
VASILE  PETRESCU

SLĂNIC – PRAHOVA
LA

470 DE ANI
DE

ATESTARE  DOCUMENTARĂ



Coperta 1 :  Acuarelă Prezziosi (din Filatelia nr. 6  Cezar Săvulescu)

Schiţe, hărţi : Dan Mănescu , Ion Borcescu , Vasile Petrescu

Fotografii : Viorel Vasile (V.V.), Eugen Dumitru (E.D.), Luminiţa Popescu (L.P.), Andrei Popescu,

      Costin Oprescu (C.O.), Vasile Petrescu (V.P.).

Tehnoredactare / calculator : Ion Brodoceanu,  Laurenţiu Cucu,  Ştefan Miuţă,  Mădălin Şerban, 

       Doru Cocoş, Vasile Petrescu, Roxana Oprescu, Liliana Cristea şi elevii- 

      Alexandru Deliu, Mirona Radu,  Alina Bălăceanu, Cătălina Popescu.

Corectură:  prof. Alexei Hedea, prof. Loredana Boţoc, prof. Lavinia Bîtie, prof. Adina Manolache

Sponsori: Comitetul de Părinţi al Grupului Şcolar Slănic (Consiliul Reprezentativ al Părinţilor); 

    Salina Slănic

CUVÂNT  ÎNAINTE

2



  Din soclul de piatră al Gorganului, Plaiului Şerban Vodă şi Dealului Piatra Verde, trei
vine de apă îşi împletesc unda într-un şuvoi, dezvăluindu-şi vigoarea; este aceeaşi vigoare
care  a  învins  dealurile  de  piatră  şi  sare,  tăindu-le  până  în  temelie  pentru  a  pătrunde  în
dealurile pline de pometuri şi păşune.
 Aşa prinde viaţă pârâul Slănic, cel mai însemnat afluent al Vărbilăului. Apele sale,
mereu aceleaşi şi mereu altele, au luptat necontenit cu capriciile geologice ale ţinutului. S-au
împotrivit  repetatelor  înălţări  ale  dealurilor  pentru  a  supravieţui.  Lupta  a  fost  grea,  dar
semnele  biruinţei  lui  se  văd  şi  astăzi  în  treptele  discret  dăltuite  în  trupul  dealurilor,  în
imensele prundişuri rupte din deal şi rânduite cu migală în terasele şi în luncile din zona
dealurilor. În viaţa lui au fost şi momente de şovăială,când apele sale, nehotărâte pe alocuri,
şi-au ales drumuri  ocolite pentru a ieşi.  Tenace,  a revenit  pe drumul cel drept,  găsindu-şi
liniştea după vărsarea în râul Vărbilău.
  Mai târziu, când pe malurile sale avea să facă cunoştinţă cu omul, acest titan ce numai
în câteva milenii a reuşit să pună stăpânire şi să facă aproape de nerecunoscut pământul pe
care-l locuieşte, pârâul Slănic a fost martorul năzuinţelor lui, cu greu împlinite prin muncă
necontenită în lupta cu natura. Prin secolele IV î.H. î.e.n. a fost ,,martorul” înfiripărilor în
poieni  şi  runcuri  de aşezări  omeneşti  ca  cele  de la  Coţofeneşti,  Mălăieşti,  Groşani-Piatra
Verde, Slănic-Cetatea de la Fântâna Rece, unde triburile daco-getice începeau să transforme
natura. A fost ,,martorul” durării de cetăţi şi castre din piatră, pământ şi cărămidă, precum şi
drumuri pe care oştile şi carele încărcate uneori cu sare, suiau şi coborau dealurile. A fost
,,martorul” migraţiunii popoarelor interesate în exploatarea sarii slănicene, dar şi al zămislirii
poporului  român  şi  apărării  gliei  strămoşeşti.  A fost  ,,martorul”trecerii  oştilor  lui  Mihai
Viteazul spre Ardeal, al luptelor de la Teişani şi Ogretin; a fost ,,martorul” apariţiei de noi
aşezări,  a  deschiderii  ocnei  de sare  de Spătarul  Mihai  Cantacuzino,  a  creşterii  populaţiei
Slănicului, a construirii de şosele, drumuri de fier şi drumuri moderne şi este ,,martorul” vieţii
noi de trecere la democraţie.
 Oraşul  Slănic-Prahova  înfiripat  pe  terasa  pârâului  cu  acelaşi  nume,  la  poalele
dealurilor Crucişoara, Gorgan, Giurcani, pe dreapta şi Piatra Verde, Comorilor, Muscelului,
Cetăţii, pe stânga, este astăzi o staţiune turistică de importanţă naţională. Acest plai de baladă,
cu ,,Muntele de Sare”în centru, oferă condiţii naturale de un pitoresc deosebit, cu o climă
blândă şi o vegetaţie abundentă în toate anotimpurile calde, vindecă astenia şi astmul fără
medicamente, iar băile pe cele reumatismale. În acelaşi timp păstrează cu mândrie renumele
celei mai pure sări din ţară şi foarte multe valori de cultură materială şi spirituală; este un
adevărat tezaur ce reflectă multe pagini de muncă şi luptă pentru binele şi propăşirea patriei
noastre.
 Pentru  că  se  apropie  împlinirea  unei  jumătăţi  de  mileniu  de  la  prima  atestare
documentară şi două secole de la înfiinţarea primei şcoli în localitate, ne simţim datori cu o
modestă  monografie.  Aceasta  vrea  să  prezinte  aspecte  din  geografia  şi  istoria  localităţii,
precum şi posibilităţile turistice care se oferă.

Despre aşezarea noastră s-a mai scris, s-au prezentat chiar ample reportaje în ziare, la
radio şi televiziune. Cele mai multe se ocupau de aspectele pitoreşti şi legendele care circulă
în localitate.

 La întocmirea lucrării am căutat să ţin seama de sfaturile academicianului Constantin
C.Giurescu care afirma că o istorie completă şi veridică a poporului român va putea fi scrisă
numai atunci când fiecare localitate îşi va avea scrisă monografia sa. Slănicul are astfel de
documente care să intereseze pe toţi românii. In ultimii ani paleta culturală a Slănicului s-a
îmbogăţit  cu  câteva  opere  de  mare  simţire  patriotică  atât  pe  străzile  oraşului  cât  şi  în
marea  ,,catedrală de sare” din ocna Unirea
 Lucrarea de faţă  are două mari părţi:1.Geografia şi Istoria localităţii şi  2.Documente
slănicene.
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M-a  preocupat  în  mare  măsură  toponimicul  ,,Calea  Sării”  găsit  în  documentele
secolului al XVII-lea când încă nu se deschisese ocna de sare slăniceană,ceea ce mă face să
cred că este o reminiscenţă a vechiului drum roman numit „Via Salaria”.
                   În această muncă nu am fost singur. Am găsit mult suport moral din partea multor
locuitori.  Am început cu elevii  liceului cu care am lucrat peste 30 de ani.  Ei mi-au adus
materiale documentare de mare importanţă (înscrisuri, monede, legende, vase, etc). Am găsit
înţelegere,  chiar  sprijin  în  cercetarea  arhivelor  principalelor  instituţii  din localitate:  liceu,
primărie,  salină.  Mai greu  a  fost  cu  cercetarea  arhivelor  judeţene  şi  centrale.  Exprim cu
această  ocazie  mulţumirile  mele  directorilor  salinei  oraşului  Slănic,  Marin  Trandafir,
Gheorghe Iancu,  Valeriu  Croitoru şi  mai  ales  actualului  director  Costin  Nicolescu  pentru
ajutorul  neprecupeţit  dat  atât  pentru  strângerea  materialului  cât  şi  pentru  punerea  lui  pe
calculator.  De  un  mare  ajutor  în  tehnoredactarea  lucrării  pe  calculator  mi-au  fost:  Ion
Brodoceanu, Laurenţiu Cucu, Miuţă Ştefan, Mădălin Şerban, Doru Cocoş, Liliana Cristea,
Alexandru Deliu, Mirona Radu, Alina Bălăceanu, Cătălina Popescu.

 Nu-i pot uita pe tehnicienii Dan Mănescu şi Ion Borcescu pentru schiţele şi hărţile
lucrate cu atâta exactitate şi proptitudine. Am lăsat la urmă tocmai pe omul care a colaborat
cel mai mult cu sfaturi, materiale documentare, fotografii, unelte vechi, etc., economistul şi
colecţionarul de mare suflet Mihai Niculescu. 

Multe  mulţumiri  datorez  profesorului  Gheorghe  Ion  actualul  director  al  Grupului
Şcolar Slănic, care cu multă bucurie şi dăruire s-a implicat în tipărirea acestei lucrări. Cele
mai multe mulţumiri datorez Comitetului de Părinţi al Grupului Şcolar Slănic, Salinei Slănic,
………………………………………………………………….. pentru sponsorizarea lucrării.

         

  Nu pot încheia mulţumirile mele aduse celor menţionaţi fără să amintesc familia care
m-a înţeles şi colaborat. De aceea Monografia aceasta este un omagiu adus celor menţionaţi
şi nemenţionaţi, care cu o vorbă, cu o fotografie, cu un document m-au ajutat.

 Fie ca Slănicul să ştie să-şi păstreze memoria şi ce n-am reuşit eu să fac astăzi, să facă
cei ce vor urma.
                   

      15 martie 2003                                                                  
                                                                                          Prof. Vasile Petrescu
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Prietene cititor,

    Încumetându-te să deschizi coperţile acestei lucrări şi să-i lecturezi paginile, vei avea
revelaţia de a afla multe şi interesante aspecte din îndelungata şi zbuciumata dar şi glorioasa
existenţă, în devenire, a uneia dintre cele mai vechi şi speciale aşezari urbane prahovene.
    Oraşul  Slănic,  căci  despre  el  este  vorba,  în  cele  aproape  cinci  secole  de  atestare
documentară, a parcurs o cale lungă, cu destule suişuri dar şi cu momente de poticneală, însă
întotdeauna s-a  menţinut  în  optimism şi  demnitate,  chiar  şi  atunci  când unii  prooroci  de
ocazie îl credeau sfârşit.
     Monografia oricărei  localităţi  şi cu atât  mai mult  a oraşului Slănic,  reprezintă prin
autenticitatea şi acurateţea faptelor relevante, nu numai chintesenţa genezei şi a evoluţiei sale
istorice ci şi oglinda rotrovizorie a propriei imagini, transpusă în pagini aurii de tipar.
     Cu îngăduinţa ta, bunule cititor, aş îndrăzni să asemuiesc monografia unei comonităţi
umane, certificatul de naştere al unui copil pe care s-au aplicat, în timp, nenumărate menţiuni,
dar  niciodată,  cea  de  deces,  pentru  că  odată  ce  ea  s-a  „născut”  este  sortită  a  „trăi”  în
eternitate,  şi devenită  o autentică „Evanghelie” pentru toţi  membrii  comunităţii  pe care îi
reprezintă.
      Iată  de  ce,  cred,  cu  sinceritate  şi  patimă,  că  această  primă,  cu  adevărat,  lucrare
monografică a oraşului Slănic, loc natal ţi scump pentru mine şi mulţi alţii  din generaţiile
trecute, prezente şi viitoare, cât şi pentru ceilalţi fii adoptaţi, cu dragoste, căldură şi preţuire,
ar trebui să stea permanent de veghe sub candela din casa fiecăruia, călăuzindu-le, permanent
paşii.
      Ca primar, în funcţie, al oraşului Slănic, care şi-a lăsat numele, destui ani de viaţă şi
activitatea  acestuia,  cu  realizările  şi  neînplinirile  sale,  ţin  să  adresez  cele  mai  sincere
mulţumirişi să aduc omagiul, cuvenit tuturor concetăţenilor dispăruţi sau în viaţă, pentru tot
ce au făcut, spre binele acestui minunat loc al patriei noastre comune-România.
       Aceleaşi gânduri demulţumire şi preţuire adresez şi tuturor acelora care, într-un fel
sau  altul  şi-au  adus  contribuţia  la  edeficarea  acestei  lucrări  monografice,  cu  o  menţiune
specială  pentru  apreciatul  şi  respectatul  profesor  de  istorie-Vasile  Petrescu,considerat,  pe
drept, părintele faptic şi spiritual al acestei lucrări.
       Ţie, dragule cititor, îţî doresc o cât mai plăcută şi interesantă lecturare, a paginilor ce
vor urma  ale Monografiei, dar mai ales îndură-te şi fă-ţi timp, pentru a cunoaşte şi pe viu,
minunatele frumuseţi ale acestui sublim colţişor de glie strămoşească şi nu în cele din urmă
sufletul  cald  şi  îngăduitor,  bărbăţia  şi  hărnicia  fiilor  personajului  erou  al  acesteia,-oraşul
Slănic Prahova.
        Scuză cititorule necunoscut, eventualele inerenţe literare şi gramaticale neajunsuri,
                                    

Al tău statornic prieten,

Primar,
Constantin Meşteru

Slănic
20 septembrie 2003

CUVÂNTUL SPONSORULUI
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Am socotit  că este o datorie de onoare să sprijinim tipărirea acestei  lucrări
despre  localitatea  în  care  ne-am  născut,  am învăţat  şi  în  care  unii  dintre  noi  ne
desfăşurăm activitatea. Considerăm că lucrarea ajută în special tineretul să-şi cunoască
mai bine geografia şi istoria aşezării, să fie mândri de ea şi să lupte pentru păstarea
acestor comori de nepreţuit.  În acest cadru natural atât de prielnic, slănicenii şi-au
făcut simţită prezenţa de peste 2000 de ani. Şi-au durat case având arhitecturi specifice
neamului nostru, înconjurate de grădini roditoare, de livezi pline cu fructe. Piatra de
construcţie  şi  varul,  nisipul,  pădurile,  gipsul  şi  mai  ales  sarea,  au  contribuit  la
stabilizarea şi continuitatea lor prin vreme pe meleagurile alese de strămoşi. Mai mult
chiar,  plaiul  de  legendă  slănicean a  fost  admirat  şi  dorit  de  mulţi,   vecini  şi  mai
îndepărtaţi , care au căutat să se aşeze aici sau numai să admire şi să beneficieze de
aerul şi apele sărate ale acestei oaze de odihnă şi vacanţă.

Zona colinară pe unde îşi mână apele pârâul Slănic, cu afluienţii lui, mai ales
Praja ce-şi adună izvoarele din Dealul Comorilor şi Dealul Cetăţii de la Fântâna Rece
are însemne aparte. Ele trebuie căutate. Flora spontană este bogată în exemplare unicat
care pot concura cu succes cu oricare loc din ţară. 

Cadrului  geografic  i  se  adaugă  o  istorie  foarte  bogată  începând cu  Cetatea
dacică de la Piatra Verde, pe care, se pare, dacii o numeau Pirum, continuând cu epoca
romană când Via Salaria a lăsat urme însemnate încât se poate spune că Slănicul oferă
vizitatorilor  frumuseţi  unice.Catedralele  sării  din  adâncul  pământului  surprind  şi
înfioară în acelaşi timp pe vizitatori, dar îi fac să înţeleagă condiţiile de muncă ale
ciacănaşilor, pericolul la care se expuneau intrând şi ieşind pe scările din funie de la
multe zeci de metrii adâncime. 

Lucrarea  de  faţă  propune  o  imagine  a  unei  părţi  din  asemenea  splendori
naturale.  Ea relevă şi  comorile spiritualităţii  oamenilor care le  însufleţesc.  Cu alte
cuvinte, dezvăluie universul unei localităţi pitoreşti, cu o istorie foarte bogată, dar şi
cu un prezent pe măsura vremurilor în care trăim. Aici se dau amănunte referitoare la
folclorul  local.  La   loc  de  frunte  se  situează  splendidele  legende  legate  de  Grota
Miresei, Tunelul evadării sau vizita scriitorului francez Stendhal, dar şi la frumoasele
doine  şi  balade  creeate  de  înţelepciunea  locuitorilor  zonei.  Sentimentul  mândriei
locale sporeşte şi pe această cale. 

Autorul a simţit o sinceră chemare şi datorie când a prins să reconstituie tabloul
evolutiv al oraşului, înălţându-i un adevărat cântec de laudă, prinos de recunoştinţă
adus slănicenilor de demult şi celor de azi, care au ştiut să-şi înfrumuseţeze necontenit
aşezarea.

Suntem bucuroşi că avem prilejul de a sponsoriza această tipăritură. 

- Comitetul de Părinţi al Grupului Şcolar Slănic

- Salina Slănic

- 
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 UN BULGĂRE DE LUMINĂ CĂZUT

DIN NEMĂRGINIRE ŞI ÎNCREMENIT

ACI ÎN CLIN DE VERDEAŢĂ

Muntele de sare

           Stoica C.

