
Congresul Naţional de Speologie
ediţia a XXXIX-a

Ileanda, Sălaj (4001), 7–11 septembrie 2011

Carstul din Podişul Someşan

Răstoci

Letca

Boiu Mare

Mesteacăn Luminişu

Frânceni

Som
eş

Ileanda

Cuciulat

Bizuşa

Băbeni

Cozla

Prislop

Purcăreţ

MONTANA

DE SPE O

O
L

G
IE

BA AAI M RE



Congresul Naţional de Speologie
Ileanda (jud. Sălaj)

7-11 septembrie 2011

Organizatori:
Clubul de Speologie Montana Baia Mare

şi
Federaţia Română de Speologie

PARTENERI:

Primăria Ileanda (www.primaria-ileanda.ro)
Grupul Şcolar “Ioachim Pop” Ileanda
Fundaţia Maratin Baia Mare (www.maratin.ro)
Asociaţia Kelsen Baia Mare
Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Maramureş (fjtmm.home.ro)
Km32 (www.myspace.com/km32) 

SPONSORI:

Tipografia “Minulescu” Baia Mare (www.tipografia-minulescu.ro)
Gold Plaza Baia Mare (www.goldplaza-baiamare.ro)
Gotech Baia Mare (www.gotech.ro)
Godarec Baia Mare (www.godarec.ro)
Trakking Cluj Napoca (www.trakking.ro)
eMont.ro 

PARTENERI MEDIA:

emm.ro
TVR Cluj
Graiul Sălajului
Graiul Maramureşului

Material editat de D. Istvan , T. Tămaş şi T. Minghiraş  
C.S. Montana Baia Mare, 2011

 (www.kelsen.ro)



 
 

 

 
 
 

Introducere 
 
 
 
Clubul de Speologie Montana, vechiul dv. coleg de suferinţă (dar şi de participare la 

inegalabile bucurii ale descoperirilor speologice, mai mari sau mai mici), a fost înfiinţat 
duminică 21 noiembrie 1976 la ora 17, în plină zonă carstică, în Podişul Someşan, la Popasul 
Mesteacăn. După o vizită duminicală a Peşterii Ciungi, un mic grup al fostului Club de Turism 
Montana, înfiinţat în 1974, a înţeles că există încă un domeniu care îşi aşteaptă exploratorii - 
lumea subterană. Nucleul de atunci s-a constituit în tulpina pe care s-au altoit generaţiile de 
speologi care au făcut ca activitatea începută să pâlpâie şi acum. În anul 1980, odată cu 
desfiinţarea Clubului de Turism Montana, secţia de speologie a devenit Clubul de Speologie 
Montana, acesta fiind şi anul prezenţei la primul Speosport. Cei 35 de ani de activitate au definit 
Montana ca un club care îşi desfăşoară activitatea într-o zonă cu carst limitat şi modest, din care 
au izvorât însă miraculos marile noastre bucurii - cele peste 300 de peşteri descoperite şi cartate. 
Numele de Montana nu a fost ales doar pentru a ne aduce aminte de clubul mamă. Pentru că 
muntele a fost cel care ne-a unit şi el rămâne legătura secretă între noi şi natură, motivul pentru 
care Montana nu va deveni niciodată un club de depănat amintiri speologice.  

 
Invitându-vă la Ileanda am riscat puţin, pentru că există în România multe alte locuri mai 

apte pentru a găzdui asemenea manifestări - însă acest lucru este acum un amănunt 
nesemnificativ. Adevăratul necaz este că iniţiatorul acestui eveniment şi sufletul acestui club, 
Mitică Istvan, întemeietorul activităţii speologice pentru noi, cei din nord-vestul ţării, a plecat şi 
nu vă mai poate fi gazdă de acum. Ne va lipsi tuturor prezenţa lui discretă, munca lui eficientă şi 
umorul inconfundabil. În mare parte datorită lui, Clubul de Speologie Montana împlineşte anul 
acesta 35 de ani de activitate neîntreruptă.  

