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2. LOCALIZARE GEOGRAFICĂ 
 

 

.  

 

 

Tarna Mare este comuna cea mai nordică a judetului, situată la poalele vestice ale 

Muntilor Oas, la intalnirea dintre terasele acestora si malul stang al Tisei, mica depresiune 

care uneste satele Tarna Mare, Valea Seaca, Bocicau, Tarna Mica (Hija) si catunul Vagas, 

apartine din punct de vedere geografic si istoric bazinului Tisei Superioare. Comuna Tarna 

Mare este situata in extremitatea nord-vestica a Romaniei, in periferia profunda a acesteia, la 

o distanta de 710 km de Bucuresti si la  o distantă de 60 km la nord-est de Satu Mare, pe ruta 

DN19, 1C si DJ109M. Are granită cu Ucraina si un punct de trecere al frontierei, care nu este 

insă in exploatare. 

Comuna Tarna Mare are următorii vecini: 

 - Pădurea Comunei Turt, la est; 

 - Comuna Batarci, la sud; 

 - Ucraina, la nord si vest 

 Comuna situată pe valea pârâului Tarna, de la care si-a luat si numele, cuprinde astazi  

patru localităti: Tarna Mare, Valea Seacă Bocicău si Văgas (actualmente nepopulat), toate 

apartinând in trecut comitatului Ugocea. Majoritatea celor 3679 locuitori este formată din 

români (95,78%), dar trăiesc aici maghiari (3,42%), rromi (0,8%) si in număr restrâns 

germani si slovaci. Comunitatea de izraeliti a fost numeroasă dar cu ocazia deportărilor din 
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1944 peste 400 de localnici au fost internati in lagăre si astăzi numai amintirea lor mai 

trăieste in comună. 

Are o suprafata de 2.349,11 ha, intravilan 399,53 ha si extravilan 1.949,58 ha, populatia 3679 

locuitori ,1223 gospodarii si un număr de 1346 locuinte conventionale. 

 Comuna Tarna Mare este strabatuta de paralela 48
0 

06
’
 latiudine nordica si de 

meridianul de 23
0 

09
’
 longitudine estica. In vest , nord si est se invecineaza cu Ucraina 

(frontiera conventionala in totalitate terestra, avand o lungime de 25,6 km si un punct de 

trecere a frontierei), in sud-est se invecineaza cu comuna Turt, iar in sud cu satele Comlausa 

si Sirlau din comuna Batarci. 

 Cele mai apropiate centre urbane fata de comuna Tarna Mare sunt: pe teritoriul 

Romaniei- Satu Mare (pe ruta DN 19, 1C si DJ 109M) si orasul Negresti Oas fiecare la o 

distanta de 55 km. Pe teritoriul Ucrainei orasul Vynohradiv (Seleus) la o distanta de 15 km si 

orasul Hust la o distanta de 20 km. Singura modalitate de acces catre orasele apropiate o 

reprezinta transporturile rutiere. Cea mai apropiata gara este cea de la Halmeu , localitate 

situata la 20 km. De asemenea pozitia periferica a comunei se mentine si in cazul raportarii la 

centrul urban regional de polarizare, orasul Cluj Napoca, situat la o distanta de 225 km. Acest 

centru este folosit de locuitorii comunei mai ales din punct de vedere medical si educational. 

 

 

2.1 Cadrul natural 
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 Formele de relief predominante sunt dealurile si Muntii Oasului, cel mai inalt vârf 

fiind Vârful Runc, cu o inăltime de 640 m. Relieful imbina diferite tipuri de unitati 

geomorfice. Acestea sunt: 

 -luncile inalte individualizate- se intalnesc pe luncile paraielor si datorita acestor 

caracteristici mentin apa pe perioade mai indelungate 

 -terase alivio pluvial 

 -regiuni colinar sedimentare- care fac trecerea intre campie si zona deluroasa 

 -muntii josi insulari cu creste ramificate-cu altitudini cuprinse intre 400-640 m, de 

origine vulcanica. Zona Nordica cuprinde Muntii Tarna care aduna mai multe conuri 

vulcanice stratiforme, dealuri cu altitudini peste 400 m, cel mai inalt varf fiind Varful Runc 

cu o inaltime de 640 m. 

 -dealuri  - culmile dealurilor Babiu, Plescut, Varatec, Carpinis, Tarna Mare, Tompa, 

Corcea, Pietrosul, Ursoiul, Cetateaua Mica si Ceaslasul incoronjoara din trei parti 

depresiunea turtului, sub forma de lant, lasand-o deschisa spre sud si sud-vest, creand un 

aspect de amfiteatru. 

 Componenta montana a teritoriului comunei cuprinde Muntii Tarna, care aduna in 

extremitatea nordica mai multe conuri vulcanice stratiforme ce compun un semicerc de 

varfuri care strajuiesc comuna: varful Baile Tarna 644 m si varful Holmul Mare 693 m. Ele 

domina  cu 300-400 m depresiunile mai mici de pe valea Tarnei ( Depresiunea 

Vagas).Sectorul estic este dominat de culmile celui mai falnic vulcan stins din regiune, varful 

Frasin de 813 m a carui pante sunt acoperite partial, de la 400 m in jos, de o cuvertura 

piemontana. 