CAP. 1

CADRUL  NATURAL

Staţiunea balneo-climaterică SLĂNIC - PRAHOVA este una din cele mai căutate pentru ineditul,
frumuseţea şi mai ales pentru sănătatea oamenilor.

Coordonatele de 45°13´50´´latitudine nordică şi  25°56´20´´ longitudine estică demonstrează o
bună aşezare pe glob, iar prin situarea la poalele dealurilor subcarpatice, beneficiază de condiţii foarte
favorabile de climă.

Astăzi oraşul SLĂNIC înglobează trei aşezări distincte: PRĂJANI, CENTRU şi  GROŞANI. Se
întinde pe cea mai mare parte a bazinului pârâului ce-i poartă numele dar şi pe o sumedenie de afluenţi
între care la loc de frunte se situează TĂRICEANCA, GROŞANCA şi PRAJA.

Limita nordică, spre satul SCHIULEŞTI, are în general direcţia SE - NV şi o lungime de cca. 5
Km; se desfăşoară de la MALUL DOSULUI, pe PODUL PLAIULUI ŞERBAN VODĂ, până în PLAIUL
GORGANULUI, iar ca vecini sunt satele: TEIŞANI, HOMORÂCIU, IZVOARE şi SCHIULEŞTI.

Spre vest se învecinează cu satele: SCURTEŞTI, ŞTEFEŞTI şi LIVADEA. Hotarul are o lungime
de 13 Km, şi pleacă mai întâi pe direcţia  NE - SV  din  PLAIUL GORGANULUI, coboară în  VALEA
BRĂDETULUI, apoi urcă la CRUCIŞOARA şi de-acolo coboară spre sud pe linia cumpenelor de ape.

În partea de sud are ca vecini satele LIVADEA şi VĂRBILĂU. Hotarul are mai întâi direcţia NV
- NE şi o lungime de 4 Km.

Limita estică lungă de cca. 8 Km pleacă din apropierea satului BUGHEA DE SUS, de pe curba de
nivel 600, coboară spre nord pe curba de 550 şi după cca. 3 Km coboară pe curba de 500, vecin cu satul
OLTENI. După cca. 500 m urcă PLAIUL MUSCELULUI la 600 m înălţime, apoi mai departe la 650 m,
MALUL DOSULUI, în vecinătatea satului TEIŞANI.

Perimetrul oraşului este de cca. 30 Km, iar suprafaţa de peste 39 Km2 (3904 ha din care 2581 ha
agricol, 36 ha ape şi 46 ha neproductiv).

Amplasat  în  apropierea  celor  două  importante  artere  de  comunicaţie  de  pe  VALEA
TELEAJENULUI şi  VALEA PRAHOVEI, beneficiază de legături lesnicioase între bogăţiile celor trei
forme de relief ale MUNTENIEI dar şi cele ale TRANSILVANIEI.

Face parte din categoria staţiunilor de odihnă - tratament şi turism ce se vor dezvolta continuu
pentru că se află în apropierea mai multor centre urbane: PLOPENI, 20 Km; VĂLENII DE MUNTE, 20
Km; BOLDEŞTI, 25 Km; BĂICOI, 25 Km; PLOIEŞTI, 43 Km; CÂMPINA, 60 Km; URLAŢI, 63 Km;
MIZIL, 70 Km; SINAIA, 80 Km; BUCUREŞTI, 104 Km; BRAŞOV, 106 Km; BUZĂU 112 Km. În plus
face parte dintr-o regiune unde se înregistrează valorile cele mai ridicate ale densităţii populaţiei în ţara

noastră, 164,3 loc / Km2, densitatea judeţului, faţă de numai 86,2 loc / Km2, densitatea ţării.Slănicul are o

densitate de 207 loc / Km2, deci peste media judeţului(1).

10



Căutătorii de sănătate găsesc aici 7 lacuri binefăcătoare, COMPLEXUL BALNEAR cu un număr
însemnat de proceduri, SANATORIUL ANTIASTMATIC din măreaţa catedrală a salinei vechi, dar mai
ales topoclimatul de adăpost cu aerul curat şi ionizat ce vindecă astenia fără medicamente.

“De departe zici că-i o căpăţână de zahăr

De aproape parcă-i un munte de cleştar

Cu piscuri, cu muchii tăioase, cu văi şi prăpăstii prăvalnice

Ca un munte adevărat.

Numai că stânca lui e transparentă.

Soarele îşi frânge în mii de chipuri razele când dă

peste puzderia de nestemate, din care pare a fi alcătuit “muntele”.

Fiecare ceas al zilei îi împrumută altă nuanţă: de la trandafirul

zorilor prin săgeţile de aur ale amiezii până la albastrul - verzui

al înserării.

E ca un bulgăre de lumină căzut din nemărginire şi încremenit aci pe clin 
de verdeaţă” (2)

La poalele Muntelui de sare se întind două lacuri: BAIA BACIULUI şi BAIA PORCILOR .  Aici,
ca de altfel şi la BĂILE VERZI şi BAIA ROŞIE este multă veselie. Din multe colţuri de ţară se adună mii
şi mii de oameni, bătrâni şi tineri. Primii de dragul sănătăţii, ultimii de dragul tinereţii. Glumele, râsetele,
chiotele se furişează printre cristalele însorite, se răsfrâng, se sparg cioburi, de parcă ar râde şi ar chiui
însuşi muntele.

Dacă ai fericirea să întâlneşti şi un bătrân localnic ţi-ar povesti şi legenda “GROTEI MIRESEI”
care face locul şi mai îndrăgit:

“Se spune că pe vremuri, se stabilise aici un cioban.Venise, nu se ştie de

unde păştea oile pe plaiurile noastre, pe Gorgan şi pe Plaiul Şerban Vodă, pe Zăpodia şi

pe Dealul  Comorilor, pe Dealul Cetăţii ca şi pe Praja, în Pădurea Sitaru ca şi  pe  Dealul

Ogarului. Seara se retrăgea aici în jurul lacului. Aici era stâna lui. Se pare că îl chema

IAN, iar lumea îi spunea BACIU. Avea oi multe, nici el nu le ştia câte. Avea însă un

copil. O fată. Foarte frumoasă. La soare te puteai uita, dar la ea, ba. I se dusese vestea,

departe, de frumuseţea ei. Poate şi pentru că  era tare bogată. Împlinise 17 ani. Începuse

să-i vină peţitorii. S-au perindat pe aici mulţi candidaţi. Şi mai bogaţi, şi mai săraci, şi

mai frumoşi, şi mai puţin. Nici unul nu i s-a părut Baciului potrivit pentru fata lui. Nu

erau destul de bogaţi. Nici fetei nu i-a plăcut nici unul. Ei îi plăcea unul mai de aproape,

pe care îl vedea în fiecare zi. Tot cioban era, dar mai chipeş. Slugărea zi de zi la tatăl său.

Ducea zilnic oile la păscut. Le aducea, le mulgea. Făcea brânză şi urdă. Hrănea câinii şi

iar pleca cu oile. Era frumos şi harnic de-ţi era mai mare dragul...  cânta din fluier şi mai

ales din cimpoi de răsunau toate văile. Era însă sărac lipit pământului. Pe el îl iubea fata. 
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Se întâlneau des aici sus, pe buza muntelui de sare. Priveau tot cerul, dar şi lacul

din inima muntelui.  De acolo ciobănelul  putea să-şi  vadă întreaga turmă,  iar  printr-o

şuierătură mobiliza liota de câini ca să strângă oile răzleţe. Tot de aici îi povestea  fetei fel

de fel de întâmplări, cu mieluşeii cei isteţi sau căţeluşii cei zglobii, dar şi despre luptele

pe care le încingeau lăţoşii lui  de câini cu lupii, mistreţii sau urşii care dădeau târcoale

turmei.

În ultima vreme subiectele de discuţie s-au schimbat. Erau legate de peţitorii care

se tot prezentau. Făceau mare haz pe seama lor. Că unul era lung şi deşirat, altul mic şi

burduhănos. Ce mai colo, nu-i plăcea nici unul pentru că îi era drag numai ciobănaşul. Au

început  chiar  să  se  socotească cum o  să  fie  când se  vor  lua.  Căci  se  hotărâse  să  se

căsătorească. Ştiau că Baciu dorea un ginere bogat, dar ziceau că ei sunt tineri, că toată

lumea e a lor şi că nimic nu le mai poate sta în cale.

- Află că eu fără tine nu mai vreau să trăiesc. Uite, vezi lacul ? Acolo mă arunc. În

fundul lui.

Ciobănelul nu mai putea de bucurie. O săruta şi căuta să-i schimbe gândul.

- Ia stai un pic. Dar de ce nu mă vrea de ginere ? Nu suntem amândoi

ciobani ?

Mă pricep atât de bine să îngrijesc oile încât am să-i sporesc turma. De

aceea  m-am şi hotărât. Mâine mă şi prezint la dânsul ca să stau de vorbă. A doua zi, dis

de dimineaţă, s-a dus la Baciu. Acesta a fost tare surprins de propunere, dar s-a prefăcut

că-l ascultă cu atenţie. Nu s-a arătat a fi nici bucuros,  dar nici mânios. În inima lui era

numai venin. De-abia când ciobănaşul a dat să  plece, Baciul i-a zis :

- O să mă mai gândesc. Şi, de-om mai trăi până mâine, ţi-oi da răspunsul.

Aceste cuvinte i-au rămas puternic în minte ciobănaşului şi nu putea să le

înţeleagă. Mergea şi  tot se întreba : “de ce să nu mai trăim până mâine”. Într-adevăr

Baciu făcuse un plan. A doua zi, ciobănaşul n-a mai venit după răspuns. Deşi soarele se

ridicase mult pe cer, el dormea pe cojocul lui dar... cu un junghier înfipt pe la spate drept

în inimă.
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N-au trecut prea multe zile şi la casa baciului este nuntă mare. S-a dunat

lume multă, dar mai toţi şuşotesc.

- Ce-i veni Baciului cu nunta asta aşa repede ?

- I-o fi frică socrului mic să nu se răzgândească ginerele ?

- De unde l-o fi găsit pe ardeleanul ăsta ?

- Se vorbeşte că Baciu-i sărăntoc pe lângă ginerele ăsta.

- Ardeleanul a mai fost pe-aici. Acum o lună. Nu le plăcuse. Acum uite-l

ginere. Era mare veselie. Se cânta şi se juca de răsuna toată valea. Ginerele, mai ales, era

în culmea fericirii. Se învârtea în jurul miresii ca un curcan înfoiat. Nu îndrăznea nici să-i

atingă rochia ori să-i prindă privirea, într-atâta era de frumoasă şi de împodobită. Mireasa

stătea în capul mesei,  dar nici o bucurie nu manifesta. Nu râdea, dar nici nu plângea.

Privea departe. Parcă ticluia un plan. Spre miezul nopţii, când cheful era în toi, mireasa

este  invitată   să-şi  schimbe  rochia  cu cea de nevastă după cum era  datina.   Nu s-a

manifestat nici o opoziţie, ci din contră parcă aştepta.  A cerut însă s-o lase singură în

cameră  că  se  descurcă  fără  ajutoare.  Femeile  s-au supus,  s-au  aşezat  la  masă  şi  au

continuat petrecerea. Mireasa nu s-a prea grăbit cu schimbarea.  Dar nici nu a apărut.

Mesenii au început să se întrebe de ce întârzie  mireasa. Unii au plecat spre iatacul ei. Au

bătut la uşă. N-a răspuns  nimeni. Au strigat. Iarăşi nimic. L-au chemat pe Baciu şi pe

mire. Au fost nevoiţi să spargă uşa. Camera era goală, ferestrele deschise,  iar mireasa

nicăieri.

Au căutat zile şi nopţi de-a rândul. Nu era de găsit. După câteva zile un copil a descoperit-o 

plutind aici pe lacul din inima muntelui de sare.
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Lacul antropocarstic Baia Miresii: a-munte de sare;b-lapiezuri de sare;c-aven;d:surplumbe;e-
nivele de dizolvare;f-aport de apa indulcita(Dupa Pesteri prabusite de C.Lascu si S.Sarbu)
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GROTA  MIRESEI  după prăbuşirea din anul 1999

Nu se dusese la fund. Poate că se dusese, dar sarea a scos-o la suprafaţă.  Dormea  cu  faţa-n  sus
zâmbind, frumosă şi neschimbată de credea-i că-i vie” .(2)

- Iată nepoate, zice moşul, de ce lacul acesta se numeşte Baia Baciului, iar cel din inima muntelui de sare,
Grota Miresei. .(3) 

- Frumoasă şi înduioşătoare poveste. Mă gândesc însă cât adevăr şi câtă imaginaţie s-a pus în ea.

- Păi, n-a fost nevoie de prea multă, căci la bază au stat multe fapte adevărate. Baciu nu era numai cioban
ci şi lucrător la ocnă. Avea şi el oi, dar nu aşa de multe. Fata lui se numea Elisabeta Cioboată, era chiar de
17 ani,  când, forţată de părinţi  să se căsătorească cu Dumitru Geantă, şi-a pus capăt zilelor în Grota
Miresei. Se pare că nu s-a întâmplat chiar în noaptea nunţii, ci după vreo trei zile, la 26.XI.1920.  .(4)

1.1.RELIEFUL

Slănicul  este  înconjurat  din  trei  părţi  de  dealuri  care  în  trecutul  îndepărtat  erau  puternic
împădurite şi formau o adevărată cetate.

Dacă pe Valea Prahovei contactul dintre munţi şi dealuri se face direct prin înaintarea mai mult a
munţilor spre dealuri, aici se instalează o zonă de interferenţă carpato-subcarpatică, treapta de 1000 m, de
munţi joşi şi dealuri înalte alcătuite de depozitele flişului cretacic, caracteristic muntelui, lipsită de aşezări
omeneşti compacte şi în mare parte cu funcţii pastorale.

Munţii  Grohotişu cu vîrfurile  Bobu Mare (1757 m),  Grohotişu (1766 m)  şi  Sf.Ilie  (1588 m)
asigură debitul de apă, pâraielor Bertea, Slănic şi mai ales Vărbilăului.

Din vârful Sf. Ilie se desprinde culmea Radilei, continuată prin culmea Trifoiului şi plaiul Şerban
Vodă.  Înălţimile  scad  treptat  în  Radila  Mare  (1373 m),  Trifoiul  şi  Păltinetul  (1318 m)  pentru  ca  în
continuare la contactul cu subcarpaţii să coboare la 900 - 1000 m alcătuind o treaptă de  munţi joşi.

VIOREL VASILE
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Aici văile se lărgesc dintr-o dată şi râurile încep să se despletească. Apar pante domoale, culmi
rotunjite sau teşite de o parte şi  de alta a văilor  largi.  Apar terase netede şi  etajate denumite atât de
sugestiv “poduri” cum sunt cele de la “Fântâna Rece-Cetate” sau “Piatra Verde”. Alături de unele culmi
mai  proeminente  se  desfăşoară  Depresiunea  Bazinetului  de  la  Slănic  în  interiorul  căreia  aşezările
omeneşti  s-au  înşirat  de-a  lungul  văii  şi  a  drumului  de  comunicaţie.  Livezile  şi  terenurile  agricole
alternează cu pădurile şi păşunile.

Dealurile  slănicene  constituite  din  formaţiuni  petrografice  slabe  (marne,  argile,  gresii  puţin
cimentate)  au favorizat  procesul  de erodare  al  apelor  pâraielor. Ele  au fragmentat  dealurile  în  culmi
principale direcţionate N-S şi culmi secundare E-V. Culmea vestică începe cu vârful Mare Bechet (1058
m), care este şi altitudinea maximă a teritoriului oraşului; se continuă spre sud coborând spre 950 m, în
dealul Damian, Crucişorul, 850 m; Gorganul, 520 m; Vulturul, 548 m; Giurcani, 558 m; Piscul Căţelei,
580 m şi Scoruşul cu numeroase vârfuri rotunjite şi separate între ele de şei largi.

Pe stânga pârâului Slănic culmea principală începe în extremitatea nord-estică cu Dealul Dosului,
681 m de unde pleacă Piatra Verde-Dealul Vânăt-Dealul Dacitic, 672 m, apoi coborând spre sud Dealul
Muscelului, 630 m, Dealul Comorilor, Fântâna Rece-Cetatea romană, 597 m, Sitarului, Seciu, 554 m,
Ogarului, 505 m, Boldeica, 519 m, Gâştei şi Găvanul, 563 m.

În partea de nord cele două şiruri de dealuri sunt unite printr-o culme cu direcţia SE-NV ce poartă
numele voievodului Radu Şerban, Plaiul Şerban Vodă cu o lungime de aproape 6 Km şi cu înălţimea de
640 - 700 m, pe care este aşezat satul Schiuleşti.

