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F iind una dintre cele mai mari
peºteri din carstul Munþilor
Codru Moma, mai exact din

Platoul Vaºcãu, aceastã cavitate aflatã pe
lista peºterilor protejate din România
prezintã un enorm interes speologic ºi,
de ce nu, turistic.

Cu un nume atât de sonor dat unei
peºteri «Câmpeneascã», îþi taie rãsu-
flarea încã de la intrare, sub portalul
înalt întâlnim un puþ extrem de larg ºi
adânc (de 45 m), care ne duce la o serie
de galerii active ºi la un sistem labirintic
fosil desfãºurat pe trei nivele. Fiind o
peºterã-ponor, aceasta colecteazã apa
Pârâului Þariana, care trece prin satele
Izbuc ºi Cãlugãri. Pârâul cade sub forma
unei mari cascade în subteran, scãldatã
de razele solare, care ajung pânã la baza
acestui puþ enorm.

Un paradis speologic, cu siguranþã,
ºi o imagine de neuitat, însã odatã ajuºi
la baza puþului, parcã faci cunoºtinþã cu
altã cavitate: «peºtera peturilor».

Peisajul dezolant ºi aerul greu de
respirat provoacã o stare de greaþã, la
propriu datoritã mirosului, dar ºi la
figurat, faþã de neºtiinþa ºi nepãsarea
oamenilor din satele de la suprafaþã prin

care trece pârâul, ce se varsã în peºterã.
Sute de peturi te întâmpinã încã de la
baza puþului, combinate cu ambalaje din
material plastic, cauciucuri de la maºini,
îmbrãcãmite uzatã, pantofi, cutii de
conserve, scutece, oale, ca într-o adevã-
ratã groapã de gunoi. ªi acesta este
numai începutul! De aici interceptãm
galeria activã, pe care curge acest râu,
peste tot acelaºi peisaj ºi un aer din ce în
ce mai insuportabil, gunoaie agãþate de
frumoase formaþiuni de calcit, peturi
îndesate de marile viituri în fisurile pere-
þilor ºi între stalactite. Galeria continuã
aprox. 150-200 m, dupã care înaintarea
este imposibilã, riscul sã te scufunzi în
peturi fiind prea mare, stratul acestora
atinge 1,5-2 m grosime.

Din acest punct probabil urmeazã
câteva sute de metri de galerie complet
colmatatã cu peturi ºi alte deºeuri. Din
poveºtile celor mai bãtrâni ºi ridicãrile
topografice fãcute de ei, peºtera se ter-
mina cu un sifon. Apa însã îºi continuã
drumul prin munte ºi apare la suprafaþã
în Izbucul Boiu din Localitatea Vaºcãu,
un izbuc care dreneazã apa mai multor
pierderi din platou, din pãcate apele lui
sunt poluate din cauza gunoaielor ºi de

multe ori a animalelor moarte aruncate
în Peºtera Câmpeneascã sau a borhotu-
lui rezultat dupã fabricarea þuicii de
cãtre localnici.

Cine sunt vinovaþii pentru acest
dezastru ecologic? Cu toþii!!!, fiecare
sãtean care aruncã gunoiul în apele
Pârâului Þarina, conducerea Primãriei
Cãrpinet, de care aparþin cele douã sate,
Garda de Mediu care nu a luat încã nici
o mãsurã ºi fiecare din noi care ajungem
acolo ºi nu luãm atitudine, nu facem
nimic, doar constatãm dezastrul ºi
mergem mai departe.

În momentul de faþã Peºtera
Câmpeneascã este cea mai poluatã
cavitate naturalã din România, iar în
cele douã sate încã nu existã un serviciu
de salubrizare. Ca aceastã peºterã sã fie
salvatã, va fi nevoie de o mare campanie
de educare a comunitãþii locale, în
special a celor tineri, introducerea unui
sistem de salubrizare eficient ºi un baraj
de colectare a gunoaielor la nivelul vãii.
Când în peºterã nu vor mai ajunge
gunoaie, se va impune ºi ecologizarea ei.
Acest lucru implicã însã o activitate
istovitoare în condiþii neprielnice.

Pentru toate aceste lucruri trebuie
gãsite cât mai urgent soluþii viabile,
sursele de finanþare ºi oameni devotaþi
unei cauze nobile: «salvarea mediului
înconjurãtor».

Peºtera Câmpeneascã rãmâne o do-
vadã clarã a creaþiei naturii, care îþi taie
respiraþia, la figurat, prin dimensiunile ºi
morfologia golului subteran, dar care îþi
taie respiraþia ºi la propriu, din cauza
mirosului ºi a gunoaielor din interior.

ªi� din pãcate, nu este singura
bijuterie a naturii aflatã în pericol!

DEZASTRU ECOLOGIC
în Peºtera Câmpeneascã !

Mihai BESESEK, Valentin RADU � �Speowest� Arad
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P latoul carstic Vaºcãu este o
suprafaþã carsticã unitarã de
circa 90 kmp, formatã pe roci

carbonatice (calcare ºi dolomite), repre-
zentând cea mai mare întindere de acest
gen din Munþii Codru-Moma.

Platoul Vaºcãu are o altitudine medie
de 600 m ºi s-a format pe o stivã de roci
sedimentare intens tectonizate. Elemen-
tele rupturale (falii ºi plane de încãlcare),
alãturi de formele exocarstice majore
(doline asimetrice, vãi de doline, vãi seci
ºi active, depresiuni carstice), nivelul
ridicat al precipitaþiilor (700 mm/mp/an)
ºi o circulaþie rapidã a apelor subterane
indicã existenþa unui endocarst bine
dezvoltat. Sistemele hidrocarstice din
regiune se descarcã printr-o serie de
izvoare gravitaþionale cu debit ridicat,:
Izbucul Boiu, Izbucul Tisei, Valea
Seacã, Rãºchirata, ªopoteasa, Criºciorel,
Pepineaua, etc fapt care indicã un grad
ridicat al dezvoltãrii reþelelor subterane.
Cu o suprafaþã endoreicã compactã de
73,3 kmp, zona reprezintã una dintre
cele mai mari suprafeþe de genul acesta
din România. Alimentarea acumulãrilor
acvifere se realizeazã direct din preci-
pitaþii ºi subordonat din apele de ºiroire
de pe versanþii necarstificabili limitrofi
platoului, cursuri ce se infiltreazã în sub-
teran la contactul cu rocile carstificabile.
În zonã au fost realizate 15 marcãri cu
trasori, viteza medie obþinutã fiind de
81,4 m/orã. Cea mai mare parte a apelor
se descarcã prin Izbucul Boiu (valorile
extreme înregistrate sunt 0,069 mc ºi
respectiv 6 mc), acesta drenând mare
parte din apele din S-V platoului de la
Câmpeneascã pânã la Ponoraº ºi Izvorul
Sfârtaº din vecinãtatea Vãii Zugãului,
ponoarele aflându-se la o distanþã de
1,7-15 km.

Bazinul 3610
Cu un numãr total de 17 cavitãþi inven-
tariate pânã în prezent aceastã zonã
prezintã încã un important potenþial
explorativ. Demn de luat în seamã este

Avenul din Faþa Iliei, (cel mai adânc
aven din Munþii Codru-Moma, -153 m
ºi 268 m dezvoltare), aven explorat în
1975 într-o tabãrã la care au participat L.
Groh, P. Brijan, O. Cuc, M. Bleahu.
Primul puþ era coborât cu troliu, iar
comunicarea între echipele din subteran
ºi cele de la suprafaþã se realiza cu aju-
torul telefonului. În apropierea avenului,
întâlnim o altã cavitate importantã,
Peºtera din Valea Ponoare. Aceasta
reprezintã ponorul Vãii Ponoare, o vale
dezvoltatã pe o porþiune la limita dintre
carstificabil ºi necarstificabil. Situatã la
altitudinea absolutã de 579 m, Peºtera
din Valea Ponoare (3610-3) se aflã la
5900 m distanþã aerianã ºi 279 m deni-
velare faþã de Izbucul Boiu, cavitatea
reprezentând un potenþial punct de
pãtrundere în sistemul subteran al
platoului. Marcãrile cu trasori fãcute de

I. Orãºeanu în 28.07.1978 indicã o
curgere de 630 m/zi, valoare mult sub
media zonalã, însã ºi aºa peºtera a oferit
mai multor generaþii de speologi o serie
de surprize.

Istoricul explorãilor
De primele explorãri ale platoului ºi a
Peºterii din Valea Ponoare se leagã
numele mai multor speologi ºi cluburi
din Arad ºi Bihor, dupã cum urmezã:
Liliacul Arad , Aragonit Arad, Speodava
ªtei. Unul din primii exploratori ai po-
norului este ºi regretatul Gabor Halasi,
speologul care a furnizat rezultatul
explorãrilor din zonã. Prima cartare a
cavitãþii este fãcutã în 1978 de G. Halasi
ºi G. Kajtor (22 m dezvoltare), aceastã
hartã fiind ºi singura înregistratã pânã în
prezent la Cadastrul Peºterilor din

Peºtera din

Valea Ponoare
Platoul carstic Vaºcãu, Munþii Codru-Moma

Mihai BESESEK � �Speowest� Arad
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România. În momentul respectiv peºtera
se termina cu un lac de sifon format din
cauza unui colmataj pe o gâtuire a gale-
riei de la intrare. Un colmataj asemã-
nãtor care bloca înaintarea a mai fost
întâlnit ºi în perioada anilor �90 de o
echipã de speologi arãdeni.

Însã în anii �70 Halasi împreunã cu
Ghiþã Brijan ºi alþi speologi reuºesc sã
coboare o serie de sãritori ºi puþuri
active, care debuºeazã într-o salã cu
mult sediment. Din acest punct apa îºi
continuã calea printr-un semisifon, care
nu a fost depãºit, iar peºtera mai avea o
serie de galerii fosile ascendente pline
de prãbuºiri, în total aproximativ 300 m
dezvoltare ºi aproximativ -70 m denive-
lare. De-a lungul timpului au fost fãcute
mai multe cartãri, însã nici una nu a fost
terminatã sau publicatã.

Dupã o campanie de cartare a peºterii
în 1995 de cãtre Speowest Arad, care este
eºuatã din cauza unor erori ºi a unei
viituri, care îi surprinde pe speologi
înãuntru. Peºtera este abandonatã pânã în
primãvara anului 2007, când are loc o
tabãrã comunã a cluburilor Speowest
Arad ºi Speodava ªtei. Obiectivul taberei
cuprindea forþarea semisifonului din
ponor ºi cartarea peºterii. În 7 aprilie o
echipã de 3 speologi (Mihai Besesek,
Tudor Rus ºi Valentin Radu) intrã în
peºterã cu obiectivul de a echipa puþurile
ºi de a forþa semisifonul. Dupã reechi-
parea cavitãþii, membrii echipei constatã
surprinºi cã peºtera nu seamãnã deloc cu
descrierile fãcute de cei de la suprafaþã,

care au mai fost în trecut în peºterã. În loc
de o salã de mari dimensiuni, argiloasã ºi
un semisifon, peºtera continua printr-o
galerie activã formatã pe o diaclazã. Abia
dupã parcurgerea mai multor zeci de
metri, au realizat cã sunt primii, care au
ajuns în acel loc. Astfel au fost explorate
o serie de galerii ºi sãli dezvoltate pe o
serie de diaclaze de mari dimensiuni
(galerii tip canion), un horn de mari
dimensiuni, ce este posibil sã comunice
cu o dolinã de la suprafaþã ºi numeroase
sãli cu prãbuºiri. Pe axul activului
principal se intersecteazã un afluent cu
debit redus ºi mai multe diverticole de
mici dimensiuni.

În porþiunea finalã apar alþi doi
afluenþi foarte apropiaþi, alimentaþi
probabil de o sursã comunã. În funcþie de
debit pe parcursul galeriei principale apar
câteva pierderi, astfel la debite reduse
peºtera fiind parcursã numai pe anumite
tronsoane de apã. Însã pe pereþii galeriilor
sunt urme de resturi vegetale ºi deºeuri
antropice la înãlþimi mari, indicând
activarea totalã a galeriilor primãvara la
topirea zãpezilor ºi la viituri. Galeriile
sunt în general descendente, cu sãritori
negative de mici dimensiuni, cât ºi trepte
antitetice sub care apa a sãpat noi galerii
scurte ºi în general active. Galeria prin-
cipalã se terminã la baza unui perete sub
care apa îºi continuã drumul prin pietriº.
În cursul aceleaºi ture a mai fost explorat
ºi activul secundar, unde a fost identificat
un nivel superior printre prãbuºiri. A
doua zi se carteazã activul principal nou
descoperit de cãtre o echipã formatã din
Mihai Besesek, Valentin Radu, Victor
ªiclovan, Romeo Lazãr ºi Robert Sarkozi
(ultimii doi au mai fost în 1995). Bãnu-
ielile ne-au fost confirmate, morfologia
peºterii se schimbase total în partea
inferioarã a porþiunii de puþuri, abia la
ieºirea din peºterã sub perdeua de apã, la
câþiva metri înalþime de la baza puþului,
am reuºit sã ghicim vechiul traseu, o
sãritoare care debuºa probabil în sala
mare. Având în vedere cã echiparea
veche nu evita contactul cu apa, noi am
echipat un nou traseu corespunzãtor pe
pereþii opuºi. Cãutând sã ajungem la baza
puþurilor în prima zi am ignorat fereastra
ascunsã sub ºuvoiul de apã. Singura ex-
plicaþie gãsitã pentru modificarea majorã

Peºtera din Valea PonoarePeºtera din Valea Ponoare
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a morfologiei peºterii este degajarea unui
dop enorm de sediment la o viiturã mare,
fapt ce a condus la modificarea cursului
subteran, care a gãsit o cale mai uºoarã de
curgere situatã la un nivel inferior faþã de
sala mare ºi totodatã a fost deschisã o
mare poartã exploratorilor.

În perioada 7-8 iulie 2007 o echipã
începe escaladarea peretelui final de pe
activul principal, dar din lipsã de echi-
pament nu reuºesc sã termine escalada.
În aceiaºi turã se mai carteazã o serie de
diverticole de pe activul principal ºi este
explorat etajul superior al activului
secundar. Aceastã zonã se remarcã prin
faptul cã este cea mai concreþionatã din
toatã peºtera ºi mai prezintã încã un
sistem labirintic de galerii puternic
ascendente pline de prãbuºiri. Dupã o
escaladã de cel mult 5 m fãcutã la
retragerea din peºterã la baza porþiunii
de puþuri este regãsitã sala mare ºi

vechiul sistem de galerii explorat în
urmã cu 20 de ani, care însã în momen-
tul de faþã se prezintã sub forma unui
etaj fosil, apa schimbându-ºi complet
direcþia de curgere.

În august ºi septembrie 2007 mai au
loc încã douã ture de cartare a porþiunii
de puþuri de la intrare, sala mare ºi etajul
inferior al activului secundar.

Pe viitor trebuie sã terminãm de
cartat ceea ce am descoperit pânã în
prezent ºi sã continuãm forþarea pere-
telui final de pe activ ºi marele horn.
Dacã aceasta va fi calea de a intra în
sistem, încã nu ºtim, dar este sigur cã
platoul Vaºcãu cu toate câmpiile lui
abisale mai are mult de oferit speo-
logilor.

Echipa Speo-Vaºcãu: Petru Brijan,
Mihai Besesek, Valentin Radu, Tudor
Rus, Robert Sarkozi, Romeo ºi Diana
Lazãr, Victor ªiclovan, Meda Neagu,

Sabin Sebeºan, Marcel Mihãiescu,
Anamaria Suciu, Gabriel Popalapte,
Ramona & Maya ºi Victor Sarkozi,
Cristian Galetar, Cãlin Þigan.
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Iancu ORÃªEANU � Contribuþii la

cunoaºterea hidrodinamicii sisteme-
lor acvifere carstice din Munþii Apu-
seni, rezumatul tezei de doctorat
Universitatea Bucureºti 2000, Speo-
mond nr.7-8, 2002-2003, pp. 22-32.

Iancu ORÃªEANU � Theoretical and
Applied Karstology, 1985 Bucureºti,
pp.199-209 Consideration on the
hydrogeology of Vaºcãu plateau
Codru-Moma Mountains.

Cristian GORAN � Catalogul sistematic
al peºterilor din România pp.247-
248.
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Am auzit deseori în jurul meu,
printre prieteni, colegi ºi alþi
cunoscuþi, un fel de zicãtoare

care sunã cam aºa: �Pauzele lungi ºi dese,
cheia marilor succese!� Ei bine, nu cred
cã este deloc adevãrat. Cel puþin, în speo-
logie nu se potriveºte cu siguranþã. Toc-
mai de aceea, înainte de a da curs întâm-
plãrilor din Crimeea din anul acesta, am
considerat cã se cuvine sã expun câteva
aspecte legate de propria-mi persoanã.
Totodatã aº vrea ca acestea sã fie un mic
semnal de alarmã pentru toþi cei care
odatã erau �în vânã�, au lãsat-o moartã o
perioadã de timp, apoi au crezut cã se vor
descurca la fel de bine ca înainte.

Dupã ce ai întrerupt activitatea, cinci
ani de zile cum am fãcut eu, nu mai este
la fel, indiferent cã eºti încã tânãr ori mai
vârstnic. Microbul rãmâne, boarea ume-
dã ºi rãcoroasã de hrubã te atrage ºi te
incitã iar dorul de a atârna de firul corzii
în ham în câte un hãu negru, continuã sã
te mistuie. Dar speologia explorativã
dacã n-o practici frecvent, la fel cum
scriitorii practicã scrisul, ajungi la un
moment dat, la primul contact mai dur cu
mediul subteran, sã te gândeºti cã poate
este cazul sã pui casca în cui, dacã n-ai
dat deja cu ea în urzici dupã ce ai ieºit din
vreo peºterã ori vreun aven, cum spunea
un renumit speolog francez.

Trebuie însã sã recunosc cã n-am
abandonat activitatea speologicã com-
plet, dupã demisia oficialã din funcþia de
responsabil al Comisiei pentru Explorãri
ºi Expediþii de la Congresul Speologic
din 2002, chiar dacã multitudinea de
acþiuni la care am participat timp de 20 de
ani s-a transformat ulterior în mici aven-
turi de familie prin Munþii Apuseni, aflaþi
mai în vecinãtate, sau prin alþi munþi din
România. Am încercat totuºi sã þin pasul
cu miºcarea speologicã româneascã, din
pãcate mai mult teoretic, participând la
majoritatea festivalurilor ºi congreselor
organizate. Dar în ceea ce priveºte ex-
plorarea efectivã de peºteri sau coborârea
în avene, a reprezentat pentru mine ceva
de domeniul trecutului, pânã prin luna
mai anul acesta. De altfel, faptul cã
pentru a-mi redeschide lampa de carbid

FISMA a trebuit sã apelez la ajutorul a
vreo trei vecini, dupã o serie de încercãri
nereuºite cu nevastã-mea, vine sã con-
firme cele afirmate mai devreme.

Fãrã îndoialã existã mulþi alþi speo-
logi care ºi-au întrerupt activitatea mai
mult timp ºi apoi au reluat-o fãrã sã con-
state nici o diferenþã. Cu mine însã s-a
întâmplat un pic altfel. Pe lângã stângãcia
în miºcãri, mai ales la depãºirea strâmto-
rilor, manevrarea defectuoasã a bananelor
cu echipament, lipsa capacitãþii de dozare
a efortului precum ºi câte o uºoarã senza-
þie de claustrofobie în spaþii mai delicate,
am mai constatat ºi teamã în galeriile în
care prãbuºirile �stau sã cadã� ºi un vag
simþ de orientare în cele labirintice.
Referitor la condiþia fizicã, din fericire nu
mi-am pierdut-o, dar lucrurile n-au
funcþionat chiar la parametrii normali.
Dupã o ascensiune de suprafaþã pe un
platou carstic, pe o diferenþã de nivel de
circa 520 m ºi o pantã de 45-50°, evident,
cãrând douã banane ucigãtoare cu echi-
pament, m-am ales cu ameþeli, dureri de
cap ºi o senzaþie de vomã de care n-am
scãpat decât dupã opt ore, dacã nu mai
bine. Pesemne ºi condiþiile de tempe-
raturã destul de vitrege m-au influenþat,
dat fiind faptul cã afarã erau în jur de 39-
40° C iar vântul necontenit, specific
platourilor de altitudine din Peninsula
Crimeea, se fãcea simþit în ceafã ca un
uscãtor de pãr. Mã întreb cum m-aº fi
descurcat dacã am fi descoperit vreun

aven adânc sau vreo peºterã lungã ºi
activã care mi-ar fi pus anduranþa la
încercare.

Aºadar, dragi prieteni speologi, când
vã alcãtuiþi echipele de explorare, atenþie
la �pensionari�! În plus, mai întrebaþi-i ce
au în banane. Pot sã transporte degeaba
lucruri nefolositoare sau, în cel mai rãu
caz, sã uite în tabãrã obiecte absolut
indispensabile. S-a dus vremea când ne
fãceam banana �mecanic�, ca soldaþii
raniþa când ies la alarmã.

Ideea de a organiza o nouã expediþie
în Crimeea s-a nãscut la Roºia (Bihor), la
cea de a treia ediþie a reuniunii �Old
Speo�, la sugestia lui Matyi Vremir ºi
Dorin Lazãr. Sincer, îmi doream enorm o
expediþie speo ºi era cât pe-aici ca ea sã
se petreacã la Avenul Krubera (Voronja)
din Caucazul Occidental � Georgia, tot cu
cei doi, unde m-aº fi putut implica poate
doar ca susþinãtor la suprafaþã sau cel
mult ca ºerpaº, pe primele douã-trei sute
de metri ale cavitãþii, dacã nu cumva mã
supraapreciam.

Stând în jurul focului ºi depãnând
amintiri despre Crimeea împreunã cu
Matyi Vremir, un veteran împãtimit al
explorãrilor în aceastã peninsulã, care a
avut o prestaþie oralã de vreo orã ºi jumã-
tate cu lux de amãnunte nu numai speolo-
gice, carstologice, geologice, istorice, dar
ºi viticole, m-a cuprins dorul de a revedea
aceastã regiune. Pe de altã parte expediþia
�Crimeea 2007� se putea considera ca

Din nou la
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fiind una aniversarã întrucât avea sã se
desfãºoare la 10 ani de la prima expediþie
speologicã româneascã în Peninsula
Crimeea � �Babugan 1997�.

Astfel, acþiunea s-a pus pe tapet cum
se spune, doar cã trebuia sã mai obþinem
invitaþia în funcþie de numãrul de partici-
panþi încã necunoscut, sã ne ocupãm de
fonduri ºi alte cele, cât sã putem fi siguri
cã vom putea pleca la jumãtatea lui au-
gust dupã cum ne-am propus. O lunã mai
târziu, la ªuncuiuº, expediþia Crimeea
2007 era bãtutã în cuie.

Speologie în Peninsula Crimeea
Pe lângã cavitãþile deja cunoscute, unele
cu potenþial de continuare, existã câteva
zone a cãror explorare poate conduce la
descoperirea unor noi peºteri ºi avene,
sau chiar penetrarea în mari sisteme.
Întrucât sunt rãspândite pe suprafeþe
distincte dar totuºi mari, identificarea,
catalogarea ºi localizarea tuturor obiecti-
velor endocarstice incluzând ºi izbucu-
rile, ar fi de un real folos contribuind
astfel la completarea cadastralã a carst-
ului din zonele cercetate. În conformi-
tate cu acordul din februarie 2002,
rezultatele cercetãrilor trebuie puse la
dispoziþia Laboratorului de Speologie
din cadrul Facultãþii de Geografie din
Simferopol, acesta, la rândul sãu, pu-
nând la dispoziþia celor care întreprind
acþiuni speologice în Crimeea o serie de
date, hãrþi etc.

Carstul din Crimeea, cuprinzând ºi
peºteri submarine, are o extindere relativ
mare (peste 1000 kmp), începând cu Pe-
ninsula Tarhankut ºi terminând cu o mare
parte din lanþul muntos Yaila, care cu-
prinde o serie de masive calcaroase: Ba-
jdarskaya, Ai-Petri, Yaltinskaya, Nikits-
kaya, Gurzufskaya, Babugan, Chatyrdag,
Dolgorukovskaya, Demerdzi, Turke, Os-
tra-Syrt, Karabi, respectiv zona Sudak-
Starij Krim-Feodosija. Cele mai mari al-
titudini se ating în masivele Babugan (vf.
Roman-Kosh 1546 m), Chatyrdag (vf.
Eklizi-Burun 1527 m), Nikitskaya (vf.
Kemal-Eserek 1520 m) ºi Yaltinskaya
(vf. Oksek-Burun 1422 m), celelalte pla-
touri coborând sub altitudini de 1300 m,
în unele cazuri calcarele coborând sub
nivelul mãrii. Existã peºteri formate în
perioada glaciarã, când nivelul mãrii era
mai scãzut, respectiv peºteri de abraziu-
ne marinã. Potenþialul maxim de denive-
lare din carstul munþilor Yaila este de
aprox. 800 m în Chatyrdag ºi Babugan,
700 m în Yaltinskaya, Nikitskaya ºi Ai-

Petri, 600 m în Karabi, ºi maximum
500 m în celelalte zone. Numãrul exact al
peºterilor mai lungi de cinci metri ºi al
avenelor din Munþii Yaila nu se cunoaºte
întrucât cadastrarea nu a fost finalizatã,
dar se ridicã la aproximativ 900. Distribu-
þia lor este neuniformã, în funcþie de gra-
dul de acoperire ºi explorare al masivelor
calcaroase. Deºi existã o serie de orga-
nizaþii speologice care activeazã în acest
carst, cum ar fi cele din Kiev, Simferopol,
Yalta ºi Sevastopol, nu s-a reuºit acope-
rirea tuturor zonelor. Masivele abordate
mai des sunt Ai-Petri, Yaltinskaya, Cha-
tyrdag inferior, Dolgorukovskaya, iar în
ultimii ani s-a pus accent pe sistematiza-
rea masivului Karabi.

În ultimii 20 de ani s-au descoperit o
serie de peºteri, dar mai ales avene. Cele
mai adânci avene sunt Soldatskaya
(-530 m, cu un potenþial în jur de -600 m,
ultimele explorãri, inclusiv prin scufun-
dare, atingând acviferul) ºi Nahimovs-
kaya (-380 m) din masivul Karabi, res-
pectiv Kaskadnaya din masivul Ai-Petri
(-480 m, potenþial în jur de -700 m, ex-
plorãrile continuând). De remarcat sunt
trei platouri carstice, Chatyrdag superior,
Yaltinskaya ºi Babugan în care po-
tenþialul de denivelare al avenelor este de
aproximativ -800 m. Cele mai adânci
avene descoperite aici, nu depãºesc
250 m adâncime (80 m pe Chatyrdagul
superior). Existã peste 40 de avene care
depãºesc adâncimea de 100 m, dintre
care 10 sunt mai adânci de 200 m. Verti-
calele absolute de peste 100 m întâlnite în
unele avene (104 m în Vizovskaya, Kara-
bi; 106 m în Karabinskaya 3, Karabi;
120 m în Molodezhna, Karabi; 150 m în
Bizdonka, Chatyrdag) oferã satisfacþia

unor ture de parcurgere absolut sportive
ºi deosebit de interesante. Peºterile, în
general, apar subordonat, fiind specifice
platourilor sau zonelor mai joase. Ca lun-
gime, se remarcã peºtera activã-multieta-
jatã Krasnaya (Kizil-Koba, Dolgorukovs-
kaya) cu o lungime de peste 20 km în
care cercetãrile continuã. Nici o altã
peºterã nu depãºeºte lungimea de 4 km,
deºi potenþialul unora dintre acestea este
destul de mare (se cunosc câteva sisteme
cu extensie aerianã de peste 10 km).

Dintre atracþiile peninsulei
Supranumitã de cãtre Ecaterina cea Mare
�perla cea mai de seamã a Coroanei
Imperiale Ruse�, Crimeea se situeazã la
circa 800 km de graniþa esticã a României
dar strãbaterea ei nu este deloc simplã
întrucât formele de relief se schimbã cu
repeziciune. Frumuseþea peninsulei a
fascinat din timpuri strãvechi o mulþime
de popoare, creându-se ulterior aici un
amestec de culturi. Populaþiile indigene
antice, precum cea a taurilor sau a sciþilor,
s-au amestecat cu coloniºtii romani ºi
greci, iar cuceririle turco-tãtare au adus
þinutului un aspect de-a dreptul exotic.
Cele peste 12.000 de vestigii istorice,
cuprinzând ruine antice greceºti, fortãreþe
genoveze, bizantine, locuinþe rupestre
tãtãreºti, palate ruseºti moderne, unele
situate în locuri izolate ºi greu acesibile,
altele pe coasta Mãrii Negre sau a Mãrii
Azov, în cadre naturale de o frumuseþe
inegalabilã, fac din Crimeea concurenta
celebrelor coaste ale Mediteranei. Nu în
ultimul rând trebuie amintiþi Munþii Yaila
din sudul peninsulei, cu masivele sale
separate de vãi, care se remarcã prin pla-
tourile aride sau înierbate ºi în care se

Din nou la �peºterealã�Din nou la �peºterealã�
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adâncesc canioane cu cascade impresio-
nante, avene ºi peºteri, unele împodobite
cu cristale ºi concreþiuni. Desigur, pentru
amatori, ar mai trebui sã amintesc cele-
brele vinuri de Massandra ºi Koktebel,
asemãnãtoare la gust cu cele de Porto ºi
care revigoreazã pe orice cãlãtor care se
încumetã sã descopere frumosul þinut
dintre cele douã mãri.

ªi pentru speologi, ºi pentru cei aflaþi
în cãutarea unui loc de vacanþã la malul
mãrii sau pe vârf de munte ori doritorilor
de a descoperi mari pagini de istorie,
Crimeea este o peninsulã care le are pe
toate iar efortul de a o vizita mãcar o datã
în viaþã meritã cu adevãrat.