 

2.2 Clima 
 

 Clima predominant este temperat continental moderata, cu very calduroase si ierni 

ceva mai blande decat in restul tarii, cu o temperature medie anuala de aproximativ 7,5 grade 

Celsius. 

Temperaturi medii: 

 Vara: intre +10 si +15 grade C; 

 Iarna: intre -7 si + 2 grade C; 

 

Cunoaşterea  potenţialului  climatic  al  zonei  ajută  la  stabilirea  măsurilor  ce  trebuie  

luate pentru corectarea neajunsurilor provocate de factorii climatici în anumite perioade, ca de 
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exemplu irigarea culturilor, sau măsuri de desecare a unor terenuri, cultivarea seminţelor 

selecţionate, cât şi aplicarea măsurilor agrotehnice la timpul potrivit. 

 

2.3 Apa 

  
 Comuna Tarna Mare dispune de o retea hidrografica bogata.  

 Desfasurarea retelei hidrografice urmareste in linii mari osatura reliefului. Comuna 

Tarna Mare este strabatuta de paraiele Tarna Mare, Cornutului si Valea Hijii. 

 

 - Pârâul Tarna Mare 

 - Pârâul Cornutului 

 - Valea Hijii 

 

2.4 Solul 

 
 Tipurile de sol variaza in functie de formele de relief. Solurile predominante sunt 

solurile brune de padure, care ocupa versantii piemonturilor si ai muntilor josi, bogate in 

humus de padure si argila. Alte soluri sunt solurile brun roscate de padure, slab podzolite, 

puternic erodate. 

 In ceea ce priveste alcatuirea geologica a substratului, teritoriul comunei se inscrie in 

domeniile eruptivului si sedimentarului. Dintre solurile intalnite in zona, cele mai raspandite 

sunt: 

 -solurile argiloiluviale brune ( in partea centrala a comunei) 

 -solurile brune acide si andosolurile ( in partea estica a comunei) 

 -solurile argiluiluviale podzolice (in partea de nord-est si sud-vest a comunei) 

 -litosolurile (in partea de est si sud a comunei) 

 -solurile hidromorfe (in partea vestica a comunei) 

 

2.5. Flora şi fauna 
 

 Pe teritoriul comunei cele mai multe plante sunt mezofile, mezoterme, neutrofile. Un 

numar mare din acestea sunt valorificate in scopuri practice: medicinal, furajere, forestiere. 

Exista si o mare varietate de fructe de padure: macese, coarne, mure, porumbe si ciuperci. 

 Fondul forestier acopera 2450 ha din suprafata totala a comunei si are in special 

paduri de esenta moale si tare: fag, stejar, carpen, gorun. 

 Principalele culturi din teritoriu sunt pomii fructiferi (pruni, meri, peri) si alte culturi 

agricole( porumb, grau, ovaz, cartofi). Cultura de capsuni este o cultura traditional in acest 

teritoriu.  
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 Elementele climatice au avut consecinte vizibile in definirea elementelor 

biopedoclimatice locale, dupa cum urmeaza: 

 -zonele mai ridicate altitudinal sunt acoperite cu paduri de stejar, gorun si fag, 

intercalate cu alte foioase- artar, castan comestibil, tei, frasin, ulm, cires salbatic, mar 

salbatic- dar si cu molidisuriantropogeneintercalate cu mesteacan, in timp ce varfurile 

muntilor sunt acoperite cu pasuni, fanete naturale si tufisuri de afin. Solurile pe care se 

dezvolta padurile sunt soluri brune si soluri brun-roscate de padure. Animalele pe care le 

adapostesc acewste paduri sunt cele specifice: iepurele de camp, ulpea, lupul, furnicarul, 

mistretul, iar dintre pasari mierla, cucul, cotofana, pupaza si ciocanitoarea. Un element 

faunistic des intalnit pe suprafetele impadurite este salamandra. 

 -in zonele mai joase este prezenta vegetatia de silvostepa formata din ierburi marunte 

si tufisuri de maces, porumbar si paducel. Fauna acestor zone este formata din rozatoare- 

soarece de camp, popandau, iepure de camp, reptile ( soparle, serpi) si pasari (fazan, 

privighetoare, ciocarlie, corb). 

 Comuna dispune de următoarele forme de teren: 

 - Arabil – 1263 ha; 

 - Fânete – 478 ha; 

 - Păsuni – 319 ha; 

 - Vii – 35 ha; 

 - Livezi – 214 ha; 

 - Păduri – 2450 ha; 

 - Neproductiv – 700 ha; 

  

2.6. Resurse naturale 
 

 Comuna Tarna Mare este foarte bogata atat in resurse ale subsolului, cat si ale solului. 