Aceste trei culmi străjuiesc de veacuri, ca o cetate, Slănicul în drumul lui de continuă dezvoltare.
L-au apărat în acelaşi timp de furia vijelioasă a vânturilor mai ales de cele nord-estice.

Lunca Slănicului pe care este aşezat oraşul are lăţimi variabile, de la 100 - 200 m în Groşani, la
aproape 450 m în zona centrală unde se află şi cele mai multe locuinţe şi principalele obiective social-
economice şi turistice ale oraşului. Mai la sud de Salina nouă, lunca se îngustează treptat, ajungând la 200
m în Prăjani. Înălţimile albiei pârâului Slănic scad treptat de la 500 m (în nord-vestul cartierului Groşani),
până la 295 m (la ieşirea din Prăjani); deci o pantă medie de aproximativ 20 m/Km. În Groşani panta este
mai mare, de peste 30 m/Km, iar în partea de sud, în Prăjani, între 10 şi 15 m/Km.     
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1.2.HIDROGRAFIA

Întotdeauna apele au jucat un rol primordial în viaţa omului. Slănicenii nu au fost prea răsfăţaţi
din  acest  punct  de  vedere.  Lipsa  unui  râu  cu  un  debit  bogat  a  împiedicat  o  dezvoltare  mai  mare  a
industriei slănicene. Zona respectivă aparţine bazinului hidrografic al Ialomiţei. Pârâul Slănic cu afluenţii
săi se varsă în Vărbilău, acesta în Teleajen şi împreună în Ialomiţa.

Cel mai nordic afluent al pârâului Slănic este Tăriceanca, care îşi adună apele din plaiul Şerban
Vodă, dar şi de pe dealurile Piatra Verde, Malul Dosului şi Zăpodia.

Mai bogat  în ape şi  devorator  este  cel  de-al  doilea  afluent,  Groşanca.  Îşi  adună apele  de pe
plaiurile Jariştea, Vulpea, Poiana Banului, Baia Ana, Vârtejului şi Poiana Vulpea. Când plouă abundent,
Groşanca face ravagii chiar în curţile oamenilor. Şi-a săpat o albie adâncă, uneori cu râpi prăpăstioase.
După ce-şi uneşte forţele cu Valea Fetii şi cu Cremenea, intră în Groşani cu mai multă furie.

După un parcurs de aproape 5 Km, cei doi afluenţi principali, despărţiţi de Pintenul Căpşunilor se
întâlnesc punând bazele pârâului Slănic, care se îndreaptă spre direcţia SV.

După numai câteva zeci de metri primeşte un afluent dinspre Est, Muscelul, cu toate apele de pe
plaiul cu acelaşi nume.                                                                                                          

             În dreptul Spitalului orăşenesc, Fundata aduce noi ape de pe versantul vestic,  din Plaiul
Gorganului.

Ceva mai jos îşi varsă apele adunate din Fântâna lui Duşman şi Piscul Gorganului, Vâlceaua de la
Gogon.

            Lângă Parcul oraşului, alţi doi afluenţi: Baia Verde (Vâlceaua Cărbuneanului) şi Turburea.

Ultimul trece peste ocnele Spătarului Cantacuzino de la “Noroaie” şi peste ocna de la Băican din
zona Băilor Verzi, îmbogăţind pârâul Slănic cu cantităţi însemnate de ioni de sare.

În dreptul pieţei, venind de pe versantul vestic se varsă Râga sau Gherţul, un afluent destul de
periculos. Când are apă multă iese din matcă şi curge pe Bulevardul Muncii, cărând însemnate cantităţi de
mâl şi material lemnos.

Dinspre Dealul Cetăţii şi Fântâna Rece îşi mai adună apele şi Vâlceaua de la Mihai Edu. Aceasta
curge de-a lungul străzii Morii, apoi prin curtea Salinei Slănic, pe sub poarta salinei şi linia ferată, şi se
varsă în Slănic, amintindu-ne că aici, prin secolul al XVII-lea a funcţionat una din cele mai însemnate
mori slănicene mişcată de forţa apei.

Ceva mai spre sud ne întâlnim cu Voinoaia care adună apele de pe Plaiul Ştefeştilor.Trecând prin
Ocnele Sistematica şi Baia Roşie, cară importante cantităţi de ioni saliferi.

Tot de pe partea dreaptă vine Rogozul cu ape înspumate de pe Plaiul Ştefeştilor şi mai ales de pe
Măgura. Se varsă în apropierea Atelierului Energo Utilaj, după ce a trecut pe sub strada Calea Ploieşti şi
calea ferată.

Urmează pe aceeaşi parte, dreapta, Leba cu ape sulfuroase, iar pe stânga, Boldeica.

Intrând în cartierul Prăjani, afluentul cel mai mare este Praja, cu o lungime de 3,6 Km.

Adună vâlcelele estice ale Dealului Cetăţii şi Fântâna Rece precum şi de pe Plaiul Comorilor şi Sitaru.
Multe din acestea sunt sărate, iar altele sulfuroase. 

 LACURILE  slănicene  reprezintă  una  din  marile  atracţii  ale  aşezării.  Mai  toate  provin  din
prăbuşirea vechilor ocne de sare de tip clopot. Am spus “mai toate”, pentru că nu suntem siguri că lacul
Baia Roşie a fost la origine ocnă de sare, deşi  unii  cred că a fost  una din primele  ocne deschise de
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Spătarul Mihai Cantacuzino. Când Spătarul a cumpărat jumătatea de sud a moşiei Slănicului, în 1685, s-a
gândit şi la sarea din această parte, nu numai la cea de la “Noroaie” unde era “Vârful Sării” şi “Calea
Sării”. Acestea erau la marginea moşiei şi la o înălţime destul de mare, ceea ce îngreuna exploatarea. Cred
că avea mai multe speranţe la zona Baia Roşie, dar n-a fost aşa. “Sare bună” ce “nu s-ar fi sfârşit curând”
s-a găsit  la  “Noroaie” şi  aceasta s-a deschis spre exploatare în 1691.  Terenul  de la Baia Roşie,  prin
Secularizarea averilor mănăstireşti din 1863 şi Legea Rurală din 1864 devine proprietatea unui “clăcaş”
unde va amenaja Alexandru Slăniceanu Baia Roşie. .(5)

Salinitatea apelor lacurilor oscilează de la unul la altul  depinzând de componenţa rocilor din
pereţi, de aportul izvoarelor sărate care le alimentează şi de mărimea suprafeţei supusă evaporării. Cele
mai  mineralizate,  peste  200 g/l,  sunt  lacurile  Baia  Verde,  Grota  Miresei  şi  Baia  Roşie  pentru  că  au
malurile alcătuite din sare. Procentul de sare este mai mic primăvara şi după ploi bogate (80-120 g/l) şi
creşte în perioadele secetoase datorită evaporării. Pentru adâncimi mai mari salinitatea rămâne constantă.

Turiştii  ce vizitează Slănicul sunt impresionaţi de culoarea apelor lacurilor. Culorile provin în
primul rând din salinitatea apelor iar în al doilea rând din cantitatea de materiale provenite din spălarea
versanţilor şi a malurilor. Cea mai frecventă culoare este cea verde (cu nuanţe de la verde-gălbui la verde
închis), datorită mineralizării puternice. Prezenţa oxizilor de fier la Baia Roşie imprimă apei o nuanţă
roşcată. La Baia Porcilor nămolul şi argila colorează apa în galben.

Transparenţa  apei  lacurilor  este  influenţată  de  cantitatea  particulelor  de  argilă  provenite  din
spălarea malurilor şi de existenţa unei mase organice bogate. Cele mai mari valori se înregistrează la
Grota Miresei (3,6 m), apoi în ordine Baia Verde, Baia Porcilor şi Baia Baciului.

Interesant este şi regimul termic al apei lacurilor. Se observă o mare variaţie de aspecte în funcţie
de modificările atmosferice, de adâncime şi de salinitate.

Grota Miresei, lac adânc, cu salinitate mare, bine închis, suferă o mică variaţie termică.

Vara se înregistrează o scădere normală a temperaturii de la suprafaţă spre adâncime (stratificaţie termică
directă). În celelalte anotimpuri se relevă fenomenul homeotermiei, adică se păstrează o temperatură cât
mai constantă.

La Baia Baciului, lac cu suprafaţă mare, au loc situaţii diferite. Vara se manifestă stratificaţia

directă. Iarna are loc când cea inversă, mai rece la suprafaţă şi mai caldă la adâncime, (0 °C la suprafaţă,

10°C la 1-1,5 m; 12-15°C la fund), când dihotermia (până la 1 m stratificaţie inversă, apoi directă la
adâncime). Primăvara domină dihotermia, iar toamna homeotermia şi stratificaţia directă.(6)

La Baia Verde sunt trei lacuri create prin prăbuşirea vechilor ocne. Până în anul 1996 aici erau
amenajate 3 lacuri. Cel din apropierea albiei a fost evacuat şi acoperit pentru că a fost acuzat ca vinovat
de infiltraţiile de apă din ocna Cantacuzino. S-a dovedit nevinovat, iar din anul 1998 s-a amenajat din nou
pentru baie.

Aceste  trei  lacuri  de  la  Baia  Verde  demonstrează  aceeaşi  variaţie  termică.  La  primul  lac
dihotermia se manifestă vara şi  toamna,  pe când iarna şi  primăvara  stratificaţia inversă şi  funcţie de
modificările atmosferice, de adâncime şi de salinitate homeotermică; la cel de-al doilea lac verde (de est)
vara  şi  toamna  se  manifestă  stratificaţia  directă  combinată  sub  4  m cu  homeotermia,  iar  iarna  şi  la
începutul primăverii, dihotermia(7); de aceea nu trebuie să ne surprindă că unele persoane chiar vârstnice
fac baie în lunile de primăvară şi spun că apa este caldă. 

Mai trebuie precizat  că deşi  lacurile sunt  destul  de sărate,  în nopţile cele mai  friguroase apa
lacurilor îngheaţă la suprafaţă.
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Localitatea beneficiază şi de patru izvoare minerale, toate în cartierul Precista. Două pe Valea
Leba, ”la Arnăutu”, iar celelalte pe cursul superior al pârâului Praja. Fac parte din grupa apelor sulfuroase
clorurate, sulfatate sodice, calcice, hipotone. Locuitorii din această parte a oraşului o folosesc pentru băut
şi mai ales pentru adăpatul vitelor. “Pe vremuri, spunea Al. Slăniceanu, cei care foloseau aceste ape erau
cei mai sănătoşi din localitate”(8). Este dureros că acum când avem în localitate Complexul Balnear să nu
valorificăm aceste izvoare minerale pe care strămoşii le-au apreciat foarte mult.

Acelaşi învăţător din secolul trecut , Al. Slăniceanu, mai menţiona Fântâna de la Gogon că ar fi
avut proprietatea “de a curăţa petele de pe obraz”(9). Este probabil un alt izvor mineral nevalorificat de
care edilii oraşului ar trebui să se ocupe aşa cum actualul primar Constantin Meşteru a făcut cu Fântâna
de la Duşman.

În ultimii ani, după betonarea şoselei spre Teişani, din zona Piatra Verde a apărut cel de-al optulea
lac, dar dulce, nu sărat. Acesta face deliciul copiilor din Groşani.

          

Caracteristicile morfologice şi chimice

ale lacurilor sărate din Slănic-Prahova

Nr.

crt.

Lacurile Altit 

   m

Supr

   m²

Volum

   m³

Lung.

   m

Lăţim

    m

Adânc

   m

culoare Salinitate

    g/l

1 Baia Baciului 416 6100 18945 130 62 7,25 Galben-
verzuie

80-110

2 Lacul Miresei 416,5 1300 39000 46 38 32 Verde Peste
260

3 Baia Porcilor 417 1520 620 85 25 1 Galben 130

4 Baia Roşie 370 680 730 32 22 1,20 Roşu-gălbui 130-260

5 Lacul Verde 1 388 1025 4750 49 32 32 Galben-
verzuie

240-270

6 Lacul Verde 2 395 1260 6616 48 44 17,5 Verde-gălbuie 230-275

BAIA ROSIE

VIOREL  VASILE  
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7 Lacul Verde 3 395 1020 13650 45 33 40 Verde 120-280

                                                                                      (după I.Pişota, V. Trufaşu, Gh. Giumpalac)

1.3.CLIMA

Bazinetul de la Slănic, desfăşurat la altitudinea de 400-425 m, bine închis în trei părţi de dealurile
subcarpatice, cu înălţimi între 600-800 m, beneficiind de mai mulţi factori climatici favorizanţi, are un
minunat topoclimat de adăpost.

Aşezarea pe glob, în zona temperată, pe paralela de 45° nord, oferă un prim factor favorizant.

Terminarea bruscă a muntelui printr-o diferenţă de nivel de 200-300 m, crează posibilitatea unor
efecte fonale (foenale), vânturi calde şi uscate care se formează la trecerea unor mase de aer peste culmea
Grohotişului  asemănătoare  cu  fonul  Elveţian  şi  cu  Vântul  Mare  din  Munţii  Făgăraşului.  Localnicii
numesc acest vânt Munteanul, mâncătorul de zăpadă.

Alt  factor  local  favorizant  este deschiderea văii  către  regiunile joase de câmpie care  duce la
pătrunderea maselor de aer cald sudic şi stagnarea lor datorită “paravanului montan” din nord.

Configuraţia  reliefului  constituie  un  alt  factor  favorizant.  Mai  toţi  versanţii  slăniceni  au  o
expunere sud-vestică, sud-estică şi chiar sudică. Aceasta permite realizarea unei radiaţii solare de circa

120 Kcal/cm²/min şi a unei durate anuale de strălucire a soarelui de aproape 2100 ore.(10)

Ca urmare a acestor factori temperatura medie anuală înregistrează valori între 8° C şi 10 °C (9-

10 °C pe văi şi 8-9 °C pe înălţimi), faţă de 1-2 °C în zona de munte şi 10 °C în cea de câmpie.(11)

Iernile  sunt  destul  de  friguroase,  totuşi  mai  blânde  decât  în  Câmpia  Română,  fiind  o  zonă
adăpostită de crivăţ. Durează de la mijlocul lunii decembrie până la mijlocul lunii martie, iar  temperatura

medie lunară oscilează între 0,1  °C în decembrie şi -2  °C în ianuarie, în timp ce în Munţii Grohotişu

coboară la -8  °C, iar în zona de câmpie la sub -3  °C, datorită aerului rece şi  greu,  masat  pe fundul
depresiunii Câmpiei Române. Este fenomenul numit inversiune termică, care face să fie mai cald la deal
decât la câmpie. Despre acest fenomen deosebit auzim destul de des la Buletinul meteorologic, dar nu
numai pentru luna ianuarie, ci şi pentru celelalte luni de iarnă, precum şi pentru unele zile de primăvară şi
toamnă.

Temperaturi  sub 0  °C apar încă din luna noiembrie,  dar  frecvent  numai  din luna decembrie,
prelungindu-se şi  în martie.  Gospodarii  harnici  slăniceni  mănâncă şi  în noiembrie pătlăgelele roşii  şi
fasole verde din propria grădină, bineînţeles acoperite cu folie de plastic împotriva brumelor  târzii.

23



Regimul termic al aerului la două staţiuni metorologice apropiate de altitudinea Slănicului
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Pătârlagele - temp. medie anuală 9,6

Regimul precipitaţiilor atmosferice la două staţiuni meteorologice

            apropiate de altitudinea Slănicului (cantităţi medii lunare şi anuale)
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Nr. de zile cu ploaie 73,4 Nr. de zile cu ploaie 93

Nr. de zile cu ninsori 30,4 Nr. de zile cu ninsori 30

Nr. de zile cu zãpadã 44,7 Nr. de zile cu zãpadã 45

Nr. de zile cu ceaþã 31,3 Nr. de zile cu ceaþã 33

Media anualã 826,5 mm Media anualã 635,8 mm

De  reţinut  că  Slănicul  deţine  recordul,  pe  judeţ,  în  ceea  ce  priveşte  cantităţile  maxime  de
precipitaţii căzute, în timpul verii, în 24 de ore: 122 mm, faţă de 121 mm la Doftana şi 115 mm la vârful
Omu.(12)
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Precipitaţiile solide din timpul iernii asigură un strat de zăpadă cu grosimi variate şi care, datorită
temperaturilor scăzute durează în jur de 45 de zile, în timp ce la vârful Omu atinge 218 zile. Zăpada
formează o platformă călduroasă pentru pomii noştri, iar precipitaţiile asigură o  vegetaţie bună pentru
recolte bogate.

Regimul eolian se caracterizează prin predominanţa vânturilor de V, S, NE, NV.

