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Introducere. Apele minerale - mai ales apele oarboga:wase - con
statuie una dintre bogăţiile naturale importante ale judeţului Covasna. 
Condiţiile geografice şi geologice în care sînt prezente, au fost şi conti
nuă să formeze preocupări mereu mai intense pentru organizarea unei 
valorificări comple:x:e imediate şi de perspecbivă a resurselhr de ape mi
nerale. Se înţelege că valorificarea complexă - din punctu'l de vedere 
balnear, turistic şi industrial - trebuie să fie concepută şi diriijată în 
funcţie de cunoaşterea tipurilor şi modurilor de debitare a apelor mi
nerale.s 

Lucrarea de faţă, întocmită în acest context, conţine o pl'limă tenta
tivă de corelare a date'lor prti.vind raporturile structur:ale ale maselor 
geologice adînci şi zon~le de apariţie la supi'Iafaţă a mofetelor uscate şi 

a apelor minerale earbogazoase. Scopul ei se încadrează în tematioa cer
cetărilor prezente şi celor viitoare, prJvind atît descoperirea de noi re
surse de interes, cît şi valoDificarea lor raţională. 

Raporturile structurale ale maselor geologice adînci 

Teritoriul judeţului Covasna este situat 'integral în partea internă 
a curburii Carpaţilor O:rd.entali. După Harta tectonli.că a României (1. Du
mitrescu et al., 1962), formaţiunile geologice aparţJirn din punct de vedere 
structural, la regiunea de cutare alpină. Ele sînt grupate la subetajele 
structurale 1austric, laramic şi savic ale etajului structural mediu - ex
tins în vest pe zona eugeosinclinală (daci de) şi în est pe zona miogeo
sinclinală (moldavide) - peste· care, numai în Depresiunea Bîrse'i, se 
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dezvoltă discordant subetajul structu~al superior (valah) al etajului 
structural superior. Exeptînd depozitele mio-plio-cuaternare ale subeta
jului structural :superior (valah), formaţiunile de fliş cretacic şi paleogen 
se găsesc structurate in pînzele Carpaţilor Or.ientali (1. Băncilă, 1958). 

Descifrarea structurilor geologice majore adinci, de dată recentă, a 
revenit cercetărilor geofizice. Fundamentul cri1stalino-mezozoic (cores
punzător etajului structural inferior, dacidd.c), este puternic deblocat 
după un si:Stem de fallii cu orientări alpino-carpatirce. Denivelarea blocu
rilor de fundament formează mozaicul de horsturi şi grabene din partea 
internă a curbunii care a condiţionat atît structura cuvertur1i sedimen
tare cît şi morfolog!ia regiunii (Şt. Airinei, G. Murgeanu, 1961 ; Şt. Ai
rinei, 1963). Din acest sistem de horsrturi şi grabene, pe teritoriul jude
ţului Covasna, apare integral sau parţial următoarea succesliune : grabe
nul Tg. Secuiesc, hor,stu1 Bodoc, grabenul Bicsad-Sf. Gheorghe-Prej
mer, horstul Baraolt şi grabenrul BaiiaOilt-Hăkhiu-Braşov. 

Liniile de dislocaţie din substratul regiunii, f1igurate în planşa anexă, 
aparţin, după Harta structudâ. geologice adînci a teritoriului României 
(1. Gavăt et al., 1963), in funcţie de extinderea şi vechimea lor, la tre'i 
~tegorii : (a) dislocaţii crustale {G4, G7, G8 şi Gd ; (b) di:slocaţii regio
nale (g7, g8, g25, g26 şi gz7) şi dislocaţii locale (11, 12 şi 13). 

Dislocaţiile crustale afectează între,aga scoarţă, au desfăşurări pe 
sute de mii ele kri.lometri, sînt cele mai vechi şi au evoluat diferenţiat 
una în raport de alta sau chiar, pe segmente, de-a lungul aliniamentelor : 
G4 este prelungirea .ipotetică, pe aces:t segment, a dislocaţiei dobrogene 
Capidava-Canara; G7 reprezintă un segment din dislocaţia continentală 
extinsă intre bazlinul Vienei şi munţii Caucaz; G8 face parte c:lri.n dislo
caţi.a majoră a Carpaţilor Orientald., iar G 13 figurează prelungirea spre 
SE a dislocaţiei erupţiunilor neogene din Munţii Vulcanici. 