Principalele resurse natural sunt: 

 -ape de suprafata 

 -ape subterane 

 -ape carbogazoase si bai acide -In comuna Tarna Mare sunt izvoare carbo-gazoase, 

ceea ce a permis ca la Baile Tarna, situate intre conurile vulcanice pitoresti saa se infiinteze 

un renumit centru balnear, aflat in prezent intr-o stare avansata de degradare. Apa mineral de 

aici, numita de localnici ~borcut~ este o apa feroasa, clorurata, carbogazoasa si sulfuroasa 

care s-a folosit si inca se foloseste atat pentru cure interne cat si pentru bai. 

 -minerale utile 
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 Subsolul Muntilor Oas, bogat in minereuri complexe din care prin prelucrare se obtin 

metale neferoase( cupru, plumb, zinc,aur si argint) care s-au format ca effect al activitatii 

hidrotermale ce a insotit vulcanismul neogen, a facut ca acestea sa fie exploatate inca din 

timpuri stravechi, iar cercetarea geologica sistematica si evaluarea economica a acestor 

resurese minerale a inceput abia din 1959. Ca zacamant este cel de la Socea din Tarna Mare, 

care in prezent este inchis prin conservare.Cantitatea si calitatea rezervelorconturate in 

perimetrele miniere, impreuna cu dorinta de valorificare la maximum a resurselor minerale 

interne, au condus ca in anul 1973 sa se infiinteze Exploatarea Miniera Turt, subordonata 

Combinatului Minier Baia Mare. 

 -carbune-in Turt , Tarna Mare 

  

 

 

2.7. Populatia 
 

Conform recensământului efectuat in 2011, populatia comunei Tarna Mare se ridică la 3.775 

de locuitori, in crestere fată de recensământul anterior din 2002, când se inregistraseră 

3.718 locuitori.
[1]

 Majoritatea locuitorilor suntromâni (88,42%). Principalele minorităti sunt 

cele de maghiari (3,74%) si romi (2,15%). Pentru 4,98% din populatie, apartenenta etnică nu 

este cunoscută.
[2]

 Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor suntortodocsi 

(86,38%), dar există si minorităti de romano-catolici (4,32%), penticostali (2,25%) si 

reformati (1,17%). Pentru 5,33% din populatie, nu este cunoscută apartenenta confesională. 

 

      Componenta etnică a comunei Tarna Mare 

      Români (88.42%) 

      Maghiari (3.73%) 

      Romi (2.14%) 

      Necunoscută (4.98%) 

      Altă etnie (0.71%) 

 

       Componenta confesională a comunei Tarna Mare 

      Ortodocsi (86.38%) 

      Romano-catolici (4.31%) 

      Reformati (1.16%) 

      Penticostali (2.25%) 

      Necunoscută (5.32%) 

      Altă religie (0.55%) 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_%28Rom%C3%A2nia%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_%28Rom%C3%A2nia%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tarna_Mare,_Satu_Mare#cite_note-kia.hu-1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiarii_din_Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tarna_Mare,_Satu_Mare#cite_note-insse_2011_nat-2
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Penticostali
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Reformat%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
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Datele ultimului recensământ arată că  Tarna Mare in 1992 avea 4040 locuitori, in 2002 

– 3718, iar in 2011 – 3774 locuitori. 

Pe parcursul ultimelor patru decenii, avand in vedere specificitatea comunei Tarna Mare, 

populatia a migrat spre alte zone cu exploatari miniere din regiuni mai indepartate. 

 

 

2.8. Servicii publice 

 - 2 oficii poştale; 

 - centrală telefonica cu 130 posturi telefonice; 

 - 2 cabinete medicale; 

 - 4 scoli şi 4 grădiniţe; 

 

2.9. Atractii turistice 

 Situată la marginea Carpaţilor Nordici, comuna Tarna Mare oferă o multitudine de 

resurse turistice. Plaiurile largi împodobite cu semănături, livezi, fâneţe şi dealurile acoperite 

cu păduri de foioase formează împreună cu aşezările omeneşti un patrimoniu natural 

încântător. între atracţiile turistice de factură antropică se numără arhitectura în lemn şi 

ţesăturile sau portul popular. 

 Tarna Mare abundă de locuri mirifice, cele mai multe situate în regiunea înaltă 

împădurită de deasupra comunei: 

 Băile Tarna, construite de baronul Zsigmond Perenyi după 1820, sunt un loc frumos, 

aşezat între pădurile umbroase , având o alee cu tei seculari care te îmbată primăvara cu 

miresmele lor. Acolo se află câteva clădiri în care au funcţionat băile comunale, unde 

locuitorii veneau să facă tratament pentru reumatism. Fântâna cu apă de la Băile Tarna este 

carbo-gazoasă, fiind numită de localnici „borcut". Tot acolo se află şi o tabără şcolară cu 152 

de locuri, populată în fiecare an de copii din diferite zone ale ţării. Băile de la Tarna sunt 

renumite în toată zona pentru calităţile terapeutice ale borcutului. 
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 Cătunul Văgaş este aşezat într-un ţinut deosebit de pitoresc. Cu aerul său curat şi 

liniştea sa locul are parcă o menire aparte. Tot acolo se află şi o veche bisericuţă din lemn. 

