, care înconjoară strîmtoarea Jigodinului se ridică deasupra sa cu 
100 m . , pe cînd zona flişului la partea răsăriteană a borvizului cu 500 m., 
iar şirul vulcanic în partea vestică se ridică în general cu 700 m. dea
supra borvizului.

Pe teritoriul, care ne interesează -  hotarul comunei Sîncrăieni — 
sînt reprezentate marne din cretacicul inferior, roce vulcanice şi roce sedi
mentare mai recente.

Cel mai vechi e acel şir de marnă din cretacicul de jos, care pornind 
din Armăşeni formează o ramură a zonei flişului carpatic între Olt şi 
pîrîul Fişag. (Şirul de Armăşeni al lui Herbich). (3). Se întinde pînă la 
Sîncrăieni şi aici scufundîndu-se formează baza bazinului. Acest fapt cum 
reiese mai tîrziu e o dată foarte importantă pentru formarea izvoarelor de 
borviz, şi rocele vulcanice, care constau mai ales din roce de andesit-augit 
hipersten-amfibol şi din aglomeraţiunile acestora, din vest înaintează pînă 
la valea Oltului şi numai în jurul strîmtoarei Jigodinului se întind şi pe 
malul stîng a l OltuluL

in sfîrsit formatiunea cea mai recentă a teritoriului nostru e mate
rialul sedimentar al văii Oltului şi al borvizului format în ultimele ere 
geologice (pleistocen, holocen). Pietre din rîu, nisip şi lut, formează alter
nativ acest şir sedimentar. Poalele văii sînt acoperite cu moloz din aer şi 
au fost formate din praf în cursul erei quaternare. Mai multe semne arată 
că şi aici găsim aspecte de structură de sol de origine periglacială, sezisate

2. E mai bine ca bazinele din Ciuc, să fie diferenţiate in 3 bazine, fiindcă şirul
de munţi Köd-tető—Bogát-hegy (la Racul) din punct de vedere geologic şi geografic 
despart bazinul mijlociu de jos al Ciucului de bazinul de sus al Ciucului. (Aceasta îm
părţire se află şi în mai multe lucrări ale lui Cholnoky.) '

3. Vase de bronz, descoperiri de ceramică din diferite epocă şi un tezaur dacic. 
Acest tezaur a fost publicat de Z. Székely şi D. Kovács.



şi în alte părţi. Studierea acestora constituie una» din viitoarele noastre 
sarcini.

Din această scurtă schiţă geologică se poate urmări dezvoltarea teri
toriului nostru, La sfîrşitul erei cretacice de jos încreţirea carpatică din 
mările de odinioară încreţesc şirul Carpaţilor. Intre şirurile încreţite pe 
lîngă linii de ruptură s-au format mari crăpături. Pe sistemul de ruptură 
estică al bazinului Ardealului începe în acest timp acţiunea vulcanică care 
durează pînă la sfîrşitul erei quaternare.

Conform concepţiei vechi (Lóczy şi urmaşii lui), şirul interior al 
bazinelor Carpaţilor a fost partea organică a bazinului Ardelenesc şi 
numai munţii născuţi prin acţiunea vulcanică au închis şi l-au transformat 
într-un şir izolat de bazine. Astăzi această concepţie nu se poate accepta 
şi bazinele trebuie să fie privite ca o unitate structurală aparte.

Aceste bazine se scufundă pe lîngă linii de ruptură în dimensiuni mai 
mici. Scufundarea lor coincide cu acţiunile vulcanice şi durează pînă la 
sfîrşitul pleistocenului (Bulla). Pe lîngă liniile de ruptură se formează 
rupturile Oltului, prin care decurg apele bazinelor Ciucului. Astfel, s-a 
format şi strîmtoarea Jigodinului, pe lîngă o linie de ruptură de pliocen în 
direcţia nord-est—sud-est. Formaţiunea mai amănunţită a bazinului arată 
linii de ruptură care sínt perpendiculare asupra liniilor de ruptură în 
direcţia nord-vest—sud-est şi închid cu ea un unghiu de 45°.

Bazinele astfel formate în cursul vremii sínt umplute cu moloz de 
către forţele exterioare şi de Oltul născut la începutul erei quaternare.

B. Bulla pe baza cercetărilor proprii constată (4) că în bazinul 
Ciucului lac mai durabil n-a existat (cu excepţia părţii de jos a bazinului 
de jos al Ciucului), Oltul n-a lăsat terase de rîu propriu zis, numai în 
strîmtoarea Tuşnadului şi mai jos. Din strîmtoarea Jigodinului descrie 
numai terasa din pleistocen nou (Nr. II). In jurul comunei Sîncrăieni 
mai multe locuri se găsesc depuneri de pietre la o înălţime oarecare, — şi 
Bányai menţionează descoperirea acestora în strîmtoarea Jigodinului (5) 
— care nu se poate explica numai prin munca de transport a Oltului stră- 
vechiu (Szusztora, latura de est, Nagyomlás, descoperirea de la Aszupatak 
la o înălţime de cea. 30—50 m.). E verosimil, că în jurul strîmtorii Jigo
dinului sínt şi terase mai vechi ale Oltului. Studierea acestora ne revine 
în viitor. In urma descoperirii amănunţite a teraselor şi a clarificării rapor
tului dintre acestea şi formaţiunile celelalte ale erei quaternare, putem 
forma o imagine completă despre dezvoltarea bazinului.