                                         Circulaţia maselor de aer în Slănic-Prahova(13)
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Nebulozitatea slăniceană este influenţată de manifestările foenale şi de topoclimatul de adăpost.
Acestea fac ca aerul ceva mai uscat decât valorile altitudinii regiunii, media anuală fiind de 5 zecimi,
ajungând în august la 3,5-4 zecimi, faţă de 6,0-7,2 zecimi la munte.

În ceea ce priveşte precipitaţiile anuale ne situăm între 600 - 800 mm în funcţie de deplasarea
maselor de aer şi a fronturilor dinspre Atlantic sau dinspre continent şi de prezenţa sau absenţa condiţiilor
favorabile convecţiei. Astfel, în Slănic, ca de altfel în întreaga ţară, cele mai mari cantităţi de precipitaţii
cad în lunile iunie - iulie când aerul umed dinspre ocean pătrunde până în regiunile noastre, fenomen
căruia i se asociază şi intense procese de convecţie, producând ploile torenţiale de vară. A se vedea şi
hărţile: “Repartiţia cantităţilor medii de precipitaţii” şi graficul “Regimul precipitaţiilor medii atmosferice
la două staţii meteorologice apropiate de altitudinea Slănicului”.

         

   1.4.SOLUL

Solul,  adică  stratul  afânat,  moale  şi  friabil  de  la  suprafaţa  scoarţei  este  produsul  rocilor  sub
influenţa factorilor pedogenetici: climă, microorganisme, vegetaţie şi relief.
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Deşi condiţiile climatice sunt mai blânde decât în zona muntoasă, formarea şi evoluţia solurilor
slănicene au fost frânate de manifestarea puternică a eroziunii.

Distingem trei feluri de soluri: solul brun de pădure, solurile negre de fâneaţă şi pseudorenzinele.

1. SOLUL BRUN DE PĂDURE, de numai 127 ha, s-a format sub vegetaţia pădurii de foioase în
condiţiile unui climat temperat semiumed cu veri calde, pe roci mamă din argile gălbui sărace în elemente
bazice. Au textură mijlocie şi o reacţie acidă, iar conţinutul în elemente fertilizante este mijlociu. Numai

22 ha sunt dezvoltate pe pante mici de 5 - 8° şi deci slab erodat.

Celelalte 105 ha sunt puternic erodate pe pante de 15 -20°. Aceste suprafeţe se întind pe panta de răsărit a
oraşului, în Groşani, la Fântâna Rece şi mai ales în Prăjani. Se încadrează la categoria de pretabilitate
arabil, cu măsuri antierozionale simple şi restricţii mici, fiind favorabile pentru cultura secarei, cartofului
şi plantelor de nutreţ ca trifoi şi lucernă.

Lucrările solului trebuie să se execute numai pe curba de nivel, iar asolamentul va fi constituit
obligatoriu din neprăşitoare.

2. Din grupa a II-a fac parte, numai 56,5 ha, SOLURILE NEGRE DE FÂNEAŢĂ. Au o textură
grea,  slab  alcalină,  cu  conţinut  mijlociu  în  humus,  azot  şi  fosfor  mobil  şi  foarte  bogate  în  potasiu
schimbabil pe un pat de rocă mamă format din argile marnoase.

3.  PSEUDORENZINELE  formează  a  III-a  categorie  de  soluri.  Ele  au  substratul  litologic,
reprezentat  prin  marne  şi  marne  cu  fragmente  de  calcar  la  soluri  cu  textură  grea  şi  reacţie  neutră;
conţinutul  în  humus  şi  azot  este  mijlociu,  slab  aprovizionate  cu  fosfor  mobil  şi  bogate  în  potasiu
schimbabil.Sunt recomandabile pentru fâneţe, păşuni şi plantaţii pomicole mai ales prunului.

  STRUCTURA ŞI SUPRAFAŢA CATEGORIILOR DE FOLOSINŢĂ   A   TERENURIULOR

     Tipuri de utilizare        1894                      1964                         1988    
                                            ha                         ha     %            ha             %
      Suprafaţa agricolă                            2834,31    59,6        2581         66,1      
      Arabil                           380                  69,57      2,4            89           2,3
      Păsuni                                              1103,12     38,7        1346         34,5
      Fâneţe                         1587             1350,84     47,5          669         71,1
      Vii                                                          0,03      0,01             1           0,02                                  
      Livezi                           150                319,75     11,2          476         12,2
      Total din care:                                                                    2581
      Unităţi de stat                                                                     1150         44,5  
      Gospodării particulare                                                       1430         45,5
      Fond forestier                                   1204,08     27,3         1012         25,9       
      Alte suprafeţe                                            361,83       8,2             311            8                                
      Ape                                                                                                  34            0,8

      Drumuri                                                                                          52,57       1,4 

      Construcţii                                                                                     178,24      4,5 

      Neproductiv                                                                                     46,19      1,3

      Total general                                            4407                            3904   

    Obs: Se observă multe neconcordanţe. În primul rând diferenţă între suprafaţa totală  (503 ha). Sunt
suprafeţele pierdute de locuitorii Slănicului prin decretul 115/1959, recăpătate prin legea 18 din 1991
(prin anexa 19 - SCPP Măgurele - 388 petenţi au primit 263 ha şi acţiuni 238 ha, iar prin Anexa 20 -
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Primăria Slănic -146 petenţi au primit 130 ha şi în fine prin Anexa 15 - păduri - 395 petenţi au primit 191
ha păduri).

STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR  PE DEŢINĂTORI –1988(14)

Deţinători          Arabil         Păşuni         Fâneţe       Vii         Livezi         Total agricol

SCAP Măgurele           -                589,3               -              -               -                 589,3

JEELIEF Prahova        -                  -                     -              -              0,29                 0,29

Cons.Popular              4,50            517,94          17,07         -              8,83             548,34

Total din care:

Spitalul orăşenesc            -              -                   -                  -             1,10               1,10

Individuali                     84,00     237,25         641,23            1,0      466,58         1430,06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total unit.agric.             88,50   1344,50         658,30            1,o      475,70         2568,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerul Silvic              -              1,15           10,20             -            -                   11,35

Salina                              0,50         -                  --                  -            -                     0,50

M.T.Muzeul Sării

Slănic                               -              0,35             0,35             -            0,30               1,15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total unit.neagricole       0,50         1,50           10,70             -            0,30              13

TOTAL GENERAL   89,00    1346,0           669,0              1,0     476,0            2581,00

1.5.VEGETAŢIA

Vegetaţia  actuală  diferă  mult  faţă  de  cea  din  trecut  pentru  că  omul  a  intervenit  cu  multă
eficacitate. În primul rând că, pe măsura  dezvoltării  aşezărilor, a căilor de comunicaţie şi  a  terenului
agricol,  pădurea  a  fost  treptat  defrişată  în  favoarea  păşunilor,  livezilor,  culturilor  cerealiere  şi  a
construcţiilor.

Pe vremuri pădurea acoperea ca o pânză imensă aproape întreg teritoriul localităţii coborând de
pe vârfurile dealurilor la vale în perdele groase de fagi, stejari şi chiar brazi.

Nomazii se îngrozeau de ea şi o numeau “pădure nebună”. Oamenii locului, ei înşişi o numeau
“pădure  merie”,  “pădure  cumplită”,  “pădure  surdă”,  “codru  adânc”.  Totuşi,  aici  a  găsit  omul  loc  de
adăpost şi de trai. “Codrul frate cu românul” nu e o vorbă spusă în vânt, nici o simplă figură de stil, ci
expresia unei realităţi istorice.

Pădurea le oferea multiple feluri de foloase. Mai întâi la vreme de bejenie, pădurea le era adăpost
sigur. Când “dădeau tătarii”, hoardele lor fiind din vreme anunţate prin şirul de focuri ce se aprindeau
dinadins, “dând şfară în ţară”, de-a lungul unei reţele de aliniamente având legătura de vedere între ele,
oamenii băjeneau în pădure, îşi încărcau tot calabalâcul în care, lada cu boarfe şi scule, râşniţele de mână,
ţesturile de copt pâine, sacii cu hrană. Carele lor erau cu două proţapuri, spune tradiţia, ca să li se poată
schimba lesne direcţia de mers printre copacii deşi ai pădurii. Acolo îşi ridicau, la iuţeală case de adăpost,
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bordeiele ce aveau la intrare, în pantă, un gârlici, apoi odaia cu vatră peste care un coş larg ducea fumul
până dincolo de acoperişul constituit din paie şi pământ. Cuptorul lipsea, fiind înlocuit cu ţestul. Sub el se
făcea focul şi după ce se încingea bine, ţestul se aşeza peste alimentele ce urmau să fie gătite; jarul se
punea deasupra şi în jurul ţestului. Din această încăpere cu vatră se deschideau lateral încăperi, folosite
drept cămară şi odaie de locuit sau chiar grajd pentru vite.

Bătrânii  povestesc  că  tătarii,  voind  să  prindă  robi,  căutau  prin  păduri,  ca  să  înşele  oamenii,
strigând: “Mărie, Ioană, ieşiţi că au plecat tătarii”.

În acelaşi scop tătarii se mai foloseau de pasărea numită “nagâţă” sau “pasărea tătarilor”,cu care
se  aflau  într-o  stranie  asociaţie:  nagâţa  căuta  locurile  de  refugiu  în  pădure,  ale  băjenarilor,  se  rotea
deasupra lor,  trădându-le  astfel  ascunzişurile,  pentru a  primi  drept  răsplată,  leşurile  celor  omorâţi  de
tătari(15).

Dar pătrunderea în pădure era totuşi primejdioasă, pentru că ai noştri o foloseau şi ca armă de
război. Se ştie cum tăiau copacii în aşa fel încât abia să se mai ţină în picioare şi la timpul potrivit, îi
prăvăleau unii peste alţii, “huială”, zdrobind oştile căzute în astfel de capcane.

Dar mai de preţ era pădurea prin faptul că prilejuia oamenilor o hrană zilnică.Vânătoarea de pildă
nu era ca azi, un simplu sport, ci izvorul unei alimentaţii de bază.

În pădure, cu tot felul de arme şi capcane, se vânau fiarele şi vietăţile mai mărunte. Mai erau, pe
vremuri, prin păduri, albine sălbatice care roiau prin copaci găunoşi. Se culegeau şi tot felul de plante,
poame, iască, pere şi mere pădureţe, bureţi şi ciuperci, unele comestibile, altele bune de leac sau alte
treburi. În anii de secetă, de prăpăd adus de lăcuste sau războaie, satele recurgeau aproape numai la aceste
resurse alimentare ale pădurii, la aşa numita “alimentaţie de foamete”(16)

Astăzi pădurile nu mai formează masive mari, ci numai petice răspândite mai ales pe creştetul
dealurilor. Slănicul, cu peste un sfert din suprafaţa sa împădurită, ocupă un loc privilegiat.

Prin altitudinea de peste 400 m. oraşul Slănic face parte din etajul stejarului, partea superioară a
acestuia şi partea inferioară a etajului fagului. Esenţa dominantă este fagul ( Fagus sylvatica), 35 m. Este
cel mai bun lemn de foc, dar prin distilare uscată se poate obţine şi acid acetic, gudroane şi alte produse
chimice.  Fagul trăieşte în amestec cu alte specii de foioase şi de răşinoase. Astfel în partea de sud, în
Prăjani, mai găsim următoarele esenţe:

Stejarul pufos (Quercus pubescens), 50 m, foarte căutat pentru construcţii grele, la fabricarea
mobilei,  a  parchetului,  la  tâmplăriile  masive,  iar  rumeguşul  conţine tanin de mare  folos  în tăbăcării.
Astăzi, pe piaţa comercială internaţională, lemnul de stejar de calitate superioară este plătit de 10, 20 şi
chiar de 30 de ori mai bine decât lemnul de răşinoase destinat industriei celulozei. Iată de ce, când este
vorba de aceşti arbori, pădurea nu poate fi tăiată mai devreme de 160 - 200 de ani în cazul gorunului şi
stejarului şi de 140 de ani atunci când este vorba de fag.

Gârniţa (Quercus frainetto), 40 m, folosit în construcţii, la fabricarea grinzilor, traverselor şi ca
lemn de foc.

Cerul (Quercus cernis), 30 m.

Gorunul  (Quercus petraea),  40 m,  bun pentru construirea traverselor de cale ferată, stâlpi de
telegraf, parchete, doage, mobilă etc.

Carpenul (Carpinus betelus), 20 m, folosit şi ca arbore ornamental, în construcţii şi ca lemn de
foc.

Mesteacănul (Betula pendula), 30 m, în construcţii ornamentale, ca arbore ornamental în parcuri,
chiar ca lemn de foc, dar şi medicinal.

Ulmul (Ulmus milor), 30 m, bun în rotărie, pentru căruţe şi alte unelt e agricole.
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Plopul  negru  hibrid (Populus  cana),  30  m,  cultivat  în  plantaţii  forestiere  şi  de-a  lungul
drumurilor.

Frasinul (Fraxinus excelsior), 40 m, lemn pentru mobilă, instrumente muzicale, căruţe, rotărie.

Pluta (Populus nigra), 30 m, meliferă.

Teiul (Tilia cordata), flori medicinale şi melifere; arbore ornamental, chiar în parcul oraşului dar
şi pe mai multe străzi centrale.

Paltinul (Acer platanoides), 40 m, lemn căutat pentru tâmplărie, industria mobilei, parchete şi
instrumente muzicale.

Jugastrul  (Acer campestre),  15 m,  bun în industria mobilei,  pentru unelte agricole,  căruţe şi
instrumente de desen.

Stratul arbustiv îmbracă pădurea cu tufişuri de:  Păducel, Sânger, Corn, Lemn câinesc, Călin,
Alun, Salcia şi Răchita roşie.

Primăvara  înainte  de  înfrunzirea  arborilor,  stratul  ierbaceu  erupe  de  mulţimea  multicoloră  a
plantelor  de  primăvară,  ca:  Ghiocei,  Untişor,  Brebenei,  Viorele,  Floarea  Paştelui contribuind  la
splendoarea pădurilor noastre.

După ce coroanele arborilor  se împlinesc cu frunze,  flora stratului ierbaceu se reduce.  Dintre
gramineele care mai trăiesc aici, enumerăm: Golomăţul, Păişul de pădure, Drobiţa, Cucuta de pădure,
Mierea ursului, Rotungioara, Feriga, cele mai multe medicinale şi melifere.

În  partea  nordică  a  localităţii,  în  pădurile  noastre,  fagul  trăieşte  asociat  cu  multe  specii  de
răşinoase  ca:  Molidul,  (Picea  abies)  50  m,  coroană  piramidală,  lemn foarte  căutat  pentru  tâmplărie,
construirea avioanelor, lemn de rezonanţă pentru instrumente muzicale, fabricarea hârtiei şi  celulozei,
scoarţa  conţine  10  -  11%  tanin  pentru  tăbăcării.  Industria  chimică  obţine  terebentină,  colofoniu  şi
gudroane prin distilarea răşinii.

Zada, Laricele (Larix decidua), 50 m, singurul conifer cu frunze căzătoare, arbore ornamental,
lemnul foarte folosit în fabricarea mobilelor fine.

Pinul (Pinus sylvestris), 40 (50) m, folosit în construcţiile miniere, pentru obţinerea chinorozului,
terebentinei, colofoniului şi gudronului.

Încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea institutorul Alexandru Slăniceanu deplângea politica de
exterminare a pădurilor: “molidul este de asemenea exterminat şi în curând acest chiparos al munţilor
noştri va lăsa doar numele său frumos, ca şi frumuseţea crăcilor ce-l  alcătuiesc printre care ciripesc mii
de glasuri ale păsărilor sălbatice. Bradul a ajuns aproape de capătul aceleiaşi căi nenorocite, iar sorbul şi-
a lăsat numai numele”(18). Într-adevăr pădurile destinate agrementului, cele situate în vecinătatea oraşelor
plătesc încă tribut deficienţelor de comportament, superficialităţii cu care se mai tratează încă, din păcate,
de către mulţi dintre cetăţeni, normele privitoare la protecţia mediului înconjurător.

În Slănic a existat preocuparea pentru ocrotirea pădurilor prin plantarea cu puiet a unor terenuri
defrişate şi  râpoase. Astfel,  terenurile de la Groaza, Sitaru, Schiuleşti  au fost plantate cu pin, zadă şi
molid, pădurea de la Fela cu plop şi tei, iar la Fântâna Rece şi la Iedu cu salcâm (Robinia pseudocalia), 25
(30) m cu flori medicinale şi melifere, lemnul foarte căutat pentru rezistenţa lui, iar prin rădăcinile lui
foarte lungi şi puternice ajută la fixarea terenurilor erodate şi nisipoase.

În  solul  pădurii  bogat  în  humus  îşi  găsesc  hrana  multe  ciuperci  comestibile  ca:  Sbârciogul,
Urechiuşa şi Ghebele.