Expediþia �CRIMEEA 2007�
Expediþia speologicã �Crimeea 2007� �
(19 august - 5 septembrie 2007) � a fost
cea de a noua acþiune de acest gen între-
prinsã de membrii Federaþiei Române de
Speologie în Munþii Yaila, la 10 ani de la
prima expediþie speologicã româneascã
în Peninsula Crimeea �BABUGAN
1997� ºi 10 ani de la semnarea acordului
de parteneriat între Asociaþia Ucraineanã
de Speologie din Kiev ºi Federaþia
Românã de Speologie.

Scop: Continuarea explorãrilor (etapa
I) pe masivii Eklizi Burun (1527 m)
ºi Demerdzi (1359 m) din Platoul
Chatyrdag Superior, explorarea ver-
sanþilor din Balºoi Kanyon (Ai-Petri) în
etapa a II a, ºi explorarea coastelor Mãrii
Negre cuprinse între Novyi Svet ºi
Sudak (SE peninsulei), în etapa finalã.

Scurt raport de activitate
19 august. Porneºte echipa din Oradea,
joncþiune cu echipa din Cluj Napoca.

20 august. Cluj Napoca - Braºov -
Buzãu - Galaþi. Prima tentativã de a trece
frontiera ucraineanã de la Reni.

21-22 august. Datoritã unor lacune în
partea de organizare, expediþia a debutat
absolut neîncurajator, astfel întreaga
echipã a fost deturnatã de la frontiera
ucraineanã de la Reni ºi obligatã sã
campeze pentru douã zile pe malul
Dunãrii la Galaþi.

Necunoaºterea legilor vamale ucrai-
nene dar ºi datoritã frecvenþei cu care
aceste se modificã, precum, probabil, ºi
tensiunile politice existente între cele
douã state cu privire la trecerea fron-
tierelor a condus la posibilitatea de a
intra în Ucraina doar a unei treimi din
echipã. Mulþumitã însã lui Dorin Lazãr,
ex-preºedintele Speo Clubului Cristal
Oradea, ºi lui Matyias Vremir, speolog ºi

geolog din Cluj, partea de formularisticã
a fost rezolvatã, remarcabilã fiind ambiþia
ºi perseverenþa de care cei doi au dat do-
vadã în a nu renunþa la proiectul propus.

Astfel, intrarea în Ucraina, în noaptea
dintre 22 spre 23 august, a fost ca ºi dupã
câºtigarea unui rãzboi, încât, la primul
popas aflat la circa 20 km de bariera care
ne-a întârziat douã zile, s-a ajuns la
îmbrãþiºãri, rãsuflãri uºurate ºi ºepci po-
cnite de pãmânt.

23 august. Întreaga zi a fost petrecu-
tã rulând pe drumurile þãrii vecine pe ruta
Reni - Odessa - Mykolaiv - Kherson, cu
un singur popas mai de duratã în loca-
litatea Zatoka la malul Mãrii Negre.
Ieºirea din Ucraina ºi intrarea în Repu-
blica Autonomã Crimeea, trecând istmul
Perekop, s-a realizat în noaptea de 23
spre 24 august, continuându-se drumul
pânã în zori spre Simferopol, capitala
Crimeei. Cu un ultim efort, urcând pe un
drum forestier timp de o orã ºi jumãtate
se ajunge la primul loc de tabãrã pe pla-
toul Chatyrdag Inferior, într-o fostã bazã
militarã.

Chatyrdag, Yaila - primãvara, toamna
ºi vara
Chatyrdag, Yaila � aprilie 1997. Am
ajuns la destinaþie aproape de lãsarea
serii. Într-adevãr regiunea îºi merita pe
deplin denumirea de platou. O vastã în-
tindere sub forma unei imense pãºuni al-
pine ce din loc în loc era presãratã de
numeroase doline ºi cu câte o stâncã izo-
latã. Prima noastrã grijã a fost sã descãr-
cãm camionul. În locul în care ne aflam,
drumul, de fapt o potecã latã ºi bine bã-
tutã, era în curs de amenajare. Am remar-
cat pe margini borduri din beton, grãme-
zi de pãmânt ºi pietriº. De asemenea in-
trarea peºterii Emine-Bair-Hosar, aflatã
la vreo cincizeci de metri, era în curs de
amenajare. Câþiva militari sãpau acolo ºi
cãrau piatrã, parþial fiind deja ridicat un
zid de piatrã neconsolidat. La vreo douã
sute de metri distanþã exista o baracã, de
fapt un mic bar improvizat dar bine do-
tat, în rest sãlbãticie. Pustiu ºi rece.

Singurul loc mai bun pentru înnoptat,
cu excepþia ridicãrii unei tabere de cor-
turi, era un vagon vechi pe roþi, dezafec-
tat, ce servise cu probabil foarte mulþi ani
în urmã drept casã unor muncitori fores-
tieri. Cam rãpciugos, dar oferea un gro-
zav acoperiº deasupra capului pentru o
noapte. Pe deasupra, era dotat cu priciu-
ri ºi o camerã separatã, cu masã, bãnci
din lemn ºi sobã. Ne-am unit forþele ca sã
facem cât de cât curat ºi în scurt timp
vagonul verde devenise un refugiu mon-

tan în toatã regula. O orã mai târziu,
luam contact cu prima peºterã situatã în
nordul Mãrii Negre, în Munþii Yaila de pe
coasta de sud a peninsulei Crimeea. [�]

În zori, o ceaþã densã alb-lãptoasã se
lãsase greu peste Chatyrdag. Muntele
pãrea înveºmântat cu o uriaºã mantie de
puf, lãsându-ºi afarã doar câte un colþ de
stâncã, încercând parcã sã sfideze
vremea rea ce dãdea semne cã se apro-
pie. Curând, norii albi se împrãºtiaserã
lãsând loc unul alt strat, de aceastã datã
cenuºii ºi grei. Cocoºaþi de greutatea
rucsacurilor am pornit cu paºi mãrunþi ºi
repezi sperând cã ne vom încãlzi cât mai
repede. Înaintam spre sud, de-a lungul
unui drum pietruit, dar pe care l-am
pãrãsit dupã câteva sute de metri. În alte
condiþii, am fi spus cã e o nimica toatã
dar þinând cont de greutãþile transportate
ºi de modul abrupt în care cobora poteca,
n-a fost chiar aºa simplu. Interceptam
des limbi de grohotiº mãrunt ºi mobil,
transformându-ne astfel primele ore de
drumeþii într-un calvar. În scurt timp a
început sã plouã, ºi-apoi sã ningã.

Chatyrdag, Yaila � octombrie 1999.
Soarele ardea deosebit de puternic
pentru acest mijloc de toamnã. Marea
câmpie carsticã se încinsese ºi dogorea
ca plita unui cuptor. Iarba, de culoarea
fânului uscat, îmi pãrea cã stã gata-gata
sã se aprindã. Vântul nu adia câtuºi de
puþin, cel puþin ziua cãci seara pornea la
orã fixã ca dintr-un ventilator, ºi oriunde
m-aº fi uitat nu zãream nici un arbore sau
mãcar o tufã.

Am pãtruns în incinta unei baze mili-
tare parþial dezafectatã care servea drept
loc de tabãrã pentru nici mai mult nici
mai puþin de trei sute cinci zeci de oa-
meni. Cele câteva barãci înconjurate de
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un gard de beton, împreunã cu vreo
douãzeci de corturi mari de campanie,
reprezentau pentru patru zile, locul de
întâlnire al mai multor speologi din re-
giune ºi din lume. Era o atmosferã ca la
Woodstock, doar cã aici era un Woods-
tock al exploratorilor de peºteri.

Chatyrdag, Yaila � august 2007.
Muntele acesta nu se dezminte. Ziua,
dacã nu e ceaþã, plouã sau ninge, este
superb. Sã te tot plimbi. Dar alta este
problema vara. Canicula! ªi-apoi, mai
este ºi vântul care seara începe sã sufle
la aceeaºi orã, cu aceeaºi mare intensi-
tate, doar cã în comparaþie cu primãvara
ºi toamna, când te taie, vara te arde. În
fosta bazã militarã lucrurile stãteau
aproximativ la fel cum le-am lãsat în
urmã cu opt ani, cu excepþia giganticului
camion-cisternã, de culoare portocalie,
care acum era un morman de fiare, ºi a
apariþiei câtorva campinguri încã în con-
strucþie. În schimb, prin imediata apro-
piere a celebrelor peºteri Emine-Bair
Hosar ºi Mramornaya eºti ca la staþiune.
Parcãri ticsite de maºini mici, microbuze
ºi autocare, asfalt, chioºcuri ºi baruri,
doar motelurile ºi vilele barosanilor mai
lipsesc. Ce se va mai întâmpla oare pe
Chatyrdag peste urmãtorii zece ani?

24 august. O zi care se anunþa ca
fiind una de relaxare. Se viziteazã Peºtera
Emine Bair Hosar (amenajatã) adãpos-
tind mai nou scheletul unui mamut des-
coperit de Matyi Vremir, care a întreprins
cercetãri ºi explorãri speo-paleontologice
în aceastã cavitate în perioada 2003-
2005. Se face o turã de localizare a mai
multor avene din Platoul Chatyrdag
Inferior ºi o turã la Avenul celor Trei
Ochi. Ziua se încheie cu o incursiune în
localitatea Dobre, de la poalele masivu-
lui, pentru aprovizionare.

25 august. Se urcã pe platoul Eklizi
Burun o diferenþã de nivel de aproxi-
mativ 500 m ºi este explorat Avenul EK
2, descoperit de Alexandru Fekete în anul
2004 cu un potenþial de profunzime de
800 m, dar în care coborârea este obturatã
de o strâmtoare la cota -30. Avenul EK 2
devine un proiect viitor (curent de aer
deosebit de puternic). La întoarcerea în
tabãrã pe un traseu accidentat ºi epuizant,
este descoperit Avenul cu Iepure în care
înaintarea este blocatã la adâncimea de
8 m. Sunt localizate trei mari avene pe
Platoul Chatyrdag Inferior, niºte impresi-
onante ponoare cu puþuri unice cu adân-
cimi între 100 ºi 250 m, explorate de
speologii din Simferopol ºi Kiev (mari
posibilitãþi de continuare dupã derocãri).

26 august. Se pãrãseºte tabãra de pe
Chatyrdag ºi se pleacã la Bahcisarai.
Explorãri ºi vizitãri în perimetrul oraºului
subteran Chufut Kale, ale câtorva locu-
inþe rupestre ale tãtarilor, vechi de peste
400 de ani. Coborâm într-un puþ artificial
(fântânã) adânc de 60 m (sursã de apã
pentru aºezarea tãtãreascã Chufut Kale
situatã la adâncimea de circa 100 m de
platoul în care este dezvoltat oraºul) des-
coperit în anul 2001 ºi la care în timpul
sãpãturilor de decolmatare a lucrat ºi o
echipã de speologi condusã de Matyi
Vremir. Urmãtoarea tabãrã este stabilitã
în localitatea tãtãreascã Mangup la ieºirea
din canionul Taman Dere.

Bahcisarai - Palatul Khan - Chufut
Kale
Vechiul Bahcisarai situat la est de oraºul
modern este reprezentat de câteva palate
ºi moschei, simboluri ale vechii capitale
a Hanatului Crimeei, care au supravie-
þuit timpurilor ºi rãzboaielor. Palatul
Khan, un ansamblu remarcabil acope-
rind o suprafaþã de patru hectare, a fost

creat de maeºtri italieni, iranieni, turci,
ucrainieni ºi ruºi. De sub bolta verde a
castanilor ºi acoperiºurile cu þiglã ale
palatului, se ridicã sãgeþile ascuþite ale
minaretului. Cândva de la acest minaret,
mahomedanii îºi chemau de cinci ori pe
zi credincioºii la rugãciune. Vocile lor
pãtrunzãtoare, pornind de la moscheea
palatului, se auzeau prin vale de la mina-
ret la minaret, pânã când se pierdeau în
peºterile adânci, aflate la marginea
canionului din capãtul oraºului. Poate
nicãieri în altã parte în Crimeea acest
fenomen n-a putut fi mai bine reprezentat
ca în palatul Khan de odinioarã.

La limita esticã localitatea ºi-a pãs-
trat aspectul de mahala din care coboarã
un drum foarte pitoresc pânã într-un
canion impresionant. În contradicþie cu
vechile case care îºi pãstreazã arhitec-
tura specificã, majoritatea fiind atât de
deteriorate încât par nelocuite, am re-
marcat printre ele apariþia câtorva resta-
urante cu terasã în care se încearcã
îmbinarea stilurilor tãtãreºti cu cele
obiºnuite. Este absolut evident cã dato-
ritã mulþimii de turiºti care viziteazã
anual regiunea, inevitabil au apãrut
vânzãtorii de chiciuri chinezeºti, dar mai
trist mi s-a pãrut însã cã printre tradiþi-
onalele dastarkhane ºi-au gãsit locul ºi
cârciumile obiºnuite. Aº fi preferat sã
revãd Bahcisaraiul aºa cum l-am lãsat în
urmã cu opt ani, cu un biet magazin
sãtesc parcã înfipt într-un abri de la
poalele unei stânci, ºi cu cei câþiva tãtari
negustori de tubeteici, mãrgele, parfu-
muri ºi obiecte artizanale confecþionate
din lemn aromat. Pânã ºi poteca ce urca
anevoios la Mãnãstirea Uspensky a fost
transformatã într-o alee asfaltatã pe care
abia mai reuºeºti sã te strecori din cauza
accesului facil al maºinilor.

Mãnãstirea Uspensky a fost înfiinþatã
la sfârºitul secolului VIII, iar dezvoltarea
ei corespunde perioadei în care realiza-
rea icoanelor bizantine a fost descura-
jatã. De-a lungul secolelor, aceastã
mãnãstire a fost unul dintre centrele vieþii
creºtine din Crimeea ºi a înflorit pânã în
anul 1770. Dupã reinstalarea creºtinilor
din peninsulã pe þãrmurile Mãrii Azov în
1778, aceste locuri s-au transformat în
ruine. Abia în 1850, la iniþiativa lui
Inochentie, episcopul de Cherson ºi
Tauria, mãnãstirea a fost parþial recon-
struitã, activitate care continuã ºi astãzi.

De la mãnãstire, continuând drumul
prin canion cale de vreo doi kilometri ºi
urmând o potecã ce se menþine pe o
curbã de nivel a versantului stâng, dupã
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traversarea vãii începe urcuºul spre
Chufut-Kale. Pe versantul drept o falezã
foarte latã ºi înaltã de aproape 50 de
metri, cu pereþi din calcare cretoase alb-
gãlbui, se zãresc o mulþime de intrãri de
peºterã. Alte douã vãi de tip canion
joncþioneazã cu cea pe care te deplasezi,
la fel de adânci ºi cu pereþi sãpaþi ca din
daltã. Cadrul peisagistic este fascinant,
iar dacã vegetaþia ar lipsi, relieful de aici
se poate asemui cu cel selenar.

Oraºul subteran Chufut-Kale, sub-
teran însemnând zecile de camere ºi
galerii artificiale, foste locuinþe ale tã-
tarilor în vremurile de demult apuse, se
situeazã pe un platou montan, deasupra
celor trei vãi. Se presupune cã a fost
construit în secolul XII, dar existã dovezi
care îl atestã încã din secolul VI, numele
sãu iniþial nefiind cunoscut. Pânã în
secolul XIII a trãit aici poporul antic al
alanilor, iar în 1299 oraºul a cãzut în
mâna tãtarilor mongoli ºi a fost redenu-
mit Kyrk-Or. Ulterior a devenit cunoscut
sub numele de Chufut-Kale, derivat de la
aºezarea discipolilor biblici din Vechiul
Testament. Aºezãmântul a fost abandonat
de ultimii sãi locuitori în anul 1854.

Hoinãrind în voie printre ruine, pã-
trunzând în casele sãpate direct în adân-
cimea rocii, cu ferestre deschise în pere-
þii netezi ai canionului ºi lãsându-te
purtat de imaginaþie, poþi avea impresia
cã la fiecare pas ai putea întâlni unul
dintre acei rãzboinici tãtari, raºi pe cap
ºi pãstrându-ºi doar o coadã lungã de
pãr, mustãþi lungi ºi ochi oblici, îmbrã-
cat cu ºalvari ºi vestimentaþie din zale ºi
de la mijlocul cãruia sclipeºte o sabie
scurtã ºi încovoiatã.

Peºterile artificiale din oraºul subte-
ran de la Bahcisarai, dar ºi cele naturale
din pereþii canioanelor, veritabile izvoare
scrise, mãrturii ale zbuciumatelor eveni-
mente din vremea civilizaþiilor stepelor,
nu fac decât sã revigoreze în toþi cei
atraºi de peºteri, fie ele ºi artificiale,
neostoita dorinþã de afla cât mai multe.
Este vorba de acea grandioasã neliniºte
care veºnic dãinuie în sufletul fiecãrui
explorator, al celui nãscut aventurier.
Peºterile, ca locuinþã strãveche a omului,
reprezintã un domeniu care oricând
poate pune la îndemâna cercetãtorilor
descoperiri noi. Tocmai de aceea peº-
terile de la Bahcisarai ºi oraºul subteran
Chufut-Kale ar trebui pãstrate ºi respec-
tate în spiritul locuitorilor sãi de odini-
oarã, nu puse la îndemâna turiºtilor,
care, majoritatea, în loc sã �fure� doar
amintiri prin intermediul aparatelor de

fotografiat, îºi lasã amprentele prin
aceste locuri istorice constând în fla-
coane, sticle ºi tot felul de alte deºeuri.

27 august. Se continuã explorãrile
locuinþelor rupestre tãtãreºti, de aceastã
datã pe muntele Mangup Kale (peºteri
artificiale sãpate pe un platou � calcare
cretoase � la altitudinea de 580 m).

Printre tãtarii din Crimeea
Mica localitate tãtãreascã, situatã la a-
proximativ 40 km spre est de Sevastopol,
este amplasatã la ieºirea dintr-un imens
canion, sub oraºul subteran ºi fortãreaþa
Mangup Kale, un complex de ruine ºi
locuinþe troglodite sãpate la 580 m alti-
tudine într-un munte din calcare cretoa-
se. Cele trei maºini ale noastre împovã-
rate de rucsacuri ºi saci burduºiþi cu
echipament specific, au acostat la lãsa-
rea serii pe un platou pietros de la malul
unui lac pitoresc. Umbritã de o chaikana
cu o arhitecturã oarecum modernã, zu-
grãvitã cu un bleu strident, la poalele
muntelui se afla o bucãtãrie sãrãcãcioa-
sã la adãpostul câtorva gutui ºi mãrginitã
de câteva chioºcuri denumite dastarkhan.
Neplãcutul aspect al dormitului sub cerul
liber pe salteaua de izopren sau a ridi-
cãrii unei tabere de corturi, a dispãrut
imediat dupã ce l-am vãzut pe Matyi
Vremir îmbrãþiºându-se cu Servei, un
tãtar cu trãsãturi mai mult europene.
Dupã câteva strângeri de mâini ºi un
dialog într-o rusã susþinutã de gesticu-
lãri, colegul nostru a afirmat: �Mâncãm,
bem ºi dormim în dastarkhan!� Aºadar,
patru nopþi le-am petrecut în aceste
chioºcuri pãtrãþoase construite din ºipci
dispuse oblic, pictate cu motive tãtãreºti
ºi împodobite în interior, de jur-împrejur,
cu covoare persane. Accesul în dastar-

khan se face pe o scãriþã din lemn, obli-
gatoriu desculþ ºi dupã ce în prealabil te-
ai spãlat pe picioare. În interior se aflã
trei saltele îmbrãcate în pânzã cu design
tradiþional peste care sunt aºezate perne,
iar între ele o masã cu picioare scurte de
formã dreptunghiularã. Ei bine, stai cu
fundul pe saltea cu perna la spate,
turceºte ori cu picioarele întinse sub
mãsuþã, bei, mãnânci ºi când îþi vine te
întinzi ºi te culci.

Gazdele noastre ne-au tratat cu o
ospitalitate deosebitã, astfel cã la finalul
fiecãrei ture obositoare, în vreun aven
sau vreo peºterã, ne-am permis sã ne
desfãtãm cu mâncare tãtãreascã tradiþi-
onalã, bere crimeeanã, vin tãtãresc,
chipurile, special pentru femei, ºi vin de
Massandra, la un preþ mic ºi pe care ni
le-au servit cu plãcere la orice orã din zi
sau din noapte. Altul ne era tonusul stând
ca belferii în dastarkhan, dormind bine
pe moale ºi pe deasupra pe gratis, având
pe mãsuþã langman, ºaºlîc, cebureki,
mantîi, supe, borºuri, plãcinte ori frigãrui
din carne de oaie, berbec sau caprã.
Ambianþa în dastarkhan era cu atât mai
plãcutã cu cât fetele care ne serveau,
majoritatea, erau de o frumuseþe rar
întâlnitã, blonde, suple, zvelte, cu ochi
verzi sau albaºtri ºi cu uºor vizibile
trãsãturi asiatice, ºi când între munþii de
la Mangup, la rãsãritul lunii, rãsuna
muzica orientalã. Totuºi, n-am fost ferm
convins de ospitalitatea tãtãreascã, pânã
nu am poposit ºi la un alt dastarkhan
situat într-un loc izolat din canion, unde,
efectiv, am putut citi pe feþele câtorva
oameni cu ochi oblici ºi cu tubeteici pe
cap bucuria de a avea oaspeþi. În puþi-
nele zile cât am stat între acei tãtari n-am
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reuºit sã vãd prea multe lucruri legate de
viaþa ºi obiceiurile lor, dar am alungat
acele impresii cãpãtate în copilãrie, des-
coperite în filmele istorice ori în poveºti.
Tãtarii de azi nu mai sunt înfricoºãtorii
ºi sângeroºii cuceritori care aprindeau
satele, rãpeau fetele ºi copii, ci niºte
oameni blânzi, harnici ºi foarte primitori.

Cât priveºte venirea tãtarilor în
Crimeea, trebuie amintit Hanatul
Crimeei, ultimul din Hanatul Hoardei
de Aur, un stat puternic ºi unitar care
întreþinea legãturi comerciale ºi politice
atât cu Poarta Otomanã cât ºi cu pute-
rile din apus. Hanatul Hoardei de Aur a
fost cel mai mare stat al unui popor
migrator care s-a aºezat între Urali,
Marea Neagrã ºi Volga, dar mai târziu
statul tãtar s-a scindat în ºapte provincii
care ulterior au ajuns sub stãpânire
rusã. Dovezi ale prezenþei tãtarilor în
Crimeea, timp de peste 400 de ani, sunt
peste tot în peninsulã de la aºezãrile
rupestre din Chufut Kale la luxul pala-
tului Khan din Bahcisarai ºi nu în ul-
timul rând, absolut demne de menþionat,
la cele 14 oraºe subterane printre care
Mangup Kale, Eski Kermen, Inkerman,
Tepe Kermen ºi Bakla pe care am avut
fericirea sã le explorãm în voie.

28 august. Încep prospecþiunile de
suprafaþã în versanþii celui mai mare
canion din Crimeea (Balºoi Kanyon - Ai
Petri, Yaila) ºi lucrãrile de derocare în
Peºtera BK 1, descoperitã de o echipã
româneascã în 2004. Lucrãrile continuã
în peºterile BK 2 ºi BK 5 (marcarea-
inventarierea, schiþarea premergãtoare
ridicãrii topografice). Este descoperitã
intrarea într-o nouã peºterã, denumitã
BK 6.

Balºoi Kanyon
Privit în ansamblu, cel mai mare canion
din Peninsula Crimeea, nu este cu mult
mai breaz decât renumitele chei sau vãi
de tip canion de la noi, cum ar fi Cheile
Turzii, Cheile Bicazului, Cheile
Râmeþului, Cheile Dâmboviþei, Cheile
Nerei, Cheile Someºului Cald, cu care
chiar seamãnã, ori multe alte fenomene
carstice similare din România. Dar ca
orice canion se bucurã de un pitoresc
aparte, de spectaculozitate în ceea ce
priveºte parcurgerea ºi de particularitãþi
specifice. Pârâul Auzun Uzen, deºi are
un debit considerabil, parcã abia se
prelinge pe albia sa modelatã, adâncitã
în calcar ºi lipsitã de aluviuni, dar a
adus canionului în decursul mileniilor
de ani peisaje foarte atrãgãtoare ºi
diferite la aproape fiecare cotiturã. Nici

nu este de mirare cã el a atras din vre-
muri strãvechi fel de fel de exploratori,
o legendã spunând cã într-una din su-
perbele sale marmite cu apã adâncã de
culoarea smaraldului, venea sã se scal-
de un lider tãtar susþinând cã dupã fie-
care baie întinereºte. De altfel nici nu
este de mirare, având în vedere cã apa
are cam opt grade vara ºi este normal ca
dupã ce ieºi sã te simþi mult mai în
formã.

Legat de strãbaterea acestui canion
este de remarcat faptul cã aceasta se
deruleazã relativ uºor, mai ales în partea
din aval, fie pe potecile din versanþi, fie
direct pe marginea pârâului sau direct
prin el. Recurgând la ultima variantã se
poate trãi mai bine acest tip de aventurã,
cunoscutã deja cã atrage tot mai mulþi
sportivi, întrucât pe cursul pârâului se
întâlnesc rând pe rând marmite în care se
poate înota, repeziºuri prin jgheaburi
naturale, cascade, sãritori ºi o mulþime
de adâncituri, niºte fenomene de coro-
ziune, unele dispuse din metru în metru,
de forma unor ligheane.

Deºi vara Balºoi Kanyon este împân-
zit de turiºti, în grupuri numeroase ce se
preumblã pe poteci arãtând ca mai de
demult când oamenii ieºeau de la cine-
matograf, el nu atrage în acelaºi mod
speologii. Din sursele lui Matyi Vremir
am aflat cã doar douã peºteri sunt
cunoscute în ditamai complexul carstic.
Iar dacã în prima treime din aval versan-
þii canionului se înalþã cam pânã la
150 m, lãþimea dintre pereþi oscilând
între cinci ºi douãzeci ºi cinci de metri, în
amonte pereþii ajung la înãlþimea de
350 m iar lãþimea dintre ei are doar trei.
Din nefericire pentru parcurgerea acestui
sector spectaculos n-am mai avut sufici-
ent timp la dispoziþie, dar am avut
satisfacþia de a admira canionul în toatã

splendoarea sa de pe un platou împãdurit
situat pe versantul drept.

29 august. Sunt continuate explo-
rãrile în Balºoi Kanyon. Se exploreazã
Peºtera BK 6 cu o dezvoltare de circa
150 m ºi o denivelare de aproximativ
45 m. Prospecþiunile de suprafaþã ne aduc
în faþa a încã patru avene nou descope-
rite: BK 7, BK 8, BK 9, BK 10 cu adân-
cimi între 7 ºi 40 m. Concluzia trasã este
cã am explorat un sistem de peºteri ºi
avene de tracþiune gravitaþionalã cu un
potenþial de dezvoltare de aproape un
kilometru ºi o denivelare de -155 m. Din
pãcate joncþiunile între cavitãþile menþio-
nate sunt împiedicate de prãbuºiri imen-
se, iar acþiunile de derocare sunt pericli-
tate de instabilitatea uriaºelor blocuri de
piatrã. La retragerea din versantul drept al
lui Balºoi Kanyon, într-un loc mai domol
ºi care pãrea virgin ºi absolut sãlbatic, au
fost identificate câteva ruine ale unor
locuinþe de partizani vânaþi de nemþi ºi
vânãtorii de munte români în cel de-al
doilea rãzboi mondial.

30 august. Se pleacã din tabãra de la
Mangup. Se revine la explorãrile de
locuinþe rupestre tãtãreºti pe muntele Eski
Kermen ºi Bakla, unde, pe lângã nenu-
mãratele peºteri artificiale parcurse, avem
surpriza de a descoperi câteva oase uma-
ne ºi ceramicã. Tabãra pentru o noapte a
fost amplasatã în curtea locuinþei Katiei
Pavlenko (ghid turistic), care se gãseºte în
incinta unui observator astronomic cu 15
telescoape.

Eski-Kermen
Oraºul antic Eski-Kermen, în limba tãta-
rilor însemnând �Vechea Fortãreaþã�, se
situeazã în regiunea Bahcisarai la ºase
kilometri spre sud de satul Krasnyi Mak
(Macul Roºu). Aºezarea se întinde pe
circa 8,5 ha, pe un platou prãpãstios
parþial împãdurit. Conform surselor
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arheologice fortãreaþa a fost construitã
aproape de secolul 6, la iniþiativa autori-
tãþilor bizantine, Eski nereprezentând
doar o fortãreaþã ci ºi un important
centru comercial ºi religios. La baza
economiei acestei aºezãri se afla agricul-
tura, datoritã vãilor fertile din împreju-
rimi folosite pentru cultivarea viilor,
legumelor ºi fructelor. Prin faptul cã
beneficia de un puternic sistem defensiv,
alcãtuit din ziduri ridicate din blocuri
calcaroase, groase de 2 m ºi înalte de 3
pânã la 4 m, cu o economie relativ bine
dezvoltatã, Eski-Kermen s-a menþinut ca
un important centru politic ºi adminis-
trativ în sud-vestul Crimeei pânã aproa-
pe de secolul 8. Dupã o insurecþie con-
dusã de populaþia localã în Munþii
Crimeei împotriva dominaþiei khazarilor,
soarta oraºului s-a schimbat drastic.
Khazarii au reuºit sã reprime revolta ºi,
nemaiavând nevoie de fortãreaþã, au
dãrâmat structura defensivã de la Eski-
Kermen.

31 august. Tabãra se mutã la malul
Mãrii Negre, la sud de localitatea Veseloe.

Totuºi, Marea Neagrã nu e neagrã!
Când, în urmã cu zece ani, am vãzut
pentru prima oarã Marea Neagrã de pe
coastele Crimeei, mi-am spus cã nu cred
cã-mi voi dori vreodatã sã-mi petrec
vacanþa, la mare, acolo. S-a întâmplat în
vecinãtatea oraºului Aluºta, la mijlocul
unei primãveri reci ºi cam ploioase, când
apa plumburie a mãrii, deºi neagitatã,
bãtea nemilos în þãrmul stâncos, spãlând
necontenit micile plaje pietroase. Atunci
n-aº fi dat litoralul românesc pe ce-am
vãzut la malul mãrii în sudul acelei
peninsule. Era frig, ceaþã ºi ploua.