 Valea Frasinului coboară din muntele Frasin, cel mai înalt din regiune. Malurile sale 

pietroase, cu copaci înalţi şi locuri abrupte au creat o adevărată împărăţie a şerpilor. 

 Fântâna Doamnei se află aproape de vârful muntelui Frasin şi este un loc de recreere 

şi popas şi are o apă foarte rece. 

 Trei Hotare este locul de unde izvorăşte valea Târnei şi se găseşte la o distanţă de 10 

km de sat. Până la Trei Hotare se ajunge pe un drum printre dealurile cu păduri frumoase. 

Este o poieniţă cu multă verdeaţă , unde primăvara devreme se aşterne un covor de ghiocei. 

 Bisericuţa catolică „Sfânta Ana" de la Băile Tarna este deschisă tot timpul anului 

iar drumeţii pot intra să petreacă un moment de reculegere. 

 Lacul de la mina Socea, s-a format în ultimii ani prin surparea haldei de steril. 

  

2.10. Scurt istoric 

 
Numele localitătii Tarna Mare provine de la pârâul ce o străbate si a fost amintită 

pentru prima dată in anul 1430 (termenul slavic ”tarna” inseamnă spin). Adjectivul mare 

exprimă relatia localitătii cu un altsat, Tarna Mică, situată in Ucraina. A fost localitatea cea 

mai importantă a zonei, in primul rând datorită locatiei geografice, intreaga zonă 

inconjurătoare a fost denumită in trecut Tinutul Tarna.Incepând din secolul XV.a fost 

domeniul familiei Perényi, iar ulterior apar si alte familii cu mosii mai mici. Tot de numele 

principalilor proprietari se leagă colonizarea slovacilor si a germanilor in secolul XIX. 

Colonistii au fost adusi pentru a da impuls activitătii viticole, miniere si de exploatare 

forestieră din localitate, ei provenind majoritar din localităti mai apropiate si nu din 

străinătate.Trasarea granitei in apropierea localitătii a afectat hotărâtor rolul de centru micro-

regional al satului, a ajunsintr-o pozitie periferică. Intre conurile vulcanice pitoresti se află 

Băile Tarna, renumit centru balnear de odinioară, unde numai aleea teilor seculari mai 

păstrează memoria unei perioade de viată balneară prosperă.Apa minerală de aici feroasă, 

clorurată, carbogazoasă si sulfuroasă s-a folosit atât pentru cure interne câtsi pentru băi. S-au 

tratat boli ale stomacului si ale ficatului, dar si reumatisme.Pentru revigorarea acestor băi s-au 

făcut pasi la inceputul secolului XXI, dar fără succes.Pe teritoriul Băilor se găseste tabăra 
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pentru copii, nefunctională nici aceasta, aflată intr-o stare degradată. 

 Fiind prezente mai multe nationalităti, in localitate găsim mai multe lăcasuri de cult. 

Cea mai veche si de dimensiunile cele mai reduse este capela reformată, construită in 1865, 

cu o clopotnită din lemn. Biserica ortodoxă datează din 1898 si esteinchinată Sfântului Ioan 

Botezătorul. Iconostasul vechi a fost donat prima dată bisericii din Văgas, iar ulterior a ajuns 

la Satu Mare si face parte dintre obiectele expozitiei istorice permanente a Muzeului Judetean 

Satu Mare. In tintirimul bisericii sunt inmormântate două personalităti de seamă ale 

comunitătii. Athanasie Doros (intelectual local, care a organizat ocolul silvic local, a infiintat 

bibliotecă si filială de bancă in localitate, strada principală si biblioteca ii poartă numele) si 

Antoniu Covaci (protopop). Biserica romano-catolică a fost construită intre 1904 si 1906, 

fiind inchinată Inimii lui Isus. In Băile Tarna, in 1870 a fost construită o capelă romano-

catolică, inchinată Sfântei Ana.In satse mai găseste o biserică baptistă. 

 Tarna Mare a avut la ultimul recensământ (2002) 1936 de locuitori. 

Văgaseste un cătun depopulat, cu numai 6 locuitori. Numele inseamnă tăietură, 

deschizătură.A devenit localitate separată in anii ’50, in 1937 fiind construită aici si o biserică 

ortodoxă.Biserica si clădirile vechi sunt ruinate, numai câteva case aflându-se in stare 

locuibilă. 

1378 – atestarea documentara a localitătii Valea Seaca 

1430 – atestarea documentara a localitătii Tarna Mare 

1572 – atestarea documentara a localitătii Bocicău  

Văgas este un cătun depopulat, cu numai 6 locuitori. Numele inseamnă tăietură, 

deschizătură.A devenit localitate separată in anii ’50, in 1937 fiind construită aici si o biserică 

ortodoxă.Biserica si clădirile vechi sunt ruinate, numai câteva case aflându-se in stare 

locuibilă. 

