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Sistemul carstic avenul Giloasa
- resurgenþa Piciorul Benii,
context hidrogeologic
Bazinul Vãii Vida - Munþii Pãdurea Craiului
Ludovic MÁTYÁSI  C.S. Czárán Gyula Tinca
The karstic area presented here is situated in the Pãdurea Craiului Mountains
and is delimitated by Piatra Bãnii Hill at
North, by Runcului Valey at East and by
Vida Valey and its afluent - Piciorul Benii
Valey at South. Geostructural and tectonical aspects are presented with a description of hydrogeology and endokarst morphology of the area. The karstic system
consists of a cavity, directly linked to the
mai drain (Giloasa Pothole) and an indirectly linked satelyte network (Piciorul
Benii -153rd gallery Cave). Both were
modelled in vadous regime, being tectonically conditioned.
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Z

ona carsticã pe care urmeazã sã
o prezentãm este situatã în
Munþii Pãdurea Craiului, în
partea central-nordicã a bazinului de
recepþie al Vãii Vida, afluent al Criºului
Negru (Fig. 1). Are o suprafaþã de circa
3 km 2 , este delimitatã spre nord de
creasta linã a Dealului Piatra Bãnii, spre
est de V. Runcului iar spre sud, de firul
Vãii Vida ºi a afluentului acesteia - V.
Piciorul Benii. Spre nord linia este
destul de difuzã, fiind în interferenþã cu
bazinul Vãii Surducel - Viezuriºte prin
intermediul platoului carstic Vida Surducel.

Altitudinea este cuprinsã între 270 m
în zona V. Vida ºi V. Piciorul Benii ºi
550 m pe interfluviul Vida - Surducel, în
apropiere de creasta Dl. Piatra Bãnii Culmea Runcului. Relieful este relativ
lin, fiind acoperit aproape în întregime
de pãduri de fag ºi gorun de o rarã
frumuseþe.
Accesul cel mai uºor în zonã se
realizeazã pe drumul forestier (odinioarã
acoperit cu semiasfalt) care pleacã din
localitatea Dobreºti, fiind o derivaþie a
drumului judeþean, care face legãtura cu
bazinul Criºului Repede prin Vârciorog
spre Tileagd (Fig. 1). Din Dobreºti pânã
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la V. Piciorul Benii sunt 13 km, iar pânã
la curba de pe V. Runcului 14 km. Se
poate opta ºi pentru drumul de exploatare a bauxitei, deschis (din pãcate) pe
firul V. Vida, care se desprinde spre
dreapta din drumul forestier amintit
anterior, dupã curba de pe V. Cadului, la
km 12.
Primele cercetãri au fost întreprinse
de C.S. Czárán Gyula Tinca în anul
1978, acestea având în bunã parte un
caracter mai mult explorativ. Avenul
Giloasa (3707/53, sin. Av. Jiloasa, Av.
Runc sau P. de la Frânturã) a fost cercetat prima datã în 1979, tot atunci fiind
executatã ºi o drumuire flotantã cu
teodolitul între V. Runcului ºi zona
avenului, pe o lungime de 1,6 km.
Cartarea integralã a cavitãþii (L= 822 m,
D=-41 m), precum ºi a celorlalte fenomene endocarstice din zonã, s-a realizat
pânã în 1981, excepþie fãcând numai
Peºtera din gal. 153 Piciorul Benii.
Aceasta din urmã a fost reperatã în 1989
în urma unei vizite clandestine în proaspãta galerie de exploatare a bauxitei,
cartarea ei fiind terminatã pânã în 1991
pe L=771 m, D=19 m (-12, +7).

Cele douã episoade carbonatice sunt
despãrþite de un larg interval de timp,
care cuprinde atât un hiatus cronostratigrafic reprezentând Neotriasicul, cât ºi
o fazã de acumulare care la început
îmbracã un caracter pur siliciclastic
(Hettangian-Sinemurian inf.), devenind
cvasicarbonatic cu influenþe terigene în
restul Liasicului ºi în Dogger, reprezentând o remarcabilã condensare de facies.
Pentru carstul din zona V. Vida - V.
Piciorul Benii - Culmea Runcului, este
important numai cel de-al doilea episod
de platformã carbonaticã (Fig. 2). Prin
prezenþa discordanþei cvasiparalele
marcatã de existenþa bauxitelor, episodul principal se separã în douã subepisoade: unul mai profund (ºi mai vechi),
legat de Jurasicul superior ºi altul mai
elevat (ºi mai nou), legat de Cretacicul

inferior. Cronostratigrafic primul subepisod cuprinde intervalul Callovian inf.
- Tithonic iar cel de-al doilea în primul
rând Barremianul (Hauterivian Apþian
inf.).
Petrografic, la început depozitele
carbonatice ale subepisodului Neojurasic au fost grupate în termenul comprehensiv de calcare în facies de
Stramberg. Ulterior au fost separate o
serie de subfaciesuri dintre care pentru
noi cel mai important este calcarul
micritic cenuºiu închis cu oncoide de tip
Albioara. Este stratificat în bancuri
groase, fiind observabile intercalaþii
lenticulare de marne cenuºii gãlbui care
umplu sincron golurile paleocarstice.
Perioada de exondare care a urmat,
definitã de un proces de alterare-acumulare subaerianã, a cuprins intervalul

Aspecte geostructurale
Structural, zona cercetatã se suprapune
în întregime peste compartimentul
Vârciorog a Unitãþii de Bihor (Patrulius,
1976), considerat a fi cu poziþia cea mai
coborâtã dintre compartimentele structurale separate în Munþii Pãdurea Craiului. În ansamblu, Unitatea de Bihor
este reprezentatã aici de un înveliº
sedimentar Mezozoic de peste 2000 m
grosime, alcãtuit din douã entitãþi
carbonatice încadrate de trei suite
(silice) epiclastice, definind mai multe
cicluri depoziþionale.
Primul episod carbonatic (cu poziþie
inferioarã) cuprinde aproape în exclusivitate depozite mediotriasice (T 2 ),
acestea aflorând mai la est de perimetrul
nostru, nu contribuie la definirea carstului luat în discuþie.
Al doilea episod de platformã carbonaticã (cu poziþie superioarã) se întinde
pe un larg interval de timp, reprezentând
Jurasicul superior (J 3) ºi Cretacicul
inferior (K1). Continuitatea acestuia este
întreruptã la baza Cretacicului de o scurtã perioadã de exondare (faza neocomianã) care marcheazã momentul de
acumulare a depozitelor lateritice, diagenizate în bauxite pe relieful paleoexocarstic.
SPEOMOND7-82002-2003
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Neocomian s.s. (Berriasian - Valanginian). În prezent acesta este materializat
de apariþia lentilelor de bauxite, martori
ai unui extins paleorelief carstic.
Peste bauxite, în Hauterivian s-a
depus un nivel subþire de câþiva metri de
calcare negricioase de apã dulce cu
characee (nivel reper în lucrãrile de
explorare pentru bauxitã), acestea fiind
urmate de calcarele inferioare cu pahiodonte, reprezentând Barremianul ºi
Apþianul inf. Calcarele dezvoltate în
facies de tip urgonian, sunt micritice ºi
pelmicritice pânã la pelsparitice, în
general de culoare cenuºie deschisã,
stratificate în bancuri submetrice,
grosimea maximã a stivei fiind de circa
350 m.
În partea superioarã, extinderea
platformei carbonatice urgoniene (K1)
este limitatã de tranziþia la un bazin
depoziþional epiclastic-detritocarbonatic
(strate de Ecleja s.l. - Apþian-Vraconian),
la început cu unele niveluri de calcare
(calcarul superior cu pahiodonte în
bazinul V.Surducel - V.Viezuriºte).
Ultima formaþiune care apare în
zona de studiu, cu efect neglijabil în
procesul de carstificare este reprezentatã
de depozite coluviale neconsolidate,
Pleistocene ºi Cuaternare.

Tectonica
Carstul de care ne ocupãm (ºi nu numai),
se suprapune peste un domeniu structural
definit de o formã tabularã a formaþiunilor, cvasimonoclinalã cu înclinare
micã ºi medie spre vest ºi VNV, peste
care se suprapune o reþea disjunctivã în
urma cãreia rezultã un aspect structural în
blocuri.
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Nu este evidentã în ce mãsurã participã ºi cât de bine este reprezentatã în
procesul de dirijare a carstificãrii a
suprafeþei de discordanþã rezultatã în
urma fazei neocomiene (kimmericã
nouã), rãspunzãtoare de punerea în loc
a bauxitelor. Paleorelieful rezultat
probabil cã nu avea o energie prea
ridicatã de relief, motiv pentru care nu
putem face o distincþie clarã între
onduleurile largi (observabile în teren)
datorate tectonicii compresionale ºi cele
de provenienþã sindepoziþionalã. Structura plicativã (largi brahianticlinale) este
relativ bine reprezentatã mai la vest de
perimetrul nostru, de aceea probabil cã
nu greºim atunci când presupunem cã ea
este prezentã ºi în carstul studiat aici.
Asociaþia litostratigraficã J3 - K1 prin
competenþa mecanicã foarte bunã se
preteazã excelent la procesele tectonice,
înregistrând foarte bine toate tipurile de
solicitãri. Perimetrul luat în ansamblu se
caracterizeazã prin prezenþa a trei direcþii predominante de faliere:
a) direcþia NV-SE este cea mai bine
reprezentatã fiind predominant
decroºantã  aparent dextrã ºi rejuvenatã;
b) direcþia VSV-ENE, decroºantã ºi/sau
normalã;
c) direcþia N-S, cu miºcarea neclarã
(Fig. 2).
Aceste direcþii se regãsesc ºi în direcþiile de dezvoltare ale galeriilor reþelelor care compun sistemul Giloasa - Piciorul Benii, procentajul de exploatare a
acestora fãcându-se în funcþie de condiþiile impuse de direcþia de curgere spre
nivelul de bazã. În mai multe locuri din
galeriile subterane se pot observa importante suprafeþe de alunecare (oglinzi de

fricþiune), care uneori determinã închiderea tronsoanelor penetrabile.

Context hidrogeologic
Din punctul de vedere al carstului, succesiunea litostratigraficã ºi structura
tabular-mozaicatã (în blocuri) determinã
ºi totodatã impune configurarea etajãrii
hidrogeologice a regiunii. În Munþii
Pãdurea Craiului deosebim douã astfel
de etaje hidrogeologice principale
(EHP):
1) cel inferior  în relaþie cu depozitele
carbonatice Mediotriasice (nu se aflã
în atenþia noastrã);
2) cel superior  în relaþie cu al doilea
episod de platformã carbonaticã (J3
- K 1 ), aici încadrându-se ºi zona
cercetatã de noi.
Separarea celor douã etaje principale
se face prin orizontul impermeabil
siliciclastic Eoliasic, cu o grosime care
poate atinge 250 m. La suprafaþã, acest
important orizont impermeabil duce la o
separare clarã între cele douã etaje
hidrogeologice principale, cu acviferele
ºi/sau drenajele/bazinele aferente. Atât
în adâncime cât ºi la suprafaþã, acviferul
carstic fisural poate comunica ºi între
etaje, acestea uneori venind în contact
tectonic direct. Cu toate astea, marile
reþele cunoscute în prezent se dezvoltã
ori în una ori în alta dintre etaje, dar
extrem de rar în amândouã tocmai din
cauza restricþiei impuse de existenþa
acestui pachet impermeabil gros (excepþie tipicã Ponoraº - Izb.Brãtcanilor).
Etajul hidrogeologic superior principal, prin prezenþa orizontului cu
bauxite, poate fi subîmpãrþit iarãºi în
douã: a) o parte profundã în relaþie cu
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depozitele Neojurasice - J3 ºi b) o parte
elevatã în relaþie cu calcarele Eocretacice - K1. Orizontul cu bauxite, având
o dezvoltare tabular-lenticularã discontinuã va avea un comportament semiimpermeabil, permiþând tranzitarea drenajelor de la un subetaj la altul aproape
fãrã nici o problemã.
Sistemul carstic avenul Giloasa resurgenþa Piciorul Benii (Fig. 2 ºi 3),
reprezintã un exemplu concludent al
acestui etaj hidrogeologic principal
superior (EHPS), aria sursã a apelor
drenate fiind situate în subetajul mai
elevat (K 1) iar zona de descãrcare în
subetajul mai profund (J 3). Nu avem
cunoºtinþã în momentul de faþã de o
comunicare penetrabilã între Av.Giloasa
ºi res.Piciorul Benii. Conexiunea hidrogeologicã presupusã de Rusu (1987), a
fost confirmatã de Orãºeanu (comunicare verbalã) pe baza marcãrii cu
fluoresceinã efectuate de noi în aprilie
1990, în lacului aval din Av.Giloasa.
Provenienþa apelor care formeazã
drenul principal nu este lãmuritã. Probabil cã cea mai mare parte a apelor se
adunã din zona dolinarã a platoului
carstic situat pe interfluviul V. Vida - V.
Surducel (zona Dl. Piatra Bãnii - Culmea Runcului). Nu este exclusã nici
posibilitatea captãrii unor pierderi din
bazinul Surducel - V. Viezuriºte. Aceastã
posibilitate este totuºi incertã ºi limitatã,
deoarece izvoarele de la Vagon, aflate
în vecinãtatea drenului din Giloasa (ºi
aproximativ la aceeaºi cotã), sunt posibile candidate pentru aceeaºi arie sursã.
SPEOMOND7-82002-2003

Descãrcarea drenului din Av. Giloasa
se face prin resurgenþa Piciorul Benii
(alt. abs. 298 m), cu formarea unui scurt
afluent de dreapta a V. Vida. Are un
caracter tipic de vale de recul, iar faþã de
V. Vida, are un aspect uºor suspendat.
Aceastã suspendare nu se manifestã ºi
faþã de V. Runcului, drenul situându-se
în cotã absolutã, aproximativ la nivelul
vãii.
Direcþia drenului în linii mari este NS, sensul de curgere fiind dinspre NNE
spre S, cu o inflexiune în zona avenului
Giloasa, urmãrind îndeaproape direcþia
structurii geologice.
Lungimea drenajului demonstrat
sigur între res. Piciorul Benii ºi Av.
Giloasa ºi este de 960 m (1.350 m cu
galerii), cel presupus pânã în zona
dolinarã Dl. Piatra Bãnii - Culmea
Runcului ridicã aceastã distanþã la
2.500 m sau chiar la 3.500 m, pânã în V.
Viezuriºte. Diferenþa de nivel a drenului
la nivelul activului este de 60 m pentru
o distanþã de 960 m, dar pânã în V.
Viezuriºte aceastã valoare se poate
dubla.
Sistemul este cunoscut în mod direct
numai în Av. Giloasa, acesta deschizând
un tronson activ de circa 600 m lungime.
Peºtera din gal. 153 Piciorul Benii este
legat în mod indirect de drenul principal,
reprezentând o reþea satelit sub forma
unei cavitãþi oarbe, situându-se cu
circa 10 m deasupra cotei res. Piciorul
Benii. Celelalte cavitãþi cunoscute în
zonã, Av. de la Fântâna Giloasa, Poºiºtãul Balaurului ºi P. nr. 2 din V. Piciorul

Coborâre în Avenul Giloasa.
Foto Alexandru Szuhai.
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Benii, în momentul de faþã sunt considerate a fi numai în suprapunere spaþialã
cu drenul principal, legãturile posibile
fiind în totalitate colmatate.

Morfologie endocarsticã
Activul din Av. Giloasa, cu un debit de
4-5 l/s, este orientat NE-SV, fiind limitat
atât amonte cât ºi aval de lacuri de sifon.
Lacul amonte (10×6×peste 2 m adâncime) este de retenþie, fiind prezentã o
importantã zonã de dãrâmãturi, generatã
ºi de prezenþa unei falii cu caracter
normal (Fig. 4). Lacul aval (12×8 m),
situat chiar sub verticala de 39 m de la
intrare, este probabil tot de colmataj,
acesta având o adâncime sondatã de
5,5 m. Dupã cunoºtinþele noastre nici
unul dintre aceste lacuri nu a fost pânã
acum plonjat deºi cel amonte are reale
posibilitãþi de continuare. Cursul activ,
lung de circa 600 m a luat naºtere în
calcare cenuºii deschise K1, aflate întrun bloc tectonic mai ridicat, delimitat
atât amonte cât ºi aval de falii. Galeria,
în general de dimensiuni medii ºi mari,
are un caracter evident vados, fiind
condiþionatã tectonic, în zona puþului de
acces cu dãrâmãturi, prezentând frumoase terase de nivelare cu frecvente
linguriþe de coroziune. Panta galeriei
este scãzutã, pe cursul apei formându-se
mai multe lacuri cu maxim 2 m adâncime, galeria în sine fiind extrem de slab
concreþionatã. Aproape toate diverticolele dreneazã firicele nesemnificative
de ape (excepþie fãcând poate numai
Afluentul), provenite din dolinele din
zona Dl. Piatra Bãnii - Frântura. Diferenþa de nivel dintre activul situat la 360
m ºi relieful topografic este în medie de
100 m, maximul fiind de 150 m în zona
Dl. Piatra Bãnii.
Peºtera din gal. 153 Piciorul Benii
este o reþea dendriticã oarbã foarte
interesantã, dezvoltatã în calcare J3, care
a rãmas ascunsã cercetãrii pânã în momentul executãrii galeriei de exploatare a
bauxitei (Fig. 5). Cavitatea deºi este în
conexiune hidrogeologicã directã cu
resurgenþa Piciorul Benii, nu are galerii
penetrabile spre acesta. Reþeaua dendriticã de provenienþã vadoasã se compune atât din galerii fosile cât ºi active,
toate fiind de dimensiuni destul de mici
(târâºul de la intrare 0,4×0,2 m!). Cele
douã cursuri active dreneazã ºirul de
doline care formeazã V. Piciorul Benii
amonte de drum, debitele lor fiind sub
1 l/s. Cursurile, dupã confluenþã se pierd
6

într-un puþ de 7 m (ponorul activ), locul
fiind urmat de o micã treaptã antiteticã
aflatã în plinã evoluþie. Mai în aval se
gãseºte ponorul fosil sub forma unei
galerii descendente cu frumoase linguriþe
de coroziune, care se terminã cu un mic
lac ºi o falie orientatã NE-SV. Cotele
celor douã ponoare se gãsesc doar cu
câþiva metri deasupra nivelului resurgenþei.
Descãrcarea sistemului se face prin
izbucul vãii Piciorul Benii, prin intermediul unei diaclaze orientate VNVESE, pe care dupã dezobstrucþie nu am
putut înainta decât 4 m. Debitul mediu
este de 8-10 l/s, distanþa pânã la Av.
Giloasa fiind de 960 m în linie dreaptã
iar pânã la ponorul activ din peºtera din
galeria 153 de numai 160 m, pentru o
diferenþã de nivel de 2 m.

Pe cursul vãii Piciorul Benii încã se
mai pot observa masive depuneri de
travertin în care s-a format ºi o peºterã
dendriticã recentã de cca. 40 m lungime.

Aspecte genetice
Sistemul carstic care s-a aflat în atenþia
noastrã, reprezintã un afluent subteran
(ascuns) al V. Vida, având un rang
echivalent cu V. Runcului ºi V. Cadului.
Responsabil de naºterea sistemului este
subteranizarea difuzã a apelor de precipitaþii adunate în partea sudicã a platoului carstic de pe interfluviul Vida Surducel. Procesul e foarte probabil sã
fie ºi acum în derulare prin tendinþa ºi
posibilitatea captãrii pierderilor de ape
din bazinul V. Viezuriºte - Surducel,
bazin care are un caracter suspendat faþã
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Giloasa - Piciorul Benii

Lacul aval Avenul Giloasa. Foto Alexandru Szuhai

de bazinul V. Vida. Sensul ºi direcþia de
curgere a apelor a fost determinat atât de
nivelul de bazã mai coborât spre V. Vida
cât ºi de factorul geostructural. Ierarhizarea ºi ordonarea drenului unic s-a
fãcut pe seama factorului geostructural,
direcþia de curgere rezultatã fiind aproximativ paralelã cu direcþia NNE-SSV a
structurii geologice de ansamblu. Spaþiile de curgere au fost oferite de reþeaua
disjunctivã, care sunt aceleaºi cu cele
trei direcþii principale de faliere. Golurile au fost modelate predominant în
regim vados, într-un domeniu hidraulic
situat în zona aeratã ºi/sau cel mult
amfibie a acviferului carstic fisural.

Concluzii
În urma prezentãrii unor aspecte legate
de sistemul carstic (Culmea Runcului) Av. Giloasa - res. Piciorul Benii se
desprind urmãtoarele concluzii:
 sistemul a luat naºtere în etajul
hidrogeologic principal superior
(EHPS), cantonat în depozite carbonatice J3 - K1;
 drenul principal strãbate atât EHPS
mai elevat (K 1 ) cât ºi EHPS mai
profund (J3);
 aria sursã se gãseºte pe calcare
urgoniene K1 iar punctul de descãrcare în calcare J3;
SPEOMOND7-82002-2003






sistemul se compune dintr-o cavitate
legatã în mod direct de drenul principal (Av. Giloasa) ºi o reþea satelit,
legatã indirect (P. din gal.153 Piciorul Benii);
ambele componente ale sistemului
sunt modelate în regim vados, fiind
condiþionate tectonic;
potenþial ridicat, L > 2.000 m, D >
100 m, lacurile din Av. Giloasa
neplonjate.

Mulþumiri
Sincerele mele mulþumiri se îndreaptã
spre membri C.S. Czárán Gyula din
Tinca pentru sprijinul acordat ºi în mod
special mã gândesc aici la regretatul
Csák Carol Tiberiu (Karcsi) care în 1979
a coborât primul verticala de 39 m de la
intrarea în Giloasa. Nu în ultimul rând
mulþumesc fratelui meu, dr. Mátyási
Sándor pentru lungile dezbateri de pe
marginea temei prezentate.
n
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Rezervaþia naturalã complexã

Cheile Vârghiºului
István DÉNES  A.S.T.O.N. Lumea Pierdutã Baraolt

Vârghiºului Gorge, situated in the
Northern extremety of Perºani-Rica
Mountains, is a complex protected area,
with interesting exo- and endokarst, fossiliferous and prehistorical sites, as well
as a rich flora and fauna.
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L

a extremitatea nordicã a Munþilor
Perºani-Rica, pârâul Vârghiº, care
ia naºtere din izvoarele craterului
vulcanic Harghita Mãdãraº, prin ferãstruirea olistolitului de calcare jurasice
Mereºti, a creat una dintre cele mai
spectaculoase chei din Carpaþii Orien-

tali, cu fenomene exo- ºi endocarstice
interesante, cu puncte fosilifere ºi urme
ale aºezãrilor preistorice, cu o bogatã
florã ºi faunã ºi frumuseþi peisagistice
deosebit de pitoreºti.
Cheile Vârghiºului sunt situate la
limita dintre judeþele Harghita ºi Covasna, aparþinând administrativ comunelor
Mereºti ºi Vârghiº. Accesul mai uºor
spre chei este din localitatea Vârghiº pe
drumul forestier auto, care urmãreºte
valea pârâului Vârghiº (10 km). Din
comuna Mereºti se poate ajunge la
intrarea nordicã a cheilor pe un drum de
tractor (7 km).
Conform Legii nr. 5/2000, poziþia
76, Hotãrârii nr. 13/1995 a Consiliului
Judeþean Harghita ºi Hotãrârii nr. 39/
2001 a Consiliului Judeþean Covasna,
Cheile Vârghiºului au fost declarate
rezervaþie naturalã complexã pe o
suprafaþã de 1007 hectare.
În cheile Vârghiºului, lungi de 4 km,
în urma activitãþii corozivo-erozive a
apelor pârâului au luat naºtere patru
sisteme de peºteri începând din pleistocenul mediu. Din aceste sisteme de
peºteri pânã în zilele noastre au rãmas
doar resturi de galerii mai scurte (520 m) sau mai lungi (20-1500 m) pe
ambii versanþi al cheilor. Aceste peºteri
fosile sunt situate pe patru nivele aflate
la 5, 20, 40 ºi 70-120 m faþã de talvegul
actual al Vârghiºului. Existã ºi un nivel
activ, constituit din galerii active sau
temporar active dezvoltate sub talvegul
vãii prin care curge o parte din apa
pârâului. O parte din galeriile active
(Peºtera nr. 1200/96 = 55,0 m, Activul
Galben-1200/102 = 229,0 m, Peºtera nr.
1200/111 = 95,0 m) sunt situate sub
versantul drept iar un alt sistem mai lung
(Peºtera Activã-1200/95 = 794,0 m,
Peºtera Levis-1200/117 = 328,60 m,
Peºtera Rãsãritul Apei-1200/45 =
272,0 m) se aflã sub versantul stâng,
dezvoltat între ponorul de la fostul pod
10 ºi resurgenþa denumitã Rãsãritul
Apei.
SPEOMOND7-82002-2003

Cheile Vârghiºului
Explorãrile speologice din Cheile
Vârghiºului, începute în prima parte a
secolului al XIX-lea, în momentul de
faþã are în evidenþã 124 de peºteri ºi
avene cu o lungime totalã de 7502,20 m.
Peºterile conþin importante depozite de
sedimente bogate în resturi fosilifere
pleistocen superioare ºi materiale arheologice. Din punct de vedere speologic
prezintã forme endocarstice interesante.
Peºterile din chei sunt destul de sãrace în
speleoteme, iar unde au existat au fost
distruse de vizitatori (Peºtera Mare de la
Mereºti, ªura Cailor, Peºtera Albert).
Importante sunt speleotemele ºi depozitele de montmilch, care se gãsesc în
majoritatea peºterilor. Peºterile mai
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bogat concreþionate (Peºtera Lublinit1200/9 ºi Peºtera cu formaþiuni-1200/
27) cu speleoteme variate au fost declarate rezervaþii speologice ºi sunt închise
cu poartã metalicã pentru ocrotirea
formaþiunilor ºi a depozitelor sedimentare. Prin poziþia izolatã a carstului de la
Mereºti, înconjuratã de formaþiuni
geologice de origine vulcanicã, de
formaþiunile Wildfliºului ºi de depozite
sedimentare terþiare formeazã o insulã
biospeologicã cu un interes deosebit. În
peºterile din chei au fost determinate 19
specii de lilieci.
Peºtera cea mai renumitã este Peºtera
Mare de la Mereºti (1200/14), situatã în
partea centralã a cheilor, în peretele de

stâncã denumit Piatra Minunilor. În anul
1931 peºtera a primit numele lui Balázs
Orbán (Peºtera Orbán Balázs), autorul
monografiei în 6 volume intitulatã
Descrierea Þãrii Secuilor, apãrutã în
1868, în care autorul a consacrat un
capitol întreg primei descrieri detaliate a
cheilor ºi a peºterilor.
Peºtera Mare de la Mereºti a fost
prima peºterã din Transilvania, exploratã ºi cartatã ºtiinþific, la nivelul vremii
de atunci, când speologia era abia la
început în Europa de Est. Inginerul
Comitatului Odorhei, István Fekete,
ajutat de ghidul de peºterã din Vârghiº,
Péter Szõts, în luna Sfântului Mihai al
anului1835, au instalat tabãra lor în
Peºtera Mare ºi au explorat galeriile ºi
sãlile, dupã care mãsurând peºtera au
executat planul. Rezultatele cercetãrilor
ºi planul peºterii au fost publicate în
anul 1836 la Cluj, sub forma unei
broºuri. Pe pereþii galeriilor ºi a sãlilor
au fost identificate mai multe semne ºi
numerotãri, precum ºi semnãturile lui
Fekete, vopsite cu o vopsea neagrã.
Dezvoltarea totalã a galeriilor ºi
sãlilor din Peºtera Mare de la Mereºti este
de 1527,0 m iar denivelarea 49,90 m (34,40; +15,50). Peºtera are patru intrãri
naturale, care sunt situate la 20 m de la
nivelului pârâului. Este caracterizatã prin
galerii spaþioase formate de-a lungul
faliilor, hornuri înalte, prãbuºiri masive ºi
sãli de dimensiuni mari (Sala Mare, 70 m
lungime, 40 m lãþime ºi 20 m înãlþime).
Umplutura argiloasã a galeriilor conþine
o asociaþie faunisticã-fosiliferã de vârstã
pleistocen superioarã reprezentatã prin
speciile Ursus spelaeus, Crocuta spelaea,
Panthera cf. spelaea, Canis lupus,
Coelodonta antiquitatis, Megaceros
giganteus, Cervus elaphus, Rangifer
tarandus, Equus germanicus, Homo
sapiens ºi o serie de specii de rozãtoare ºi
lilieci fosile.
Stratul de culturã aflat la suprafaþa
umpluturii, în podeaua complexului de
sãli de la intrare, conþine numeroase
vestigii ale locuirii umane începând cu
paleoliticul mediu pânã în evul mediu
(unelte de silex ºi de os, cioburi de vase,
arme, unelte ºi podoabe din cupru, bronz
ºi fier, monede), reprezentând aproape
toate culturile arheologice. Sãlile spaþioase de la intrarea peºterii a oferit
adãpost locuitorilor din zonele învecinate în timpul nãvãlirii tãtarilor (1241),
gura peºterii fiind întãritã cu un zid de
apãrare, construit din blocuri de piatrã.
9

Cheile Vârghiºului
Urmele zidurilor de apãrare au fost
identificate ºi în alte peºteri (Peºtera
Tãtarilor-1200/13, Peºtera cu zid-1200/
36). În Poiana Pietrii se aflã urmele unui
val de apãrare ºi ruinele unei biserici din
secolul XI.
În Sala Mare a peºterii se aflã una
dintre cele mai mari colonii de lilieci din
Carpaþii Orientali, compusã din mii de
indivizi de Myotis myotis ºi Miniopterus
schreibersi. Au fost determinate ºi alte
specii de lilieci ca Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros ºi
Barbastella barbastellus.
Peºtera Mare de la Mereºti a fost
vizitatã de-a lungul secolelor de numeroase personalitãþi ca Balázs Orbán, Mór
Jókai, Miklós Wesselényi, John Paget,
Emil Racoviþã etc. Cheile Vârghiºului ºi
peºterile din chei au fost explorate,
studiate ºi cartate de cercetãtori ca István
Fekete, Ferenc Podek, Gábor Strömpl,
Iulius Teutsch, Alfred Prox, Hubert
Kessler, Mária Mottl, Valeriu Puºcariu,
Traian Orghidan ºi Margareta Dumitrescu. Rezultatele cercetãrilor au fost
publicate în numeroase lucrãri, studii ºi
monografii.
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Peºterile cele mai importante ºi
cunoscute din chei sunt urmãtoarele:
ªura Cailor (1200/8), ªura de Piatrã
(1200/87), Peºtera nr.1200/33, Peºtera
cu Formaþiuni (1200/27), Peºtera Urºilor (1200/18), Peºtera cu Zid (1200/36),
Peºtera Activã (1200/95), Peºtera de la
Rãsãritul Apei (1200/45), Peºtera Levis
(1200/117), Peºtera lui Gabor (1200/20),
Peºtera Lublinit (1200/9), Peºtera Albert
(1200/1), Peºtera nr. 1200/35, Peºtera
Activul galben (1200/102) ºi Peºtera
Tãtarilor (1200/13).
Pe versanþii stâncoºi ai cheilor se
dezvoltã o asociaþie de florã tipicã
carstului. În interiorul pãdurilor mixte
(stejar, fag, frasin, paltin, ulm, mesteacãn), în care apare ºi molidul, întâlnim
poieni cu o variatã florã din care se pot
aminti câteva specii ocrotite ca bulbucii
(Trollius europeaeus), crinul de pãdure
(Lilium martagon), tulipin (Daphne
mezereum), ceapa ursului (Allium
ursinum), stânjenelul (Iris germanica),
sãbiuþa (Gladiolus inbricatus), garofiþa
(Dianthus serotinus), brusturul caprei
(Telekia speciosa) ºi tisa (Taxus
baccata).