Dislocaţiile regionale aparţin, după vechime, la două niveluri struc
turale ; g7 şi g8 fac parte din s;istemul structural al fundamentului pre
cambrian al Carpaţilor Meridionali (Şt. Airinei, 1963 ; ·1967), situat sub
iacent sistemulllli structural alpino-carpatic la care aparţin g25, g26 şi g27• · 

Dislocaţiile locale 11, 12 şi 13 aparţin, deasemenea, sistemului alpino
carpatlic. In gneral, extinderea lor este limiiată de dislocaţiile crustale 
şi regionale. 

Este de menţionat că segmente din aLiniamentul acestor trei cate
gorii de fracturi 'adînci, afectează pînă la suprafaţă depozitele sedimen
tare. Aceste segmente, menţionate în unrele lucrări geologioe recente, 

împreună cu alte numeroase fali1i care dislocă flişul cretatic şi paleogen, 

182 



formează urn ansamblu complex de fracturi, subo~donat integral siste
melor de drslocaţii ale fundiamentului. 

Rolul important pe care l-a jucat sistemul de fracturi adînci la evo
luţia geosinclinalulUii carpatic şi la racordarea în regiunea de curbară a 
ramurilor sale orientală şi merti.dională - rol dezbătut sub dife:dte 
aspecte în unele lucrări de sinteză (1. Gavăt et al., 1963 4); M:. Socolescu, 
et. al., 1964 ; D. Rădulescu, 1968 ; R. Ciocîrdel, M. Socolescu, 1969 ; D. 
Giuşcă et al., 1969) - trebuie 1adăug:ate trei categorii de procese geoio
gice care se prelungesc pînă în actual. Acestea se referă la miişcările re
cente ale scoarţei terestre (R. Ciocîrdel şi Al. Esca, 1966 ; A. Semaka, 
1968), la sei•smi'Ciitatea regiunii în raport cu volumul seism'ic Vranaea 
(Şt. Airinei, 1966) şi la circulaţia sO'luţiilor şi emanaţiilor magniatiee 
postvulcanJice (P. T. Ghiţulescu, 1939 ; T. Brandabur, 1963, 1964, 1967). 

Din analiiza proceselor geolog1ice menţionate se deduce faptul că 

raporturile structurale ale maselor geologice adînci - în substratul teri
toriului judeţului Covasna vin în contact şi sint regenenate în structoge
nul alpino-carpatic fundamentele vechi ale C:ai-patilor Menidionalii şi 
Carpatilor Orientali, La care au fost antrenate şi în:co~porate mase impor
tante din platforma balikaliană din vcrland (1. Gavăt et al., 19.63) - sînt 
realizate pe aliruiamente de miillmă rezistenţă, cu grade de mobilitate 
diferenţiate în timp. 

In cele ce urmează, în acord cu scopul lucrăriJi, ne vom referi numai 
l.a ult1ima categorie de procese geologice actm:lle, respectiv la circulaţia 
soluţiilor şi emanaţii'lor rriagmatice postvulc:aniCe. 

2. Zonele de apariţie a mofeteior uscate şi a apelor mineraie 
carbogazoase 

Cercetările hidrogeologice reeenrte de pe cuprinsul judeţului Covas
na (T. Brandabur, 1963, 1964, 1967 ; D. Slăvoacă 5 ; A. Pricăjan 6 ; M. G . 
.: ,. . . ' .. .. ' . 
Filipescu, 1969) au conturat o întinsă aureolă mofetică cu unele ivilii sol-
fatari-ene, afectează deopotrivă formaţiuni de fl:iş şi depozite neogene
cuaternare din depresiunile intramontane. Emimaţiile uscate ale ·auie6lei 
- susceptibi'le încă pentru studii de interes hidrogeologic de deta'l!iu -
apar ca manifestărri. postvulcanice d.ndubitabi'le ale activităţii magmatice 
neogene din l,arnţul Munţilor Vulcanici. 