Linia de ruptură a strîmtorii Jigodinului şi cea perpendiculară pe 
această linie (Si. Gheorghe-Sîncrăieni), care a determinat linia de ruptură 
sudică a şirului de marne din cretacicul de jos mai sus'menţionat, a făcut 
posibilă naşterea izvoarelor de apă minerală la Sîncrăieni.

Legătura acestor izvoare cu acest sistem de linii de ruptură se deose
besc şi prin faptul, că temperatura lor medie e mai ridicată decît tempe
ratura medie a teritoriului.

Trebuie să menţionăm că în acea parte a comunei care e situată pe 
malul drept al Oltului sínt izvoare de borviz — aici toate fînlînile au apă 
de borviz — în schimb pe malul stîng e numai un singur izvor de borviz, 
chiar în apropierea malului Oltului (vezi pe hartă) se vede clar că Oltul
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curge tocmai în linii de ruptură. La N—E şi N. • de Olt în partea aşa ziSa 
„Kincseszeg“ şi ,,Poklondfalva“, marnele care nu sînt la o adîncime m are, 
nu lasă ca izvoarele să izbucnească la suprafaţă şi acestea prin straturile 
necompacte de depUneri vulcanice şi de rîu ajung la suprafaţă. In partea 
de sud a Oltului în localităţile aşa numite "Templomalja, Kövesutca şi 
Tiva“ sînt 37 de fîntine cu borviz, sau cu apă aşa numită „szejke“ ; astfel, 
după cum se numeşte apa amestecată cu borviz: Numai fîntînile mai adînci, 
dintre care fîntîna aaîncă de 35 m. făcută, în primăvara anului 1953, are 
o apă mai tare, dar şi borvizul din această e amestecat cu apă dulce.

Trebuie să menţionez separat izbucnirile de acid carbonic în od sec. 
In mai multe locuri aceasta se dovedeşte prin petele fără vegetaţie. Izbuc
nirea cea mai cunoscută .e în pivniţa locuinţei vechi a cantorului vis á vis 
de biserică (aici s-au întîmplat şi cazuri de moarte din cauza gazului).

Izvoarele de apă minerală, care izbucnesc în număr mare au dat; naş 
tere mlaştinei "Borsáros“. Acest teritoriu de c.ca. 15 h. e aşezat la nord-vest 
de biserica de pe cînipia aluvială a Oltului, la vest de podul şoselei. Izvoa
rele izbucnind pe un teren de cîmpie se resfiră şi udă solul, transformîndu-1 
într-un teren mlăştinos acoperit cu vegetaţie de mlaştini. Numele l-a 
primit de la limonitul de culoare ocru-galbenă (numele e aici „borsár“ ). 
Din întregul teritoriu cc.a. 33-44 % e mlaştină, restul e -uscat prin şanţuri, 
transformîndu-1 în fîneţe (vezi harta anexată).

Pe hartă am extins marginile mlaştinei „Borsăros“ şi asupra acelor 
regiuni, unde acuma nu există mlaştină, dar în trecut au fost izbucniri de 
apă abundentă.

Izvoarele de apă minerală apar în diferite moduri pe terenuri piezişe 
şi pe cîmpie. (Bányai). (6). Apele de borviz izbucnite pe teren înclinat, au 
posibilitatea. de a decurge şi depun materialele lor minerale într-o direcţie 
— în cazul de faţă depun limonitul. Pe cîmpie în schimb se acumulează 
acestea în formă de cerc şi ridică o movilă în for ă de crater, în mijlocul 
terenului udat şi acoperit cu vegetaţie mlăştinoasă. E firesc că şi pe. un 
teren înclinat, după ce a ridicat depunerea în direcţia înclinării la nivelul 
izvorului începe construirea. unui con de izvor. In acest caz însă apa scapă, 
fiindcă izvorul nu o poate ridica mai sus, care creşte mereu. In acest caz, 
apa caută un loc de decurgere în partea cea mai joasă a pantei. Prin 
urmare pe un teren înclinat se poate lua în considerare şi pribegirea 
lăuntrică a izvoarelor care izbucnesc. La Borsáros urmele unei astfel de 
pribegiri se găsesc pe panta sudică, unde terenul ' e mai înclinat.'

Terasa Oltului, în general înaltă de 10 m., în această parte e lentă, şi 
cu o pantă lungă se lasă în jos pînă la aluviu (vezi secţiunea anexată). 
Materialul molozului de pantă e uşor cimentat şi vopsit de limonit. Nume
roase conuri de izvoare arată că şi acestea fac parte organică din mlaştina 
„Borsăros“ şi numai izvoarele pribegesc către părţile de jos ale povîrni- 
şului. Un astfel de caz am observat în anul 1948— 1949. S-a observat în 
a nul 1948 că un izvor (Nr. 9 pe hartă) la precipitaţie de temperatură reac
ţionează foarte mult. In iarna anilor 1947— 1948 am constatat 3°, î n primă
vara anului 1948 12°, iar în ‘toamna anului 1948 15°. 4 N-a fost n i c i o

4 .• Vezi date exacte în tabelul de tempera tură.
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surpriză, căci în iarna anului 1948— 1949 izvorul a fost găsit îngheţat. In 
primăvara anului 1949 apa izvorului a dispărut şi a izbucnit la o distanţă 
de 45 . (izvorul nr. 10). Prin urmare se poate presupune că şi spre sud
au fost izvoare în valea mică a pîrîului Borpatak, care curge temporar.

Scufundare a terasei se poate atribui in i ş căr i i so 1 u 1 u i uda t de apa
izvoarelor în direcţia înclinaţiei sub influenţa climei periglaciale — acest 
fapt arată talazuri de pămînt care se găsesc la marginile unor straturi 
(turfă, nisip şi pietre, vezi secţiunea anexată).  Dovada pentru existenţa 
climei periglaciale este că şi azi mai tr iesc plante de caracter periglacial 
ca relicte.

