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Abstract: The rock salt production in Romania has a long tradition since Roman Empire times. To-
day the salt is produced in underground mines and as salt in brine. The total production is around
2.6 mln Mg per year. Contemporary salt mining combines the rock salt exploitation with tradition by
creating touristic routes, museums and sanatories in old mining openings. Three of several mines pro-
ducing rock salt and brine are presented: Salina Praid, Salina Târgu Ocna i Salina Cacica. The mines
were visited by Polish Salt Mining Association (PSGS) during geological and mining seminar which
took place in Romania from 10th to 14th July 2009.
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WSTÊP

Na terytorium Rumunii znajduje siê ponad 190 z³ó¿ solnych le¿¹cych w ró¿nych
czêœciach kraju i w zró¿nicowanych warunkach geologicznych. Wystêpuj¹ one jako z³o¿a
soli mioceñskich w zag³êbiu Transylwanii, w Karpatach Zewnêtrznych oraz w depresji Ma-
ramureº (Garlicki 1970, Durdun & Marunteanu 1998). Górnictwo solne w Rumunii ma
wielowiekow¹ tradycjê. Z niektórych z³ó¿ sól wydobywano od zamierzch³ych czasów: spo-
tyka siê œlady zaawansowanej eksploatacji siêgaj¹cej czasów Cesarstwa Rzymskiego, a na-
wet czasów prehistorycznych. Sprzyja³o temu wystêpowanie soli kamiennej na niewielkich
g³êbokoœciach lub wprost na wychodniach oraz pojawianie siê w otoczeniu z³ó¿ naturalnych
solanek. Wspó³czeœnie z kilku z³ó¿ wydobywa siê sól kamienn¹ oraz solankê, a dawne wy-
robiska górnicze s³u¿¹ celom turystycznym, zdrowotnym i naukowym.
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W artykule przedstawiono charakterystykê dzia³alnoœci trzech kopalñ soli odwiedzo-
nych przez cz³onków Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego podczas terenowego
seminarium geologiczno-górniczego, jakie odby³o siê w Rumunii w dniach od 10 do 14
czerwca 2009 roku (Fig. 1).

Celem seminarium by³o zapoznanie siê z geologi¹ mioceñskich z³ó¿ soli kamiennej
wschodniej czêœci Transylwanii i Przedkarpacia, technikami eksploatacji, sposobami zagos-
podarowania wyeksploatowanych z³ó¿ oraz problemami rumuñskiego górnictwa solnego.
Trasa wyjazdu prowadz¹ca do trzech kopalñ: Salina Praid w regionie Harghita, Salina
Târgu Ocna (Bacãu) i Salina Cacica (Suceava), wiod³a przez miejscowoœci: Oradea, Cluj,
Turda, Târgu Mures, Praid, Braºov, Bran, Târgu Ocna, Bacãu, Suceava, Cacica, Voroneþ,
Vatra Dornei, Bistriþa, Cluj, Oradea, tworz¹c na terenie œrodkowej i pó³nocno-wschodniej
Rumunii pêtlê o d³ugoœci 1200 km. Trzydziestu siedmiu uczestników wyprawy stanowili
cz³onkowie i sympatycy PSGS. Na program wizyty w ka¿dej z kopalñ sk³ada³o siê spotkan-
ie z dyrekcj¹ oraz przedstawicielami s³u¿b geologicznych i górniczych, zwiedzanie kopalni,
dyskusje i wymiana informacji. Uczestnicy seminarium podczas tych wizyt spotkali siê
z du¿¹ fachowoœci¹, otwartoœci¹ i wielk¹ goœcinnoœci¹ gospodarzy.
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Fig. 1. Seminarium geologiczno-górnicze PSGS w Rumunii – trasa przejazdu
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Physical_map_of_Romania.jpg)