 
Clubul Montana vă urează „Bun venit” în Podişul Someşan, chiar în apropierea locului în 

care a fost înfiinţat. Din păcate fără Nea Mitică, căruia cu modestie îi dedicăm această ediţie a 
XXXIX-a a Congresului Naţional de Speologie.  
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Carstul din Podişul Someşan 
 

 
 
 
Podişul Someşan cuprinde sectorul deluros de pe rama nord-vestică a depresiunii Transilvaniei, 

zona ei de bordură delimitată la vest şi nord de masivele cristaline Meseş, Ţicău şi Preluca iar la sud şi 
sud-est, de Câmpia Transilvaniei. Zona carstică a Podişului Someşan include aria de aflorare a calcarelor 
eocene şi oligocene (10% din suprafaţa totală a subunităţii geografice denumită Podişul Someşan), o 
bandă cu direcţie VSV - ENE între Jibou şi Tg. Lăpuş. Apariţii izolate de formaţiuni carstificabile există 
şi la sud de această arie, dintre acestea bara calcaroasă de la Glod - Poiana Blenchii fiind cea mai extinsă. 
Structura geologică monoclinală cu înclinare generală sudică de 10-12° determină formarea unor culmi 
asimetrice, de cuestă, cu versantul nordic abrupt şi cel sudic prelung. Altitudinea maximă a zonei este de 
661 m în vârful Prisnel, coborând la mai puţin de 200 m atât în nord, în bazinul Lăpuşului, cât şi la sud, în 
cel al Someşului.  

Bazinele hidrografice care conţin fenomene carstice în acest areal sunt: 4001, 4002, 4003, 4012, 
4020 şi 4022. Bazinul 4001, de pe versantul drept (nordic) al Someşului, cuprinde partea vestică a 
platoului Purcăreţ - Boiu Mare - Jugăstreni, versantul sudic al culmii Prisnel şi partea vestică a culoarului 
Someşului. Bazinul 4001, aparţinând preponderent jud. Sălaj, include atît cele mai mari cavităţi ale 
Podişului Someşan, cît şi pe cele mai multe cavităţi din această arie (127). Acest bazin este mărginit spre 
nord de Bazinul Văii Bârsăului (4002), cu 28 de peşteri, şi de bazinul hidrografic al Lăpuşului (4003, 
4004), conţinând până în prezent 57 peşteri. 
 

Istoricul cercetărilor speologice 
 Sinteza asupra peşterilor din Transilvania publicată de E. A. Bielz în 1884 si 1885) cuprinde 
Peştera Ciungi (Die Tropfsteinhohle von Kis-Nyires). Se presupune că „Peştera de la Cliţ”, menţionată în 
1884, reprezintă de fapt actuala P. din Cariera Cuciulat. Ladislau Kovari (1853) arată că peştera a fost 
folosită ca adăpost de Ştefan Csaki - conducătorul armatei principelui Transilvaniei, Sigismund Bathory, 
în luptele cu generalul austriac Basta. În anul 1849, după înfrîngerea din bătălia de la Jibou, peştera a fost 
folosită ca ascunzătoare de conducătorul secuilor, L. Berzencsei. Cum P. de la Cuciulat era 
binecunoscută, cariera începînd să funcţioneze în timpul primului război mondial, (deschisă de prizonierii 
de război italieni), iar în Cliţ nu se cunoaşte vreo peşteră aptă să adăpostească unităţi militare, există doar 
două ipoteze: fie că P. de la Cliţ este situată chiar în Cliţ (dar e greu de explicat "ştergerea" completă din 
memoria locuitorilor), fie că P. de la Cliţ este de fapt P. din Cariera Cuciulat. 
 Prima redescoperire a P. din cariera Cuciulat s-a făcut în 1962, cînd minerul Costan Indrecan din 
Ciula a intat în peşteră pe circa 150 m. Elevii şcolii tehnice de geologie din Baia Mare intră în peşteră în 
10-11 noiembrie 1962. S-au cartat 450 m de galerie, realizîndu-se harta, un profil longitudinal şi profile 
transversale din 5 în 5 metri, durata explorării fiind de 22 ore. P. din Cariera Cuciulat a fost vizitată în 8 
septembrie 1964 de un grup de elevi băimăreni (Istvan D., Konreich T., Pop S.). Accesul se făcea printr-
un puţ de 10 m, situat în treimea inferioară a frontului carierei, urmînd o galerie fosilă înaltă "cât omul", 
cu stalactite şi stalagmite. Acelaşi grup parcurge în 7.09.1964 şi P. Lii, pînă la sifon. Au urmat în 1965-
1966 şi P. Ciungi (234 m), P. din Unghiuri - 100 m, P. Unghiuri amonte - 23 m, Av. de pe Dumbravă, P. 
de la Boiuţ şi Gaura Boiului de sub Piatră. Cartările s-au realizat cu o sîrmă etalonată de 6,5 m lungime, 
realizîndu-se schiţe existente şi astăzi în arhiva Speo Montana. 
 În Harta regiunilor carstice din România (1965), bazinul 4001 figurează cu 6 peşteri (P. din 
Cariera Cuciulat, P. Lii, P. Ciungi, P. din Unghiuri, P. din Pancu, P. de pe Imaş) incluse în lucrare de T. 
Rusu. 