Din datele secţiunii făcute pentru conducerea apei în straturile supe
rioare ale mlaştinei Borsáros pînă la adîncimea de 1 m. se pot constata 
următoarele: sub un strat de humus gros de O, 1—5 m. în părţile mai joase 
sub un strat de pămînt de turfă urmează un strat mai gros (0,5 m.) sau 
mai subţire (0,3 m.) compus din lut şi nisip colorat de nivelul cornului şi 
cimentat de limonit\ In părţile sudice mai ridicate sînt dominante piet. ele 
de cuarţ şi de andezit pînă la o adîncime de 1 m. Sub aceasta urmează 
mai jos un strat de turfă.mai groasă. Grosimea lui e de cea. 1,5 . Turfa
nu are pretutindeni aspect unitar. Ici colo e amestecată cu pămîntul, sau 
e curată, sau cu rămăşiţe de rădăcini şi de cucuruzi de brad, în  unele 
locuri sînt infiltrate argile de caolină şi de limonit în f o r ^  de linte. E 
regretabil, că pe acestea nu le-am putut analiza şi nu le pot publica. Ar fi 
de folos de a face analiza pollenanalitică a subsolului mlaştinei Borsáros 
(ceea ce după cum ştiu încă nu s-a făcut). S-ar putea obţine date impor
tante nu numai despre clima precedentă a ţinutului, dar şi despre asocia- 
ţiunile vegetale, care au existat.

Din cele spuse mai sus se poate observa, că Borsáros nu prezintă un 
aspect aparte al naturii, ci e un izvor de alimentaţie, care de la era gla
cială nu s-a schimbat mult. Numai izvoarele si-au schimbat din cînd în 
cînd locurile, şi azi sînt izvoare, care se nasc, care au ajuns la culmea 
funcţiunii lor, şi care dispar. Fiecare izvor dispărut dă naştere unui alt 
izvor. Aceasta e dialectica naturii. Citez de Engels : — „Natura întreagă, 
începînd de la cel mai mic pînă la cel mai mare, de la firul de praf, pînă 
la soare, de la protista pînă la orn, e în eternă naştere şi pieire, în continuă 
curgere, în eternă mişcare ' şi schimbare“ . 5 Acest fapt poate fi observat de 
oricine, care cercetează natura cu ochii deschişi. '

Comuna întreagă consumă apă de borviz, dar nu există nici un izvor,. 
care ar fi fost folosi L de mai multi ani în continuu. E usor de ales. Dacă 
cineva a săpat un izvor mai abundent, populaţia întreagă a consumat apa 
acestui izvor, pînă cînd nu s-a găsit un alt izvor mai bogat. In ultimul timp> 
populaţia a folosit mai ales apa abundentă a fîntînei de la fabrica de 
cărămidă.

Să aruncăm o privire asupra originii apei izvorului. Fără îndoială' 
apele minerale izbucnesc din adîncimea mai mare a scoarţei pămîntului şi 
sînt impuse la suprafaţă de presiunea hidrostatică dominantă şi de acidul 
bicarbonic absorbit. N-avem nici un motiv de a nu accepta, că acidul 
bicarbonic nu provine din acţiuni vulcanice 'posterioare, prin urmare putem

5. Fr. Engels: Dialectica naturii. Bp. Szikra, 1952. p. 43.
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■fixa, că naşterea borvizelor de la Borsáros e strîns legată de acţiunile 
v ulcanice ale Harghitei. Apele, de la î n ceput cu o temperatură mai ri di ca t ă , 
izbucnesc din adîncime, amestecîndu-se în stratul gros de moloz cu apa 
dulce, ajung la suprafaţă ca ape încrope.

Nu se poate omite faptul că izvoarele se găsesc lîngă Olt sau la o 
distanţă de 300 m., de acesta, iar Oltul înconjoară mlaştina în formă de 
semicerc. N -am reuşit să constat precis legătura ce există între cursul 
rîului 011 şi î nt re cantitatea de ap ă a izvoarelor. E ev i dent, că apa care 
curge din Olt are un rol însemnat în subţierea apelor minerale.

★  ★  ★

Am fost nevoi t să extind pe har tă marginile mlaştinei Borsáros şi 
asupra teritoriilor care după părerea localnicilor nu aparţin mlaştinei Bor
sáros, dar unde izbucnirea- izvoarelor au caracterul izvoarelor de la 
Bors a ros. Un astfel de ter i to riu e în partea apuseană, în locul numit
" Kisomlás“ care are o înălţime de 10 m. şi se află între Olt şi terasa 
Oltului. T rebuia să extind m a r g i ne a mlaştinei spre nord, către moară, pînă 
la albia Oltului, fiindcă şi în albia °ltului sînt multe izbucniri de izvoare 
de borviz. Acest fapt a fost atestat de izbucnirea izvoarelor cu ocazia 
construirii p£dului, cînd piloţii au fost înfipţi în pămînt.

La Borsáros se pot deosebi 3 mlaşt i n i mai mari :
A. Mlaştina propriu zisă Borsáros, care se întinde de la baia Borsáros 

(Nr. 8 pe har tă ) pînă la şosea. Azi acest teren e secţionat de şoseaua în 
construcţ ie.

