
FENOMENELE POSTVULCANICE DIN VALEA PÎRÎULUI SUGAŞ 

IULIU PERJESSY 

Pîrîul Şugaş izvorăşte în partea de est a vîrfului Gorg6 (1018 m), 
care face parte din munţii Baraoltului - un lanţ puţin inalt în sectc::>rul 
de afundare, spre depresiunea Bîrsei, a Carpaţilor Orienta1i. 

Acest lanţ este de formaţiune recentă, confi@aţia lui da·tînd de la 
sfîn;~tul pliocenului, cînd au avut loc mişcările terminale de ridicare a 
curburii Carpaţilor. Această r egiune, care cuprinde munţii Perşani, 

rr1unţii Br,~aoltului şi ai Bodocului s-a scufundat in bloc înaintea plio
cenului superior, iar apoi, la începutul cuaternarului, a avut loc o frag
mentare a acestei arii iniţial unitară, prin ridicarea celor trei şiruri de 
înălţimi. 

Din punct de vedere morfologic, munţii Baraoltului sînt continuarea 
lanţului vulcanic Hărghita, de care însă se deosebeşte fundamental din 
punct de vedere genetic. 

Masa principală a masivului este alcătuită din depuneri cretacice. 
Aceste formaţiuni sînt alcătuite din marne, gresii şi conglomerate, la 
care se adaugă şi olistolite calcaroase. In apropierea Băilor Şugaş devin 
dominante bancurile groase de gresie, între care se intercalează diferite 
conglomerate şi brecii mai fine sau mai dure. Din aceste formaţiuni s-~a 

r~dkat vîrful Gorg6 şi împrejurimile lui. 

Pîrîul Şugaş se formează . din două pîraie mai mici. Cel sudic poartă 

numele de pîrîul Ing6berc, cel nordic este denumit pîrîul Gorg6. Pîrîul 

Ing6berc are de la izvor şi pînă la confluenţa lui cu pîrîul Gorg6 o lun..:. 
. . 

gime de 1875 metri, iar pîrîul Gorg6 numai 1187 de metri. Aceste două 
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cursuri se întîlnesc şi se unesc pe terHociul staţiunii balneare de unde, 
sub num:e:e de pîrîul Şug'a'Ş, formează afluentul de dreapta al pîrîului 
Mare, avînd pînă la vărsare o lungime de aproape trei 'l~i1ometri. Ace;st 
pîrîu apoi, după ce trece prin comun\:l Ar: uş, se varsă în o :.t, la nord 
de oraşul Srf. Ghe8rghe. 

Valea pîrîulU!i Şugaş are o direcţie SV .spre NE şi urmăreşte aceea 
falie care leagă această vale spre sud cu linia Bălilor Vîlcele. In dreptul 
acestei f1aLii se ma'll.!ifestă în mod extrem de puternic activitatea postvul
canică, căreia se datoresc apele minerale acidulate, oarboga2oase, ferug:~
i1oase ~i aJcr.line de la Băile Şugaş, bune pentru băut şi cură, precum şi 
emanaţiunea de acid oarbonic a mofetei. 

In valea acestui pîrîu a luat f11nţă acum o sută de am, m 1869, o 
staţiUJne balneară - ~situată la o altitudine de 74 7 m deasupra nivelului 
mărili -, la o dli:stanţă de nouă kilometri de oraşul Sf. Gheorghe. 

Apf':iP tămăduitoare, carbogazoase, acidulate şi alcaline ale Băilor 

Şugaş ajung la suprafaţă prin crăpăturile adînci a strate}or de fliş, care 
formează fundamentul munţilor Baraoltu~ui şi oare •Se ramHică în adîn
cul văii. Din motivul că nivelul iniţial al văii este acoperi·t cu un stmt 
de aproape 20--30 metri gnosime de a~~uviuni prin care apele minerale 
aju:ng la sup~afaţă, captările .izvoarelor sînt făcute cu greutate şi nu 
sînt permanente. 