Carstul din Podişul Someşan 

 3

 În perioada 1973-1980, un grup de elevi din Curtuiuşul Mare şi apoi din Finteuşul Mare 
("Cutezătorii Chioarului") explorează 27 peşteri în Podişul Someşan, dintre care unele şi din bazinul 
4001. 
 În anul 1976 Speo-Montana îşi începe activitatea în zona Mesteacăn - Boiu Mare. Clubul de 
speologie "Emil Racoviţă" Bucureşti, parţial în colaborare cu Lanterna Magică Halmeu, atacă zona în 
perioada 1978-1980, iar în 1979-1980 Cepromin Cluj-Napoca explorează mai multe cavităţi în bazin. 
Concomitent, un grup din Gherla, devenit ulterior filială a Cepromin Cluj-Napoca, efectuează explorări în 
zona Bizuşa.  

P. din Cariera Cuciulat este redescoperită în 28.07.1978 de către speologii de la Clubul de 
speologie Emil Racoviţă Bucureşti, zi în care Mihai Codescu observă vestitele picturi rupestre de pe 
tavanul unei săliţe, atestate de Marin Cârciumaru şi Maria Bitiri (1979) ca fiind realizate în ultima parte a 
Peleoliticului superior (cca. 10.000 î. Chr.).  

În sistematizarea realizată de Clubul de Speologie "Emil Racoviţă" Bucureşti în 1983, bazinul 
4001 apare cu 62 de cavităţi. Începînd din anul 1989 Montana Baia Mare îşi extinde activitatea şi în 
partea vestică a bazinului (zona Cuciulat - Răstoci), lucrând în paralel şi în bazinele invecinate (4002, 
4003, 4004). Până în prezent, în bazinul 4001 au fost descoperite alte 65 de peşteri. 

 
Geologia 
Carstul este dezvoltat în principal pe calcare eocene (formaţiunea de Cozla) si oligocene (stratele 

de Cuciulat şi mai puţin marnocalcarele formaţiunii de Bizuşa), care formeaza o bandă cu direcţia VSV – 
ENE, cu lungimea de circa 50 km (între Jibou şi Târgu Lăpuş), cu o lăţime maximă de 7 – 12 km, în aria 
dintre masivele cristaline Ţicău şi Preluca. Suprafaţa ocupată de ele este de 36,18 km2 respectiv 44,93 
km2, reprezentînd 34,61% şi respectiv 42,9% din totalul suprafeţei bazinului (104,54 km2). În ansamblu, 
formaţiunile carstificabile ocupă 81,11 kmp (77,59% din întreaga suprafaţă), iar în realitate aria lor este 
chiar mai extinsă, ele fiind acoperite în lungul Someşului de produse cuaternare de terasă. 
 Formaţiunea de Cozla cuprinde partea superioară a Eocenului (Priabonianul superior) şi baza 
Oligocenului (Tongrian). Are o grosime de 30-40 m în spaţiul dintre masivele cristaline Ţicău şi Preluca, 
iar pe bordura acestor masive atinge la 60 m. Calcarele au secvenţe recifale şi conţin numeroase fosile 
(Vulsella, Natica, Ostrea, Campanile, Sirenide etc). Ele au o structura monoclinală şi coboară în trepte 
spre S pînă în valea Someşului. 
 Formaţiunea de Cuciulat are o grosime de 20-40 m şi prezintă alternanţe de calcare, marne şi 
argile. Sînt fosilifere, fiind prezente Planorbide, Cyrena, Ostrea, Natica, Turitella etc. 