Cenuºiu peste tot, ºi pe þãrm, ºi pe munþi
ºi în larg.

Întâmplarea a fãcut însã, ca doi ani ºi
jumãtate mai târziu, sã ajung din nou la
mare în Crimeea, pe coastele sud-estice,
cu scopul de a explora în versanþi peºteri
de abraziune marinã. Acesta a fost mo-
mentul în care efectiv m-am îndrãgostit
de acea regiune. Contrastul dintre vechi
ºi nou, care apare în locurile mai civili-
zate cum ar fi Yalta sau Aluºta, dintre
secolele de istorie reprezentate de ruinele
mãreþelor fortãreþe, ale castelelor moder-
ne ruseºti ºi hotelurile epocii moderne
este fantastic. În porþiunea dintre Veseloe,
Novyi Svet, Sudak ºi Karadag am desco-
perit însã ceva cu totul deosebit ºi totuºi
rar întâlnit. Este suficient sã petreci doar
câteva zile acolo cãci vei rãmâne toatã
viaþa cu amintiri dintre cele mai minuna-

te: locuri în care poþi sã-þi imaginezi cã
trãieºti câteva clipe din aventuroasa
viaþã de dupã naufragiu a lui Robinson
Crusoe. Plaje sãlbatice, lagune albastre,
mici golfuri, capuri stâncoase ºi ascuþite,
stânci aurii ºi uriaºe, împodobite cu pini
ºi prãvãlite în mare, apã, când albastrã
azurie, când verde ca de smarald ºi nu în
ultimul rând peºteri ale cãror guri cãsca-
te cautã parcã sã înghitã valurile, care
conferã peisajului locului un pitoresc ºi
un exotism aparte.

Sã fi fost cam ºase dimineaþa. Þãrmul
dantelat de stânci cu forme dintre cele
mai ciudate, dãdeau peisajului aspectul
insulelor nelocuite, pierdute în imensi-
tatea oceanelor. Pentru câteva secunde
am reuºit sã mã transpun în postura
naufragiatului care a plutit în derivã pe
un catarg din corabia sa înghiþitã de
valuri, acostând, în cele din urmã, aici.
Am plecat ca într-o recunoaºtere, vrând
parcã sã descopãr cine ºtie ce. Salba de
stânci bizare ºi colþuroase, pe care mã
deplasam cãþãrându-mã sau, dacã nu,
mergând în patru labe ori pe fund,
pãreau prãvãlite în mare de o forþã
nemaiîntâlnitã. Privind în jos, marea
parcã clocotea, luptându-se înverºunat
cu muntele. Apa înspumatã gemea ºi se
împletea în ºuvoaie groase, dându-mi
ameþeli. Totul în jur îmbrãcase tristele ºi
ponositele straie cenuºii. Cerul pãrea
învelit într-o mantie de fum, iar marea în
depãrtãri arãta ca plumbul topit. Aºa am
regãsit Marea Neagrã a doua oarã când
am ajuns în Crimeea. Cu toate acestea,
dintotdeauna marea m-a fascinat. Fie
când era foarte agitatã sau prea liniºtitã,
fie cã n-am mai vãzut-o de ani buni de
zile sau cã dãdeam ochii cu ea zi de zi,

Din nou la �peºterealã�Din nou la �peºterealã�
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într-o perioadã mai lungã de timp, pentru
mine a fost ºi rãmâne ceva misterios. În
apropierea mãrii am fost tot timpul mai
liniºtit, mai lucid, mai gânditor ºi cu o
mai mare poftã de viaþã. Lângã ea m-am
simþit ca sub protecþia unui prieten bun ºi
foarte puternic, dar care, când se supãrã,
face ravagii. M-am aplecat ºi, cu palma
fãcutã cãuº, am luat puþinã apã ºi am
gustat-o. Poate e un obicei prost, pãstrat
încã din copilãrie, însã n-a fost decât o
reacþie de moment. Ca atunci când te
revezi cu cineva la care þii mult: îi strângi
mâna, îl sãruþi ºi îl îmbrãþiºezi.

ªi, totuºi, Marea Neagrã nu e neagrã.
Plecând din nou la cãutat de peºteri în
malul stâncos, de aceastã datã cu barca,
mi s-a înfãþiºat cu totul altfel. Croaziera
aceea sã fi durat toatã ziua ºi tot nu te-
ai fi sãturat de privit ºi de admirat. Dupã
fiecare proeminenþã a þãrmului peisajul
excela în exotism, apãrând tot mai multe
specii de arbori ºi plante. Fiecare stâncã
avea farmecul sãu ºi forme cãrora le
puteai atribui fel de fel de înfãþiºãri.
Nuanþele de verde ale vegetalelor, cele de
galben-auriu ale munþilor, precum ºi cele
de albastru ale apei mãrii, dãdeau
fiecãrui colþiºor un aspect mirific. Marea
îþi mai oferea o altã încântare privind-o
în adâncime. Zeci, poate sute de meduze
roiau în jurul bãrcii, ca niºte flori alb-
imaculate cu petalele poleite de un roz
aprins pânã la violet. Unele erau tran-
sparente, altele gri deschis cu irizaþii
roºii-ruginii, apropiindu-se ca mãrime de
dimensiunile umbrelelor obiºnuite.
Aglomerarea aceea de celenterate pe
fundalul azuriu al apei, într-o imagine
staticã, arãta ca un material de cãmaºã
hawaiianã.

S-au scurs încã opt ani. N-am mai
ajuns la mare, nici mãcar la noi pe
litoral. Îmi era tare dor sã o revãd ºi am
fãcut-o. Tot în Crimeea, dar primul
contact l-am avut în Ucraina, la Zatoka,
lângã Odessa. O uliþã nisipoasã mãrgi-
nitã de tarabele negustorilor ruºi, ucrai-
neni, tãtari ºi chinezi unde se vindea
orice din categoria mâncare, bãuturã,
suveniruri, m-a condus pe o plajã ticsitã
de oameni în imediata apropiere a gurii
de vãrsare a Nistrului în Marea Neagrã.
Ce-am fãcut, ce n-am fãcut, am ajuns la
Marea Azov, dupã o serie de aventuri
prin Munþii Yaila. Dar faptul cã mai poþi
sã înnoptezi pe plajã la adãpostul stânci-
lor, în cântecul valurilor ºi la lumina
lunii, sã te trezeºti când soarele roºu par-
cã creºte din mare, în zgomotele fãcute de
pescãruºi în timpul ritualurilor de împe-
rechere ºi care abia aºteaptã sã-þi fure
mâncarea uitatã lângã sacul de dormit,
meritã toatã osteneala de a ajunge acolo.

Primele mele aventuri din Crimeea
s-au concretizat într-o carte de cãlãtorie.
Coperta consta într-un peisaj marin,
redat la fel de frumos de obiectivul
aparatului de fotografiat cât ºi de mâna
pictorului Ivan Aivazovsky. Înainte de
tipãrire, deserventul respectivei tiparniþe
m-a invitat ca sã-mi dau cu pãrerea
vizavi de culori. �Domnule, i-am spus,
marea, e cam roºie! Pãi nu e Marea
Roºie, m-a întrebat individul. Nu dom-
nule e Marea Neagrã! ªi-atunci s-o
facem neagrã? Nu! Albastrã, cã e mai
albastrã decât orice albastru�.

31 august - 1 septembrie. Începem
prospecþiunile de suprafaþã pe coastele
cuprinse între Novyi Svet ºi Sudak cu
scopul de a descoperi noi peºteri ºi

avene de abraziune marinã. Deplasãrile
sunt efectuate cu barcã cu motor pentru
o mai bunã operativitate ºi pentru a ne
facilita accesul pe malurile stâncoase ºi
foarte abrupte. Sunt descoperite trei peº-
teri de abraziune marinã de dimensiuni
modeste ºi un aven cu un puþ unic de
aproximativ 20 m care debuºeazã într-o
salã inundatã de apa mãrii. Se parcurg o
serie de alte peºteri de abraziune marinã
deja cunoscute.

2 septembrie. Ne deplasãm în zona
Karadag într-o croazierã de douã ore cu
un vaporaº, în vederea localizãrii vizuale
de cavitãþi de abraziune marinã, pentru
obiectul unui proiect de explorãri vii-
toare. Se viziteazã oraºul Feodosia ºi
galeria pictorului Ivan Aivazovski, apoi
se pleacã spre strâmtoarea Kerci. Tabãra
este instalatã la malul Mãrii Azov, lângã
localitatea Kamieskoe. Ziua se încheie cu
vizitarea câtorva peºteri de abraziune
marinã, de mici dimensiuni, dezvoltate în
calcare recifale bogate în oxizi de fier.

3 septembrie. Ridicãm tabãra de la
malul Mãrii Azov ºi pornim spre oraºul
Dzankoj (N peninsulei) ºi apoi spre
istmul Perekop pe unde am pãrãsit
Peninsula Crimeea. Urmeazã traseul
Kherson - Mykolaiv - Odessa - Zatoka.

4-5 septembrie. Tatarbunari - Ismail
- Reni - Galaþi - Buzãu - Siriu - Întorsura
Buzãului - Sfântu Gheorghe - Braºov -
Sighiºoara - Târgu Mureº - Turda - Cluj
Napoca - Oradea.

Mulþumiri sponsorilor:
� S.C. FASTY & RO � BRAªOV � S.C.
FRIGOEXPRES S.A. � ORADEA �
TREND FURNITURE S.R.L. � CLUJ
NAPOCA � PIZZERIA AMANTE �
ORADEA � ONYX TOUR �
SIMFEROPOL

Participanþi:
� Agnes Fekete � independent
� Alexandru Fekete � Crysis Oradea,

C.S.A. Cluj Napoca, I.S.E.R. Cluj-
Napoca, F.R.S.

� Dorin Lazãr � Cristal Oradea,
F.R.S.

� Ildiko Kovats � independent
� Lucian Buºu � A.S. Focul Viu

Bucureºti, Cristal Oradea, Omega
Cluj Napoca, S.A.S., F.R.S.

� Marta Vremir � independent
� Matyias Vremir � membru onoare

C.S.A. Cluj Napoca, F.R.S., mem-
bru Asociaþia Ucraineanã de
Speologie

� Raluca Banþa � Cristal Oradea,
F.R.S.

Din nou la �peºterealã�Din nou la �peºterealã�
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Introducere ºi istoricul cercetãrilor
Primele explorãri de peºteri în zonã sunt
realizate de membrii C.S. SPEOTIMIª
începând cu anul 1979. Cavitãþile des-
coperite au fost topografiate ºi înregis-
trate în Cadastrul Naþional al Peºterilor
din cadrul ISER Bucureºti. Pe baza
acestor cercetãri, Kalitzki Lothar ºi
Simion Lugojan publicã studii despre
carstul Platoului Brãdet, Valea Jitinului
ºi zona Vãii Vidra. Acþiunile de explo-
rare a carstului din ultimii 5 ani aduc 12
cavitãþi noi în versantul drept al Jitinului
ºi sau bazat în principal pe un studiu al
evoluþiei acviferului din Platoul Brãdet
întocmit de Kalitzki Lothar.

Avenul de sub Culmea Neagrã (2235/
41) a fost descoperit în data de 19 iulie
2003. Foarte succint, istoricul cercetãrilor
acestui aven este urmãtorul:
� 2003 � se exploreazã pânã la sifon ºi

se topografiazã pânã la baza puþului
denumit Fântâna (a se vedea harta);

� 2004 � se topografiazã pânã la intra-
rea în penultimul puþ;

� 2005 � se topografiazã pânã la sifon
ºi se încep explorãrile sistemului de
hornuri de la -190 m;

� 2006 � se forteazã sifonul terminal
farã succes, se descoperã mici ra-
muri secundare ºi se reechipeazã
majoritatea puþurilor;

� 2007 � se retopografiazã pasajele
cunoscute din aven. Se exploreazã,
topografiazã, studiazã complex suc-
cesiunea de hornuri tributare Sãlii
Mari între cotele -115 m ºi -30 m ºi
se continuã explorarea sistemului de
hornuri de la cota -190 m.

Localizare
Arealul carstic este situat în partea
nordicã a Munþilor Aninei, în bazinul
hidrografic Jitin, ºi constã într-un mic
platou de aproximativ 1 kmp suspendat
în versantul estic al Vãii Jitin, aval de
Izbucul Jitinului, încadrat de Culmea
Polom ºi Culmea Neagrã. Este separat
hidrogeologic ºi geografic de platoul

Brãdet, acesta din urmã fiind situat la est
de Culmea Polom. Avenul de sub Culmea
Neagrã este situat în mijlocul acestui
platou în apropierea confluenþei Ogaºului
Sec cu Ogaºul Sorburilor (vezi planul de
mai jos).

Geologie
Datele geologice de referinþã
(NÃSTÃSEANU et. al.), plaseazã
intrarea avenului în flancul drept al
sinclinalului Jitin, în marne de Crivina,
aparþinând perioadei valanginian din
cretacic. De la intrare ºi pânã la cota
-190 m se identificã în roca carstificabilã
incluziuni de silex (Fig. 1, Fig. 2) dis-
puse sub formã de strate având grosimi
variabile (maxim 10 cm grosime), în
general uniform.

Prezenþa constantã în sectorul mij-
lociu ºi superior al avenului a incluzi-
unilor de silex dispuse stratiform ridicã

Speleogeneza
Avenului de sub Culmea Neagrã

ºi evoluþia acviferului carstic aferent
Izbucului de sub Muntele Polom

Mihai BURDAN, Remus FILIP, Francisc MASEC, Pal - ªtefan MURVAY � �Speotimiº� Timiºoara

un semn de întrebare legat de tipul de
calcare. Calcarele aparþin probabil unei
perioade mai recente din cretacic, haute-
rivian (marnocalcare ºi calcare cu sili-
cifieri). În peretele lateral estic al puþului
denumit Duºul, la baza acestuia, se
identificã o cochilie de amonit comunã
ambelor perioade geologice amintite.

Contextul hidrogeologic actual
Acviferul se descarcã print-o exurgenþã
� Izbucul de sub Muntele Polom (Fig. 3)
� situatã imediat deasupra de nivelul de
bazã local tributar Jitinului. Valea
Jitinului, deºi faþã de vãile Liºavei ºi
Gârliºtei este o vale suspendatã cu apro-
ximativ 100 m altitudine relativã, de-
terminã nivelul de bazã local faþã de
acviferul analizat. Arealul carstic se pre-
zintã ca un platou suspendat faþã de
nivelul de bazã local la o altitudine
relativã de pânã la 250 m.
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Cele douã vãi care se regãsesc în
platou sunt orientate SN ºi le denumim
Ogaºul Sec ºi Ogaºul Sorburilor. Dupã
confluenþã, vãile strãbat în continuare
platoul pe un tronson sec ºi intrã în ba-
zinul de recepþie al Ogaºului Izvorului. În
momentul de faþã Ogaºul Sec (valea pe
care este situat avenul) este sec pe tot
tronsonul lui inclusiv pe porþiunea din
amonte de contactul necarstificabil / car-
stificabil. La est de Ogaºul Sec se gãseº-
te Ogaºul Sorburilor, care aflueazã cu
Ogaºul Sec la aproximativ 250 m aval de
intrarea în Avenul de sub Culmea Neagrã.
Ogaºul Sorburilor este intermitent activ
în partea sa superioarã, pe necarstificabil.
Mai jos de contactul necarstificabil /car-

stificabil apele ogaºului se infiltreazã prin
numeroase sorburi, cel mai din aval
(ultimul folosit de ape) fiind situat la
aproximativ 100 m distanþã de intrarea în
Avenul de sub Culmea Neagrã. Datã fiind
distanþa micã dintre ultimele sorburi ºi
ramura din aven temporar activã ascen-
dentã � pornind de la sifon în sus � (par-
þial exploratã) considerãm cã existã un
drenaj al apelor dinspre sorburi spre
ramura amintitã mai sus. În sprijinul
acestei ipoteze vine ºi descoperirea pe
ramura activã presifon a numeroase se-
minþe ºi a unei broscuþe ce au fot probabil
aduse aici de ape prin sorburi. Sistemul
de galerii ºi hornuri are un caracter sub-
fosil. Sifonul aflat în terminusul aval
actual al avenului este permanent. Prece-
dat de o galerie cu aspect de tunel de pre-
siune de aproximativ 1,5 m diametru,
sifonul este situat la nivelul pânzei frea-
tice actuale. Nivelul apei la sifon osci-
leazã maxim 20 cm între etiaj si viiturã.

Activul final din aven urmeazã un
drenaj la nivelul pânzei freatice spre
Izbucul de sub Muntele Polom, situat la
~1 km distanþã aerianã înspre vest. De-a
lungul unei falii majore situate la sud de
Culmea Neagrã întâlnim câteva doline
dispuse liniar, dar majoritatea sunt situate
aleator în flancul estic al sinclinalului.
Dispunerea haoticã a dolinelor implicã
existenþa unor multiple reþele de puþuri ºi
galerii independente ca traseu spre pânza
freaticã. Drenajul acviferului este preluat
de-a lungul contactului necarstificabil /
carstificabil situat în partea de nord (falia
Reºiþa - Caraºova) ºi având ca exurgenþã
Izbucul de sub Muntele Polom. În perioa-
dele de viiturã, debitul maxim al colecto-
rului final care pãtrunde în sifonul din
Avenul de sub Culmea Neagrã este de
pânã la 5 l/min, adicã 0,4% din debitul la
viiturã a exurgenþei de la Izbucul de sub
Muntele Polom care poate atinge ºi 20 l/s.

Infiltraþia difuzã a apelor în platou
constituie calea principalã de alimentare
a exurgenþelor acviferului.

Limitele acviferului carstic
Acviferul carstic de la nivelul platoului în
care se gãseºte avenul este un acvifer
carstic izolat de acviferul Platoului
Brãdet. Limita sud-esticã coincide cu
limita geograficã între bazinele Jitin ºi
Gârliºte ºi se aflã de-a lungul Culmii
Polom. Pachetul de calcare situat la est de
Culmea Polom este ridicat de anticlinalul
Polom ºi intrã în constituþia acviferului
Platoului Brãdet. De-a lungul anticli-
nalului Polom (Fig. 4) afloreazã pachetul

necarstificabil situat la baza acestui
sediment carstificabil. Pe acest pachet
necarstificabil se aflã zona de obârºie a
Ogaºului Sec, Ogaºului Sorburilor ºi a
Izbucului Bran. Datoritã aceastei alimen-
tãri de pe roci necarstificabile acviferul
analizat este un acvifer binar. Limita
nord-esticã este datã de o falie de decro-
ºare situatã între anticlinalul Polom ºi
Falia Reºiþa - Caraºova. La nord avem ca
limitã falia Reºiþa-Caraºova.

Descãrcarea acviferului se face,
dupã cum am mai precizat, prin Izbucul
de sub Muntele Polom aflat în versantul
Jitinului. Falia de decroºare permite cir-
culaþia apelor dintre platoul Brãdet spre
Bazinul Jitinului alimentând Ogaºul
Izvorului cu apã saturatã (acest lucru
este dovedit de prezenþa depunerilor de
travertin de-a lungul Vãii Ogaºului) farã
o legãturã cu acviferul analizat. Limita
sudicã este datã de valea Bran, alimen-
tatã intermitent prin izvorul Bran de pe
pachetul necarstificabil amintit.

Nivelul de bazã local
Nivelul de bazã local este dat de Valea
Jitinului. Exurgenþa acviferului este
Izbucul de sub Muntele Polom. Exis-
tenþa cavitãþilor etajate fosile deasupra
exurgenþei temporar active � Izbucul de
sub Muntele Polom este un argument al
coborârii nivelului de bazã local. Sifonul
aflat în terminusul aval actual al Ave-
nului de sub Culmea Neagrã este situat
la nivelul pânzei freatice. Nivelul apei la
sifon oscileazã maxim 20 cm între etiaj
ºi viiturã. Sifonul este precedat de o
galerie cu aspect de tunel de presiune.
Probabil secarea permanentã a acestui
tunel s-a fãcut foarte recent o datã cu
drenajul exurgenþei Izbucul de sub
muntele Polom, nu prin intrarea peºterii
exurgente ci prin fisuri situate în ver-
santul Jitinului sub intrare.

Evoluþia acviferului carstic
Acviferul carstic studiat a cunoscut trei
etape în formarea sa. Prezentãm în
continuare aceste etape.

Avenul de sub Culmea NeagrãAvenul de sub Culmea Neagrã

Fig. 1. Silex dispus stratiform pe ramura
de hornuri tributarã Sãlii mari, cota 55 m

Fig. 2. Silex dispus stratiform la baza
primului puþ, cota 35 m

Fig. 3. Izbucul de sub Muntele Polom

Fig.4. Anticlinalul Polom
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I. Cronologic, într-un moment ante-
rior în care nivelul de bazã local era în
dreptul exurgenþelor fosile superioare
ale Izbucului de sub Muntele Polom (de
ex. Peºtera Vulpii sau chiar mai sus �
altitudine relativã de 110 m), Izbucul
Jitinului era ºi el la un nivel superior
folosind câteva exurgenþe în prezent
fosile (6 identificate la altitudini relative
de aproximativ 60-80 m). În acea etapã
Ogaºul Sec ºi Ogaºul Sorburilor erau
permanent active ºi reprezentau calea de
drenaj principalã a platoului.

Exurgenþele de atunci ale Izbucului
de sub Muntele Polom erau alimentate
prin infiltraþie difuzã de pe un areal
restrâns din platou. La aceleaºi altitudini
relative sau descoperit încã douã exur-
genþe fosile de mici dimensiuni, situate în
versantul nordic al Culmii Negre, iar o
altã exurgenþã fosilã amonte de Izbucul
Polom. Acestea au fost alimentate prin
infiltraþie difuzã localã.

II. Coborârea Vãii Jitinului la nivele
inferioare condiþioneazã ºi coborârea
nivelului de bazã local ºi implicã pãrã-
sirea exurgenþelor superioare ºi coborâ-
rea treptatã la actualul nivel activ al
Izbucului de sub Muntele Polom. Con-
secutiv cu adâncirea Vãii Jitinului apare
infiltraþia difuzã independentã cu forma-
rea unor reþele de puþuri independente
spre pânza freaticã. Concomitent apare
scãderea debitelor celor douã vãi din
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rativ cu ale activului ajuns în aven
aprope de sifon doar sorburile din aval
sunt tributare sifonului din aven, restul,
cea mai mare parte, parcurg independent
pachetul de calcare spre pânza freaticã.

Speleogeneza Avenului de sub Culmea
Neagrã
Speleogeneza Avenului de sub Culmea
Neagrã apare, în contextul prezentat, de
datã recentã, când nivelul de bazã local
era la un nivel aproximativ acelaºi cu cel
actual.

Factorii responsabili de apariþia
cavernamentului sunt apele de infiltraþie
agresive ce au acþionat prin procese de
coroziune într-un pachet de calcare
cutate cu fracturi subverticale.

Stratele de calcar sunt orientate SSV-
NNE ºi sunt înclinate spre sinclinalul
Jitinului cu o pantã variabilã, între 70° la
intrarea avenului ºi 45° la cota -160 m.

Formarea avenului a fost condiþio-
natã tectonic. Galeriile ºi puþurile
cunoscute urmeazã o reþea impusã de
stratificaþie ºi sistemul de fracturi/falii
secundare locale. În aven se identificã
câteva falii/fracturi care au permis o
circulaþie rapidã a apei spre pânza
freaticã. Sala Mare, într-o secþiune
orizontalã orientatã cu axul mare pe
direcþia EV, este formatã pe o falie
secundarã de tensiune dispusã în plan
vertical, care la nivel de exocarst a
condus la formarea unei doline cu
dimensiunea de aproximativ 20/10 m,
aºezatã peste golul carstic existent la
aproximativ 90 m dedesubt. Tributar
acestei cãi de drenaj apele au fost
conduse de la suprafaþã pe traectul unei
fracturi lungi vizibile cam pe o distanþã
de 50 m, pe care sunt axate atât puþul
denumit Duºul cât ºi sistemul situat
deasupra Sãlii Mari - Hornurile Estice,
Turnul. Fractura este clar vizibilã pe
pereþii Turnului (Fig. 6).

Fântâna, puþ de 27 m prezintã o
secþiune orizontalã iniþial rotundã ce
capãtã, în partea sa inferioarã, o formã
elipticã. La fel, ultimul horn explorat

amonte de Turn prezintã secþiuni orizon-
tale cu formã fie elipticã în partea sa
superioarã, fie rotundã la baza lui. Pe
conturul eliptic se pun în evidenþã fie
fisuri dispuse la baza epicarstului, fie
procese de disoluþie pe feþe de strat.

Sistemul de galerii ºi hornuri are un
caracter subfosil. Apele care au contri-
buit la mãrirea cavernamentului în trecut
ºi prezent le împãrþim în trei categorii:
� de infiltraþie rapidã, la nivelul unor

foste sorburi pe traseul Ogaºului
Sec, respectiv Ogaºul Sorburilor, în
trecut permanent active;

� de infiltraþie difuzã, cu organizarea
unor cãi de drenaj secundare, înce-
pând cu baza epicarstului spre un
dren principal colector;

� apele ajunse în subteran prin pro-
cesul de condensare endocarsticã.

I. Infiltraþia rapidã
Intrarea avenului (Fig. 7) este la aproxi-
mativ 8 m altitudine relativã faþã de
fundul Vãii Ogaºului Sec. În prezent
acesta este seacã. Intrarea este de mici
dimensiuni ºi nu prezintã semne de
infiltrare organizatã. Secþiunea rotundã
a puþului la caþiva metri sub intrare ºi
canelurile (Fig. 8) prezente pe pereþii
puþului indicã un proces de condensare
endocarsticã cu deschiderea hornului
pornind de la baza epicarstului. În
schimb aceastã perforare a epicarstului
a contribuit la infiltrarea rapidã, nu
neaparat ºi organizatã a apei. Probabil
apele vãii au folosit primul puþ ca acces
prin reþeaua avenului spre pânza freaticã
localã. Mãrturie stau câteva diverticole
la diferite cote în pereþii puþului care
reprezintã cãi de drenaj ale apei prin
fisuri de la nivelul albiei vãii apropiate.

O altã fostã cale de infiltrare rapidã,
ce presupunem cã are un punct de infil-
trare tot pe Ogaºul Sec, a fost colmatatã
o datã cu fosilizarea. Explorarea sis-

platou, Ogaºul Sec ºi Ogaºul Sorburilor.
Acestea, iniþial permanent active, îºi
infiltreazã parþial apele în aven prin
intermediul unor fisuri tributare sec-
toarelor superioare ale avenului din
apropierea albiei acestora. Aceste sec-
toare de hornuri din aven erau în acel
moment abia schiþate. Descãrcarea acvi-
ferului se realizeazã atât prin Izbucul de
sub Muntele Polom cât ºi prin valea
formatã prin unirea Ogaºului Sec cu
Ogaºul Sorburilor la pãrãsirea zonei
carstice.

Probabil cã valea s-a menþinut activã
mult timp dupã formarea unei cãii inci-
piente de drenaj în subteran. Existenþa în
versantul nordic al platoului a unui
aspect torenþial pe valea formatã prin
unirea Ogaºului Sorburilor cu Ogaºul
Sec pe un tronson de aproximativ 100 m
diferenþã de nivel denotã cã pe când
valea era încã activã, pânza freaticã era
mult coborâtã aproape de cota actualã.

Secarea vãii s-a fãcut la stabilirea
actualului nivel de bazã local. Maturi-
zarea infiltraþiei difuze s-a fãcut conco-
mitent cu secarea acestei vãi.

III. Secarea permanentã a Ogaºului
Sec ºi intermitentã a Ogaºului Sorburilor
determinã concomitent ºi acoperirea par-
þialã a exocarstului cu depozite de argilã
având ca origine probabilã Pleistocenul.
Existã câteva câmpuri de lapiezuri pe
versanþii ogaºelor mai sus amintite ºi pe
Culmea Neagrã, respectiv în versanþii
dolinelor. Toate dolinele depoziteazã pe
fund cantitãþi mari de argilã.

Apele acviferului pãtrunse prin infil-
traþie difuzã urmeazã cãile de drenaj
independente spre pânza freaticã. Exur-
genþa se face numai prin Izbucul de sub
Muntele Polom. Multe din reþelele inde-
pendente de puþuri deschise la suprafaþa
carstului sunt acoperite cu depozite
considerabile de argilã (intrãri relicve).
Apele de pe Ogaºul Sorburilor ajunse pe
calcare pãrãsesc suprafaþa prin multe
sorburi pe o distanþã de aprox. 500 m
sector de vale. Judecând dupã debitele
de apã de pe Ogaºul Sorburilor compa-

Avenul de sub Culmea NeagrãAvenul de sub Culmea Neagrã

Fig. 6. Fractura vizibilã pe hornul numit
Turnul � imediat deasupra liniei

Fig. 7. Intrarea în
Avenul de sub Culmea Neagrã

Fig. 8 Caneluri de pe peretele
primului puþ
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temului de galerii ºi hornuri tributare
Sãlii Mari a adus informaþii importante
de morfologie carsticã legate de sistemul
analizat. La baza Turnului se identificã
o galerie formatã pe o fracturã care are
o morfologie de canion (Fig. 10), sãpat
în regim vados, cu mici rampe. Galeria,
în prezent temporar activã, prezintã
prãbuºiri masive recente care impiedicã
explorarea completã (Fig. 9). Pe aceastã
galerie au fost descoperite câteva oase
grupate la baza unui horn (Fig. 11, Fig.
12). Aºezarea oaselor întrun mic diver-
ticol suspendat ne face sã credem cã
descompunerea micuþului animal s-a
fãcut acolo în urma cãderii acestuia
printr-o fostã intrare, actualmente col-
matatã.