Geneza zăcămintelor de ape minerale carbogazoase din regiune con
stă din interterenta bioxidului de carbon mofe.hc cu ştratele acv.ifere din 
for7natil.1nile geologl~ menţionâte. În pfus, caiiacteristtca 1li:di-och1mică 
specifică a surselor cunoscut~ (sărate, oa~bematate, sulfanate, feru~ino:a5e 



etc.), este funcţie directă de natura chimică a formaţiunilor vulcanice, 
de fliş, neogene şi cuaternare prin care circulă apele vadoase. In func
ţie de formaţiunlile geologice şi de condiţiille de acumulare şi de circu
laţie a apelor vadoase, în judeţul Covasna pot :fii sepa~ate trei tipuri de 
zăcăminte de ape minerale : 

a) Zăcăminte acumulate în nivelele permeabile ale formaţiuruHor 
vulcanogene - sedimentare (constituite din brecii piroclastice, aglome
rate, microaglomerate, greSiiri şi nisipurli andezitice) din versantul sudic 
al masivulUJi Sf. Ana. Acestui tip îi aparţine o parte din ăvirile bicarbo
natate, uneori clorurate, feruginoase de La Sanatorliul Turia, precum şi 

sursele cu debit mare de la nord de Bicsatl şi cele cu debite relativ mici, 
din zona ca:rliereilor acestei localităţi. 

b) Ză1cămintele acumulate în nivelele semlipermeabile pe sup:refeţele 
de srtrabificaţie şi fr:acturile tectonice ale formaţiunilor de fliş. Acestui 
tip îi aparţine ivîni:le de ape minerale bicarbonatate, oalaice, clorosodice, 
caribogazoaJSe, uneori suMata:te şi sulfuroase din Munţii Bodocului de 
la Toria şi Balvanioş, cele de pe rama Depresiunii Bîrsei de la Covasna 
şi P01i:an, precum şi zăcămintele exploatate pe valea OltulU!i la Vîlcele, 
Bodoc şi Malnaş. In zona acestor zăcăminte, acolo unde gazul mofetic 
sau solfatarli.an în drumul său ascensional nu inte!"ceptează ape subtera
ne, apare la suprafaţa solului sub formă u:scată uneorii cu debirte mari ca 
la Toria şi Covasna. 

c) Zăcăminte acumulate în nivelele perrneabile ale depozitelor plio
cene şi cuatern:are ~a~e depresiunii Baraolt, unde consti.Jtuie starea acvi
fere sau de adîncime. Acestui tip îi aparţJin apele minerale bicarbonatate 
cakice, feruginoase exploatate p:rlin puţuri şi for:aje de mică adîncime de 
la Biborţeni şi Vîrghi'Ş, precum şi izvoarele naturale şi puţurHe de mică 
adîncime de l1a Malnaş, M~cfalău şi Bi:csad. 

Privite din punct de vedere al distrlibuţiei geografice, de la est spre 

vest, zăcăminteie şi i'VIi:ri'le de ape miner:ale carbog:azoase menţionate, pot 
fi grupate pe patru aliniamente, di:cijate în general pe direcţii nord

sudlice : 

a) Alin~amentu:l estic (1) cuprinde izvoarele cliin vestul Munţilor 

Oituzului de la contactul morfologic cu depresiunea Tg. Secuiesc ş'i 

anume, prlin numero~e surse la Covrasna-VO!ineşti şi la Poian care apar 

atît din formaţiunli'le cretadce medii cilt şi din acumulările cuaternare 

piemontane şi prin cele din depresiune (CătăJJina, Hătuica etc.). 
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Apele minerale de d'iverse tipurti (ctlorosodice, sulfatate şi bicarbo
n:atate), cu o circulaţie neuniformă în fonnaţitlll11Î.le de f]iş, se impreg
nează cu bioxid de carbon al cărui dirij1are spre suprafaţă este legată 
de prezenţa a două fracturi de cuvertură transversale: Valea Hanco
Balta Dracului şi Covasna-Băile Oaşin. Di:fuziunea bioxidului de carbon 
se produce atît la niÎ.veilul complexelor acv,ifere din cretacic şi cuaternar 
pe care le impregnează, cît şi în ni~Velele liÎpsite de ape subterane, ge
nerînd o serie de mofete uscate oaracte:rtistice şi foarte frecvente în zona 
localităţii Covasna (Tr.Bandrabur, 1963). 

Cercetarea pe vertilcală a depozitelor piemontlane, eocene şi cretacice 
a stlabi'l.it existenţa la supra:Daţă a unui strat acv;ifer freatic cu o mine
ralizaţie foarte redusă (2,8 g/1), :slalb minera:Iizat cu C02, urmat de un 
strat aCVJHer de adîncime, conţinînd ape mine:ralre oarbog.azoase care trec 
în profunZJime la ape sărate (8,3 g/1). Covasna, prtin numeroasele mani
festării de co2 dis!tnibui te pe o rază de 2-3 km, reprezintă zona cu Cea 
mai intensă activi!tate mofetică cunoscută in România. Aki se îmbute
lJiază ziln.iic -peste 3000 kg co2 pur chlntr-un zăcămînt secundar puţin 
adînc (5-20 m), gazul fiiind acumulat în depo21ite piemontane, psamo
psefitice. 