B. Terenul mlăştinos pe teras a d e lîngă Bor pat a k.
C. Mlas tina c a re se află la K isom lás la f î n tî n a C s ere f ás.
De multe ori au încercat desecarea mlaştinilor, însă limonitul i esi t di . 

apa i z voa relor în scurt t i m p a astupat şanţurile. Şanţurile cu o adîncinie 
de 30—40 cm. în t i in p de cca 8 - 1  O ani sînt atît de mult astupate, încît 
apa nu p oa te decurge şi astfel 1 ucrările de deseca re sînt fără rezultat.

★  *  *

Izvoarele de la Borsáros, după formarea locului lor de ieşire se pot 
împ ă rţi în ur m ătoare 1 e tipuri :

1. Izvoare n a t u ra le cu con de limonit. Pe h a r t ă sînt marcate cu cruce, 
cele cu d i m ensi uni rnai ma r i cu cruce şi cu cerc. In general sînt conuri 
regul a te în formă de cercur i, la mijlocul lor cu o mică suprafaţă de apă. 
Conurile, care sînt î n c r eştere sînt aşezate pe m laş tină la o adî nci me de 
1 m. (Nyárády crede că e mai adîncă de 1,5 m.).Dimensiunile lor se află 
între 4 m—25—30 m.

2. Terenuri mlăştinoase. De fapt sînt părţi inlăştinoase provenite din 
contopirea mai multor conuri de izvoare. In unele locuri sînt mai solide, 
dar în jurul i z v o a relor sînt atît de moi, încît sînt ocolite de om ş i d e 
a nimale. ■ .

3. Mocirlele sînt mărginite de terenuri numai în parte mlăştinoase. 
Ele formează o tranziţie între terenurile mlăştinoase şi uscate. .Vegetaţia
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lor are caracter de tranziţie. Probabil sînt mlaştini în stare de secare... 
Acest fapt se dovedeşte şi prin multe conuri de izvoare părăsite şi secate ...

4. Bazinuri de izvoare săpate şi folosite de populaţia locală .
5. Izvoare în bazin de lemn sau de piatră.
6. Bazinuri de baie.

■ 7. Izvoare izbucnite în albia Oltului. Am mai amintit, că în albia 
Oltului vis a vis de moară sînt multe izvoare. Astfel de izvoare mai putem 
observa vis a vis de baie sau mai sus pînă la cotitură peste tot, mai ales. 
cînd nivelul apei e mai scăzut.• Cel mai important este izvorul care se află 
sub. cotitură, pe malul drept al Oltului. Aceasta se poate observa şi cînd. 
nivelul apei e mai ridicat. Izbucneşte cu o putere atit de mare încît ridică 
apa  la o înălţime de 4—5 cm. Gustînd' apa rîului lîngă izvor se si te 
gustul borvizului. Nici în timpul iernilor mai friguroase — ca de exemplu 
cea din anul 1953—54 — apa nu îngheaţă.

8. Scurgerile zonale de apă din pereţile terasei, c a re se află la m a rgi - 
nea superioară a stratului de lut în partea de jos a terasei. Acestea se pot 
observa pe acea înclinaţie a terasei Oltului, care se află în cotitura Oltului 
deasupra izvorului mai sus amintit, precum şi pe panta nordică a terasei 
care se aHă deasupra izvorului Nr. 13.

Pe hartă am marcat numai acele izvoare, care se disting din nume
roasele izbucniri de apă. Cercetînd cu atenţie harta, putem obţine o ima-• 
gine fidelă des p re acestea, din această cauză nu mă. ocup m a i am ănunţ i t  
cu descrierea fiecărui izvor. Mă ocup numai de a cel e izvoare mai i por
t an te, care au fost folosite în trecut ş i sînt f o l o sit e şi în prezent. In ordinea 
tratării izvoarelor am urm a t numărătoarea folosită pe hartă.

• Izvorul Nr. 1 are- o latură lungă de 2 m. iar alta de 1 m. Bazinul săpa t  
e lat de 1,5 m . şi adînc de 0,5 m., e aşezat ' n  colţul drumului care duce 
lîngă şosea Ia izvorul Nr. 2. In mai multe locuri apa izbucneşte cu are 
putere în mod abundent. 6 Locul e numit „Baia" ţiganilor“, care a ra tă , că 
aici ar fi existat un bazin de băi. In legătură cu această în cartea lui 

. Vitos pagina 314 g ă s i m următoarele : „izvor cald, încropit... care odi
nioară cu un bazin vast şi cu camere de toaletă a fost folosit ca ba ie  
publică. Acum-. suprafaţa băii e acoperită cu nămol de borviz şi se vede 
numai locul“.

Izvorul Nr. 2. Fîntînă veche comunala, la care duce un drum bun. Din 
punct de vedere sanitar s-a încercat de mai multe ori să fie pusă într-un 
cadru. Chiar Vitos aminteşte (o.c.p. 314), că a fost pusă în cadru de' 
pi a tr ă şi a fost prevăzută cu grilaj de fier, care încă a t u nc i a fost distrus. 
De atunci s-a încercat în mai multe rînduri îngrădirea fîntînei. Fîntina a 
mai fost şi acoperită, prevăzută cu robinet, mai tîrziu s-a făcut un puţ 
cu cumpănă. Toate acestea s-au ruinat în scurt timp şi au provocat redu
cerea cantităţii de apă. Azi izvorul e prins într-un cadiu de lemn, cu 
dimensiuni de 0,9x0,9 m. şi cu adîncime de 1 m. şi abia; se foloseşte. Abun
denţa de apă se poate socoti ca O (în jurul lui se varsă apa scăpată :din. 
cadrul prost întocmit).