O a treia cale de infiltrare rapidã, ºi
singura intermitent organizatã în pre-
zent, se gãseºte pe Ogaºul Sorburilor.
Apele ajung la colectorul final chiar
înainte de sifon. Prezenþa numeroaselor
depuneri de calcit pe porþiunea dinspre
aval a acestuia presupune totuºi o com-
ponentã importantã datã ºi de infiltrarea
difuzã, pe lângã cea rapidã ºi organizatã.

II. Infiltraþia difuzã
Succesiunea de hornuri din amonte de
Turn ºi hornurile estice situate în aval de
Turn sunt hornuri tipice având ca punct
de plecare baza epicarstului. Hornurile
situate în amonte de Turn au fost explo-
rate pânã la cota -30 m ºi au secþiuni
orizontale fie eliptice, fie rotunde. Pasa-
jele de legãturã între aceste hornuri sunt
de dimensiuni reduse. În dreptul ultimu-
lui horn explorat la cota -30 m, la nivelul
exocarstului nu se identificã nimic
deosebit care sã aducã supoziþii legate
de existenþa unei infiltraþii concentrate
prin puþul situat dedesubt, iar aspectul
acestui horn este tipic pentru un horn
închis (�hidden shaft�). Hornurile estice
situate în aval de Turn prezintã mici
septe (sãpate de o apã iniþial puternic

acidã) peste care, în prezent, (prin
schimbarea caracterului apei din nesa-
turatã în suprasaturatã) s-au depus
cantitãþi uniform bogate de carbonat de
calciu. Schimbarea evidentã în timp a
pH-ului apei drenate de aceste hornuri
sa fãcut consecutiv schimbãrii climatice
ce a dus la acoperirea exocarstului.

III. Condensarea endocarsticã
În special în zona de perturbaþie clima-
ticã, pe puþul de la intrare se identificã
pe pereþi caneluri verticale lungi între-
rupte de muchii ascuþite paralele formate
prin prelingerea recentã a apei pe pereþi.

Morfologia acestora indicã prezenþa
apei acide prelinsã uniform pe întreg
conturul pereþilor având ca origine pro-
cesele de condensare endocarsticã. Alte
astfel de urme de condensare endocar-
sticã pot fi vãzute ºi pe tavanul puþului
de acces (Fig. 13). Apariþia intrãrii s-a
datorat tocmai acestui proces de coro-
ziune prin condensare endocarticã ºi
incaziunii.

În sprijinul unei geneze recente în
timp a avenului vine atât lipsa pasajelor
fosile cât ºi unele forme de coroziune cu
morfologie particularã. De la baza pri-
mului puþ ºi pânã la baza ultimului puþ

Avenul de sub Culmea NeagrãAvenul de sub Culmea Neagrã

Fig. 9. Colmatarea datoratã
prabuºirilor masive

Fig. 11. Oasele descoperite pe culuarul canionului

Fig. 12. Oasele descoperite
pe culuarul canionului

Fig. 13. Forme de coroziune
prin condens endocarstic

aflate pe tavanul puþului de accesFig. 10. Galeria cu aspect de canion
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se identificã martori de coroziune regre-
sivã pe ambii pereþi laterali ai puþurilor.
Acest tip de martori se regãseºte vag
schiþat pe hornul de deasupra de Sala
Mare, iar deasupra de Turn sistemul de
hornuri nu mai prezintã morfologic
acest tip de martori. Lipsa acestor mar-
tori de coroziune regresivã pledeazã
pentru o origine a apei amonte de hornul
denumit Turnul strict de la nivelul bazei
epicarstului farã o componentã exteri-
oarã de infiltraþie rapidã. Probabil
aceastã apã nu este la fel de agresivã iar
procesul de coroziune mult scãzut.

Apele de infiltraþie rapidã sunt res-
ponsabile chiar de la baza primului puþ
de intense procese de coroziune ale
cãror urme se disting prin rampe (de
obicei) simetrice de o parte ºi de alta a
axului longitudinal al puþurilor. Sunt
situate în pereþii laterali aproape la
fiecare puþ, intercalate întotdeauna între
douã sãritori/puþuri, uneori multiple,
succesive. Fiecare rampã este inclinatã,
sugerând un element comun cu o treaptã
antiteticã. Ele se întâlnesc la baza unei
sãritori/puþ aflat într-o progresivã adân-
cire ºi regresiune datoritã coroziunii re-
gresive (în principal). Din acest loc în
aval, apa a sãpat doar în partea mijlocie
a planºeului galeriei, pe o lãþime între
câþiva centimetri ºi un metru (în funcþie
de debit), niciodatã pe toatã lãþimea
galeriei, dizolvare necesarã ºi suficientã
pentru a pãrãsi martorii de coroziune
suspendaþi (Fig. 14, Fig. 15), în dreptul
buzei unei urmãtoare sãritori/puþ.

Cu excepþia unei rampe unice la
baza puþului noroios, rampele existente
sunt simetrice, atât ca nivel pe pereþii

laterali ai puþului la baza cãruia se gã-
sesc, cât ºi ca lungime (Tabelul 1 conþine
informaþii despre poziþionarea ºi dimen-
siunile acestori martori de coroziune
regresivã). Morfometria acestor martori
de coroziune apare fãrã legãturã cu
înãlþimea de cãdere a apei, find întâlniþi
ºi la baza unor sãritori cu înãlþime de
cãdere a apei între 1 ºi 2 m. Lipsa mar-
mitelor la baza puþurilor/sãritorilor,
reprezintã un alt argument cã procesul
eroziv a fost nesemnificativ. Practic apa
s-a prelins pe pereþii puþurilor, iar la baza
acestora a stagnat în mici bãlþi (Fig. 16).
Studiind aceºti martori de coroziune re-
gresivã comparativ dinspre amonte spre
aval se evidenþiazã o lungime aproxi-
mativ egalã între ele.

Ca un rezultat ne permitem sã apre-
ciem cã durata de formare a sectorului
superior (al doilea puþ, galeria de la baza

primului puþ) cât ºi a celui inferior din
aven, (ultimul puþ) a fost aceeaºi. Cu alte
cuvinte, de la începutul formãrii ave-
nului, pânza freaticã era aproximativ la
nivelul actual. Lungimea acestor rampe
pare influenþatã doar de pH (relativ
constant acid) ºi de timpul de acþiune.

Astfel de martori de coroziune au
fost întâlniþi în avene din masivul Picos
de Europa ºi pe sectoare de hornuri din
Mammoth Cave.

Ca ºi concluzie, aceste forme de
rampã înclinatã apar datoritã apei agre-
sive cu debit mic, iar prezenþa lor face
greu credibilã existenþa unei infiltrãri
organizate.

Un alt argument al regresiunii plan-
ºeului prin procese de coroziune este
fragmentarea puþurilor în mai multe
sãritori. Apa, prin prelingere a alungit

Avenul de sub Culmea NeagrãAvenul de sub Culmea Neagrã

Fig. 14. Martor de coroziune Fig. 15. Martor de coroziune
Fig. 17. Septã pe sistemul

tributar Sãlii Mari

Tabel 1 Martori de coroziune.
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puþurile dizolvând secvenþial sectoare
verticale consective. Tipic este baza
Sãlii Mari care prezintã o succesiune de
sãritori cu o dinamicã a regresiunii mult
mãritã. Detritusul organic cãzut de sus la
baza primului puþ permite prin descom-
punere creºterea cantitãþii de CO2, rezul-
tând creºterea agresivitãþii apei.

Galeria de legaturã între baza Puþului
Noroios ºi penultimul puþ se parcurge
dificil în ramonaj, în partea ei supe-
rioarã. Morfologia trãdeazã o curgere a
apei în regim iniþial inundat între fractu-
rile care au dus la formarea puþurilor, cu
formarea unui îngust tunel de presiune,
schiþat embriologic, care ulterior, prin
curgere vadoasã s-a adâncit uniform.
Studiind tunelele de presiune pe sectoa-
rele aflate în aval de Sala Mare (baza
Puþului Noroios, deasupra ultimului puþ
ºi în dreptul sifonului) remarcãm cã
dintre acestea tunelele de presiune situ-
ate superior sunt abia schiþate. Practic
procesul de coroziune în regim freatic,
depinzând de timp, a fost necesar la
început când sectorul aval era de mici
dimensiuni (imatur) ca o consecinþã a
slabei capacitãþi de drenaj. O datã cu
lãrgirea puþurilor axate pe fisuri ºi
procesul coroziv s-a oprit lãsând o
curgere liberã, vadoasã. Uniformitatea
adâncirii galeriei constituie un argument
în plus pentru o stabilitate climaticã în
perioada sãpãrii în regim vados, deci o
vârstã recentã. Galeria amonte de sifon
pe aproximativ 20 m are forma unui
tunel de presiune larg, de 150 cm dia-

metru. Ea reprezintã nivelul real al
pânzei freatice locale, care într-un timp
mult mai recent a coborat pe aproxi-
mativ 2 m lãsând subaerian acest tunel.

Existã ºi în amonte de Sala Mare
câteva septe de coroziune (Fig. 17) cea
mai de sus fiind situatã în partea de sus
a Turnului ( cota -55 m) dar lipsa etaje-
lor fosile cât ºi unele galerii de legãturã
între puþuri cu dimensiuni reduse, par-
curse dificil, presupun un regim inundat,
freatic iniþial, cu formarea septelor într-
un stadiu cu capacitate de drenaj extrem
de redusã, incipient.

Alungirea puþurilor s-a fãcut prin
procesul de coroziune în regim subae-
rian prin apa agresivã prelinsã doar pe
peretele prin care aceasta debuºa în
partea superioarã a puþului. Multe dintre
puþuri au avut ca promotor într-un stadiu
incipient fracturi subverticale pe care
apa circula pe verticalã. Ulterior alungi-
rea puþului în sens regresiv a urmat ga-
leria de alimentare cu apã a hornului
urmând coturile acesteia. Ca ºi conseci-
nþã se identificã puþuri cu axul longitu-
dinal fragmentat.

Concreþiunile întâlnite sunt puþine, iar
pe unele sectoare chiar lipsesc cu desã-
vârºire. Se observã mici stalactite, sta-
lalagmite, câteva coloane. Deosebite sunt
depunerile de carbonat de calciu pe pe-
reþii puþurilor pe care se prelinge apa, în
special pe sistemul de hornuri de lângã
sifon. În egalã mãsurã hornurile estice
situate aval de Turn prezintã pe pereþii pe
care se prelinge apa mult calcit.

Calcitul depus este un argument al
infiltrãrii difuze actuale prin epicarst.
Inerþia în traversarea epicarstului asigurã
un grad ridicat de saturaþie al apei.

Speleometrie
În momentul de faþã avenul este explorat
parþial, topografierea tututor galeriilor
parcurse stabilind o dezvoltare de 650 m
ºi o denivelare de 193 m. Extensia pro-
iectatã a galeriilor explorate este de 90 m.
Pentru topografiere s-au folosit Tandem
Suunto ºi lasermetru Bosch, cu excepþia
sectorului dintre cotele -120 m ºi -180 m
unde s-au folosit topoclinometru cu
busola Bezzard ºi ruletã metalicã.

Explorarea sistemului de hornuri
temporar active de la cota de -190 m care
aflueazã în colectorul principal este în
curs ºi presupunem existenþa unei dez-
voltãri cel puþin similare. Probabil pe sis-
temul presifon sistemul depãºeºte 1 km
dezvoltare totalã.
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Observaþii preliminare asupra
relaþiei dintre locuirea umanã în
peºterile din Valea Caraºului ºi

geomorfologia acestora
Mihaela VASILE � Universitatea de Vest din Timiºoara, Facultatea de Litere, Istorie ºi Teologie; �Prusik� Timiºoara

P rin studiul de faþã am dorit
crearea unei imagini cât mai
complete a ceea ce înseamnã

locuirea umanã în peºteri de-a lungul
timpului. Am pornit de la analiza cerce-
tãrilor arheologice efectuate pânã în
prezent, ºi am coroborat aceste date cu
cele legate de domeniul carstologiei,
ºtiinþa care se ocupã cu studiul reliefului
în care se formeazã peºteri. Lucrarea nu
se doreºte a fi o sintezã a celor publicate
deja ºi nici vreo concluzie în legãturã cu
locuirea umanã în peºteri. Ea încearcã,
prin abordarea aleasã, sã punã problema
aceasta dintr-o altã perspectivã, aceea a
importanþei factorilor de mediu interde-
pendenþi cu viaþa omului, în cazul de
faþã, a celor geomorfologici ºi topogra-
fici. Pe scurt, este important sã încercãm
sã gãsim �omul din spatele ciobului�, în
spiritul interdisciplinaritãþii arheologiei,
pentru a ne crea o imagine cât mai în-
treagã a evoluþiei acestuia.

Înainte de a face cunoscute demersu-
rile ºi rezultatele cercetãrii, este impor-
tantã prezentarea firului ghid al acesteia.
Astfel, iniþial s-a dorit o cercetate preli-
minarã la nivelul întregii zone bãnãþene
(judeþele Timiº, Caraº-Severin, o parte
din Arad ºi o parte din Mehedinþi),
analizând pe rând morfologia fiecãrei
peºteri cu urme de locuire ºi comparând-
o cu celelalte din zonã, în vederea sta-
bilirii statistice a unei dominante alese
de om pentru locuire. În faza de docu-
mentare, însã, am realizat amploarea
unei astfel de cercetãri, în primul rând,
iar în al doilea rând, lipsa în multe cazuri
a coordonatelor esenþiale necesare. Spre
exemplu, în zona Vãii Cernei repertoriul
arheologic numãrã 18 peºteri din totalul
de 190 semnalate în Catalogul Siste-
matic al Peºterilor din România realizat
în 1981. Prin urmare, în unele zone
numãrul de peºteri cu urme de locuire
este prea mic în comparaþie cu totalul ºi
o evaluare statisticã nu ar fi fost suficient
de relevantã. Aceastã lipsã a inventarului
arheologic se datoreazã în multe cazuri
ºi specificului evoluþiei epocilor, dar

trebuie precizat de asemenea, cã foarte
multe dintre peºteri nu au fost vãzute
�cu ochiul arheologului�. Astfel, munca
pe teren rãmâne impetuos necesarã
pentru elaborarea unei concluzii ge-
nerale.

Excluzând deocamdatã zonele cars-
tice cu marje de eroare, a rãmas în
vizorul statisticii zona Vãii Caraºului.
Aceasta pentru cã este un areal bine
delimitat, cu un numãr mare de peºteri
pe o suprafaþã nu foarte întinsã, dar în
primul rând pentru cã este o zonã în ale
cãrei peºteri s-a descoperit cam tot ce era
de descoperit, cel puþin prin periegeze.
Domnii R. Petrovszky, P. Rogozea ºi O.
Popescu îºi au cel mai mare merit în
acest sens, sprijiniþi de speologii de la
Asociaþia Exploratorii din Reºiþa. În
plus, ºi personal, cunosc bine zona cu
peºterile ei.

Caraºul este un râu ce strãbate în
partea de vest a þãrii judeþul Caraº-
Severin, prin apropiere de Reºiþa. Zona
Cheilor Caraºului, lungi de cca. 19 km,
taie transversal sinclinalul Reºiþa-
Moldova Nouã, cel mai mare bloc de
calcare din þara noastrã. De la izvor pânã
la cantonul silvic Jervani, Caraºul curge
spre nord tãindu-ºi albia mai întâi prin

ºisturi cristaline, apoi la contactul dintre
acestea ºi calcare. Mai jos de Jervani
râul coteºte spre vest ºi intrã în porþiunea
propriu-zisã de chei, iar dupã aproxima-
tiv 1,5 km revine în direcþia nord pe care
ºi-o menþine pânã în dreptul peºterii
Þolosu. În acest sector primeºte doi aflu-
enþi, Buhuiul pe stânga, apoi Comarnicul
pe dreapta ºi coteºte spre nord-vest par-
curgând depresiunea Prolaz. Înainte de
a ajunge sub Cetatea Turcului coteºte
din nou în direcþia sud-vest pentru ca
dupã câteva meandre puternice sã iasã în
depresiunea largã a Caraºovei (vezi
harta).1 De o parte ºi de alta a albiei se
întind M-þi Aninei constituind versantul
stâng ºi M-þi Domanului, constituind
versantul drept. Imaginea strict topo-
graficã descrisã mai sus este completatã
de rara frumuseþe a peisajului cãrãºan.
Poteca de pe malul stâng al râului ce
pleacã din dreptul podului Caraºova
trece când pe lângã pereþi abrupþi, când
prin poieniþe cu iarba. În multe locuri
peºterile se vãd chiar de la nivelul apei,
iar mai apoi, mergând mult în amonte, se
intrã pe sectorul sãlbatic, unde poteca
dispare, traseul trebuind parcurs prin
apã. Deasupra, platourile sunt domoale,
accesul pânã pe ele fiind mai dificil în
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unele locuri. Înãlþimile nu sunt foarte
mari ºi sunt parþial împãdurite, având
mai degrabã aspectul unor dealuri.

Acum, cã avem o viziune asupra
cadrului geografic, putem detalia.
Numãrul total de peºteri cuprins în
Catalogul Sistematic al Peºterilor din
România realizat în 1981, este de 103
(un catalog mai recent care sã fi înregis-
trat ceea ce s-a mai explorat speologic
de atunci nu existã încã, dar descoperi-
rile nu sunt atât de numeroase încât sã
poatã schimba datele �ecuaþiei� noas-
tre), formate în ambii versanþi ai Cheilor
Caraºului, iar dintre acestea, în 19 au
fost identificate urme de locuire. Am
analizat fiecare dintre peºteri în funcþie
de mai mulþi parametri, ºi anume:
altitudinea relativã (distanþa la care este
peºtera în versant, calculatã de la nivelul
albiei râului) (tabel A), dezvoltarea
peºterii (lungimea cumulatã a tuturor
galeriilor) (tabel B), orientarea intrãrii
(tabel C), numãrul deschiderilor (tabel
D), mãrimea deschiderilor (tabel E),
înclinaþia peºterii (ascendentã sau
descendentã) (tabel F), tipul peºterii
(fosilã � fãrã curs de apã subteran /
activã � cu curs de apã subteran) (tabel
G). Am calculat apoi procentual numã-
rul de peºteri cu urme de locuire raportat
la numãrul total, în funcþie de varia-
bilele fiecãrui parametru.

Astfel, reiese cã în funcþie de altitu-
dinea relativã, cele mai locuite peºteri de
pe Valea Caraºului sunt cele situate între
10-50 m deasupra nivelului râului.
Aceastã situare în versant este deja în
pãdure (în multe locuri, chiar pe malurie
râului nu este pãdure, sunt fie poieniþe
din loc în loc, fie abrupturi calcaroase)
ºi rãmâne în acelaºi timp aproape de apã
(de care cu siguranþã era primordialã
nevoie); dar nu prea aproape cum ne
aratã cealaltã extremã a statisticii: nici o
peºterã la altitudinea cuprinsã între 0 -
10 m. Explicaþii pentru aceastã din urmã
situaþie pot fi mai multe: în primul rând
mai aproape de apã înseamnã mai frig;
în al doilea rând exista pericolul unei
viituri pe râu, care sã sifoneze parþial sau
total intrarea în peºterã; în al treilea
rând, peºterile situate mai jos ca altitu-
dine în vale sunt peºteri mai tinere decât
cele din versant, ele sunt încã în forma-
re, pot avea râu subteran, sunt supuse
încã transformãrilor.

Contrar aºteptãrilor, studiul a relevat
într-un procent foarte mare locuirea în
peºterile cele mai lungi din versant, cele
peste 200 m ºi în cel mai mic procent în

A. Altitudinea relativã
Altitudinea P. cu

inventar
P. fãrã

inventar
Total p. Ponderea p. locuite,

din total
0 - 10 m 0 14 14 0 %
10 - 50 m 7 23 30 23 %
50 - 100 m 5 30 35 14 %
peste 100 m 4 15 19 21 %
*2 p. repertoriate nu au precizatã altitudinea relativã
*1 p. repertoriatã nu a fost identificatã pe teren
*2 p. fãrã inventar nu au precizatã altitudinea relativã

B. Dezvoltarea peºterii
Dezvoltarea P. cu

inventar
P. fãrã

inventar
Total p. Ponderea p. locuite,

din total
0 - 50 m 3 71 74 4 %
50 - 100 m 2 8 10 20 %
100 - 200 m 4 2 6 66 %
peste 200 m 10 2 12 83 %
neprecizatã 1

C. Numãrul deschiderilor
Deschideri P. cu

inventar
P. fãrã

inventar
Total p. Ponderea p. locuite,

din total
una 13 61 74 17 %
mai multe 5 22 27 18 %
neprecizat 1 1

F. Înclinaþia galeriilor
Înclinaþia P. cu

inventar
P. fãrã

inventar
Total p. Ponderea p. locuite,

din total
pozitivã 10 28 38 26 %
negativã 2 29 31 6 %
neprecizatã 7 27

G. Tipul peºterii
Tipul P. cu

inventar
P. fãrã

inventar
Total p. Ponderea p.locuite,

din total
fosilã 15 61 76 19 %
activã 0 9 9 0 %
neprecizat 4 14

peºterile cu dezvoltare între 0-50 m.
Spun contrar aºteptãrilor, deoarece sãpã-
turile arheologice au dovedit cã locuirea
cea mai intensã era în zona de intrare a
peºterii, iar de aici, întrebarea: de ce ar

mai avea nevoie de restul peºterii?
Logica, dar ºi mãrturiile aratã cã spaþiul
cel mai prielnic pentru locuire era (ºi
este încã) cel pânã la 10-20 m în adâncul
peºterii, în funcþie de mãrimea intrãrii

D. Mãrimea deschiderilor
1. P. nr. 1 din Dealul
Socolovãþ

4m,h /3m,l

2. P. Cerbului �intrare mare�
3. P. Fugarilor 8m,h /8m,l
4. P. Liliecilor 10m,h /8m,l
5. P. Mãrghitas 5m,h /5m,l
6. P. Vraska 2m,h /2,70m,l
7. P. 2 Mai 5m,h /5m,l
8. P. nr. 7 din Dealul
Ciopleaia

4m,h /10m,l

E. Orientarea intrãrilor
1. P. nr. 1 din Dealul
Socolovãþ

E

2. P. Cerbului V
3. P. Cuptorul Porcului V
4. P. Fugarilor ESE
5. P. Mãrghitas VSV
6. P. Popovãþ V
7. P. Vraska NNE
8. P. Racoviþã V
9. P. 2 Mai SE

Locuire umanã în peºterile din Valea CaraºuluiLocuire umanã în peºterile din Valea Caraºului
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acesteia. Mai departe, începea misterul
pentru multe comunitãþi, dupã cum par
sã o dovedeascã picturile rupestre din
alte peºteri de pe teritoriul României ºi
din alte zone.

În aceste condiþii, pentru a gãsi o
explicaþie, am verificat dacã peºterile cu
cea mai mare lungime sunt aceleaºi cu
cele care au ºi cea mai mare deschidere
(cu toate cã aceasta nu este o regulã în
morfologia peºterii, în general). Aceastã
ipotezã s-a dovedit adevãratã în condi-
þiile informaþiilor avute: P. Fugarilor
-243 m ºi 8/8 deschidere; P. Liliecilor
-640 m ºi 10/8 deschidere; P. Mãrghitaº
-254 m ºi 5/5 deschidere, sunt câteva
exemple. Putem concluziona, cu rezerve
însã, cã în Valea Caraºului, peºterile cu
cea mai mare deschidere coincid parþial
cu cele cu cea mai mare dezvoltare,
aceasta fiind ºi explicaþia rezultatelor
statistice privind criteriul avut în vedere.

În ceea ce priveºte numãrul deschi-
derilor nu putem afirma, din câte se
vede, cã era preferatã peºtera cu una sau
cea cu mai multe intrãri; cu toate cã mai
multe intrãri înseamnã curent mai intens
în acea zonã. Lipsa preferinþei pentru o
variantã sau alta se poate datora ºi
faptului cã poate nu se dormea chiar la
intrare, deci circulaþia aerului nu avea
importanþã. Mai mult, în sprijinul afir-
maþiei cã nu este mai confortabil dormi-
tul în zona de intrare vin ºi argumentele
climatologiei subterane, ramurã a speo-
logiei. Aerul rece va sta în cavitate întot-
deauna pe la nivelul planºeului, pe când
aerul cald se ridicã indiferent de sensul
ºi intensitatea circulaþiei acestuia, care
diferã în funcþie de anotimp ºi de morfo-
logia peºterii.2

Cu toate cã în funcþie de acest cri-
teriu nu avem datele tuturor peºterilor
repertoriate arheologic � cât despre res-
tul, nu avem deloc � nu se poate ignora
faptul cã intrarea tuturor celor 8 peºteri
menþionate mai sus este foarte mare, de-
pãºind în toate cazurile înãlþimea unui
om modern. Deducþia logicã vine astfel
clarã: era nevoie de spaþiu (de obicei,
dacã intrarea este mare ºi galeria princi-
palã ce urmeazã acestea este mare) ºi era
nevoie de luminã cât mai adânc în cavi-
tate (spre exemplu, intrarea în Peºtera
Cerbului permite luminarea difuzã pânã
la 35 m profunzime).

Criteriul orientãrii intrãrii în peºterã
nu a putut fi nici el exploatat în vederea
stabilirii statistice a dominantei, din
aceeaºi lipsã de informaþie. Cu toate
acestea, cele 9 peºteri ale cãror date

legate de orientare le avem, aratã o
preponderenþã a celor cu deschiderea
spre vest (5 peºteri din 9). Studiind harta
Cheilor Caraºului am constatat cã majo-
ritatea peºterilor locuite (12 din 19) se
aflã în versantul drept, versant orientat
pe mare parte din lungimea lui spre vest.
Astfel ºi multe din peºterile acestui
versant au deschiderea orientatã spre
acelaºi punct cardinal, aceasta fiind ºi
explicaþia pentru cele 5 peºteri menþio-
nate. Totuºi discuþia asupra unei posibile
orientãri �preferate� rãmâne deschisã,
atâta timp cât datele nu sunt considerate
suficiente.

În cazul înclinaþiei situaþia se aratã
destul de clarã ºi oferã ºi o explicaþie
pertinentã: erau alese în majoritate
peºterile ascendente pentru cã sunt mai
calde. Climatologia subteranã comple-
teazã cu informaþia cã în peºterile
ascendente existã circulaþie a aerului
doar vara (când în peºterã este mai frig
decât afarã, aerul cald intrând la nivelul
tavanului, pentru a înlocui aerul rece din
cavitate), iar în anotimpul friguros
(!glaciaþiunea � �anotimp permanent
friguros�) aerul cald stagneazã în peºterã
din porþiunea ce depãºeºte ca denivelare
pozitivã înãlþimea intrãrii în peºterã.3

Locuirea în peºterile active a fost
evitatã din urmãtoarele motive: este
mult mai frig în interiorul acestora (mai
ales dacã apa vine de la suprafaþã),
existã pericolul de viiturã, zgomotul
fãcut de un râu într-o cavitate este asur-
zitor, de asemenea circulaþia curenþilor
de aer aduºi de apã este mai mare ºi
umiditatea se apropie de 100 %.

Având aceste informaþii la îndemânã
acum, putem încerca a desprinde ima-
ginea idealã a �peºterii-cãmin�: ea
trebuie sã fie la peste 10 m deasupra
nivelului râului, dar nici prea sus în
versant, sã fie destul de mare cu o intrare
care sã depãºeascã înãlþimea omului, sã
fie o peºterã ascendentã ºi sã nu aibã
curs de apã subteran. Fireºte, nu pot
întruni toate aceleaºi caracteristici.
Fiecare peºterã poate diferi de cealaltã,
atât prin morfologia ei, cât ºi prin ampla-
sarea în versant. La rândul lor, aceºti
factori depind de întreaga structurã a
reliefului calcaros înconjurãtor, care ºi el
depinde de sistemul hidrografic ºi de
climã. Se vede astfel un întreg lanþ de
interdependenþe, de care omul nu a putut
ºi nu poate face abstracþie. Scopul cerce-
tãrii este, în acest context, crearea unei
imagini de ansamblu în legãturã cu
relevanþa factorilor geomorfologici ºi

topografici pentru locuirea umanã în
peºteri, statistica fiind instrumentul
potrivit pe care l-am folosit.

Concluzia ce reiese din cele expuse
anterior se aplicã, în primul rând, zonei
Vãii Caraºului: existau peºteri ce erau
evitate din motive cunoscute atunci, ca
ºi acum ºi existau peºteri ce erau pre-
ferate pentru un anumit �confort� mate-
rial sau psihologic ce îl ofereau.

Aceastã concluzie constituie toto-
datã un punct de plecare pentru o posi-
bilã generalizare ºi de aici urmãtoarea
întrebare: poate exista o imagine proto-
tip a peºterilor ce au fost locuite? Rãs-
punsul acestei întrebãri s-a dovedit a fi
deosebit de complex, dar poate veni de
la arheologia mediului înconjurãtor
(�enviromental archeology�); generali-
zarea necesitã, însã, luarea în calcul al
unui eºantion mai mare de peºteri, din
zone geografice diferite, în care sã se
analizeze ºi variabilele legate de exo-
carst, iar pentru a avea toate datele este
nevoie încã de multã muncã pe teren. Pe
viitor însã, ne propunem continuarea
cercetãrii prin extinderea ei la nivelul
întregului areal carstic românesc.

Note bibliografice:
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Date generale
Peºtera de la Izvorul Tãuºoarelor este
situatã în SV Munþilor Rodnei, în ver-
santul stâng al Vãii Izvorul Tãuºoarelor
(afluent al Vãii Gersa), la o altitudine
absolutã de 965 m, în apropierea Masi-
vului Bârlea.

Accesul la peºterã se face din drumul
Nãsãud - Sângeorz Bãi, urcând din satul
Rebriºoara circa 26 km pe Valea Gersa.
Fiind declaratã Monument al Naturii,
peºtera este închisã ºi vizitarea ei se
poate face numai cu aprobarea Acade-
miei Române, prin Institutul de Speo-
logie �Emil Racoviþã� Cluj-Napoca, în
prezenþa unui ghid.