b) Aliniamentul nordic (II) este reprezentat prin grupul ivirHor de 
la Toria-Oilsar-Balvanioş, distribU!ite în două bazine hddrografice a văilor 
Zomlbor, af.luient al Oltului şi Balvanioş, afluient al Rîului Negru. Ivirile 
de pe acest a'liniament sînt ca!I'acte:rtizate prin ape bi,carbonatate, uneori 
clo~ate şi prin manifestări şi barbotărti foarte active mofetice şi uneori 
solfatoriene. Manifestările gazoase, cînd nu sînt însoţite de ape, au fost 
identi:m:oate prin âlspectul caracterri.stic al văilor arse (v:ale:a Puturosu) 
sau prin prezenţa vegetaţiei de Cladonia Rengferina şi Cladonia Furcata 
var pianata (muşchi de culoare verde-cenuşie) sau, în sfîrşit, pr,in carac
terul alterat al rooilor andezitice sau de fiiş, datortită emanaţiilor de C02 

şi H2S care produc eflorescenţe de alaunri şi de sulf nativ (D. Slăvoacă, 
1956). Caracteristic ivirilor de ape minerale şi gaze mofetice (îmbut~liate 
în trecut) djn această zonă este faptul că acestea apar lin~ar, de-a lungul 
unor fractuni de cuvertură. 

c) A~Liniamentul central (III) oom;tituit din ivirile de pe pîrîul Bra

dulUJi, cele de la Uzonca, Micfalău, M:alnaş şi Ză1an-Bodoc se manifestă 

de-a lungul Oltului şi versanţii acestuia, reprezentati la est din Munţi:i 

Bodocu~ui, j,ar la vest din Munţii Baraolt, între locaLităţile Biosad şi Sf. 

Gheorghe. Pe acest aliniament, C02 adus ~pre suprafaţă de fracturi de 

cuvertură dirijate aproximatd.v pe direcţii V-E, impregnează complexele 
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acvifere din formaţiunile vuloanogene-sedimentare, din cele cretaclce şi 
în sfîrşit pe cele din depozite~e sedimentar:e ale lunaii Oltulu!i. Cele mai 
no1:1dice ivini apar în masivul Baraolt în ba2line'le pîraielor BradulUi şi 

Şarpelui unde apa minera[ă de mică concentraţie şi mai •a:les putemicele 
barbortăci de C02 au fost puse în legătură cu o linie de fnactură a cuver
turii (orientată NNV-SSE), care, de aJici, se continuă spre Băile Ozunca 
şi Malnaş (D. Slăvoacă, 1959). Linia de fDactură este precis looaliizată 
datorntă zecilor de i'viri de •ape minerale pe versanţii pînaie~lor Şa:rpelua, 
Şoaptelor, Ghercov'iai şi Bradului. 

Apele miner;ade sînt în general bica:ribonatate, alcaliine, caldce, inag
neziene, uneor~ clorumte şi sodri.ce, cu depuneri de hl.droxizi de fier 
atunci cînd apar din eruptiv sau din .aluvirmi. Cara'atellistic apelor mine
rale care apar în formaţiunile de fliş de la Malnaş şi Bodoc, este acumu
liarea acestora în fracturile de cuvertură şi pe suprafeţele de stratificaţie, 
ca~e în părţile superficiale, de circa 20 m, înglobează ape bicarbonatate 
calaice cloruro-sodice de concentraţie redusă, îar la adîncimi mai mari, 
ape cu minei'1alizaţie totală ridicată improprie peiiltru îmbuteliere şi cură 
internă. F1:1acturule adînci alimentează cu C02 atît stratele acvifere mai 

puţin saliillizarte cît şi pe cele săr:ate din profunzime. Prez;enţa ionilor de 

iod Şi brom din aceste ape, ar fi Un indiciu l(lSUpra prezenţei În rocile 

de f1iş a unor ape de zăcămînt petrolifer. 

d) ALiniamentul vestic (IV) înglobează .izvoarele naturale şi sonde:le 

din depresiunea Baraolt. Pe rama e~tică a acestei depoosiunli, la con

tactul cu flişul sau în interiorul acestuia, apar o se:nie de !izvoare nahirale 

- la Herculiian, Băţani, Aita Seacă şi zona Vîlcele - · iar în interiorul 

ba71inului, puţurile şi fora:jele au S'tabiliit e::lcistenţa în formaţiuni pliocehe 

şi cuaternare, a unor strate acvifere mine:ralizate cu C02 la Vî:rghiş şi 

Bi'borţeni. Apele minerale 1au caracter bica:ribonatat, alcalin, calcic-mag

nezian şi canbogazos. 