ZAGOSPODAROWANIE Z£Ó¯ SOLI

W Rumunii sól kamienn¹ wydobywa siê w kilku kopalniach podziemnych: Exploa-
tarea Miniera Râmnicu Vâlcea, Salina Slanic Prahova, Salina Târgu Ocna, Salina Ocna Dej
i Salina Praid. Sól w solance produkowana jest obok soli kamiennej w kopalni Vâlcea oraz
w kopalni Ocna Mureº i Cacica (www.salrom.ro, Durdun & Marunteanu 1998). Oferta ryn-
kowa kopalñ jest bogata: obejmuje wiele asortymentów soli kamiennej oraz solankê i sól
rafinowan¹ o przeznaczeniu m.in. jako sól przemys³owa, drogowa, jadalna, brykietowana,
kosmetyczna. Roczne wydobycie soli w Rumunii osi¹gnê³o w 2006 roku 2.6 mln Mg i wi-
doczny jest w ci¹gu ostatnich kilku lat niewielki wzrost wydobycia (Bilans gospodarki
surowcami… 2008).

Obok wydobycia soli kopalnie rozwijaj¹ inn¹ dzia³alnoœæ pozwalaj¹c¹ wykorzystaæ
dawne wyrobiska górnicze. We wszystkich kopalniach podziemnych za³o¿one s¹ trasy tu-
rystyczne, a ponadto – w kopalniach w Slanic Prahova, Târgu Ocna i Praid – podziemne
sanatoria. Podziemnym obiektem turystycznym jest równie¿ od 1992 r. zabytkowa kopalnia
Turda, w której zaprzestano wydobycia soli.

Interesuj¹cym sposobem wykorzystania œrodowiska kopalñ soli jest za³o¿enie w ko-
palni Unirea w Slanic Prahova podziemnego laboratorium do badañ nad promieniotwór-
czoœci¹ wymagaj¹cych niskiego promieniowania t³a, które funkcjonuje od 2006 r. (Margi-
neanu et al. 2008) oraz projekty budowy podziemnego akceleratora cz¹stek w kopalni
Praid (Bordeanu & Rolfs & Margineanu et al. 2008).

Kopalnia Praid

Salina Praid (Fig. 2) le¿y w œrodkowej Rumunii przy wschodniej krawêdzi basenu
Transylwanii, w podkarpackiej depresji Praid. Zosta³a za³o¿ona na najwiêkszym krajowym
z³o¿u soli kamiennej typu diapirowego fa³du solnego tworz¹cego w okolicy Praid wzgórze
solne Dealul Sãrii (576 m n.p.m.). W zarysie poziomym z³o¿e ma kszta³t elipsy o d³ugoœciach
osi: 1.2 km oraz 14 km, i le¿y na g³êbokoœciach: od powierzchni terenu (tworzy rozleg³e
wychodnie) do 2.7–3 km. W przekroju pionowym przybiera kszta³t grzyba. Zasoby z³o¿a
szacuje siê na 3 mld Mg (Deak et al. 2007, www.salinapraid.ro).

Pocz¹tki wydobycia soli ze z³o¿a Praid siêgaj¹ czasów rzymskich. Eksploatacjê pod-
ziemn¹ rozpoczêto w drugiej po³owie XVIII w., pocz¹tkowo w p³ytkich „dzwonokszta³t-
nych” komorach udostêpnianych z powierzchni, nastêpnie – rozbudowuj¹c kopalniê w g³¹b
wzgórza solnego. W 1978 r. otwarto nowe poziomy eksploatacyjne, odstêpuj¹c od wyrobisk
dawniejszych, i pod pó³k¹ ochronn¹ o gruboœci 40 m rozpoczêto wybieranie soli komorami
o wysokoœci 12 m, szerokoœci 20 m i d³ugoœci setek metrów, rozdzielonych d³ugimi prosto-
k¹tnymi filarami. Od 1994 r. zastosowano system komorowo-filarowy z komorami o wy-
sokoœci 8 m, szerokoœci 16 m i filarami kwadratowymi 14 m � 14 m. Tym systemem sól
eksploatowana jest dzisiaj, z urabianiem materia³ami wybuchowymi, z wrêbieniem przy
sp¹gu, mechanicznym ³adowaniem oraz zmechanizowan¹ odstaw¹ i transportem.