6. Nu pot prezenta date, deoarecare n-am avut ocazia sa masor abundenţa apei.
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Izvorul Nr. 3. E un bazin în formă de cerc cu un diametru de 1 m. la , 
capătul unui şanţ conductă de apă Adîncimea e 0,4 m. Apa abundentă a 
izvorului nu prea e folosită.

Izvorul Nr. 4. In mijlocul mlaştinei e un bazin cu dimensiuni 1x0,7 m., 
cu o adîncime de 0,35 m., cu izvoare cu apă abundentă. In' anul 1940, a 
fost folosit de întreaga populaţie a comunei. Azi nu se foloseşte.

Izvorul Nr. 5. E un bazin săpat în anul 1948, cu dimensiuni 1x1 m., 
cu o adîncime de 0,4 m. E unul dintre izvoarele, care au cea mai abundentă 
apă şi conţine cel mai mult acid bicarbonic. . Acidul bicarbonic clocoteşte 
pe toată suprafaţa bazinului. Izvorul e folosit începînd din anul 1948 şi e 
izvorul cel mai mult folosit din regiunea Borsărosului. Datele de tempera
tură sînt cele mai statornice, care se atribuie abundenţei de apă.

Izvorul Nr.- 6. La mijlocul unui teren foarte mlăştinos se află un izvor 
într-un cadru de lemn, cu dimensiuni 0,4x0,4 m. Are apă puţină. Astăzi 
nu se consumă apă din el. Are şi un conţinut redus de acid carbonic, 
fiindcă e în apropierea Oltului şi apa e amestecată.

Izvorul Nr. 7, Izvor săpat cu apă abundentă cu dimensiuni 0,3x0,3' 
3x0,5 m., în mijlocul unui con de izvor, deja secat.

Izvorul Nr. 8. Băi de borviz, cu dimensiuni 4,5x4,5 m. si cu o adîncime " 
de 1,5 m., cu un bazin făcut din scînduri, jos cu grilaj de lemn. Apa e 
alimentată de izvoare abundente, care clocotesc permanent la suprafaţa 
ei. Limonitul desprins vopseşte apa în culoare galbenă, fiindcă izvoarele 
care izbucnesc cu mare putere nu-l lasă să se depună. Efectul medical al 
acestui izvor e cunoscut de mult. M. Vitos afirmă : „Incepînd din t impu-; 
rile vechi, numeroşi paralizaţi, şi-au recăpătat sănătatea". • Dezvoltarea^ 
băii s-a început în primăvara anului 1891, cînd s-a format o societate de 
băi cu 15 acţionari localnici. Această societate „a instalat o baie nostimă 
cu- 2 bazine separate pentru bărbaţi şi femei cu toaletă“4 (o. c. p. 213). 
Scopul societăţii a fost ; ,,a pune baia, ieftin şi uşor, la dispoziţia publi
cului, ceea ce dovedeşte şi faptul, că săracii au făcut baia fără taxă. • 
Chiar din primul an, din taxele de‘ intrare — de 4 kr. — au putut plăti - 
leafă servitorului — ceea ce arată că baia a fost frecventată. Numărul vizi- 
tatori.ior în anul 1882 creşte şi mai mult, vin vizitatori şi din Romînia. In- 
sezonul verii anului 1894, după cum scrie Vitos — numărul acelora, care - 
făceau zilnic baie era de 15. Au fost vizitatori din Budapesta, din Romînia, 
din Miercurea Ciuc, care au lăudat efectul medicinal al izvorului“. (o.c.p. 
313). Numărul vizitatorilor a crescut şi mai mult după introducerea căii 
ferate.

Acest bazin, care a fost niai mic, ca cel actual, a existat pînă în jurul 
anilor 1930. In timpul acela proprietarul Bors Anton, a făcut o cameră de 
toaletă şi o terasă mai modernă. Cu ocazia reconstruirii generale şi împre-. 
jurimea băii a fost aranjată. S-au creat alee şi. straturi de flori. După 
această reorganizare a fost şi mai mult frecventată. Dacă s-ar fi putut 
dezvolta astfel- a r . fi putut întrece în dezvoltare şi băile Jigodin, care se 
află în apropiere. Condiţiile din anul 1940, războiul, au făcut pe proprietar-. 
să renunţe la continua dezvoltare a băii, care a rămas în stagnare. Astăzi, 
se pot observa numai urmele construcţiei vechi, pereţii de scînduri ale bazi
nului sînt stricate în mai multe părţi. La marginea bazinului s-a depus un 
strat de nămol de limonit gros de 1 m. '
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'Izvorul Nr. 9. Se a flă pe partea s u d i că a ml a ş t i n ei Borsáros pe terasă, 
care e marcată şi pe harta de cadastru cu o cărare, care duce spre izvor. 
Acest izvor cu apă abundentă cu acid carbonic, în împrejurările mai sus 
amintite, în anul 1948, a dispărut.

Izvorul Nr. 10. Izvorul cu apă abundentă săpat în vara anului 1949. 
Izbucnirea izvorului amintit mai sus într-un bazin cu dimensiuni de 
0,3x0,3x0,4 m.

Izvorul Nr. 11. Se află- un izvor cu mai puţin acid carbonic pe malul 
stîng al Oltului în mijlocul unui con de izvor cu diametru de 3 ., într-un ■
bazin săpat cu dimensiunile amintite mai sus.

Izvorul Nr. 12. In cotitura Oltului, în apropierea pantei terasei, în 
mijlocul unei mlaştini e săpat un bazin cu dimensiunile amintite mai sus.

Izvorul Nr. 13. I zvorul de apă abundentă cu mult acid c a rbon i c care 
se află în mijlocul unui con de izvor săpat în primăvara anului 1953.