Leg,area unora diin aces1te iviri de zonele tecto111izate ale flişului apare 

evidentă, mai ales la Vî'lcele-Şugaş, unde izvoarele sînt situate pe limti

olinalele Vîlcele şi Şugaş, pe valea VîlceLe. In aceas,tă zoriă, apele bicar

bonatate, calcice, so:dice, magneziene se acumulează în profunmnie unde 

sînt :impregnate cu co2, în timp ce apele supe·rficiale sînt caraderizaf.e 

de p:nezenţJa hidrogenului sulfurât provenit din aLterarea cristălelor de 

pidtă d!in roci le f1işului. Ape oa~bogazoase cu o cimcent:nâţie ·de pes~ 
2,5 g/1 în ace'as1tă reg1iune au fost obţinltte num·ai prin foraje. 
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3. Corelaţii între structura geologică profundă şi aureola mofetică 
a zonelor de apariţie a apelor minerale carbogazoase 

Fractura crustală G8 a jucat un rol deosebit de impoDtant în ora
geneza Carpaţilor Orient:Jal!i (1. Gavăt et al., 1963). Descdsă oa fractură 
de tip Benioff (M. Socolescu e1 al., 1964), este oonsideJ."'ată responsabilă 

directă a aliniamentului ruptural G13, corespunzător, în general, proce
selor magmrartice ale geosinclinalului din faZJa inliţială (diabaze) pînă la 
cea finală (întreaga suită de erupţii neogene). Aliniamentul ruptural G13 

trebuie pni.vit ca un cîmp de fractuni., de-a lungul căruia în timp şi în 
funcţie de mobirUbartea părţlilor sale componente, au evoluat spre supra
:fiaţă pe sectoare, mase eruptive diferenţiate petrogr:afic. In fe1ul acesta 
este interpretat, recent, mecanilsmurl ivirHor de baz,arl.te pe sectoraTe din re
giunera vulcaruică neogenă ; lipsa de continuitate .a ivirilor de bazalrte de-;:t 
lungul aliniamentului ruptuJ."'al G13, s-·ar dartor:a tocmai c:katrizării sec
toarelor intermedidare, în interva1lul phocen-cuaternrar, în timpul puneni.i 
în loc a baz.altelor (D. Rădulescu, 1969). 

Cîmpul de fracturi .al alini•amentului ruptur.al G13 a continuat să func
ţrioneze - în raport cu mobilitatera sa diferenţi•ată - ca si·srtem de cru 
de acces şi de circulaţie spre suprafaţă a soluţAi;i1or min'eralizante şi a 
eman:aţiilor mofetlice po:stvulcanice. l.Ja sistemul ruptural mobil al alinia
mentului G13 trebuie adăugat întregul Sistem de fractur-i adînai al sub
stnatului intersectat, aflat la rîndul său, cel puţin parţial, în stare de 
mobilitate. În felul acesta, căile de acces şi de cd.rculaţie a soluţi.d.lor mi
ner.aliizrante şi a emanaţitilor mofetice postvuJlcanke se multiplică pe alri.
niamente laterale, şi pot :străba·te distanţe apreciabile, în funcţie de gra
dul de mobilitate al cîmpurilor de fracturi invadate, fără ca în substra
tul lor :să ex.i:s,te nerapărat apeluri de mase magmatice. 

Revenind la teritoriul judeţului Covasna, apreciem că aureola mofe-
1Jică care interesează lucr.arera de faţă, se datorează tocmai unei circul·a
ţili laterale a emanaţiilor postvulcanice, de-a lungul sistemului de fr.acturi 
regionale şi locale încă mobi'le ale ansamblului de horsturi şi grtabene 

ale fundamentului părţJii ~nterne a curburii Oarpaţilor OrientaLi. Starea 
de mobilitate a sisrtemului de fracturi reg1ionale şi locale definite geofizic, 
este demonstrartă de tinereţera reLativă a de:pre:siurnd.i intramontane a 
Ţării Bîrsei, în particular, şi a reliefuiui activ al regiuni1i, în general 

M. Iancu, 1958), de mişcările vertieale recente şi de seismirci:tatea diferen
ţirată a teri•toriului în raport cu activitatea volumulUJi seismic Vrancea. 
Cunoaşterea gradului de mobilitate actuală a S!istemului de fraoturi a
dînci, este comple1bată acum şi de informaţ1iile ce vor decurge din core-



1area lui cu alriniamentele de distribuţie geograrfiică a mofeielor uscate 
pootvulcanice şli a zăcămintelor de ape minernle oarbogazoase. 