Obecnie kopalnia Praid obejmuje zespó³ wyrobisk dawnych kopalñ (Minele Vecchi)
teraz nieczynnych, wydzielonych wyrobisk turystycznych i sanatoryjnych znajduj¹cych siê na
g³êbokoœci 120 m oraz kopalniê Mina Nouã, produkuj¹c¹ sól kamienn¹ (www.salinapraid.ro).
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Fig. 2. Komora na trasie turystycznej w kopalni Praid (fot. G. Czapowski)

Fig. 3. Wychodnia z³o¿a soli kamiennej Praid w kanionie solnym rzeki Corund (fot. G. Czapowski)



W niedalekim s¹siedztwie kopalni znajduje siê niezwyk³y zespó³ wychodni z³o¿a sol-
nego w w¹wozie potoku Corund z rozwiniêtymi formami erozyjnymi soli, Ÿród³ami solanki
u stóp zboczy, wspó³czesnymi wtórnymi osadami solnymi oraz bogatym zespo³em kilku-
dziesiêciu gatunków halofilnych roœlin i zwierz¹t (Fig. 3).

Kopalnia Târgu Ocna

Salina Târgu Ocna le¿y w œrodkowej Mo³dawii w dolinie rzeki Trotus. Zosta³a zbu-
dowana na z³o¿u soli kamiennej przybieraj¹cym kszta³t kopu³y o d³ugoœci poziomego za-
rysu 1800 m, szerokoœci 700–800 m i g³êbokoœci zalegania soli do oko³o 300 m p.p.t.
(www.salina.ro).

Pocz¹tki górnictwa na tym terenie siêgaj¹ dawnych czasów, kiedy to produkowano sól,
czerpi¹c solankê ze Ÿróde³ s³onych i eksploatuj¹c z³o¿a na wychodniach. Pierwsze doku-
menty pisane o wydobyciu soli pochodz¹ z koñca XIV wieku. Podobnie jak w kopalni Praid,
dawna eksploatacja z³o¿a odbywa³a siê poprzez wybieranie soli w du¿ych komorach o kszta³-
cie dzwonu, udostêpnianych niezale¿nie z powierzchni. Komory te, o wysokoœci np. 60 m
i œrednicy 35 m stanowi³y odrêbne kopalnie (Draganescu & Draganescu 2001). W okolicach
Târgu Ocna znaleziono 18 takich komór. Eksploatacjê w komorach dzwonowych zakoñ-
czono w 1870 r., kiedy to rozpoczêto eksploatacjê w nowych czêœciach z³o¿a (kopalnia
Moldova Veche, a od 1936 do 1968 roku – kopalnia Moldova Nouã) w systemie czterech
„trapezokszta³tnych” komór rozmieszczonych wokó³ filaru centralnego. By³ to ulepszony
system komór dzwonowych, pozwalaj¹cy prowadziæ eksploatacjê na wiêkszej g³êbokoœci
(100–140 m) du¿ymi komorami o wysokoœci 60 lub 90 m i œrednicy ok. 35 m, z filarami
kwadratowymi o boku 40 m (Fig. 4, 5). Z³o¿e udostêpnione by³o ju¿ wówczas sztolniami.
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Fig. 4. Komora „trapezokszta³tna” (wg Spackelera 1957)



W latach 1967–1970 sól wydobywano w kopalni Pilot, gdzie zastosowano nowy sys-
tem eksploatacji komorowo-filarowy, którym do dziœ prowadzi siê eksploatacjê w z³o¿u
komorami o wymiarach: szerokoœæ 8.2 m, wysokoœæ 8.6 m, d³ugoœæ maksymalna 1600 m,
i o filarach kwadratowych o boku 8.2 m lub 8.6 m. W kopalni Pilot znajduje siê centrum
sanatoryjno-turystyczne i ma³e muzeum na g³êbokoœci 130 m.