Printre pâlcurile de pădure se întind fâneţele şi păşunile cu o sumedenie de plante cum ar fi:
Trifoiul alb, meliferă,  Trifoiul roşu, meliferă,  Sparceta, meliferă şi furajeră,  Măzărichea, meliferă şi
furajeră, Vătămătoarea, furajeră, Osul iepurelui, medicinală, Sulfina, medicinală şi meliferă, Ghizdeiul
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mărunt, meliferă, Lemnul dulce, medicinală, Măcrişul, medicinală, Pojarniţa, medicinală şi colorantă
pentru băuturi alcoolice,  Rostopasca, medicinală,  Rapiţa, furajeră chiar şi rădăcina, iar din seminţe se
obţine ulei  bun în  alimentaţie dar mai  ales la fabricarea săpunurilor  şi  la  ungerea maşinilor,  Traista
ciobanului, o buruiană dăunătoare semănăturilor, dar medicinală. Urda vacii, buruiană dăunătoare, Napi
cureceşti, furajeră, Usturoiţa, medicinală, Toporaşi, medicinală, Trei fraţi pătaţi, medicinală, Garofiţa,
Urzica  Mare,  medicinală,  tonifiantă,  alimentară,  furajeră,  Urzica  moartă,  furajeră,  meliferă,  florile
medicamente,  Troscot,  furajeră, medicinală,  Scânteiuţa,  medicinală,  Ciuboţica cucului,  medicinală şi
ornamentală,  Merişor,  Saschiu,  decorativă,  Lumânărica  pământului,  Măselariţa,  medicinală,
Păpălău,  Tătăneasa,  medicinală,  Iarba şarpelui,  colorantă,meliferă,  medicinală,  Nu mă uita,  floare
foarte  căutată,  Mierea  ursului,  medicinală,  Limba  boului,  colorantă,  medicinală  şi  furajeră,
Lumânărica,  medicinală,  Degetar galben,  Izma  bună,  medicinală,  Cimbrişor,  medicinală,  Şovârf,
meliferă,  medicinală,  Rotungioara,  meliferă,  medicinală,  furajeră,  Sânziene  galbene,  odorante,
Clopoţei, Păpădia, medicinală, Cicoarea medicinală, din rădăcină se prepară surogatul de cafea şi se mai
extrage  inulina,  utilizată  la  fabricarea  alcoolului,  Părăluţe,  decorative,  Susai,  buruiană,  Coada
şoricelului, medicinală, Podbalul, medicinală, Cruciuliţa, Margarete, Pelinul, medicinală, se foloseşte
la  aromatizarea  vinului,  absintului  şi  a  vermutului,  Clococean,  Brusturul,  medicinală,  Albăstriţa,
meliferă, Ciulinul, Pălămida, buruiană dăunătoare fâneţelor, dar furajeră, Viorele, medicinale, Brânduşa
de toamnă,  colorantă, medicinală,  Măseaua ciutei,  Ceapa ciorii,  Pirul,  medicinală,  Firuţa,  Floarea
broştească (Ochiul  broaştei),  Floarea  de  leac,  Dediţei,  medicinală,  Barba  ursului,  medicinală,  se
foloseşte la lustruirea lemnului datorită siliciului din tulpină, Muşeţel, medicinală.

             Nu trebuie să uităm că în flora spontană slăniceană trăiesc şi unele specii foarte rare şi de o mare
frumuseţe. Plaiurile Prăjaniului s-au dovedit primitoare cu o floare de origine tropicală orhideea Papucul
doamnei (Cyprideum calceolus). A fost descoperită de fotograful amator Viorel Vasile. Pe dealul Piatra
Verde trăieşte şi ne minunează Crinul de pădure care trebuie ocrotit chiar prin lege.

LILIUM MARTAGON

Ţinând seama de faptul că în flora spontană a Slănicului trăieşte încă o plantă foarte rară, pe cale
de dispariţie, Consiliul de Ocrotire a Naturii a Judeţului Prahova a cerut, la 3 XII 1982, Primăriei oraşului
Slănic  să  creeze  la  Piatra  Verde  o  Rezervaţie  botanică  pentru  CRINUL  DE  PĂDURE   (LILIUM
MARTAGON).

A fost identificat numai pe suprafaţa nordică a masivului de tuf dacitic verde de la Piatra Verde pe

o suprafaţă de 1500 m² (60 m x 25 m) între altitudinile 620,06 - 622,4 - 623,46 m pe partea superioară,
spre sud, unde este creasta masivului şi 588,15 - 595 m în cea inferioară).

Importanţa ştiinţifică: Este singurul loc din Slănic unde s-a găsit LILIUM MARTAGON, plantă
inclusă de C.M.N. din cadrul Academiei Române în lista speciilor ce se vor propune spre ocrotire pe
întreg teritoriul ţării.

Motivul ocrotirii: ameninţarea cu dispariţia din cauza caprelor care-i consumau frunza.

             Dacă Consiliul Orăşănesc nu i-a dat atenţie în schimb domnul Mihai Niculescu l-a plantat  la el
acasă,în Piaţa Cuza Vodă,nr.16.La fel a făcut şi subsemnatul, în str.Brâncoveanu nr.17.În ultima vreme
fotograful amator Viorel Vasile l-a descoperit şi în Prăjani,la Şipoţel.

Planta are o tijă de 50-60 cm cu mai multe flori tip cerceluş de culoare roz-mov, cu 6 petale. Dacă
le-am ocroti cum trebuie, s-ar putea organiza un Festival al Crinului de pădure, la 1 mai,când înfloreşte.

            Ciupercile  comestibile de  fâneţe  formează  deliciul  gastronomic  al  slănicenilor:  Creasta
cocoşului, Ciuperca de câmp, una din cele mai apreciate ciuperci, Flocoşelul, Mânătarca sau Hribul,
Bureţii galbeni, Râşcovul, Iuţarii.
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Cresc  însă  şi  ciuperci  otrăvitoare  de  care  trebuie  să  ne  ferim:  Hribul  ţigănesc,  Vineţica şi
Popenchi.

Plante alimentare cultivate în Slănic: Bame, medicinale, Morcovul, Pătrunjelul, condimentar,
Ţelina, Mărarul, aromatic,  Leuşteanul, condimentar şi medicinal,  Chimen, condimentar şi medicinal,
Varza,  Gulia,  Conopida,  Ridichea,  Cimbrul,  condimentar  şi  melifer,  Castravetele,  folosit  şi  în
cosmetică,  Bostan, dovleacul furajer, cel turcesc şi alimentar, seminţele medicinale, Lăptuci, ca salată,
Ceapa,  medicinală,  Usturoiul,  Hreanul,  condimentare  şi  medicinale,  Sfecla,  Cartoful,  folosit  şi  în
industria amidonului, glucozei, dextrinei, spirtului, pentru fabricarea cauciucului sintetic, nutreţ pentru
animale, Pătlăgele roşii şi Vinete, Ardei şi Fasole.

Flori cultivate. Nu trebuie să existe casă fără flori. Cele mai căutate sunt: Micşunelele ruginite,
decorative şi medicinale, Hodoleanul, meliferă, rădăcina se foloseşte ca salată, iar împreună cu frunzele
ca  legumă,  Conduraţi,  Nemţişori,  ornamentali,  Nalba,  medicinală  şi  meliferă,  Macul  de  grădină,
Pâinea porcului, ornamentală şi medicinală, Liliacul, arbust ornamental, uleiul eteric extras din flori se
foloseşte în parfumerii,  Iasomia, arbust decorativ, florile folosite în parfumerie,  Petunia ornamentală,
Gura  leului,  Busuiocul,  aromatic  şi  medicinal,  Gherghina,  Dalia,  Crăiţele,  Vizdoagele,
Cârciumăresele,  Gălbenelele,  indispensabile  pentru sănătatea oamenilor, Filimica,  medicinală,  în
industria parfumului şi a săpunului, dar atenţie, otrăvitoare,  Narcisa, Stânjenelul, Bujorul, Panselele,
Gladiolele, Regina nopţii, Ochiul boului, Muşcata, Trandafirul, Hortensia de grădină.

Locul principal în agricultura slăniceană îl ocupă pomii fructiferi: Prunul (Prunus domestica) 10
m, cel mai răspândit, pentru că fixează şi terenurile slab consolidate, valorificând terenurile improprii
pentru  alte  culturi,  folosit  în  industria  alimentară  pentru  fabricarea  marmeladei,  compoturilor,  prune
loşnite sau opărite, dar şi pentru vestita “ţuică de Slănic”. În ultima vreme s-au înmulţit dăunătorii iar
producţia scade simţitor. Mărul (Malus domestica) 10 m, melifer, lemn bun pentru tâmplărie şi sculptură,
dar mai ales în industria alimentară; în ultima vreme, în distilerii pentru “rachiul de mere”. Părul (Pyrus
communis)  4 -  20 m,  în industria alimentară,  distilerii  pentru “rachiul  de pere”,  iar  lemnul  căutat  în
construcţii şi tâmplărie;  Gutuiul (Cydonia oblonga) 1 - 8 m, în industria alimentară, florile, fructele şi
seminţele au aplicaţii  în  medicină,  lemnul  bun în tâmplărie.  Cireşul  (Prunus avium)  20 m,  industria
alimentară, meliferă şi medicinală, fructele gustoase şi hrănitoare servesc şi prin uleiul extras la fabricarea
săpunurilor,  preparatelor  cosmetice,  a  vopselelor  şi  lacurilor.  Din  scoarţă,  coji  şi  fructe  se  obţine  o
substanţă colorantă cafenie. Lemnul de calitate superioară se foloseşte în industria mobilelor fine şi în
sculptură. Vişinul (Cerasus vulgaris) 8-10 m, fructele comestibile şi în industria alimentară, medicinală şi
meliferă. Piersicul (Prunus persica), 6 m, fructele comestibile şi în industria alimentară, dar rezistă greu
în Slănic. Caisul (Prunus armenica) 10 m, fructe comestibile, în industria alimentară, melifer; nu rezistă
prea mulţi ani din cauza brumelor târzii de primăvară. Viţa de vie (Vitis vinifera) nu prea dă rezultate, dar
mai toţi gospodarii au câţiva butuci în curte. Coacăzul roşu (Ribes rubrum) şi negru (Ribes nigrum) 1 -
1,5 m, cu fructe comestibile, folosit în industria alimentară, medicinală pentru extragerea vitaminei C,
meliferă, dar şi pentru fabricarea unui vin negru vârtos.Există şi coacăz alb.Smeurul (Rubus idaeus)1-
2,5m 

 melifer,  medicinal,  alimentar.  Cătina  albă (Hippophae  rhamnoides)  1-2  m,  meliferă,  medicinală,
alimentară, pentru fabricarea vinului,  dar şi  pentru garduri.  Dudul (morul) 10 m, comestibil,  frunzele
pentru viermii de mătase. Socul (Sambucus nigra) 4-5 m, medicinal, băuturi răcoritoare.

           La sfârşitul secolului trecut în Slănic erau: 84000 pruni, pe o suprafaţă de 140 hectare, 3000 meri,
1200 peri, 2500 nuci, 150 duzi, 200 cireşi, iar fâneţele produceau cam 1760 care cu fân, la o populaţie de
“4488 suflete”(19).Astăzi suprafaţa arabilă a crescut la 78 ha, livezile la 485 ha,  păşunile la 1347 ha,
fâneţele la 670 ha şi viile la 1 ha în detrimentul pădurilor care au ajuns la 1012 ha.
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1.6.FAUNA

Covorul vegetal atât de bogat şi variat, dar mai ales pădurea au constituit domeniul de viaţă a
numeroaselor vieţuitoare, asigurându-le hrana necesară şi adăpostul. Iată pe cele mai însemnate: Veveriţa,
Iepurele, Vulpea, Căprioara ,Mistreţul, Pisica sălbatică, Nevăstuica, Bursucul (viezurele), Dihorul,

Harta rezervaţiei geologice şi botanice

Lilium Martagon Piatra Verde
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Lupul,  Ursul,  Şobolanul  negru,  Şoarecele  de  casă,  Şoarecele  pitic,  Cârtiţa  (sobolul),  Şoarecele
săritor de pădure, Jderul, Râsul, Liliacul, Broasca ţestoasă, Şarpele de casă, Ariciul.

Animalele domestice. Pe aceste meleaguri s-au crescut din cele mai vechi timpuri animale ca:
Oaia (Avis aries),  Boul (Bos taurus),  Capra (Capra hircus),  Porcul ( Scrofa domestica),  Calul (Equus
caballus),  Măgarul  domestic (Equus  sinus  domesticus),  Pisica  domestică (Felis  catusus),  Câinele
domestic (Canis familiaris), Iepurele de casă şi chiar Nutria.

Acum o sută de ani cei 4488 de locuitori slăniceni posedau următoarele animale : 235 cai şi 904
boi ceea ce înseamnă că deşi se construise calea ferată cărăuşia nu încetase.

Păsările.  Concertul  păsărilor  este o altă mare  bucurie oferită locuitorilor  şi  turiştilor  veniţi  în
Slănic. Mai buna lor cunoaştere va duce implicit şi la estimarea rolului important pe care îl au în păstrarea
echilibrului ecologic în cadrul ecosistemelor naturale.

Păsări sedentare: Mierla neagră (Turdus merla) 27 cm, femela cafeniu închis, masculul negru,
cuibăreşte la mică înălţime faţă de sol, 4-5 ouă albăstrui verzui stropite cu brun, clocite de femelă 14-15
zile,  scot 2-3 rânduri de pui pe vară.  Piţigoiul mare (Parus major)  15 cm,  10-12 ouă albe pătate cu
ruginiu. Piţigoiul codat, Sticletele 14 cm, cuibăreşte de regulă în salcâmi, 4-5 ouă albe-albăstrui punctate
cu roşu, scoate 2-3 rânduri de pui.  Vrabia de casă 15 cm, 4-5 ouă albicioase pătate cu brun şi cenuşiu,
scoate 3 generaţii.  Ciocănitoarea,  25 cm,  4-7 ouă clocite 14-15 zile.  Sunt şase feluri  de ciocănitori:
pestriţă mică, mare, mijlocie, verde, verzuie şi neagră. Potârnichea, 30 cm, 10-20 ouă, Guguştiucul 28
cm, cuibăreşte aproape tot timpul anului,  Uliul porumbar, 50-60 cm, 3-5 ouă clocite 35-38 zile,  Buha
mare,70  cm,  2-3  ouă,  vânează  mai  ales  în  amurg,  rozătoare,  ciori,  potârnichi,Huhurezul  mic,
Cucuveaua, Cioara grivă, Coţofana. 

Păsări de pasaj:  Turturica, Rândunica, Lăstunul de casă, Şoimul rândunelelor, Şoimul de
iarnă,  Cucul,  Cap  întors,  Dumbrăveanca,  Pupăza,  Pitulicea  mică,  Sturzul  cântător,  Presura
galbenă, Graurul, Corbul, Gaiţa. Regina păsărilor rămâne Privighetoarea care în lunile mai-iunie ne
încântă cu concertele inegalabile.

Locuitorii  aşezării  dau mare atenţie păsărilor, le  primesc cu bucurie şi  se întristează când ne
părăsesc.

 Cea mai importantă categorie de păsări care ne interesează îndeaproape este aceea a păsărilor de
curte. Marea majoritate a slănicenilor se preocupă de creşterea unor păsări cât mai frumoase, ouătoare şi
cu carne multă. Se cresc totuşi din ce în ce mai greu pentru că s-au înmulţit bolile, medicamentele folosite
sunt din ce in ce mai ineficace. (20)

1894 1964 1988 1993

Bovine 1736 885 829 756

din care
 Vaci cu lapte 537 449 343 395

Porcine 418 184 1561 1323

Ovine 1269 1556 5449 5681

Caprine 130 396 1087 655

Cabaline 235 118 25

Iepuri de casã 562 14

Pãsãri 2145 17895 16687

Albine, stupi 81 197 504 170
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Observaţii: Din  compararea  cifrelor  de  mai  sus  se  poate  vedea  cât  de  păguboasă  a  fost
socializarea agriculturii care la Slănic a dus la micşorarea suprafeţelor de păşuni şi fâneţe în folosul IAS
Măgurele, urmat de împuţinarea numărului de animale, deşi populaţia s-a dublat în această ultimă sută de
ani.  Retrocedarea celor  255 ha  de păşune şi  200 ha  de pădure  prin  legea 18/1991 a  stimulat  câţiva
crescători de vaci şi oi.

Pentru  creşterea  oilor,  păşunile  oraşului  nu  sunt  îndestulătoare.  Suntem nevoiţi  să  închiriem
păşune de la Ocolul Silvic Plopeni şi mai ales din munţi (Padina, Ulita şi Grohotiş). Pentru obţinerea de
rezultate bune, slănicenii se grupează în asociaţii. Oile sunt strânse de către ciobani la 1 mai şi păstorite
până în septembrie. În restul lunilor proprietarii de oi şi le ţin acasă.