Aceasta ne dovedeşte şi faptul că însăşi Iosif Beniamin Barbenius 
în ·anul 1792 aminteşte două 1izvoare. In anul 1869 se cunoşteau trei iz
voare. In anul 1896 erau în evidenţă partru izvoare, i1ar în zHeJe noastre 
sînt cunoscute cinci izV·Oiare minerale captate în hazine de ciment. Aceste 
izvoare sînt următoarele : Eugen, Blisabeta, Principal, Sărat şi Franci·sc 
(sau Lat:zJina). 

Pe lîngă acestea, în afara terti,toriului :st:aţiunii balneare, în pădurile 
şi văile laterale din apropiere se mai găseşte un număr nPcunoscut de 
izvoare minerale. 

Dintre izvoarele m:inemle ale staţiunii balneare, cel mai important 
şi totodată cu deibitul cel mai mare este izvorul Princ1ipal, apa căruia 
se foloseşte pentru 1ba:ia ·caldă, înfiinţată în anul 1893. 

DebHul izvoarelor nu prea s-a schimbat în cumul anilor. Deja în 
anul 1930 s-a semnalat că debirtul izvorului Pr.inoi:pal nu poate asigura 
cerinţele celor oare ar dori să facă baie. Chi,ar şi în zHele noastre p01ate 
asigura numai 100-120 vane de apă în timp de 24 de ore, ceea ce ne 
arată că debitul acestui izvor este aproximativ de 10 000-12 000 litri pe 
zi. Această cantitate însă nu este suficientă atunoi, cînd în zilele de săr

bătoare, mai mulţi excursionişti ar dori să facă baie. Ni:oi debltul celor-
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Jalte izvoare, care se întrebuinţează mai ales pentru băut, nu este sufi
oient, deoarece în zilele călduroase de vară apele lor soa:de foarte mult, 
mai ales dacă sînt mulţi vizi·tatori. Pentru îmbunătăţirea aceS'tei situatii 

' ' 
.ar fi absolut necesar şi există preocupări de mărire a debitului izvoa-
relor prin foraje şi captări noi. 

Aceste ape minerale ne atrag asupra lor atenţia pr.in compoziţia lor 
speeială şi p:rin efectul lor terapeutic. Care este procesul formării acestor 
ape minerale ? 

Această problemă trebuie analizată din două puncte de vedere şi anu
r:1e: 1. originea apelor şi 2. satuarea apelor dulci cu săruri minerale. 

1. Apa însăşi ajunge la suprafaţa Pămîntului sub formă de precipi
taţie de unde apoi prin infiltraţie ajunge la difenite adîncimi. Drumul 
apei E::JbtPrar.e este foarte felurit şi depinde de structura geologică. 

Acolo unde în scoarţa Pămîntului sînt fa:lii, apa se înfiltrează la adîncimi 
mai mari, unde tempemtura este mad. ridicată. Apa care ajunge de ac1 

la ,suprafaţă, unde, chiar şi după răcire, are o temperatură cu mult mai 
ridicată decît apele izvoarelor sau fîntînilor obişnui1te. Astfel de tempe
ratură au, în gene:nal, şi apele minerale de la Băile Şugaş. 

2. Conţinutul de săruni minerale este rezultatul capacităţii de dizol
vare a apei. Sărurile elementelor halogene dizolvîndu-'se uşor, ne dau 
exemple cele mai simple de formare a apelor minerale. De exemplu: 
apele sărate. 

Baza formării apeior acidulate este acidul de carbon ,originar din 
magmă, oare ridicîndu-·se la suprafaţă se intî[neşte cu apa dulce cu care 
formează apă aciidulată, cu o mare putere ·de dizolvare. Această apă 

dizolvă o cantitate mai mică sau mai mare din minereurile cu oare se 
întîlneşte în calea ei. Izbucnirea apei la suprafaţă este ajutată, în afară 
de structura geologică, şi de efeotul de ascensiune a bim~idului de car
bon. In măsur:a în care apa saturată cu C02 se întîlneşte în drumul ei 
subteran cu diferite minerale, depinde formarea iz·voarelor minerale de 
diferirte ti puri. 