Obecnie eksploatacja prowadzona jest w kopalni Trotus otwartej w 1970 r. Obszar ko-
palni zosta³ udostêpniony pochylni¹ poprowadzon¹ poprzez rejon starych kopalñ, a ni¿sze
poziomy – upadowymi. Poszczególne poziomy oddzielaj¹ pó³ki o gruboœci 8 m. Sól urabia-
na jest materia³ami wybuchowymi z zastosowaniem wrêbienia przy sp¹gu, z obwiercaniem
przodków z wozów wiertniczych, oraz transportowana na powierzchniê wozami odstaw-
czymi i systemem przenoœników taœmowych. Dzisiejsza eksploatacja prowadzona jest na
poziomie dziesi¹tym.

Kopalnia Cacica

Salina Cacica (pol. Kaczyka) (Fig. 6) znajduje siê na Bukowinie Rumuñskiej oko³o
40 km na zachód od miasta Suceava, stolicy regionu. Kopalnia powsta³a na terenach, gdzie
od pocz¹tków naszej ery eksploatowano sól ze Ÿróde³ s³onych. W drugiej po³owie XVIII w.
w Kaczyce oraz miejscowoœciach Solca i Parteºti wydobywano solankê ze studni i produko-
wano z niej sól. W wyniku prac badawczych prowadzonych przez w³adze austriackie w dru-
giej po³owie XVIII w. rozpoznano z³o¿e soli kamiennej Cacica i przyst¹piono do budowy
kopalni oraz warzelni. W tym celu w 1785 r. sprowadzono 5 rodzin osadników ze wschod-
niej Galicji, a w 1792 r. – 20 rodzin górniczych z Bochni (www.infobukowina.ro).
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Fig. 5. Komory na trasie turystycznej kopalni Târgu Ocna (fot. G. Czapowski)



Kopalnia od momentu za³o¿enia wydobywa³a sól kamienn¹ w postaci bry³ solnych
oraz solankê. W wyniku modernizacji techniki eksploatacji, transportu, pompowania solan-
ki i in. przeprowadzonej pod koniec XVIII w. kopalnia Cacica sta³a siê jedn¹ z najbardziej
nowoczesnych w Europie. W 1886 r. jej produkcja wynosi³a 2380 t soli kamiennej i 2926 t
soli warzonej.

Kopalnia ma trzy poziomy na g³êbokoœci od 29 m do 80 m. Obecnie nie wydobywa siê
tu soli kamiennej, a jedynie solankê z najni¿szego poziomu, sk¹d kierowana jest do nowej
kopalni ³ugowniczej le¿¹cej w odleg³oœci 4 km w miejscowoœci Parteºti de Jos, gdzie znaj-
duje siê warzelnia (www.infobukowina.ro).

W najstarszej 200-letniej czêœci kopalni znajduje siê bardzo interesuj¹ca trasa turystycz-
na, pokazuj¹ca w pe³ni oryginalne, zachowane w autentycznej postaci wyrobiska górnicze.

UWAGI KOÑCOWE

Górnictwo solne w Rumunii boryka siê ze znanymi równie¿ w Polsce problemami
i wyzwaniami. Jednym z najwa¿niejszych jest problem rynkowy – zbytu soli w obliczu
spadku zapotrzebowania na ten surowiec w przemyœle chemicznym, sezonowej zmiennoœci
sprzeda¿y, doraŸnego uzale¿nienia popytu od warunków klimatycznych w zimie, konku-
rencji i in. Kolejnym problemem jest koniecznoœæ zwalczania wzrastaj¹cego zagro¿enia
wodnego w niektórych kopalniach, wynikaj¹cego z zasz³oœci eksploatacji i warunków geo-
logiczno-górniczych w z³o¿u. Innym problemem jest rozwój deformacji powierzchni na
z³o¿ach eksploatowanych technik¹ ³ugownicz¹ (np. rozwój zapadlisk nad polem ³ugowni-
czym w Ocnele Mari (Zamfirescu et al. 2003)). Nowe wyzwania, podobnie jak w Polsce,
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Fig. 6. Komory solne na trasie turystycznej w kopalni Kaczyka (fot. G. Czapowski)



zwi¹zane s¹ z zabezpieczeniem i zagospodarowaniem dawnych wyrobisk górniczych w ce-
lach turystycznych, sanatoryjnych, muzealnych i in. oraz z rozwojem i promocj¹ turystyki
w kopalniach soli.
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