Genezã ºi carstologie
Din punct de vedere geologic, în vecinã-
tatea peºterii afloreazã depozitele sedi-
mentare paleogene-priabonian (calcare
lumaselice, calcare grezoase cu inter-
calaþii de ºisturi bituminoase ºi gresii
calcaroase), care se dispun transgresiv ºi
discordant peste cristalinul Munþilor
Rodnei, format din roci magmatice ºi
metamorfice (substratul impermeabil).

Contactul dintre aceste douã unitãþi se
face de-a lungul unei falii cu orientare
N-S.

Genetic, peºtera se încadreazã în
categoria cavitãþilor de pasaj interfluvial
(Onac ºi Pompei, 1994). Cavitatea fiind
o captare carsticã pentru apele Vãii
Izvorul Tãuºoarelor ce se pierd în sub-
teran pe o lungime de circa 300 m
amonte de intrarea în peºterã, pe malul
stâng al pârâului. Resurgenþa celor 4
râuri subterane (respectiv cele din
Galeria de Înaintare, Sala Muntelui,
Galeria Belgienilor ºi Galeria Gipsului)
se aflã la o depãrtare de 4,8 km la
Izvorul Rece în Valea Telciºorului
(550 m altitudine), aceasta fiind demon-
stratã prin colorare cu fluoresceinã la
01.12.1957. Dupã descoperirea Peºterii
Jgheabul lui Zalion de cãtre învãþãtorul
Leon Bârte, care de altfel a descoperit ºi
Peºtera de la Izvorul Tãuºoarelor, urma-
tã de colorarea cu fluoresceinã a râului
subteran (în 18.07.1958), s-a demonstrat
cã cele douã cavitãþi formeazã un singur
complex carstic cu resurgenþa comunã,
la Izvorul Rece.

Peºtera este un model tipic de reflec-
tare a tectonicii în carst, întru-cât majori-
tatea galeriilor s-au dezvoltat pe diaclaze.
Factorul tectonic a avut rolul cel mai
important în geneza acestui cavernament,
care a dus la formarea unor sãli mari,
sãritori, cascade. Au fost evidenþiate 4
falii majore: falia Parva-Cormaia, falia
Telciºor-Vãratec, falia Valea Rebriºoarei
ºi falia Valea Seacã. Principalele direcþii
de fisurare, determinate prin mãsurãtori
microtectonice executate în subteran
(Silvestru, Viehmann, 1982), sunt: V-E,
N-S ºi N 35�E. Geleriile peºterii au o
dezvoltare preferenþialã V-E ºi N 40�V.
Cavitatea preia direcþia de cãdere a depo-
zitelor eocene, astfel cã 60% din galerii
sunt situate în pantã, fiind deosebit de
caracteristic faptul cã pentru o extensie
aerinã de 1000 m peºtera prezintã o
denivelare de 461 m.

Peºtera este renumitã pentru anto-
ditele de gips pe care le adãposteºte ºi
pentru mineralul numit kassanit, care a
fost citat pentru prima datã în lume, în
literatura speologicã, de cãtre Jude
(1972). Interesante sunt ºi cristalele

Remember
Tãuºoare

Felix PAPIU � �Omega� Cluj-Napoca
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aciculare (�pãr de peºterã�) pe care le
formeazã mirabilitul din Sala de Mese,
asupra cãrui genezã s-au emis mai multe
ipoteze (Moþiu, 1977; Domºa,1988;
Silvestru,1990). O enigmã geneticã o
constituie încã aºa numitele �bile de
Tãuºoare�, care se gãsesc fie încastrate
în peretele calcaros, fie pe podeaua Sãlii
Bilelor. Speleotemele sunt destul de
rare, acestea fiind ceva mai numeroase
în Sala de Mese, Sala Bilelor, Sala
Ursului de cavernã ºi Galeria Gipsului.

Din lista de faunã publicatã de I.
Viehmann ºi M.ªerban (1963) ºi din ob-
servaþiile noastre redãm în continuare
reprezentanþii cavernicoli ai acestei peº-
teri: acarieni, amfipode (Nyphargus pu-
teanus baloghi), ciclopide (Megacyclops
viridis), chiroptere (Myotis myotis ºi
Rinolophus hipposideros), colembole,
copepode, diplure.

În Sala Ursului de cavernã (unde se
atinge cota maximã pozitivã: +105 m) a
fost descoperit un important depozit de
oase de Ursus spelaeus ºi Ursus arctos.
De remarcat este faptul cã oasele celor
douã specii de urºi au fost întâlnite
împreunã în diferite puncte ale sãlii ºi la
diverse nivele ale stratului de aluviuni,
ceea ce duce la concluzia, foarte proba-
bilã, cã cele douã specii au trãit în aso-
ciaþie un timp mai îndelungat, aspect
inedit nu doar pentru teritoriul þãrii
noastre dar chiar ºi în cadru european.
Piesele recoltate sunt de dimensiuni

relativ mari, ceea ce infirmã prezumþia
avansatã de Jurcsak (1979) cum cã talia
urºilor de cavernã ar fi invers propor-
þionalã cu altitudinea (Domºa, Popa,
1988).

Descrierea cavitãþii
Intrarea ne conduce, dupã coborârea
primei scãri (12 m), la Galeria de Intrare
(puternic descendentã, cu câteva ruperi
de pantã ºi sãritori). Se întâlnesc mai
multe lateale de unde vin câteva cursuri
de apã cu debite relativ mici (Galeria
Nouã ºi Galeria Paralelã). Dupã cea de-
a patra scarã pãrãsim Galeria de Înain-
tare, care de aici spre aval pânã la Sorbul

Vechi (-338,5 m) are un curs permanent
de apã, presãrat cu cascade ºi marmite.

Drumul urmeazã pe Galeria Z pânã
în Sala de Mese urmatã de Sala Bilelor.
În amonte de Sala de Mese urcã Galeria
Kilometru care se teminã în Sala Munte-
lui (unde apare cel de-al doilea curs de
apã). Din Sala de Mese, în stânga, ur-
meazã Galeria Gipsului (cu cel de-al
treilea curs de apã) de unde în amonte se
intercepteazã Sistemul Veteranilor. Aici,
în Sala Ursului de cavernã se atinge cota
maximã pozitivã a peºterii: +105 m.

Din Sala de Mese, în peretele stâng
se gãseºte Sistemul labirintic Mezei, iar
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în peretele drept al sãlii se desprinde o
galerie ce conduce la Sistemul Sasca,
sistem ce debuºeazã în Galeria de
Înaintare. Aval pe aceastã galerie, pe
partea stângã, se întâlneºte Galeria
Alpiniºtilor � o galerie fosilã care
debuºeazã în Sala de Mese prin Sala
Bilelor pe traseul numit �Cuburile de
zahãr�. La intersecþia Galeriei Alpiniº-
tilor cu Galeria de Înainare se formeazã
o micã salã de unde, în dreapta, prin
Galeria Fetelor se ajunge într-un sistem
labirintic de galerii. Coborând pe Gale-
ria de Înaintare se pãrãseºte cursul activ
urmând Galeria Uscatã pânã în Sala
Amfiteatru. De aici, pe Galeria Vãlenaº,
se ajunge la Galeria Belgienilor (unde se
intercepteazã cel de-al patrulea curs
subteran de apã), care în aval se conti-
nuã pânã la Sorbul Nou (-356 m), iar în
amonte prezintã o succesiune de trei
sisteme superioare fosile.

Cele patru cursuri endogee princi-
pale ale peºterii sunt:
1. Râul subteran din Galeria de Înain-

tare care are patru surse importante
ce provin din cursul epigeu al Vãii
Izvorul Tãuºoarelor ºi care sunt lo-
calizate astfel: în galeria lateralã de
dreapta, imediat dupã intrare, la ca-
pãtul Galeriei Noi, pe galeria lateralã
stângã a Galeriei Noi ºi lateralele
amonte ale Galeriei Paralele. Cursul
astfel format mai primeºte încã trei
afluenþi din stânga în zona casca-
delor laterale ºi dispare, în final în
Sorbul Vechi.

2. Râul subteran din Galeria Kilometru
este format din scurgerile de pe hor-
nurile din capãtul galeriei ºi curge
spre Sala de Mese. Dupã intrarea în

Sistemul Sasca, dispare treptat pen-
tru a apãrea în primul afluent din
stânga a Galeriei de Înaintare.

3. Cursul activ de pe Galeria Gipsului
se organizeazã la un nivel inferior
Sãlii Ursului de cavernã. Dupã par-
curgerea mai multor porþiuni sifo-
nate apare în galeria Gipsului, unde
la capãtul acesteia dispare într-un
sifon. Acest activ mai poate fi întâl-
nit, pe o scurtã porþiune, în Galeria
Alpiniºtilor, curgând apoi spre Gale-
ria de Înaintare, devenindu-i al
treilea afluent. Din acelaºi activ face
parte ºi cursul întâlnit la intare în
Galeria Gipsului ºi care curge pe sub
Sala Bilelor. La viituri, surplusul de
debit curge în Sala de Mese ºi con-
flueazã cu râul ce vine de pe Galeria
Kilometru.

4. Cursul subteran de pe Galeria Belgi-
enilor apare în amonte dintr-un sifon
ºi se pierde în Sorbul Nou.

Descrierea descoperirilor
1955 � are loc descoperirea peºterii de
cãtre învãþãtorul Leon Bârte din Parva.

1955-1956 � se exploreazã Galeria
de Intrare ºi Galeria de Înaintare pânã la
primele cascade, Galeria Z ºi Sala de
Mese.

1957 � au loc lucrãri de amenajare
(cu scãri de lemn) pânã în Sala de Mese.

1956-1964 � se carteazã porþiuni-
le cunoscute, la care se adaugã Sala
Bilelor, Galeria Kilometru ºi Galeria
Gipsului.

1965 � se exploreazã Galeria Sãri-
torilor ºi celelalte galerii laterale din
Galeria Kilometru, �Cuburile de zahãr�,
Galeria Alpiniºtilor, Galeria de Înaintare

pânã la Sorbul Vechi, Galeria Uscatã,
Sala Amfiteatru. Peºtera devine rezer-
vaþie ºtiinþificã absolutã sub ocrotirea
Comisiei Monumentelor Naturii (cus-
tode fiind numit Þârcã Toma din satul
Gersa II).

1966-1971 � se descoperã trecerea
�Cosmuþa� ºi Galeria Gipsului amonte
de �orgã�. Pânã la aceastã datã sunt
exploraþi ºi cartaþi 5 km de galerii ºi sãli.

1974 � în urma expediþiei româno-
belgiene se descoperã Galeria Vãlenaº ºi
Galeria Belgienilor.

1975 � se atinge Sorbul Nou (de pe
Galeria Belgienilor) ºi se prelungeºte
Galeria Gipsului.

1976 � se descoperã ºi se carteazã
Sistemul Sasca, Sistemul Mezei, Tava-
nul Sãlii Bilelor, lateralele din avalul
Galeriei Belgienilor, capãtul Galeriei
Sãritorilor.

1977-1979 � stagnarea descoperi-
rilor. Activitate ºtiinþificã.

1979-1980 � se descoperã, dupã un
bivuac de 9 zile, Sistemul Elevilor ºi
Galeria Fetelor.

1981 � se descoperã celelalte sisteme
fosile din amontele Galeriei Belgienilor.

1982-1983 � se recarteazã integral
peºtera (coordonatori M. Domºa ºi C.
Popa). Se descoperã ºi carteazã lateralele
din Galeria Nouã, Galeria Paralelã,
Galeria Splendidã, lateralele Sãlii Mun-
telui. Se atinge cota pozitivã (+ 34,5 m).

1984 � are loc omologarea cartãrii
peºterii de cãtre o echipã C.C.S.S., astfel
cota negativã este -347,5 m, cota poziti-
vã +34,5 m, iar dezvoltarea cavitãþii
depãºeºte 13 km.
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1985 � se descoperã Sistemul Leon
Bârte (D. Nicoarã ºi M. Domºa), iar cota
pozitivã ajunge +105 m în Sala Ursului
de cavernã. Dupã o drumuire în aval cu
teodolitul cota Sorbului Vechi devine
-338,5 m, iar cota Sorbului Nou de
-356 m (record românesc de denivelare
de peºterã: 461 m).

1985-1987 � au loc mici descoperiri
în Sistemul Leon Bârte, în zona Sorbului
Nou ºi în amontele Galeriei Belgienilor.
Dezvoltarea peºterii ajunge la 18.107 m,
iar denivelarea 461 m.

Menþionãm cã în primii ani de la
descoperire explorarea ºi cartarea peºterii
a fost efectuatã de cãtre membrii Institu-
tului de Speologie �Emil Racoviþã� Cluj-
Napoca, iar din 1974 cercetãrile cavitãþii
au fost efectuate de membrii Clubului de
Speologie �Emil Racoviþã� Cluj-Napoca,
un important aport avândul M. Domºa,
D. Moldovan, R. Patalita, C. Popa, E.
Silvestru.
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Cunoaºterea locului în care reapar
la suprafaþã apele pierdute în
subteran prin ponoare a preocu-

pat oamenii din cele mai vechi timpuri.
În anul 10 AD, tetrarchul PHILIPPUS
din Trachonitis stabileºte sursa izvorului
Iordanului prin aruncarea de pleavã în
bazinul Phialo. M. J. MAYER în secolul
17 foloseºte pleavã ºi rumeguº pentru
trasãri efectuate în carstul din sud-vestul
Germaniei, iar þipari cu coada tãiatã sunt
folosiþi pentru stabilirea conexiunii
hidrologice dintre pierderile râului
Rieka de lângã San Cozian ºi izvorul
Timovo. Sarea de bucãtãrie este folositã
de GLENK (1872) pentru stabilirea
sursei unei epidemii de febrã tifoidã,
prin marcarea apei ponorului situat în
apropierea primului caz de boalã apãrut
ºi sosirea trasorului în izvorul care
aproviziona comunitatea din Lausen
(Elveþia).

În cea de a doua parte a secolului 19,
pierderile mari din Dunãre produse între
localitãþile Immendingen ºi Mohringen
din regatul Wurttemberg au afectat
puternic zona industrialã bazatã pe
puterea apei ca sursa principalã de
energie, dar devierea cursului fluviului
sau obturarea sorburilor afecta probabil
debitul resurgenþei Aach, sursa princi-
palã de alimentare cu apã potabilã a
oraºului Tuttlingen din marele ducat de
Baden, generând un conflict major de
interese. Pentru demonstrarea realitãþii
acestei conexiuni hidrologice, la 24
septembrie 1977, prof. A. KNOP din
Karlsruhe, a marcat apele infiltrate prin
sorburi cu 1.200 kg ulei de ºisturi,
20.000 kg de sare ºi 10 kg fluoresceinã
sodatã dizolvatã în soluþie de hidroxid
de sodiu, toþi cei trei trasori fiind detec-
taþi dupã 2-4 zile în izvorul Aach situat
la12 km distanþã. De la aceastã datã,
fluoresceina ºi-a început drumul sãu
triumfal, drum care continuã ºi astãzi
(W. KASS, 1998).

 Prima marcare cu trasori a apei unui
curs subteran din România a fost efectu-
atã de geologul român S. MIHUÞIA în
anul 1901, când, prin marcarea cu praf
de cãrbune a apei pârâului Þarina, s-a
demonstrat legãtura dintre pierderea din
Peºtera Câmpeneascã ºi apele izvorului
Boiu de la Vaºcãu.

Proprietãþile fluorescente ale unor
compuºi pot fi folosite pentru analize de
mare selectivitate. Fluorescenþa este o
ramurã a luminiscenþei, fotonii cu o
energie corespunzãtoare excitã anumiþi
atomi, ioni sau molecule prin coliziune,
iar aceºtia pot emite energia absorbitã ca
luminã, numitã fluorescenþã, cu o lungi-
me de undã mai mare decât cea a luminii
absorbite. Acurateþea ºi limita foarte
scãzutã de detecþie fac din fluorimetrie
o metodã cantitativã de analizã modernã
de neînlocuit prin alte metode.

Un numãr mare de substanþe, toate
cu proprietãþi chimice ºi fluorescente
proprii, sunt folosite în tehnicile de
trasãri. Toate sunt substanþe organice,
clasificate în trei grupe:
- coloranþi xantenici (verde la roºu

fluorescent): uranina, eosina, rhoda-
mina, eritrosina;

- alþi coloranþi fluorescenþi (bleu la
verde fluorescent): piranina, naftio-
nat de sodiu, amidoflavina, lisamina;

- agenþi de albire opticã (bleu fluo-
rescent).

Uranina (acid yellow)
Denumire chimicã: 3-Hydroxy-6-

oxo-9-(2�-carboxyphenyl)-xanthene,
disodium.

Sinonime: Sodiumfluoresceina,
resorcinphtaleinsodium, Sicomet.

Formula chimicã: C20H10Na2O5

Extincþia maximã:
491 nm (absorbþia principalã)
322 nm (maximum secundar)
Fluorescenþa maximã: 512 nm

Solubilitatea în apã (20°C): >600 g/l,
insolubilã în benzen, petrol, ethyl acetat;
foarte solubilã în propanol, 1-butanol,
acetonã: 10 g/l în etanol la temperatura
camerei.

În anul 1871, A. V. BAEYER, câº-
tigãtorul premiului Nobel pentru chimie
în anul 1905, a descoperit fluoresceina
prin amestecarea resorcinolului ºi a
anhidridei ftalice în proporþie molecu-
larã 2:1, folosind clorura de zinc drept
catalizator.

Fluoresceina
Denumire chimicã: Hydroxy-6-oxo-

9-(2�-carboxyphenyl)-xanthene.
Sinonime: Resorcinphthaleine
Formula chimicã: C20H10O5

Fluoresceina se prezintã sub formã
de cristale roºii, solubile în apã la 20°C
numai pânã la 0,05 g/l. Este foarte
solubilã în alcool ºi eter. Adãugarea de
sãruri alcaline îi mãreºte puternic fluo-
rescenþa ºi solubilitatea (fluorescenþa
este datoratã anionilor sãrurilor alca-
line). În þãrile anglo-americane, terme-
nul de fluoresceinã este utilizat greºit
pentru sarea, fluoresceina sodicã, adicã
pentru uraninã, cele douã substanþe
având culori asemãnãtoare.

Fluorescenþa puternicã a fluoresce-
inei anionice, solubilitatea ei mare în apa
cu sãruri alcaline, limita de detecþie
scãzutã, interacþiunea modestã cu acvi-
ferul ºi preþul favorabil, o recomandã de
peste o sutã de ani ca trasorul de neînlo-
cuit în testele de trasãri. De multã vreme,
sarea sodatã a fluoresceinei, vândutã ºi
cunoscutã sub denumirea de uraninã,
este preferatã pentru aceste teste.

Cristalele de uraninã sunt de culoare
roºie închisã, nefluorescente. Diluate
puternic în apã ele disociazã în cationi
de sodiu ºi anioni de uraninã, ultimii
fluorescenþi. Gradul de disociere este in-
fluenþat de pH-ul soluþiei, maximum de

Utilizarea
fluoresceinei

ca trasor în hidrogeologia carsticã
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fluorescenþã fiind atins la valoarea pH-
ului de 8,5. În soluþii neutre (pH=7.0),
fluorescenþa reprezintã doar 80% din
valoarea înregistratã la pH=8,5, iar la
pH=5, aceasta scade la 20%. Influenþa
pH-lui asupra fluorescenþei soluþiei de
uraninã este reversibilã. Testele efectu-
ate în apele acide (ex. mlaºtini) au dat
rezultate negative, uranina trecând în
forma cationicã, nefluorescentã ºi
absorbabilã.

La pH neutru, fluorescenþa maximã
a uraninei este la 512 nm, aceasta va-
loare depinzând însã de sensibilitatea
instrumentului de mãsurare ºi de con-
centraþia soluþiei.

Agenþii oxidanþi puternici, în special
cei utilizaþi ca dezinfectanþi în puri-
ficarea apelor (dioxidul de clor, clorul ºi
ozonul), distrug uranina, motiv pentru
care la staþiile de tratare a apelor, probele
de apã pentru detectarea uraninei se vor
recolta în amonte de acestea.

Lumina distruge uranina dizolvatã.
Cantitatea de uraninã dintr-o soluþie
iniþialã de 1 µg/l, expusã la lumina zilei,
se reduce la 0,2 µg/l în 12 zile dacã
aceasta se pãstreazã în sticle de culoare
maro ºi se descompune complect dupã 7
zile în sticle transparente.

Uranina nu este absorbitã de mine-
ralele argiloase. Soluþiile cu uraninã
traverseazã rocile care conþin aceste
minerale fãrã scãderea concentraþiilor în
colorant, uranina putând fi asumatã ca
un trasor quasi ideal.

La concentraþii mari, (10-1), soluþia
de uraninã este roºie, trece apoi în roºu-
verzui (10-2), atingând fluorescenþa
maximã cu o culoare galben-verde
(10-3=1 g/l), apoi verde (10-4). În conti-
nuare, pe mãsura creºterii diluþiei,
fluorescenþa începe sã scadã (10-5),
culoarea devenind slab verzuie pânã la
limita de vizibilitate cu ochiul liber
(10-8=10 µg/l). Luminatã cu o lampã de
cuarþ, limita scade sub 10 µg/l. În râuri
sau lacuri limpezi, unde suprafeþele sunt
mari, limita de vizibilitate scade la
1 µg/l (10-9).

Pentru efectuarea trasãrilor, 1 kg de
fluoresceinã se dizolvã în soluþii alcaline
cu amoniac (5 l apã, 1 l amoniac) sau
hidroxid de sodiu, sau într-o soluþie de
etanol (5 l apã, 2 l etanol).

Cantitatea de fluoresceinã necesarã
pentru o marcare poate fi calculatã cu
formula stabilitã de Leibundgut C. &
Wernli (1982), verificatã în numeroase
marcãri cu trasori fluorescenþi (în E.

Gaspar, 1994; E. Gaspar, I. Orãºeanu,
1987):

în care:
M0 � cantitatea de trasor fluorescent
(kg);
T � durata estimatã a trecerii coloran-
tului prin secþiunea de urmãrire (ore);
Cp � concentraþia maximã la locul de
prelevare (mg/m3);
Q � debitul izvorului sau al forajului
(m3/h);
Kad ºi Ks � coeficienþi de adsorbþie ºi de
siguranþã.

Sosirea fluoresceinei la resurgentã se
poate stabili pe probe de apã recoltate
dupã un program stabilit ºi analizate la
aparatura portabilã de teren sau de
laborator (fluorimetre), cu o limitã de
detecþie de pânã la 10 -12, 5. În punctele
de urmãrire a trasorului, din care nu pot
fi recoltate sistematic probe de apã, se
imerseazã sãculeþi cu cãrbune activ.
Dupã recoltare, cãrbunele activ se usucã,
iar extracþia colorantului din acesta se
face cu o soluþie de etanol cu 5% NaOH
sau KOH. Extracþia se face la întuneric
timp de minimum 4 ore, iar extractul
obþinut se filtreazã ºi se mãsoarã la
fluorimetru.

Probele de apã recoltate din punctele
de urmãrire a apariþiei trasorului se
recolteazã în recipiente de sticlã (even-
tual plastic) ºi se pãstreazã la întuneric,
la temperatura camerei, pânã la analizã.
Este indicat ca mãsurarea probelor re-
coltate sã se facã cât mai repede posibil.

În timpul stocãrii probelor, concentraþia
fluoresceinei scade. Aceastã scãdere,
într-un interval de timp de o sãptãmânã,
este de 1÷ 9 % pentru probele recoltate
în recipiente de sticlã ºi de 3÷100%
pentru cele recoltate în recipienþi de
plastic.

 Pentru mãrirea stabilitãþii fluores-
cenþei probelor recoltate este indicat ca
mãsurarea lor sã se facã la ph 10, prin
adãugarea de EDTA. Fluoresceina are
spectru de excitaþie maxim la 491 nm ºi
spectru de emisie maxim la 512,5 nm,
iar sensibilitatea fluorimetrelor perfor-
mante ajunge pânã la 10 -12, 5.

În timpul efectuãrii marcãrilor cu
trasori este indicat sã se mãsoare debitul
surselor urmãrite. Valoarea debitelor
multiplicatã cu concentraþia trasorului
trecut prin secþiunea de mãsurã permite
calcularea cantitãþii de trasor recuperate,
aceasta furnizând informaþii importante
privitoare la prezenþa difluenþelor subte-
rane sau a stocãrii temporare de rezerve
în sistemul carstic.
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Grota lui Doboº din Dl. Camnea
Grota lui Dodoº din Dealul Camnea
aparþine de localitatea Lunca la Tisa,
comuna Bocicoiul Mare. Localnicii din
Lunca la Tisa numesc acest deal, dealul
Tog iar cei din Rona de Jos dealul
Camnea.

Accesul la peºterã se face din Lunca
la Tisa sau din Rona de Jos pe Valea
Lalu. Coordonatele GPS ale peºterii sunt
47° 55� 47,7� ºi 24° 04� 03,9�.

Numele de Grota lui Doboº provine
de la renumitul haiduc Doboº, pe nume-
le adevãrat Olexa Dobosciuc cunoscut în
satele ucrainene din nordul Moldovei ºi
Maramureº. Nicolaie Iorga scria �Pe la
1742 tulbura liniºtea munþilor faimosul
haiduc Olexa Dobosciuc, care se refugi-
ase în Moldova ºi a cãrui extrãdare fusese
cerutã lui Constantin Vodã Mavrocordat
de starostele polon Kriwokowshi. Acest
Doboº, vãtaf de tâlhari, se mistuise la
Rãstoace, ºi atunci starostele de Cernãuþi
primi ordin sã sileascã pe rãstoceni sã
descopere ascunziºul haiducului�.

Ceea ce face renumitã aceastã grotã,
este faptul cã la intrare se aflã o inscrip-
þie în limba slavonã veche ce nu a fost
tradusã pânã la aceastã orã, peºtera

servind probabil drept adãpost în alte
vremuri.

Grota din dealul Camnea este o peº-
tera micã, tectonicã, dezvoltatã în gresii.
Este formatã dintr-o singurã galerie
descendentã care are orientarea aproxi-
mativã N-S. Intrarea are înãlþimea de
0,5 m ºi lãþimea de 1 m. Intrarea face
posibil accesul în galeria descendentã ºi
depãºind un bolovan situat în podea, se
pãtrunde în galeria cu înãlþimea generalã
de 0,5 m. Pe dreapta se aflã o intersecþie
de diaclaze în care existã mici ºi foarte
greu penetrabile spaþii printre bolovani.
Dupã bolovan, galeria îºi urmeazã
cursul descendent pe o lungime de 4 m,
pânã la cota de -2,5 m care reprezintã ºi
denivelarea maximã negativã a peºterii.

În tavan se observã diaclaze impene-
trabile, la fel ca ºi în porþiunea finalã.
Corelând acestea cu poziþionarea ºi
dezvoltarea peºterii pe o direcþie para-
lelã cu direcþia versantului, sugeram cã
peºtera este una de tracþiune gravitaþio-
nalã. Dezvoltarea este de 5,5 m iar
denivelarea de -2,5 m.

Peºtera a fost descoperitã de Chiº
Vasile Timur în data de 12.03.2006 ºi
cartatã de cãtre Minghiraº Traian, Chiº

Vasile Timur, Chiº Bogdan, Sacha Opriºan
ºi Iºtvan Dumitru, Clubul de Speologie
Montana Baia Mare, în 19.03.2006.

Peºtera cu Diaclaze din dealul
Hurgoi
Peºtera aparþine de localitatea Rona de
Sus. Accesul se poate face din loc. Rona
de Sus, Rona de Jos, Coºtiui sau Valea
Stejarului. Din vârful Hurgoi Est se
coboarã circa 50 m prin pãdure, unde se
gãsesc niºte stânci constituite din tufuri
vulcanice, la baza uneia dintre ele
aflându-se intrarea în peºterã. Coordo-
natele GPS ale peºterii sunt 47° 53�
08,96� ºi 23° 59� 39,895�, alt. 582m.

Este o peºtera tectonicã dezvoltatã în
tufuri vulcanice de Bârsana, badeniene,
ºi are o direcþie generalã de dezvoltare
E-V. Dispunerea galeriilor este pe douã
etaje distincte, care comunicã între ele
prin pasaje verticale ºi ferestre situate în
baza galeriei superioare.

Intrarea este situatã în baza unei
faleze ºi are dimensiuni de 1,5 înãlþime
pe 0,5-0,8 m lãþime. Aceasta face posibil
accesul în galeria superioarã ce se
dezvoltã pe o diaclazã cu orientare E-V.
Dupã o sãritoare de -1 m, se pãtrunde

Peºteri din

Dealurile
Maramureºului

Timur V. CHIª, Traian MINGHIRAª � �Montana� Baia Mare

Grota lui Doboº � inscripþie în slavonã
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într-un sector de galerie orizontal, a
cãrui podea, dupã 3 m are un parcurs
ascendent. În acest loc, la 7 m de la
intrare înspre sud se întâlneºte o scurtã
galerie care are în capãtul ei un horn de
1,5 m, care se închide. Dupã o sãritoare
de -2 m se pãtrunde într-un sector de
galerie cu orientarea E-V. Dupã un scurt
sector orizontal galeria devine ascen-
dentã ºi, dupã un plan înclinat de 5,5 m
se închide în fund de sac la cota +2,1 m
ceea ce reprezintã ºi denivelarea maxi-
mã pozitivã a peºterii. Înãlþimea se
reduce de asemenea de la 2 m, în baza
sãritorii de 2 m la 0,5 m în capãt. Pe
parcursul acestei galerii se aflã un horn
penetrabil doar pe 1,5 m.