Stâncãria sãlbaticã, pãdurile seculare
sau peºterile oferã adãpost ºi biotop
pentru o faunã diversã ºi bogatã reprezentatã prin urºi, cerbi, cãprioare,
mistreþi, jderi, nevãstuici, veveriþe,
vidre, lilieci, vulturi, bufniþe, vipere,
salamandre, peºti, raci, scoici, rozãtoare,
pãsãri ºi insecte.
Sunt cunoscute mai multe puncte
fosilifere ºi aflorimente geologice
(Malul de Jos, ªura de Piatrã) ºi câteva
aºezãri preistorice de suprafaþã (Malul
de Jos, Sub Piatrã, Culmea de Piatrã,
Poiana Pietrii).
Cheile Vârghiºului ºi peºterile din
chei în momentul de faþã sunt explorate
de cãtre membrii Asociaþiei de Speologie, Turism ºi de Ocrotirea naturii
LUMEA PIERDUTÃ din Baraolt
continuând munca Cercului de Speologie URSUS SPELAEUS. Speologii
din Baraolt sunt custozii rezervaþiei
naturale Cheile Vârghiºului ºi a peºterilor rezervaþii speologice, dispun de un
adãpost speologic dotat cu echipament
ºi unelte de explorare ºi salvaspeo. n
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Noi date asupra carstului din platoul înalt

Chatyrdag
Vremir MÁTYÁS & Kovács ALPÁR  Clubul Speologilor Nespeologi Cluj

Chatyrdag is located 30 km S from Simferopol, being the second highest mountain in Crimea. During several fieldprospecting trips made by Transylvanian teams between 2001-2003, new
caves and potholes were discovered and
more or less explored. This paper presents recent results and perspectives regarding 7 new potholes discovered in
the Upper Chatyrdag Palteau (13701450 m a.s.l.)

S

unt prezentate ºapte noi avene
recent descoperite ºi parþial
explorate în carstul din Platoul
înalt Chatyrdag  Crimeea (Fig. 1, 2).
Alãturi de celelalte opt avene ºi peºteri
cunoscute aici (AMELICHEV et al.
2002), aceste avene, în mare mãsurã de
origine tectonicã se înscriu într-un relief
carstic subalpin, fiind dezvoltate la
altitudini de peste 1350 m în zona
central-nordicã a platoului (Fig. 3). Deºi
avenele Treshchinnaja (-80 m) sau Khar
Koba (-40 m) au fãcut obiectul mai
multor expediþii, ºansele de pãtrundere
în profunzime sunt foarte reduse datoritã
umpluturilor ºi/sau sedimentelor (detritus, gheaþã, zãpadã, blocuri/bolovani)
care permanent se acumuleazã prin
intrãrile în general largi situate în mari
doline. Aceleaºi probleme s-au observat
ºi la celelalte avene cunoscute anterior.
O excepþie o constituie peºtera Eklizi
Koba (40/-10) situatã la altitudinea de
1510 m, care se prezintã ca un relict
dezvoltat pe o diaclazã ºi faþã de strat
puternic descendentã, care pãtrunde spre
interiorul masivului. În acest caz, colma-

tajul este aproape inexistent, terminusul
actual fiind reprezentat de o strâmtoare
de 20 cm (pe lugimea de 1 m), formatã
de scurgeri parietale ºi alte formaþiuni.
Dintre obiectivele nou descoperite,
se remarcã patru avene: Angar Koba
(Fig. 4), AK 2, AK4/Avenul cu pulberi
ºi RH+/Avenul cu gheaþã (Fig. 7), care
prezintã un real potenþial de pãtrundere
spre zona profundã a carstului
Chatyrdag (cu un potenþial denivelativ
de cca. 800 m). Terminusul Avenului cu
gheaþã/RH+(77/-40), prezintã colmataj
cu zãpadã ºi gheaþã, cât ºi bolovani. Nu
aceeaºi situaþie o gãsim în avenele
Angar Koba (>130/-60 m), AK2 (25,4/
-11,5 m) ºi AK4 (92/-30 m) situate pe
creasta nordicã ºi dezvoltate pe fisuri de
distensie. În aceste cazuri, acumulãrile
de gheaþã/zãpadã sunt prezente doar în
zona intrãrii, dar în interior (exceptând
Angar Koba, care devine tot mai larg,
fiind dezvoltat la intersecþia unei mari
falii ºi principala rupturã de distensie)
acestea se pot strâmta, sau parþial
colmata cu sedimente autohtone. Totuºi,
puternicul curent de aer (în primãvarã ºi

Fig. 1
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Chatyrdag

Fig. 2

iarna mai cald ºi mai umed decât la
exterior) care erupe din aceste peºteri
indicã spaþii subterane vaste. Poziþionarea în relief, situaþia geologico-tectonicã, morfologia ºi ventilaþia acestor
ultime cavitãþi, sugereazã faptul cã pânã
în momentul de faþã, singura ºansã de
pãtrundere din platoul înalt spre zona
profundã a carstului Chatyrdag este
reprezentat de avenele tectonice de pe
creasta de Nord, în special Angar Koba,
AK2, AK4 (Av. cu pulberi), mai puþin
RH+ (Av. cu gheaþã). În acest sens sunt
prezentate trei modele de colmataj
întâlnite în aceste tipuri de peºteri, din
care reiese faptul cã cele mai mari ºanse
de succes se vor întâlni doar în avene
tectonice care în zona intrãrilor prezintã
sifoane uscate care acumuleazã umpluturile fie allohtone fie autohtone (zãpadã
- Z, detritus - D, pietre - P ºi unde are loc
fenomenul de gelifracþie - G), lãsând
libere cãile de acces de-a lungul fisurilor

ºi puþurilor situate lateral. Pe aceste
sectoare se întâlnesc colmataje parþiale
reprezentate prin sedimente autohtone
(bolovani, argilã, pulberi, scurgeri),
acumulate în cantitãþi mult mai mici.
Deocamdatã, lipsa de timp ºi/sau echipament, nu ne-a permis nici un fel de
muncã de dezobstrucþie sau decolmatare. Exceptând avenul Angar Koba,
care se continuã prin douã puþuri paralele, avenele au fost investigate doar
pânã la nivelul unei penetrabilitãþi relativ comode.
Principala greutate în abordarea
acestor puncte de lucru este lipsa apei,
care trebuie cãratã în cantitãþi suficiente
alãturi de echipament, cât ºi distanþele
sau denivelãrile care se parcurg de la
tabãra de bazã. Rezultate mai serioase se
pot obþine doar prin amplasarea unor
tabere de câteva zile, chiar pe platoul
superior.

Perioadele de explorare:
Primãvara (aprilie-iunie)
Avantaje: prezenþa apei (zãpadã sau
gheaþã acumulatã în doline sau peºteri).
Dezavantaje: majoritatea intrãrilor sunt
blocate, avenele sunt extrem de reci ºi
umede, condiþii meteo variabile.
Vara-toamna (iulie- început de
octombrie)
Avantaje: toate intrãrile sunt libere,
avenele sunt relativ uscate; condiþiile
meteo prielnice. Dezavantaje: lipsa apei
(apa poate fi prezentã în cameniþe sau
alte mici forme depresionare pe lapiezuri, însã este extrem de periculos de
bãut având în vedere cã mai ales vulpile
îºi marcheazã bãlþile prin excremente,
deseori infestate cu paraziþi intestinali).
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Chatyrdag
Toamna-iarna (octombrie-noiembrie)
Mari dificultãþi din cauza condiþiilor
meteo (temperaturi scãzute, greutãþi de
orientare ºi abordare).
Pentru speologi sau speonauþi interesaþi mai mult de munca explorativosportivã, este de recomandat explorarea
de suprafaþã ºi subteran mai ales în
zonele puþin sau deloc lucrate, conectate
la mari reþele asociate platourilor înalte.
Ex: vers. N Ai Petri  Balsoy Kanyon;
vers N Babugan; Chatyrdag superior;
Estul ºi vers. S Karabi, cât ºi anumite
zone din preajma litoralului (peninsula
Tarhankut, Balaklava, zona Laspi,
Morske, Novij Sviet etc.).
n

Platoul superior si intrarea in avenul RH+. Foto Silviu Constantin.
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Curã de

 rãcoritoare 
în Apuseni
Horia MITROFAN  Speo Comp Paragina

C

a orice sport extrem ºi canioningul are mult haz; asta pânã te
trezeºti dedesubtul unei cascade,
cãlcând disperat apa mai adânca de un
stat de om dintr-o marmitã, fãrã sã poþi
anticipa ce se va petrece mai întâi:
reuºeºti sã desprinzi coborâtorul din
coardã ca sã ieºi de sub jetul cascadei,
sau te asfixiazã pulberea finã de stropi
pe care n-ai cum sã n-o inhalezi?

Decor de vacanþe casnice 
în spatele lui ce-ai putea
cãuta?

Canion Oºelu. Foto Andrei Posmoºanu.
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Canioningul este dovada vie a faptului
cã ºi speologia  ca ºi orice altã activitate umanã  se supune unei evoluþii
perfect normale: pe mãsurã ce echipamentul ºi tehnica se perfecþioneazã,
oamenii se fac din ce în ce mai comozi.
ªi fiindcã într-o peºterã o datã ajuns la
fund nu ai încotro ºi trebuie sã mai ºi
urci înapoi la suprafaþã, în timp ce
parcurgerea unui canion trebuie fãcutã
doar în sens unic  la vale!  preferinþa
pentru acesta din urmã se naºte în mod
natural.
În ceea ce mã priveºte, bag de seamã
cã nu mi-o fi ajuns sã bat 20 de ani
drumul Bihorului, sub pretext cã acolo
se face speologia a mai feroce! Când sã
m-apuc ºi eu de curând  ca omul
reformelor  de canioning, de unde
credeþi cã mã teleporteazã (cam prea
instantaneu ) Fulgerul albastru, cu
înmatriculare ºi ºofer neaoºe de-ale
noastre, de Bucureºti? La 2 kilometri de
Boga  hogeacul de vacanþã al protipendadei, ºi mai din cea epocã, ºi mai de
dincoace, din judeþeana de Bihor!

Canion Oºelu. Foto Andrei Posmoºanu.
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Curã de rãcoritoare

Test preliminar de
supravieþuire
Asocierea sportului monden pe care noi
încercãm sã-l promovãm sub denumirea
de canioning, cu ambientul de ºezlonguri ºi grãtare mondene din Boga este
strict întâmplãtoare, ºi fãrã vreun efect
asupra oricãreia din pãrþile coabitante:
promenadele familiale pe ºoseaua de la
baza cascadei Oºelu (de fapt capãtul
aval al canionului pârâului omonim)
evolueazã netulburate de spectacolul
rapelurilor prin jeturi de apã, iar exploratorii de canioane se fac cã nu au timp
pentru apariþiile, de loc rare, de vilegiaturiste rãpitoare.
Una peste alta, constaþi cã deºi au în
total doar 400-500 m lungime ºi 70-80 m
denivelare, atât canionul vãii Galbenei
(între izbucul Galbenei ºi Cascada Evantai), cât ºi cel al vãii Oºelu, impun standarde tehnice ridicate. Ele au fost prevãzute cu amaraje montate în vederea
desfãºurãrii stagiilor de pregãtire tehnicã
din cadrul ªcolii Române de Speologie.
În canionul Oºelu, cu un debit relativ
mic (cca. 5l/s în august 1999) ºi format
dintr-o succesiune de excavaþii având
aproximativ forma unor cilindri verticali, de câþiva metri în diametru, cascadele pot fi coborâte, la alegere, mai prin
jetul de apã, mai pe alãturi. Ieºirea din
cele 3 marmite unde trebuie sã înoþi nu
este însã întotdeauna scutitã de emoþii.
Ca impresie generalã, traseul direct,
nesofisticat, face coborârea deosebit de
agreabilã.

sã strãpungi în rapel jetul cascadei ºi
sã continui coborârea adãpostit între
peretele din faþã, destul de adânc surplombat, ºi pânza deasã de apã din spate.
Mai problematic este sã degajezi cât mai
repede coborâtorul din coardã, atunci
când trebuie sã traversezi din nou, spre
exterior, jetul de apã, de data aceasta
înotând în marmita adâncã de la bazã.
Dacã satisfacþia procurata de bãlãceala prin cascade a devenit insuficientã,o platformã metalicã fixatã în peretele
de stâncã, cam la jumãtatea înãlþimii
celei de-a 4-a cascade, dar mult lateral
faþã de jetul de apã, îþi oferã alternativa
de a ieºi din coardã ºi de a plonja de la
vreo 6m înãlþime, direct în marmita
foarte adâncã de dedesubt.
Dacã mai amintim ºi cã la cascada a
2-a trebuie sã deviezi rapelul mult spre
dreapta, evitând astfel ca apa sã te
izbeascã de peretele unui jgheab strâmt
de la baza verticalei (unii adorã totuºi sã
se dea aici pe tobogan ), socoteala
acestui prim tronson al canionului poate
fi socotitã încheiatã.

Încercarea finalã  oare cui
i-o trebui aºa ceva?
Existã însã riscul ca, în pofida strãdaniilor de a-þi face viaþa cu adevãrat
mizerabilã pe care le-au depus cei care
au echipat canionul, tot sã nu-þi fi ajuns
cât ai ºuntat pânã aici din poteca

turisticã a Circuitului Galbenei. Îþi
înfrânezi aºadar nerãbdarea fireascã de
a da nas în nas cu vreuna din cohoartele
de montaniarzi care tropãie convinºi dea lungul marcajului, ºi te mai lansezi în
rapel pe o cascadã. Aceasta te proiecteazã în galeria spaþioasã a unei peºteri
(Tunelul din valea Galbenei), unde te
ia în primire bezna, care oricum era tot
ceea ce îþi mai lipsea.
Eroare, îþi lipsea ºi o albie de calcar
afurisit de alunecos, peste care se scurge
pelicula transparentã a râului, ºi unde nu
mai ai ce face decât sã iei poziþia ºezând ºi sã-þi dai drumul ca pe tobogan;
ceea ce ar fi chiar extrem de delectabil,
cu condiþia sã nu fi existat pe undeva pe
sub apã gura perfidã a unei galerii
inundate, unde dacã eºti aspirat.
Cum astfel de galerii submerse
abundã pe toþi cei cca. 100 m pe care
râul îi parcurge prin peºterã, sfatul
medicului recomandã evitarea bãilor ºi
avansarea pe uscat pe malul stâng, care
de altfel conduce drept la ultimul piton
de rapel, la ieºirea din peºterã, aflatã
deasupra cascadei Evantai.
Dacã la capãtul rapelului apuci sã te
degajezi din coardã ºi sã traversezi înot
ºi gâldanul în care te-ar putea malaxa
aceastã ultimã cascadã, nu mai rãmâne
de fãcut decât o singurã constatare: este
cu totul îndreptãþit ca epiderma feþei sã
fi virat spre o nuanþã asemãnãtoare cu
cea a apei Galbenei!
n

Opþiunea unei bãlãceli mai
cuprinzãtoare
Galbena prezintã din start un debit
sensibil superior (cca.50 l/s în august
1999) iar pe alocuri uriaºe eºafodaje de
buºteni înþepeniþi între pereþii de stâncã.
Drept rezultat, echiparea traseului a
trebuit sã includã soluþii pentru evitarea
unor pasaje puþin îmbietoare: de exemplu,
o coborâre aerisitã în raport cu un mare
maldãr de buºteni, dar la mare distanþã de
cascada a 3-a, strecuratã printre trunchiuri
vechi, ude ºi putrede de brad.
În schimb nu lipsesc ºi câteva clenciuri, plasate pentru a specula la maxim
picanteriile pe care le poate oferi acest
canion.
Un traverseu pe buza primei cascade, cu plecare direct din poziþia aninat
în spituri, nu-þi oferã altã opþiune decât
SPEOMOND7-82002-2003

Cascada Evantai, canion Galbena. Foto Andrei Posmoºanu.
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Meziad

studiu monografic cu referire specialã asupra
posibilitãþilor de reabilitare turisticã

Paul DAMM  Z Oradea, Ovidiu MÃRCUª  Cristal Oradea
Foto Andrei Posmoºanu

Meziad Cave is one of the most wellknown touristic cave in Romania. The
cavity has been scientifically investigated since the XIX Century, being already
constantly visited by tourists at the beginning of the XX Century. Between 19681972 Emil Racoviþã Speleological Institute Cluj realized the entire topography
of the cave, publishing the geomorphological study and a photo album dedicated to this cavity. Since 1983 the Oradean
Speleological Clubs Cristal and Z
has started new researches, discovering
a series of new galleries. In 2002 a study
is accomplished in order to investigate
new possibilities of touristic fitting of the
cave. The present paper briefly synthesizes geospeleological informations and
presents a new model of touristic exploitation.

Foto Andrei Posmoºanu
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Localizare
Peºtera Meziad este situatã în versantul
drept al vãii Peºtera la 3,7 km amonte de
confluenþa cu Valea Meziadului, pe
teritoriul comunei Remetea, judeþul
Bihor. Valea Meziadului se gãseºte în
extremitatea sud-esticã a Munþilor
Pãdurea Craiului, la contactul cu depresiunea Beiuºului, ºi aparþine din punct
de vedere hidrografic bazinului râului
Criºului Negru.

Date istorice
Peºtera Meziad este una dintre cele mai
vechi ºi mai cunoscute obiective turistice de pe teritoriul României. Poziþionatã fiind deja pe prima hartã 1:75000
a Austro-Ungariei, dupã care cavitatea a
fost menþionatã de cãtre geologul austriac K. Peters (1861). A. Schmidl (1863)
face prima descriere de specialitate,
urmatã de explorarea cvasi completã
realizatã de G.Czárán la începutul
secolului XX. Bokor (1921), Jeannel ºi
Racoviþã (1929), investigheazã fauna
cavernicolã ºi fac scurte descrieri, ridicarea topograficã începutã de V. Mátyás
în 1930 fiind finalizatã în 1932 de E.
Balogh, ocazie cu care dezvoltarea
peºterii Meziad atinge 3463 m.
În perioada 1968 - 1972 un colectiv
al Institutului de Speologie Emil
Racoviþã din Cluj-Napoca format din T.
Rusu, Gh. Racoviþã ºi V. Crãciun realizeazã ridicarea topograficã integralã a
cavernamentului, publicând apoi ºi un
studiu geomorfologic dedicat cavitãþii

(Rusu, Racoviþã, Crãciun, 1974). Albumul foto dedicat de cãtre aceeaºi autori
Peºterii Meziad apare în anul 1981
(Rusu, Racoviþã, Crãciun 1981).

Context geologic ºi
geomorfologic
Luatã în ansamblu, valea Meziadului
(inclusiv afluentul sãu principal  valea
Peºtera) traverseazã trei tipuri diferite de
formaþiuni geologice (Ianovici et. al,
1976):
- roci magmatice în bazinul superior
(magmatite subsecvente alpine), fapt
ce conferã reliefului în pofida altitudinilor relativ reduse (sub 1000 m)
un pronunþat caracter montan;
- depozite sedimentare detritice ºi
carbonatice Permian - Mezozoice,
aparþinãtoare Unitãþii (Autohtonului)
de Bihor ºi Unitãþii de Codru în
sectorul median, cu un relief de mãguri izolate, cu aspect colinar;
- depozite sedimentare neozoice ºi
cuaternare în bazinul inferior, aparþinãtor depresiunii Beiuºului.
Bazinul Vãii Peºtera dreneazã o
suprafaþã de teren de 4,56 kmp, extinsã
între valea Meziadului la sud ºi Mãgura
Meziad (782 m alt.) la nord. Obârºia vãii
se gãseºte pe depozitele impermeabile
(riolite) ale interfluviului dintre bazinele
vãilor Meziad ºi Sohodol. Cursul de apã
fierãstruieºte apoi pânã la confluenþa cu
valea Meziadului gresii, ºisturi ºi calcare. Alternanþa de roci carstificabile cu
cele impermeabile a favorizat organiSPEOMOND7-82002-2003

Meziad
zarea unor sisteme hidrocarstice relativ
scurte, dar penetrabile pentru om aproape în întregime.

Morfologia peºterii
Peºtera Meziad este una dintre puþinele
cavitãþi naturale de mari dimensiuni de
pe teritoriul României accesibile de la
punctul de pãtrundere al apelor în
masivul calcaros, pânã la reapariþia la zi
a acestora. Peºtera se dezvoltã pe trei
nivele de carstificare distincte:
- nivelul fosil, superior, este o reþea
labirinticã de galerii spaþioase, dar în
general cu secþiuni transversale mai
mici decât cele din cadrul nivelului
subfosil, intermediar. Ansamblul de
galerii din cadrul nivelului superior
descrie în plan un arc de cerc ºi
cumuleazã peste 3,4 km de galerii;
- nivelul subfosil, intermediar, oferã
cele mai mari spaþii de pe parcursul
peºterii. Secþiunea transversalã
medie a galeriilor componente este

de peste 10/10 m, desfãºurarea în
plan a reþelei fiind dendriticã. Galeria Principalã este parcursã de un
pârâu subteran, cu caracter temporar
al curgerii, care recepþioneazã un
numãr de 3 afluenþi mai importanþi,
de asemenea temporari. Lungimea
totalã a nivelului subfosil depãºeºte
1,8 km.
- Nivelul inferior, activ, este inundat aproape în întregime, fiind accesibil
chiar ºi în timpul celor mai mari etiaje
doar pe distanþe minore.
Dezvoltarea actualã a Peºterii Meziad
este de 6.292 m.

Umplutura
Umplutura peºterii este reprezentatã în
cea mai mare parte din depozite detritice
alohtone (nisipuri ºi pietriºuri cu diferite
grade de rotunjire), situate cu precãdere
în cadrul nivelului subfosil ºi în anumite
sectoare ale nivelului superior. Din
punct de vedere petrografic predominã

galeþii formaþi din riolite ºi gresii
cuarþoase, care provin de pe clinele
sudice ale culmii Mãgura Meziadului.
Calcarele sunt reprezentate într-un
procent mai important doar în cadrul
fracþiunii grosiere (bolovãniºuri, blocuri
de prãbuºire), volumul elementelor
putând depãºi 20-25 mc. Grosimea
depozitului detritic este relativ constantã
(1,5-3 m) dar poate depãºi local ºi
grosimea de 5-7 m. Depozitele argiloase
deºi sunt aproape omniprezente, nu
ocupã un volum semnificativ. În anumite sectoare (Sala Liliecilor, Sala
Oaselor, Galeria Casetelor etc.) apar
adesea anumite concentraþii de fosfaþi.

Speleoteme
Peºtera Meziad ºi-a câºtigat renumele cu
secole în urmã extraordinarei bogãþii ºi
varietãþi a concreþiunilor pe care le
adãposteºte. Majoritatea tipurilor de
speleoteme, aºa zise clasice, sunt reprezentate. Cele formate prin picurare ºi
scurgere au adesea dimensiuni monumentale ºi un aspect estetic deosebit, în
pofida distrugerilor suferite pe parcursul
anilor. Speleotemele de bazin sunt reprezentate prin trotuare ºi monocristale.
Montmilchul, deºi prezent în unele sectoare, nu reprezintã un element definitoriu.
Din punct de vedere mineralogic,
speleotemele sunt formate din calcit.
Aragonitul apare sub forma unor helictite, marea majoritate a exemplarelor
fiind rupte de cãtre vizitatori. O menþiune specialã meritã crustele depuse în
apropierea depozitelor de guano, care în
urma unor analize efectuate de Gafencu
ºi Onac (2000) au relevat prezenþa unei
asociaþii de minerale fosfatice, reprezentate prin: bruºhit, carbonat-hidroxilapatit, hidroxilapatit ºi taranakit.

Paleontologie
Investigaþiile paleontologice au relevat
prezenþa pe scarã largã a ursului de
peºterã (Ursus spelaeus) ºi sporadic a
altor specii contemporane acestuia.

Valorificare turisticã

Foto Andrei Posmoºanu
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Peºtera Meziad, datoritã accesibilitãþii,
spectaculozitãþii cavernamentului ºi
bogãþiei speleotemelor, a fost integratã
în circuitul turistic încã de la începutul
secolului XX. În perioada postbelicã a
fost amenajatã o potecã turisticã dotatã,
17
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acolo unde este necesar, cu scãri ºi
balustrade metalice. Au fost realizate
douã circuite de vizitare ºi un traseu
independent în labirintul final:
a. Intrare - Poarta - Galeria Descendentã
- Galeria Tulnicului - Podul Natural
- Sala Turnurilor - Sala Liliecilor Galeria de Joncþiune - Galeria Principalã - Intrare
b. Intrare - Poarta - Galeria Descendentã
- Podul Natural - Sala Liliecilor
(comun cu traseul a) - Galeria Izvorului de Piatrã - Gâtul Dracului Galeria Principalã - Intrare
c. Gâtul Dracului - Sala Izvorului Galeria cu ªanþ - Sala Oaselor - Sala
Gururilor
Pe parcursul anului 1983 a fost
efectuat un studiu privind proprietãþile
acustice, respectiv posibilitãþile de amenajare a unor spaþii din Peºtera Meziad
ca salã de concerte (Matos, 1984).