În vara anului 1995 au funcţionat 6 asociaţii:

Prăjani 1. Mustaţă Ion, baci, în muntele Ulita-Măneciu, 65 ha, 900 oi

- a dat 5 Kg de brânză de fiecare oaie

2. Secăreanu Gheorghe, în pădurile Ocolului Silvic, 350 oi

- a dat câte 6 Kg de brânză de oaie

Precista    3. Secăreanu Nicolae şi Onea Vasile au avut 1200 de oi, în Grohotiş

- au dat câte 6 Kg de brânză de oaie

Groşani 4. Gâliţă Victor, în Jariştea-Vulpea, 1000 de oi

- a dat 4 Kg de brânză de oaie

5. Iancu Ion, în Jariştea-Vulpea, cu 800 de oi

- a dat 4 Kg de brânză de oaie

6. Tudose Petre, în Padina, cu 800 de oi

- a dat 5 Kg de brânză de fiecare oaie(21) 

Menţionăm că  brânza  este  făcută  de  ciobani  la  munte,  iar  proprietarul  o  primeşte  când este
chemat. În general oamenii sunt mulţumiţi şi tot mai mulţi îşi inmulţesc numărul de oi.

APICULTURA. 

În Slănic există o bună bază meliferă, bogată şi variată, totuşi sunt puţini apicultori pentru că este
o ocupaţie foarte pretenţioasă. Poluarea cu sare, mai ales în partea sudică a Salinei, dar şi pesticidele
folosite în IAS-uri produc multe pagube şi îi determină pe unii să renunţe.

            1.7.RESURSELE SUBSOLULUI

Formaţiunile  geologice  slănicene conţin însemnate  substanţe  minerale  utile,  care  constituie  o
însemnată bază materială pentru industria ţării noastre. O parte din aceste resurse au fost cunoscute de
mult şi chiar au constituit obiectul unor exploatări foarte vechi; o altă parte au fost descoperite târziu, iar
cercetările geologice de amănunt dau la iveală perimetre mai largi ale zăcămintelor deja cunoscute sau
chiar noi întrebuinţări.

             PIATRA VERDE

Cum descinzi în Slănic atenţia îţi este atrasă de tufurile dacitice verzi de la Piatra Verde. Cenuşa
vulcanică, datorată erupţiilor din timpul tortonianului s-a depus în apele puţin adânci ale sinclinalului de
Slănic formând strate de 30-40 m(22) şi o extindere de aproape 5 Km. La alcătuirea tufurilor vulcanice pot
participa şi materiale detritice depuse concomitent. Dacă materialele magmatice se găsesc în proportii mai
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mici  de 50 %, se formează roci sedimentare cu material piroclastic.  Tufurile vulcanice se folosesc în
diferite domenii în funcţie de caracteristicile fizico-mecanice, de compoziţia chimică şi de conţinutul lor
în zeoliţi.  Se mai  folosesc în industria de construcţii,  industria chimică,  industria sticlei  şi  ceramicii,
industria materialelor abrazive, în agricultură la ameliorarea şi fertilizarea solurilor, iar în zootehnie se
adaugă în hrana animalelor(23).

            Rezervele de tufuri vulcanice au fost destul de mari.Au fost exploatate ca materiale de construcţie
din cele mai  vechi vremuri.Se foloseşte şi  în agricultură la ameliorarea şi  fertilizarea solurilor, iar  în
zootehnie se adaugă în hrana animalelor.(23). Începând de prin 1950 s-a exploatat de Intreprinderea de
ciment din Comarnic pentru fabricarea cimentului, iar de prin 1970 Combinatul de lianţi şi azbociment
Fieni prin secţia “Concasorul” Teişani. Chiar s-a înfiinţat la Piatra Verde o secţie a combinatului care
produce bolţari.

 

             Consiliul de Ocrotirea Naturii a judeţului Prahova a hotărât la data de 3.XII 1982, crearea unei
rezervaţii geologice la Piatra Verde,pentru ocrotirea acestui tuf vulcanic.

C.O.N. spune că are importanţă ştiinţifică:”este singurul loc de pe teritoriul judeţului unde se
găseşte tuful dacitic verde, format din cenuşa vulcanică (datorită erupţiilor tortoniene) depusă în apele
puţin adânci ale sinclinalului de Slănic şi formând strate a le căror grosimi pot atinge 50-60 m. Tuful este
bogat în globigerine, este rezistent şi uşor, fiind utilizat ca material de construcţie”.

Motivul ocrotirii: ameninţarea dispariţiei din cauza exploatării. Perimetrul de ocrotire: se află pe
panta sudică a masivului, între altitudinile 549,16 - 552,75 m în partea inferioară şi 552,21 - 588,15 m în
cea superioară, unde este creasta masivului. Din lungimea totală de circa 300 m a masivului, porţiunea
propusă spre ocrotire are circa 60 m liniari.

Măsuri de ocrotire: pază realizată de conducerea carierei, care a indicat locul unde exploatarea a
încetat; se va pune o tablă avertizoare. Primăria oraşului Slănic urmează să emită o decizie de ocrotire .(24)

 

 BENTONITE 

               În complexul şisturilor disodilice oligocene Pintenul paleogen de la Prăjani au fost identificate,
în anul 1941, mai multe strate de argilă bentonitică ale căror grosimi variază de la câţiva centimetri până
la 2 m.

 Culoarea  acestor  depozite  bentonitice  este  alb-gălbuie,  alteori  cenuşie  cu  nuanţe  vineţii  sau
verzui. Ele au caracterul unor argile smectice, care în timpul ploilor curg pe pantă, iar pe vreme de secetă
prezintă crăpături de contracţie caracteristice.

La  microscop  au  fost  observate  şi  organisme  silicioase  (diatomee,  radiolari)  şi  calcaroase
(globigerine). Uneori apar intercalaţii mai bogate în caolinit, elemente piroclastice şi terigene.

             Bentonitele de Prăjani s-au exploatat din 1941 de Societatea Steaua Română. Aceasta arendase
“perimetrul de exploatare Prăjani” în suprafaţă de 100 ha, pentru suma de 200.000 lei anual de la Primăria
Oraşului Slănic. Nu ştiu când şi de ce s-a întrerupt exploatarea deşi astăzi i s-au descoperit utilizări în
peste  30  de  ramuri  industriale  cum ar  fi  rafinarea  petrolului,prepararea  fluidelor  de  foraj,fabricarea
chiturilor anticorozive,fabricarea antidăunătorilor (în procesele de polimerizare),industria textilă,industria
cauciucului  ca  material  de  umplutură,industria  farmaceutică,industria  hârtiei,industria  produselor
refractare,industria siderurgică,industria materialelor de construcţie,industria alimentară pentru purificarea
apei, vinurilor, sucurilor, berii,construcţii,în agricultură pentru ameliorarea solurilor nisipoase; produsele
agricole  obţinute  de  pe  un  sol  bentonitic  se  disting  prin  fineţea  gustului;  solul  bentonitic  grăbeşte
maturizarea legumelor şi  a  culturilor  de porumb.Zootehnia le foloseşte ca suport  al  concentratelor de
furaje.Mai  este  folosit  la  fabricarea  muşamalelor,  a  linoleumului,  a  acuarelelor,  lacurilor  şi
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vopselelor.Bentonitul  prezintă  efectul  Kerr, care are aplicaţii  în cinematograful  sonor, la  înregistrarea
pistei sonore, televiziune şi materiale optice de autosemnalizare.

Geneza: Au luat naştere prin sedimentarea şi alterarea cenuşilor vulcanice. S-au format începând
din Paleozoic până în Cuaternar.

Bentonite sunt şi pe Valea Cremenea.Se precizează că bentonite se întâlnesc pe ambele maluri ale
Văii Cremenea care stau peste marne şi gresii, dar suportând la rândul lor alte gipsuri, marne şi gresii. Pe
versantul  stâng  aflorimentul  are  o  grosime  de  circa  1  m,  iar  pe  cel  drept  de  3  m.  Culoarea  este
asemănătoare  cu  cea  a  săpunului  de  casă  când este  umedă  şi  albicioasă,  când se  usucă.  Puterea  de
decolorare este de 99-100 % pentru proba activă şi de 75-76 % pentru proba neactivată.
            GIPSUL  Gipsul (CaSO

4
, 2H

2
O) sau sulfatul de calciu conţine: 32,5 % CaO, 46,6 % SO

3
 şi 20,9

% H
2
O. Se găseşte curat (gips zaharoid) sau amestecat cu diferite impurităţi  ca: argilă,  nisip, materii

organice, sulfuri,  ş.a. Este o rocă monominerală, cu duritate de 1,5 de culoare albă când nu are impurităţi.
O proprietate importantă a gipsului constă în faptul că solubilitatea sa creşte proporţional cu creşterea

temperaturii, atingând un maxim între 37 - 38 ºC.

De obicei culoarea lui este albă, poate fi însă şi colorat în cenuşiu, galben-arămiu, roşu şi  negru,
după natura impurităţilor ce le conţine. Se zgârie cu unghia şi nu face efervescenţă cu acizii.

Este  cunoscut  încă  din  antichitate.  Asirienii  utilizau  varietatea  alabastru  pentru  sculpturi,  iar
egiptenii l-au utilizat în compoziţia lianţilor folosiţi la construcţia piramidelor.

Utilizări. Principalul domeniu de utilizare a gipsului este industria lianţilor ca materie primă la
fabricarea  ipsosului.Este  folosit  şi  în  fabricarea  cimentului,  la  fabricarea  sticlei.  Măcinat  la  diverse
dimensiuni gipsul se întrebuinţează ca filer pentru mase plastice şi cauciuc, pudră şi pastă de dinţi, la
fabricarea vopselelor  şi  a  smalţului.În  agricultură  se  foloseşte  ca  amendament  al  solurilor, în  special
pentru culturile de fasole, lucernă, trifoi, cartofi, bumbac, arahide, ciuperci.Se utilizează şi ca masă de
umplutură în industria hârtiei, mai ales gipsul alb (zaharoid) este mai bun decât alte ingrediente.

O  altă  utilizare  este  fabricarea  sulfatului  de  amoniu  (NH
4
)

2
SO

4
 folosit  ca  îngrăşământ  în

agricultură. Fabricarea acidului sulfuric din gips este mai simplă decât cea pe bază de pirită.

Mai poate fi utilizat economic la topirea concentratelor cuproase. Prin calcinare din gips, dolomit
şi sare se poate obţine sulfat de sodiu, necesar industriei celulozei, rezultând în acelaşi timp şi clorură de
magneziu.(25)

Principalul zăcământ de gips slănicean este situat în Dealul Piatra Verde, fiind localizat în flancul
drept al sinclinalului de Slănic în baza Tortonianului, iar harta geologică menţionează mai multe locuri.

În Slănic gipsul se exploatează de peste un secol. Legea de încurajare a industriei româneşti din
1887 a dat un mai mare avânt fraţilor “Alexerios”.(26) Cei doi fraţi, Urseriu şi Detona Alexerios, austrieci
de origine, îl aveau ca “meşter cocaciu” pe Iosif Gruber din com. Breintenstein-Austria .(27) Cariera de
exploatare era pe “Zăpodie”, iar cuptoarele pe locul actualei saline Victoria. În anul 1990 mai erau bătrâni
care îi ţineau minte pe vechii proprietari numindu-i Axios.(28)

Fraţii Alexerios (Axerio în alte documente) erau mari specialişti în domeniul folosirii ipsosului.
Ei au fost angajaţi în lucrarea mai multor opere de artă. În oraşul Bucureşti au lucrat alături de marele
arhitect  francez  Albert  Galleron  şi  sculptorul  C.  Storck,  în  anii  1886-1987,  la  construcţia  Ateneului
Român,  clădire  simbol  a  capitalei  ţării  noastre.  Ipsosul  slănicean  a  fost  folosit  de  aceşti  tehnicieni
neîntrecuţi în lucrările de stuc pentru imitaţia marmurei la Coloanele Rotondei Centrale a Ateneului, iar
ca recompensă Statul Român le-a conferit medalia “Crucea de cavaler”.

Câţiva ani mai târziu, 1890, fraţii Alexerios sunt folosiţi şi de B. P. Haşdeu la Mausoleul Iulia
Haşdeu din Cimitirul Bellu Bucureşti, unde s-au ocupat de aplicarea marmurei şi a mozaicului. 
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În anul 1912 a luat fiinţă o altă întreprindere de exploatare a gipsului pentru fabricarea ipsosului
şi a varului pe str. I.L.Caragiale(29), în 1943 Societatea Kugler et comp. Braşov exploata gipsul slănicean

plătind oraşului o taxă de 40.000 lei anual.(30)

După 1950 Combinatul  de  lianţi  şi  azbociment  din FIENI  exploatează gipsul  slănicean prin
Întreprinderea Concasorul Teişani.

SAREA este cea mai de seamă bogăţie a Slănicului. Ea a făcut şi credem că va face multă vreme
faima oraşului nostru.

Sarea de bucătărie sau sarea comună este o rocă monominerală alcătuită din clorură de sodiu
(NaCl). Este cea mai răspândită sare haloidă, 78 % din totalul sărurilor apelor mărilor şi oceanelor.

Cristalizată  în  sistemul  cubic,  clivajul  este  perfect,  iar  forma  de  prezentare  este  cubică,
mamelonară, fibroasă sau granulară. Uneori formează cruste sau eflorescenţe la suprafaţa rocilor sau a
solului, ca rezultat al ascensiunii capilare şi evaporării apelor din pânza freatică.

Sarea recristalizată este incoloră. Bulele de aer sau de alte gaze dispersate în masa cristalelor dau
sării o culoare albă. Impurităţile de argilă sau bitumine imprimă sării o culoare cenuşie sau brună, iar cele
de oxizi ferici (limonit sau hematit) o colorează în galben până la roşu. Sarea care a suferit deformaţii
plastice are o culoare albastră, care se datoreşte dispersiei fine de sodiu metalic coloidal. Are o solubilitate

ridicată şi o remarcabilă higroscopicitate. Duritatea este 2,5 iar greutatea specifică 2,1 - 2,2 g/cm³. Are
luciu sticlos şi gras.

Cele mai frecvente impurităţi ale sării sunt: gipsul, anhidritul, argila şi gazul metan. Acesta din
urmă este remarcat  uşor când este dizolvată sau când este încălzită;  se aud “trosnituri” provocate de
dilatarea gazelor, cristalele se sparg, are loc fenomenul numit decrepitare.

             Împăratul chinez Yu impunea pe supuşii lui, în anul 2200 î.H. la “dările de sare”.

Homer, care o numeşte “darul zeilor”, în Iliada menţionează conservarea peştelui cu ajutorul sării.

Se ştie că sciţii făceau comerţ cu sare şi cu peşte sărat, iar tracii (şi cei de pe teritoriul nostru)
transportau sare în Peninsula Balcanică.

Sigur şi dacii au profitat de faptul că sarea apărea la zi şi  au exploatat-o înainte de cucerirea
romană.  Existenţa  reşedinţei  unui  trib  a  cărui  căpetenie  a  purtat  pe  cap  vestitul  “Coif  de  aur”  la
Coţofeneşti n-a fost întâmplătoare. Mai ales că cel mai de seamă tezaur românesc “Cloşca cu puii de aur”
s-a descoperit în acelaşi judeţ, în vechiul judeţ Saac (Săcuieni). Distanţa dintre aceste localităţi nefiind
mai mare de 50 Km, în linie dreaptă. Să nu fie oare nici o legătură cu sarea slăniceană ?(31)

Romanii, beneficiind de prizonierii de război daci, luaţi în urma victoriei din anii 101 - 102, s-au
grăbit să-i pună la tăiatul sării în ocna de lângă Cetatea de la Fântâna Rece.Acolo romanii au construit un
Castru în formă triunghiulară. Pe “Via Salaria”, drumul poştal roman care trecea pe la Castrele romane de
la Drajna de Sus, Mălăieşti, Târgşor şi apoi peste Dunăre, sarea, probabil şi cea slăniceană, era cărată de
caravanele romane pentru aprovizionarea popoarelor din sud, care nu dispuneau de asemenea bogăţii (32) ,
dar şi ca soldă pentru militari.