Ceea ce delimiteazã ºi fac posibilã
dezvoltarea peºterii pe douã etaje, sunt
de fapt prãbuºirile masive, bolovanii ºi
platformele de încaziuni prezente pe
diaclaze. Astfel, în galeria de la baza
sãritorii de 2 m se observã ferestre ºi go-
luri situate în podea ºi printre bolovani,
ferestre ºi goluri, care fac posibil accesul
într-un nivel de baza inferior. Accesul în
galeria inferioarã se face printr-un puþ de
3,5 m. În podeaua sãlii sunt câteva go-
luri impenetrabile formate pe intersecþii
de diaclaze, unul din ele situat la cota de
-5,4 m ce reprezintã denivelarea maxi-
mã negativã. Înspre vest dupã aproxi-
mativ 6 m de galerie uºor descendentã,
lãþimea maximã de 2,5 m se reduce la
0,8 m în locul cu cota de -4,6 m. Din
acest loc continuã ascendent o galerie
pânã la cota de -1,8 m unde este un alt
terminus al peºterii. Peºtera are dezvol-
tarea de 40,7 m ºi denivelarea de 7,5 m
(-5,4 ; +2,1 m).

Pesteri din Dealurile MaramuresuluiPeºteri din Dealurile Maramureºului

Deºi este o peºterã modestã prin
dimensiuni, peºtera este interesantã prin
faptul ca este o peºterã tectonicã dezvol-
tatã în tufuri vulcanice, o rocã în care
prezenþa peºterilor este mai rar întâlnitã.

Peºtera a fost descoperitã de Chiº
Vasile Timur în 08.01.2006 ºi cartatã de
cãtre: Minghiraº Traian ºi Chiº Vasile
Timur, Clubul de Speologie Montana
Baia Mare, în 09.04.2006.      "

Grota lui Doboº � inscripþie în slavonãIntrare în Peºtera cu Diaclaze
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Partea de sud-vest a munþilor
Bistriþei � reprezentatã de
muntele Comarnic, marcat prin

vârfurile Budacu (1859 m), Grinþieºu
Mare (1759 m), Piatra Roºie (1508 m) �
este situatã în versantul stâng al Vãii
Bistricioarei, limitele sale fiind repre-
zentate de Valea Negriºoarei la nord,
Valea Bradului la est, Valea Bistricioarei
la sud ºi valea Barasãului la vest. Alti-
metric zona este cuprinsã între 650 m (V.
Bistricioarei) ºi 1859 m (vf. Budacu).

Partea de sud a Munþilor Bistriþei
este alcãtuitã în cea mai mare parte din
roci metamorfice Precambriene, repre-
zentate prin paragnaise cuarþitice cu
biotit, în care sunt intercalaþii subþiri ºi
discontinue de roci carbonatice, amfibo-
lite ºi gnaise albe microclinice, aparþinã-
toare Litogrupului Negriºoara din cadrul
Pânzei Bucovinice (Balintoni, 1997).

Pânza Bucovinicã � fiind cea mai de
sus dintre Getide, pãstreazã cuvertura
sedimentarã mezozoicã pe mari supra-
feþe. În perimetrul situat la nord de Valea
Bistricioarei se regãseºte fragmentar,
sub forma unor petice, doar secvenþa
inferioarã, Triasicã, a acestei succesiuni.
Werfenianul format predominant din
conglomerate ºi gresii cuarþitice se
dispune transgresiv ºi discordant peste
metamorfite. Depozitele au grosimi care
variazã între 10 ºi 50 m. Campilianul
este reprezentat prin calcare în plãci ºi
litate cenuºii având 5-15 m grosime.

Campilianul superior - Anisian. Dolomi-
tele masive aparþinãtoare acestei perioa-
de reprezintã rocile cele mai importante
în ceea ce priveºte carstul din Munþii
Bistriþei. Depozitele sunt intens tectoni-
zate ºi ating grosimi de pânã la 150 m.
Ladinianul se dispune transgresiv peste
Anisian ºi este reprezentat prin calcare
masive ºi calcare dolomitice cu o gro-
sime cuprinsã între 20-80 m.

Exocarstul regiunii este reprezentat
în primul rând de forme carstice pozi-
tive: creste calcaroase, pereþi verticali,
piloni, turnuri ºi þancuri izolate, alãturi
de forme orizontale, mai slab repre-
zentate: platouri calcaroase, mici carsto-
plene. Formele depresionare, negative,
lipsesc cu desãvârºire.

Endocarstul, relativ bine dezvoltat,
este reprezentat de cavitãþile, predomi-
nant verticale, descoperite în regiune,
dintre care reprezentative sunt: Av. De
sub Piatra Lungã, Av. Cu Clusterite,
Avenele 2 ºi 3 din Piatra Lungã, Av. Din
Piatra Roºie.

Primele investigaþii speologice au
început în regiune în 1986 în urma des-
coperirii de cãtre Károly Moréh ºi György
Keserü, acþiune urmatã de o amplã
campanie prospecþiuni speologice purtatã
de CS �Ursus Spelaeus� Tg. Mureº (E.
Gombos, K. Moréh, Zs. Kovács, Á.
Kelemen). În perioada 1988-1990 au fost
inventariate 22 de cavitãþi, parþial în
colaborare cu �Z� Oradea (P. Damm).

Avenul de sub Piatra Lungã
(1110/16)
Cavitatea se încadreazã în categoria
golurilor de tracþiune gravitaþionalã,
fiind situat la 10 m est de þancul izolat al
vârfului Piatra Lungã. Avenul posedã 4
intrãri penetrabile, de dimensiuni re-
duse. Cea mai importantã dintre ele (1,5/
0,8 m) este urmatã de un scurt pasaj
descendent, continuat cu un P2,5. Por-
nind de la baza puþului, podeaua avenu-
lui coboarã într-un unghi de 45°, ºi dupã
un parcurs de 43 m, la cota -18,3 este
întrerupt de o sãritoare de 2 m, prin care
atinge cota minimã a cavitãþii: -33,2 m.

Acumularea accidentalã a blocurilor
de calcar prãbuºite, conferã avenului un
aspect haotic, labirintic chiar în zona in-
trãrilor, fãcând aproape imposibilã
delimitarea spaþiului peºterii, spaþiu care
se extinde în nenumãrate cotloane ºi di-
verticule. Cavitatea are o dezvoltare de
225 m (-33,2 m denivelare) singurele
concreþiuni semnalate fiind mici acumu-
lãri parietale de montmilch.

Avenul cu Clusterite (1110/7)
Este un aven tipic de tracþiune gravita-
þionalã, situat în zona medianã a crestei
calcaroase Piatra Roºie. Cele 2 intrãri
(1,2/1 ºi 5/3 m) denivelate între ele,
converg prin intermediul unor puþuri
într-o salã de intrare (6/7 m), de unde
continuarea se face prin 2 galerii urmate
de puþuri (15; 12,5 m), care converg într-
o salã de 8/3 m situatã la -26 m. Douã
mici verticale paralele (2 ºi 4 m) fac
legãtura cu Sala cu Clusterite respectiv
o salã denivelatã care atinge cota mini-
mã a reþelei la -34. Dezvoltarea totalã a
cavitãþii este de 115 m.

Peºtera nr. 3 din Piatra Lungã
(1110/18)
Cavitatea, situatã la 50 m spre nord-est
de Piatra Lungã, este o peºterã de trac-
þiune gravitaþionalã (tectonicã?), contu-
ratã de cãtre blocurile de calcar prãbu-
ºite în fractura deschisã. Intrarea (0,8/
0,5 m) este urmatã de cãtre o suitã de sãli
parþial suprapuse, amplasate haotic ºi
dispuse într-o pantã de 35°. Legãtura
dintre sãli se realizeazã prin intermediul
unor mici puþuri (max. 2,7 m). Dezvol-

Fenomene carstice în partea de
sud-vest a Munþilor Bistriþei

Károly MORÉH � �EXUS� Tg. Mureº
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tarea totalã a cavitãþii este de 72 m iar
denivelarea -13,7 m.

Avenul nr. 2 de sub Piatra Lungã
(1110/40)
Avenul este cantonat în imensa acumu-
lare de blocuri prãbuºite din jurul þancului
izolat Piatra Lungã, la 65 m nord de
aceasta. Accesul în subteran se poate face
prin 5 intrãri, dintre care 2 sub formã de
aven (2,3/1,3 m, respectiv 3,4 / 2,3 m ) cu
puþuri de 8 m adâncime ºi 3 intrãri ori-
zontale adiacente.

Cavitatea este dispusã pe 2 nivele dis-
tincte: unul superior (salã de 15,5/2,4 m)
ºi cel inferior puternic descendent, care

atinge cota minimã a avenului dupã o
succesiune de puþuri la cota de -22,5.
Dezvoltarea avenului este de 91 m.

Avenul �Ultimul� din Piatra
Roºie (1110/39)
Cavitatea s-a format prin tracþiune gra-
vitaþionalã într-un perete vertical înalt de
peste 30 m, care constituie extremitatea
sudicã a crestei calcaroase Piatra Roºie.
Cavitatea este formatã dintr-o galerie de
tip canion, puternic descendentã, care
pãstreazã pe tot parcursul ei dimensiunile
intrãrii (2/13 m). Traseul spre fundul
avenului este fragmentat de 3 trepte
negative de 1,7; 2,5; 3 m, iar de la cota

-15 de un P8 care atinge cota minimã a
cavitãþii la -23. Dezvoltarea avenului
atinge 71 m.

Cavitãþile descoperite sunt cu precã-
dere avene de tracþiune gravitaþionalã ºi
de prãbuºire de blocuri, forme endo-
carstice tipice pentru un carst de klippe
calcaroase. Conform datelor pe care le
deþinem, în partea de sud- vest a munþi-
lor Bistriþei se gãseºte cea mai mare den-
sitate a acestor fenomene de pe întreg
teritoriul României.

Cu o singurã excepþie (P. Ciobanului)
nu au fost identificate cavitãþi formate prin
acþiunea apei. Aceastã peºterã reprezintã
probabil o reminiscenþã al unui carst relict.

BAZINUL BISTRICIOAREI, VERSANTUL STÂNG 1110/...
Mþntii Bistriþei (sector Grinþieº - Comarnic - Budacu)

Nr. de
cadastru

Numele cavitãþii Localizare
Altitudine (m)

Dezv.
(m)

Deniv.
(m)

Sursa, an cartare

1110/2 Peºtera Ciobanului Mt. Comarnic
Aa=950, Ar=300

23,50 +4,50 CS Ursus Spelaeus (U.S.)1988

1110/3 Peºtera Diaclazei Mt. Comarnic
Aa=1230, Ar=580

25,00 14(-;+10) U.S. 1988 K. Moréh, E.Gombos

1110/4 Peºtera Gaura de Vulpe Mt. Comarnic
Aa=950, Ar=300

16,00 +7,5 U.S. 1988 K. Moréh, E.Gombos

1110/5 Avenul în Trepte Mt. Comarnic
Aa=950, Ar=300

16,00 -8,0 U.S./Z Oradea1988 K. Moréh, P.
Damm

1110/6 Peºtera cu 2 Intrãri Mt. Comarnic
Aa=950, Ar=300

58,00 15(+2;-13) U.S. 1988 K. Moréh, E.Gombos

1110/7 Avenul cu Clusterite Mt. Comarnic (Piatra Roºie)
Aa=950, Ar=300

115,00 -34 U.S. 1988 K. Moréh, E.Gombos

1110/8 Pestera Suspendatã Mt. Comarnic Aa=1300, Ar=650 61,00 -15,0 U.S./Z Oradea1988 K. Moréh, P.
Damm

1110/9 Peºtera Fãrã Nume Mt. Comarnic
Aa=1000, Ar=350

15,00 -6 U.S. 1988 K. Moréh, E.Gombos

1110/16 Avenul de sub Piatra Lungã Mt. Comarnic (Piatra Lungã)
Aa=1020, Ar=370

225,00 -33,2 1985 K. Moréh, Gy. Keserü

1110/17 Peºtera nr.1 de sub Piatra Lungã Mt. Comarnic (Piatra Lungã)
Aa=1025, Ar=375

49,00 -8,5 U.S. 1989 Zs. Kovacs,
Á.Kelemen

1110/18 Peºtera nr. 3 de sub Piatra Lungã Mt. Comarnic Aa=1010, Ar=360 72,00 -33,2 U.S. 1989 E.Gombos,
Á.Kelemen

1110/19 Peºtera nr. 4 de sub Piatra Lungã Mt. Comarnic (Piatra Lungã)
Aa=950, Ar=300

39,20 -9,3 U.S. 1989 Á.Kelemen, Á.Szász

1110/28 Peºtera nr. 1 din Piatra Roºie Mt. Comarnic (Piatra Roºie)
Aa=1350, Ar=700

19,00 -5,0 U.S. 1989 K. Moréh, E.Gombos

1110/29 Pestera nr. 2 din Piatra Roºie Mt. Comarnic (Piatra Roºie)
Aa=1325, Ar=655

22,50 4,5(-3,5:+1) U.S. 1989 K. Moréh, E.Gombos

1110/30 Avenul nr. 3 din Piatra Roºie Mt. Comarnic (Piatra Roºie)
Aa=1325, Ar=655

22,50 -6 U.S. 1989 K. Moréh, E.Gombos

1110/31 Avenul nr. 4 din Piatra Roºie Mt. Comarnic (Piatra Roºie)
Aa=1320, Ar=650

64,00 -25 U.S. 1989 K. Moréh, E.Gombos

1110/32 Peºtera Busolei din Piatra Roºie Mt. Comarnic
Aa=1320, Ar=650

16,00 -5 U.S. 1989 K. Moréh, E.Gombos

1110/33 Peºtera nr. 1 din ªesu Mare Mt. Comarnic (ªesu Mare)
Aa=1500, Ar=850

12,80 -1,5 U.S. 1989 K. Moréh, E.Gombos

1110/34 Peºtera nr. 2 din ªesu Mare Mt. Comarnic (ªesu Mare)
Aa=1500, Ar=850

12,50 -4 U.S. 1989 K. Moréh, E.Gombos

1110/35 Peºtera nr. 3 din ªesu Mare Mt. Comarnic (ªesu Mare)
Aa=1500, Ar=850

13,00 -1,5 U.S. 1989 K. Moréh, E.Gombos

1110/39 Av, �Ultimul� din Piatra Roºie Mt. Comarnic
Aa=1300, Ar=650

71,00 -23 U.S. 1989 K. Moréh, E.Gombos

1110/40 Av. Nr. 2 de sub Piatra Lungã Mt. Comarnic (Piatra Lungã)
Aa=1000, Ar=350

91,00 -22,5 U.S. 1989 K. Moréh, E.Gombos

Fenomene carsticeFenomene carstice
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Depozitele de umpluturã sunt repre-
zentate în exclusivitate prin claste angu-
lare de diferite dimensiuni (de la mili-
metrice pânã la metrice), depozite de sol
vegetal care au ajuns în subteran datoritã
deschiderilor descendente sau verticale
ºi mai rar mici depozite argiloase. Au
fost semnalate local resturi osoase de
mamifere mici, actuale, cãzute acciden-
tal sau ca ºi resturi de pradã. Concreþi-
unile se rezumã la mici scurgeri pari-
etale, depuneri de montmilch ºi un
numãr mic de clusterite.

Cavitãþile explorate, în pofida faptu-
lui cã sunt de dimensiuni reduse, repre-
zintã totuºi o contribuþie notabilã în ceea
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terenurilor metamorfice din România,
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ce priveºte cunoaºterea carstului din
þarã, ºi în acelaºi timp, o interesantã
�patã de culoare� pe paleta largã a
proceselor genetice care au condus la
formarea fenomenelor endocarstice din
arealul carpatic.
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Sedimentele care tapiseazã fundul
râurilor subterane, al lacurilor,

gururilor, adãpostesc o faunã de
talie redusã, pe care adesea nu o zãrim.
Printre acestea, oligochetele, care au fost
mult timp neglijate prezintã o abundenþã
ºi o diversitate nebãnuitã pânã în prezent.

Contrar majoritãþii nevertebratelor
subterane, oligochetele acvatice subterane
nu prezintã caractere evidente, care sã le
distingã faþã de omologii lor de la su-
prafaþã. Caracterele troglomorfe (gl � vezi
glosar), care se evidenþiazã la grupe de
nevertebrate subterane studiate (Crustacee,
Coleoptere � foto 2, 3) sunt: depigmentarea
tegumentului (gl), anoftalmie (gl).

Oligochetele care au ca mediu de
viaþã apele subterane pot fi considerate
specii strict subterane � stigobionte (gl).

Oligochetele subterane aparþin unui
domeniu puþin studiat, încât sistemati-
cienii (gl) ºi ecologii nu pot sã spunã
aproape nimic despre acestea. Biologia,
cât ºi distribuþia acestora este în mare
parte necunoscutã, rãmânând astfel
multe de descoperit. Progresele în acest
domeniu implicã o colaborare strânsã
între biologi ºi speologi.

Prezentare succintã a
oligochetelor acvatice subterane
Oligochetele acvatice sunt viermi inelaþi,
în general au o talie redusã (1-2 mm / 3
mm în lungime ºi cu diametrul mai mic
de 1 mm). Fiecare segment al corpului
prezintã patru mãnunchiuri de cheþi (peri
chitinoºi) scurþi, puþin numeroºi, de unde
provine ºi numele grupului-oligochete (<
fr. oligochètes, cf. gr. oligos � puþin,
khaite � pãr). Cheþii sunt variaþi ºi
contribuie la identificarea speciilor.

Aspectul general al oligochetelor
acvatice subterane este ilustrat de
viermele de pãmânt sau de limbric, care
este mult mai mare în comparaþie cu
speciile acvatice. Sunt hermafrodite (au
organe de reproducere atât masculine,
cât ºi feminine pe acelaºi individ); majo-
ritatea speciilor au o reproducere încru-
ciºatã, care presupune un schimb de
gameþi (celule sexuale) între cei doi
indivizi ºi o fecundare externã. Organele
de reproducere sunt situate pe segmen-
tele fertile ºi reprezintã un element esen-
þial în identificarea speciilor.

Oligochetele cuprind mai multe
familii (gl), dintre care douã familii sunt

bine reprezentate în mediul acvatic
subteran: familia Lumbriculidae, cu
genul Trichodrilus (aproximativ 23%
dintre specii sunt oligochete stigobionte)
ºi familia Tubificidae, în care se eviden-
þiazã genurile Rhyacodrilus (aproxi-
mativ 11% dintre specii sunt oligochete
stigobionte), Gianius ºi Abyssidrilus.

La nivel global, aproximativ o sutã
de specii pot fi considerate ca aparþinând
apelor subterane, dar majoritatea speci-
ilor au fost descrise în Europa. Oligo-
chetele subterane sunt puþin cunoscute
în SUA, iar pe continente ca: Asia,
Africa, America Latinã datele despre
aceste grup sunt aproape inexistente.

Biogeografie
Distribuþia oligochetelor în apele subte-
rane, cât ºi numãrul acestora sunt greu
de precizat, datoritã insuficienþei de
date. Arealul (suprafaþa de rãspândire)
majoritãþii speciilor este restrâns, uneori
la o singurã staþie (punct în care s-au
prelevat/luat probe) sau la un masiv,
manifestând astfel un endemism (gl)
puternic. Adesea ne putem înºela în ceea
ce priveºte endemismul, datoritã imposi-
bilitãþii ºi dificultãþii de a amplasa labo-
ratoare în toate zonele studiate.

Mod de viaþã
Majoritatea oligochetelor se hrãnesc cu
sediment, în mod particular cu materie
organicã ºi cu bacterii asociate argilei.
Prin urmare, acestea pot fi întâlnite pe
fundul râurilor subterane, al lacurilor,
gururilor, acoperite cu sedimente. Oligo-
chetele trãiesc de asemenea ºi în sedi-
mente cu particule mai grosiere, cum ar
fi nisipul.

Oligochete
acvatice subterane

Foto 1: Gianius aquaedulcis, oligochet acvatic
subteran. Morfologia ºi anatomia pãrþii ante-
rioare (lungime aprox. 3 mm).
Foto 2: Caecosphaeroma virei, exemplu de
crustaceu cu evidente caractere troglomorfe
(anoftalmie ºi depigmentare).
Foto 3: Royerella villardi, exemplu de coleopter
cu evidente caractere troglomorfe, anoftalmie
ºi depigmentare (culoarea maronie este  culoa-
rea naturalã a chitinei).
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Ecologie
Legate intim de sedimente, oligochetele
pot fi bune indicatoare ale calitãþii me-
diului. Oligochetele subterane pot sã
participe, la nivel local, la funcþiona-
litatea ecosistemului. Prin deplasarea
prin sedimente, cât ºi prin faptul cã îºi
construiesc o reþea de galerii îmbinate,
oligochetele au un rol important în
modificarea ºi aerarea sedimentelor.
Ocupã un rol important ºi în lanþurile
trofice (gl), fãcând trecerea de la bacterii
ºi protozoare (gl), care constituie sursa
lor de hranã, la nevertebrate de talie mai
mare, precum Niphargus sp. (Crustacea,
Amphipodae), pentru care, oligochetele
sunt pradã. În condiþii favorabile popu-
laþiile pot sã ajungã sã numere sute de
indivizi, pânã la mii de indivizi pe metru
pãtrat.

Traducere de Ioana MELEG realizatã dupã:
CREUZÉ des CHÂTELLIERS, M. ; MEYSSONNIER,CREUZÉ des CHÂTELLIERS, M. ; MEYSSONNIER,CREUZÉ des CHÂTELLIERS, M. ; MEYSSONNIER,CREUZÉ des CHÂTELLIERS, M. ; MEYSSONNIER,CREUZÉ des CHÂTELLIERS, M. ; MEYSSONNIER,
M.; JUGETM.; JUGETM.; JUGETM.; JUGETM.; JUGET, J.; LIPS, J. (2006) - Les oligochè-, J.; LIPS, J. (2006) - Les oligochè-, J.; LIPS, J. (2006) - Les oligochè-, J.; LIPS, J. (2006) - Les oligochè-, J.; LIPS, J. (2006) - Les oligochè-
tes aquatiques souterrains - Écologie et métho-tes aquatiques souterrains - Écologie et métho-tes aquatiques souterrains - Écologie et métho-tes aquatiques souterrains - Écologie et métho-tes aquatiques souterrains - Écologie et métho-
de d�échantillonnage légère.de d�échantillonnage légère.de d�échantillonnage légère.de d�échantillonnage légère.de d�échantillonnage légère. Spelunca, Spelunca, Spelunca, Spelunca, Spelunca, NNNNNo o o o o 101101101101101
* Mars 2006, 1* Mars 2006, 1* Mars 2006, 1* Mars 2006, 1* Mars 2006, 1ererererer trimestre 2006, p. 12-17 trimestre 2006, p. 12-17 trimestre 2006, p. 12-17 trimestre 2006, p. 12-17 trimestre 2006, p. 12-17

Glosar de termeni
Anoftalmie: Pierdere anatomicã a

aparatului vizual; a nu se confunda cu
cecitatea (absenþa vederii) sau cu pier-
derea funcþiei vizuale.

Endemism: Particularitate a unor
specii biologice de a trãi pe o anumitã
arie geograficã (sursa � Dicþionarul
explicativ al limbii române, Academia
Românã, Institutul de Lingvisticã �Iorgu
Iordan�, Editura Univers Enciclopedic,
1998).

Familie: Categorie sistematicã în
botanicã ºi în zoologie, care cuprinde
mai multe genuri de organisme cu
caractere comune (sursa � Dicþionarul
explicativ al limbii române, Academia
Românã, Institutul de Lingvisticã �Iorgu
Iordan�, Editura Univers Enciclopedic,
1998).

Lanþ trofic: Relaþii trofice/alimen-
tare/de nutriþie, care se stabilesc între
organismele unui ecosistem, organisme
care pot fi clasificate în trei grupe funcþi-
onale: producãtori primari (plante, alge,
bacterii), consumatori (erbivore, carni-
vore, parazite) ºi descompunãtori (necro-
fagi � se hrãnesc cu cadavre, coprofagi
� se hrãnesc cu excremente, ciuperci).

Protozoare: Încrengãturã de ani-
male microscopice unicelulare, cu o
structurã anatomicã foarte simplã, care
trãiesc în grupuri numeroase; (la sg.)
animal din aceastã încrengãturã. [Sg.

protozoar, pron. -zo-a-. / < fr. protozoai-
res, cf. gr. protos � primul, zoon � ani-
mal]. (sursa � Florin Marcu ºi Constant
Maneca, 1986, Dicþionar de neologisme,
Editura Academiei, Bucureºti).

Sistematicã: ªtiinþã care studiazã
diversitatea organismelor vegetale ºi
animale, diferenþele ºi înrudirile dintre
ele; taxonomie. (sursa � Dicþionarul
explicativ al limbii române, Academia
Românã, Institutul de Lingvisticã �Iorgu
Iordan�, Editura Univers Enciclopedic,
1998).

Sistematicieni: Biologi care se ocu-
pã cu sistematica.

Stigobiont: Adjectiv care denumeºte
toate organismele, care trãiesc exclusiv
în apele subterane, prezentând caractere
specifice pentru acest mediu de viaþã (sti-
gobiont, cf. gr. Styx � unul din fluviile
Infernului în mitologia greacã, bios �
viaþã). Termenul este echivalentul celui
de troglobiont, care denumeºte organis-
mele terestre subterane (troglobiont, cf.
gr. Troglo � subteran, bios � viaþã).

Tegument: Þesut care constituie
înveliºul corpului la om ºi la animale.
(sursa � Dicþionarul explicativ al limbii
române, Academia Românã, Institutul de
Lingvisticã �Iorgu Iordan�, Editura
Univers Enciclopedic, 1998).

Troglomorf: Forma exterioarã ºi
structura internã a organismelor sunt
caracteristice mediului subteran.

Figura 2. Oligichetele sunt
Anelide hermafrodite, fiind
simultan masculi ºi femele.
Organele de reproducere se aflã
în segmentele anterioare, numite
segmente fertile (numerotate cu
cifre romane).

Rhyacodrilinae mic (lungime:
aproximativ 5 mm), stigobiont -
provine dintr-o galerie subteranã din
Munþii Lyonnais (Rhône).
Desen dupã o imagine mãritã de
400 de ori la microscop.
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Introducere
În numeroase lucrãri de geomorfologie
carsticã se utilizeazã noþiunea de sistem
carstic ºi altele legate de acest concept,
însã lucrãrile care abordeazã relieful prin
prisma cercetãrii sistemice, sunt rare.

Privit în concepþie structuralist-sis-
temicã, sistemul carstic este un sistem
deschis, alcãtuit în esenþã din douã
subsisteme: geochimic si hidrologic,
aflate, evident, într-o permanentã conlu-
crare, legate prin relaþii ºi conexiuni,
producând acel efect sinergic care carac-
terizeazã sistemul carstic.

Principalul scop al lucrãrii de faþã
este analiza ºi interpretarea formelor
carstice ca ºi componente ale sistemului
carstic, în primul rând, ele fiind rãspun-
suri morfologice specifice la relaþiile
variate din geomorfosistem, fiind refle-
xe ale sensitivitãþii în continuã modi-
ficare a sistemului carstic.

Privite în concepþie structuralist-sis-
temicã, formele carstice încep sã se
contureze ca reflexe morfologice ale
sensitivitãþii sistemului, ale unei stãri
intrinseci, ca rãspunsuri morfologice la
perturbãri ºi în acelaºi timp la necesi-
tãþile de obiectivizare ale materiei, ele
constituind în fond materie concretizatã.
Variaþia spaþialã ºi temporalã a sensiti-
vitãþii ca mãsurã a schimbãrii (Mac,
2003), se reflectã în morfologia deosebit
de variatã a formelor.

Structura ºi funcþionarea
sistemului carstic
Pentru a evidenþia diversitatea ideilor
despre spaþiul carstic ºi sistemul carstic,
prezentãm în continuare câteva concep-
þii ale diverºilor autori.

�Geomorfologia opereazã cu noþiu-
nile de forme (superficiale sau peºteri),
deci cu elemente carstice, drept care nu
mai evidenþiazã unitatea întregului
spaþiu carstificat, cum o face, de regulã,
pentru alte tipuri de relief (aparatul vul-
canic, complexul litoral, glaciar, bazinul
hidrografic). Pentru geomorfologie,
carstul este conceptualizat ca un frag-
ment dintr-o diversitate a reliefosferei,
care trebuie evidenþiat ºi analizat prin
formele sale cele mai caracteristice �

formele carstice � indiferent cât de dis-
persate sunt acestea.

Abordarea cea mai corectã se face în
contextul carstologiei, care considerã
carstul un întreg compatibil cu evoluþia
carsticã ºi delimitat de alte sisteme sau
medii naturale (gen suprem). De aceea,
carstologia trebuie sã aibã printre sco-
purile finale evidenþierea ºi sistema-
tizarea întregului carstificat, pe baza
relaþiilor dintre elementele carstice� (C.
Goran, 2001).

�Limita sistemului carstic este datã
de spaþiul în care un impluviu carstic se
organizeazã într-un sistem de drenaj
unitar, iar limita mediului carstic de
spaþiul de suprapunere ºi de unificare a
unor sisteme carstice, prezente (active
sau fosile) sau trecute (fosilizate). Me-
diul carstic este un spaþiu coerent,
circumscris unui masiv carstic sau unei
porþiuni din acesta, care l-a generat. În
interiorul oricãrui mediu carstic, se
individualizeazã, prin limite specifice,
structurile ºi domeniile intracarstice ºi
pericarstice� (C. Goran, 2001).

�Bazele teoriei sistemului carstic au
fost puse spre sfârºitul anilor 70 (Mangin,
1975; Bakalowicz, 1979), însã în prezent
este relativ puþin cunoscutã sau aplicatã
în rândul carstologilor ºi speologilor� (V.
Horoi, 2003).

�Datoritã importanþei sale în înþele-
gerea funcþionãrii ºi predicþia evoluþiei
acviferelor carstice, aceastã teorie este
mult mai rãspânditã în rândul hidrogeo-
logilor. Exemplele din România sunt
sugestive. Teoria funcþionalã a carstului ºi
metodele de analizã au fost utilizate de un
grup relativ restrâns de carstologi (ex.
Povarã, 1993; Iurkiewicz ºi Mangin,
1994; Iurkiewicz et al., 1996; Rotaru et
al., 1995; Orãºeanu, 1996; Baudabru et
al., 1998-1999) în cadrul unor studii
privind drenajele subterane ºi rezervele
de apã din unele zone carstice. Chiar dacã
noþiunea de sistem carstic este larg uti-
lizatã în rândul speologilor ºi carstolo-
gilor, implicaþiile ºi sensurile acestei
expresii sunt relativ puþin cunoscute de
utilizatori� (V. Horoi, 2003). Posibilitãþile
utilizãrii acestei concepþii asupra carstu-
lui sunt însã fundamentale.