Propuneri
Pentru valorificarea eficientã a potenþialului turistic al Peºterii Meziad recomandãm urmãtoarele mãsuri:
 Refacerea potecii turistice pentru
cele douã circuite cu utilizarea materialelor detritice existente în peºterã.
 Oprirea accesului în zona labirintului
final.
 Repararea (înlocuirea sau îndepãrtarea acolo unde este necesar) scãrilor ºi balustradelor metalice.
 Instalarea a 3 proiectoare electrice în
zonele Podul Natural, Sala Turnurilor ºi Sala Piramidei, necesare
pentru a pune în evidenþã spaþiile
gigantice din interiorul peºterii.
 Amenajarea unei mini expoziþii în
zona de intrare a peºterii.
Vizitarea peºterii se va face în grupuri de max. 10 persoane, acompaniate
de un ghid calificat. Iluminatul se va
face cu ajutorul lãmpilor cu leduri.
SPEOMOND7-82002-2003

Consideraþii asupra
protecþiei ºi conservãrii
mediului subteran
Planul de mãsuri preconizat, va remedia
o serie de aspecte ale conservãrii ºi protecþiei mediului cavernicol, total deficitare în prezent.
 Accesul turiºtilor se va face în mod
controlat, doar de-a lungul traseelor
existente.
 Amenajãrile preconizate se rezumã
la repararea sau înlocuirea dotãrilor
existente prin utilizarea materialelor
ecologice.
 Depozitele sedimentare nu vor fi
deranjate în urma lucrãrilor.
 Proiectoarele electrice vor funcþiona
doar pe 1/3  1/4 din perioada totalã
de timp alocatã unei ture de vizitare.
 Se vor institui perimetre de protecþie în
zonele aferente Pârâului Gropilor ºi
Pârâului Bradului pentru a preveni
pãtrunderea în subteran a deºeurilor
lemnoase ºi de altã naturã provenind
de la exploatãrile forestiere existente.n
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Crimeea

Speopaleolontologie
la superlativ

Sacha OPRIªAN Omega Cluj-Napoca

C

e descoperire ar putea impresiona un biet speolog amator
profan în paleolontologie, când se
vede pentru prima datã într-un sit de
peºterã, cu un ºperaclu în mânã? Norocul
a fãcut ca primul os pe care l-am scos la
ivealã, puþin câte puþin, a fost un uriaº
femur de mamut. Atunci m-am îndrãgostit pe loc. Asta a fost în 2002, în
Crimeea. ªi m-am îndrãgostit atât de
paleo, cât ºi de întreaga Crimee, cu
munþii ei neobiºnuiþi, oraºele peºteri din
zona tãtãreascã, ºi litoralul ei incredibil.
Pentru cã domnilor, e mai mult decât un
vis frumos
Aceastã micã peninsulã din sudul
Ucrainei este deja un teritoriu familiar
speologilor români, care au organizat în
ultimii ani o serie de expediþii cu divers
caracter în zonã. Întâmplarea a fãcut ca
în 2002 sã mã asociez, în ultimul moment unei astfel de expediþii, cu temã
speo-paleo, organizatã de Matei Vremir,
asistent la Facultatea de Geologie a
UBB. Când am plecat de acasã ºtiam
destinaþia, cã e de sãpat ºi explorat ºi îl
mai ºtiam vag, mai mult din vedere pe
Matyi.
Tot ce am trãit acolo în cele 3 sãptãmâni m-a împins sã fac eforturi sã
revin ºi în 2003 ºi sã-mi fac planuri
serioase ºi pentru toamna acestui an.
Pentru cã expediþiile din Crimeea sunt
deja o tradiþie pentru Matyi ºi coechipierii lui, studenþi geologi sau simpli
speologi pasionaþi.
Dacã spui Munte ºi Crimeea, atunci
spui calcar, iar calcar înseamnã peºterã.
Cele câteva masive carstice ale peninsulei adãpostesc peste 1000 de peºteri
cunoscute, numãrul celor care aºteaptã
sã fie descoperite fiind cu siguranþã ºi el
remarcabil, pentru cã o singurã plimbare
norocoasã pe platouri în mod normal
duce la descoperirea a 2-3 peºteri nounouþe. Cu toate astea, primul nostru
obiectiv au fost peºterile cu oase, în
primul rând Emine-Bair-Hosar, care
adãposteºte o adevãratã comoarã paleo.
Situatã pe platoul inferior la Chatyrdagului, Bair, împreunã cu peºtera
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Mramornaya, sunt adevãrate bijuterii
carstice, amenajate turistic ºi administrate de clubul de speologie Onyx-tour
din Symferopol. Acest club susþine ºi
încurajeazã activitãþile paleontologice
româneºti în zonã, punând la dispoziþia
noastrã baza turisticã din jurul peºterii,
echipamente ºi chiar mânã de lucru.
Cu o lungime de 1460 m ºi o adâncime de -125, peºtera Bair a fost de-a
lungul vremii o adevãratã capcanã
pentru animale, potenþialul ei paleo
actual fiind imens. Rezultatele obþinute
de-a lungul expediþiilor sunt remarcabile. În primul rând e vorba de prietenul
meu, mamutul Colea, de 2,5 m înãlþime
ºi aproximativ 3 m lungime, care a fost
recuperat aproape în întregime pe parcursul a 3 expediþii ºi amenajat la loc de
cinste în zona vizitabilã a peºterii primãvara trecutã. O altã realizare ar fi
bizonul Vadim, care din toamna trecutã
uimeºte ºi el publicul vizitator prin
dimensiunile sale uriaºe. Apoi scheletele
complete de antilopã saiga, unice în
lume ºi mulþimea de oase de cal, vulpe,
lup, leu de peºterã, cerb pe a cãror
importanþã ºtiinþificã nu am sã pun acum
accent. E fantastic sã gãseºti niºte
fragmente, sã faci calcule unde ai putea
gãsi continuarea, sã sapi cu grijã ºi în
final chiar sã gãseºti oasele, odihninduse liniºtite, uneori în perfectã conexiune

anatomicã Atunci totul este rãsplãtit;
ºi statul în genunchi sau în alte poziþii
contorsionate, ºi gãleþile pline cu pãmânt coborâte pe tirolianã din sit ºi
bolovanii imenºi mutaþi cu greutate din
calea dãltiþei de lucru. Iar cu cât un
fragment important se lasã mai greu de
descoperit, cu atât satisfacþia finalã este
mai mare.
Peºtera O mie de capete, tot din
Chayrdag a fost pentru mine o surprizã,
pentru cã nu oasele de animale erau cele
predominante, ci oasele umane, denumirea venind de la cele aproximativ o mie
de schelete datând din paleolitic gãsite
aici
Dar când dupã câteva zile de sãpat îþi
simþi corpul amorþit ºi vrei sã mai
schimbi puþin peisajul, atunci te trezeºti
frumos dimineaþã, îþi iei niºte provizii,
echipamentul ºi urci pe platoul superior,
sã faci adevãratã explorare. Pentru cã
noi asta am fãcut în fiecare expediþie;
ne-am rezervat timp pentru cãutatul
avenelor pe Chatyrdag-ul superior, deºi
din pãcate nu atât de mult cât ne-ar fi
plãcut. Chatyrdag în limba tãtarã înseamnã ceva de gen Muntele retezat
sau Muntele trãznit de fulger, datoritã
formei sale care mie-mi inspirã un tort
etajat. Pe Chatyrdag sunt douã lucruri
care îþi taie respiraþia: urcuºul ºi priveliºtea. Pentru cã stând pe vârf, printre

Foto Matei Vremir
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Crimeea
Foto Matei Vremir

petice de zãpadã la 1500 m altitudine,
privind în zare vezi marea, pe care poþi
distinge, ca niºte puncte miºcãtoare,
vapoarele. Ce-aº mai putea spune? Sunt
lucruri care nu pot fi descrise, ci doar
vãzute ºi simþite
În fiecare din expediþii, efortul
urcuºului a fost rãsplãtit ºi de rezultate.
S-au gãsit ºi cartat un numãr de
peºteri ºi avene, cele mai importante
fiind Angar-Koba, ºi RH+; unele din ele
mai continuã, ºi aºteaptã explorãri
viitoare. Evident, rezultatele ºi datele de
cartare au fost împãrtãºite colegilor
speologi din Symferopol ºi introduse în
bazele de date locale.
ªi cum o muncã bine fãcutã atrage
meritul unei odihne bine primite, tradiþia
expediþiilor indicã urmãtorul popas, zona
Bachcisarayului. Oraºul Bachcisaray,
simbolul vechiului Hanat al Crimeii din
perioada lui de înflorire, adãposteºte file
de istorie, unde arhitectura modernã se
împleteºte cu palate ºi moschei din
secolul al XVI-lea, printre care se remarcã palatul Khan, cu parcul sãu imens,
transformat acum în muzeu. Din partea
esticã a oraºului, un drumeag urcã spre
mãnãstirea Uspensky, sãpatã în stâncã,
leagãn al creºtinismului din zonã, aflatã
în plin proces de reconstrucþie. Privind
faþada bisericii, parcã desenatã pe stâncã
te simþi mic ºi neînsemnat ºi te întrebi de
unde au avut putere constructorii ei sã
sape în perete, în stâncã vie, un lãcaº atât
de impunãtor.
ªi acesta este doar începutul, pentru
cã în zonã se aflã celebrele oraºe-peºteri,
fiecare pe colina lui, sãpate de asemenea
în stânca vie: Chufut-Kale, CatchiKalyon sau Tepe-Kermen. O experienþã
SPEOMOND7-82002-2003

pe care cu siguranþã n-am s-o uit niciodatã a fost noaptea petrecutã la CatchiKalyon. Imaginaþi-vã o falezã de vreo
200 m înãlþime, iar pe suta superioarã o
grotã imensã cu deschidere de 80-90 m.
Cu interiorul cãptuºit de mici apartamente sãpate în vremuri vechi, grota
adãposteºte în ea un izvor, considerat
sfânt, inexplicabil la acea înãlþime. Neam ales fiecare câte o camerã ºi savurând liniºtiþi niºte vin de Massandra, am
ascultat cu plãcere concertul pãsãrilor
care locuiesc cu miile în pereþii de sus ai
grotei ºi care aproape ne împiedicau sã
vorbim Iar luna, când a trecut prin
dreptul nostru, a creat cel mai fascinant
spectacol de luminã pe care l-am vãzut
vreodatã, luminând straniu întreaga
grotã. Spiritul locului nu poate fi descris,
el trebuie simþit. Iar cine-l pãtrunde,
devine mai înþelept, mai bun, mai puternic. O adevãratã purificare sufleteascã.

Am pãrãsit de fiecare datã cu regret
locurile acelea, reuºind sã-mi iau rãmas
bun doar pentru cã ºtiam cã ele mã vor
primi ºi data urmãtoare, cã sunt prea
puternice ca oamenii sau timpul sã le
poatã schimba în vreun fel.
Despre mare, care ne-a atras spre ea
de fiecare datã înainte de a pleca acasã,
n-am sã povestesc prea mult. Toatã lumea
ºtie cum e la mare. Dar posibilitatea de
a-þi alege un loc pustiu de lume unde sã
pui cortul ºi sã te simþi liber, singurul tãu
vecin fiind marea, e destul de rarã. Noi
asta am cãutat ºi am reuºit sã gãsim.
Bineînþeles, am vãzut Alupca, Aluºta,
Yalta, Feodosia, Sudak, oraºe perle ale
coastei Mãrii Negre ºi ne-am bucurat de
ele, la fel de mult ca de plimbãrile cu
barca cu motor sau cu vaporaºul în jurul
stâncilor ieºite din mare sau pe la gurile
peºterilor de abraziune.
Expediþia din toamna acestui an, îºi
propune în mare un scenariu asemãnãtor,
deºi scopul principal va fi de data aceasta
explorarea; extinderea cercetãrilor pe
platoul Karabi ºi Ai Petri. Organizatã cu
sprijinul Departamentului de relaþii
Internaþionale al FRS, expediþia este
deschisã tuturor speologilor amatori din
þarã, o prezentare a ei precum ºi adresele
de contact gãsindu-se pe pagina electronicã a federaþiei.
Crimeea are ceva aparte, ceva magic,
e un tãrâm minunat, care te cheamã, te
ademeneºte, ca un cântec straniu ºi
reuºeºte nu-ºtiu-cum sã-þi depãºeascã de
fiecare datã aºteptãrile.
Citind toate astea, sper ca Lucian
Buºu, autorul cãrþii Crimeea, prin
peºterile din Nordul Mãrii Negre, îmi
va da dreptate.
n

Foto Sacha Opriºan
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Contribuþii la cunoaºterea
hidrodinamicii sistemelor acvifere
carstice din Munþii Apuseni
Rezumatul tezei de doctorat Universitatea Bucureºti 2000
Iancu ORÃªEANU  Preºedintele Asociaþiei Hidrogeologilor din România

Carbonate deposits in Apuseni Mountains outcrop over a 1074 km 2 area,
amounting to about 10.5% of these
mountains total area. They prevalently
extend in Pãdurea Craiului (330 km2),
Bihor-Vlãdeasa (236 km 2 ), Codru
Moma (165 km2) and Trascãu (87 km2)
mountains, in Poieni Plateau (45.5 km2)
and in the crystalline isolated body at
Rapolt (25.8 km2), areas in which they
build compact surfaces totalling 891
km2. They consist mainly of sedimentary limestone and dolomite, their metamorphic counterparts amounting to less
than 10% of the carbonate deposits
overall outcrop area. Carbonate deposits in Apuseni Mountains are involved in
complicated structures, having been
overthrusted and subjected to strong
tectonic actions, which resulted in extensive fracturing of the carbonate rocks as
well. In Apuseni Mountains there have
been so far performed 165 tracer tests,
108 of them being performed by the author, alone or jointly with other researchers. The longest flow path, 11.55
km, was outlined between the sink in
Pestiºel streambed and Aºtileu spring, in
Pãdurea Craiului Mountains.
The dynamic groundwater resources in
Apuseni Mountains karst areas, equivalent to the cumulated multi-annual average flow rates of the karst springs, have
the following values: Pãdurea Craiului
mountains  4.48 m3/s, Bihor Vlãdeasa
mountains (Valea Seacã area excluded)
 3.87 m3/s, Codru Moma mountains 
2.10 m3/s, Poieni Plateau  0.81 m3/s,
Trascãu mountains  0.75 m 3 /s and
Rapolt crystalline isolated body  0.034
m3/s. The cumulated value of these resources amounts to 11.84 m3/s and it has
been computed for the 1978-1998 period. The Apuseni Mountains karst
springs water is virtually unused as
drinking water.
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unþii Apuseni sunt situaþi în
interiorul arcului format de
Carpaþii Orientali ºi Carpaþii
Meridionali, constituind o punte de legãturã între aceºtia, o barierã care închide
spre vest Bazinul Transilvaniei. Cu o
suprafaþã de cca. 10.750 km2 ºi o înãlþime medie de 700 m, ei reprezintã unitatea cea mai micã a Carpaþilor româneºti.
Relieful Munþilor Apuseni este
dominat de Masivul Gilãu, constituit din
formaþiuni cristaline vechi ºi granite ºi
cu totul subordonat din calcare cristaline. Culmile acestui masiv sunt netezite
la o altitudine medie de 1700 m, constituind platforma de eroziune Cârligaþi.
Altitudinea maximã a masivului ajunge
la 1827 m în Muntele Mare.
Celelalte unitãþi de relief ale Munþilor Apuseni se dispun în jurul acestui
masiv central la altitudini mai joase ºi cu
aspect diferit. La vest se aflã Munþii
Bihor, nume care se aplicã în sens
general de locuitorii bazinului Beiuº
întregului front înalt care dominã la est
Depresiunea Beiuºului. În acest sens
general, Munþii Bihor se întind longitudinal între Munþii Gilãu ºi Depresiunea
Beiuºului, ºi în sens transversal între
valea Arieºului Mic la sud ºi valea
Criºului Repede la nord. În realitate
Munþii Bihor sunt constituiþi din trei
compartimente transversale, diferite
structural ºi morfologic: Masivul Vlãdeasa, Munþii Bihor ºi Masivul Biharia
(V. Ianovici et al., 1976). Pentru întreg
acest areal romanii foloseau denumirea
de Tierra Biharia (Schmidl, 1863).
Masivul Vlãdeasa, denumit dupã
vârful cel mai înalt (Vlãdeasa, 1836 m),
este constituit în cea mai mare parte din
formaþiuni intrusive ºi vulcanice banatitice care imprimã reliefului masivitate.
Jumãtatea sudicã a corpului eruptiv al
masivului este brodatã la exterior de
formaþiuni sedimentare în cadrul cãrora

depozitele carbonatice, cu relieful lor
tipic, ocupã o pondere importantã:
grabenul Remeþi la nord-vest, zona
carsticã Meziad-Ferice la vest, la sud
grabenul Someºului Cald, iar la sud-est
zona carsticã a pârâului Stanciului.
Munþii Bihor sunt delimitaþi de
Masivul Vlãdeasa, de cursurile râurilor
Someºul Cald ºi Criºul Pietros, limita
dintre cele douã masive trecând pe la
sud de vârful Cârligatele, loc unde este
situat interfluviul dintre cele douã
cursuri de apã. La sud, Munþii Bihor
sunt despãrþiþi de Masivul Biharia de
cãtre Arieºul Mare ºi Criºul Bãiþa.
Trãsãturile dominante ale reliefului
Munþilor Bihor sunt impuse de depozitele carbonatice, în ansamblul reliefului carstic detaºându-se zona Cetãþile
Ponorului-Padiº, situatã în ierarhia
topului zonelor carstice din România.
Munþii Codru Moma se subîmpart în
douã subunitãþi morfologice distincte,
Munþii Codru situaþi la nord, constituiþi
din douã creste principale orientate
nord-sud, separate de ulucul carstic al
pârâului Finiº la nord ºi de depresiunile
carstice Brãtcoaia ºi Tinoasa la sud, ºi
Munþii Moma situaþi la sud, elementul
morfologic dominant al acestora fiind
platoul carstic Vaºcãu.
În Munþii Metaliferi, unitate structuralã a Apusenilor sudici ce se întinde
între Valea Arieºului ºi Valea Mureºului,
depozitele carbonatice formeazã douã
zone compacte, în Platoul Poieni ºi în
Munþii Trascãu. Platoul Poieni reprezintã o vastã platformã de eroziune
tãiatã în calcare cristaline la o altitudine
de 1000-1200 m. In Munþii Trascãu,
calcarele formeazã o placã îngustã ºi
continuã între Arieº ºi Ampoi, suspendatã cu aproape 500 m deasupra reliefului înconjurãtor. La est de aceastã barã
calcaroasã, calcarele apar ca olistolite
care formeazã masive izolate.
SPEOMOND7-82002-2003

Hidrodinamica
Reþeaua hidrograficã a Munþilor
Apuseni are o mare densitate, ei formând un nod hidrografic important din
care îºi adunã apele cursuri cu debite
medii multianuale importante.
Precipitaþiile au o distribuþie arealã
neuniformã, cu o valoare maximã pe
aliniamentul Stâna de Vale - Biharia,
valoare care scade accentuat spre est.
Scurgerea superficialã reflectã atât
regimul pluviometric variat al Munþilor
Apuseni, cât ºi constituþia lor geologicã
complexã, bazine hidrografice situate la
altitudini medii similare, prezentând
valori foarte diferite ale scurgerii specifice medii multianuale.
Depozitele carbonatice din Munþþii
Apuseni afloreazã pe o suprafaþþã de
1074 km 2 (Bleahu ºi Rusu, 1965),
reprezentând cca. 10,5% din suprafaþa
totalã a acestor munþi. Ele se dezvoltã cu
precãdere în munþii Pãdurea Craiului
(330 km2), Bihor Vlãdeasa (236 km2),
Codru Moma (165 km2) ºi Trascãu (87
km 2), în Platoul Poieni (45,5 km2) ºi
Insula cristalinã de Rapolt (25,8 km2),
zone în care formeazã suprafeþe compacte care însumeazã 891 km2. Ele sunt
reprezentate în principal prin calcare ºi
dolomite sedimentare, corespondentele
metamorfice ale acestora, nedepãºind
10% din suprafaþa totalã de aflorare a
depozitelor carbonatice.
Depozitele carbonatice din Munþii
Apuseni sunt antrenate în structuri
complicate, ºariate ºi intens tectonizate,
fapt ce a condus la un grad avansat de
fracturare ºi tectonizare al rocilor
carbonatice. Aceste depozite se dezvoltã
cu precãdere pe terenurile atribuite
tectonic Unitãþii de Bihor ºi Sistemului
pânzelor de Codru din Apusenii Nordici
ºi pânzelor de Bedeleu, Fundoaia ºi
Râmetea din Apusenii Sudici. În Unitatea de Bihor, depozitele carbonatice,
reprezentate prin calcare ºi dolomite, au
dezvoltarea maximã, în cadrul acesteia
fiind separate trei serii carbonatice cu
grosimi apreciabile, separate de termeni
impermeabili: seria carbonaticã triasicã
(1500 m), seria carbonaticã jurasicapþian inferioarã (200-550 m) ºi seria
carbonaticã apþian superioarã (60350 m). Depozitele acestei unitãþi au
dezvoltãrile maxime în munþii Pãdurea
Craiului ºi Bihor.
Succesiunile carbonatice din unitãþile tectonice ale Sistemului pânzelor de
Codru se dezvoltã cu precãdere în
Munþii Codru Moma ºi pe flancul apuSPEOMOND7-82002-2003

sean al Masivului Vlãdeasa ºi Munþilor
Bihor.
La sud de râul Arieºul Mic, între
localitãþile Câmpeni ºi Avram Iancu, se
dezvoltã pe o suprafaþã de 88 km 2 ,
platoul carstic Poieni, modelat parþial în
calcarele cristaline ale pânzei de Baia de
Arieº.
Cele mai sudice apariþii de depozite
carbonatice din Munþii Apuseni se
gãsesc în zona Rapolt, la nord de Mureº.
Ele apar în constituþia geologicã a
Insulei cristaline de Rapolt, sunt reprezentate prin calcare ºi dolomite cristaline ºi aparþin structural de Pânza Geticã.
În contextul general al carstului din
România, Munþii Apuseni se individualizeazã atât prin densitatea ridicatã a
zonelor carstice cât ºi prin relieful de o
diversitate ºi frumuseþe deosebitã.
Geneza carstului este legatã de perioadele de exondare a platformei carbonatice Bihor, din triasicul superior, de la
sfârºitul jurasicului ºi îndeosebi de etapa
actualã, începutã în paleogen. Carstul
celei de a doua generaþii este bine
cunoscut, graþie lucrãrilor de explorare
ºi exploatare a bauxitelor.
Cu excepþia Munþilor Pãdurea Craiului, sistemele carstice din Munþii Apuseni sunt în general de tip binar, cu o
pondere importantã a subbazinelor
versante necarstice în constituþia ºi
alimentarea lor. Constituþia litologicã a
acestora este reflectatã în comportamentul hidrodinamic al surselor care
dreneazã sistemul binar, deseori mascând stadiul evolutiv al carstificãrii
subbazinului carstic, sugerat de prelucrarea seriilor temporale de debite ºi
precipitaþii.

Constituþia litologicã a bazinelor
hidrografice este oglinditã în modul de
organizare al scurgerii superficiale,
conexiunile dintre aceºti factori fiind
reliefate prin prelucrarea seriilor temporale de debite prin metodele analizei
corelatorii ºi spectrale. Se realizeazã
astfel o ierarhizare hidrogeologicã a
formaþiunilor geologice pe baza efectului memorie, parametru asimilabil cu
noþiunea de rezerve din hidrogeologie,
el reflectând importanþa scurgerii subterane care participã la formarea scurgerii
de suprafaþã. Metoda a fost propusã de
Mangin (1981) pentru identificarea
gradului de organizare al sistemelor
carstice. O valoare mare a acestui
parametru indicã prezenþa unui sistem
cu rezerve importante, puternic capacitiv ºi puþin conductiv, pe când o
valoare micã este caracteristicã unui
sistem cu rezerve mici, necapacitiv ºi
foarte transmisiv.
Pentru evidenþierea rolului litologiei
în organizarea scurgerii superficiale au
fost selectate 10 bazine hidrografice
importante din Munþii Apuseni, cu
constituþii geologice diferite, dar cu
suprafeþe ºi cuverturi vegetale similare
(tabelul 1). Analiza s-a efectuat pe seriile
de debite medii zilnice înregistrate în
perioada 1971-1975.
Pentru bazinele analizate efectul
memorie variazã între 6-15 zile pentru
bazinele hidrografice amplasate pe
calcare, 12 zile pentru cele pe roci
impermeabile (alternanþe de argile,
marne ºi gresii), 47-123 zile pentru un
substrat format din ºisturi cristaline,
granite paleozoice ºi riolite ignimbritice
de Vlãdeasa.

Tãul lui Ghib, platoul Vaºcãu. Foto Iancu Orãºeanu.
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Hidrodinamica
Efectul memorie foarte mic (6-15
zile) al râurilor care dreneazã bazine cu
o pondere importantã a depozitelor
carbonatice în constituþia lor litologicã,
se datoreazã mai multor cauze:
 permeabilitãþii ºi porozitãþii foarte
mici a calcarelor ºi dolomitelor;
 rezervele de apã sunt localizate în
principal în goluri carstice ºi fisuri,
discontinuitãþi cu volume relativ
mici (max. 2-3%) în comparaþie cu
ansamblul masivului carstic;



carstificarea intensã a depozitelor
carbonatice conduce la o drenare
rapidã a apelor subterane.
Valorile ridicate ale efectului memorie la rocilor eruptive ºi cristaline se datoreazã dezvoltãrii pronunþate a zonelor
de alterare, zone care funcþioneazã ca
rezervor de stocare ºi cedare lentã a
apelor provenite din precipitaþii. Un caz
cu totul aparte îl constituie riolitele
ignimbritice, acumulãrile acviferelor
localizate în ele formând o sursã importantã pentru alimentarea scurgerii de

suprafaþã. Ele formeazã o pânzã intrusivã extinsã , de forma unui corp
tabular insinuat între fundamentul
cristalino-mezozoic ºi cuvertura de
depozite senoniene (Stefan, 1971).
Aceste roci apar pe o suprafaþã de peste
200 km2, au o grosime medie de 250300 m ºi un volum apreciat la cca. 50
km3  (Istrate, 1978).
Sistemele carstice din Munþii Apuseni sunt în general puternic carstificate,
având preponderent un rol conductiv ºi
mai puþin capacitiv.

Tabelul nr. 1 Date morfometrice, hidrometrice, litologice ºi efect memorie pentru cursuri de apã din Munþii Apuseni

Sebiºel
s.h.
Pârâul
Crucii
 Cursul de apã pânã la s.h.
lungime, km
16
panta medie, %
28,6
altitudine amonte, m
1327
altitudine la s.h., m
870
Coef. de sinuozitate
1,56
debit mediu, mc/s
1,225
debit minim, mc/s
0,138
debit maxim, mc/s
38,8
q , l/s/kmp
31,4
Ind. scurgerii de
0,25
bazã,
 Date privind b.h. pînã la s.h.
Suprafaþa, kmp
39
Altit. medie, m
1174
Sup. fond. forestier,
62,6
%
Litologie, %
- calcare ºi/sau
dolomite
- granite
- riolite ignimbritice
75
- eruptiv neogen
- ºisturi cristaline
9
- molasã (P+W,J1)
Cursul de apã
Staþia hidrometricã
(s.h.)