N-au  avut  timp  romanii  să  dea  o  mare  amploare  exploatării  slănicene  pentru  că  o  dată  cu  moartea
împăratului Traian, stăpânirea romană în Muntenia (102 - 117) a luat sfârşit. Graniţa estică se mută pe
linia Oltului. Urmele exploatării au rămas atât pe “cetate” (zidurile), cât şi la “Noroaie” (“Vârful sării” şi
“Calea sării”) menţionate de zapisul din 14 iunie 1689. Ocna s-a prăbuşit şi a apărut un munte de sare pe
care l-a văzut Spătarul Mihai Cantacuzino şi l-a cumpărat împreună cu moşia moşnenilor din cartierul
Precista cu 700 de taleri.(33)

Mai târziu, domnitorii români au ştiut să profite la fel de bine de această marfă căutată. Uneori a
fost chiar monedă de schimb. Mircea cel Bătrân (1386-1418) a construit cetatea Giurgiului cu piatră de
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Silistra prin schimb de sare. “Nu se află nici o piatră ... care să nu fi costat...câte un bolovan de sare”, zice
Walerand de Wavrin.

Cercetarea geologică a zonei Slănic a debutat relativ târziu (1870) dacă o comparăm cu literatura
geologică mondială în care încă la 1833 se introducea termenul de Miocen (de Ch. Lxell). Prima lucrare
în care s-a menţionat saliferul de la Slănic a fost întocmit de Fotterle Fr. şi Hauer Fr. (1870). După aceasta
au urmat lucrările întocmite de Drăghiceanu M.(1874), Pillide C.D.(1877) şi Paul C.M.(1881).

Începutul secolului XX este marcat de cercetările întreprinse de Mrazec şi W. Teisseire (1902)
care dau o nouă direcţie cercetărilor referitoare la sarea din România. Pentru Slănic, autorii au introdus
noţiunea de “golful miocen de la Slănic”

La cercetările de mai sus se adaugă studiul foarte detaliat pe care l-a prezentat Meruţiu V. (1911)
un fost angajat al Salinei Slănic. În privinţa formei şi mărimii lui nu ştim nimic precis pentru că deşi s-au
făcut destule sondaje, ele au fost parţiale, nu generale.

Prin cercetările lui Popescu Voiteşti, zăcământul slănicean este ţinut în atenţia geologilor români
şi străini. El menţionează că masivul de sare de aici apare ca o gigantică lentilă tetraedrică în sâmburele
anticlinalului de Eocen, culcat şi încălecat spre sud, peste helveţianul cuvetei de Drajna - Prăjani. Forma
masivului  ar  fi  aceea a unui  solid tetraedric cu catenele şi  feţele rotunjite,  alungit spre nord unde se
scufundă treptat dincolo de confluenţa Văii  Muscelului  şi  lăţit  spre sud pe linia de încălecare Vârful
Fântâna Rece - Platoul Scurteştilor, unde se ridică în sus după planul încălecării Eocenului.

Folosindu-se  de  afirmaţia  lui  Meruţiu,  că  cea  mai  nordică  apariţie  de  sare  este  în  Valea
Muscelului, la “gropile contrabandiştilor”, Voiteşti admite că axul Nord-Sud al masivului de sare ar avea
aproximativ 2700 m pe când celălalt ax Est-Vest scade treptat spre Nord, începând de la Sud, unde are o
lăţime de 2000 m, având în dreptul salinelor vechi lăţimea redusă de peste 1000 m pentru ca de aici spre
Nord,  la confluenţa Văii  Muscelului  cu pârâul  Slănic,  să se reducă la numai  400 m.  Mai spre Nord
masivul dispare treptat, afundându-se şi subţiindu-se de-a lungul fracturii, NE-SV a Eocenului.

Geologii  Meruţiu  şi  Preda  apreciază  că  zăcământul  de  sare  ar  fi  mult  mai  mare;  are  axa
longitudinală în direcţia NE-SV cu o lungime de cca. 5 Km, începând din dreptul comunei Ştefeşti, de pe
apa Vărbilăului şi până în satul Teişani, din apropierea Văii Teleajenului, iar lăţimea medie ar fi de cca. 2

Km. Deci o suprafaţă de cca. 10 Km² (vezi şi harta geologică a României, zona Slănic la care a lucrat şi
concitadinul nostru, geologul Silviu Rădan).

Mrazec şi  Teisseyre considerau însă că masivul se continuă spre Est dincolo de Teişani, până
aproape de satul Cerneşti, unde pe Valea lui Dragomir s-a întâlnit sare la suprafaţă. În acest caz, lungimea
masivului ar fi de 8-9 Km, iar suprafaţa de cca. 16-18 Km².

Bazându-se pe unele date tectonice şi stratigrafice, geologul N.I.Belea trage concluzia că masivul
de sare are o formă elipsoidală cu direcţia Nord Est-Sud Vest, axa având o lungime de cca. 5,5 Km, iar
axa mică 2,7 Km. Suprafaţa planului superior de intersecţie a masivului cu sterilul acoperitor ar fi  în

acest caz de aproape 15 Km².

În ceea ce priveşte grosimea masivului de sare , I. P. Voiteşti consideră că ar fi de minim 500 m,
iar N. I. Belea, peste 600 m. Ultimele sondaje admit grosimea medie de 340 m.

O lucrare mai recentă precizează că masivul de sare este încălecat de-a lungul faliei Tincava din
partea  sa  nordică  de  un  solz  de  roci  miocene  în  care  se  întâlnesc  numai  gipsuri.  Între  bazinul  de
sedimentare a gipsurilor din solzul nordic şi cel al sării din solzul sudic a existat un prag. Cât despre
volumul rezervelor de sare din partea centrală a zăcământului se estimează la cca. 1,1 miliarde tone cu 98
% NaCl. La aceasta s-ar mai adăuga o rezervă geologică de cca. 4 miliarde de tone în extindere pe direcţia
est-vest.(34)
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            Un factor important care caracterizează sarea slăniceană este puritatea ei.Geologia explică acest
lucru prin aceea că “golful miocenic de la Slănic”ar fi avut legătură şi cu alte lagune; în prima fază de
concentrare s-au depus suspensiile şi sărurile greu solubile ca:sulfaţi,carbonaţii de calciu,carbonatul de
fier,etc.Acum 25-30 milioane de ani au avut loc depuneri abundente de sare NaCl,într-un bazin marin
foarte larg ce cuprindea toată regiunea dealurilor subcarpatice.Stratele de sare de culoare albă alternează
cu cele de culoare cenuşie sau chiar negricioasă. Cele de culoare închisă se datorează unor incluziuni fine
de  marnă  argiloasă  considerate  de  L.Mrazec  a  fi  de  origine  eoliană,uneori  îmbibate  cu  substanţe
bituminoase,răspândite în masa sării geme ((35)).

Adeseori  se  pot  vedea  incluziuni  de  hidrocarburi  lichide  şi  gazoase  care  dau  sării  miros
caracteristic, dar dispare aproape total prin expunerea în aer liber. Intercalaţiile brecioase, pământoase şi
gipsifere, groase uneori de 3-7 m dovedesc întreruperi temporare în ciclurile de sedimentare, ca urmare a
viiturilor de apă dulce de pe continent. Intercalaţiile de gipsuri arată restabilirea comunicaţiilor dintre
lagune şi mare.

Date geologice privind principalele zăcăminte de sare din România .(35)

Nr.
 zãcã-
mânt

Denumirea
zãcãmântului

Vârsta Forma
zãc.

Supr.
Km2

Gros.
Km

Adânc.
acop.
Km

Nr.
for.cerc

Total
rez

geol.
mil.t

Conþ.
NaCl

%

Rez.
conf.
mil.t.

1. Cacica to lamã
rab

2,0 0,2 0-0,5 18 239 84,71 239

2. Tg. Ocna aq lamã 1 0,3 0-0,5 18 188 98,0 188

3. Gura Slãnic-Buzãu aq lamã
rab

0,3 0-0,5 53 493 85,4 493

4. Poiana Vãrbilãu to lamã 1 1 0-2 6 700 70-90

5. Slãnic-Prahova to pernã 10 0,5 0-1 35 5137 98 1137

6. Bãicoi aq lamã 5 3 0-4 75 15140 86 5080

7. Ocnele Mari to pernã 30 0,4 0,1-1 84 9286 97 8229

8. Ocna Dej to pernã 1,5 0,13 0-0,3 40 1113 98,8 872

9. Ocna Mureº-Rãzboi to stâlp 8,5 1,8 0-18 40 23403 98-99 1994

10. Praid to stâlp 15 2 0-3 30 40006 80-95 7006

              

Între timp stratele de sare gemă au fost puternic cutate, cu direcţii şi înclinări diferite, ca efect al
unor împingeri pe direcţii rectangulare.

Forţele tectonice au mai produs şi unele fisuri verticale sau înclinate, cum este cazul celor din
camerele 9,1,4/6 din mina Victoria şi mai ales tavanul camerei “Moldova” din mina Carol.Aceasta din
urmă este cunoscută încă din anul 1876. Greutatea acestui bloc care ameninţa să cadă era de 17.000 tone,

iar înălţimea de 96 m. Fisura era orientată spre Est-Vest cu o înclinaţie medie de cca. 80º. Ani de zile nu s-
a dat atenţie acestui bloc crezându-se că nu prezintă nici un pericol. În anul 1950 s-a observat că fisura a
crescut şi s-au alarmat mai ales beneficiarii Sanatoriului antiastmatic din Mina Unirea. Acesta se găseşte
sub ocna Carol.(37)

În  scopul  funcţionării  în  condiţii  de  siguranţă  deplină  a  Sanatoriului  subteran  s-a  stabilit
lichidarea blocului. Pentru a se ajunge la bloc s-a săpat dinspre Nord o galerie lungă de 63 m , lată de 3 m
şi  înaltă de 2,50 m.  În capul  galeriei,  deasupra blocului  s-au forat  16 găuri  la 4 m distanţă şi  32 m
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adâncime în care s-a introdus explozivul necesar pentru împuşcare. În ziua de 18 februarie 1987, orele 14
a avut loc lichidarea blocului fără nici un fel de accidente. Este drept că pentru a preîntâmpina orice
accident s-au luat măsuri ca la acea oră să nu mai lucreze nimeni atât în ocnele vechi (Carol, Mihai,
Unirea) cât şi în Mina Victoria. A fost avertizată chiar populaţia din jurul minelor, pe o rază de 150 m.

După  împuşcare  a  avut  loc  un  control  amănunţit  prin  toate  minele  demonstrându-se
profesionalismul  inginerilor  şi  tehnicienilor, în frunte cu ing.  Iancu M. Gheorghe,  care a condus atât
operaţiunile de pregătire cât şi pe cele de execuţie.(38)

            GENEZA SĂRII

            Modul de formare a zăcământului de sare a preocupat pe toţi geologii lumii.Vechile
explicaţii  că  sarea  ar  avea  geneză  marin-lagunară  nu  mai  mulţumeşte  exigenţele
specialiştilor.După  calculele  lor  pentru  sarea  din  marile  bazine,  cum  ar  fi  cel  din  Nistru-
Doneţ,care are o grosime de 1400 m.,ar fi fost necesar evaporarea unei coloane de apă de mare
de  cca.110 km.,iar  pentru  cea  din  bazinul  Pericaspic,gros  de  4000 m.,o  coloană  de  310 km
înălţime;pentru sarea slăniceană ,probabil,cca.30 km.
 În general astăzi există trei ipoteze asupra originei sării.
    Prima ar fi cea endogenă(vulcanică).Ea pune pe seama substanţelor degajate de erupţiile
vulcanice existenţa sării de pe pământ. Americanul Tomassey R.(1860), autorul acestei ipoteze,
susţine  că  sarea  s-a  format  prin  încălzirea  şi  concentrarea  apei  de  mare  datorită  căldurii
vulcanice. Ipoteza vulcanică a fost îmbrăţişată şi de geologi români ca Gr. Cobălcescu (1877), n.
Costea şi Lucas(1884).
   A doua ipoteză este cea numită continentală (hipergenă).Ea admite că sarea ar proveni din
alterarea chimică şi dizolvarea unor roci din alcătuirea scoarţei terestre.
 Cea mai interesantă ipoteză pare a fi cea descoperită de H.Douwille (1914) şi dezvoltată
de românul I.Popescu Voiteşti (1920).Ei admit că globul pământesc în evoluţia sa astrală s-a răcit
treptat şi în urmă cu cca.4 miliarde de ani s-a format o crustă solidă cu temperaturi de 1000-
1200° . Între acestea se afla şi sarea(NaCL).Când temperatura atmosferei a scăzut sub 700 grade
C.,a  căzut  pe  toată  suprafaţa  globului  pământesc  o  „zăpadă”  de  sare,în  straturi  neegale  ca
grosime.După şaizeci  de ani ipoteza a fost „susţinută” de călătoriile cosmice ale navelor Pionerr
şi Voyager.Acestea au transmis informaţii preţioase despre atmosfera bogată în vapori de Na şi K
şi stratul de sare al satelitului „Jo” al planetei Jupiter.(39).
       În  lucrările  lui  I.P.Voiteşti  dă  preţioase  informaţii  despre  sarea  slăniceană.Astfel  el
considera că apele oceanice care au venit treptat în depresiunile nou născute la exteriorul arcului
carpatic au format mai întâi o serie de lagune.În părţile mai adânci ale depresiunii,lagunele care
datorită climatului cald şi arid ce stăpânea pe atunci regiunile carpatice,s-au transformat repede
în lagune întinse de concentraţi salină.Într-una din aceste lagune a luat naştere şi sarea masivului
de la Slănic.(40)

             UTILIZĂRI

Sarea a fost, din cele mai vechi timpuri un aliment nelipsit din hrana zilnică a omului. De aceea a
fost şi este numit “dulceaţa sării”.

             Pentru corpul omenesc sare este un element indispensabil. Întregul organism conţine circa 200g
de sare repartizat în plasma sângelui, în limfă, în vezica biliară, în muşchi, în lichidul cefalo-rahidian, etc. 

            Organismul îşi procură sarea necesară din alimentele pe care le consumă. Când alimentaţia este
mai mult vegetariană este nevoie să se completeze o parte de sare pentru  a se ajunge la un consum mediu
zilnic de 15-20 grame, iar anual la cca. 7,5 Kg.
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Este necesară organismului uman şi pentru că provoacă poftă de mâncare şi completează digestia,
dar şi pentru că îi procură o mai mare cantitate de elemente nutritive.

Nu trebuie uitat rolul chimic şi fizic pe care îl are sarea în organism. Cel chimic este jucat de
stomac de către NaCl în cadrul reacţiilor de formare a acidului clorhidric, HCl, care intră în sucul gastric. 

            Folosind sarea în mâncare, mai ales la vegetale, carbonatul de potasiu, K2CO3, se transformă în

carbonat de sodiu Na2CO3, eliminând silvina KCl prin rinichi.

Sarea ajută la regularizarea respiraţiei. Intrând în compoziţia fosfatului de sodiu Na3PO4 ajută la

eliminarea bioxidului de carbon (CO2).

Rolul  fizic  nu  este  mai  puţin  important.  Sarea  este  regulatorul  presiunii  osmotice  asigurând
echilibrul moleculelor unde se pot produce viduri datorită evaporării pulmonare, cutanate şi excreţiilor
urinare.

Datorită  proprietăţii  de  a  deshidrata  şi  usca  repede  materiile  organice  la  care  se  adaugă,  se
foloseşte pentru conservarea alimentelor. Carnea, legumele şi peştele beneficiază în mare măsură.

Nici agricultura nu se poate dispensa de acţiunea distructivă a sării, mai ales când este vorba de
distrugerea buruienilor. Nu trebuie exagerate cantităţile, căci pot deveni păguboase şi plantelor cultivate.
Dacă peste straturi de sparanghel,  sfeclă, ridichi sau salată, se presară sare amestecată cu pământ, se
dezvoltă mai bine şi chiar capătă un gust mai bun.

Horticultorii injectează soluţii slab saline la rădăcina florilor, mai ales la cele cultivate în ghivece.
Se mai pune sare şi în apa din vazele cu flori.

Crescătorii  de  vite  nu  trebuie  să  uite  niciodată  că  animalele  au  nevoie  de  sare.  Nutreţurile
saramurate  sunt  foarte  bine mâncate  de  animale.  Cei  mai  mulţi  crescători  de  vite  ţin  în  permanenţă
bolovani de sare la dispoziţia animalelor pentru că le măreşte pofta de mâncare favorizând salivaţia şi
producerea  sucului  gastric.  La  vaci  se  observă  o  sporire  a  producţiei  de  lapte  dacă  au  avut  sare  în
alimentaţie.  Mai mult  chiar şi  carnea devine mai gustoasă. Berbecii  dobrogeni au devenit vestiţi  prin
greutatea deosebit de mare pentru că au păscut pe malul mării. Forţa de reproducţie creşte, iar rezistenţa la
boli este superioară.

S-a calculat şi necesarul de sare la animale : 600 gr pe lună la bovine, 450 gr la cabaline, 150 gr la
ovine, caprine, porcine etc.(41)

Medicina umană ţine seama de binefacerile sării. În soluţii concentrate sarea are proprietatea de a
coagula albumina din sânge. Se mai recomandă uneori pentru inhalaţii contra bolilor de gât sau bronhii.
Apa sărată este o bună soluţie pentru gargară. Efectul terapeutic al apelor sărate calde sau reci este bine
cunoscut. Acesta, combinat cu helioterapia duce la vindecarea sau ameliorarea reumatismului, iar apele
lacurilor slănicene îşi aşteaptă vizitatorii.