Formaţiunea de Bizuşa (Oligocen mediu - Rupelian) este alcătuită din marnocalcare de culoare 
albicioasa sau cenuşiu-gălbuie, în cuprinsul cărora au fost descoperite recent câteva fenomene carstice 
(ponoare, avene, izbucuri). Grosimea formaţiunii de Bizuşa nu depăşeşte 15 m. 
 Formaţiunile necarstificabile sînt reprezentate de formaţiunea de V. Nadăşului (termen bazal al 
Priabonianului), constituită din conglomerate, gresii, siltite şi marne, precum şi de formaţiuni mai recente 
decât formaţiunea de Bizuşa: formaţiunea de Ileanda (partea superioară a Rupelianului) şi formaţiunea de 
Buzaş (Oligocen superior - Miocen inferior). Formaţiunea de Ileanda este alcătuită din argile cenuşii-
gălbui şi şisturi argiloase bituminoase, cu concreţiuni de gips.  
 

Hidrologia 
In mare parte din zonă, direcţia drenajelor subterane este perpendiculară pe direcţia reţelei 

hidrografice secundare actuale, ceea ce sugerează existenţa unor direcţii de drenare vechi, orientate V-E, 
legate de accidentele tectonice paralele cu bordura depresiunii Transilvaniei. Sensul de curgere al apelor 
subterane este invers faţă de principalul colector - Someşul şi este determinat de înclinarea contactului 
inferior al formaţiunilor carstificabile pe direcţia fracturilor. Sensul general de înclinare al formaţiunilor 
(sudic), determină orientarea reţelei hidrografice secundare.  

Principalele emergenţe sunt situate la nivelul Someşului şi până în prezent s-a facut un singur 
studiu sistematic al circulaţiei subterane, cu marcări, determinări de debite şi de chimism. Principalele 
cursuri subterane au lungimi aeriene presupuse de 2-3 km. Debitul resurgenţelor este în general redus, 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Harta carstului din bazinele 4001, 4002 şi 4003 (Podişul Someşan). 

C.S. Montana Baia Mare, 2011 
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corespunzător suprafeţelor reduse de alimentare. O caracteristică a Podişului Someşan este existenţa unui 
număr relativ ridicat de cursuri subterane scurte şi paralele şi lipsa unor colectori subterani majori. 
Lipsesc de asemenea alimentările subterane din bazine hidrografice diferite şi acviferele sub presiune 
extinse. 

Sectorul estic (Sălniţa - Tg. Lăpuş) e caracterizat de o adâncire a reţelei hidrografice actuale până 
la substratul impermeabil, care fragmentează formaţiunile carstificabile în suprafeţe reduse, suspendate 
faţă de reţeaua hidrografică actuală şi afectate doar de apele de precipitaţie. Şi aici, în zonele în care 
formaţiunile carstificabile au o extindere mai mare, se recunosc vechi trasee de drenaj E-V, fosilizate prin 
atingerea substratului impermeabil de către reţeaua hidrografică secundară.  

Someşul şi Lăpuşul, principalii colectori, au un curs evoluat, marcat de numeroase nivele de 
terasă. Reţeaua hidrografică secundară prezintă caracteristici diferite. În sectorul de maximă dezvoltare a 
formaţiunilor carstificabile afluenţii Someşului au direcţie generală N-S (conformă cu înclinarea stratelor) 
şi lungimi de 8 km (V. Purcăreţului), 5 km (V. Saca) sau mai mici, cu frecvente ponoare şi izbucuri. În 
sectorul vestic (Jibou - Ciocmani) unde lăţimea de aflorare a calcarelor nu depăşeşte 1 km, circulaţia 
subterană nu este prezentă, iar în sectorul estic (Sălniţa - Tg. Lăpuş) afluenţii Lăpuşului au atins aproape 
în totalitate nivelul de bază impermeabil, fragmentând suprafeţele de alimentare în sectoare mici cu un 
potenţial carstic redus. De la vest la est au fost identificate cele mai importante cursuri subterane: 
 - Ponorul de la Saivan – P. de la Băbeni (circa 2 km) - în calcare oligocene; 
 - P. din cariera Cuciulat - izbucul de la sud de Cuciulat (circa 1 km) - Eocen; 
 - Av. din Zăpodia Şoimuşenilor - P. Lii - Izb.din v. Seacă (1,5 km) - Eocen; 
 - Platoul Hîrtoape – P. lui Brînduşan - circa 1 km - Oligocen; 
 - Groapa Ciulii - P. de la moara lui Pocol – Izb. de la moara lui Bilţ (v. Purcăreţului) - Eocen; 