Rãcãtãu
s.h.
Rãcãtãu

Someºul
Iara
Drãgan
Ampoi
Rece
s.h.
s.h.
s.h.
s.h.
Valea
Valea
Zlatna
Rãcãtãu Ierii, av. Drãganul

Criºul
Vida
Pietros
s.h.
s.h.
LuncaPietroasa Sprie

Topa
s.h.
Vârcioro

26.9
25
1396
660
1,40
2,140
0,12
63,2
21,2

32
28
1565
660
1,49
3,405
0,48
47,0
22,3

19
52
1775
778
1,22
2,550
0,284
86,0
23,6

42
27
1622
468
1,19
6,958
0,442
175,0
27,4

19
35
1060
406
1,14
1,432
0,006
75,0
9,68

14
40
1142
587
1,60
1,474
0,025
52,0
8,37

18
56.5
1342
325,2
1,18
4,637
0,478
110,0
37,70

19.4
22
608
181,6
1,4
1,106
0,097
48,5
19,9

13
22.3
589
299
1,3
0,436
0
24,9
7,14

0,22

0,22

0,25

0,19

0,06

0,10

0,19

0,11

0,01

101
1242

153
1365

108
1372

254
1124

148
818

176
881

123
959

55,5
508

72,5
474

59,5

56,5

56,9

55,8

54,1

41,3

69,1

70,0

25,2

50

75

50

33

84

11

18
2

84
10
67

16

89

8

16
27

- fliº cretacic superior
- senonian (Gosau)
- neogen
(argile,marne,calcare
- dep. cuatern.
(pietris, nisip)
 Efect memorie, zile

Abrud
s.h.
Abrud

90

16

92

20

15

2
4

123

57

56

52

47

35

14

3

7

26

15

10

6

Notã: Datele hidrologice dupã Anuarul hidrologic, 1970-1975, editat de INMH.
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Hidrodinamica
Cercetarea arealelor carstice necesitã
o abordare multidisciplinarã, motiv
pentru care în aceste zone cercetãrile
geomorfologilor, speologilor, geologilor, hidrologilor ºi hidrogeologilor se
întrepãtrund, neputându-se spune cu
precizie unde încep unele ºi se terminã
altele. Este ºi cazul cercetãrilor efectuate
în zonele carstice ale Munþilor Apuseni,
unde primele informaþii referitoare la
izvoarele carstice ºi la circulaþia apelor
subterane, au fost aduse de cãtre geografi, geologi ºi speologi.
Date morfometrice dupã Atlasul
cadastrul apelor din România, partea Ia Date morfo-hidrografice asupra
reþelei hidrografice de suprafaþã, 1992,
editat de Ministerul Mediului.
Constituþia litologicã dupã hãrþile
geologice ale României scara 1:50.000,
editate de IGR.
În anul 1863, geograful austriac A.
Schmidl publicã la Viena lucrarea Das
Bihar Gebirge an der Grenze von Ungar
und Siebenburgen, primul studiu geografic amplu de carstologie ºi speologie
asupra unei zone de pe teritoriul þãrii
noastre.
În anul 1901 este efectuatã prima
marcare cu trasori a unui curs subteran
din Munþii Apuseni ºi totodatã din
România. Ea a fost realizatã de geologul
român S. Mihuþia (1904), care prin
marcarea cu praf de cãrbune a apei
pârâului Þarina, din platoul Vaºcãu, a
stabilit relaþia hidrologicã dintre peºtera
Câmpeneasca ºi izbucul Boiu de la
Vaºcãu.
Cercetãtorii Institutului de speologie
din Cluj-Napoca, D. Coman, M. ªerban
ºi I. Viehman, împreunã cu M. Bleahu,
în perioada 1946-1956, echipã cãreia
ulterior i s-a adãugat T. Rusu ºi Gh.
Racoviþã, întreprind explorãri care duc
la descoperirea marilor cavitãþi carstice
din Munþii Bihor. Acum se efectueazã ºi
primele marcãri cu fluoresceinã.
În perioada 1960-1988, carstul din
Munþii Pãdurea Craiului face obiectul
unor cercetãri sistematice de morfologie
ºi hidrologie carsticã întreprinse de T.
Rusu, cercetãtorul efectuând numeroase
marcãri cu fluoresceinã prin care a
stabilit direcþiile principale ale drenajului carstic. Rezultatele acestor cercetãri sunt publicate integral în anul 1988.
Începând cu anul 1970, S.C. Prospecþiuni S.A. efectueazã o cercetare
hidrogeologicã sistematicã a arealelor
carstice din Munþii Apuseni, cercetare
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realizatã adesea cu colaborarea lui E.
Gaºpar ºi I. Pop pentru efectuarea de
marcãri cu trasori ºi a cercetãtorilor de
la Institutul de Speologie ºi INMH.
Cercetãrile au fost efectuate pe baza
conceptelor moderne privind evoluþia ºi
structura hidrogeologicã a terenurilor
carbonatice, elementul de bazã al acestora fiind sistemul carstic. Echivalente
ale bazinelor versante superficiale, dar
având ºi o dezvoltare pe verticalã, sistemele carstice au o structurã ºi un mod
de funcþionare care poate fi determinat
numai prin metode indirecte, care îºi
propun analizarea efectelor sistemelor
carstice asupra circulaþiei apelor la care
sunt supuse.
Seriile temporale de debite ºi precipitaþii, obþinute din exploatarea reþelelor
hidro-meteorologice temporare, sau a
celor permanente din reþeaua INMH, au
fost prelucrate prin metode hidrodinamice, acestea incluzând analiza curbelor
de recesiune, studiul debitelor clasate ºi
analize corelatorii ºi spectrale.
În descifrarea modului de funcþionare al sistemelor carstice s-au utilizat
de asemenea ºi informaþiile furnizate de
calitatea apelor, definitã prin indicatorii
naturali proprii (compoziþie chimicã,
temperaturã, conductibilitate electricã,
izotopi de mediu).
Pentru fiecare zonã cercetatã a fost
întocmitã harta hidrogeologicã, având,
în general, ca bazã hãrþile geologice ale
României, scara 1:50.000, editate de
Institutul geologic al României. În
lucrare sunt incluse 119 figuri ºi 44
tabele. Lista lucrãrilor consultate cuprinde 207 titluri.
Resursele dinamice de ape subterane
din zonele carstice ale Munþilor Apuseni, echivalente ale debitelor medii
multianuale cumulate al izvoarelor
carstice (surse cartate cu debite mai mari
de 1 l/s, urmãrite sistematic, mãsurate
expediþionar sau estimate), au urmãtoarele valori: Munþii Pãdurea Craiului
 4,48 m3/s, Munþii Bihor Vlãdeasa (fãrã
zona Valea Stanciului)  3,87 m 3 /s,
Munþii Codru Moma  2,10 m3/s, Platoul Poieni  0,81 m3/s, Munþii Trascãu
 0,75 m3/s ºi Insula cristalinã Rapolt 
0,034 m3/s. Valoarea cumulatã a acestor
resurse este de 11,84 m 3 /s ºi a fost
calculatã pentru perioada 1978-1998.
În Munþii Apuseni au fost efectuate pânã în prezent 165 de marcãri cu
trasori, 108 dintre acestea fiind efectuate
de cãtre autor, singur sau în colaborare cu

alþi cercetãtori, iar 52 de cãtre cercetãtorii
de la Institutul de Speologie Emil
Racoviþã. Drenajul cel mai lung, de
11,55 km, a fost întâlnit între pierderea
pârâului Pestiºel ºi izbucul Aºtileu din
Munþii Pãdurea Craiului (I. Orãºeanu,
1991).
Diferenþa de nivel maximã întâlnitã
în marcãrile efectuate, este de 665 m,
prezentã între peºtera Muncelu ºi izbucul Blidaru din munþii Bihor (I.
Orãºeanu, E. Gaºpar, I. Pop ºi T.Tãnase,
1991).
Apa izvoarelor carstice din Munþii
Apuseni este practic neutilizatã ca apã
potabilã. Captarea localitãþii Aºtileu
(Munþii Pãdurea Craiului) ºi alte câteva
captãri modeste ca Grota Ursului (Moneasa, Munþii Codru Moma), Izvorul
Criºului (Nucet, Munþii Bihor), Feredeu
(Sohodol, Platoul Poieni) ºi captarea din
comuna Râmetea (Munþii Trascãu), nu
însumeazã mai mult de 70 l/s. Explicaþia
poate fi gãsitã în faptul cã majoritatea
surselor sunt situate departe de localitãþile importante, acestea alimentânduse cu apã potabilã din cursurile de
suprafaþã sau din acumulãrile acvifere
cantonate în depozitele depresiunilor
intramontane. În acelaºi timp, trebuie
menþionat faptul cã apa majoritãþii
surselor carstice importante se tulburã
puternic în perioadele cu ape mari,
utilizarea lor necesitând staþii de captare
cu bazine de decantare ºi echipamente
de filtrare ºi tratare costisitoare.

Munþii Pãdurea Craiului
Munþii Pãdurea Craiului formeazã o
unitate bine individualizatã din punct de
vedere geologic, în care elementele
morfologice ºi hidrogeologice dominante sunt conferite de larga dezvoltare a
rocilor carbonatice mezozoice, roci care
afloreazã pe o suprafaþã de cca. 330 km2.
Reþeaua hidrograficã a masivului
prezintã un înalt grad de dezorganizare,
ca urmare a intenselor procese de captare carsticã care au condus la subteranizarea în mare parte a cursurilor
superficiale. Procesele de captare carsticã a reþelei hidrografice superficiale
au condus la crearea unei vaste zone
endoreice, dezvoltatã pe o suprafaþã de
224 km2. Suprafeþele de difluenþã din
Munþii Pãdurea Craiului ocupã o suprafaþã de 107 km 2 (I. Orãºeanu, A.
Iurkiewicz, 1982, I. Orãºeanu, 1985),
cele mai extinse fiind: pârâul Topa25
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izbucul de la Aºtileu (66 km2), pârâul
Miºid-izbucul Brãtcanilor (12,5 km2) ºi
pârâul Mniera-izbucul de la Moara Jurjii
(15 km2), (Fig. 2).
Pânã în prezent, în Munþii Pãdurea
Craiului s-au efectuat 74 de marcãri cu
trasori de cãtre diverºi autori, care au
condus la stabilirea a 78 direcþii de
curgere a apelor subterane. Viteza medie
aparentã înregistratã în aceste marcãri a
fost de 46 m/orã.
Izvoarele carstice sunt situate în
principal la periferia masivului muntos.
În anul hidrologic X.1982-IX.1983,
debitul mediu cumulat al principalelor
izvoare carstice din Munþii Pãdurea
Craiului a fost de cca. 2,83 m3/s, distribuit astfel: Aºtileu - 0,356 (fig.1, nr.2),
Moara Jurjii - 0,163 (fig.1, nr.3), Peºtera
de la Vadu Criºului - 0,127 (fig.1, nr.4),
Izbândiº - 0,346 (fig.1, nr.5), Brãtcani 0,305 (fig.1, nr.6), Peºtera cu Apã de la
Bulz - 0,136 (fig.1, nr.14), Tãul fãrã
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Fund  0,150 (fig.1, nr.15), Toplicioara
 0,299 (fig.1, nr.11), Roºia - 0,522
(fig.1, nr.10), Topliþa de Roºia - 0,074
(fig.1, nr.9) ºi Topliþa de Vida  0,161
(fig.1, nr.8), debitele lor minime însumând cca. 0,66 m3/s (Orãºeanu, 1991).
Debitele medii anuale ale izvoarelor
din Munþii Pãdurea Craiului prezintã
mari fluctuaþii de la un an la altul, fiind
direct influenþate de regimul precipitaþiilor. Spre exemplificare, debitul minim
al izbucului de la Aºtileu, înregistrat în
perioadele de etiaj, a scãzut de la 170 l/
s în anul 1981, la 140 l/s în anul 1982,
pentru a ajunge la 74 l/s în septembrie
1983, resimþind din plin perioada de
secetã din perioada 1982-1983.
Apele din acest masiv sunt de tip CaHCO 3 ºi Ca, Mg-HCO 3, cu excepþia
apelor din bazinul inferior al pârâului
Miºid, care sunt de tip Ca-SO 4 (L.
Vãlenaº, A. Iurkiewicz, 1980-1981).
Izvoarele care apar din dolomite se

individualizeazã hidrochimic faþã de
sursele care apar din calcare, prin
conþinutul lor ridicat în magneziu. Apele
acide, de tip Ca-SO4 (cu valori ale pH
situate sub 3), din bazinul inferior al
pârâului Miºid, sunt rezultatul oxidãrii
de cãtre apele de infiltraþie a piritelor din
argilele refractare eojurasice care acoperã local calcarele ºi dolomitele triasice.

Munþii Bihor Vlãdeasa
Fragmentarea intensã a depozitelor care
participã la alcãtuirea geologicã a
Munþilor Bihor Vlãdeasa a condus, din
punct de vedere hidrogeologic, la crearea unui mare numãr de sisteme carstice,
în general de tip binar, unele deosebit de
complexe, care înglobeazã în constituþia
lor sisteme carstice de dimensiuni mai
mici, tipice fiind în acest sens exemplele
oferite de sistemele carstice ale izbucurilor Tãuz ºi Galbena.
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Izvoarele carstice cu debitele cele
mai mari, obþinute prin mãsurãtorile
sistematice efectuate în anul hidrologic
X.1984-IX.1985, sunt: izbucul Galbenei
(550 l/s, fig.1, nr. 22), Tãuz (529 l/s,
fig.1, nr. 22), Boga (500 l/s, fig.1, nr.
19), Pãuleasa (477 l/s, fig.1, nr. 21),
Alunul Mic (306 l/s, fig.1, nr. 28),
izbucul de la Coteþul Dobreºtilor (274,5
l/s, fig.1, nr. 26), Izvorul Criºului (217,9
l/s, fig.1, nr. 27) ºi izbucul de la Giuleºti
(77,7 l/s, fig.1, nr. 20).
Unele din aceste izbucuri dreneazã
sisteme carstice cu o inerþie foarte micã,
intens carstificate, preponderent conductive ºi foarte puþin capacitive. Informaþia ploaie este foarte puþin filtratã,
precipitaþiile intense fiind urmate imediat de viituri puternice la surse. Debitul
surselor scade rapid dupã încetarea
ploilor, perioadele îndelungate de secetã
conducând la reducerea drasticã a
debitului, uneori chiar pânã la oprirea
scurgerii (ex. izbucul de la Giuleºti).
Alte surse descarcã sisteme carstice cu
caracteristici diametral opuse (ex.
Izvorul Minunilor de la Stâna de Vale,
fig.1, nr. 16).
La unele surse ponderea scurgerii
rapide în volumul de apã descãrcat în
perioadele de recesiune este importantã
(38,2% la izbucul de la Coteþul Dobreºtilor ºi 37,4 % la izbucul Tãuz), iar la
altele este foarte redusã (4% la izbucul
Alunul Mic) sau nesemnificativã (0,8%
la Izvorul Minunilor).
Marcãrile cu trasori efectuate pânã în
prezent în Munþii Bihor Vlãdeasa, au
precizat un numãr de 62 direcþii de
curgere ale apelor subterane, indicând o
vitezã medie de curgere a acestora de
75,08 m/orã.
Bilanþul hidrogeologic întocmit în
anul hidrologic X.1984-IX.1985, pentru
o suprafaþã de 527 km 2 din zona de
dezvoltare maximã a depozitelor carbonatice, a indicat o închidere între intrãri
ºi ieºiri, putându-se aprecia cã în limita
de eroare a datelor de bazã utilizate, nu
existã relaþii tranºante de alimentaredrenare cu structuri acvifere limitrofe.
Apele sistemelor carstice sunt de tip
bicarbonatat calcic, bicarbonatat calcicmagnezian ºi bicarbonatat magneziancalcic, imprimat de compoziþia chimicã
a depozitelor traversate (calcare ºi/sau
dolomite), cu valori ale mineralizaþiei
cuprinse între 125 ºi 529,7 mg/l. Se
remarcã o mineralizaþie mai ridicatã a
surselor care dreneazã sisteme carstice
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de tip unar, cu extindere mare (ex. Apa
Caldã, Hoanca Seacã), sau de tip binar,
cu o pondere redusã a bazinului versant
necarstic (ex. sistemele carstice din
arealul Ocoale-Gârda de Sus). Sistemele
carstice de dimensiuni reduse ºi cu o
pondere importantã a bazinelor versante
necarstice au ape cu mineralizaþii mai
reduse (ex. sistemele carstice de pe
versanþii Munþilor Vlãdeasa).

Munþii Codru Moma
Terenurile carbonatice din Munþii
Codru-Moma ocupã o suprafaþã de cca.
165 km2, repartizatã astfel: zona Dumbrãviþa de Codru-Moneasa (62 km2);
zona Clãptescu (13 km 2 ) ºi Platoul
Vaºcãu (90 km2).
Între râul Criºul Negru la nord ºi
localitatea Moneasa la sud, depozitele
carbonatice formeazã o bandã continuã,
care se încadreazã în structura geologicã
generalã monoclinalã, cu cãderi spre est,
a pãrþii centrale a Munþilor Codru.
Aceastã bandã principalã, constituitã din
calcare ºi dolomite triasice, cu o lãþime
medie în afloriment de 2-3 km, este
urmatã de o a doua, situatã la est de
banda principalã, cu o lãþime medie de
numai 50-100 m, formatã din calcare
jurasic inferioare (marmura de Moneasa). Depozitele groase, predominant
argilo-grezoase, noriene ºi rhaetiene,
care separã cele douã benzi sunt practic
impermeabile, izolând acumulãrile
acvifere localizate în ele. Spre sud, în
perimetrul localitãþii Moneasa, depozitele carbonatice se afundã sub planul
de încãlecare al unitãþii de Moma.
În extremitatea nordicã a Munþilor
Codru se dezvoltã platoul carstic Dumbrãviþa de Codru, drenat de cãtre izvorul
Morii de la Borz (Q mediu = 101 l/s).
Sistemul carstic este alimentat în proporþie de 95% din precipitaþiile care cad
pe suprafaþa de aflorare a calcarelor ºi
dolomitelor, ponderea bazinelor versante impermeabile fiind de numai 5%.
Marcãrile cu trasori, efectuate de I.
Orãºeanu ºi E. Gaºpar în anii 1977 ºi
1986, în depresiunea Brãtcoaia din
partea centralã a Munþilor Codru, au pus
în evidenþã prezenþa unei difluenþe
importante a apelor superficiale infiltrate prin ponoare. O parte din aceste ape
sunt antrenate spre nord, descãrcându-se
prin izbucul Finiºului (200 l/s, fig.1, nr.
33) ºi izbucul Feredeu (50 l/s fig.1, nr.
32), iar o altã parte se deplaseazã spre

sud, regãsindu-se în izvorul Grota
Ursului de la Moneasa (fig.1, nr. 35) ºi
în apele termale de aici (198 l/s).
Privitã în ansamblu, zona carsticã
dezvoltatã între Brãtcoaia ºi pârâul
Moneasa, împreunã cu bazinul ei versant extins spre vest pânã în creasta Izoi,
formeazã un sistem carstic unic, cu
acviferul parþial termalizat în terminaþia
sudicã. Apele termale de la Moneasa
reprezintã un amestec între apele reci
carstice în deplasare spre sud ºi ape
calde ascensionale pe fracturile care
afecteazã transversal terminaþia sudicã a
structurii monoclinale. Componenta
caldã este de asemenea carsticã (I.
Orãºeanu, 1987, I. Orãºeanu, J. Mather,
2000).
Principalele iviri de ape termale sunt
situate pe pârâul Bãilor, temperatura
maximã a acestora fiind de 31,2°C.
Sondele prin care se exploateazã acviferul carstic debiteazã artezian ape cu
temperaturi cuprinse între 16 ºi 32,8°C.
Compoziþia chimicã a apelor carstice
reci ºi termale din zona MoneasaTinoasa este bicarbonatat calcic-magnezianã, cu mineralizaþie micã, cuprinsã
între 200 ºi 400 mg/l.
Depozitele carbonatice ale Platoului
Vaºcãu acoperã o suprafaþã de 90 km2 ºi
formeazã o stivã a cãrei grosime creºte
de la vest la est, atingând o valoare
maximã apreciatã la 2500 m în apropierea localitãþii Vaºcãu. Alimentarea
acumulãrilor acvifere localizate în
aceste depozite se realizeazã în cea mai
mare parte direct din precipitaþii ºi
subordonat, din apele de ºiroire provenite de pe versanþii necarstici limitrofi
platoului, cursuri care se infiltreazã în
subteran la intrarea în zona carsticã.
Platoul Vaºcãu prezintã o suprafaþã
endoreicã compactã cu o extindere de
73,3 km2, una dintre cele mai mari din
România (I. Orãºeanu, 1985).
Pentru stabilirea direcþiilor de curgere a apelor subterane ºi a parametrilor
acestei curgeri, în Platoul Vaºcãu au fost
efectuate 15 marcãri cu trasori. Viteza
aparentã medie de deplasare a trasorilor
(prima sosire) a fost de 81,4m/orã.
Izvorul Boiu (fig.1, nr. 40) descarcã
cea mai mare parte din apele platoului.
Marcãrile cu trasori efectuate au precizat
cã izvorul Boiu îºi extinde raza de
influenþã pânã în partea sud-vesticã a
platoului Vaºcãu, de la peºtera Câmpeneasca pânã la Ponoraº ºi izvorul Sfãraº,
din vecinãtatea vãii Zugãului. Ponoarele
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Fig.1. Denumirea punctelor numerotate pe harta hidrogeologicã:
1. Lacul Peþa
2. Izbucul de la Aºtileu
3. Izbucul de la Moara Jurjii
4. Peºtera de la Vadu Criºului
5. Izbucul Izbândiº
6. Izbucul Brãtcanilor
7. Izbucul Dãmiºenilor
8. Izbucul Topliþa de Vida
9. Izbucul Topliþa de Roºia
10. Izbucul Roºiei
11. Izbucul Toplicioara
12. Peºtera cu Apã din Valea Leºului
13. Izvorul Tãul Fierbintea
14. Peºtera cu Apã de la Bulz
15. Izbucul Tãul fãrã Fund
16. Izvorul Minunilor
17. Izvoarele Cuciului
18. Izvorul Ciripa
19. Izbucul Boga
20. Izbucul de la Giuleºti
21. Izbucul Pãuleasa
22. Izbucul Galbenei
23. Cetãþile Ponorului
24. Izbucul Tãuz
25. Gheþarul de la Scãriºoara
26. Izbucul de la Coteþul Dobreºtilor
27. Izvorul Criºului
28. Izbucul Alunul Mic
29. Izvoarele de la ªurile din Firea
30. Izvorul Vârfuraºul
31. Izvorul din P. Sãrcerului
32. Izbucul de la Huta (Feredeu)
33. Izbucul Finiºului
34. Izvorul Mare al Tãrcãiþei
35. Izvorul Grota Ursului
36. Izbucul Rãºchirata
37. Izbucul din Valea Seacã
38. Izbucul Tisei
39. Izbucul ªopoteasa
40. Izvorul Boiu
41. Izvorul de la pãstrãvãria
Crisciorel
42. Izbucul intermitent de la Cãlugãri
43. Izbucul Lerþii
44. Izbucul Piºoaia Vidrii
45. Izvorul Morii
46. Izvorul Feredeu de la Sohodo
47. Izvorul intermitent de la Poºaga
48. Huda lui Paparã
49. Izbucul Iezerului
50. Izvorul Feredeu de la Bãcâia
51. Izbucul din cheile Ardeului
52. Izvorul din cheile Madei
53. Sursele de ape termale de la
Geoagiu Bãi ºi izvorul Clocota
54. Izvoarele Feredeu de la Bobâlna
55. Izvorul cald de la Rapolþel
56. Forajul de la Banpotoc
57. Apele minerale de la Chimind
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prin care este alimentat sistemul carstic,
sunt situate la distanþe de 1,7-8,15 km de
resurgenþa Boiu.
În anul hidrologic X.1986-IX.1987,
izvorul Boiu a avut un debit mediu de
0,588 m3/s, fiind una dintre sursele cu
debitele cele mai mari din Munþii Apuseni. Valorile extreme ale debitului
izvorului, 0,069 ºi respectiv 6,0 m3/s, îi
conferã un indice de variabilitate deosebit de ridicat (nv = 77).
Pe lângã izvorul Boiu, acumulãrile
acvifere din platoul carstic sunt drenate
prin numeroase alte surse, dintre care
cele mai importante sunt: ªopoteasa
(0,214 m3/s, fig.1, nr. 39), Tisa (0,326
m3/s, fig.1, nr. 38), izvorul de la pãstrãvãria Crisciorel (0,289 m3/s, fig. 41, nr.
22), Pepineaua (0,048 m3/s), Rãºchirata
(0,040 m3/s, fig.1, nr. 36) ºi izbucul din
Valea Seacã (0,050 m3/s, fig.1, nr. 37).
În partea vesticã a oraºului Vaºcãu,
din calcarele neotriasice ale platoului ºi
din aluviunile Criºului Negru ºi ale
pârâului Boiu, pe sistemul de fracturi
orientat NV-SE, de-a lungul cãruia
bazinul neogen al Beiuºului se afundã în
trepte spre nord-est, apar patru izvoare
hipotermale: Sfãrãºele, Rengle, Racova
ºi Þucreºti. Ele au temperaturi cuprinse
între 14,5 ºi 17,2°C, un debit cumulat de
cca. 15 l/s ºi prezintã degajãri violente
de gaze. Degajãri de gaze prezinã ºi o
serie de izvoare reci: Blagu, Fântâna
Rece ºi izbucul de la pãstrãvãria Crisciorel.

Platoul Poieni
Platoul Poieni, se dezvoltã la sud de râul
Arieºul Mic, pe o suprafaþã de 88k m2 ºi

constituie aria cu cea mai mare extindere
a calcarelor cristaline din Munþii Metaliferi (45,5 km2). Ele repauzeazã pe o
fâºie de cuarþite negre ºi ºisturi grafitoase, iar acoperiºul lor normal imediat,
ca de-altfel la toate marmorele de vârstã
paleozoicã-medie, nu este cunoscut.
Valea Morii, prin afluenþii sãi, Dolea
Mare ºi Zugãu divizeazã platoul Poieni
în douã pãrþi, cu extinderi diferite: o
parte vesticã, acoperitã în cea mai mare
parte de bazinul endoreic Poieni (12,4
km2) ºi o parte esticã în care se individualizeazã morfologic depresiunea
Sicoieºti-Dãieni (2,4 km2).
Privit în ansamblul sãu, platoul
carstic Poieni este practic lipsit de
cursuri de ape superficiale, datoritã atât
infiltraþiei rapide a precipitaþiilor, cât ºi
lipsei în vecinãtate ºi la altitudini mai
mari a unor roci impermeabile acoperitoare, care sã faciliteze organizarea unor
cursuri de suprafaþã riguroase, capabile
sã traverseze platoul (I. Orãºeanu, 19981999).
În fisurile ºi golurile carstice ale
calcarelor cristaline sunt localizate
acumulãri acvifere importante, al cãror
pat impermeabil este format din ºisturile
cristaline ale pânzei de Muncel. În
partea sudicã a perimetrului aceste
acumulãri acvifere sînt sub presiune,
acoperiºul lor fiind constituit din depozitele senoniene ale unitãþii de Bucium
(cuvertura sedimentarã a pânzei de
Muncel) ºi de cele cretacice ale pânzei
de Criº.
Lipsa unor intercalaþii impermeabile
în masa calcarelor cristaline sugereazã
prezenþa unui acvifer carstic unic, cu

descãrcare perifericã, regizatã de sistemele de fracturi ºi fisuri care afecteazã
masa calcarelor cristaline.
Acumulãrile acvifere din Platoul
Poieni se descarcã printr-o serie de
izvoare, situate la periferia lui. Izvoarele
de la baza versantului nordic, din bazinul hidrografic al râului Arieºul Mic,
sunt izvoare de contact litologic, care
descarcã gravitaþional acumulãrile
acvifere la limita calcarelor cristaline cu
ºisturile grafitoase ºi sericitoase din baza
lor. Principalele surse din aceastã parte
a platoului sunt izvorul Morii (Q mediu =
231,1 l/s, fig.1, nr. 45) ºi izvoarele Lerþii
(90 l/s, fig.1, nr. 43), Piºoaia Vidrii (40
l/s, fig.1, nr. 44), Zugãu (11,7 l/s) ºi La
Izvor (21,8 l/s). În paranteze este precizat debitul mediu înregistrat în anul
hidrologic X.1988-IX.1989. Sursele nu
sînt captate ºi prezintã, cu excepþia
ultimului, depuneri masive de tuf calcaros. Alte surse importante sunt Feredeu
(229 l/s, fig.1, nr. 46), izvorul Albii (15
l/s) ºi izvorul Piºoaia Albii (20 l/s).