Izvoarele minerale din valea pîrîului Şugaş ajung la suprafaţă prin 
diferitele stratur.i ale flişului din cretacicul inferior. Apele care ajung 
la suprafaţă prin strete,le cu o structură şi componenţă diferită a zonei 
de gresie, au deasemenea o compo21iţie mineraJlă deosebită. De exemplu : 
ape feruginoase, cak~ice, .alcaline etc. Aceste ape se caracterizează în ge-

neral prin conţinutul mare în calciu şi magneziu. Apele care trec prin 
argile şi marne sînt bogate în fier, alcaline şi halogene, tocmai ca şi cele 
de la Băile Vîlc~le. 
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Apele minerale din valea pîrîuluri. Şugaş au fost anaLizate începînd 
. din anul 1897 în mai multe rînduri cu scopul de a cunoaşte efectul lor 
t~rapeutic şi a le pune în comerţ. Însă încercările de îmbuteliere a 
acestor ape minerale nu au dat rezultate corespunzătoare. 

Temperatur;a izvoarelor este aprDape uniformă. Cea a ,izvorului Prin
cipal este de 8° C, al izvorului Eug,en de 6° C, al izvorului Erisabeta de 
7° C şi al izvorului Sărat de 8° C. Aceste temperaturi asemănătoare do
vedesc orig.inea lor comună şi aceeaşi adîncime din care ,izbucnesc la 
suprafaţă. 

Flenomenul cel mai important al natur:ii din valea pîrîului Şugaş 
este însă mofeta, descoperită în jurul anilor 1845. Aceasta este situată 
în partea vestică a băilor, în locul întării în galeria minei de odinioară . 

Ea nu este 1altceva decît o groapă, care emană în mod natural gaz de acid 
carbonic, care se adună la fundul grotei şi care este întrebU!inţat cu un 
efect terapeutic admirabil de bolnavii , care suferă de reumatism cronic 
muscurar şi de articulaţii, neuflalg:ii cum ar fi sciatica, lombargo, boli 
de pi:ele .şi de ochi etc. La început, deasupra mofetei unii vizitatori au 
r:idica:t numai o collibă, iar în anUJl 1894 s-a construit o clădire din lemn 
şi scîndură aşezat pe un fundament de piatră şi acoperită cu ţiglă. 

Aoea;s~tă clădire a exi'Stat pînă în anul 1968, cînd a fost demolată şi în 
locul ei s-a ridicat o clădire din cărămidă . (Fig. 4.) 

Efectul terapeutic al mofetei, în parte, se datoreşte aoidului carbo
nic, dar în altă parte şi ra:donului aflat în acest gaz. Conţinutul de radon 
al acestui g1az este suficient ca .în mofeta acoperită, să exercită o in
fluenţă :1iiziologică bună asupra organismului. O importanţă ma:i generală 
are radioactivitatea ace1stor gaze în privinţa efe:otului terapeutic al at
mosferei de la băi. Aceste gaze se ridică la suprafaţă într-o foarte mare 
canti~tate şi · astfel transportă în atmosfera regiunii o mare cantitate de 
gaz ra:don. La aceasta se mai adaugă şi radonul provenit din gazele iz
voarelor miiil'erale. 

ProbabH că o mare parte din conţinutul de radon al apelor minerale 
provine din acele săruri de radiu, cu care apa nici nu a ajuns în contact 
în drumul ei subteran, ci rezultatul de dezagregare a acestor săruri de 
I1adiu ajunge în rocile străbătute de ape prin difuziunea gazului de radon 
şi se dizolvă împreună cu gazele magmatice în aceste ape. 

Apele minerale din această vale se pot conrsidera ca ape rezultate 
de la supraf1aţă, adiică vadoase, ca:re dizolvă conţinutul lor mineral din 
stratele de gresie a flişului carpatic, care este însă sărac în săruri so-
1ubile de radri.u. Totuşi aces1tuia se datoreşte influenţe terapeutice a 
apeJor mine:ra'le de la Bă:ile Şugaş. 
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Ca un rezultat al acţiunii postvulcanice, aceste izvoare carbogazoase, 
acid11late, feruginoase, alcaline precum şi mofeta, au făcut cunoScUtă cu 
aproape o sută de ani înainte această staţiune balneară şi au asigurat 
vizitarea ei de foarte mulţi bolnavii şi iubiitoni .ale frumu:seţiior hatu.di. 
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