- Horincia Purcăreţ - izbucul Topliţei (2,3 km) - Eocen; acest drenaj a fost modificat de localnici 
cu buldozerul; apa din Purcăreţ apare la suprafaţă în Izb. Bulbuc din v. Purcăreţului. Drenajul a fost 
demonstrat cu fluoresceină, rhodamină şi borhot de prune în 14.10.2001. Dealtfel, Gaura Vântului de sub 
Piatră, situată la cca 20 m mai sus de izbuc şi parcursă de un violent curent de aer, se colmatează periodic 
cu un sediment negru, extrem de diferit de solurile din zonă. Acest sediment, bogat în material organic, 
are un conţinut ridicat de sâmburi de prune. 

- P. Ciungi - Izb. Zugău (1,6 km) - Oligocen - Eocen. 
În ansamblu hidrologia subterană a zonei este puţin cercetată, fiind efectuate doar 4 trasări. O 

estimare corectă a potenţialului carstic al zonei depinde în mare măsură de colorările şi marcările 
ulterioare. 

 
Exocarstul 
Principalul aspect al exocarstului este determinat de suprafeţele structurale cu doline, de regulă in 

zona de aflorare a formaţiunii de Cozla, stratelor de Cuciulat sau al teraselor Someşului, ce nivelează 
ariile de aflorare ale celor două complexe de roci carstificabile. Sunt de asemenea prezente lacurile 
dolinare cheile, văile dolinare, cu trepte antitetice, lapiezurile. 
 Prin frecvenţa lor ridicată, dolinele şi ponoarele constituie principalele forme exocarstice. Ele au 
fost remarcate încă din sec. XIX (câmpul de doline dintre Cuciulat şi Băbeni). Principalele cîmpuri de 
doline (marcînd suprafeţe structurale - de regulă suprafaţa de aflorare a calcarelor de Cozla sau stratelor 
de Cuciulat) sînt situate în zonele: Poeniţa - Piroşa, pădurea Şoimuşenilor, Zăpodia Şoimuşenilor - Dosul 
Zăpodiei, cariera Cuciulat, Cozla, dealul Runc (între Topliţa şi Letca), Mesteacăn - Boiu Mare. In zona 
Purcăreţ-Mesteacăn se diferenţiază doline de dizolvare, doline de prăbuşire şi doline complexe. 
Morfologic, dolinele de pe suprafeţele calcarelor eocene sau oligocene sînt asemănătoare, diferenţa fiind 
în modul lor de continuare în adîncime. Dolinele de pe calcarele eocene continuă cu avene sau diaclaze 
verticale, iar cele de pe calcarele oligocene continuă cu porţiuni cvasiorizontale, în general active, datorită 
atingerii rapide a substratului impermeabil. Prin colmatarea punctelor de drenare cu argilă, se pot forma 
lacuri dolinare (Cuciulat, Letca-Ciula, Cozla). Lapiezurile sunt în general semiîngropate, de dimensiuni 
decimetrice. Lipsesc suprafeţele aride dezgolite, impresionante în alte zone. Sînt prezente şi formele 
evoluate ale exocarstului, in special in bazinul 4003: uvale (Hîrtopii cei Bătrîni dintre Prislop şi Boiu 
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Mare) şi „polii” (Tinosu - Boiu Mare (circa 1 km diametru) şi 2 polii mai mici în zona Purcăreţ-
Mesteacăn. 
 

 
Endocarstul 
Se recunosc două etape majore de carstificare: cea actuală determinată de atingerea substratului 

impermeabil şi o etapă anterioară în care apele deversau la 12-15 m deasupra nivelului actual, nivel 
corespunzător terasei a III-a a Someşului, considerată de vârstă Pleistocen superior - Holocen. Cele două 
nivele se recunosc în mai multe cavităţi din Podişul Someşan (Avenul Puţurilor, Peştera Lii, Peştera de Ia 
moara lui Pocol). Terasa a III-a a Someşului marchează în timp o etapă de intensă carstificare, care cu 
toate modificările ulterioare implacabile, a realizat impulsul hotărâtor recunoscut şi în circulaţia carstică 
actuală. 