Bs:te locul să facem o precizare în legătură cu prelungirea neargu
mentart:ă geofizic, a alindamentului ruptura! G13 pe segmentul Bicsad
Covasna. P~elungire1a, figurlată punctart pe pllanşa anexă, se impune ca 
urmare a cel puţ!in trei fapte de observaţie geologti.că. P. T. Ghiţulescu 
(1939) semnalează prezenţa unor 'asociaWi de sulfuri metalice (P, B, G 
cu un conţJinut redus de Cu, Ag şi Au, în gangă de cuarţ, ooldtă, bari
tină, rhodocrozit etc.) în f1işul pale~ogen şi molasa ă.nferioară a flancului 
intern 1al avanfo!sei, pe o arie oen:trală pe segmentul CoV1a'Sna-Bisooa, 
tocmali în prelrmgiTro segmentului Biasad-Covasrna. Mineralizaţia de 
sulfuri metJal.Jice, de vîrstă pliocenă, esrte explicată - datorită caracteru
lui metJasomatic şi aJSociaţiei mine:ralogice - oa produs al soluţiilor şi 

emanaţiilor magmatice drspernate pe f<a1ii secundare dintr-un afiux in
tern.Js de~a lungul unei dislooaţili adînci, probalbi,l . prelungirea spre SE a 
celeia din baZJinul eruptiv Hărghi·ta-Căliman Gutîi. Al doilea fapt de 
observaţie îl constti.tuie 1activ.itatea mof.etrcă dirn depresiunea Tg. Secuie~sc, 
de la Covasna. 

1n depresiunea Tg. Secuiesc, la NV de prelungdrea aliniamentului 
ruptura! G13, între Mărtineni şi Tg. Secuiesc, în vecinătatea 'looaHtăţJlor 

Hătuica şi Cătăllina, se cunosc mai multe izvoare de ape carbogazoaiSe 
cu C02 liber (T. Bandrabur, 1967). 

La CoVlasna, aşa cum s-a mai spus, dintr-un zăcămînt secundar de 
g'laZ aarbonic se îmbuteliază zilnk peste 3 000 kg co2 pur. Difuziunea 
gazt1lui carbonic în zăcămîntul secundar, 'impune e:xdstenţa unui rezer
vor adînc, alimentat direct din debitul mofetic postvulcanic în circula
ţie, care nu poate fii ra'l'tul decît aLiniamentul ruptura! G13. Al treilea 
f,apt de observaţie este prezenţa arsenului în apele minerale de la CoV!as
na, în concentraţie medie de circa 1, 7 mg/l. Se coTIJsideră că o apă mine
rată este ~arsenioală cînd 1are o concentraţie de peste O, 7 mg/l. (P. Soos 
et al., 1955). Arsenul, în prezent spălat de apele minerale, a fost depus, 
probabil, ca mine!ial hidrotermal. 

Cu aceste consideraţJii geologice de ordin general, specificate la te
ritoriul judeţului Oowsna, vom încerca să descriem legMura ce ni se 
pare evidentă, între struotura .adîncă a substrartului ş:i ~alinii'amentele cu 

actihvitJate mofetică intensă, respectiv cu apa:rd.ţii de zăcăminte şi iviri 

de ape minerale oorbogawase. 
a) Alini'amenrtul estetic (I) se sti.tuează pe flancul răsări te an al gra

benului Tg. Secuiesc, fHnd axat pe lilllia 13. Se află limitat 1a nord şi la 
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sud lindile G7 şi g7, Şi este intersectat de liniile G 4 şi 12. Aliniamentul 
ruptural G13 il străbate priin partea sudică. Zona în inrtensă activitJatte 
mofetică de la Covasna, se află la interferenţa liniilor G13, g7 şi 13. Este 
de presupus că difuziu.nea mo:fetică diin acest aliniament este asigurată 
de prelungir.ea spre sud-est a ,ald.niamentului ruptural G13, din ca,re este 
prelUJată de linii[e locale 1, 12 şi 13. 