150 de ani – atât a dăinuit cătunul Văgas, o asezare de munte din comuna Tarna Mare, 

judeţul Satu Mare, locuită de tăietori de lemne veniti din satele Cehiei si Slovaciei. În 

momentul de fată există foarte putine elemente care să ateste că acolo au trăit odinioară 

oameni. Codrul osenesc a repusstăpânire pe teritoriile vechii vatre sătesti si doar ruinele 

bisericilor, două cruci de lemn si un cimitir mai aduc aminte de vechiul Văgas. 

Cătunul este situat la o distantă de aproximativ 8 kilometri în amonte de Tarna Mare. 

Acolo, în mijlocul pădurii, s-au stabilit mai multe familii din Cehia, Slovacia si chiar Rusia. 

Erau tăietori de lemne, oameni care au lăsat în urmă sate slave, precum Rostoka sau 

Scataroka, pentru a începe o nouă viată în poienile din pădurile muntilor Oasului. A primit 

numele de Văgaş după îndeletnicirea acestor oameni, adică muncitori forestieri, tăietori de 

lemne. Potrivit unor specialişti, văgaş înseamnă un loc provenit din tăierea pădurii, 

însemnând răritură, făgaş. 
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Icoană pictată de Nicolae Grigorescu, dipărută odată cu satul 

Momentul de apogeu al Văgasului a fost perioada de după cel de-al doilea război 

mondial.Conform arhivelor, în 1947, în satul din mijlocul pădurii locuiau peste 100 de 

familii. Existau două biserici, una ortodoxă si una greco-catolică.Lăcasurile religioase au fost 

construite din lemn, în stil maramureşean. Prima a fost cea greco-catolică, terminată în 1920, 

fiind urmată de cea ortodoxă, sfintită în jurul anului 1937 de către episcopul Vasile Stan. În 

biserică greco-catolică a existat odinioară o icoană pictată de către pictorul Nicolae 

Grigorescu. Locatia de astăzi a aceastei icoane este necunoscută. Potrivit unor presupuneri, ar 

fi undeva la loc ,,de cinste” în Franţa. 

Un iconostas, două clopote si un cimitir, este tot ce a rămas din vechiul Văgas 

Dată fiind ocupatia lor de muncitori forestieri, cei din Văgas nu se puteau lăuda cu o 

stare materială foarte bună. Tocmai din acest motiv bisericile nu au fost înzestrate cu lucruri 

de preţ. exceptând icoana realizată de Nicoale Grigorescu în patrimoniul satului Văgas mai 

exista iconostasul pictat în ulei pe lemn şi încadrat cu sculpturi artistice, lucrate de către 

călugării de la mânăstirea din Pouci, Ungaria. După părăsirea satului, iconostasul a fost donat 

bisericii din Tarna Mare. Din păcate, în timpul transportului acesta s-a deteriorat. De 

asemenea, din iconostass-au înlăturat câteva icoane pentru a se putea încadra în spatiul 

bisericii din Tarna Mare.În momentul de fată obiectul religiosse află în custodia Muzeului 

Judetean Satu Mare. 

De asemenea s-au mai păstrat cele două clopote, turnate din bronz, de dimensiuni 

medii. Unul dintre acestea se afllă acum la parohia ortodoxă din Tarna Mare, iar celălalt la 

biserica din Şirlău. Exceptând ruinele celor două biserici, pe amplasamentul fostului sat 

Văgasse mai găsesc doar două cruci de lemn si cimitirul. Aici îşi plâng morţii urmaşii 

vechilor văgăseni, coborâţi acum în Tarna Mare, localitate în care şi-au întemeiat familii.În 

Văgaş mai urcă doar ocazional, pentru a-şi păstorii animalele şi pentru a-şi aduce aminte de 

locurile copilăriei. 

După consideratiile istorice despre cele trei sate ale comunei si cătunul Văgas, 

parcurgem cu drag nenumăratele legende ale locurilor: Băile de la Tarna Mare (pe unde si-au 

petrecut pasii multi copii, din intreaga tară, veniti in tabăra scolară de la Tarna Mare), 

bisericuta „Sfânta Ana” de la Tarna Băi, Legenda pietrelor cântătoare, La surpături, Valea 

serpilor, Gura dracului, Fagul hotilor, Mina piticilor, Cuptoarele, Fântâna Doamnei, Trei 

hotare, Din lumea celor care ne-nspăimântă, Legende despre Nichita (Bătrânul Nichita, 

Sobolanii lui Mos Nichita, Lupii mosului, Nichita, Fata mosului, Sacul mosului, Claia, 

Crăciunul, Câinele), alte legende: Mortolea, Omul cu picioare de cal, Câinii stafii... 

Siturile paleolitice de pe teritoriul judetului Satu Mare sunt concentrate in partea 

nordică a judetului, in Depresiunea Oasului si la contactul acesteia cu câmpia Somes – Tur. 