Izvorul Nr. 44. Localnicii îl numesc „Cserefás-köpű“', cu un diametru 
de 0,5 m. e un izvor cu apă abundentă, care se află î n t r - un bazin de andesit 
cu formă cilindrică cu o adîncime de 0,8 m. Are apă multă şi conţine mult 
acid c arb o n i c. împrejurimea lui e mlăştinoasă, mai ales în! direcţia N-E, în . 
jurul locului unde se topeşte cînepa, care se află în mijlocul unui con de : 
izvor cu un diametru de 25—30 m. Şi în locul de topire al cînepei sînt 
izvoare cu multă apă.

Datele de temperatură mai frecvente ale -izvoarelor numerotate arată; 
iabelul u rm ăto r : '

TABELUL I. Datele de temperatură ale izvoarelor de caracter ,,Bor
sáros“ exprimate J'n G°':

\ Numârul iz;voa- o. N M 1 >(3 03 Li e mrelo r N M tn r- oo cn X .21 Timpul U u u ú u t. t. O u u U t. X 2 E! tU, măsura rii Z Z Z Z Z Z Z Z Z z Z Z Z Z ^ E E E E
I 22 Il. 1948. 13.5 16 13.5 1.25 -0.5

3 12 —5
1 IV. 1948. 12 7.5
9 IX. 1948. 12 17
16 IX. 1948. 16 17 19
24 IX̂ 1 948. — — — 15.5 1 — ! 1 O

16 15 16 12.5 13.5 5
13 X. 1948. 17 14.!1 13 7
21 VlL 1 950. 14 15 12 19.5 24

•20 IX. 1950. 16.5 12 18 15 16 14.5 15.5 16 12.5 21
3 VII. 1953.. 14.6 15.2 16.4 15 19.8 - - 17.5

1 11 VII. 1953. 20 28

1 - . .  - 1.21 20
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Din acest t a b e l se poate ob s erv a, că maj o r i t a tea i z voa r e l o r, depinzînd 
de temperatura aerului arată o p r ec i p i t a ţie de t em p er t u r ă destul-de m a r e . 
Acest fapt se poat e observa mai c l a r în tabelul al II-lea, în c a r e sînt expri
ma te precipitaţiile de t em p e r a t ură ale dnei zile (20-21. IX. 1950). Am a les 
dinadins o zi de toamnă, cînd temperatura aerului se schimbă mult în 
cursul nopţii şi al zilei. Această precipitaţie e urmată — în tro  măsură mai 
.mare şi mică — de fiecare izvor conform abundenţei' apei. Izvoare cu apă 
mai puţină arată destu] de repede precipitaţiile temperaturii aerului, pe
cînd izvoarele cu apă abundentă, urmaresc precipitaţiile temperaturii aeru
lui numai cu 0,5--1 C0 •

TABELUL II.-Precipitaţii le de temperatură z iln ică a le izvoarelor 
"Borsáros“.

j Nn de 
izvor

Suprafaţă de apă liberă 
(m. p.)

Măsurare de
ObservaţiuniTimpul

ora
Tm(mp.)

9 I : 1 i 13 lt) 17 19 7

1 2.5 15 13 14.5 (s>16.5 (sî 16.5 (s) 16 15 13.5 Tm _  temperatura 
medie zilnică.

Literile scrise în 
paranteze lîngă nu- 
meriJe înseamnă ca 
izvorul e atins de 
lumina soarelui :
(S) _  atins de lu
mina soarelui.
(KS) _  puţ in e 
atins.

In observati uni me
teorologice literile 
însemnă forma no
rilor şi direcţia

Timpul masuraru : 
20—21 I. C. 1950.

i

2 0.8 1 1.6 11 1 1 .2 (n ) 11 8 (n : 12(k s ) 12 12 11.5

3 0.8 15 13 15 (S) 18 (S) 17.5(KS) 16 14 ■ 12.5

! 4 0.7 14.6 14.5 1 4 .8 (n ) 5 (k >) 14 8 (n ) 14.5 14.5 14.5

5 1 15.8 16 1 6 ( k s ) 16 (S) '6 (N) 1R.7 15.5 15.5

.6 0.2 13.9 12.5 13.5 (s) 14 5(s) 14 .5 (n ) 14.3 14 14

I 7 0.1 14.5 14 1 5 ( k s ) 15.R(s) lf)5(N) 14.8 14 13

8 20.2 15.5 15 15 (S) 16 (S) 1 6 ( s ) 16 15.5 15.2

12 O.l 11.8 1 1 11.9 (*) 12.5cs) 12 9 (n ) 11.8 11.5 11

Temperatura
aierului 15.8 9 17 21 21 18 15 10

Observaţiuni
meteorologice

Timpseninreuă
Ci-s
(W)S-Cu

Ci-Cu(W)
Ci-S
(W)
A-cu

S-Cu
(Wînnorat

S-Cii(W) N(W)

Precipitaţiile de tempe r a t u r ă ■ sînt mai pregnante dacă prezentăm re
zultatele tabelului în mod grafic (fig. 2): •

Temperatura izvoarelor de Ia Borsáros, stabilită în mai multe lucrări 
ale lui Banyai — probabil pe baza t e m p eratu r ii de vară după cum_ a 
descris şi îh lucrarea sa recentă despre izvoarele 'încropite (9), este ca a. 
izvoarelor cu apă .încropită de — 18—20°. In legătură cu aceasta, luînd ca 
bază izvorul cu temperatura cea mai stabilă (nr. 5) constatăm, că tempe
ra tura normală la suprafaţa i zv o a r e l or este de 16 C0 Ace ast ă cifră, natural 
— după cum se vede — depinde şi de suprafaţa apei şi de gradul de ames
tec ă t u ră al borvizului cu apa dulce. *
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Fig. 2. — Graficiil fluctuaţiilor de temperatură al borvizelor de la Bbrsâros. — Das 
Grafic der Wechselnder Temperaturen d!er Mineralwasserquellen von Borsáros.