b) Aliniramentul nordic (II), srituat pe flancul esrt;ic al depresiunii 
int:r1amontane a CiucullliÎ, în Munţiă. Bodocului, este prezent pe teritoriul 
judeţului Covasna prin extremitatea sa sudică. El se prelungeşte către 
nord, în judeţul Hărgh.Jita, pe direcţia Lăzăreşti--Coml.eni-Sîntmartin
Ciuc Sîngeorgd.u. Intreg alirutamentul es·te axlat pe fractura reg:ională g25. 
Difuziunea mofetică a al.iniamentului nordic (II) esrte preluată de fractu
ra regională g25 din aLiniiamenrtul ruptura'! G13 şi răspîndită lrateral prin 
fialii ale curvlel'ltur'ii sedimentare. 

c) .Ailiniamentul centrei (III), localizat pe prelungirea spre nord a 
gralbenului Prejmer-Sf. Gheorghe-Bă.CISad, rămîne deschis spre nord, 
către Tuşnad şi evoluează spre sud de-a lungul freoturlili regionale g26, 

pe o distanţă de peste 40 km. Difuziunea mofet'i.Că preluată de asemenea 
din ralinii.amentul ruptural G13, este realiZJaltă pentru pal'ltea situată la est 
de vaLea Oltrului de fradura g26, iar pentru parteia estică (zona Malnaş
Bodoc) de fracturn g25· 

d) AHni.amentul vestă.c (IV), plrasat pe flancul vestic al horstului 
Baraol1t şi partea esrtică a grabenului Braşov-Hălchiu-Baraolt, se des
făşoară de-a lungul fraoturii regionale g27. Difuziune mofetică, pre'luată 
de alinilamentul ruptural G13, este, foa,rte probabi1l, Tealizată prin inter
mediul fmcturii regionale g27, de un :sistem complex de fa1ii de cuver
tură. Faptul este sugerert mai alers de întă.nderea l1aterală relativ mare 
a zonei mo:Detice actri.ve de-a lungul întregului .ală.nilament. 

Din nnalza reportuvilor de oorelaţlie dintre fraoturile adînci cu zo

neile de circu'laţie .activă a mofetelor urs,cate postrvuloanJiee, respeotiv a 

zăcămintelor şi ivirirlor de ape miner1a!le carbogazoase, rezultă următoa

reile patru observaţii mai !importante : (a) preL1enţa unui aflux puternic 

de emanaţili mofetice de-a lungul aliniamentului ruptural G13, preluat 

lateral de ansamblul de fracturi r,egJiona:le,locale şi de cuvertură ; (b) 

grade diferite de mobilritate actuală a fracturti.:lor regionle (g25• g26• g27) 

şi fracturilor locale (1" 12, 13) : (c) rolul activ atl. raliilor de cuvertură şi 

difuziunea spre suprafaţă a mofetelor uscate ; (d) e]Gi:stenţa posibilă a 

unor ecrane, constituite din orizonturi de roci impermeabile di,fuziunii 
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spre suprafaţă a emanaţ~ilor mofetice, atî:t între aliniiamentele (1-IV), 
cît mai ale;s pe ari1a centrală a depre,siunilor intramontane. 

Apreciem că aceste patru observaţJii pot devCilli, sepamt, obiective 
de studi'i crantirtative de detalliu. De rezolvarea problemelor pe care le 
ridică ele depinde cunoaşterea evoluţiei circulaţiei mofetioe postvulca
nice, raporturile de mobiLitate :a fracturilor adînrdi de la cele regionatle 
la cele de cuvertură ; proce<sul de dlfu:zliune spre supraf·aţă şi de inter-

ferenţă apoi de impregnare :a gazului co2 cu apele subterane şi mai ales 
def1inire:a ecran,elor stflatigmfice, în funcţie de care trebud.e delimitate 
aniile de prognoză cu rezerve potenţiale natu:role de co2 inmagazinra,te 

în substratul imedirat al regiunii. Raportur,ile semnalate intre fracturile 
adînai şi alin:iamentele cu :activitate mofetică linte111să,. sug,erează, chi:ar 
în acest stadiu al cercetării, arii de prognoză interesante. Ele par a fi 
Slituate în prelungirea spre sud a aliniamentelor III Şi IV, de o parte şi 

de alta a horstului Banaolt, cît mai ales, în pnelungirea aliniamentului II 
pe sub depozi:tele ecran ale grabenului Tg. Secuiesc. 