Această regiune se incadrează, geografic si cultural, arealului mai larg cunoscutsub numele 

de bazinul Tisei Superioare. Din această perspectivă este relevantă situarea in imediata 
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apropiere a granitei judetului, a exceptionalului sit paleolitic de la Korolevo, in Ucraina 

Transcarpatică. 

Primele semnalări ale existentei paleoliticului in Oas sunt făcute in 1928 de către 

arheologul Márton Roska cu ocazia unor cercetări de teren in jurul Bixadului. Primele 

cercetări sistematice sunt făcute insă in 1957, de către C. S. Nicolăescu-Plopsor, care 

descoperă situl de la Boinesti–Bélavára (Coasta Boinestilor), urmate de cele ale Mariei Bitiri 

intre 1960 si 1969. Maria Bitiri a cercetat numeroase situri paleolitice din Oas, cele mai 

importante fiind: Boinesti–Bélavára, Remetea Oasului–Somos I si II, Călinesti Oas I, II, III si 

IV, Turulung–Dealul Pustiu (Pusztahegy). In următorii 30 de ani nu se vor mai face săpături 

arheologice in siturile paleolitice din Oas, acestea fiind reluate abia in ultimii ani (2005 si 

2006) la Boinesti si Remetea Oasului, de către o echipă de cercetători români si francezi. 

Siturile paleolitice din Oas sunt amplasate pe dealuri, care din nefericire sunt foarte 

puternic erodate de ploi si vânturi, putine fiind cele in care locuirile preistorice se păstrează 

mai bine. Sedimentele cu vestigiile paleolitice au o grosime maximă de 0,70 m, iar in cazul 

asezărilor in care se succed mai multe orizonturi culturale, intre diferitele nivele culturale nu 

există straturi sterile, prin urmare diferentierea intre artefacte s-a făcutin primul rând pe 

criterii tipologice. 

Potrivit Mariei Bitiri, in Oas au fost identificate trei etape cultural-cronologice ale 

paleoliticului. Prima etapă este considerată a fi o fază finală a paleoliticului mijlociu, cu unele 

elemente ce amintesc de debutul paleoliticului superior, ceea ce inseamnă că poate fi situată 

undeva intre 40.000 si 30.000 ani inainte de prezent. Următoarele două etape apartin 

paleoliticului superior (cca. 30.000 – 10.000 ani inainte de prezent), majoritatea siturilor 

descoperite in Oas fiind datate in această perioadă. 

In lipsa descoperirilor de oase umane este dificil de spus cine sunt oamenii care au 

populat regiunea Oasului la finele paleoliticului mijlociu. Este posibil să fie ultimii oameni de 

Neanderthal, dar si, in acelasi timp, primii oameni moderni, sositi prin Balcani, dinspre 

Orientul Apropiat. Cu sigurantă insă, populatiile din paleoliticul superior apartin oamenilor 

moderni (Homo sapienssapiens), adică strămosilor nostri directi. 

Modul de viată al populatiilor paleolitice (in special al celor din paleoliticul superior) 

este reconstituit atât pe baza săpăturilor arheologice, câtsi prin compararea cu societătile de 

vânători-culegători din zilele noastre. 

Comunitătile paleolitice erau probabil mici grupuri nomade care se stabileau periodic 

in diferite locuri, importante pentru una sau alta din activitătile principale ale grupurilor. 

Hrana era obtinută prin vânarea animalelor sălbatice si culesul plantelor si a animalelor mici 

(de aici denumirea de vânători-culegători dată acestor populatii). Astfel, nu poate fi 

intâmplător faptul că dealuri precum cele de la Boinesti si Remetea Oasului au fost intens 

locuite in toate cele trei etape ale paleoliticului prezente in Oas, deoarece prin pozitia 

geografică deosebită oferă o vizibilitate foarte bună asupra Depresiunii Oasului si asupra 
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principalelor văi, prin urmare e de presupus că si asupra rutelor de migratie a turmelor de 

animale. 

După cum arată si denumirea dată epocii, paleoliticul este caracterizat prin utilizarea 

obiectelor din piatră, si mai precis, din piatră cioplită (de aici si denumirea de epocă a pietrei 

cioplite). Nu orice piatră este potrivită pentru cioplire, de aici necesitatea ca oamenii din 

paleolitic să identifice si să exploateze acele resurse de roci, ale căror proprietăti fizice le 

făceau pretabile cioplirii si apoi utilizării. In esentă, este vorba despre desprinderea controlată 

a unei aschii (sau lame) dintr-un bloc de piatră (nucleu), prin intermediul a diferite tehnici de 

percutie. 

Localitatea Tarna Mare , pe langa prezent are si un trecut ce merita cunocut. 