In gen era l s-a putut constata, că izvoarele în b a z i n mai puţin adînc, 
aflate în apropierea Oltului reacţionează rriai bine la precipitaţiile tempera
turii zilnice şi anuale, ca izvoarele cu bazin mai adînc şi cu apă mai 
abundentă.

E s a rcin a viitor lui de a stabili numeric datele re laţ iilor care există 
între temperatură şi abundenţa de apă.. Cercetări în această direcţie ar fi 
de folos, fiindcă s-a,r putea stabili măsura în care borvizul s-a amestecat 
cu a pa de sţiprafaţă şi originea izvoarelor s-ar putea rezolva.

*  * *

Apa izvoarelor din Sîncrăieni a fost de multe ori analizată. Datele 
analizei mai vechi nu le-am avut la dispoziţie, prin urmare pot publica 
numai datele analizei lui G. Csaj ághy (9) d i n anul 1942. . '

TABELUL III : datele analizei a p e i bazin ului de băi după G. Csajagh ■: 
Csaj ághy :

1 ltr. de apă conţine
Cationi: gr.: Valoare

echivalente
‘ %

Ion de potasiu 0,0065 1,79
Ion de sodiu (),()468 21,92
Ion de calciu 0,0771 41,44
Ion de magneziu 0,0350 31,00
1 on de fier 0,0100 3,85

100,00%

transformaţi în săruri,
după procedeul obişnuit:
Clorura de p ot a siu . . .  . 0,0124 gr
Clorura de sodiu . . . .  . 0,0070 ,,
Bicarbonat de sodiu . . .  0,1609 ,,
Bicarbonat de magneziu . 0,2106 ,,
Bicarbonat- de, calciu .. . . 0,3119 ,,
Bicarbonat de fier . . . 0,0318 ,,

Total: 0,8732 gr
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Antoni:
■ Ion de . clorură 
Ion de bicarbonat 
Ion de sulfat 
Ion de metasilicaţi 

Total:

0,0101 3,07
0,5491 96,93
urme —
0,1386
0,8732 g 100,00 %

Acid carbonic liber: 0,86(J gr. Hidrogen sulfat nu există. Din basin scufundat, 
prin urmare din mostre directe, acidul carbonic liber a fost 1,580 gr.

Din tabel reiese, că între materialele minerale disolvate pred0mină 
a, Mg, Na şi ionul de bicarbonat. Şi acest fapL dovedeşte ca a pe le trec 

peste marne şi gresii din creta cicul de j'o s , diluînd carbonatelc. După cum 
am amintit fundul bazinului clin cretacicul de j o s  nu poate fi la a dm d m e 
mare, acest fapt e dovedit şi de rămăşiţele de: m a rne care se află în 
massive în andezitul. din regiune. Din analiza reiese că apa izvoarelor 
. parţ ine grupei i zvo arc 1 or cu a po acra, care vont i n m i nerai e a 1 calice (ape 
acre terestre).

*
Cu vegetaţia specială a Borsarosuliii, mai ales cu asociaţiile de plante 

s-a ocupat academicianul I. Nyárády Erasnius ( 11, 12), R. Soó ( 13) şi cu 
ni.i c rovegetaţie E. Ko 1 ( 14) . Veĝ etaţi a car acter i sti că e . livad a cu Mo linie 
care trece în mlăştini de turfă. Din punctul de vedere al compoziţiei ele
mentelor de floră (areaspectrum) . e foarte variată: 39,28"% eurasiatică, 
circumpolară 35,71 %, europeană 7,14 %, esteuropeană 7, 14°/o boreală 
7,140/o, specii cosmopolitane 3,75 %, constatat pe un teren cu dimensiuni 
de 3 X 1 O m. p. ( S oo) . Sînt însemnate mai a 1 es e 1 ement ele florale, ca S axi- 
fraga hirculus, Drosera anglica şi Betula humilis, care e tot de origine 
boreală. Aceste plante sînt rămăşiţe ale erei glaciale şi trăiesc la tundrele 
arctice. „Exemplarele de la Sîncrăeni sînt avantposturile cele mai sudice 
în e x pansiunea către s ri d a a cestei specii arctice ( N y árá dy, p. 582).“

In ziua de 28. IX. 1953, am numărat 41 de tufe de Betula humilis. 
Acestea sînt semnalate şi pe hartă. Am semnalat şi locurile, unde am vă
zut sau am colecţionat Saxifraga hirculus. Cercetare mai amănunţită n-am 
făcut şi n-am găsit Drosera anglica. Pe teritoriul propriu zis al mlaştinei 
Borsáros n-am văzut Saxifraga hirculus numai în prelungirile ei sudice 
s i vestice.

E necesar ca, conducătorii satului să i a . măsurile necesare pentru 
ocrotirea acestor plante. Ocrotirea cu garduri a tufelor .de Betula h um ili s 
e absolut necesară, fiindcă şi în toamna anului 1953 au ars — probabil 
copii de ciobani — 5 :6 tufe. Cu construirea şoselei noi trebuie să se ia 
noi măsuri de Lucrările cu valul şoselei şi lucrările de secare,
îşi vor exercita influenţa asupra vegetaţiei mlaştinei şi asupra relaţiilor 
de apă. S-ar putea încerca şi strămutarea unor tufe de Betula humilis în 
partea vestică a mlaştinei, unde sînt niai bine aparate.