Până în prezent, în Podişul Someşan au fost descoperite 216 peşteri, dintre care 127 în bazinul 
4001. Doar trei dintre acestea depăşesc 1 km dezvoltare: P. de la Moara lui Pocol (3493 m), P. din Cariera 
Cuciulat (1707 m) si P. Lii (1510 m), localizate într-o arie restrânsă, cea dintre localităţile Letca, 
Şoimuşeni si Cuciulat. Cele mai mari denivelări sunt atinse în P. de la Moara lui Pocol (75,5 m: -11; + 
64,5) Av. de la Gura Cerului, (-67,5 m) şi Av. lui Ioji de sub Coastă (-64,5 m). 

 
 
Peştera din Cariera Cuciulat (4001/1) 
Este situată în cariera de calcare din apropierea localităţii Cuciulat. În timpul primului război 

mondial, când a început exploatarea calcarelor, intrarea peşterii se afla probabil pe malul Someşului, la 
circa 150 m de actuala intrare, în prezent îngropată de o alunecare de teren.  

Peştera se dezvoltă pe 3 etaje cvasiorizontale: fosil, subfosil şi activ. Etajul fosil are o dezvoltare 
de circa 250 m, cu porţiuni de galerie ascendente şi descendente. Sunt prezente cruste de gips şi calcit. În 
acest sector au fost descoperite picturi rupestre, la aproximativ 80 m de intrare. Imaginile realizate cu 
vopsea minerală roşiatică reprezintă un cal (căluţul de la Cuciulat), o felină, o siluetă umană şi o pasăre. 
Picturile au fost studiate de Marin Cârciumaru si Maria Bitiri (1979), care  consideră că au fost realizate 
în ultima parte a Peleoliticului superior (cca. 10.000 î. Chr.). Etajul subfosil are o dezvoltare de cca. 1 km. 
Pe acest tronson există trei sectoare cu aspect de tub de presiune. Sunt prezente scurgeri parietale, 
stalactite fistulare si gururi cu perle. Etajul activ a fost explorat pe o lungime de 220 m şi se dezvoltă pe o 
retea de diaclaze strâmte. Restul porţiunilor însumează cca. 200 m dezvoltare şi sunt reprezentate de 
puţuri, hornuri şi sectoare de legătură între etaje. Peştera, cartată de CSER Bucureşti, are o dezvoltare de 
1707 m si o denivelare de 34 m (-32,5 ; +1,5 m). 

 
Peştera Lii (4001/2) 
Este situată pe raza localităţii Cuciulat, în versantul drept al Văii Seci, la cca. 1 km de confluenţa 

acesteia cu Someşul. Peştera a fost cartată în premieră de CSER Bucureşti în anul 1978 pe o lungime de 
97 m. Din terminusul 1978, membrii Speo Montana au identificat în iulie 1990 un pasaj ascendent strâmt 
dincolo de sifonul 1, prin care s-a descoperit reţeaua Nucu, o galerie fosilă care creştea dezvoltarea 
peşterii la 360 m. Terminusul estic al acestui sector este o diaclază strâmtă, în timp ce capătul vestic era 
un lac în formă de "Y" (sifonul 2). În septembrie 1993, după golirea cu găleţi a lacului, dezvoltarea 
peşterii atingea 831 m, terminusul fiind un lac de 30 m lungime (Lacul Montana), cu sifon (sifonul 3). În 
iulie 1994 este depăşit sifonul 3 şi se descoperă galeria activă, dezvoltarea peşterii atingând 1319 m în 
august 1994. În 2009 este descoperită continuarea pe etajul fosil superior, iar peştera atinge dezvoltarea de 
1510 m. 
 Peştera Lii se dezvoltă pe 4 etaje (activ, subfosil şi două etaje fosile). În jumătatea estică, de la 
intrare, au fost explorate 3 nivele distincte, discontinui, extinse pe o denivelare de doar 9 m, întrerupte de 
sifoane şi acumulari de prăbuşiri. Cele două nivele fosile se intersectează la 10 m amonte de sifonul 2, în 
timp ce nivelul fosil inferior şi nivelul subfosil sunt legate printr-o diaclază strâmtă în apropierea  
sifonului 1. Etajele fosile au fost formate iniţial în etape freatice urmate de faze de inundare periodice.  
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Sectorul activ constă din două galerii dezvoltate pe diaclaze înalte şi înguste. Activul vestic este blocat în 
amonte cu prăbuşiri, iar cel nordic (cursul de apă principal) de un sifon (Sifonul 4). Sunt prezente 
speleoteme calcitice în Reţeaua Nucu şi la capătul etajului fosil superior. În peşteră au mai fost 
identificate cruste compuse din fosfaţi. 
 