Munþii Trascãu
Munþii Trascãu au o orientare generalã
NE-SV ºi formeazã o unitate morfologicã bine individualizatã în relief
datoritã altitudinii ridicate a crestei
principale, cu mult superioarã zonelor
limitrofe. Aceastã creastã, lungã de 43
km se dezvoltã între valea Arieºului, la
Buru, ºi pârâul Lunca Meteºului. Lãþimea ei depãºeºte rareori 2 km, extremele
situându-se între 3-4 km în perimetrul
vf. Bedeleu ºi în platforma Ciumerna ºi
doar câþiva zeci de metri la nord-est de
vf. Striglãu. Continuitatea crestei Mun-

Izbucul Galbenei, Munþii Bihor. Foto Iancu Orãºeanu
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þilor Trascãului este fragmentatã de douã
cursuri de apã, Râmeþul ºi Galda, în trei
tronsoane cu extinderi diferite.
Reþeaua hidrograficã a Munþilor
Trascãu este tributarã în totalitate râului
Mureº, atât direct prin apele colectate de
pe versantul rãsãritean prin pârâurile
Valea Aiudului, Gârbova, Râmeþ ºi
Galda cu afluenþii sãi Cetea, Cricov ºi
Craiva, cât ºi prin mijlocirea a doi
afluenþi potenþiali, Arieºul ºi Ampoiul,
râuri care ocolesc masivul muntos pe la
nord ºi sud.
În Munþii Trascãu calcarele afloreazã
pe o suprafaþã de cca. 87 km2, din care
calcarelor cristaline le revin 19,2 km2.
Acumulãrile acvifere localizate în
depozitele carbonatice se alimenteazã
practic, în exclusivitate din precipitaþii.
Fragmentarea intensã tectonicã ºi
morfologicã a calcarelor din Munþii
Trascãu se reflectã hidrogeologic în
prezenþa a numeroase sisteme carstice,
cu extindere limitatã, ce se descarcã prin
izvoare cu debite reduse. Majoritatea
izvoarelor sunt de contact litologic
datoritã suspendãrii calcarelor faþã de
vãile înconjurãtoare. Izvoarele apar pe
versanþi ºi sunt situate frecvent cu mult
deasupra nivelului local de eroziune. În
anul hidrologic X.1989-IX.1990, debitele medii ale principalelor surse au fost:
izvorul din Valea Morii (loc. Lunca
Arieºului)  25,8 l/s, ªipote  30 l/s,
Huda lui Paparã  234 l/s (fig.1, nr. 48)
ºi Izbucul Iezerului  94 l/s (fig.1, nr.
49).

Insula cristalinã de Rapolt
Insula cristalinã a Rapoltului este situatã
în extremitatea sudicã a Munþilor Apuseni, are o suprafaþã de cca. 70 km2, din
care calcarelor ºi dolomitelor cristaline
le revine un areal de 25,8km2. Aceste
roci formeazã o bandã orientatã est-vest,
cu o lungime de 14 km ºi o lãþime
maximã de 3-4 km, situatã în axul
anticlinoriului cristalin. Întregul edificiu
cristalin ºi formaþiunile acoperitoare ale
acestuia sunt afectate de douã sisteme de
falii, un sistem mai vechi, orientat NESV ºi unul mai nou, cu orientarea N 30°70°V, sisteme care fragmenteazã anticlinoriul într-o serie de compartimente.
Principalele cursuri superficiale,
pârâurile Boiu, Bobâlna, Rapolþel ºi
ªesuri, taie banda de depozite carbonatice pe direcþia nord-sud ºi prezintã un
caracter temporar al scurgerii, ca urmare
SPEOMOND7-82002-2003

a infiltraþiilor masive care se produc în
talveg pe segmentele în care aceste
cursuri traverseazã faliile celui de al
doilea sistem.
Acviferul localizat în calcarele ºi
dolomitele cristaline este de tip fisuralcarstic. El se descarcã parþial în perimetrul insulei cristaline de Rapolt, prin
izvoare reci (Clocota  debit mediu 17,1
l/s, fig.1, nr. 53, Boiu  7,05 l/s etc.),
termale (sursele de la Geoagiu Bãi 
38,8 l/s, izvoarele de la Feredeu  26 l/
s, fig.1, nr. 54, izvorul Rapolþel  3,5 l/
s, fig.1, nr. 55) ºi minerale (forajul de la
Banpotoc  4,0 l/s, fig.1, nr. 56).
În anul hidrologic 1995-1996, diferenþa dintre infiltraþiile realizate pe
suprafaþa carbonaticã (intrãri) ºi debitele
surselor prin care se descarcã acviferul
fisural-carstic în perimetrul insulei
cristaline (ieºiri) este de 90,47 l/s. Se
apreciazã cã o parte din apele infiltrate
pe suprafaþa calcarelor cristaline, cu un
debit de cca. 90 l/s, alimenteazã o
curgere carsticã profundã care se descarcã probabil spre sud, pe sistemul de
fracturi orientat NV-SE, sistem care
pune în relaþie hidrogeologicã directã
acviferul fisural-carstic cu depozitele
permeabile cretacic superioare ºi cu
aluviunile din lunca Mureºului. Nu este
exclusã de asemenea ipoteza prezenþei
unei circulaþii profunde a apelor carstice
spre vest, pe direcþia de afundare a
anticlinoriului.
Datoritã condiþiilor hidrogeologice
particulare ale acviferului fisural-carstic
din insula cristalinã Rapolt, debitele
izvoarelor sunt reduse, iar în perioadele
de etiaj prelungit, acestea devin foarte
mici, ajungându-se la situaþia ca valoarea rezervelor dinamice sã fie foarte
redusã.
În extremitatea esticã, în zona Geoagiu Bãi, acviferul fisural-carstic este
termalizat ca urmare a unor aporturi de
ape calde produse pe sisteme de fracturi
profunde, fracturi care afecteazã atât
calcarele cristaline, cât ºi depozitele
cretacic superioare din acoperiºul acviferului. Surse de ape termale apar de
asemenea în localitatea Rapolþel ºi pe
valea Bobâlna.
În zonele Chimindia ºi Banpotoc,
acviferul fisural carstic este deschis prin
foraje. Apele sunt impregnate cu CO2
ascensional pe liniile de fracturi care
afecteazã zona.
n
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Carstul din zona

Farcu

Bazinul vãii ªteazelor, Munþii Pãdurea Craiului
Paul DAMM  Z Oradea, Ovidiu MÃRCUª, Tamás BRUNCSÁK  Cristal Oradea

This papers presents a small but interesting karstic area, situated in the
Southern part of Pãdurea Craiului
Mountains.
After a brief presentation of the exokarst
there are detailed descriptions of the
caves of the area, which were formed
within two distinct periods of karstification: Pleistocene, respectively, Middle
Pleistocene - Holocene.

Introducere

Istoricul cercetãrilor

Partea central-sudicã a Munþilor Pãdurea Craiului etaleazã un relief domol,
dominat de platouri carstice, delimitate
între ele de vãi adânci ºi înguste. Constituþia petrograficã extrem de variatã a
condus la naºterea unor forme masive în
regiunile în care afloreazã rocile necarstificabile, respectiv a unui relief carstic
spectaculos în zonele cu substrat carbonatic.
Cercetãrile geospeologice efectuate
au condus la inventarierea a peste 500
de peºteri, majoritatea aparþinând principalelor sisteme hidrocarstice din zonã
(Izbucul Roºiei, Topliþa de Roºia, Topliþa de Vida ºi Runcºor - Bulbuci).
Materialul de faþã îºi propune prezentarea carstului din zona Dealul
Farcu, care ºi-a câºtigat celebritatea în
urma descoperirii, prin avansarea unei
lucrãri miniere, a peºterii omonime.
Cavitatea, extraordinar de frumos concreþionatã a fost însã complet vandalizatã în doar câteva sãptãmâni de la
descoperire.

Primele cercetãri speologice efectuate
de cãtre Institutul de Speologie Emil
Racoviþã prin Teodor Rusu ºi CSA Cluj
- Napoca, s-au desfãºurat la nivelul
anilor 70-80, ocazie cu care se descoperã Peºtera din Oºiel. În 1985 cercetãrile sunt reluate de Paul Damm ºi Eva
Damm (Z Oradea), fiind descoperite
Peºterile din Coasta Oanchii ºi Poºiºtãul
de la Holde.
În 1987 în urma avansãrii frontului
de înaintare al Galeriei Farcu este
interceptatã o peºterã extraordinar
concreþionatã. Deºi închisã promt cu o
poartã metalicã, soarta peºterii este
pecetluitã de interceptarea frontalã a
cavitãþii de cãtre lucrarea minierã.
Explorarea peºterii a fost realizatã de
cãtre C.S. Speodava ªtei, iar cartãrile
(ambele pierdute pânã în prezent), în
mod independent de cãtre Speodava ºi
C.S. Acces Oradea. În 1994 peºtera
este recartatã de P. Damm (Z), M.
Venczel, Erika Posmoºanu - Tallodi ºi R.
Huza (Muzeul Þãrii Criºurilor).
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Farcu
Cercetãrile sunt reluate în 2002 sub
coordonarea lui O. Mãrcuº de cãtre C.S.
Cristal Oradea, ocazie cu care sunt
explorate 6 noi cavitãþi interceptate de
galeria planului înclinat din Mina Farcu.
Sistematizarea zonei a fost efectuatã în
2003 de cãtre cluburile de speologie
Cristal ºi Z din Oradea.

Context geografic ºi geologic
Zona Farcu este situatã în partea central
- sudicã a Munþilor Pãdurea Craiului, în
bazinul superior al Vãii Roºia (bazinul
Criºului Negru), pe teritoriul administrativ al Comunei Roºia (judeþul Bihor).
Arealul studiat are o suprafaþã de 4,5
kmp, fiind delimitat de Valea ªteazelor
la nord ºi Valea Lazuri la sud. Dealul
Farcu este un platou carstic uºor ondulat
situat la 375-400 m altitudine, aparþinãtor suprafeþei de nivelare Fertiºag
(Dumbrãviþa), cu numeroase doline de
mari dimensiuni ºi câmpuri de lapiezuri
parþial acoperite de cuvertura de sol.
Din punct de vedere geologic
(Ionescu ºi Ionescu 1991), zona este
formatã predominant din calcare inferioare cu pachiodonte (Neocomian - Apþian inferior) respectiv calcare recifale
albe - de Farcu - Oxfordian -Tithonic
inferioare în partea de est a perimetrului,
ambii termeni aparþinând Unitãþii de
Bihor. Subordonat în partea de vest apar
marne ºi calcare grezoase Senoniene,
respectiv nisipuri ºi pietriºuri cuaternare
în albiile vãilor limitrofe.
În limitele zonei studiate existã un
singur curs de suprafaþã cu debit mic (1 l/

sec.) în Hârtopul Doaghiului, având o
lungime de cca. 50 m. Apele subterane
din perimetru se descarcã prin Izvorul din
Coasta Oanchii - cu caracter temporar (baz. ªteazelor) ºi Peºtera Oºiel (baz.
Lazuri) care dreneazã probabil ºi apele
din Hârtopul Doaghiului.

Exocarstul
Exocarstul din zona Dealul Farcu este
dominat de cãtre doline. Sunt intraformaþionale, au forme care trec de la
rotund la alungit, diametre de max. 70 80 m ºi adâncimi de pânã la 15-20 m.
Trei dintre depresiunile identificate pot
fi încadrate în categoria uvalelor, remarcabil fiind Hârtopul Doaghiului. Lapiezurile apar practic pe întreaga suprafaþã
carstificabilã, sunt de dimensiuni mari,
dar sunt descoperite în doar micã mãsurã de sub cuvertura de sol. În perimetrul cercetat nu au fost semnalate câmpuri de lapiezuri tipice.

Endocarstul
Endocarstul este format din 13 cavitãþi
naturale care cumuleazã 839 m dezvoltare ºi 155,2 m denivelare. Un numãr de
9 dintre acestea nu au deschidere naturalã accesibilã de la suprafaþã, ele fiind
interceptate de galeriile Minei Farcu.

P.2 din Coasta
Oanchii

0

Cartare 1985:
P. Damm
Eva Damm
L = 8,5m
D= 2,8 (-2+0,8)

1

Poºiºtãul de la Holde
Este situat in Hârtopul Doaghiului la o
altitudine de 360 m. Cavitatea este
formatã dintr-un puþ unic, escavat parþial
în argilã lateriticã, care se îngusteazã sub
formã de pâlnie.
Peºtera 1 din Mina Farcu
L = 12 m; D = 11(-4; +7) m
P.1 este este un segment penetrabil dintro conductã subverticalã strâmtã, formatã
datoritã acþiunii apelor de infiltraþie.
Cavitatea este situatã la 40 m distanþã de
la intrarea în mina Farcu.
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Peºtera 2 din Coasta Oanchii
L = 11 m; D = -5 m
La 20 m amonte de P1, la 25 m altitudine, în acelaºi versant stâng al Vãii
ªteazelor apare o cavitate de tip abri,
puternic afectatã de procesele de versant. Cavitatea este formatã dintr-o salã
unicã de 2,5/3,5/6 m în care debuºeazã
un aven adânc de 5 m.

Avenul de sub ªinã
L = 52m ; D = 18,4 (-10,2; +8,2) m
Avenul, situat la metrul 175 în podeaua
galeriei miniere, debuteazã cu un P 10,2
având dimensiunile de 1,2/0,8 m, baza
puþului fiind colmatatã cu steril. La cota

L = 11m
D = -5 m

P.1 din Coasta
Oanchii

Peºtera 1 din Coasta Oanchii
L=8,5 m; D=2,3 (-1,7;+0,6) m
Cu ocazia construcþiei drumului minier
Poniþa - Farcu, la 50 m de podul de peste
Valea ªteazelor a fost interceptatã o
micã cavitate activã, formatã dintr-o
micã salã, din care la nivelul tavanului
se desprinde o galerie strâmtã, parcursã
de activ. Ramura descendentã este colmatatã cu material cãzut de la suprafaþã.

P1

L=7m
D = -6 m
-5

P1,5
-6
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Farcu

Peºtera nr.1
L = 12m
D = 11 (-4;+7)m
S2
S1,5

-4

-2 al verticalei se desprinde o ramurã
ascendentã complexã, care atinge cota
de +8,2. Cavitatea se aflã în conexiune
geneticã cu Peºtera Farcu, reprezentând
un sector separat de acesta din urmã
datoritã colmatajelor.
Peºtera Farcu (Peºtera cu Cristale)
L=251 m D=16(-8,5;+7,5)m
Peºtera Farcu, cea mai importantã cavitate din perimetrul cercetat, se gãseºte la
195 m de la intrarea în galeria minierã.
Accesibilã prin intermediul a 3 deschideri, dintre care una este închisã cu o
poartã metalicã. Peºtera este formatã în
principiu dintr-o galerie cotitã, relativ
largã ºi înaltã, cu secþiuni eterogene, la
care se racordeazã un scurt nivel superior ºi 5 puþuri închise în fund de sac.
Raportat la intrarea principalã (nr. 3)
spre nord se desfãºoarã o galerie ascendentã meandratã, relativ strâmtã (11,5 m), din care la cota +5 se desprinde
nivelul superior. Din acel punct galeria
îºi mãreºte dimensiunile (3/3,5 m) ºi
dupã 8 m parcurºi devine descendentã.
Segmentul final al sectorului nordic are
22,5 m lungime, iar dimensiunea galeriei atinge pe alocuri 5/5 m. Galeriei
principale i se racordeazã 4 laterale
descendente, terminate cu puþuri închise
în fund de sac (3 la numãr) respectiv
interceptate de galeria minierã.
Sectorul sudic debuteazã cu o galerie
uºor descendentã care se lãrgeºte progresiv pânã la 4/4 m, atins în punctul de
racord cu nivelul superior. Din acel
punct galeria se lãrgeºte ºi mai mult,
atingând 5/10 m în dreptul unei cupole
freatice, pentru a se închide brusc dupã
un parcurs de 39 m. Micul nivel superior
este format dintr-o galerie ascendentã,
lungã de 19 m, care prin intermediul
SPEOMOND7-82002-2003
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Avenul de sub ªinã
L = 52 m
D = 18,4 m (-10.2;+8.2)
Cartare:
C. Maghiar
E. Zamfor
T. Bruncsak

unui puþ debuºeazã în sectorul nordic ºi
prezintã în zona medianã o lateralã
puternic descendentã.
Din punct de vedere morfometric
Peºtera Farcu are o dezvoltare de 251 m
ºi o denivelare de 16 (-7,5;+8,5) m.
Extensia este de 76,5 m, de unde rezultã un coeficient de ramificare egal cu
3,2. Din totalul de galerii 66 m sunt
pasaje verticale, valoare care reprezintã
26,2 % din dezvoltare.
Peºtera Farcu este o cavitate de tip
geodã, fãrã intrare naturalã penetrabilã,
care evidenþiazã doar forme generate de
un regim înecat de curgere, neafectate
ulterior de remodelarea vadoasã. Cavernamentul s-a format într-o perioadã
carstogeneticã anterioarã în comparaþie
cu cea actualã, în cadrul unui acvifer ale
cãrui puncte de alimentare ºi descãrcare
nu au putut fi identificate. O coborâre
bruscã a cotei nivelului de bazã local a
determinat transferul cavitãþii direct întrun regim fosil, fãrã trecere prin faza
vadoasã.

În momentul descoperirii sale, prin
prisma bogãþiei speleotemelor, Peºtera
Farcu a fost consideratã o adevãratã
bijuterie, remarcabilã fiind printre altele
abundenþa ºi mãrimea cristalelor de
calcit, respectiv existenþa unor stalactite
- macaroanã cu lungimi de pânã la 1,5-2
m. Din nefericire cavitatea a fost aproape
complet devastatã de mineri, care chiar ºi
în zilele noastre mai oferã spre vânzare
suveniruri din Peºtera Farcu.
Peºtera 2 din Mina Farcu
L = 8 m; D = +8 m.
Horn escaladat pe o înãlþime de 8 m, de
unde devine impenetrabil. Ramura
descendentã este colmatatã cu steril.
Hornul este situat la metrul 10 al galeriei
planului înclinat.
Peºtera 3 din Mina Farcu (P. de la Troliu)
L = 14 m; D = +11 m
P. 3 este un horn larg, bifurcat la cota +4,
având ramura descendentã colmatatã cu
steril. Este situat la metrul 33 al galeriei
planului înclinat.
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siderabile (6/8 m în medie). La cota
-17 m, în peretele puþului se deschide un
meandru strâmt, lung de 2 m, care dã

Peºtera nr. 3

Peºtera nr. 4
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Peºtera cu Puþ din Mina Farcu (P5)
Peºtera a fost intercepratã la metrul 47 al
galeriei planului înclinat. Sectorul ascendent al peºterii este format dintr-un
horn larg, escaladat pânã la cota +15, de
unde continuã mai departe. Sectorul descendent debuteazã cu un meandru urmat
de o galerie largã (în medie 3/5 m), care
dupã 22 m, la cota -7 dã acces la un puþ
larg, adânc de 40 m. Ultimul segment al
galeriei este ascendent, cu podeaua
acoperitã de blocuri prãbuºite, care se
terminã într-o salã de 5/6 m situatã la
baza unui horn înalt de 14 m.
Coborârea puþului de 40 m permite
accesul la o reþea inferioarã activã, parcursã de apele care se pierd în Hârtopul
Doaghiului. Puþul are dimensiuni con-

Coasta
Oanchii

275

Peºtera 4 din Mina Farcu
L = 9 m; D = +9 m.
La metrul 38 al aceleiaºi galerii miniere
se gãseºte un horn cu diametrul de 2 m,
accesibil pânã la cota de +9.

45
0

Farcu

-7,5

acces la un sistem de puþuri paralele,
care deºi ajung deasupra sifonului terminal, nu oferã posibilitãþi de ocolire a
acestuia.
Galeria activã, slab concreþionatã are
o pantã foarte micã ºi dimensiunile medii
de 3,5/1 m. Cursul subteran provine din
2 sifoane impenetrabile, situate practic
sub ponorul din Hârtopul Doaghiului, ºi
se pierde în sifonul aval, de asemenea
foarte strâmt (0,4/0,8 m). Din galeria
activului, prin intermediul unor meandre,
se poate ajunge la baza unor hornuri,
parþial escaladate pânã în prezent.
Din punct de vedere morfologic
Peºtera cu Puþ oferã forme caracteristice
unei curgeri cu nivel liber. Geneza cavitãþii a fost influenþatã de coborârea în
trepte a punctului de pierdere al apelor
din Hârtopul Doaghiului.
Peºtera 6 din Mina Farcu
L = 54 m; D = 21(-3; +18) m
La metrul 123 al galeriei planului înclinat apare o nouã cavitate puternic
ascendentã, cu ramura inferioarã colmatatã cu steril. Peºtera debuteazã cu un
sector orizontal care dã acces la un puþ
de 3 m, urmat de un pasaj impenetrabil.
Urcarea unei sãritori de 2 m conduce la
o galerie cotitã, din care se desprind 2
hornuri, urcate pe 4 respectiv 15 m.
Peºtera este parcursã de un curs activ
cu debit infim care provine din hornul de
15 m ºi se pierde în pasajul impenetrabil
de la -3. Cavitatea oferã elemente de
morfologie freaticã, afectate uºor de
remodelarea vadoasã.
Peºtera 7 din Mina Farcu
SPEOMOND7-82002-2003
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L = 23 m; D = 10 (-2;+8) m
La 10 m distanþã faþã de Peºtera 5 se
gãseºte o cavitate formatã în regim
freatic, aflatã în conexiune geneticã cu
precedenta. Peºtera este formatã dintro galerie descendentã, la care se racordeazã un mic nivel superior ºi un horn
circular înalt de 6 m. La cota -2 apar
helictite din aragonit.
Peºtera din Oºiel
L = 58 m; D = +8 m
Peºtera din Oºiel (Rusu,1988) este situatã în versantul drept al Vãii Lazuri, la
2,2 km amonte de capãtul satului Lazuri. Intrarea de 1 / 2 m, situatã la baza
unui abrupt, dã acces la o galerie unicã,
meandratã, care se terminã dupã 47 m la
cota +1 în dreptul unei prãbuºiri.

Concluzii
Zona Farcu pe o suprafaþã redusã de
teren, doar 4,5 kmp, prezintã o varietate
a formelor exo- ºi endocarstice.
Dolinele ºi uvalele, deºi au o densitate mai micã în comparaþie cu alte
regiuni ale masivului, sunt de mari
dimensiuni, versanþii fiind adesea acoperiþi de o pãturã de sol propice agriculturii. Lapiezurile sunt omniprezente, dar
în marea majoritate sunt aproape complet acoperite de pãtura de alterãri.
Dintre cele 13 peºteri inventariate
care cumuleazã 839 m dezvoltare ºi
155,2 m denivelare, doar 4 au intrãri
naturale penetrabile, restul fiind interceptate accidental de cãtre galeriile
Minei Farcu. Peºterile s-au format în
cadrul a douã perioade de carstificare
38

distincte: Pleistocen inferior pentru
Peºtera Farcu, Avenul de sub ªinã ºi
peºterile 5-6 din Mina Farcu dezvoltate
predominant pe orizontalã, în cadrul
unui regim înecat de curgere, respectiv
Pleistocen mediu - Holocen pentru
restul cavitãþilor cu dezvoltare preponderent pe verticalã.
n

P. din Oºiel
Cartare 1982:
CSA Cluj - Napoca
+8
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Mohelca
peºterã sau altar?
Timur V. CHIS, Andrei MICHNEA  Montana Baia Mare

M

ohelca este o movilã naturalã
sub formã de piramidã, aflatã
în lunca Tisei, în Crãciuneºti, Maramureº. Deºi prin însãºi forma
ºi amplasamentul ei aceastã movilã este
deosebitã, semnele de întrebare le ridicã
geneza unei mici peºteri aflatã în interiorul ei.
Din punct de vedere geologic movila
este un rest din vechea terasã, format în
Cuaternar prin eroziune fluviatilã ºi
alcãtuit dintr-un conglomerat de terasã cu
elemente de dimensiuni mari ºi mici de
gresie, marne, cuarþ, calcar etc. cimentate
printr-un liant magno-argilos. Numele de
Mohelca vine din limba ucraineanã,
ucrainenii fiind populaþie majoritarã în
zonã ºi este un diminutiv al termenului de
mohela, care înseamnã mormânt,
denumire datoratã probabil formei ei.
Movila are lungimea de aproximativ
70 m, lãþimea de 40 m, iar înãlþimea de
12-15 m. La mijlocul versantului estic,
la o înãlþime de 4 m se aflã intrarea în
Peºtera Mohelca. Peºtera este o cavitate
micã, descendentã (dezvoltare 11,7 m,
denivelare -3,3 m). Cartatã în 1997 de
Clubul de Speologie Emil Racoviþã
din Bucureºti, ea a fost recartatã în 1999
de Clubul de Speologie Montana din
Baia Mare.
Galeria de acces în peºterã este
scundã, dupã o distanþã de 9 m ajungându-se la baza unui mic lac unde

înãlþimea peºterii este de 1 m, zonã ce
permite staþionarea a 3-4 persoane pe
marginea lacului.
Se presupune ca aceastã peºterã a
fost creatã de apele Tisei care pãtrunzând în baza pietriºurilor de terasã slab
consolidate a spãlat liantul nisipos,
creând o peºterã cu genezã fluviatilã,
formatã prin levigare, o genezã probabil
unicã între peºterile din România.
O altã teorie susþine cã aceastã peºterã
a fost sãpatã manual, un argument fiind
faptul cã pietriºul scos din peºterã a fost
depozitat la baza intrãrii, formând un mic
platou circular. Movila are peste tot o
pantã de 25-35%, doar în faþa intrãrii în
peºterã existând o întrerupere a pantei,
formatã din acest platou. Amplasarea
peºterii la rãsãrit ºi panta descendentã a
peºterii permite pãtrunderea razelor
solare dimineaþa pânã în oglinda lacului.
La sãpãturile arheologice efectuate
în anul 1972 în aceastã zonã, la circa
100 m de movilã s-au descoperit locuinþe din secolul I-IV atestând continuitatea prezenþei umane în aceastã zonã.
Dacã se ia în considerare amplasarea
intrãrii (est) în peºterã, platoul din faþa
peºterii, la panta descendentã care
permite pãtrunderea razelor solare pânã
în oglinda lacului, se poate presupune cã
peºtera din aceastã movilã ar fi fost
construitã pentru a servi la unele ritualuri, fiind probabil un loc sacru.

Ambele teorii cu privire la formarea
acestei peºteri au argumentele lor. Indiferent care ar fi adevãrul ºi deºi nesemnificativã prin dimensiuni în comparaþie
cu alte peºteri din þarã, ea se remarcã prin
ciudãþenia amplasãrii ei ºi prin felul în
care reuneºte în interiorul ei apa ºi
soarele. Din pãcate, momentan peºtera
este colmatatã în zona ei medianã.
Prin singurãtatea ei, movila Mohelca,
probabil unicã în România ºi prin forma
de piramidã reprezintã o atracþie turisticã
pentru cei care viziteazã zona.
n
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*** Arhiva Muzeului Maramureºului,
Muzeul de ªtiinþele Naturii

Foto Timur V. Chis
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Peºtera-aven

Ponorul de sub Gurguiata
Robert ZÖLD, Doru TRIPON  Speo 3D Oradea

P

eºtera - Aven Ponorul de sub
Gurguiata este situatã în partea
de nord a Munþilor Pãdurea
Craiului, la debuºeul vãii dolinare Pusta
Cãlãþea  Fâºca în perimetrul depresionar
Fâºca. Cavitatea se deschide baza unui
mic perete, situat în fundul ultimei doline
de pe parcursul vãii, în calcare Neocomian - Apþian inferioare aparþinãtoare
unitãþii de Bihor (Bordea et. al. 1986).
Ponorul de sub Gurguiata este cunoscut în literatura de specialitate datoritã
atribuirii de cãtre Rusu (1988) a rolului
de cel mai vechi ponor decelabil al vãii
Mnierei respectiv a unei presupuse
conexiuni genetice cu P. Igriþa.
Primele decolmatãri la actuala intrare
au fost efectuate de cãtre Paul Damm ºi
Eva Damm (Z Oradea) între 19901992, lucrãri care au condus la conturarea
unei galerii la baza peretelui. Începând cu
anul 2001 cercetãrile au fost reluate de
cãtre Robert Zöld ºi Doru Tripon. În urma
a numeroase ture de decolmatare-derocare în timpul cãrora s-au extras peste 3
mc de material detritic, la cota -3 s-a
reuºit pãtrunderea în golul subteran.

Descriere
Accesul în cavitate se face prin intermediul unui aven de 10 m, format din
mai multe trepte succesive, care îºi
reduc diametrul de la 2 m în partea
superioarã la 0,6 în cea inferioarã.
Segmentul vertical debuºeazã într-o

scurtã galerie orizontalã relativ joasã,
care intercepteazã galeria parcursã de
activul principal, accesibil spre amonte
doar 4 m. Spre aval peºtera se prezintã
sub forma unei galerii unice, parcursã de
cursul subteran, care recepþioneazã mai
mulþi afluenþi cu caracter temporar.
Dimensiunile galeriei sunt în general
foarte reduse (0,5-1,5 / 0,3-0,8 m) cu
excepþia a 3 sãli, dezvoltate pe o diaclazã, care ating înãlþimea de 3; 5 ºi 8 m.
Aval de sãli profilul transversal al
galeriei se modificã, devenind un laminor foarte scund, care se poate parcurge
printr-un târâº dur, aparent fãrã perspective, pânã la o nouã salã, situatã la
-13,5, care reprezintã ºi terminusul
actual al cavitãþii. Debitul activului nu
prezintã variaþii semnificative în jurul
valorii medii de 0,5 l/s nici mãcar în
perioada precipitaþiilor abundente.
Direcþia de evoluþie a peºterii este paralelã cu cea a vãii dolinare Pusta - Fâºca.