Concluzii. Tentativa de corelare a fracturilor adînci cu aureola mo
febică a judeţului CoVIaS!l11a - respectiv cu zonele de circulaţie aotivă a 
mofetelor uscate postvulcanke, inclusiv zăcămintele şi ivirile de ape mi
nerale oarbogazoase aferente - are, în acest stadiu ~l cerc~tăr.ii, un oa-

racter calitwtiv. Din 13naltiza raportur.ilor de corel~ţie retalbate se desprind 
obiectivele de stduii cantibatJive de ' detaLiu, menţionate, şi o serie de 
concluzii care privesc următoarele probleme : 

a) Existenţa şi evoluţi1a circuLaţiei majore de emanaţiJi mofetice de-a 
lungul al;initamentului ruptural G13, preluat lateral de sisteme de fracturi 
regionale, looale şi de cuvefltură ; 

b) Mobi1i,tatea, diferenţiată pe segmente, a fracturilor regionale 
(g25, g26, g27) şi frracrturHor locale (11, 12, 13), ref.lectată de cele patru alinia
mente cu circulaţie ,intensă a mofetelor uscate, respectiv zăcăminte şi 

iviri de pae minemle carbo~azoas·e ; 

c) Rolul activ al f:a1i.ilor de cuvertură în preluarea şi difuziunea 
spre supmf,aţă a mofetelor useate, precum şi la procesul de 1interferare 
şi de impregnare a acestora cu apele vadoase diferenţiate hidrochimic 
(proces care stă la baza formării apelor mine:rtale carbogazarase), şi 

d) EXJi'Stenţa poslibilă a unor ecrane stratigraf.ice, din roci :imper
meabHe circulaţiei spre suprafaţă a emanl3ţiilor mofetice. PrezenţJa ecra
nelor slratigrafice ar face posibilă existenţa unor arii de prognoză ou 
rezerve potenţiale de C02, înmagazinate în subst:rotul imediat al regiunii. 
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Core.la·tions entre l~a structure geologique profunde 
et 1' aureole mofettique du d·istrict de Covasna 

con·cernaat les zones d' apparition des eaux 
minerales carbogaze~uses 

Resume 

Les auteurs font une premiere tentative de mettre en evidence la 
correlation existant entre la structure geologique profonde de la region1 
d'une part, les zones d'apparition des mofettes seches postvolcaniques et 
des gisements ou apparitions d'eaux carbogazeuses, d'autre part. La struo
ture geologique profonde du U>rritoire du district de Covasna est carac
terisee par un ensemble de dislG... ations a degres differents d'extension en 
direction et en profondeur: crustales, regionales, locales ou de couverture 
sedimentaire. Les zones d'apparition des mofettes seches et des eaux mine
rales carbogazeuses sont distribuees le long de quatre alignements orien
tes nord-sud (voir la planche). 
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L'analyse du rapport de correlation, entre ·'es fractures profondes 
d'une part et les zones de circulation active de" mofettes seches postvol
caniques et des gisements ou appar:i.tions d'eaux minerales carbogazeuses 
d'autre part, mene aux conclusions suivantes d'ordre quaHtatif; (a) pre
sence d'un puiss,ant afflux d'emanations mofett~:].ues le long de l'aligne
ment ruptuml majeur de l'eruptif neogene des Monts Voleaviques (G13), 
eapte et diffuse lateralement par l'ensemble des fractures regionales, loca
les et de couverture; (b) degres differents de mobilite des fractures regio
naies (g25, g26, g27) et des fractures locales (1" l2, l3); (c) râle actif des failles 
de couverture et diffusion des mofettes seches vers la surface; (d) exis
tence possible d'ecrnns stratigraphiques constitues par des horizons de 
roches impermeables â la diffusion des emanations mofettiques vers la 
surface, on seulement entre les alignements (!-IV), mais aussi et surtout 
sur l'aire centrale des depressions intramontanes. 

Les auteurs estiment que ces conclusions peuvent devenir, indepen
damment, des objectifs d'etudes quantitatives de detail. C'est de la ma
niere de resoudre ces objectifs que dependront: la connaissance de l'evo
lution de la circulation mofettique postvolcanique; les rapports de mobilite 
des fractures profundes, depuis les fractures regionales jusqu'â celles de 
la couverture; les processus de diffusion vers la surface, d'interference et 
emmite d'impregnation du gaz C02 dans les eaux souterraines, et surtout la 
determination des ecranes stratigraphiques d'apres lesquels seraient deli
mitees par la suite les aires pronostiquees comme contenant des reserves 
naturalles potentielles de co2, emmagasinees dans le substratum immediat 
de la region. 
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