■ Pentru microvegetaţia apelor minerale --- pe baza cercetărilor făcute 
de E. Kol — e caracteristică vegetaţie de alga Oscillatoria chalybdea. In 
apa bazinului băii se mai află şi vegetaţia de Phormidiurn sp. şi Stigo- 
nema sp. Aceste specii de alga prefera apă mai caldă (cea 6 pH).’

•. Pe cînd cercetătorii — după cum am văzut --- mult s-au ocupat de 
floră, despre faună s-a vorbit prea puţin. Teritoriul acestor ape minerale 
pentru faună oferă un teren foarte interesant. Din bazinul băii Borsáros



am colecţionat 2 specii de insecte de apă. S igara  hierogliphica (?), trăieşte 
într-un număr mare în apa bazinului. Am mai găsit în canalul de curgere 
al băii 2 exemplare ale insectei Nepa rubrana, care se află în colecţia m ea .

S-a constatat că si cu ocazia cercetării amănunţită a unui teren mai 
mic, ca şi Borsáros, ies la iveală diferite probieme. Pe teritoriul Regiunii 
Autonome Maghiare se află numeroase izvoare de apă minerală care sînt 
cunoscute sau nu sînt cunoscute, şi se diferă unele de altele. Cercetătorii 
au sarcina de a studia şi cerceta prin noi metode ştiinţifice aceste surse 
de energie locală foarte preţioasă şi să le pună în slujba poporului m un
citor — conform directivelor economiei. nationale ale ţării noastre.

Fig. 3. — Locul Borsáros cu satul Sîncrăieni. — Ort Borsáros mit
der Gemeinde Sîncrăieni.

In ce constă marea importanţă economică a. izvoarelor noastre?
Apele noastre minerale — ape de borviz — in primul rhid au un efect 
vindecător. Sînt bune pentru uz intern pe loc sub formă de o cură de băut 
în cazuri de tulburări de digestie. Prin transport poate fi cornoara comună 
a ţării şi un important articol de export în străinătate, unde borvizul lip
seşte. Băile de apă rece şi caldă sînt bune contra reumatismului. In legă
tură cu acest tratament se poate recomanda pentru cei care se interesează, 
cartea lui M. Sturza ( 14). Efectul de vindecare al acestor izvoare se a tr i 
buie materialelor minerale care se află în ele în mod diluat, acidul ca r 
bonic si nu în ultimul rînd- rnaterialelor cu emanaţiune de radium. Valoa
rea borvizelor noastre e şi mai mare prin faptul, că locurile unde se află 
aceste izvoare, sînt localităţi climaterice.

Reţeaua actuală de băi nu e în raport cu bogăţia noastră de apă m i
nerală. Remedierea acestei lipse e sarcina epocii noastre, a epocii în care 
se construieşte socialismul.-Izvoarele de ape minerale sînt atît de nume
roase si variate, încît pentru dezvoltarea lor avem mari posibilităţi. Insă 
trebuie să ne pregătim, ca să putem realiza o reţea de băi, care să poată 
satisface pretenţiile mereu crescînde ale poporului muncitor.

Un rol însemnat se va atribui si localităţilor climaterice mai mici, ca 
Borsáros, fiindcă izvoarele acestea c u . apă abundentă, asigură existenţa 
unei băi moderne. Ne putem folosi de exemplul Uniunii Sovietice, unde
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ín Ca ucaz fiecare picătură de apă m i nera la se foloseste în mod cel mai 
util. ’

Scopul 1 ucrări i mele a fost de a face cunoscut unul dintre cele tnai 
interesante teritorii cu borviz din Regiunea Autonoma Maghiară şi să 
ridic cîteva probleme pentru a contribui astfel la deşteptarea interesului 
faţă de aceste izvoare. Dacă am reuşit să realizez aceasta într-o măsură  
oricît de mică, mi -am atins scopul.
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AUSZUG.

Der Verfasser beschreibt das Mineralwasser enthaltende Sumpfgebiet 
von Sincraeni Borsáros (Rajon Ciuc). In der Umgebung des Dorfes sind 
über 80 Mineralwasserquellen anzutreffen.

Im Gebiete der Ungarischen Autonomie finden ir vorwiegend Sauer
wasserquellen in der vulkanischen Zone des Hargita gebierges. An den 
Mineralwasser enthaltenden Quellen wurden Heilbäder, Badeorte nach 
ausländischem Muster erbaut. Nach der Befreiung unseres Vaterlandes 
w urd en d iese M inera 1 w asserq ne llen, Iiei 1 b äder s owie Bad eorte den Werk
t ăt igen zum heilu n gs und erbolungszwecke über geben.

Bei vulkanischen -Ausbrüchen entstandenen Bruchstreifen entsprangen 
die Mineralwasserquellen von Sincraeni—Ciuc Singeorgiu. Durch das 
aufbrechen dieser Quellen entstand das Sumpfgebiet von Borsáros, welches 
seit der Eiszeit sich wenig änderte.

Der Verfasser beschreibt i weiteren die Mineralwasserquellen von
B°rsár° s und beschreibt eingehend die Flora dieses Sumpfgebietes; welche 
zum te i l e der Polargegend entspricht. * .

Das Ziel dieses Aufsatzes ist d as I nteresse der Mineralwasserquellen 
im gebiete der Ungarischen Autonomie zu erecken.
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