Consideraþii morfologice ºi
genetice
Peºtera s-a format sub influenþa apelor
care se pierd în Ponorul de sub Gurguiata.
Acestea se organizeazã pe versantul sudic
al vârfului Gurguiata (532 m alt.), pe un
petec de nisipuri, pietriºuri ºi bolovãniºuri Pleistocene. Dupã un parcurs subaerian de cca. 300 m, la contactul cu
calcarele cretacice acesta se subterani-
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zeazã, punctul fiind marcat de câteva
sorburi situate în apropierea treptei antitetice.
Apreciem cã peºtera s-a format în
regim de curgere cu nivel liber, fapt
întãrit de prezenþa unor muchii tãioase,
a teraselor ºi a tavanului plan - orizontal.
Formele de precipitare sunt aproape
inexistente, peºtera aflându-se într-o
fazã primarã a evoluþiei.
În ceea ce priveºte evoluþia, Rusu
(1988) atribuie peºterii rolul de insurgenþã încã de la sfârºitul Pliocenului, ca
etapã intermediarã în procesul de captare al vãii Mnierei spre depresiunea
Vadului. Atât contextul local  orientarea treptei antitetice opus direcþiei
primordiale de curgere a Mnierei, faptul
cã apele ponorului se organizeazã pe
depozite detritice Pliocene (Damm,
1998, pag. 67)  cât ºi morfologia peºterii vin sã infirme aceastã ipotezã.
n

?

ianuarie - septembrie 2002
Dezvoltare: 271 m
Denivelare: -13,5 m
Extensie: 140 m
Debit iunie: 0,6 l/min
Debit septembrie: 0,8 l/min
(punct de mãsurare: 2m aval de sifon)
Decolmatare:
Tripon Doru
Zöld Robi
Jakabffy Boti
Gróza Péter
Zöld András

Cartare:
Zöld Robi
Tripon Doru

Terminus
ianuarie-iunie

Sifon deschis

40

?
Sifon
Sala cu
deschis Prãbuºiri

SPEOMOND7-82002-2003

Franþa
Haute-Savoie

O echipa de patru speologi
francezi au readus sistemul
Mirolda-Lucien Bouclier pe
primul loc în topul peºterilor
cu cea mai mare denivelare,
atingînd cota -1733 m.
Dupã o turã de 84 de ore cei
patru speologi au reuºit sã
batã recordul de -1710 m deþinut de Voronja, Georgia
(Speomond 6).
Cei patru ºi-au început aventura în luna ianuarie 2003 dupã
ce buletinul meteo a anunþat
un val de frig pentru sãptãmîna ce urma, lucru ce micºora
ºansele apariþiei unei viituri.
Eram desigur excitat de faptul cã eram primul care pãtrundea în acele locuri, dar ºi
stresat de ceea ce ar fi presupus un eventual accident, de-

clara Michel Philips cel ce a
plonjat ºi depãºit sifonul terminal ºi care folosise în aceastã turã de la rachete de zãpadã
la labe de scafandru. Dupã sifonul lung de 10 m ºi adînc de
-4 m urmeazã o micã galerie
care dupã cîþiva metri debuºeazã într-o conductã forþatã de 5-6 m diametru. Cîteva
sute de metri aval înaintarea
este opritã de un nou sifon, situat probabil foarte aproape de
nivelul de bazã.
În acelaºi aven, a cãrui intrare
este situatã la 1880 m altitudine, Daniel Colliard, coordonatorul expediþiei, atingea în
1998 adîncimea de -1610 m,
stabilind, la vremea respectivã, un nou record mondial
de denivelare (vezi Speomond 3). Dupã pãrerea lui se
poate atinge denivelarea de
-1800 m.

Foto Ionuþ Laþcu
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Arbas

Prin existenþa schimbului biguvernamental
între România ºi Franþa, Federaþia Românã de
Speologie a reuºit sã obþinã
pentru anul 2003 patru locuri
la Stagiul Internaþional Salvaspeo organizat în Masivul
Arbas, în perioada 01 - 09 noiembrie. Cei patru speologi
participanþi la acest stagiu au
fost selectaþi în urma recomandãrilor primite la finele
ªcolii Naþionale Salvaspeo,
Cãput 2003: Ecaterina Zamfor
(Cristal Oradea), Adrian
Polereczky (Omega Cluj),
Vadim Bondar (Focul Viu
Bucureºti) ºi Ionuþ Laþcu
(Cristal Oradea). De remarcat cã Ecaterina Zamfor a fost
singura fatã prezentã la acest
stagiu.
Programul stagiului
Sâmbãtã, 1 noiembrie
Dupã o cãlãtorie care a durat
2 zile, am ajus la locul desfãºurãrii stagiului, în Masivul
Arbas situat în sudul Franþei.
Odatã rezolvate problemele
organizatorice, seara de sâmbãtã a fost rezervatã prezentãrii zonei în care ne aflam, a
cadrelor ºi a programului
zilnic al stagiului. Erau prezenþi un numãr de 19 speologi stagiari, din diferite
zone: Mexic (3 pers), Croaþia
(3 pers), Slovenia (6 pers),
Polonia (3 pers) ºi România
(4 pers). Aplicaþiile tehnice se
vor desfãºura în sistemul
Felix-Trombe, unul dintre
cele mai mari sisteme subterane din Franþa, totalizând
104 km de galerii, 43 intrãri ºi
o denivelare de - 990 m.
Duminicã, 2 noiembrie
Prezentarea echipamentului ºi
a tehnicilor salvaspeo s-a desfãºurat la exterior, la o falezã
situatã într-o fostã carierã de

Foto Ionuþ Laþcu

calcar. Au fost prezentate ºi
exersate, în echipe de 3 - 4
persoane, urmãtoarele tehnici:
repartitorul de sarcinã, palanul, tiroliana, sistemul Z, balansierul. S-au efectuat treceri din balansier în balansier ºi
din balansier în tirolianã.
Seara a avut loc o prezentare
a departamentului scufundãri
din cadrul Speleo Secours
Francais, care a cuprins tipurile de accidente post-sifon,
prezentarea tãrgii folosite în
salvãrile post-sifon. Targa
este unicã în lume în momentul de faþã, fiind rodul a mai
multor ani de muncã ºi experienþã. Este compusã din mai
multe segmente, care sunt
împãrþite în 25 de banane.
Greutatea totalã a tãrgii este
de 80 kg, ea putând fi folositã în sifoane largi, cunoscute
dinainte. Preþul întregului
echipament folosit la salvãrile post-sifon este de 30.000
euro, care include targa ºi
echipamentul pentru cei patru
scafandrii însoþitori.
Luni, 3 noiembrie
Ziua de lucru a început cu
evaluarea zilei precedente,
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ªtiri externe
Foto Ionuþ Laþcu

punându-se accent pe greºelile
de echipare ºi de parcurs întâlnite la falezã. Au fost organizate douã echipe, care urmau sã lucreze în douã cavitãþi
diferite (echipa 1 - Slovenia,
Croaþia - Peºtera Heretiques, 66 m; echipa 2 - Polonia,
Mexic, România - Peºtera
Indomptables, -83 m). Echipa
mexicanã a echipat zona de
intrare ºi un P6, echipa românã, P 30 ºi P 22, iar cea
polonezã, P 22. Accidentatul a
fost evacuat din Sala Mare a
peºterii, pe o porþiune orizontalã cu pasaje strâmte cca
100 m. Pe succesiunea de
puþuri au fost echipate, de jos
în sus: balansier ºi palan;
balansier cu deviere umanã;
balansier cu deviere largabilã;
balansier cu deviere umanã;
palan cu deviere umanã ºi
deviere largabilã.
Evacuarea a început în jurul
orelor 14.30, accidentatul ajungând la exterior, prin Peºtera Indomptables, în jurul
orelor 19.00, cu trei ore mai
repede decât timpul estimat de
francezi. Dupã ce targa a trecut de atelierele echipate de
noi, ne-am întors pentru a dezechipa porþiunea finalã a peºterii, pãrãsind cavitatea prin
Peºtera Heretiques în jurul
orelor 20.00.
Vineri, 7 noiembrie
Dupa ziua grea de ieri, a urmat o nouã zi de repaus. A
fost realizatã evaluarea zilei
precedente, ºefii de echipã
42

prezentând atelierele realizate de fiecare echipã în parte.
Problemele de naturã tehnicã
nu au fost foarte multe, evacuarea decurgând în bune
condiþii.
Ziua a fost continuatã cu prezentarea tehnicilor de dezobstrucþie folosite în salvãrile
subterane de cãtre Speleo Secours Francais. Utilizarea explozibilului în dezobstrucþiile
de peºterã este reglementatã
prin lege ºi este realizatã în
colaborare cu jandarmeria.
Au fost prezentate, în teorie,
principalele tehnici utilizate,
echipamentul tehnic folosit.
Dupã amiaza s-a organizat o
ieºire la o falezã din apropiere, unde au fost exersate tehnicile prezentate dimineaþa. Au
fost utilizate: cordon explozibil, de diferite mãrimi ºi diametre, detonate de la distanþã;
rezultatul este foarte bun, în
schimb zgomotul este puternic
ºi gazele emanate sunt în cantitate mare. Capsele Hilti,
acþionate cu detonatorul de la
o baterie de 4,5 V, eliminând
astfel riscul de a fi rãniþi de
schijele rezultate de la corpul
capselor. S-au utilizat diferite
maºini de gãurit: Ryobi pe
benzinã, Hilti pe acumulatori
ºi Hilti pe curent (de la genarator).
Seara a fost prezentat exerciþiul regional salvaspeo care
urma sã înceapã în decursul
zilei de sâmbãtã ºi la care urmau sã participe peste 100

persoane (speologi, jandarmi,
pompieri, nespeologi) ºi implicarea stagiarilor prezenþi la
Stagiul Internaþional Salvaspeo.
Sâmbãtã, 8 noiembrie
Operaþiunea fictivã de salvare
desfãºuratã în sistemul FelixTrombe a început în jurul
orelor 8.00. Dupã micul dejun, stagiarii au completat
fiºele de înscriere primite de
la Postul de Comandã. În zonã au început sã soseascã
maºini ale pompierilor, jandarmeriei ºi speologilor. Au
fost instalate corturi de campanie ºi au fost pregãtite
echipele pentru subteran.
Evacuarea tãrgii urma sã se
facã prin Peºtera Duplessis,
de la cota -310 m, pe o succesiune de puþuri, alternate cu
spaþii strâmte, ce urmau sã fie
lãrgite de cãtre echipele de
dezobstrucþie. În subteran
urmau sã activeze 15 echipe,
formate din tehnicieni, ºefi de
echipã, artificieri, medici,
fiind instalate 8 sisteme de
comunicaþie Nicola.
Echipa internaþionalã (stagiarii) a pãtruns în cavitate în

jurul orei 10.00 având ca misiune evacuarea tãrgii pe porþiunea orizontalã a peºterii, cu
meandre ºi spaþii înguste, pânã
la baza P 93. Peºtera Duplessis este o peºterã complexã, cu
spaþii largi, dar ºi înguste,
meandre, curs de apã, sãritori
pozitive. În porþiunea inferioarã a peºterii era prezentã o
rocã dolomiticã foarte fragilã,
unde era aproape imposibil de
plantat spituri. Astfel, capul de
put pentru P 93 îl constituia o
barã metalicã înþepenitã
între pereþi ºi care era dublatã
cu 2 spituri, iar pe parcurs era
montatã o singurã fracþionare
dublã. Evacuarea tãrgii a început la orele 17.00, fiind transportatã pe porþiunea meandratã de cãtre echipa internaþionalã, pânã la baza P 93,
unde victima a fost instalatã
într-un punct cald. Echipa
noastrã a pãrãsit cavitatea
prin Peºtera Pont de Gerbaut,
echipele SSF urmând sã continue evacuarea victimei de la
P 93 pânã la exterior. Din
pãcate, acest exercitiu s-a transformat într-o salvare realã,
deoarece în timpul echipãrii
peºterii, la cota de -50 m, un

Foto Ionuþ Laþcu
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pompier cade de la trei metri ºi
suferã o fracturã deschisã la
piciorul drept. I se acordã
îngrijiri medicale de cãtre
doctorul aflat în cavitate ºi este
evacuat prin Peºtera Duplessis. Accidentatul ajunge la
suprafaþã în jurul orelor 3.00,
operaþiunea de salvare finalizându-se la orele 7.00, când
ultimul speolog pãrãseºte
cavitatea.
În timpul desfãºurãrii operaþiunii de salvare am avut ocazia sã observãm în Punctul de
Comandã, gestionarea întregii
operaþiuni cu evoluþia echipelor, completarea diagramelor,
organizarea echipelor în teren.
La acest exercitiu au participat
150 persoane (tehnicieni ºi
ºefi de echipã, artificieri, pompieri, medici, jandarmi, stagiarii de la Stagiul International
etc.), implicate în diferite misiuni: transportul tãrgii, echipãri salvaspeo, dezobstrucþie,
misiuni de exterior, transmitere de mesaje, transportul speologilor de la Punctul de Comandã la peºterã etc.
Duminicã, 9 noiembrie
Dupã finalizarea operaþiunii
de evacuare, a urmat evaluarea operaþiunii de salvare, realizatã în prezenþa oficialitãþilor
locale (reprezentanþi ai prefecturii, pompierilor, jandarmeriei). A fost prezentatã desfãºurarea operaþiunii de salvare,
misiunile diferitelor echipe
implicate în operaþiune ºi
rezultatele exerciþiului.

Dupã-amiaza, fiind ultima zi
de stagiu, s-a realizat evaluarea finalã a stagiului, cu pãrþile
bune ºi cele rele pe care le-a
avut. Închiderea oficialã a stagiului internaþional a fost urmatã de seara socialã. Spre
România urma sã plecãm luni
dimineaþa, dupã o binemeritatã noapte de odihnã.

Dordogne

Peºtera Lascaux, renumitã
pentru picturile rupestre vechi de 15.000 de ani, este în
pericol datoritã unor ciuperci
apãrute în urmã cu doi ani. Se
pare cã acestea au fost introduse în peºterã de muncitorii
ce lucrau la renovarea sistemului de climatizare.
Descoperitã în 1940 a fost închisã publicului din 1963, ca
urmare a apariþiei pe pereþi a
unor alge verzi. Din 1983 o
copie fidelã a fost deschisã
publicului la 200 m distanþã.

Pirinei

Pentru a se face cunoscut ºi
pentru a strînge fonduri, un
club francez de speologie nou
înfiinþat ºi-a propus sã zboare
cu mongolfierul (balon cu aer
cald) în sala Verna din avenul
Pierre Saint-Martin. Nu numai
cã ºi-au propus dar au ºi reuºit
sã zboare sub pãmînt în mai
2003, mulþumitã ºi ajutorului
acordat de un regiment de geniu al armatei franceze. Pentru
ca spectacolul sã fie complet
sala a fost luminatã cu 20.000
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Dezvoltarea zonei inundate: 650 m

?

-21 m

-101 m
W, ceea ce a însemnat transportul a douã tone de material
la faþa locului. Sala Verna are
260 m lungime, 250 lãþime ºi
180 m înãlþime, adicã un volum de 4.100.000 mc.

Vaucluse

În 11-12 ianuarie 2003, condiþiile meteo extreme pentru regiunea Vaucluse (temperatura -9°C, frig constant de
câteva zile), au permis scafandrului speolog Sylvain
Redoutey sã stabileascã un
nou record de trecere a unui
sifon, în peºtera Notre-Dame
des Anges. Acesta a trecut un
sifon lung de 650 m, cu o profunzime maximã de -101 m,
fapt care reprezintã un nou
record mondial în materie de
scufundãri speologice. Galeria continuã cu un râu subteran care nu a mai fost explorat.
Scufundarea s-a fãcut cu amestecuri de gaze de tip Nitrox ºi Trimix. Au fost folosite douã dispozitive de reciclare a gazelor, 20 de butelii de
25 l, butelii de 2 ºi 4 l pentru
decompresie. Trecerea sifonului într-un sens a durat 3 ore ºi
11 minute, iar totalul timpului
de scufundare a fost de 8 ore ºi
53 de min. Timpul de decompresie de la -50 de metri pânã
la exterior a fost de 4 ore ºi 30
de minute. Consumul total de
gaze a fost de 5720 l, din care:
2300 l de Trimix, 3095 l de
Nitrox ºi 325 l de Oxigen.

Pentru buna desfãºurare a scufundãrii echipa de asistenþã a
fost formatã din: 5 scafandrii
speologi, 9 speologi ºi 3 persoane pentru supraveghere video (scufundarea a fost supravegheatã video pânã la cota
-50 m).

Slovenia
Ceki 2

La sfîrºitul anului 2002 speologii sloveni au continuat explorãrile în avenul Ceki 2,
masivul Kanin-Rombon, atingînd cota -1533 m, dezvoltarea fiind de 5.061 m. Cu aceastã adîncime Ceki 2 se claseazã acum pe locul ºase în
topul denivelãrilor. Înaintarea
speologilor a fost opritã de un
sifon deasupra cãruia a fost
parþial escaladat un horn, pe o
înãlþime de 30 m.

Ungaria

În Budapesta, cu ocazia aniversãrii a 100 ani de la descoperirea peºterii Pál-völgyi, va
avea loc o conferinþã internaþionalã pe teme hidrotermale. Conferinþã se va desfãºura
în perioada 21-24 iunie 2004,
iar în perioada 25-27 iunie, în
aceeaºi locaþie vor avea loc
Zilele peºterii, unde se vor
organiza ture în peºterile hidrotermale din apropiere.
Existã ºi posibilitatea de a
face scufundãri în unele pasaje din peºtera Molnár János.
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China

În ultimele zile ale expediþiei
Guizhou 2003, speologii francezi au identificat, explorat ºi
cartat un nou aven, Bayudong
 Ploaia Albã  cu denivelarea
de 560 m, al treilea ca adîncime în China. Dar ceea ce e
într-adevãr remarcabil este
puþul de 424, puþul cu cea mai
mare verticalã absolutã din
lume! Puþul a fost denumit
Christinette, dupã numele unei
regretate speoloage franceze.
Acest record este încununarea unei fructuoase expediþii,
în care s-a descoperit cea mai
mare reþea subteranã din
China, 54 km dezvoltare, din
care 50 km descoperiþi ºi
cartaþi în premierã.

Slovenia

În perioada 21-24 iunie 2004
va avea loc în zona Postojna
a 12-a ªcoalã Carstologicã
Internaþionalã. Aceastã ºcoalã se organizeazã încã din
1993, sub numele de Classic
Karst în zona Postojna, datoritã remarcabilei diversitãþi a
fenomenului carstic, a tradiþiei în cercetarea carstului ºi,
de asemenea, accesului uºor.
Fiecare ºcoalã are o tematicã
de dezbatere, toate subiectele
legate de carst fiind în vizor:
1993 - Carstul clasic
1994 - Poliile carstice
1995 - Dolinele
1996 - Avenele
1997 - Sistemele carstice
1998 - Carstul alpin
1999 - Peºteri prãbuºite
2000 - Dolinele de prãbuºire
2001 - Carstul de contact
2002 - Tipuri de carst
2003 - Terminologia carsticã
Subiectul pentru anul 2004
este dedicat metodelor de datare ºi determinare a vîrstei
sedimentelor speleale, care
înregistreazã evenimente legate de geneza peºterilor.
Metodele de datare, avantajele, deficienþele sînt principalele subiecte. De asemenea,
vor fi dezbãtute ºi alte subiec44
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te ºi vor fi organizate excursii
tematice. Sînt invitaþi sã participe carstologi, experþi, tineri cercetãtori, studenþi ºi toþi
cei interesaþi, inclusiv speologi amatori. Programul ºi metodele de lucru se bazeazã pe
lectori invitaþi, cursuri tematice, prezentãri de postere,
muncã de teren.
Taxa de participare este de
12.000 SIT (50 Euro). Studenþii beneficiazã de gratuitate (dacã ataºeazã confirmarea
de ºcolarizare). Limba oficialã a întrunirii este engleza.

Moldova

Peºtera Emil Racoviþã  a
treia ca lungime, între peºterile de gips ale lumii
Scurt istoric
1959  apare în urma unei
explozii în cariera de gips din
satul Criva, raionul Briceni,
Republica Moldova.
1969, august  prima încercare de a pãtrunde în peºterã.
1977  primele cercetãri ºtiinþifice (Institutul Pedagogic

din Tiraspol, sectorul de geografie.
1978-1980  prin continuarea
cercetãrilor se cartografiazã
60 de km de subteran.
1991, noiembrie 28  Hotãrârea Guvernului R. Moldova nr. 664 Cu privire la protecþia de cãtre stat a peºterii
carstice din preajma satului
Criva, raionul Briceni.
1992  La iniþiativa ºi sub patronajul Institutului Naþional
de Ecologie din Moldova, în
colaborare cu I.S.E.R. Bucureºti ºi cu specialiºti din Franþa
ºi Belgia s-au demarat cercetãri ºtiinþifice complexe
privind aspectele geologice,
ecologice, biologice ºi balneologice ale peºterii.
1996, ianuarie 16  organizarea mesei rotunde cu tema
Peºtera Emil Racoviþã: probleme ºi perspective, cu participarea speologilor din Moldova ºi din România, a factorilor de decizie ºi a ONG-urilor de mediu din republicã.
În prezent este scoasã din circuitul turistic prin obturarea
cãilor de acces în subteran ºi
prin lipsa oricãror mãsuri de
conservare ºi de revalorificare a sa exclusiv în scopuri turistice ºi ºtiinþifice.
În perspectivã se aflã în atenþia
revistei Natura ºi a Agenþiei
Naþionale Naturopa, în vederea salvãrii ºi conservãrii ei
prin mijloacele de lucru specifice celui de-al treilea sector al
societãþii civile. Au rãmas în
aºteptare, pentru a fi cercetaþi
ºi valorificaþi, 89 km de subteran.
Povestea peºterii Emil Racoviþã, situatã în nordul Republicii Moldova, a devenit
în timp o legendã în sine.
Meandrele drumului sãu spre
afirmare, ca unul din monumentele naturii cu valoare de
patrimoniu universal, poartã
în ele un mesaj care meritã
transmis din generaþie în generaþie, spre luare aminte ºi
spre nerepetarea unor erori
umane care, o datã comise,

pot vãduvi pentru veºnicie
Planeta de piese din cele mai
valoroase ale tezaurului sãu
natural.
Nimeni nu a cãutat-o vreodatã. A apãrut, ca orice minune,
dintr-o întâmplare, dezvãluindu-ºi apoi treptat tainele
ºi frumuseþile adâncurilor
sale. Într-una din zilele anului
1959, în urma unor lucrãri la
o carierã de gips situatã la 3
km spre nord de satul Criva,
din nordul Moldovei, în subteran s-a cãscat brusc o gaurã
din care a izbucnit un ºuvoi
de apã, cu un asemenea debit,
încât locurile din jur au fost
inundate vreme de ºapte sãptãmâni.
Atunci când primii exploratori
au pãtruns, prin noroi, în întunericul ce sublinia atmosfera
de mister ºi tenebre, nici nu
bãnuiau cã se aflã într-una din
cele mai mari peºteri ale Terrei, a ºasea ca mãrime între
peºterile lumii ºi a treia între
cele de gips. Au urmat sãptãmâni de cercetãri intense, de
muncã asiduã în care pasiunea
ºi, de-acum, presentimentul
unei mari descoperiri alimentau energia cercetãtorilor ºi le
întreþineau vie curiozitatea. Cu
timpul s-au descoperit labirinturi în 3-4 nivele, cele inferioare ºi superioare rãmânând
ºi acum neexplorate. Astfel, în
1970, s-au pus pe hartã primii
30 km ºi s-a fãcut o primã
descriere a golului carstic.
Pentru cei obiºnuiþi cu modesta înfãþiºare a peisajului de
la suprafaþã a fost izbitor contrastul sesizat la contactul cu
mãiestria de care Natura a dat
dovadã în modelarea uriaºelor
sãli, lungi de peste 100 m ºi
înalte de 10-15 m. Galeriile, în
marea lor majoritate, au pereþii
acoperiþi cu argile fine de diferite culori, în totalã armonie
cu nuanþele de alb, roz, roºu,
negru sau albastru care acoperã pereþii de gips. Contrast accentuat ºi de cele douã fântâni
adânci care, împreunã cu cele
peste 20 de lacuri subterane,
sunt amplasate ingenios în
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compoziþia unor peisaje mirifice - secvenþe decupate dintro tainicã lume a basmului.
Apoi a urmat drumul ascendent al peºterii spre afirmarea
ei ca piesã de valoare a patrimoniului natural universal,
fiind inclusã ca atare în cele
mai prestigioase publicaþii
internaþionale ºtiinþifice sau de
popularizare. ªi, pentru cã trebuia sã poarte un nume, i s-a
dat, fireºte, cel al unuia dintre
corifeii spaþiului nostru spiritual, un nume de prestigiu în
speologia din întreaga lume:
Emil Racoviþã. Aºadar, un
nume titanic, pe mãsura proporþiilor ºi valorii monumentului natural intrat atunci în
atenþia întregii lumi. A fost o
perioadã în care i se contura
un frumos viitor prin numãrul
mare de vizitatori care, fie
specialiºti, fie turiºti, o frecventau atraºi de valoarea ei
ºtiinþificã, turisticã dar ºi balneologicã, peºtera având ºi
certe calitãþi curative pentru o
serie de afecþiuni).
Dar, în mijlocul entuziasmului
general în care se manifesta
interesul pentru aceastã bijuterie naturalã, a început sã aparã
ºi firul unui alt interes, de astã
datã unul meschin, legat de
exploatarea gipsului. Subþire
la început, acest fir a continuat
sã se îngroaºe ºi sã fisureze din
ce în ce mai vizibil crusta de
protecþie care ar fi trebuit sã
garanteze conservarea peºterii, în virtutea statutului sãu
de monument al naturii. Neºansa peºterii Emil Racoviþã
a constat în însãºi amplasarea
ei, întâi pe teritoriul unui stat
totalitar, în care inversarea valorilor devenise o constantã a
politicii din orice domeniu ºi,
apoi, pe teritoriul unui stat de
curând format, în urma dezmembrãrii fostei URSS, stat
supus unor continue tensiuni
ºi convulsii specifice perioadei de tranziþie. În ambele
situaþii, peºtera a fost defavorizatã. Prima oarã, prin ignorarea valorii ei patrimoniale ºi, a
doua oarã, prin dublarea aces-

tei ignoranþe moºtenite de incapacitatea financiarã ºi de
lipsa de voinþã de a-i salva
existenþa.
O datã cu avansarea lucrãrilor
de exploatare a gipsului, degradarea peºterii a cunoscut
faze din ce în ce mai accentuate: întâi s-au distrus câteva
labirinturi de la intrare; apoi,
prin depozitarea câtorva zeci
de tone de material steril, s-a
astupat una din intrãri; ºi, întrun final apoteotic al inconºtienþei umane, în cealaltã intrare se construieºte o fântânã
de circa 30 m adâncime care
nãruindu-se cu timpul, din
cauza pripei ºi modului ºubred
în care a fost fãcutã, a blocat
practic accesul în peºterã.
Situaþia actualã este mult prea
deplorabilã pentru a o accepta
ca sfârºit categoric al povestirii noastre. Nu numai pentru
cã peºtera Emil Racoviþã nu
îl meritã, dar ºi pentru cã avem
convingerea, sprijinitã pe argumente temeinice, cã încã nu
este prea târziu, cã încã se mai
poate face ceva pentru a ne-o
reda nouã înºine, prin includerea ei între monumentele cu
valoare de unicat ale Europei,
prin luarea ei sub protecþia organismelor internaþionale,
pentru a o repune în circuitul
de valori ale Patrimoniului
Natural Mondial.
Alecu Reniþã, Director al revistei Natura