Abordarea sistemicã a carstului a în-
ceput odatã cu reconsiderarea procesului
de carstificare. Astfel, procesul de carsti-
ficare este privit ca fiind acþiunea simul-
tanã a douã procese � disoluþia ºi curge-
rea subteranã � în care curgerea reprezintã
vectorul purtãtor al disoluþiei, în scopul
realizãrii unui drenaj subteran ierarhizat ºi
autoorganizat (V. Horoi, 2003).

�Condiþiile calitative ºi cantitative
creeazã o interdependenþã între structura
golurilor ºi curgere. Rezultatul este o
structurã complexã care este organizatã
ierarhic din amonte spre aval� (Mangin,
1994, citat de V. Horoi, 2003).

�Singura scarã spaþialã care permite
analiza completã ºi complexã a carstului
este cea care considerã structura funcþi-
onalã în ansamblul ei. Organizarea ºi
ierarhizarea structurii funcþionale a
carstului poate fi consideratã similarã cu
situaþia unui aparat hidrografic de supra-
faþã, unde existã o structurã de drenaj,
reprezentatã de cursul de apã ºi afluenþii
sãi, care înglobeazã diverse tipuri de
rezervoare subterane� (V. Horoi, 2003).
Aceastã similitudine a permis introdu-
cerea noþiunii de sistem carstic (Mangin,
1975) definit ca �bazinul de alimentare la
nivelul cãruia se organizeazã o curgere de
tip carstic pentru a constitui o unitate de
drenaj�. Sensul în care autorul foloseºte
noþiunea de sistem este cel utilizat în
analiza sistemicã. �În acest caz, carstul
este privit ca o cutie neagrã în care are loc
un proces dinamic (curgerea subteranã),
care transfomã semnalul de intrare, input
(toate intrãrile în sistem: apa de ploaie,
pierderile difuze sau concentrate), trans-
formãri care se regãsesc în semnalul de
ieºire, output (sursele carstice).

Previziunea diferitelor modele mate-
matice aplicate carstului nu sunt în
concordanþã cu funcþionarea realã,
deoarece, oricât de bine s-ar cunoaºte
structura funcþionalã a acviferului
(reþeaua de goluri subterane), practic nu
este posibilã introducerea în model a
tuturor variabilelor care intervin, fãrã sã
mai amintim de influenþa reþelei de
goluri neaccesibile omului sau a celei
necunoscute încã. Astfel, abordarea
sistemicã a carstului prezintã un mare

Sistemul carstic
aspecte teoretice

FARKAS Szabolcs, geograf
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avantaj, acela cã permite o analizã
funcþionalã. Caracteristicile tipului de
carst analizat determinã procesul dina-
mic care transformã semnalul de intra-
re� (V. Horoi, 2003). Analiza semnalului
de ieºire în comparaþie cu cel de intrare,
prin anumite metode (V. Horoi, 2003),
permite identificarea particularitãþilor
procesului dinamic din �cutia neagrã� ºi,
implicit, caracterizarea ºi clasificarea
funcþionalã a carstului (V. Horoi, 2003).

Formele carstice ca rãspunsuri
morfologice ale sistemului carstic
Fãrã a nega adevãrurile demersului
hidrogeologilor, credem totuºi cã teoria
funcþionalã a carstului, aºa cum a fost ea
conceputã de cãtre hidrogeologi, ar
putea fi privitã dintr-un alt unghi de
vedere de cãtre un geomorfolog.

Dupã T. Rusu ºi colaboratori (1970),
sistemul carstic este alcãtuit dintr-o serie
de peºteri etajate (cu sau fãrã legãturã
între ele), a cãror genezã ºi evoluþie este
legatã de un singur curs subaerian.
Sistemul carstic reprezintã un nivel
taxonomic inferior faþã de complexul
carstic, care este mai extins înglobând
mai multe sisteme carstice, care se
coreleazã cu mai multe cursuri de
suprafaþã).

Dupã P. Cocean (2000), sistemul
carstic este o unitate morfo-hidrograficã
funcþionalã ºi independentã, a cãrei
genezã ºi evoluþie este determinatã în
ansamblu de acþiunea aceloraºi factori,
acþiune materializatã prin interrelaþii ºi
interdeterminãri.

Astfel, în prezenta lucrare am consi-
derat sistemul carstic ca parte a Înveli-
ºului Terestru Superior, fiind practic un
tip de geosistem (geomorfosistem). Acest
sistem este determinat în primul rând de
prezenþa subtratului carstificabil, apoi de
aportul ºi modul de drenare a masivului
carstic de cãtre apa curgãtoare. Se pune
un accent deosebit pe structurã, deoarece
ea influenþazã relaþiile, adicã procesele de
disoluþie ºi curgere a apei (care evacueazã
soluþia dizolvatã). La rândul sãu, procesul
de carstificare (disoluþie) este factorul
determinant, relaþia coordonatoare a
modelãrii reliefului exocarstic ºi endo-
carstic, din acest punct de vedere sistemul
de modelare carstic al reliefului fiind
definit de cãtre procesul de disoluþie al
substratului carstificabil.

În aceastã concepþie, geomorfosiste-
mul specific unui masiv carstificabil
înglobeazã toate macro-, mezo- ºi
microformele atât exocarstice, cât ºi

endocarstice. Se pune deci accent deose-
bit pe structurã, a cãror componente sunt
legate între ele prin relaþii, iar prin inter-
mediul conexiunilor, cu exteriorul (cu
geosistemele învecinate).

Formele exocarstice ºi cele endocar-
stice fiind privite ca ºi componente ale
sistemului carstic doar morfologic (ex. o
peºterã fosilã), sau morfologic - funcþi-
onal (o peºterã activã), rolul acestora în
evoluþia carstului nu poate fi neglijat,
deoarece cu fiecare formã carsticã nouã,
se schimbã modul de intrare a energiei
în sistem. Asistãm, astfel, la un proces
de autoorganizare a sistemului carstic, în
care structura determinã relaþiile, iar
relaþiile dezvoltã o structurã nouã.

În analiza sistemului de modelare
carstic (care este în fond un sistem mor-
fogenetic), ne-am fixat atenþia asupra
relaþiei formã - proces - material (suport)
(Gregory, 1978, citat de I. Mac, 2003).
În acest caz, sensitivitatea geomorfo-
logicã este tocmai reflectarea diferen-
þiatã a conlucrãrii dintre termenii relaþiei
(ecuaþiei). Astfel, forma se identificã cu
obiectul material, constituie materie
concretizatã (Mac, 2003). �Aºadar, for-
mele de relief sunt autoproiecþii mate-
riale sau, altfel spus, rãspunsuri geo-
morfometrice la stimuli, respectiv, la
necesitãþi de obiectivizare ale materiei�
(Mac, 2003). Pe o asemenea cale, relie-
ful se autoproiecteazã, asistãm la o suitã
de discontinuitãþi fenomenologice, baza
cãrora o constituie tocmai sensitivitatea
geomorfologicã, o proprietate ce nu rã-
mâne constantã (Mac, 2003).

�Modificarea formelor sub egida
proceselor ºi, implicit, schimbarea pro-
ceselor aferente formelor modificate ge-
nereazã circumstanþe inedite ce trebuie
surmontate prin mecanisme de auto-
reglare de tip feed-back. Grefarea pe un
câmp structural, în cazul geomorfosis-
temelor, prin excelenþã eterogen, stã la
baza nelinearitãþii dinamice ale compor-
tamentului sistemic� (Mac, 2003).

Aºadar, am considerat sistemul
carstic ca un geomorfosistem specific,
de tip proces-rãspuns, în care sistemul
morfologic se uneºte cu sistemul cas-
cadã (al energiei), generând un efect
sinergic ce caracterizeazã aceea parte a
Înveliºului Terestru Superior (a geomor-
fosferei), care este ocupatã de roci car-
stificabile ºi care intrã în relaþie cu apa
curgãtoare. Sistemul de modelare carstic
este determinat deci de triada: material
carstificabil - proces de disoluþie ºi
curgere - formã carsticã (morfologie).

Sistemul carstic astfel înþeles înglobeazã
însã ºi areale necarstificabile mai reduse
ca dezvoltare (V. Horoi, 2003), a cãror
influenþã în evoluþia formelor este foarte
importantã, prin influenþarea modului de
curgere a apei prin masivul carstificabil.
Tendinþa noastrã a fost de a nu ne limita
la analiza de tip �cutie neagrã� (utilizatã
de hidrogeologi), ci de a ne apropia de
o analizã de tip �cutie gri�, cel puþin din
punct de vedere morfologic, a reliefului
carstic, asemãnãtor majoritãþii analizelor
geomorfosistemice.

�Termenul de structurã aplicat la un
sistem natural se referã la o mulþime de
elemente aflate în interacþiune, care au o
determinare ºi funcþionare specificã. El
ne încadreazã între limitele energetice
ale sistemelor naturale ºi la nivelul de
complexitate la care acestea au fost
determinate (definite). De exemplu,
dacã un sistem carstic este definit ca un
sistem acvifer, structura sa este repre-
zentatã de funcþionarea hidrodinamicã,
iar dacã este definit ca un sistem morfo-
logic, structura sa este exprimatã de
toate legãturile spaþiofuncþionale dintre
elementele care-l compun, respectiv
legãturile dintre procesele ºi formele
carstice� (C. Goran, 2001). Acest din
urmã aspect am încercat sã-l reliefãm în
prezenta lucrare.

Sensitivitatea extrem de variabilã a
sistemului carstic (în funcþie de varia-
bilele de control ºi stare specifice fie-
cãrui areal), produce în cadrul reliefului
carstic rãspunsuri morfologice specifice,
recogniscibile, persistente: formele exo-
carstice ºi cele endocarstice (fig. 1).

Concluzii
Dupã o asemenea abordare a reliefului
carstic, se evidenþiazã o serie de conclu-
zii importante.

În primul rând, abordarea sistemicã
a carstului în concepþie structuralist �
sistemicã constituie un demers necesar
ºi productiv, în egalã mãsurã.

Privit în aceastã concepþie, relieful
carstic ne desluºeºte tainele devenirii ei
morfogenetice. Aceastã evoluþie a reli-
efului produce în timp ºi spaþiu forme
carstice deosebit de variate, care în fond
reprezintã reflexul sensitivitãþii siste-
mului carstic. Sensitivitatea, ca mãsurã
a schimbãrii, are ca rãspuns morfologic
în relieful carstic diferite forme exocar-
stice ºi endocarstice, care variazã tem-
poral ºi spaþial, în funcþie de atributele
sistemului carstic specific unei anumite
perioade ºi a unui anumit areal, în

Sistemul carsticSistemul carstic
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funcþie de modul de conlucrare dintre
subsistemul geochimic ºi cel hidrologic.
Este necesar, deci, înainte de a trece la
identificarea acestor rãspunsuri morfo-
logice, sã analizãm variabilele de con-
trol ºi stare ale sistemului în cauzã, care
ne reliefeazã particularitãþile de evoluþie
ale reliefului carstic.

Trecând peste diversitatea concepþi-
ilor despre sistemul carstic, procesul
morfogenetic al carstificãrii ne apare,
fãrã îndoialã, ca unul aparte.

Variabilitatea sensitivitãþii sistemului
în timp ºi spaþiu are ca reflex dezvolta-
rea unor forme carstice specifice. Astfel,
lapiezurile marcheazã primul contact
mai îndelungat între calcar � apã, care se
produce ºi sub pãtura de sol, iar odatã cu
intervenþia bruscã a factorului antropic,
ele se asociazã, se agradeazã într-o
asociere de forme exocarstice specifice:
câmpul de lapiezuri (ex. pe Dealul
Glimeii - Complexul carstic Damiº -
Ponoraº, Munþii Pãdurea Craiului).
Dolinele, prin forma, mãrimea ºi distri-
buþia lor spaþialã reprezintã reflexul
sensitivitãþii sistemului carstic cu propri-
etãþi diferite, reflexul morfologic dife-
renþiat la relaþiile dintre solubilitatea
calcarului - tectonicã - apa curgãtoare,
astfel variind ºi aspectul dolinelor, iar
favorabilitatea extrem de ridicatã la car-
stificare a calcarelor jurasice (în Munþii
Pãdurea Craiului), produce în relief un
rãspuns specific: câmpurile de doline
(ex. Damiº - Ponoraº).

Asemenea acestora, ºi celelalte forme
de suprafaþã ºi de subteran: depresiunile
carstice, uvalele, ponoarele, vãile carsti-
ce, peºterile ºi avenele, precum ºi morfo-
logia acestora vor reflecta particularitãþile

devenirii lor morfogenetice, reprezentând
rãspunsuri morfologice la sensitivitatea
diferenþiatã a sistemului carstic.

Sistemele carstice, asa cum sunt ele
concepute de cãtre hidrogeologi (siste-
me reale), prezintã o structurã ierarhiza-
tã, determinatã de relaþiile, sau procesele
de disoluþie ºi curgere a apei prin masi-
vul cartificabil, factorii de control ºi
stare modificând inputul de energie ºi
substanta din �cutia neagrã�, aceastã
modificare evidenþiindu-se prin analiza
ieºirilor din sistem.

Putem concluziona, în final, cã pro-
cesul de carstificare este un proces auto-
organizatoriu, sensitivitatea sistemului
carstic producând reflexe morfologice la
stimuli, la perturbãri: formele exocar-
stice ºi cele endocarstice, care nu sunt
altceva, decât autoproiectãri materiale
ale sistemului carstic.

Relaþiile poziþionale ºi morfogene-
tice dintre cele douã categorii de forme
se contureazã deosebit de sugestiv uti-
lizând Sisteme Informatice Geografice,
pe fondul unor baze de date georeferen-
þiate ºi de tip atribut, rodul muncii atâtor
generaþii de speologi amatori ºi profesi-
oniºti. În acelaºi timp, aceste strate de
informaþii suprapuse ne pot evidenþia ºi
asupra direcþiilor de explorare a unor
posibile galerii subterane necunoscute
încã în cadrul sistemelor carstice.
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Fig. 1. Model simplificat al structurii
sistemului morfologic carstic: for-
mele exocarstice ºi cele endocarstice,
ca elemente ale sistemului carstic ºi
relaþiile dintre ele (în primul rând ener-
getice, respectiv, morfogenetice).
Carstul zonei temperate, altitudini
mijlocii, carst acoperit, faza maturã de
evoluþie (ex. Munþii Pãdurea Craiului,
Complexul carstic Damiº - Ponoraº).

Factorii de control ai sistemului:
H � hidrologia, C � clima, L � litologia,
T � tectonica, R � relieful preexistent,
S � solul, V � vegetaþia, A � activitatea
antropicã.
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Platoul Vârtoapele se situeazã la
o distanþã de 2 km de oraºul Tg.
Lãpuº, la sud-vest de acesta. Este

cuprins între culmea Vima-Breaza la sud,
Valea Lãpuºului la nord, Pârâul Rohia,
respectiv Platoul Muscelelor la est ºi
Podiºul Boiului la vest (fig. 1). În mare,
are aspect de prispã sau jgheab foarte
prelung, orientat est-vest, ale cãrui mar-
gini sunt ridicate, una de poala piemon-

tanã, iar cealaltã de cuesta calcarului
eocen. Cãtre interior se prezintã uºor
vãluritã, din cauza pâraielor ce o strãbat.
Partea de est a platoului este mai adâncitã
datoritã eroziunii apelor colectate local de
pârâul Rohia, care a creat aici o micã
depresiune (G. Posea, 1962).

Din punct de vedere geologic, plato-
ul se poate diviza în trei fâºii longitudi-
nale. Prima, este fâºia din est a platoului,

dezvoltatã pe formaþiuni eocene, a doua,
situatã în partea centralã, constituitã din
calcare oligocene, iar ultima fâºie, încli-
natã spre nord, alcãtuitã dintr-o poalã de
agestre unite într-un glacis (fig. 2)
(Posea, 1962).

Potenþialul hidrologic al platoului
este relativ slab. Partea centralã este
brãzdatã de pâraie � multe dintre ele
sunt cursuri temporare. De menþionat
este ºi existenþa câtorva izvoare firave.
Apele au un debit mic ºi se subterani-
zeazã prin sorburi. În partea sudicã a
platoului, în valea Pârâului Pietrii apar
câteva izbucuri.

Exocarstul regiunii este reprezentat
exclusiv de formele carstice negative,
depresionare. Suprafaþa platoului este
ciuruitã de numeroase doline. Majori-
tatea sunt, intraformaþionale, nelipsind
însã nici cele de sufoziune, iar ca formã
sunt conice cu fundul plat, cu diametre
ºi adâncimi pânã la 50, respectiv 10 m.

Forma endocarsticã dominantã
este avenul. Avenele platoului carstic
Vârtoapele sunt avene de infiltraþie,
dezvoltate în cea mai mare parte în
calcare Eocene.

Campania de prospecþiuni a zonei a
fost declanºatã de descoperirea Avenului
Ploii (I. Dancs, 1986). În perioada 1987-
1989 membrii clubului �Ursus Spelaeus�
Tg. Mureº au descoperit ºi explorat 10
cavitãþi, dintre care cele mai importante
sunt urmãtoarele (fig. 3):

Avenul Ploii (4003/19) (fig.4)
Este situat în extremitatea esticã a pla-
toului, deasupra vãii pârâului Rohia
(150 m. alt. rel.), într-o dolinã cu un dia-
metru de cca. 20 m. Intrarea (0,5×0,4 m)
se deschide în partea vesticã a dolinei ºi
este urmatã de un P 26, (4×1 m). Secþi-
unea puþului în direcþia axei mari pre-
zintã doi pereþi perfect paraleli, iar
secþiunea axei mici schiþeazã forma unei
clepsidre. La cota de -13, în peretele
estic al avenului se deschide o galerie
ascendentã lungã de 5 m, care este în
legãturã hidrologicã cu surpãrile aflate

Avenele platoului carstic

Vârtoapele
Podiºul Someºan

Károly MORÉH - �Exus� Tg. Mureº
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la 5-6 m de intrarea avenului, în fundul
dolinei. Tot la aceasta cotã, între pereþii
avenului se aflã încleºtat un mare bloc
de calcar, care provine din galeria sus-
pendatã. Baza puþului este formatã de o
salã (4×2 m) pardositã cu nisip, pietriº ºi
numuliþi. În capãtul vestic al sãlii existã
un mic lac temporar ale cãrui ape se
pierd printr-o fisurã impenetrabilã.
Alveolele de coroziune ºi lapiezurile
endocarstice, care apar pe pereþii ave-
nului, sunt rezultatul unei activitãþi
intense de coroziune subaerianã. Tava-
nul puþului este presãrat cu stalagmite
mici de max. 12 cm lungime.

Dezvoltarea avenului este de 38,4 m,
cu o denivelare totalã de 27 m (+0,7, -
26,3 m).

Av. cu stalactitã (4003/23) (fig. 5)
Se aflã în direcþia sud-vest de vf.
Hârtopul Mare (530 m) la 700 m de
acesta, într-un loc fãrã particularitãþi
deosebite, greu de identificat. Intrarea se
deschide într-o cumpãnã de ape între
douã doline, sub forma unui fisuri
(1,6×0,5 m). Cavitatea este formatã din
douã verticale distincte (15 ºi respectiv
3,5 m) despãrþite de un scurt pasaj aco-
perit de grohotiº.

Fundul avenului este o salã (5×2×5
m) cu podeaua descendentã în capãtul
cãreia un mic puþ (2 m) reprezintã
punctul cel mai denivelat al avenului la

cota de -24,2 m. Pereþii sãlii sunt aco-
periþi de un strat cleios de argilã în
schimb pe plafon apare un grup de
stalactite.

De menþionat existenþa unei stalac-
tite lungi de 3 m în extremitatea vesticã
a sãlii, cu un mic lac sub ea.

Dezvoltarea cartatã este de 34,5 m.

Av. Speranþei (4003/24) (fig. 6)
Este situat la cca. 1 km, în direcþia sud
de vf. Hârtopul Mare, în dolina care
dominã zona prin adâncimea ei (9 m) la
o alt. rel. de 120 m. A fost descoperit în
vara anului 1988 de echipa E. Gombos,
M. Papp. Pãtrunderea în aven s-a reali-
zat în urma unor dezobstrucþii asidue, de
trei zile. Intrarea (0,4×0,4 m) se deschi-
de aproape de buza superioarã a dolinei.

Galeria de intrare descendentã, care
pãstreazã dimensiunile intrãrii pe o dis-
tanþã de 3 m, pãtrunde în Sala de Aºtep-
tare (6×1,5×1 m), din care în direcþia
vest, un pasaj scurt, dar foarte strâmt
coboarã pânã la cota de 3,5 m, punctul
de pornire al P 56, care are o secþiune
orizontalã neregulatã (18×5 m). Vertica-
la puþului este fragmentatã de trei terase
înguste la cotele -12, -33 ºi la -42 m,
respectiv de o mare proeminenþã a
peretelui, în formã de buzunar la cota de
-16 m.

Avenele platoului carstic VârtoapeleAvenele platoului carstic Vârtoapele
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Din extremitatea esticã a sãlii
(10×3,5 m) ce constituie fundul puþului,
porneºte o galerie strâmtã în formã de
tub, care dupã 10,5 m, devine impene-
trabilã. Sala este strãbãtutã de un curs
temporar lung de 21 m, ale cãrui ape
apar din galeria tubularã ºi se pierd prin
fisuri impenetrabile. Depãºirea pragului
de 8 m înãlþime din capãtul vestic al sãlii
permite atingerea unei alte sãli (16×3 m)
care este de fapt baza unui horn cu o
înãlþime aproximativã de 50 m, dezvol-
tat paralel cu P56.

Pereþii avenului prezintã forme de
coroziune subaerianã (alveole de corozi-
une, excavaþii în fagure, muchii tãioase
etc.) datoritã cãrora calcarul a devenit
extrem de sfârtecat ºi friabil. Speleote-
mele lipsesc cu desãvârºire. Fundul
foarte argilos al avenului este presãrat cu
mari blocuri angulare, pietriº ºi numu-
liþi, desprinse calcarul grosier al pereþi-
lor. Temperatura în fundul avenului este
de 5°C (20.08.1988), iar umiditatea
peste 95%. Explorarea ºi ridicarea
topograficã a fost efectuatã de echipa:
K. Moréh, E. Gombos ºi Z. Rozsa.

Avenul Speranþei este un aven tiptic
de infiltraþie, care prin dimensiunile sale
(189 m dezvoltare ºi -64,6 m denivelare)
este cel mai important obiectiv endo-
carstic descoperit în platoul Vârtoapele.

Avenul din Dolina Mare (4003/
25) ( fig. 7)
A fost descoperit la 300 m de Avenul
Speranþei la sud de acesta, în cea mai

mare dolinã a zonei (45 m în diametru).
Intrarea (1×2,3 m), parþial acoperitã de
un mare bloc de calcar, se deschide în
versantul estic al dolinei. Avenul este
format din douã puþuri succesive (19,5
respectiv 3 m) cu un scurt pasaj subori-
zontal între ele. La cota de -10 în pere-
tele estic al avenului, apare o galerie
suspendatã de 5 m, iar la cota de -18 un
mare bloc de calcar încleºtat între pereþi.
Pereþii poartã urmele unei coroziuni
subariene slabe, în P 19,5 apar câteva
scurgeri parietale.

Dimensiunile cavitãþii sunt: dezvol-
tarea 27 m, denivelarea -22,2 m.

Avenul din �Braniºtea
Honþanului� (4003/26) (fig. 8)
A fost descoperit în extremitatea sudicã a
platoului, deasupra vãii pârâului Pietrii în
locul denumit de localnici: �Braniºtea
Honþanului�. Intrarea (6×6 m) este
urmatã de o succesiune de trei puþuri (12,
8 ºi 10 m) despãrþite de scurte porþiuni
orizontale. La cota de -22, în peretele

sudic al P 10 se deschide un horn înalt de
8 m. Pereþii puþului de intrare (P 12), sunt
brãzdaþi de lapiezuri endocarstice, în rest
numai zona finalã a cavitãþii prezintã
forme slabe de coroziune subaerianã.
Atât pasajele orizontale cât ºi fundul
avenului sunt acoperite cu depozite
fitogene ºi tanatogene.

Denivelarea atinsã este de -30 m,
dispusã pe 49 m dezvoltare.

Din punct de vedere carstologic,
zona nu prezintã probleme deosebite la
prima vedere: un mic platou carstic cu
un potenþial hidrologic relativ slab ºi cu
câteva avene de infiltraþie, care aparent
nu au nici o conexiune între ele. Însã
descoperirea unor izbucuri cu debite nu
tocmai neglijabile, la poalele platoului
(V. Pietrii) infirmã teoria de mai sus,
�schiþând� posibilitatea existenþei unui
sistem carstic, care încã nu ºi-a dezvãluit
tainele.
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Cu ocazia taberei subterane
din decembrie 2006, denumi-
tã simbolic «Tabãra comemo-
rativã Técsy Péter», a avut loc
amplasarea plãcuþei comemo-
rative a fostului coleg de club
Péter, mentor în arta fotogra-
fiei, decedat în anul 2006.

Técsy Péter s-a nãscut la Cluj,
la 12 octombrie 1942. Avea
doar 12 ani când a primit
cadou primul aparat de foto-
grafiat, putând astfel învãþa
de mic metodele ºi tainele
artei fotografice. La început
realiza doar fotografii în alb-
negru, trecând apoi la diapo-
zitive expirate însã mai uºor
de procurat. Prelucrarea aces-
tora � deloc ieftinã � a învã-
þat-o de unul singur încã din
tinereþe. Cu timpul a reuºit sã-
ºi cumpere un aparat de mã-
rit, iar datoritã locului de
muncã � în laboratorul de
radiografie � a avut acces
gratuit la revelatoare.

Aºa cum amintea ºi colegul
ºi bunul lui prieten Váradi
István în discursul sãu cu
ocazia amplasãrii plãcuþei
comemorative, cei doi s-au
cunoscut în anul 1974, an în
care Técsy Péter realizeazã
primele fotografii subterane în
Peºtera de sub Piatra Neagrã
din Valea Iadului.

Este atât de fascinat de peº-
terã, de frumuseþile tainelor
lumii subterane, încât se în-
toarce iar ºi iar în subteran
pentru a imortaliza o lume
care poate fi vãzutã doar de
prea puþini oameni. Chiar ºi cu
aparatele rudimentare cu care
lucra la aceea vreme Péter
realiza fotografii excepþionale.
Îmi aduc aminte, cum îmi
povestea anul trecut: «...astfel
am început sã ne chinuim cu
fotografiatul în subteran, aco-
lo unde este aproape imposi-

bil. Este total diferit de foto-
grafiatul la suprafaþã pentru
cã în subteran lumina este în
mâinile tale. Pe vremea aceea
eram pionieri ce foloseam me-
tode rudimentare. Echipamen-
tele de atunci erau atât de ele-
mentare încât în salina de la
Târgu Ocna, de exemplu, rea-
lizarea unei singure fotografii
a durat 4 ore, timp în care am
folosit 350 de declanºãri cu
bombe de magneziu...»

Odatã ce devine membru al
Clubului Speologilor Amatori

Aparatul de fotografiat ºi pro-
iectorul au fost aduse pe as-
cuns din Cehoslovacia. Noile
tehnici le învãþa din reviste
occidentale de specialitate,
dupã care îºi confecþiona pro-
iector pentru tehnica prin
�topire înlãnþuitã� pentru dia-
pozitive 6×6. Noua metodã de
proiecþie, îmbogãþitã ºi cu fun-
dal sonor, se bucura de un real
succes atât în cadrul clubului
de fotografie Napoca cât ºi în
cadrul proiecþiilor cu tematicã
speologicã. Începând cu anul

pãºeau de multe ori 15 ore,
Péter era persoana care ridica
moralul tuturor celor din jur,
mai ales a celor tineri. Îºi ofe-
rea ajutorul cu mare drag, în
special prin susþinerea formã-
rii unei gândiri de fotograf.
Nu ne dezvãluia niciodatã
parametrii setãrilor, în schimb
ne ajuta sã le deducem ºi sã le
înþelegem noi înºine (setarea
diafragmei, a timpului de
expunere, unghiul ºi numãrul
declanºãrilor cu blitz). În
acele momente lua cu el un
blitz ºi pornea spunând cã
acum el este ajutorul de foto-
graf ºi aºtepta sã-l ghidãm în
locul de unde trebuia declan-
ºat blitzul. Ajungând acasã,
de fiecare datã primeam foto-
grafii de la el, iar pe cele rea-
lizate de noi le caracteriza
obiectiv, subliniind punctele
bune sau mai puþin bune ale
acestora. Toate aceste lucruri
au alimentat �virusul� din noi
pe care l-am moºtenit ºi pe
care sperãm sã-l �transmi-
tem� ºi altora.

Cu timpul, din motive de sã-
nãtate, Péter a fost nevoit sã
renunþe la fotografiatul în
subteran ºi la turele de munte.
Anul trecut ne dezvãluia:
�Suntem într-o situaþie ferici-
tã cu Elvira. Am colindat mai
toþi munþii din jurul Transil-
vaniei iar fotografiile realizate
oferã o satisfacþie ce într-o
oarecare mãsurã compen-
seazã acele lucruri la care a
trebuit sã renunþ.»

Técsy Péter nu s-a considerat
niciodatã artist fotograf ci mai
degrabã un fotograf de naturã
pentru cã «...adevãratul artist
este cel care poate reda un
gând, o imagine, în aºa fel
încât sã-i sensibilizeze pe cei
cãrora li se adreseazã».