Localitatea face parte din zona Ugocea--azi Oas care in anul atestarii 1430 apare sub 

denumirea de TORNA si este conoscuta ca o asezare de oaspeti regali situata pe firul unui rau 

ce strabate localitatea prin mijocul ei. Vatra satului ,se presupune ca a fost zona de padure 

adica in locul numit HUTA , care este ca o cetate, fiind inconjurat de dealuri cu paduri 

seculare care puteau asigura protectie populatiei impotriva invadatorilor. Se vehiculeaza inca 

doua zone ca posibile vetre dar eu optez pentru HUTA datorita nu numai posibilitatilor de 

aparare ale populatiei ci si existentei zacamintelor miniere din minele locului  (HUTA 

inseamna loc in care erau cuptoare de topit minereuul).  

Zona de padureeste si leaganul multor legende ;pe langa legenda satului Tarna care cuprinde 

si Tarna Mica (localitate ce este peste granita in Ucraina) mai sunt cunoscute in memoria 

colectiva legende ale unor locuri de vis ca: Fantana Doamnei de unde izvoraste apa vaii ce 

strabate satul, legenda despre Gura Dracului sau groapa cu gheata de pe dealul RUNC , 

legenda despre mina piticilor de unde se spune ca mina de aur era scos cu desaga , legenda 

pietrelor cantatoare de pe dealul CORN , sau legenda celor TREI HOTARE ; Baile Tarnei au 

o legenda interesanta despre Bisericuta Sfanta ANA , situata la BAI este vorba despre o 

copila ce facea parte din familiile nobiliare ,care isi petreceau o parte din an la Tarna Bai -

numele fetitei il poarta bisericuta din padure.  

                In Tarna Mare nu numai locurile au legende sunt si persoane ale caror fapte au 

intrat in legenda - asa este Mos NIKITA - personaj pitoresc care a locuit in Vagas , despre 

care circula multe povesti referitoare la relatia mosului cu animalele fioroase ca lupul sau cu 

jivinele inspaimantatoare adica cu serpi uriasi.  

TRECUTUL localitatii Tarna Mare cuprinde si personalitati ale caror fapte au dus la 

mentinerea localitatii Tarna si a satelor apartinatoare intre granitele actuale -este vorba despre 

profesorul -preot ATANASIE DOROS care a venit in Tarna ca ginere al preotului Antoniu 

Covaci . Activitatea sa este legata de participarea in anul 1918 la Marea Unire de la Alba 

Iulia ca fes al delegatiei de oseni - alaturi de el a fost si capitanul Adrian Tomoioaga cel care 

a organizat garzile nationale ale satului . Adrian Tomoioaga este fiul unui invatator din 

Bocicau.  

                 Conferinta de pace de la Paris din 1919 -1920 traseaza granitele Romaniei Mari , 

iar la 6 localitati din acest colt de tara au fost acordate Cehiei -acestea au fost TARNA 

MARE ,VAGAS , Valea Seaca ,Bocicau , Sirlau si Comlausa ; oameni sunt nemultumiti 

deoarece aveau nevoie de pasaport casa ajunga la Satu Mare (granita trecea Comlausa locul 

numit DAMBU LU' FANE).  
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                  Preotul Atanasie Doros devine exponentul nemultumirii locuitorilor din aceste 

sate si-i ajuta sa intocmeasca petitii care vor fi trimise la Comisia romana pentru revizuirea 

frontierelor de la Bucuresti si abia in anul 1921 la 30 iunie , Comisia se va deplasa la Tarna 

Mare unde se va semna Actul de revizuire a frontierelor.  

Timp de aproape doi ani , asupra familiei preotului Ath. Doross-a instalat teroarea si prigoana 

autoritatilor (arest la domiciliu si batai crunte asupra preotului)in urma carora acesta s-a si 

imbolnavit grav , iar in anul 1932 la 27 iunie s-a stins din viata.  

 Energicul preot a militat si pentru ridicarea economica si culturala a satului , prin 

intermediul ASTRA organizeaza Banca Albina , o biblioteca sateasca , o scoala sateasca - 

aceste proiecte au fost realizate intre anii 1925-1932.  

In memoria sa in anul 1990 la 9 iunie s-a acordat titlul de cetatean de onoare al Tarnei.  

Preotul Antoniu Covaci care s-a pensionat la Tarna Mare in anul 1918 , in anii studentiei la 

Facultatea  Teologica de la Viena a fost in relatii de amicitie cu poetul Mihai Eminescu caruia 

i-a compus unele din tipariturile pe care poetul le-a inclus in poezia "STRIGATURI".  

Satele apartinatoare Tarnei Mari , adica Valea seaca si Bocicau , au si ele cate o legenda ,iar 

depre satul Bocicau , documentele istorice vorbesc despre participarea satenilor la Revolutia 

din anul 1948. 

  

 Satele care compun astăzi comuna Tarna Mare, înşirate în ordinea mărimii, sunt: 

Tarna Mare, Valea Seacă, Bocicău şi cătunul depopulat Văgaş. Din punct de vedere istoric de 

Tarna Mare aparţinea şi satul Tarna Mică (Kistarna, Hija, Chizi), actualmente în Ucraina. 