Georgia

Despre Voronia a auzit toatã
lumea. Cã este cea mai adâncã din lume (- 1710m) ºi încã
mai continuã. Se ºtie ºi cã ultima tabãrã de explorare a
fost întreruptã din cauza unui
grav accident, despre care,
însã, se ºtiu mai puþine. Evident, s-au publicat rapoarte
oficiale ale acþiunii de salvare, care reprezintã o statisticã,
în funcþie de ore, de amplasarea oamenilor ºi a activitãþilor
lor concrete. Astfel de rapoarte nu spun nimic despre ce a
simþit ºi felul în care a perce-
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put cel implicat direct în
acþiune, accidentatul, tot ce sa întâmplat cu el ºi aºa e ºi
normal. Pentru asta, Alexander a gãsit puterea sã-ºi povesteascã singur aventura, sã
se amuze pe seama ei ºi sã
aleagã doar pãrþile bune.
Alexander Kabanichin e cel
care s-a accidentat în Voronia,
cãzând pe puþul de dinaintea
bivuacului de la -500m, rãmânând în caraba de frânã în
ultima fracþionare.
Cu siguranþã cã aceasta a fost
o acþiune de salvare extraordinarã, când un accidentat cu
traume atât de serioase (fracturã de bazin, coloanã ºi o
fracturã deschisã la picior) a
fost scos la suprafaþã într-un
timp atât de scurt (63 ore) de
la o asemenea adâncime.
Iatã povestea lui Alexander,
scrisã chiar de el pentru revista informativã a AUS, dedicatã tuturor celor care împãrtãºesc aceeaºi pasiune, Speologia.
«Vã scriu despre salvarea
mea, aºa cum am perceput-o
eu. Nu ºtiu de ce o fac, dar
pentru mine e deja o tradiþie.
Anul trecut, stând cu piciorul
în gips, am scris la rugãmintea unui prieten despre speosalvarea mea din anul optzeci-ºi-ceva. Peste un an scriu
din nou; ºi atunci ºi acum, eu
am fost eroul principal. Ce o
sã scriu la anul, o sã vã dau
sã citiþi.
Scriu din poziþie orizontalã,
incomodã, aºa cã-mi cer scuze pentru caligrafie De
fapt, vã scriu din douã motive: întâi, citind despre asta, sã
nu repetaþi nicicând istoria
mea, iar apoi, sã vã minunaþi
câte se pot întâmpla în viaþa
asta
Caraba coborâtorului se
desface în mod trãdãtor ºi
brusc mã trezesc singur ºi independent. De coardã. Testez
la propriu atracþia gravitaþionalã.
Mâini, dinþi, câteva incredibile execuþii acrobatice,

apoi zborul. Cu capul în jos.
Mult. Probabil þipam, deºi îmi
amintesc distinct toate zgomotele pe care la auzeam:
zgomotul apei, vocile oamenilor din tabãra subteranã. Nu
ºtiu cu ce scop se întâmplã
astfel de lucruri stupide. Una
sau douã din izbiturile de perete le-am ratat, poate am
adormit. Apoi aterizarea; mi
s-a tãiat respiraþia ºi a început
sã mã doarã mijlocul. Piciorul
stâng a început sã-mi pulseze
ºi s-a încãlzit, deci ceva a clacat ºi acolo, probabil o fracturã deschisã.
Tabãra de la -500 era la 15 m
sub mine. Toþi cei de acolo au
înþeles. ªi în rusã ºi în abkhazã ºi în francezã ºi în italianã.
În tabãrã s-au sfãtuit ºi s-au
pregãtit foarte puþin. Poate în
luarea deciziilor au contribuit
ºi sunetele pe care le scoteam
eu. Bernard a urcat pânã la
mine, m-a decroºat ºi mi-am
vãzut din nou viaþa stând întrun coborâtor. Mi-era foarte
greu sã respir ºi aveam mare
nevoie de aer. Peste câteva
minute m-am trezit luat de pe
coardã ºi mutat într-un cort.
Apoi a început sacrificarea
combinezonului impermeabil. Aºa a vrut soarta sã îmbrac salopeta aproape nouã a
lui Provalov, care a spus cã-i
fac cinste dacã intru cu ea sub
pãmânt. Trebuia sã vedeþi
satisfacþia sadicã de pe feþele
esculapilor subpãmânteni
când au tãiat-o bucãþi. Mie
mai cã mi s-a fãcut fricã. Din
motive întemeiate, nu pot da
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numele acestor nebuni. Dar
oameni buni! Martori! Eu nam participat cu nimic la
acest act de vandalism! Eu
am stat neputincios, plângând
amar, fãrã sã pot face nimic.
Corpul meu era dureros în
fiecare punct al lui ºi eu strigam, crezând cã aºa atenuez
durerea. Neputând lua legãtura cu suprafaþa, Sergio a urcat
sus aproape imediat. Aveam
probleme cu respiraþia, probabil niºte coaste rupte. Miau legat piciorul, hemoragia
aproape cã s-a oprit.
Peste vreo trei ore a coborât
Alan cu trusa medicalã ºi miau fãcut tot felul de injecþii. Sã
ºtiþi cã Volodia are mânã uºoarã, se pricepe! Sasha Karpicenko a fost de asemenea
drãguþ, mi-a aprins o lumânare! Kolia îmi fãcea masaj. Desigur, zicea el, aici ar prinde
bine o mânã de femeie, dar de
unde sã gãseºti o femeie la
douã noaptea, la -500? Nu ºtiu
de ce, dar mie ºi mâinile lui
Kolia îmi plãceau nu-i frumos sã recunosc, dar aici spunem adevãrul
Am început sã ne lãmurim ºi
cu avariile. Fracturã deschisã de tibie stângã, dar oasele nu dau pe afarã, rana e
frumoasã, hemoragia s-a oprit
de tot. Hematoame masive pe
coloanã ºi bazin. Oricum, toate extremitãþile funcþioneazã
ºi dacã era dupã mintea mea,
m-aº fi ridicat mãcar în genunchi.
Din tabãrã au plecat abkhazienii, apoi Alan, apoi ºi Ko46

lia ºi Sasha, care s-au dus sã
spargã tot ce putea sã-mi încurce ieºirea. Am rãmas cu
Bernard.
500-le a fost împãrþit în trei
zone: cea spaniolã  puþul de
150 m ºi meandrul Mozambic, ruso-ucraineanã  puþul
110 m, dormitorul, meandrul
Krim ºi ultimul puþ de 110, iar
partea de ieºire au luat-o cei
din Soci. Dupã scenariul ãsta
a ºi mers totul.
Seara spaniolii au terminat de
echipat 150-ul. Echiparea a
fost profesionistã, eu stãteam
în targã fumând bambuc ºi
mã gândeam cã dacã o sã
meargã aºa mai departe, când
termin þigara o sã fiu afarã.
Dar a început Mozambicul.
Din cauza strâmtorilor, salvatorii mei au trebuit sã scoatã
carcasa de protecþie ºi viaþa sa schimbat în greu. Toate
greutãþile de la trecerea meandrului sunt greu de descris.
Spun doar cã au fost multe,
complexe ºi le-am resimþit
din plin. Chiar în acest meandru ºi-a vãzut sfârºitul ºi un
super-sac de dormit, transformat într-o grãmadã de câlþi.
ªi hainele în care eram au
avut de suferit, dar ºi eu. Cu
toate astea, am reuºit sã pãstrãm corpul meu în aceeaºi
stare de dinainte.
La ieºirea din meandru ne aºtepta deja o echipã vorbitoare de rusã, care echipase puþul
de 110 ºi amenajase un punct
cald la începutul meandrului
Krim. Predându-mã întreg ºi
în siguranþã colegilor mei,
spaniolii au urcat spre suprafaþã. A rãmas doar Bernard
ºi Sergio, Bernard fiind desemnat de la început coordonator al întregii acþiuni.
Din nou pluteam prin puþ ºi
mã bucuram de viaþã. La fracþionãri vedeam deja feþe cunoscute ºi dragi. Vremea
era frumoasã, din când în
când mai venea ceva apã, dar
dupã Mozambic, apa îmi fãcea bine, mã înviora. M-au
adus în punctul cald ºi au început toþi sã plece afarã. Am

rãmas doar cu Klim ºi Iliucha,
care-mi povesteau noutãþile
pãmântene. Mai târziu a venit
ºi Kostea, care ne-a adus provizii ºi ne-a luat perforatorul.
Liniºtea ºi pacea Peºterii era
tulburatã doar de ecoul perforatorului ºi de zgomotele surde ale exploziilor. Se dãdeau
lupte pentru viaþa mea Bubuiau în continuu, ultima explozie au dat-o cu vreo 10
minute înainte sã mã treacã
pe mine prin strâmtoarea lãrgitã astfel. De Krim am trecut
uºor, l-au spart admirabil.
Apoi o micã cascadã înaintea
ultimului 110. Pasajul strâmt
de 2 m dinaintea puþului a
fost o piedicã majorã, cred cã
a fost cel mai dur din toþi cei
500 m. Salvatorii mei au fost
foarte hotãrâþi, n-au demontat
targa ºi în plus, ca sã-mi sporeascã confortul, mi-au mai
adus de la suprafaþã ºi o saltea
pneumaticã, mãrind astfel
monstruozitatea pe care o
cãrau. Trecerea pasajului a
fost o adevãratã aventurã 
numai Dumnezeu ºtie cum a
reuºit.
Puþul m-a relaxat ºi mi-a ridicat din nou moralul. Foarte
ciudat, dar nu simþeam nici
cea mai vagã senzaþie de stres
sau teamã. Nu mã grãbeam de
loc sã analizez, sã mã gândesc
cât e de serioasã situaþia mea,
cum va evolua etc. Mã simþeam partener al salvatorilor
mei, ca ºi cum aº fi participat
împreunã cu ceilalþi la acþiune. O acþiune subteranã normalã. (Asta pentru cã la strâmtori, când îmi simþeam ameninþatã vreo componentã, mã
simþeam dator sã strig: atenþie,
capul, mai încolo, mai atent,
urºi neîndemânatici!).
Dupã puþ ne aºteptau cei din
Soci ºi deºi pe parcursul salvãrii am fost în general într-o
stare bunã, am început sã
pierd firul traseului, mã credeam la câteva minute de
suprafaþã.
Puþul de ieºire cicã era pe
aproape, dar ei mã tot cãrau ºi
cãrau, mã pasau, mã ridicau,

mã lãsau, parcã voiau sã-mi ia
capul ºi sã-mi mai rupã o datã
piciorul rupt. În final s-a ivit
ºi puþul. Pe acesta îl recunoºteam, el n-a fost lãrgit, la fel
ca restul peºterii. Înainte,
peºtera era dintre cele strâmte, dar acum a fost pur ºi simplu remodelatã. ªi asta mulþumitã mie.
În sfârºit la suprafaþã. O mulþime de lume. Bliþuri, felicitãri, autografe. Iar eu stãteam
ºi mã gândeam: de ce am
cãzut la -500? Puteam zbura
pe primul puþ! Satisfacþia ar fi
fost aceeaºi, iar complicaþiile
mai puþine
Asta e tot. Mulþumesc tuturor! A fost o super-salvare!
MULÞUMESC PENTRU
DRAGOSTEA VOASTRÃ!
Doresc urmãtorului accidentat prieteni ºi apropiaþi de
acelaºi fel cu ai mei. Îi doresc
o aterizare uºoarã ºi mult noroc. Îi doresc sã cadã la fel ca
ºi mine, într-o tabãrã subteranã sau mãcar pe aproape.
Dacã nu-i reuºeºte totul cu
atâta noroc ca ºi mie, atunci
mai bine sã nu se accidenteze
deloc!
ªi încã un lucru pe care eu
nici nu l-am remarcat; mi l-au
povestit prietenii. Pe un pat
de spital stã întins un speolog,
un fiu, plin de fracturi, iar alãturi de el stã mama sa, venitã
de al 1000 km sã-ºi îngrijeascã copilul ºi citeºte cartea lui
Siffre În adâncurile pãmântului. ªi nu doar cã citeºte,
dar mai pune ºi întrebãri ºi
cere explicaþii
Ce istorie banalã!»
Traducere Sacha Opriºan
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Munþii Bihor
Bazinul superior al
Someºului Cald
În urma unor dezobstrucþii
efectuate la diferite obiective
din bazinul vãii Feredeului de
cãtre P. Damm, J. Dezsö, C.
Pop, L. Pusztai (Z) ºi T.
Bruncsák (Cristal Oradea) ,
au fost descoperite 3 noi cavitãþi dintre care se remarcã P.
Ponor, (114 m dezvoltare). În
P. Izbuc, escavarea unui ºanþ
lung de 8 m a permis depãºirea unui sifon ºi explorarea
a 30 m de noi galerii.
J. Dezsö, L. Pusztai (Z
Oradea), Oana Chacula ºi Simina (Focul Viu Bucureºti)
au continuat lucrãrile de recartare a Ponorului din Cuciulat, în zona finalã fiind
descoperit un curs activ independent, cartat pe o lungime
de 65 m.
Bazinul închis Vãrãºoaia
Dupã o întrerupere de aproape
10 ani Clubul de Speologie
Z Oradea a reluat explorãrile în Avenul V5. Pentru uºurarea accesului au fost lãrgite
strâmtorile de pe parcurs, inclusiv meandrul activ lung de
8 m de la cota -126. Au fost
efectuate escalade ºi derocãri
în diferite puncte de pe tot parcursul avenului, fãrã nici un
rezultat. La cota -215 însã
efectuarea unei traversãri a
permis identificarea unui meandru prin care dispare curentul de aer absorbant care parcurge cavitatea. Derocãrile
efectuate au permis pentru
moment o avansare de 30 m,
fãrã sã se întrevadã momentan
vreo lãrgire a meandrului. La
lucrãri au participat: J. Zih,
Katalin Perényi, R. Nagy, C.
Pop, Sz. Szücs, J. Dezsö, L.
Pusztai.
A fost finalizatã explorarea
Peºterii din Ponorul Vãii Cuþilor, dezvoltarea cavitãþii

fiind estimatã la cca. 800 m.
Lucrãrile de cartare sunt în
curs de desfãºurare.
Bazinul Valea Rea
Clubul Z a continuat lucrãrile de explorare-cartare în P.
din Valea Rea. Descoperirile
fãcute se rezumã la galerii de
legãturã ºi reþele anexe, a cãror
lungime cumulatã este de cca.
5-600 m. A fost plonjat sifonul
din Sala cu Nisip (T. Dianovsky), situat la cota de -230, la
cca. 2 km de parcurs liniar de
la intrare. Din pãcate tulburarea apei respectiv dimensiunile mari ale sifonului au permis
o avansare de doar 12/-4 m. În
colaborare cu I. Orãºeanu a
fost efectuatã o colorare în Ponorul de sub Piatra Arsã 1450
m alt, trasorul fiind identificat
în sifonul amonte al Peºtera
din Valea Rea dupã un timp de
4 zile.

Valea Rea

Bazinul superior al
Criºului Negru
Cluburile de Speologie Z ºi
Cristal din Oradea au continuat explorarea P. din Galeria
Tony, o cavitate oarbã, care
aparþine unui sistem carstic
total necunoscut pânã în prezent (vezi Speomond 6). În
segmentul aval, raportat la galeria minierã, de la punctul terminus anterior s-a reuºit o
avansare de doar 50 m, pânã
în dreptul unui sifon fosil, col-

SPEOMOND7-82002-2003

matat cu argilã. Spre amonte
însã, escaladarea unei sãritori
de 5 m a permis explorarea a
peste 100 m de noi galerii,
pânã în dreptul unei noi trepte verticale. Lungimea cartatã
a Peºterii din Galeria Tony
este de 426 m, lungimea totalã exploratã fiind de cca. 750800 m.

Ep = 311,5 m
E = 317,7 m
Lucrãrile topografice au fost
coordonate de Bogdan Tomuº
ºi executate de echipa Tibi
Popovici, Radu Gruiþã (C.S.
Proteus) ºi Rãzvan Guguþ
(C.S. Zãrand).

Maramureº

Peºtera Vântului
În cadrul unui proiect derulat
de CSA Cluj Napoca prin
ACCES  PHARE au fost
efectuate o serie de lucrãri la
Peºtera Vântului, dupã cum
urmeazã:
- schimbarea sistemului de
ventilaþie;
- amenajarea sectorului de
intrare al peºterii (750 m)
pentru turism specializat;
- executarea fundaþiei pentru Casa de Cercetãri Speologice.

În cadrul a douã tabere, desfãºurate în lunile mai ºi august 2003, CS Bucovina Suceava a recartat un numãr de
20 de peºteri în bazinul Þibãului (Munþii Maramureº ºi
Munþii Obcina Mestecãniº),
care au fost poziþionate apoi
pe harta geologicã cu ajutorul
GPS-ului.
În cadrul programului naþional de monitorizare a liliecilor din sit-urile subterane din
România, CS Bucovina Suceava a preluat în urmãrire
populaþiile de lilieci din unele cavitãþi din nord-estul þãrii.
Au fost cercetate 6 cavitãþi
(dintre care 3 lucrãri miniere
pãrãsite) din zona Þibãu,
Rarãu ºi rezervaþia Repedea
(Iaºi). Din punct de vedere
ºtiinþific, rezultatele se pot
interpreta abia dupã 5 ani
consecutivi (în acest moment
suntem în posesia datelor din
primii 2 ani).

Munþii Metaliferi

În vara anului 2003 Clubul de
Speologie Proteus Hunedoara în colaborare cu C.S.
Zarand Brad au realizat recartarea Peºterii Urºilor de la
Bulzeºti, apreciatã ca fiind
cea mai mare cavitate naturalã din Munþii Metaliferi.
Noile date morfometrice sunt:
L = 1.195 m
D = 63,8 (-58,8 ; + 5) m
V = 21.540 mc

Munþii Pãdurea Craiului

Peºtera Brãtcanilor
Au fost reluate acþiunile de
decolmatare, cu rezultate încurajatoare, în Peºtera Brãtcanilor. Peºtera este situatã
deasupra izbucului omonim,
care dreneazã apele din zona
Ponoraº ºi bazinul median al
vãii Miºidului, fiind una dintre potenþialele cãi de acces în
sistem.
Peºtera Sâncuta
O echipã interclub CSA 
Politehnica Cluj Napoca coordonatã de Zsolt Deak Saddam a continuat cercetãrile
în Peºtera Sâncuta, destinate
investigãrii celor 22 de afluenþi existenþi pe parcurs, neexploraþi pânã în prezent. Cu
ocazia mai multor ture a fost
recartat cursul activ, în vederea poziþionãrii corecte a
afluenþilor. În paralel a fost
cartat un afluent (780 m dezvoltare), cu posibilitãþi de
continuare pe parcurs.
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Peºtera de la Izvorul Cioroiului
0

5m

-3
-1,5

Bazinul vãii Brãtcuþa
Peºtera de la Izvorul Cioroiului este situatã în versantul
drept al vãii Brãtcuþei, la 1.2
km amonte de Izbucul Brãtcanilor la o altitudine relativã
de 30 m. ºi asigurã accesul la
cursul subteran care apare la
zi în izvorul omonim din
apropiere. Izvorul Cioroiului
(360 m alt, abs., 13 m alt. rel.)
dreneazã zona de interfluviu
dintre valea Brãtcuþei ºi valea
Boiului. Suprafaþa drenatã,
respectiv diferenþa de nivel
existentã între sursã ºi presupusele insurgenþe, sugereazã
existenþa în subteran a unei
reþele de galerii relativ extinse.

-1,5

Accesul în peºterã a fost asigurat în urma unor lucrãri de
dezobstrucþie masive efectuate de cãtre Robert Zöld ºi Doru
Tripon (Speo 3D), în urma
cãrora au fost evacuaþi cca. 4,5
mc de material de umpluturã.
Galeria de acces îngustã ºi sinuoasã, prin intermediul unei
trepte verticale de 3 m dã acces la cursul activ, care traverseazã o zonã mai largã. Spre
aval, dupã 2 cascade de 1,5 m,
cursul subteran pãtrunde întro fisurã impenetrabilã, iar spre
amonte, dupã un parcurs uºor
ascendent de-a lungul unei galerii cotite care se strâmteazã
progresiv ºi se terminã prin
îngustare la cota -1,5.

Peºtera are o dezvoltare de
51 m ºi o denivelare de 8,5
(-7,5; +1) m.
Bazinul vãii Topa-Râu
Peºtera Handrii
Peºtera Handrii este o exurgenþã situatã în versatul stâng
al vãii Surducelului, în dreptul primelor gospodãrii din
satul Surducel. Peºtera a fost
topografiatã pe o lungime de
201 m de o echipã a Clubului
de Speologie Z Oradea
condusã de Gheorghe Drimba
la începutul anilor 70.
În data de 15.02.03, în urma
unei derocãri masive, efectuatã în zona finalã a cavitãþii,
Robert Zöld ºi Doru Tripon

(Speo 3D) reuºesc pãtrunderea într-un sector necunoscut
al peºterii. Acesta se prezintã
sub forma unei galerii relativ
înguste ºi înalte parcursã de
cursul activ. Galeria, împodobitã cu concreþiuni clasice
(stalactite, stalagmite, draperii ºi scurgeri parietale) se terminã în dreptul unui sifon
strâmt. Lungimea totalã a
peºterii atinge 438 m.
Zona Roºia
Cluburile de Speologie Cristal ºi Z din Oradea au finalizat lucrãrile de sistematizare a carstului din zona Dealul
Farcu, ocazie cu care s-au
cartat, respectiv recartat 12
cavitãþi naturale.
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Gaura cu Vânt
2004.01.19
L: 3650 m
D: -125 m

01.04.2002
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Trei tabere au fost destinate
lucrãrilor de decolmatare
iniþiate în Ponorul Barc (baz.
Sohodol), cel mai îndepãrtat
ponor care se dreneazã spre
Izbucul Roºia, cea mai mare
sursã carsticã din masiv. Au
fost evacuaþi peste 5 mc de
material detritic, atingându-se
adâncimea de 12 m. Pentru
evitarea unor prãbuºiri, sãpãtura a fost armatã cu material

lemnos. La lucrãri au participat membri ai cluburilor Z
ºi Cristal Oradea, precum ºi
persoane de la diferite cluburi din Ungaria.
Pentru obþinerea unei imagini
cât mai clare asupra carstului
din regiune, o echipã condusã
de D. Pitic ºi T. Bruncsak a
recartat porþiunea finalã a
Ponorului cu Bufniþe.
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Zona Runcºor
Clubul de Speologie Z a
continuat lucrãrile de explorare - cartare în sistemul carstic Runcºor - Bulbuci. În
Peºtera din Pârâul Caprei o
echipã condusã de J. Zih a finalizat explorãrile, cavitatea
fiind topografiatã pânã în prezent pe o lungime de 1361 m.
Se apreciazã cã lungimea fi-

nalã a reþelei (care include o
salã de peste 100 m lungime)
va fi de cca. 3 km. În Peºtera
cu Ferigi din Ponorul Runcºorului explorãrile continuã
cu ajutorul escaladelor artificiale ºi se preconizeazã o
acþiune de scufundare în sifonul terminal. Surprinzãtor
este faptul cã deºi cavitatea
subtraverseazã apele Runcºorului (Q>150 l/sec) la mai
puþin de 15 m faþã de locul de
pierdere al acestuia, nu este
parcursã decât de un curs activ cu debit mic. Peºtera cu
Ferigi are în momentul de
faþã o dezvoltare estimatã la
cca. 2 km.
Prospecþiunile efectuate în
zona limitrofã au dus la descoperirea a 3 noi peºteri, cumulând 112 m dezvoltare,
dintre care se remarcã o peºterã-ponor fosilã, în care au
fost identificate piese scheletice aparþinãtoare la cel puþin
15 - 20 de vaci
Zona Cãrmãzan - Zece
Hotare
O echipã a Clubului de Speologie Z din Oradea condusã
de J. Zih a continuat lucrãrile
de explorare - cartare în P.
Gaura cu Vânt. Principalul
efort explorativ a fost concentrat asupra afluenþilor care
provin din ponoarele Brezului ºi Iacoboaia, lungimea totalã a galeriilor descoperite
fiind în jurul valorii de 1 km.
În zona finalã au fost escaladate artificial mai multe hornuri pe înãlþimi de 10 - 30 m
fãrã a se descoperi vreo posibilitate de scurtcircuitare a
sifonului terminal de altfel
colmatat cu aluviuni. Dezvoltarea actualã a P. Gaura cu
Vânt este de 3650 m iar denivelarea de -125 m.
În zona limitrofã au fost reexplorate mai multe cavitãþi în
vederea stabilirii posibilelor
conexiuni cu sistemul Gaura
cu Vânt - Izbândiº, punctele
extreme atinse de reþeaua de
galerii fiind poziþionate la
suprafaþã cu ajutorul GPS. În
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colaborare cu Cristal Oradea
au fost reluate prospecþiunile
în Mina Zece Hotare 4, unde
au fost identificate 3 noi cavitãþi cu lungimi de pânã la
50 m.
Zona Aºtileu - Pusta
Cãlãþea
Dupã derocãri care au durat
mai mulþi ani a fost depãºitã
strâmtoarea finalã din avenul
Tãutiteu, situat deasupra traseului Afluentului Poiana al
Peºtera Aºtileu. S-a reuºit pãtrunderea într-un P20 cu diametrul de 2-3 m, dupã care
din pãcate urmeazã un meandru suborizontal, parþial colmatat cu argilã. Cavitatea
atinge -54 m adâncime. La
acþiuni au participat peste 20
de persoane de la cluburile
Cristal ºi Z Oradea.
Valea Iadei
Avenul Pobraz
Explorãrile reluate în Avenul
Pobraz (3720/25-Baz. mijlociu al Vãii Iadei) începând cu
anul 1995, au dus la câteva
rezultate interesante. Datele
obþinute pânã în momentul
respectiv (SZILÁGYI, 1978;
50
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BAGAMÉRI, 1986; RUSU.
1988), indicau o galerie unicã verticalizatã, cu lungimea
de 353 m ºi o denivelare de 186 m. Investigaþiile ulterioare au pus în evidenþã noi sectoare organizate într-o reþea
de 4 active independente (activul 2 este parcurs doar pe
tronsonul amonte pânã la cota
de -67 m, iar activul 3 ºi 4 se
cunosc pe tronsoanele aval 180 respectiv median -100 m,
existând posibilitatea unei legãturi între douã dintre ele),
dezvoltate pe o lungime totalã de peste 1500 m ºi o denivelare de -200 m (Vremir &
Kovacs, 1996 a, b/Speomond
nr.1; Vremir, 1998/Speomond
nr. 3).
Situaþia explorãrilor se prezintã în felul urmãtor:
 Pe activul principal (A1)
s-a atins cota de -200 m,
depãºind prin escaladã
sorbul final. Galeria devine impenetrabilã, fiind
îngustã ºi colmatatã cu
aluviuni.
 Deasupra Sãlii Terminus
(A1) prin escaladã s-a





descoperit o salã de prãbuºiri în care existã numeroase resturi de frunze ºi
lemne, indicând un posibil acces spre suprafaþã.
Pe activul principal, de la
cota -65, s-a explorat o
reþea paralelã de puþuri
(Puþul Hoºtezanului) care
coboarã pânã la -100, unde se intercepteazã un
curs activ (A4). Galeria
este colmatatã în ambele
sensuri. Deasupra acestor
puþuri s-au escaladat o
serie de hornuri care dau
acces la douã sãli (Sala de
Nisip; Sala Octombrie
Roºu), prin care se atinge
cota de -18 m, precum ºi
un puþ prin care se joncþioneazã un alt sector al
peºterii (NoviSad). Din
Sala OR existã potenþial
de ascensiune spre cote
pozitive.
În sectorul NoviSad (activul 2) s-a încercat depãºirea terminusului aval
(cota -67,5), activul fiind
parþial închis printr-o scurgere stalagmiticã. Aparent,
galeria continua descen-



dent la limita penetrabilitãþii. În acelaºi sector, la
cota -50 m, parcurgând un
tronson activ secundar
(afluent al A1), s-a joncþionat cu Galeria principalã
la nivelul Sãlii Gotice.
În cursul anului 1996 se
depãºeºte terminusul amonte al activului 3 (A3),
din Galeria cu Zsolt fiind
interceptate douã hornuri
(unul uscat ºi altul activ)
cu înãlþimi de 20-25 m. În
anul urmãtor se ocoleºte
strâmtoarea ce blocheazã
înaintarea, ºi se descoperã
Galeria Brutal, foarte
strâmtã ºi întortocheatã.
În capãtul acesteia s-a
ajuns la un horn activ (H.
Merlin) de mari dimensiuni (diametrul 7,5 m; înãlþimea apreciatã peste
70 m). Din baza hornului
se fac o serie de escalade
de 15, respectiv 22 m prin
care, pe o parte se ajunge
la o salã adiacentã cu posibilitãþi de continuare.
Escaladarea hornului prin
spituire (22m) pânã acum
nu a dus la nici un rezul-
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tat, aceasta continuânduse pe cel puþin 40 m în
acelaºi mod.
 Cartarea s-a efectuat în
proporþie de 70%, explo
rarea fiind întreruptã în
zona aval al activului 2 ºi
amontele activului 3.
Avenul este echipat adecvat
cu spituri ºi pitoane, pe tot
parcursul galeriei principale,
respectiv în sectorul amonte
al activului 3. Sunt necesari
cca. 190 m coardã (8m,
2×20m, 25m, 3×40m) ºi 32
amaraje.
1. P5  (2p) scãriþã sau coardã 8 m. Uscat.
2. P30 (2S cmc + 2S cp)
coardã 35-40 m. La debit
mare cascade.
3. P28 (p+2S mc + 2S cp +
2S fr) coardã 40 m. Uscat.
4. canion descendent (mc cu
coardã montatã 20m). Uscat.
5. P10 (3S mc + 2S cp + 1S
fr) coardã 20 m. Cascadã
(ocolire pe stânga).
6. P30  (2S cmc + 2S cp +
1S fr) coardã 40 m. Parþial în
cascadã.
7. P10  (1S cmc + 2S cp)
coardã 20 m. În cascadã
8. P15 (2p cmc + 2S cp)
coardã 25 m. Uscat.
(Se poate folosi varianta cu
coardã de 60 m în P30 + P10
sau coardã de 45 m în P10 +
P15).
Explorarea acestei reþele deocamdatã nu s-a terminat (întrerupt în anul 2000). Nu s-a
atins colectorul principal, iar
activele superioare (A1-4 +
afluenþi) se cunosc doar pe
anumite tronsoane. Nu este
foarte clarã originea Activului
3, o serie de semne de întrebare fiind ridicate ºi de Activul 2. Explorãrile ar trebui
reluate având în vedere potenþialul ridicat al sistemului
din Dealul Pobraz (dealtfel
extrem de complex, incluzând o serie de cavernamente dispuse între zona de contact cu necarstificabilul ºi
resurgenþa Davelei).