Szilágyi Palkó Pál, CSA Cluj

din Cluj are posibilitatea de a
realiza fotografii în peºteri
cum ar fi Vântului, Ponoraº ºi
Vârfuraº, apoi organizeazã
ture foto ºi în peºteri din Valea
Iadului sau Valea Vida. «...am
ajuns pânã acolo încât fo-
tografiatul în subteran de-
venise o formã de viaþã pentru
mine, gândeam în termeni de
poze ºi proiecþii...». Pe lângã
fotografiatul în subteran, în
timpul liber colinda prin mun-
þii din Transilvania în compa-
nia soþiei sale, Elvira. A ajuns
chiar ºi în Georgia, Armenia ºi
Uzbekistan. Echipamentele
trebuiau reînnoite sau schim-
bate, iar în acele vremuri acest
lucru era unul foarte dificil.

1980 reprezintã cu regularitate
CSA în concursurile de foto-
grafie de unde se întorce de
fiecare datã cu rezultate lãu-
dabile. La �Speoarta� din anul
2000 primeºte diploma de
merit pentru întreaga activitate
fotograficã (mai multe despre
meritele ºi rezultatele la con-
cursurile foto pe site-ul CSA:
www.csacluj.ro).

Cu toatã diferenþa de vârstã
dintre noi, am participat la
câteva ture foto alãturi de
Péter. În spatele venerabilului
domn cu barbã ce impunea
respect, sub înfãþiºarea lui se
ascundea un om tânãr, zâm-
bitor ºi mereu prietenos. În
numeroasele ture foto ce de-

In memoriam Técsy Péter
1942-2006
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Muntenegru 2007
La explorãrile speologice din
Muntenegru organizate de
MKBT (Federaþia Ungarã de
Speologie) prin Kiss Attila ºi
Takácsné Bolner Katalin,
membri Clubului de Speo-
logie �Z� participã din vara
anului 2005. Echipele de
explorare, în cei trei ani de
explorãri efectuate au dobân-
dit o oarecare experienþã, dar
datã fiind imensitatea supra-
feþei regiunilor carstice încã
neexplorate din aceastã þarã,
investigaþiile noastre pot fi
considerate mai mult decât
limitate.

În prima fazã a cercetãrilor
ne-am axat atenþia asupra
Poliei Njegos ºi am participat
la explorarea Peºterii Engle-
zilor ºi a Peºterii cu Gheaþã.
În Peºtera Duboki Do, unde
în 2006 în cadrul unui bivuac
în urma unei scufundãri auto-
nome s-a atins adâncimea de
-504 m.

Din 2007 s-au început ex-
plorãrile în Polia Ledernice,
cea mai mare dintre cele ali-
niate spre est-nord-est pe o
lungime de 20-25 km, din
dreptul localitatãþii Risan din
Golful Kotor de la Marea
Adriaticã, regiune renumitã
pentru monumentele sale ar-
heologice ºi relicvele istorice
din cel de-al II-lea Rãzboi
Mondial. Având în vedere cã
suprafaþa totalã a acestor de-
presiuni închise depãºeºte 100
kmp, precipitaþiile în regiune
sunt deosebit de abundente

(4500 mm/an în localitatea
Orjen consideratã a fi cea mai
�umedã� din Europa), obser-
vând sursele carstice de pe
malul mãrii ºi aºa zisele �buz-
gare� (sursele de apã din fale-
ze), am ajuns la concluzia cã
am început cercetãrile în locul
potrivit.

În prima fazã am parcurs o
serie de peºteri ºi avene, con-
statând faptul cã sunt explo-
rate doar superficial. Scopul
nostru nu a fost neapãrat des-
coperirea presupusului mare
sistem care dreneazã apele
din regiune ci explorarea unei
peºteri cu dimensiuni decen-
te, care sã ne motiveze pentru
organizarea viitoarelor expe-
diþii. Suntem însã sceptici în
privinþa existenþei unei reþele
aerate de mari dimensiuni,
deoarece baza de eroziune
din perioada Cuaternarului a
variat foarte mult, în timpul
glaciaþiunii Wurm fiind cu
cca. 100 m mai coborâtã de-
cât cea actualã, iar galeriile
formate în intervalul respec-
tiv sunt probabil inundate în
momentul de faþã. Posibili-
tatea descoperirii unor avene
deosebit de adânci este însã
aproape o certitudine.

Polia Lednice este cea mai
vesticã din aliniamentul men-
þionat anterior, are o formã de
cãldare alungitã, cu punctul
minim situat la 600 m dea-
supra nivelului mãrii, versan-
þii îconjurãtori ajung însã
adesea la 1300 m altitudine.
Formarea depresiunii este
pusã atât pe seama proceselor

carstice cât ºi a modelãrii
gheþarului care a modelat
inclusiv Golful Kotor. For-
mele carstice actuale sunt de
datã relativ recentã, dar sunt
foarte bine dezvoltate. Baza
poliei este o câmpie orizon-
talã de cca. 1 kmp, în mijlocul
cãreia se gãsesc ruinele unei
capele ºi un vechi cimitir cu
pietre funerare afectate de
intemperii, care împreunã cu
�deºertul de piatrã� adiacent,
conferã locului atmosfera
filmelor western regizate de
Sergio Leone.

Peºtera
În aceastã regiune, dacã ne
apucãm de o inventariere sis-
tematicã a golurilor carstice,
munca pare a fi fãrã sfârºit.
Aºa cã am reluat cercetãrile
în cãteva din peºterile desco-
perite de colegi în 2005 res-
pectiv prin pãtrunderea în
tufãriºul aparent impenetrabil
din zona ponoarelor am des-
coperit 5 ponoare, unul dintre
ele atingând cota de -80. În
apropierea cimitirului am
decolmatat mai multe avene,
dar nu am putut depãºi adân-
cimea de 35 m, inclusiv dato-
ritã instabilitãþii pereþilor.

În una din aceste peºteri am
revenit în 2007, ocazie cu care
am depãºit prãbuºirea de la
-35, pãtrunzând într-o succe-
siune de 2 puþuri largi, având
cca. 40 ºi 80 m. De la baza lor
(-190) morfologia peºterii se
schimbã radical. Urmeazã un
labirint de meandre temporar
active relativ largi (1 m), care
a fost doar parþial explorat din
lipsã de timp, având în vedere
cã descoperirile importante se
fac de obicei în ultima zi a
taberei�

Cavitatea situatã la 605 m
altitudine are cca 6-700 m
dezvoltare ºi -200 m deni-
velare, fiind botezatã provi-
zoriu �Peºtera Tovarãºului
Tito�. Speranþele noastre se
îndreaptã spre cei 400 m de-

nivelare rãmaºi pânã la resur-
genþele de pe malul Mãrii
Adriatice ºi interceptarea unui
eventual colector al apelor din
poliile Grahovo ºi Dvrsno
situate în amonte.

Participanþi la tabãra din 2007:
Bán Tamás, Mihalik Zoltán,
Polacsek Zsolt, Szalay Kornél,
Szittner Zsuzsa.

China
Copiii dintr-un sat din China
învaþã într-un loc mai puþin
obiºnuit � într-o peºterã. Locul
se numeºte Dongzhong  (�în
peºterã�) ºi se aflã în satul
Miao, provincia Guizhou.
De la numai o clasã, cât avea
iniþial, ºcoala s-a extins ºi în
prezent are 8 profesori ºi 186
de elevi. �Elevilor le place
foarte mult sã înveþe, iar unii
din ei trebuie sã meargã chiar
ºi ºase ore pe zi ca sã ajungã la
ºcoalã�, a declarat directorul
neobiºnuitei ºcoli.

ªcoala are sãli de clasã ºi teren
de joacã, însã majoritatea
încãperilor nu au acoperiº.

Laos
În perioada 14.02-03.03 2008
se va desfãºura Expediþia
Speologicã Internaþionalã �Xe
Bang Fai 2008�.

Organizator: Speleo Club de
Montpelier sub egida Fede-
raþiei Franceze de Speologie,

K
at

al
in

  P
E

R
E

N
Y

I

Z
s
u
z
s
a
 
S
Z
I
T
T
N
E
R

Peºtera Tovarãºului Tito



SPEOMOND � 12 � 2007 45

prin Comisia Relaþii Internaþi-
onale ºi Expediþii.

Locul desfãºurãrii: Masivul
Khammouane, zona centralã a
Laos-ului. Zona de desfãºura-
re este cuprinsã între 200 ºi
600 m altitudine. Cavitãþile
explorate pânã în prezent sunt
peºteri orizontale de mari di-
mensiuni (galerii cu lãþimea
de 50 m ºi înãlþimea 60-80 m)
strãbãtute de râuri subterane
cu debite importante sau ave-
ne ce debuteazã cu puþuri de
peste 30 m.

Echipa este formatã din opt
francezi, un german ºi un
român: Tudor Marin.

Crimeea
În urma a douã acþiuni speo-
logice consecutive (august-
octombrie 2007) în provincia
carsticã Krimskaya Yayla,
câþiva speologi din România
(Lucian Buºu, Alexandru
Fekete, Kovacs Alpar, Dorin
Lazãr, Vremir Matyas), au
continuat prospecþiunile în
douã obiective majore: pla-
toul superior Chatyr-Dag ºi
Grabenul Balshoy-Kanyon.

În ciuda numeroaselor acþiuni
desfãºurate de-a lungul a peste
douã decenii, Masivul Chatyr-
Dag, încã reprezintã o enigmã.
Drenajul principal care strã-
punge muntele este de negãsit.
Cele aproape 150 de peºteri ºi
avene descoperite pânã în pre-
zent se închid impenetrabil în
faþa exploratorilor. Peºterile din
Platoul inferior (1000-1100 m)
aparþin mai multor cicluri de
carstificare, unele chiar foarte
vechi (pre-Cuaternare), fiind
practic colmatate de imense

formaþiuni stalagmitice sau de-
pozite clastice ºi prãbuºiri deja
cimentate. Avenele, dintre care
doar douã depãºesc adâncimea
de -200 m (Khod-Kanyom ºi
Bezdonaya), sunt fie înfundate
în argilã, fie se strâmteazã la
nivelul unor fisuri impenetrabi-
le, cu mult deasupra nivelului
acvifer. Technicile de derocare-
dezobturare folosite aici, sunt
practic ineficiente, multe o-
biective � printre care ºi avenul
Khod-Kanyom (-230 m) �
fiind abandonate.

Izbucul prin care reapare la
suprafaþã apa acestui masiv
are un debit ce frecvent depã-
ºeºte 600 l/s, potenþialul deni-
velativ al sistemului fiind de
aproape 800 m. În acest con-
text, platoul superior (1400-
1527 m) se prezintã ca un
imens rezervor ciuruit, în care
se acumuleazã mari cantitãþi
de precipitaþii (în mod special
zãpadã), ºi de unde provine
mare parte din aceastã apã.
Investigaþiile din ultimii ani au
pus în evidenþã un numãr de
15 avene, dintre care cel mai
adânc are doar 90 de m. Se
pare cã toate se strâmteazã sau
se închid prin prãbuºiri.

Explorãrile pe care noi le-am
efectuat în perioada 1999-
2007, deºi au dublat numãrul
obiectivelor de interes speolo-
gic, nu au adus nimic nou. Ul-
timul aven (EK2) explorat în
august 2007, are totuºi ceva
deosebit: este plasat în cel mai
adânc punct al sectorului de
vest al platoului, într-o dolinã
de prãbuºire relativ curatã ºi
fãrã colmataj, totodatã are cu-
rent de aer ºi puþ paralel poten-
þial deschis spre strãfunduri.

Explorarea s-a oprit la adânci-
mea de -22 m la nivelul unei
strâmtori orizontale (cca. 1 m
lungime), însã ºansele de a de-
pãºi nivelul epicarstic sunt
mari. Unul din cunoscãtorii
carstului Chatyr-Dag ºi toto-
datã responsabil cadastral �
Gennady Amelichev � de la
Institutul Speologic din Sim-
feropol, m-a asigurat cã des-
coperirea este semnificativã,
fiind primul aven plasat în co-
vata colectoare de sub Vf.
Eklizi-Burun (1527 m), unde
structura geologicã ar putea
permite o penetrare spre pro-
funzimile masivului. Explora-
rea în continuare a obiectivu-
lui (cu potenþial teoretic de
700 m), necesitã un numãr de
3-4 persoane ºi probabil un
bivuac la suprafaþã.

În Grabenul Balshoy-Kanyon
(Boika, Masivul Aj-Petri
Nord), s-au continuat explo-
rãrile în sistemul BK (Parti-
zanskaya). Primele investi-
gaþii le-am efectuat în primã-
vara anului 2001, iar mai apoi
in 2002 ºi 2004, când s-au des-
coperit câteva peºteri rãsuflã-
toare (BK 1-4), amplasate în
versantul drept al canionului
(versantul de S al muntelui
Boika). În 2007 s-au mai des-
coperit alte douã peºteri (BK
5, 6) ºi patru avene (BK 7-10)
care aparþin aceluiaº sistem
tectono-carstic. Acesta se dez-
voltã pe o diferenþã de nivel de
minimum 120 m, dezvoltarea
totalã parcursã fiind de peste
300 m. Deºi majoritatea obiec-
tivelor nu au putut fi inter-

conectate, relaþia morfo-gene-
ticã este evidentã, acestea fiind
dezvoltate pe acelaºi sistem de
fisuraþie bimodalã asociatã
unor falii secundare. S-a pur-
ces la decolmatãri în BK 1,
BK 5 ºi BK 6, cea din urmã fi-
ind parcursã pe o lungime de
cca. 150 m. Avenele BK 7-10
au fost identificate pe un seg-
ment de platou îngust la inter-
secþia unor falii, ele fiind
penetrate pe adâncimi de 20-
30 m, fãrã a se forþa pasaje
strâmte sau colmatate. O altã
intrare de aven a fost identi-
ficatã în aceeaºi zonã (BK 11),
fãrã a se pãtrunde.

În zona avenelor, s-au desco-
perit o serie de ruine zidite din
piatrã, care se pare cã repre-
zintã urmele unei tabere de
partizani Sovietici, care au
acþionat între anii 1942-1944
în perimetrul Sokolinoe pe
drumul ce leagã Bachchisaray
de Yalta, aceºtia fiind în per-
manenþã fugãriþi de un corp de
vânãtori de munte român (sub
comanda gen. Avrãmescu).

Sistemul tectono-carstic
Partizanskaya, din punct de
vedere morfo-genetic este
unul foarte particular, probabil
având o dezvoltare mult mai
mare atât pe verticalã cât ºi pe
orizontalã. Prospecþiunile de
suprafaþã s-au oprit sub coama
de Vest a Dealului Kuruslik-
Burun, tendinþa fiind de a
explora arealul de la Est de
acest aliniament, unde existã o
serie de fracturi principale, cât
ºi douã exurgenþe aproape de
nivelul vãii.
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Munþii Bihor
În zona Bãiþa Bihor o echipã
mixtã �Z� Oradea - �Exus�
Tg. Mureº a demarat lucrãrile
de topgrafiere a lucrãrilor
miniere vechi (sec. XVII-
XIX), în vederea poziþionãrii
exacte a golurilor subterane
interceptate în raport cu sis-
temele carstice din regiune.
Au fost descoperite cu aceas-
tã ocazie 3 noi cavitãþi.

Vãrãºoaia
Vãrãºoaia Team sub coordo-
narea lui József Zih (�Z�
Oradea), a continuat activitã-
þile de explorare-cartare în
avenul V5. Lucrãrile s-au
concentrat asupra segmentu-
lui amonte în speranþa joncþi-
unii cu Peºtera Frigiderul lui
Gigi, respectiv Râul Renghii
(Activul 2). Au fost exploraþi
cca. 2 km de galerii, majorita-
tea în sectorul profund (Râul
Renghii), aflat la 2 zile de
mers de la intrare. Punctul
final al explorãrilor a fost
dictat de obosealã ºi lipsã de
timp, într-o galerie de mari
dimensiuni care continuã fãrã
probleme. Lungimea topo-
grafiatã a Avenului V5 este în
momentul de faþã de 12 km,
dispuºi pe -643 m denivelare,
existând numeroase sectoare
încã necartate.

În parteneriat cu Bela Simon
a fost realizat un film docu-
mentar de cca. 10 minute,
care a fost difuzat pe postul
Duna TV ºi urmeazã sã fie
prezentat la Congresul Naþio-
nal de Speologie din 2008.

Bazinul Vãii Sighiºtel
Cluburile de speologie
�Speodava� ªtei ºi Drienka
Kosice (Slovacia) au conti-
nuat lucrãrile de explorare a
Peºterii Drãcoaia prin deroca-
rea pe o lungime de 6 m a
unui meandru temporar activ,
suspendat, situat în zona fina-
lã a peºterii. În paralel a fost

efectuatã ºi o nouã ridicare
topograficã a peºterii pe o
lungime de 230 m.

Peºtera de la Abri
În vara anului 2007, în urma
unei escalade ºi a mai multor
ture de decolmatare efectuate
între sifoanele 1 si 2 din Peº-
tera de la Abri s-a pãtruns
într-o galerie de aprox. 150-
200 m. Oprire la o strâmtoare
severã care necesitã folosirea
unor tehnici mai radicale de
spargere. Peºtera reprezintã
nivelul de preaplin al activu-
lui din sistemul Humpleu ºi ar
putea avea legaturã cu Gale-
ria Marmitelor.

Munþii Pãdurea Craiului
Valea Lazuri
O echipã a Clubului de Speo-
logie �Z�,  formatã din Zsuzsa
Szittner ºi Zsolt Polacsek, a
continuat prospecþiunile în ba-
zinul Vãii Lazuri. Au fost des-
coperite 31 de noi cavitãþi, în
general de mici dimensiuni,
dintre care se remarcã un aven
situat pe Gruiul Groºilor, având
-40 m denivelare. În Peºtera
Craiului au fost descoperite
cca. 100 m de noi galerii, dar

care nu au condus la depãºirea
sifonului terminal.

În urma unor decolmatãri
aceeaºi echipã a explorat pânã
la cota -15 un nou aven în zo-
na Cãrmãzan, aflat deasupra
sistemului Ponorul Prislop -
Izbucul Groieºu. Datoritã po-
ziþiei cavitãþii ºi a curentului
de aer decolmatãrile vor fi
continuate în curând.

Peºtera cu Apã de la Birtin
O echipã interclub �Cristal� ºi
�Z� Oradea, �Montana� Baia
Mare în urma unei operaþiuni
de pompare a depãºit primele
2 sifoane. În total s-a reuºit o
înaintare de cca. 30 m, oprirea
fiind dictatã de un sifon des-
chis, parþial colmatat cu argilã.

Peºtera Vântului
În tabãra subteranã peºtera
Vântului, s-au recartat peste
3.000 de m, astfel porþiunea
galeriilor recartate a ajuns la
29.125 m. S-au descoperit
cca. 200 de m galerii noi.

Zona Bratca - Damiº -
ªuncuiuº
În cadrul taberei speologice de
varã (respectiv în 6 ture de
decolmatare) CSA Cluj a con-
tinuat decolmatãrile masive în

Peºtera Brãtcuþa. Au fost de-
colmataþi mai mulþi mc de
sedimente, acþiunile continuã.

Tot în cadrul taberei, lângã
Damiº a fost descoperit (mul-
þumitã muncitorilor de la
drumuri), explorat ºi cartat
Avenul lui Bob (-30 m). Prin
lucrãrile de resistematizare a
zonei, s-au poziþionat cca. 20
de puncte de lucru ºi mici
peºteri cu GPS.

În urma a 2 ture de decolma-
tare, în P. Izbândiº s-au des-
coperit 150 m de galerii noi.

În zona Bratca-Poianã, s-au
gãsit cca. 30 de m de galerii
noi în Avenul Brãtcanilor.

Peºtera Sâncuta
În decembrie 2006, în 2 ture,
a fost explorat un nou fosil în
Sâncuta, în zona bivuacului
CSA, totalizând pânã acum
500-600 m de noi galerii.
Echipele au fost formate din
speologi ai cluburilor clujene
�Politehnica�, �Omega� ºi
CSA.

Galeriile continuã, explorarea
necesitând cãþãrãri sau mãcar
asigurãri, ºi sunt ºanse de
joncþionare cu bucãþile de
fosil din amonte sau aval ale
peºterii.
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În perioada 3-12 august a avut
loc Tabãra Naþionalã de Speo-
logie �Vãrãºoaia - 2007� or-
ganizatã de cãtre Clubul de
Speologie �Z� în parteneriat
cu Parcul Natural Apuseni ºi
Federaþia Românã de Speo-
logie la care au participat peste
80 de persoane de la urmãtoa-
rele organizaþii: Asociaþia Hi-
drogeologilor din România,
Asociaþia Salvatorilor Mon-
tani Bihor, �Cristal� Oradea,
�Crysis� Oradea, �Czárán
Gyula� Tinca, CSER Cluj,
�Focul Viu� Bucureºti, Geo-
prospect ªtei, Institutul de
Speologie �Emil Racoviþã�,
�Lumea Pierdutã� Baraolt,
�Ochiul Muntelui� Cluj,
�Omega� Cluj, Parcul Natural
Apuseni, �Politehnica� Cluj,
�Proteus� Hunedoara, �Rino-
lophus� Lupeni, �Silex�
Braºov, Societatea Maghiarã
de Speologie, Societatea Cehã
de Speologie, �Speodava�
ªtei, �Trekking Klub� Mier-
curea Ciuc, �Z� Oradea.

Pe parcursul taberei a fost
abordatã o gamã largã de
tematici dupã cum urmeazã:

1. Prospecþiuni ºi explorãri
speologice
� Au fost efectuate prospec-
þiuni în zonele Vãrãºoaia-

Padiº, Lumea Pierdutã, Iezere-
Ponoraº ºi ªesul Gârzii-Bãtrâ-
na, fiind descoperite 5 noi cavi-
tãþi. Dintre acestea se remarcã
Peºtera din ªesul Padiº (R2),
descoperitã de Radu ºi Andrei
Pop, Paul Damm, Alexandru
Szuhai, unde în urma derocãrii
pasajului de acces a fost desco-
peritã o reþea de galerii de peste
1 km lungime ºi cca. 120 m
diferenþã de nivel. Peºtera face
parte din sistemul hidrocarstic
Vãrãºoaia - Boga, fiind tributar
Râului Renghii (Activul 2) din
cadrul Avenului V5.

� În Peºtera Frigiderul lui Gigi
(V24) sub coordonarea lui
Ovidiu Pop, au fost continuate
lucrãrile de explorare-cartare.
Peºtera reprezintã segmentul
amonte al Avenului V5, punc-
tele extreme ale celor douã ca-
vitãþi fiind situate la o distanþã
de cca. 5 m una de alta. Peºtera
Frigiderul lui Gigi (V24) atinge
în prezent 1840 m dezvoltare ºi
-174 m denivelare.

� Explorãrile din Avenul V5 au
fost axate pe segmentul situat
între Sala Paul Matoº ºi Peºtera
Frigiderul lui Gigi (V24), unde
au fost descoperite peste 300 m
de noi galerii.

� Au fost efectuate derocãri
masive la un numãr de 4 obiec-

Tabãra de explorare peº-
teri scufundate ºi sifoane
Expediþia s-a desfãºurat în
perioada 15-31 august 2007,
în Munþii Pãdurea Craiului ºi
Bihor, fiind cea mai mare ex-
pediþie de scufundãri în peº-
teri organizatã în România.
Obiectivul principal al expe-
diþiei a vizat explorarea siste-
melor carstice submerse.

La expediþie au participat 11
scafandrii speologi francezi ºi
18 speologi ºi scafandri speo-
logi din România. Rezultatele
expediþiei însumeazã peste
4500 m cartografiaþi, sute de
metri de sifoane parcurse în
premierã, care au generat iden-
tificarea unor imense resurse
naturale de apã potabilã pentru
comunitãþile locale.

Expediþia a fost compusã din
echipe multidisciplinare de
specialiºti scafandri, geologi,
hidrogeologi, geografi, bio-
logi, arheologi, paleontologi,
fotografi ºi cineaºti.

Expediþia a avut în planul de
acþiune ºi activitãþi de susþi-
nere a conservãrii biodiversi-
tãþii ºi de promovare a dezvol-
tãrii durabile a zonei Munþilor
Pãdurea Craiului ºi Bihorului.

Derularea evenimentului nu
ar fi fost posibilã fãrã spriji-
nul acordat de: Primaria Co-
munei Roºia, Spelemat, Par-
cul Natural Apuseni, Direcþia
Ape-Criºuri, Serviciului Sal-
vamont - Salvaspeo Bihor,
Exploreurs, Palmes-Palmes,
Comite Departamentale de
Speleologie GARD, Comi-
sion Relations Expeditions
International � C.R.E.I., cãro-
ra le mulþumim încã o datã pe
aceastã cale. (Detalii în nu-
mãrul urmãtor.)

tive din perimetrul Vãrãºoaia
- ªesul Padiº, întrerupte din
cauza volumului mare al col-
matajelor existente.

2. Investigaþii hidrogeo-
logice
� Sub coordonarea lui Iancu
Orãºeanu a fost efectuatã o
colorare cu fluoresceinã în
Avenul lui Miron. Colorantul
a fost regãsit atât în Izbucul
Ursului (prea-plinul sistemu-
lui) cât ºi în Cetãþile Ponoru-
lui. Analiza preliminarã a
datelor obþinute denotã exis-
tenþa unui sistem de drenaj
complex, interconectat cu
sistemul hidrocarstic tributar
Izbucului Galbena.

3. Mãsurãtori geofizice
� În zona ªesul Padiº în spe-
ranþa evidenþierii unor goluri
subterane, o echipã condusã
de Sándor ºi Ludovic Mátyási
a efectuat mãsurãtori geofi-
zice (sondaj electric vertical),
datele obþinute fiind în curs de
prelucrare.

4. Documentare foto
� A fost organizatã o turã foto-
graficã în Peºtera din Valea
Rea. O parte dintre imaginile
realizate au fost publicate în
albumul Peºteri din România.

Paul-Erik Damm

Tabãra Naþionalã de Speologie �Vãrãºoaia - 2007�

Munþii Poiana Ruscã
Bazinul Bega
În bazinul Bega, amonte de
Mãnãºtur 2273, Clubul de
Speologie �Speotimiº� a des-
coperit ºi cartat o nouã peºte-
rã cu o dezvoltare de aproxi-
mativ 200 m.

Munþii Aninei
Rezultate ale Clubului de
Speologie �Speotimiº�:

În Bazinul Gârliºtei 2236 �
continuarea sistematizãrii
versantului stâng, în ture de
suprafaþã, ce au dus la desco-
perirea ºi cartarea a 13 peºteri
din care 6 în premierã.

Descoperirea ºi cartarea a
douã peºteri noi în Platoul
Brãdet.

În Bazinul Oraviþa ºi Jitin
2235 � descoperirea ºi carto-
grafierea a 4 cavitãþi noi.

Un numãr de 10 ture în Avenul
de sub Culmea Neagrã au avut
ca rezultat recartarea acestuia,
explorarea unui sistem de
hornuri cu o denivelare de

~80 m ce au adus încã 200 m
dezvoltare ºi realizarea unui
studiu care a fost prezentat în
cadrul Congresului Naþional
de Speologie Gârda - Ocoale
2007 (vezi articol).
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Szilágyi Palkó-Pál,
Deák Zsolt, Dascãl
Tibor,
Peºtera Vântului
(Szelek Barlangja)
2007, ed. CSA Cluj, 112 p.
Cluj-Napoca

Peºtera Vântului  a împlinit
50 de ani! Clubul de Speo-
logie CSA din Cluj Napoca,
prin editarea unui album bi-
lingv (român/maghiar) de
excepþie, omagiazã peºtera,
descoperitorul ei ºi pe toþi cei
care au contribuit la cunoaº-
terea celei mai mari peºteri
din România. Cartea ar putea
fi caracterizatã ca o îmbinare
a clasicelor �Omul ºi Peºtera�
ºi �Morfologia Carsticã� cu un
album foto pretenþios. Retros-
pectiva semnatã de Bagaméri
Béla, prefaþa domnului pro-
fesor Iosif Viehmann este ur-
matã de istoricul descoperirii
ºi explorãrii peºterii. Partea
ºtiinþificã, semnatã de Matei
Vremir, abordeazã practic
toate aspectele ridicate de ca-
vernament în contextul ge-
ologic ºi hidrogeologic aparte
din regiune. Capitolul de
morfologie ºi morfometrie
precede pe cel dedicat parti-
cularitãþilor carstogenetice
ale reþelei, cu un accent deo-

sebit referitor la evoluþia car-
stului din regiune din triasic
pânã în prezent. Climato-
logia, mineralogia ºi biologia,
prezentate succint încheie
alãturi de descrierea peºterii
segmentul ºtiinþific al lucrãrii.
Szilágyi Árpád, fostul preºe-
dinte al CSA semneazã epi-
logul din care îmi permit sã
citez urmãtorul pasaj �Gene-
raþia de azi, reprezentatã prin
fiii ºi nepoþii noºtri, este cea
care va duce mai departe miº-
carea speologicã�. La Mulþi
Ani ºi la Mulþi Kilometri
Peºtera Vântului!

Peºteri din România �
un tezaur care meritã�
2D/3D
2007, ed. SIGN, 159 p., Cluj-
Napoca

Albumul este opera unui co-
lectiv de autori coordonaþi de
Emil Doru Seliºcan ºi cuprin-
de imagini din peºterile ºi

Institutul de Speologie
�Emil Racoviþã�,
Scãriºoara
2007, ed. Studia, 87 p., Cluj-
Napoca

Prezentare generalã a gheþaru-
lui ºi a zonei adiacentei, nece-
sarã turiºtilor care viziteazã
þinuturile moþilor. Lucrarea
cuprinde o serie de informaþii
generale, istorice ºi ºtiinþifice
despre peºteri, obiceiuri ºi pei-
saj, fiind o introducere bineve-
nitã pentru o lucrare pe care
zona o meritã cu prisosinþã.

zonele carstice din România.
Fiecare album este însoþit de
o pereche de ochelari cu care
pot fi vizualizate planºele
tridimensionale înfãþiºând
peisaje mirifice din lumea
subteranã.

Lucrarea a fost publicatã cu
sprijinul Federaþiei Române
de Speologie ºi este prefaþatã
de un cuvânt înainte scris de
dr. Bogdan Onac, care a în-
soþit ºi planºele din album
cu explicaþii despre mediul
carstic.
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