 O primă aşezare numită Szephegy, pe locul satului Valea Seacă, e menţionată pentru 

prima oară în documentele istorice încă din veacul al XlV-lea iar la începutul veacului al XV-

lea apar menţiuni documentare şi pentru Tarna Mare. Bocicăul este atestat la sfârşitul 

secolului al XVI-lea iar Tarna Mică la începutul secolului al XVII-lea. Cătunul Văgaş este 

foarte recent, de la începutul secolului al XX-lea, fiind întemeiat de colonişti aduşi pentru 

exploatarea pădurilor. 

 Deşi foarte vechi, satele nu au avut din întotdeauna aceeaşi vatră ci, în funcţie de 

condiţiile istorico-sociale şi de particularităţile fizico-geografice, ele şi-au schimbat vatra şi 

sau regrupat. Dacă la sfârşitul secolului al XVIII-lea aşezările aveau o structură risipită, 

amplasate fără ordine şi lege, deci nu exista o grupare a satelor în vetre închegate, după aceea 

s-a trecut la concentrarea satelor şi la alinierea lor de-a lungul drumurilor. 
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 Satul Tarna Mare, pe cursul râului Tarna, este un sat mare, cu o formă geometrică şi 

structură răsfirată, având funcţii agro-forestiere. în mare satul se împarte în două zone, 

„Susani" şi „Giosani", având ca punct de delimitare podul din faţa magazinului comunal, 

numit în trecut şi podul lui Megyeri. Satele Valea Seacă şi Bocicău se încadrează în 

categoria satelor mijlocii cu formă geometrică, structură răsfirată, având funcţie agro-

forestieră. Cătunul Văgaş, situat la câţiva km. de centrul satului şi aşezat între păduri, e 

împărţit în Văgaşul Vechi şi Văgaşul Nou şi se înscrie în categoria satelor foarte mici, având 

actualmente doar 7 locuitori. 

 Vetrele aşezărilor Tarna Mare şi Valea Seacă au formă neregulată, aceasta fiind 

generată de configuraţia microformelor de relief; ele se pliază pe contactul deal-câmpie, 

urmărind îndeaproape linia izvoarelor din pânza freatică. Acest element hidrografic a 

contribuit de asemenea la structura răsfirată a vetrei, având în vedere intercalarea unor 

folosinţe agricole jntre componentele cadrului construit. în acelaşi timp se observă o textura 

neordonată a vetrei, uliţele şi gospodăriile nefiind incluse niciodată în vreun program de 

sistematizare, trădând o anumită stare de dezordine spaţială. 

 Din punct de vedere altitudinal, vetrele satelor Tarna Mare şi Valea Seacă se află la o 

altitudine medie de aproximativ 300 m, la contactul piemont-câmpie, iar cea a satului 

Bocicău, la aproximativ 230 m. 

Toponimia 

Intre toponimele mai cunoscute în comună se numără: 

La Baltă numit astfel datorită faptului că în trecut curgea pe acolo o vale care, atunci când 

ploua mult ieşea din matcă iar când era secetă seca. 

Grind, numit astfel de localnici datorită faptului că acolo se găsea apa cea mai bună de băut 

şi era plină cu peşti. 

 Răchita, loc în hotarul satului Bocicău unde este o groapă mare. 

 Vagas, catun al carui nume inseamna loc provenit din taierea padurii, adica raritura. 
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 Pietrele cantatoare, pietre de forma hexagonala ce se gasesc pe dealul Corn. Se spune ca 

aceste pietre inchid gura unei pesteri ce s-ar gasi sub deal. 

 La surpaturi, o zona mocirloasa, cu vegetatie de balta formata din ferigi si sas unde se 

observa falii dislocate de pamant.  

Frasin, cel mai falnic munte din zonă. 

Valea Frasinului, o vale care coboară din muntele Frasin, are izvoare iuţi şi bogate şi are 

toată vara o apă limpede şi răcoroasă. 

Gura dracului, o groapă astăzi aproape neştiută, are în adâncul ei gheaţă ce se păstrează 

toată vara. Oamenii spun că nu este lucru curat acolo şi de aceea i-au spus gura dracului. 

Trei hotare, locul de unde izvorăşte valea Târnei, în zona de frontieră, dar el însuşi formează 

un hotar între satele Tarna-Mare , Cămărzana şi Turţ , de aici rezultându-i şi numele. 

Băile Tarna, un loc frumos aşezat între păduri umbroase, cu câteva clădiri în care 

funcţionează băile comunale unde locuitorii vin să facă tratament pentru reumatism. 

Secături, locul unde au fost în trecut băi de nămol folosite pentru tratarea reumatismului. 

Borcut, denumirea dată de săteni izvoarelor de apă minerală. 

Valea Bătrână, nume dat de localnicii satului Bocicău locului pe unde se vărsa cândva o vale 

în Tisa. 

Valea Şerpilor, locul unde se întâlnesc foarte mulţi şerpi, pe malurile pietroase ale 

Frasinului. 

Fagul hoţilor, locul unde în trecut se adunau hoţi'r care furau animale. Acolo era un fag 

bătrân şi uriaş, de unde şi denumirea locului. 

 

 

 

 