CORSA

În cadrul acþiunii de pregãtire
pentru intervenþia la accidente de naturã speologicã, Corpul Român Salvaspeo CORSA
a organizat în perioada noiembrie 2003 - martie 2004, douã
exerciþii salvaspeo.
Prima acþiune s-a desfãºurat
în perioada 28 - 30 noiembrie
2004, în localitatea Gârda,
judeþul Alba. A fost prima
acþiune de o asemenea anvergurã desfãºuratã în România
la care au participat 40 speologi din Bihor, Cluj, Caraº
Severin, Bucureºti ºi Timiºoara. Operaþiunea de evacuarea a constat în intervenþia
la un accident speologic produs în Avenul din ªesuri, la
cota de -133 m si la circa
3 km de intrare. În subteran
au fost organizate 9 echipe ºi
o echipã de susþinere la suprafaþã. Operaþiunea a început
sâmbãtã dimineaþa ºi s-a încheiat în cursul zilei de duminicã, dupã 18 ore de muncã.
Cea de-a doua acþiune a fost
un Exerciþiu Regional Salvaspeo, desfãºurat în perioada
20-21 martie, în localitatea
ªuncuiuº, judeþul Bihor. La
aceastã acþiune au participat
33 de speologi din Bihor ºi
Cluj. Simularea a constat la
intervenþia la un accident
produs în Peºtera Vântului, o
cavitate complexã cu diferenþe mari de nivel, râu subteran
ºi porþiuni foarte strâmte. În
subteran au fost organizate 6
echipe salvaspeo ºi o echipã
de dezobstrucþie pentru lãrgirea porþiunilor strâmte.
Evacuarea s-a fãcut de la
Etajul II al cavitãþii, apoi pe
etajul I ºi pe porþiunea activã
pânã la exterior. Operaþiunea
a fost finalizatã dupã 7 ore,
cât a durat echiparea atelierelor, lãrgirea pasajelor strâmte ºi evacurea accidentatului.

Natura 2000

Federaþia Românã de Speologie ºi partenerii sãi, Societa-
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Foto Ionuþ Laþcu

tea Ornitologicã Românã ºi
Clubul ecologic UNESCO
Pro Natura anunþã lansarea
proiectului NATURA 2000
în România  Rolul ONGurilor de Mediu în implementarea Reþelei Ecologice Europene în România, care se
desfãºoarã în perioada decembrie 2003 - august 2004.
Proiectul este finanþat de
Uniunea Europeanã prin programul Phare R0 0104.03 
componenta Access 4.2 Acquis comunitar în domeniul
protecþiei mediului ºi al dezvoltãrii socio-economice.
Proiectul îºi propune ca printr-un parteneriat ce oferã reprezentativitate la nivel naþional sã contribuie la implementarea acquis-ului comunitar prin sprijinul pentru dezvoltarea în România a Reþelei
Ecologice Europene NATURA 2000 bazat pe întãrirea
capacitãþii ONG-urilor de mediu de a se implica în mod activ în procesul de identificare
a siturilor ce vor fi propuse în
cadrul reþelei ºi facilitarea
activitãþilor de conºtientizare
ºi participare publicã.
Obiectivele proiectului sunt:
1. Sã organizeze trei seminarii regionale (3 regiuni ale
þãrii) de informare/instruire
referitoare la implementarea
Reþelei NATURA 2000 în
România ºi implicaþiile aces-

teia, adresate unui numãr de
72 de reprezentanþi ai unor
ONG-uri de mediu.
2. Sã dezvolte un cadru de
cooperare intra-sectorialã (între ONG-uri) ºi inter-sectorialã (între ONG-uri ºi autoritãþi) pentru implementarea
Reþelei NATURA 2000.
3. Sã realizeze activitãþi în
sprijinul implementãrii Reþelei
NATURA 2000 în România
cu caracter de model ºi multiplicator care sã vizeze implicarea ONG-urilor în procesul
de propunere a siturilor NATURA 2000 ºi facilitarea conºtientizãrii ºi participãrii publicului.
Proiectul se va desfãºura în
colaborare cu Platforma Natura 2000 România, structura
constituitã în septembrie 2003
ce reuneºte factorii interesaþi
în implementarea Natura 2000
în România, al cãrei secretariat este asigurat de WWF Programul Dunare Carpaþi - România.
Informaþii primite de la:

Paul
Traian
Adrian
László
Robert
Doru
Matei
Ionuþ

DAMM
BOSDOC
DONE
VARI
ZOLD
TRIPON
VREMIR
LAÞCU
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Dumnezeu sã-i odihneascã!
Walter Frederic Gutt Padre

Foto Cristian Lascu

Padre a rãmas în memoria
mea ca o stâncã vorbitoare ºi
caldã. ªcoala Românã de
Speologie ºi Salvaspeo i-au
moºtenit experienþa. Într-o
vreme când explorãrile speologice extreme erau vis ºi
poezie am putut sã ating cele
mai bune echipamente de explorare din lume pentru cã
exista Padre. Nu exista nici o
noutate tehnicã legatã de explorare care sã-i scape ºi pe
care sã n-o aducã mai aproape de speologi.

În toate ipostazele în care lam cunoscut: alpinist, montaniard, speolog, salvator a
ajuns la performanþe maxime.
Prin învãþãturile transmise
generaþiilor de monitori ºi
elevi ai ºcolilor de speologie,
Padre este ºi va fi mereu prezent în explorãrile lor cele
mai temerare.
(Un material mai amplu va fi
prezentat în numãrul urmãtor).
Viorel Traian LASCU

Heinz Kopetzky
Asociaþia Speologicã Exploratorii din Reºiþa, cu peste 40
de ani de activitate, este una
din asociaþiile speo care ºi-a
fãcut un renume pe plan naþional.
Cine cunoaºte bine Exploratorii, ºtie cã piatra de temelie a acestei asociaþii a fost
descoperirea ºi explorarea
Avenului din Poiana Gropii
(-236m). Despre acest aven sau scris multe articole.
În articolul de faþã nu vreau
sã scriu despre avenul în sine,
ci despre câþiva din oamenii
care au participat la explorarea ºi cartarea lui.
Unii membri au participat de
zeci de ori la turele de explorare, dar nu au fost niciodatã
în el, fãcând pe omul de
suparafaþã, atât de necesar în
anii de început ai explorãrilor,
când nu dispuneam de prea
mult echipament ºi tehnica de
explorare era încã rudimentarã. Un astfel de om de
suprafaþã a fost ºi Alexandru
Ortmayer (decedat). Un alt
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pionier al explorãrilor efectuate în anii de început, de
fapt cel care a pãtruns pentru prima datã în aven, a fost
Heinz Kopetzky decedat recent (februarie 2004) în urma
unei perioade grele de boalã.
Într-un articol despre aven,
scriam: Când Horsti ºi Feri
au ajuns, chemaþi de strigãtul
meu ºi ne-am convins cã am
gãsit ceea ce cãutam, am început atacul, degeaba, pereþii
erau prea abrupþi ºi puþul prea
adânc ca sã ne putem cãþãra.
Deci ne trebuiau frânghii.
Horsti (Horst Nef) a venit cu
ideea sã le împrumutãm de
la pompierii din Reºiþa, ceea
ce am ºi fãcut ºi o sãptãmânã
mai târziu eram din nou la
gura puþului, de data asta cu
mai mulþi prieteni. Acum se
punea problema cine intrã
primul! Alegerea a cãzut pe
Heinz Kopetzky, fiindcã era
cel mai uºor (eu eram ºi mai
uºor, dar încã minor). L-am
legat în coardã ºi 5 oameni lau lãsat încet în jos. Heinz nu
dispunea decât de o lanternã
SPEOMOND7-82002-2003

ªtiri interne
de buzunar. Dupã 18 m a avut
din nou pãmânt sub picioare, o treaptã care-i poartã ºi azi
numele  Treapta lui Heinz.
Fiindcã nu mai aveam altã
coardã, l-am tras afarã. Ne-a
povestit cã puþul continuã spre
stânga ºi spre dreapta, ceea ce
ne-a bucurat foarte mult ºi nea confirmat faptul cã am descoperit un aven adânc.
Heinz Kopetzky fost un membru activ, cu mult temperament ºi dãruire sufleteascã.

Chiar ºi în momentele critice,
cum a fost primul accident în
aven, (accidentatul fiind el
însuºi) nu ºi-a pierdut umorul.
În acea ieºire am mers la aven
sã scoatem afarã niºte scãriþe
metalice improvizate de alþi
speologi amatori (necunoscuþi
nouã) care nu prezentau nici o
siguranþã ºi au fost abandonate în primele douã puþuri.
Kopetzky primeºte sarcina sã
coboare în rapel puþurile ºi sã
recupereze pe traseu aceste

scãriþe, pânã când eu voi monta scãriþele noastre electron 
la vremea aceea culmea tehnicii de explorare a verticalelor.
În al doilea puþ, Heinz nu mai
coboarã în rapel ci pe scãriþele
putrede, care se rup ºi el se
prãbuºeºte la baza puþului.
Urmarea au fost multiple fracturi ale oaselor ce alcãtuiesc
laba piciorului. Întrebat mai
târziu de ce a coborât pe scãriþe ºi nu în rapel, Heinz a rãspuns glumeþ: Din pãcate nu

am coborât pe scãri ci pe umbra scãrilor, iar când colegii de
sus au stins lumina, nu am mai
avut umbrã ºi astfel am cãzut
jos!.
Vechea, ca ºi noua generaþie a
Exploratorilor, vor pãstra vie
amintirea lui ca ºi a altora
care ne-au pãrãsit de curând
sau mai demult.
Gunther Karban
Aprilie 2004

Adi Tonþ, Horvath Balint, Diana Ardelean, Vlad Lazãr

În afarã de suferinþa voastrã nu regret nimic.
Oricum aº privi lucrurile, mi-a fost datã partea cea mai bunã.
Daca m-aº întoarce aº reîncepe.
Am nevoie sã trãiesc.
În oraºe nu existã viaþã omeneascã.
(Pãmânt al oamenilor  Antoine de Saint-Exupéry)
ªi vor trãi. În amintirile noastre.
Colegii de la Speo Club Cristal Oradea
SPEOMOND7-82002-2003

53

Lucian BUªU
Cãlãtor în lumea lui
Hades

În 20 de ani de explorãri
speologice s-au adunat multe
poveºti ºi aventuri, întâmplãri
ce meritã pãstrate între filele
unei cãrþi, pentru cã surprind
descrierile multor peºteri din
þarã ºi strãinãtate.
Înfãþiºate deseori ca fiind locuri neprimitoare, întunecate,
înfricoºãtoare þinuturi ale lui
Hades, peºterile pentru speologi au fost ºi rãmân un teren
de cercetare, de testare a limitelor ºi în acelaºi timp o lume
din care fac parte chiar ºi farsele ºi glumele.
Este un mod de viaþã care îþi
oferã ºansa de a participa la
expediþii în Franþa, Spania,
Rusia, Crimeea ºi îndepãrtata
China, ajungând între primii
români care au coborât de pe
cel mai înalt pod natural din
lume sau în echipa care a
ajuns la -1.000 de metri în
adâncul pãmântului.
În zece ani de activitate ca
monitor al ªcolii Române de
Speologie, peste 100 de oameni au fost instruiþi ºi au rãmas pe mai departe în rândul
speologilor buni ºi implicaþi.
Personalitatea lor ºi a celorlalþi colegi ºi-a lãsat amprenta în nenumãrate ture, fiecare
îmbogãþind condica pãþaniilor povestite seara la foc, dis-
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putându-ºi un loc în topul celor mai grozave întâmplãri
care, în fond, sunt sarea ºi piperul acestei pasiuni.
Toate acestea se regãsesc în
viitoarea carte scrisã de Lucian Buºu, Cãlãtor în lumea
lui Hades, pentru ca cei tineri sã cunoascã ceea ce se
povesteºte de generaþii, iar
cei mai bãtrâni, cu un zâmbet în colþul gurii, sã-ºi aducã
aminte.
Timpul nu trebuie sã ºteargã
nimic din ce a fost.

Cercetãri Speologice
Bucovinene

În luna septembrie 2003 a
apãrut numãrul 9 (36)/2003 al
publicaþiei interne Cercetãri
Speologice Bucovinene,
care cu aceastã ocazie a împlinit 3 ani de apariþie lunarã.
Se distribuie gratuit membrilor Fundaþiei de Speologie ºi
celor interesaþi. În format
electronic (pdf) se gãseºte pe
site-ul clubului la adresa:
speo.org.ro/csb_alb

JASKINIE
25/2001; 26/2002

Despre publicaþia speologilor
polonezi nu putem sã vorbim,
chiar cu riscul de a ne repeta,
decât la superlativ. Valoarea
materialelor publicate, þinuta
graficã ºi nu în ultimul rând
numeroasele materiale dedicate unor peºteri sau regiuni
carstice din România, scrise
cu un deosebit fair-play, ne
fac sã considerãm relaþia
speologicã bilateralã existentã cu colegii noºtri, ca una
dintre cele mai fructuoase.
Nici ultimele numere ale revistei Jaskinie nu fac excepþie
de la aceastã regulã. Kotarba,
Bolek ºi Jarowicz îºi fac datoria cu prisosinþã prezentând
carstul din Mehedinþi ºi cel
din bazinul Gârdei Seci, fãrã
a omite anumite aspecte pe

care mulþi dintre colaboratorii noºtri, din lipsã de spaþiu
bineînþeles, l-au trecut cu vederea. În rest putem citi despre explorarea unor mari avene (Hoher Göll), expediþii organizate în locuri exotice
(Rapa Nui), sã consultãm un
index bibliografic care cuprinde ºi titluri referitoare la
carstul din România sau sã ne
delectãm cu numeroasele fotografii deosebit de reuºite.

István DÉNES
Peºterile din Þara
Secuilor (Székelyföldi
Barlangvilág)

120 pp, ed. T3 Sfântu Gheorghe, 2002
Cartea lui István Dénes reprezintã o apariþie editorialã remarcabilã pe paleta publicaþiilor speologice din ultima
perioadã. Autorul reuºeºte sã
prezinte într-un stil accesibil
ºi atractiv o lucrare ºtiinþificã
întocmitã cu meticulozitate,
cartea fiind recomandabilã
pentru toate categoriile de
cititori.
Dénes prezintã, fãrã pretenþia
de a fi exhaustiv, cavitãþile
din rama internã a Carpaþilor
Orientali, regiune în care au
fost efectuate ºi primele cercetãri ºtiinþifice dedicate unor
peºteri din România. Este firesc astfel ca istoricul cercetãrilor, care îl precede pe
cel de geospeologie ºi arheologie, sã fie focalizat în jurul
activitãþii lui Orbán Balázs,
autorul descrierii Þãrii Secuilor (Orbán 1868 -1873). Nu
sunt uitaþi însã nici cercetãrile mai recente care au fost
coordonate în mare parte de
Institutul de Speologie Emil
Racoviþã ºi Clubul de Speologie Ursus Spelaeus Baraolt. Urmãtorul aspect abordat pe scarã largã este cel dedicat protecþiei mediului, care
deºi aparent nu are un spaþiu
prea mare alocat, este omni-

prezent pe întregul parcurs al
volumului. Cartea este ilustratã cu numeroase fotografii
alb-negru ºi color, graficã de
epocã ºi numeroase hãrþi, dintre care 3 planºe, dedicate
cheilor Vârghiºului ºi peºterilor Mereºti ºi ªugãu.

EcoCarst
nr. 3/2002; nr. 4/2003

Numerele 3 ºi 4 ale periodicului Societãþii Române de
Speologie - Carstologie pãstreazã în totalitate standardele calitative cu care ne-am
obiºnuit în primele douã numere. Sunt prezentate subiecte de actualitate precum cel al
teoriei sistemului carstic (C.
Goran) sau cel al utilizãrii
Sistemelor Internaþionale
Geografice în cadrul carstului
(S. Matei), respectiv materiale de sintezã, dedicate hidrogeologiei unor masive carstice precum Pãdurea Craiului
(I. Orãºeanu) sau Hãghimaº
(G. Dragomir). Segmentul de
speologie fizicã este bine reprezentat prin materialele dedicate unor mari peºteri precum: Dârninii (F. Papiu), Rãtei (G. Dragomir), Limanu
(C. Lascu), Þiclu - Stan (D.
Lazãr), ªura Mare (Oana
Chacula, V. Bondar) ºi
Zgurãºti (C. Ciubotãrescu).
Aspectele legate de viaþa ºi
protecþia liliecilor ocupã de
asemenea un numãr important de pagini, alãturi de materiale dedicate hibernãrii
urºilor de peºterã sau colectãrii faunei subterane.

Monografia carstului
din Munþii Pãdurea
Craiului
Editori: G. Racoviþã, O.
Moldovan, B. Onac, ISER
Cluj-Napoca
264 pp, Cluj-Napoca 2002
Monografia carstului din
Munþii Pãdurea Craiului este

SPEOMOND7-82002-2003

Speomedia
o sintezã a cercetãrilor întreprinse în acest areal din Munþii Apuseni, atât de bogat în
cavitãþi subterane. Numãrul
mare ºi complexitatea cavitãþilor subterane din Pãdurea
Craiului, precum ºi fauna
cavernicolã diversificatã au
fãcut ca aceastã zonã sã fie
intens cercetatã încã din anii
1920, de cãtre echipele conduse de marele savant Emil
Racoviþã. Aceastã monografie, realizatã de cercetãtorii
Institutului de Speologie Emil
Racoviþã Cluj ºi de colaboratorii Institutului, oferã informaþii utile ºi interesante
atât specialiºtilor cât ºi speologilor amatori privind geomorfologia carstului, climatologia subteranã, fauna subteranã acvaticã ºi terestrã,
chiropterele, dar ºi elemente
de paleontologie sau arheologie. Monografia este un volum cu lucrãri ºtiinþifice de
înaltã þinutã, scrise totuºi întrun limbaj accesibil, iar lectura
ei se impune de cãtre toþi
speologii care doresc vizitarea sau explorarea zonelor
carstice din Munþii Pãdurea
Craiului.
Departe de a fi epuizat subiectul, în special în domeniul paleontologiei ºi arheologiei subterane, unde cercetãrile sunt încã în derulare,
Monografia carstului din
Munþii Pãdurea Craiului a
devenit o lucrare de referinþã
pentru carstologii din întreaga lume (existând rezumate
în limba englezã), dar ºi pentru cei care nu vor sã se rezume doar la admirarea peisajului carstic ºi doresc sã pãtrundã în tainele cercetãrilor ºtiinþifice în domeniile atât de
diversificate ale carstologiei.
Graþie proiectului Acþiuni
combinate pentru protecþia ºi
valorificarea patrimoniului
natural al Munþilor Apuseni,
finanþat de Comisia Europeanã prin programul Life,
aceastã monografie se bucurã
de un preþ accesibil oricãrui
speolog român.

Video

Federaþia Românã de Speologie prin Departamentul Audio
Vizual ºi Spelemat România
vã oferã urmãtoarele producþii video la preþuri speciale
pentru speologi:
 Where the dark is the master - Radu Dumitru. O cãlãtorie prin peºteri protejate din
România. Durata: 11 min.
 Peºtera Rãtei - Radu Dumitru. Istoricul, explorarea, cartarea ºi cercetarea peºterii.
Veþi fi în mijlocul acþiunii pe
întreaga duratã a filmului.
Durata: 35 min.
 Expediþia -1000 - Bogdan Petrescu. Prima expediþie
româneascã ce a reuºit depãºirea cotei de -1000 m, în
Avenul Pierre Saint-Martin,
Franþa. Durata: 20 min.
 Peºtera lui Micula - Bogdan
Petrescu. Remasterizat, filmul vã introduce în feerica
lume subteranã a Peºterii lui
Micula. Durata: 19 min.
 Expediþia Naþionalã GRIND
2001 - Radu Dumitru. Într-un
ritm energic, veþi coborî în cel
mai adânc aven din România.
Durata: 20 min.
 Babugan 97 - Bogdan Petrescu. Primii speologi exploratori români aflaþi în sudul
Crimeei, în Platoul Babugan.
Durata: 21 min.
 Challenge 2000 - Radu Dumitru. O competiþie completã
organizatã de Federaþia Românã de Speologie prin Oficiul Life: escaladã, speologie,
cross, mountain bike, orientare turisticã. Durata: 13 min.
 Speologie în Vaucluse Radu Dumitru. Parcurgerea a
3 dintre avenele celebrei regiuni carstice Vaucluse, Franþa.
Durata: 13 min.
 Formarea peºterilor - Dan
Duca. Întrebãri ºi rãspunsuri
legate de formarea peºterilor.
Durata: 12 min.
Filmele sunt disponibile în
format mpeg-1 ºi casetã video VHS ºi pot fi comandate
la adresa dav@frspeo.ro, plata facându-se ramburs.
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Preþul unui FILM Video
CD este de 100.000 lei,
iar al unui FILM caseta
VHS este de 150.000
lei, fãrã taxe poºtale.
Specificaþi adresa ºi numele complet!

Encyclopedy of Caves
and Karst

902 pp, editor John Gunn
De curând a apãrut Encyclopedy of Caves and Karst, o
amplã lucrare, ilustratã cu
peste 500 de fotografii, hãrþi,
diagrame ºi tabele. Enciclo-

pedia conþine 350 de capitole
ordonate alfabetic, care, acoperã o mare varietate de subiecte. Lucrarea constituie o
sursã de informaþii de mare
valoare, care ar sta bine în
biblioteca fiecãrui club de
speologie.
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De ce SpeoARTA?

Totul a început la Speosportul de la Borºa, în 1999.
Atunci, Viorel m-a întrebat:
Vrei sã te ocupi de AudioVizual?. Am acceptat. ªtiam
de ceva vreme cã pe partea de
AV nu se mai întîmplã de mult
nimic nou. În afarã de imaginile minunate ale lui Cristi,
cristalele superbe ale lui Sanyi
Szuhai, ºi de alþi cîþiva fotografi de peºterã, nu mai exista
nimic nou. La Borºa, ºi mai
tîrziu la Stîna de Vale, prin
discuþii cu oameni grei întrale foto-speologiei, am schiþat
direcþiile de urmat pentru
revigorarea fotografiei, ºi ceva
mai tîrziu, a filmului de peºterã. A urmat primul curs de
fotografie subteranã, cu Cristi
ºi Sanyi lectori. Primele rezultate au apãrut la ediþia 2001
a SpeoARTA: 3 premii la 3
categorii diferite. Au urmat
apoi alte douã ediþii ale ºcolii
de fotografie subteranã, cu
acelaºi neobosit Cristi la cîrmã. De aici au promovat cîþiva
tineri fotografi, care ºi-au
evidenþiat talentul la urmãtoarea ediþie SpeoARTA, în
2002, unde au concurat cu
bãtrînii foto-speologi, realizînd împreunã cea mai bunã
(calitativ) ediþie a festivalului.
Tot atunci au vãzut lumina
ecranului de proiecþie ºi ceva
filme video de foarte bunã
calitate, realizatorul acestora
neavînd încã concurenþã. În
anul urmãtor, însã, prezenþa
foto-speologilor a dezamãgit,
pe panouri expunînd aceiaºi
autori ca la ediþia anterioarã,
cu imagini ºi filme noi, calitatea rãmînînd totuºi la aceleaºi cote ridicate. Frica de
concurenþã? Lipsa fondurilor?
Nu cred. Poate a fost mai
îmbietoare terasa de lîngã
Casa de culturã din Blaj. Poate
astenia de primãvarã. Poate
Poate teama absurdã cã cineva-se-umple-de-bani-pespinarea-noastrã. Poate cã
tot efortul este în zadar, ºi cã se
preferã berea în locul expunerii pe panou, ºi cã, de fapt,
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organizatorii sînt fraierii, care
pe lîngã muncã voluntarã mai
au parte ºi de vorbe rostite pe
la colþuri. ªi pe urmã, iar auzim de undeva din public: de
ce ãla a luat premiu ºi eu nu,
(a, e federal, iar s-au premiat
între ei!), sigur , clujenii ,
bucureºtenii , tot ei .
Nu ºtiu. Ceea ce ºtiu, sigur, este ca perdantã, la final,
este SPEOLOGIA.
SpeoARTA a avut, de la bun
început, un singur scop: popularizarea speologiei româneºti. ªi cum se poate realiza
acest lucru mai bine decît,
prin a arãta lumii întregi, prin
fotografii ºi filme, minunãþiile care se aflã în subteran.
Acestea au fost aduse la luminã, de-a lungul anilor, de
mulþi fotografi, unul mai talentat decît altul. Încercãri de
prezentare a speologiei româneºti s-au mai fãcut, dar odatã cu deschiderea ochilor cãtre vest, nevoia de imagine
speologicã de calitate a crescut, pentru a putea intra ºi noi
în Europa speologicã. Aºa a
apãrut ideea SpeoARTA, acolo unde speologia întîlneºte
marele public, de unde se
aleg imaginile ºi fotografii
care au potenþialul de a scoa-

te speologia româneascã în
lume.
SpeoARTA este în primul
rînd festivalul imaginii speologice, acolo unde cãutarea
entuziastã în necunoscut,
gurile cãscate în faþa spectacolului naturii, profundul
respect faþã de Mama Naturã,
setea de cunoaºtere ºi ºtiinþã,
dorinþa de a împãrtãºi descoperirile fãcute, trec de la
realizatori cãtre spectatorii
speologi ºi nespeologi, de
cele mai multe ori fãrã a trezi
invidii. SpeoARTA este festivalul unde speologul, actor
ºi realizator al imaginii speologice, îºi asumã marea responsabilitate de a fi ambasadorul sportului, aventurii,
explorãrii, ºtiinþei, ecologiei
sau protecþiei, valori recunoscute de lumea speologilor
ºi promovate de Federaþie.
Dar, din pãcate, nu totul merge aºa cum mi-aº fi dorit. Nelipsiþii cîrcotaºi, ca sã nu le
spun altfel, îºi fac apariþia. Cu
lucruri mãrunte, dar care prin
sistemul cel care strigã mai
tare are întotdeauna dreptate
nu fac decît rãu: cã, de ce berea e rece, de ce e cafeaua fierbinte, de ce 20×30 cînd eu am
18×24, de ce ãla a luat premiu

ºi eu nu (a, e federal, iar s-au
premiat între ei!), sigur , clujenii , bucureºtenii , tot
ei etc. etc. Organizatorii
SpeoARTA încearcã an de an
sã facã lucrurile sã meargã
uns, dar de fiecare datã existã cîte unul care gãseºte el
ceva de zis. Acestora nu le
spun decît atît: Sunteþi mari ºi
tari într-ale imaginii de peºterã? Veniþi mãcar cu o fotografie pe panou, sau cu un film
pe ecran, ºi dovediþi-vã priceperea. Lãsaþi berea ºi comentariile din fotoliul cald de
acasã. Veniþi, ºi poate veþi afla
cîte ceva, la faþa locului, despre efortul depus nu numai de
fotografi, dar ºi de organizatori.
ºi, mã întreb uneori: De ce
SpeoARTA?
Bogdan Petrescu
Director Departamentul
Audio Vizual al Federaþiei
Românã de Speologie
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