Nu trebuie uitată seroterapia. Serul fiziologic atât de cunoscut şi întrebuinţat are la bază o soluţie
de 7,5% sare, NaCl, în apă distilată, sterilizată.(42). Sarea este folosită la combaterea guşei endemice, prin
adaos de iodură de potasiu.

Industria chimică este cel mai important consumator de sare. SUA a folosit sarea, în anul 1958
astfel:  73% în industria chimică,  4,8% în industria alimentară, 3,3% în gospodării,  4,9% în creşterea
animalelor,  8,2%  pentru  drumuri  şi  5%  pentru  diverse  alte  utilizări.  În  România,  industria  chimică
consumă 82% din întreaga producţie de sare.

Omul a reuşit ca din sarea comună să obţină peste 10.000 de produse chimice, sarea ocupând unul
din primele cinci materii prime ale industriei chimice.
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În  primul  rând  constituie  materia  primă  de  bază  pentru  fabricarea  produselor  sodice  (soda
caustică, soda calcinată ş.a.).

    Soda  amoniacală numită  şi  sodă  calcinată  sau  carbonatul  de  sodiu NaCO3 este  produsul

principal  al  industriei  chimice  a  sării.  Ea  se  intrebuinţează  în  industria  sticlei,  industria  chimică,
petrolieră, textilă, a săpunului, a hârtiei, metalurgică ca fondant pentru topituri în laborator, la spălătorii şi
în gospodărie.

Unul  din  produsele  cu  cea  mai  largă  întrebuinţare  în  industria  chimică  este  soda  caustică,
hidroxidul de sodiu (NaOH). Se obţine industrial prin electroliza soluţiei apoase de clorură de sodiu şi
serveşte la: fabricarea fibrelor artificiale, a săpunurilor, fenolilor sintetici, acizilor naftenici, la fabricarea
aluminiului, regenerarea zeoliţilor, fixarea şi eliminarea pigmenţilor, a glicerinei, la prepararea firelor de
origine animală şi vegetală.

Clorul se  obţine  industrial  prin  electroliza  soluţiilor  apoase de  clorură  de sodiu.  Are  variate
domenii  de  utilizare  în  industria  chimică  mai  ales  în  procesele  de  clorurare  din  chimia  organică,  la
înălbirea celulozei, la tratarea apei potabile şi a celor din bazinele de înot.

             Serveşte la fabricarea clorurilor şi mai ales a derivaţilor organici-cloruraţi, obţinându-se solvenţi,
insecto-fungicide, ierbicide, intermediari pentru sinteza coloranţilor şi medicamentelor, mase plastice.

Sulfatul de sodiu,  NaSO4,  se obţine prin acţiunea acidului sulfuric, H2SO4 asupra clorurii de

sodiu, NaCl, care se întrebuinţează la fabricarea sticlei.

Acidul clorhidric HCl se obţine tot din sare sub acţiunea acidului sulfuric, care are foarte multe
întrebuinţări (ca decapant, la sinteza clorurii de vinil etc.)

În  industria  coloranţilor  sarea  are  o  mare  întrebuinţare  pentru  fabricarea  unei  largi  game  de
produse colorante.

Fabricarea gheţii artificiale are la bază soluţiile sărate saturate care nu îngheaţă până la -21,2°C.

În combinaţie cu gheaţa, sarea se utilizează în laboratoare pentru lichefierea amoniacului, gazului
sulfuros, peroxidului de azot, clorului etc.

Ţările cu climat rece şi cu reţele rutiere dezvoltate consumă sare multă pentru drumuri. Pentru un
drum de 6 m lăţime şi cu o gheaţă de 1 cm grosime se consumă 700 Kg/Km. Canada foloseşte 40 % din
producţia de sare în acest scop.

Unele întreprinderi industriale folosesc sarea ca materie auxiliară la fabricarea cerii şi sticlei, în
rafinarea uleiurilor minerale, în tăbăcării şi blănării, în fabricarea de postav şi lână şi chiar în construcţia
vagoanelor, pentru conservarea lemnului.

Se mai foloseşte la purificarea gazelor nobile, argon, neon ş.a., în electrotehnică (la fabricarea
lămpilor cu vapori de sodiu, cu putere mare de iluminare).

Industria ceramică utilizează la glazurarea diferitelor obiecte, iar industria metalurgică la prăjirea
reziduurilor piritoase, la tragerea sârmei, la laminarea tablei şi a profilelor şi a tratamentelor termice.

Aceste numeroase utilizări au făcut să crească considerabil în ultimii ani producţia de sare. Dacă
în  anul  1938  producţia  mondială  de  sare  era  de  numai  28.000.000  tone,  în  anul  1955  ajunsese  la
51.000.000 tone,  iar  în anul  1986 la 180.000.000 tone anual.  Repartizată pe continente este:  30% se
extrage în Europa, 31% în SUA, 29% în Asia, restul de pe alte continente. Principalii producători sunt:
SUA, China, Rusia, Germania şi Marea Britanie care totalizează 61% din producţia de sare a lumii. Ţara
noastră se situează pe locul 8 în Europa (fără Rusia) şi pe locul 14 în lume, cu o producţie de 4,6 milioane
tone (2,5% din producţia mondială), în anul 1983.
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Producţia de sare a salinelor din România în perioada 1950-1979 (mii tone)

Anul Ocnele

Mari

Slănic

Prahova

Tg.

Ocna

Gura

Slănic

Cacica Praid Ocna
Dej

Ocna
Mureş

Total sare

sol. bulg

1950 45 112 44 - 7 11 96 125 99 341 440

1960 122 210 53 9 8 46 145 390 473 510 983

1970 721 430 291 130 20 185 316 763 1513 1343 2856

1975 1410 591 309 132 42 179 311 824 2338 1460 3798

1979 1800 720 350 320 49 181 472 760 2929 1723 4652

Se  observă  o  creştere  continuă  a  producţiei  de  sare  în  soluţie  de  la  99.000  tone  la
2.929.000 tone, ceea ce reprezintă 62% din totalul sării extrase. Principala producătoare de sare
în soluţie este Ocnele Mari cu o pondere de 61% din producţia totală de sare în soluţie şi 39%
din producţia totală a ţării. Celelalte producătoare de sare în soluţie sunt: Gura Slănic, Cacica şi
Ocna Mureş. Salina din Slănic producea, în anul 1979, 41% din producţia totală de sare bulgări.

         In  anul l980 Salina Slănic a produs 850.000 tone sare.Revoluţia din nul l989 a adus
schimbări  mari  în producţia de sare ,iar  ocna slăniceană nu mai  produce,  în anul 200l decât
l62.200 tone de sare.  
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V.V.

                                                         

                                                                          

 “La Slănic în Muntenia erau saline a căror

exploatare poate data din cele mai vechi

                                           timpuri”

Nicolae Iorga(1)

                                          

CAP. 2

SLĂNICUL – VECHE  VATRĂ  DE CIVILIZAŢIE

2.1.PIETRELE VORBESC

ORHIDEEA DE PRAJANI
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Prima atestare documentară a existenţei Slănicului datează de la începutul secolului al XVI-lea,
dar multe alte dovezi ne îndreptăţesc să-i atribuim o existenţă cel puţin bimilenară.

Marele istoric Nicolae Iorga aprecia că ocnele slănicene ar “data din cele mai vechi timpuri” (1),
iar Tratatul de istorie al României ocupându-se de exploatarea sării în Dacia Romană precizează: “Deşi ne
lipsesc  documente,  nu  este  exclusă  şi  exploatarea  măcar  vremelnică  şi  a  masivelor  de  la  ...  Slănic
Prahova”.(2)

Acelaşi tratat de istorie a României ocupându-se de epoca bronzului (2000 - 1200 î.H.) arată că
lupta pentru obţinerea uneltelor din bronz (pumnale, săbii, topoare de luptă, dar folosite şi pentu tăiat sare
etc.)  care  erau  foarte  scumpe  a  dus  la  intensificarea  exploatării  celorlalte  minerale  în  vederea
schimbului(3). Avantajele existenţei sării foarte aproape de sol, credem că au fost valorificate de locuitorii
acestor meleaguri. Mai adăugăm că la puţini kilometri de Slănic exista depozitul de bronzuri de la Drajna
de Jos, datat în sec. XII î.H.,compus din: 3 topoare de luptă cu măciulie, 1 sceptru, 8 fragmente de săbii,
15 vârfuri de lance, 11 celturi (topoare cu gaură de înmănuşare longitudinală), 2 dălţi şi 198 seceri întregi
sau în stare fragmentară,  precum şi  cele de la Predeal,  Sinaia sau Olteni.  Acestea dovedesc multiple
posibilităţi de schimburi.

Să nu uităm că la numai 12 Km de Slănic, în localitatea Coţofeneşti, s-a găsit acel minunat COIF
DE AUR proprietatea unei căpetenii de vază, care îl purta ca semn al distincţiei, demonstrează că prin
secolele V - IV î.H. se foloseau prin aceste locuri şi coifurile ca arme de apărare pe lângă armele de atac
ca săbiile,  lăncile şi  topoarele. În această conjunctură nu trebuie să ne surprindă existenţa unei cetăţi
dacice la Piatra Verde. Numeroasele materiale arheologice pot fi văzute la muzeul din Vălenii de Munte
ca şi la Liceul Slănic. Printre aceste documente menţionăm: topoare de piatră şlefuită, ceramică neagră cu
ornamente canelate, râjniţe din piatră, fusaiole din lut pentru fus, etc.

Începând  cu  epoca  fierului  geto-dacii  sunt  antrenaţi  într-un  intens  comerţ  cu  lumea  greco-
elenistică având aceeastă bogăţie,  sarea, foarte căutată în sudul Dunării,  iar dovezile ni le furnizează
monedele macedonene, greceşti şi histriene găsite pe teritoriul Slănicului.

Cea mai veche monedă descoperită aici este o drahmă macedoneană din sec. IV î.H. care are pe
avers  capul  zeiţei  Athena,  spre  dreapta,  cu  coiful  corintian  împodobit  cu  şarpe.  Pe  margine  scrie
AΛEΞANΔPΩΣ  , numele marelui Alexandru Macedon.

Reversul împărţit în două câmpuri: cel de jos prezintă 4 elefanţi trăgând un car, iar cel de sus
înfăţişând lupta a doi bărbaţi.

A doua monedă datează din sec. II î.H., daco-getică, imitaţie după tetradrahmele din Thasos. Nu
este o copie fidelă. Are unele elemente originale.

Pe avers este imprimat capul tânăr al zeului viţei de vie, Dionisos, spre dreapta, cu cunună de
iederă pe cap, formată din trei frunze sus şi două jos, iar în faţă două rozete.

                                                                                      COIFUL DE AUR DE LA COŢOFENEŞTI

(secolul V î.  Hr.)

CASTRUL ROMAN DE LA
MĂLĂEŞTII DE SUS (după C. Zagoriţ)
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TĂIEREA SĂRII ÎN OCNELE VECHI

PLANUL ÎNCLINAT
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Monede vechi pe teritoriul Slănicului

Ceramică dacă de la Piatra Verde
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Pe revers este scris vertical în cele două părţi: HPAKΛEOYΣ în dreapta şi ΣΩTHPOΣ în stânga,
iar  jos  orizontal  ΘAΣION.  În  centru  se  află  eroul  grec  HERAKLES nud,  în  picioare,  din  faţă,  cu
măciuca şi blana leului din Nemeea. În câmpul din stânga sigla M barat; legenda are capetele literelor
globulate.

Către  sfârşitul  secolului  al  II-lea  î.H.,  denarul  roman  înlocuieşte  monedele  greceşti  şi
macedonene  şi  pe  teritoriul  ţării  noastre.  Numărul  crescut  de  denari  republicani,  găsiţi  în  Slănic
demonstrează menţinerea şi dezvoltarea legăturilor comerciale tot mai mari cu restul ţării  şi mai ales cu
oraşele dobrogene.

În timpul  stăpânirii  romane  aşezarea slăniceană a  continuat  să  existe şi  chiar  să se  dezvolte.
Probabil pe Dealul de la Fântâna Rece a luat naştere o “cetate” iar la poalele ei o “Culă ce adăpostea un
tezaur”. Ţinându-se seama de faptul că aici sarea este foarte aproape de sol, la numai 4 - 5 m, şi de faptul
că  documentele  secolului  al  XVII-lea  menţionau în  această  zonă  “Vârful  sării”,  “stermini  şi  dealuri
ochiuri de sare” şi chiar “calea sării” i-a făcut pe mulţi intelectuali ai Slănicului să afirme că de aici se
aprovizionau soldaţii romani cu sare. Nu trebuie uitat, că prin apropiere, dacă nu chiar pe aici, trecea VIA
SALARIA, drumul poştal roman Giurgiu, Târgşor, Mălăieşti, Drajna de Sus (Ramidava lui Ptolemeu) şi
mai departe peste munţi spre Ardeal şi Moldova. Pe acest drum poştal se aduceau şi soldele, în sare, către
militarii romani. 

Părăsirea Daciei de către romani, n-a însemnat întreruperea legăturilor comerciale dintre noi şi
romani. Dovezile sunt legate de numărul mare de denari imperiali  găsiţi  aici:  din vremea lui Hadrian
(117-138), Antoninus Pius (138-161), Faustina I (138-140), Marcus Aurelius(161-180). După părăsirea
întregii Dacii aceste legături sunt din ce în ce mai îngreunate de Migraţiunea popoarelor.

Popoarele stepei, venite din fundul Asiei, jinduind să jefuiască bogăţiile Bizanţului şi ale Romei,
treceau de-a rândul prin părţile noastre. Puhoaiele lor, izbindu-se de zidul greu de trecut al Carpaţilor, se
scurgeau însă uşor, de-a dreptul  în Balcani prin Dobrogea,  Bărăgan şi  toată Câmpia Dunării,  trecând
vadurile Dunării - unul din acestea păstrând până şi azi numele de “Vadul Cumanilor”- sau dimpotrivă,
ocoleau pe la nord Carpaţii, pentru a răzbi în Câmpia Panoniei şi de aici spre Occident.

Pe la sud, dar şi pe la nord, ferind Carpaţii, timp de o mie de ani au trecut sau au făcut popas
vremelnic prin locurile noastre goţii, hunii, gepizii, avarii, slavii, bulgarii, ungurii, pecenegii, cumanii şi
tătarii, vieţuind un timp mai mare sau mai mic pe spinarea populaţiei băştinaşe.

Ce s-a întâmplat la noi în această mie de ani, este, cum spunea Xenopol, un adevărat “miracol şi o
enigmă a istoriei” faptul de a fi putut urmaşii dacilor romanizaţi să-şi păstreze fiinţa, cu toate că, vorba lui
Miron Costin, ţara lor se afla “în calea răutăţilor” adică în drumul tuturor năvălitorilor.

Într-adevăr  pământul  ţării  noastre  este  o  răscruce de drumuri  de-alungul  câmpiilor  de care  e
înconjurată, dar în acelaşi timp loc de adăpost în cetatea naturală a Carpaţilor. Să ne ducem cu gândul la
acele vremuri când pe aici pădurea acoperea ca o pânză imensă aproape întreaga ţară.

Totuşi aici găseau strămoşii noştri loc de adăpost şi trai. Este semnificativă explicaţia vornicului
Preda Brâncoveanu dată călătorului Paul din Alep: “Drept castele şi fortăreţe avem aceşti munţi şi păduri
împotriva cărora nici un duşman nu poate birui. Dacă ar fi fost altfel, şi dacă am fi avut cetăţi pe teritoriul
nostru, turcii de mult ne-ar fi scos din el”(4).

Dacă primele popoare migratoare, goţii, hunii, gepizii, avarii, n-au stat prea mult, în schimb slavii
chiar  au botezat  aşezarea “SLANIKU”,  care înseamnă şi  târg de sare.  În bulgară SLĂNIC înseamnă
bulgăre de sare. Deci nu este vorba numai de râuri sărate, ci chiar de aşezări unde se vindea şi se cumpăra
sare.
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Bulgarii care au urmat slavilor s-au interesat foarte mult de sarea românească. Analele de la Fulda
(892)  încheiate  între  cneazul  bulgar  Vladimir  (889-893)  şi  regele  francilor  de  est  Arnulf  (887-899)
menţionează  o  clauză  legată  de  sare.  Francii  cer  bulgarilor  să  nu  se  mai  îngăduie  să  se  vândă  sare
moravilor. Oare să nu fie vorba şi de sarea de la Slănic ?
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