Peştera de la Moara lui Pocol din Valea Purcăreţului (4001/103) 
Intrarea a fost descoperită de V. Todoran (CSER Cluj) şi este situată în versantul drept al V. 

Purcăreţului, deasupra unui abrupt stîncos surplombat, la circa 500 m amonte de cariera Spria din Letca 
(jud. Sălaj). În martie 1991 membrii Montana explorează peştera, descoperă galeria activă şi se opresc la 
Sifonul 1 (dezvoltare 190 m). Iosif Rist plonjează în apnee Sifonul 1, traversîndu-l. În aprilie 1991 
Sifonul 1 este trecut din nou în apnee şi se ajunge la sifonul 2, peştera atingând o dezvoltare de 618 m. În 
august 1991 este parcursă complet Galeria Sifoanelor (6 sifoane, dintre care trei depăşite pe porţiuni 
fosile) şi se descoperă Galeria Halasi Gabor (cu secţiuni depăşind  10x10 m), iar peştera ajunge la 1365 
m. O nouă tură de scufundare, în septembrie 1991, duce dezvoltarea peşterii la 2345 m. Urmează prima 
tabără post-sifon din România, în perioada 23 -29.09.1991, în care doi scafandri, Iosif Rist şi Eugen 
Constantinescu cartează cca. 800 m în premieră, peştera depăşind 3 km. În octombrie 1992, într-o tură în 
colaborare Montana - GESS Bucuresti, este atinsă dezvoltarea actuală (3493 m). 

 Galeria Sifoanelor se dezvoltă în calcare eocene şi pînă la Sifonul 2 are destul de frecvente 
stalactite, stalagmite şi cruste parietale, toate însă acoperite cu argilă căci la viituri galeria e complet 
inundată. Este dezvoltată pe direcţia generală E - V şi are o lungime de cca.1045 m. În Galeria Halasi 
Gabor (270 m lungime) se ajunge în baza calcarelor eocene, la contactul acestora cu gresiile iar în 
terminusul cartat, în baza calcarelor apar marne.Galeria Eugenia se dezvoltă pe o direcţie generală E - V, 
cu sectoare SV - NE. Prezintă mai multe porţiuni fosile, la 2 sau la 4 m deasupra cursului activ actual, atât 
pe direcţia acestuia, cât şi scurtcircuitând sectoare cu orientări diferite (Galeria Cimitirului de Cristale, de 

20 m 

C.S. Montana Baia Mare  1993 

C.S. Montana Baia Mare 2010 
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223 m). Galeria Eugenia are o dezvoltare de 1231 m, şi o denivelare de + 11 m. In capătul ei amonte se 
dezvoltă Sala Montana - cel mai mare spaţiu al peşterii (36 x 17 x 9m), cu tavanul plan. Galeria 
Meandrelor (195 m) se dezvoltă pe direcţia E - V în continuarea Galeriei Eugenia. Este o galerie cu 
frecvente urme ale adâncirii în 2 etape şi este parcursă de cursul activ principal al peşterii. Galeria 
Montana se dezvolta pe un afluent (cca. 25 - 30 % din debitul total al râului subteran). Are direcţia 
generală SSV - NNE, o dezvoltare de 479 m şi este puternic ascendentă (denivelare + 38,5 m), ajungând 
la partea superioară a calcarelor eocene. În porţiunea finală galeria este orientată E - V.  
 

Peştera Măgurici de la Răstoci (4001/37) 
Peştera Măgurici de la Răstoci (Peştera de pe Poiană) este situată în zona carstică Mesteacăn - 

Răstoci, aflată pe teritoriul satului Răstoci, comuna Ileanda (jud. Sălaj). Intrarea peşterii se află într-o 
dolină situată pe versantul sudic al Dealului Măguriţei, în locul numit “Pe Poiană”. Este dezvoltata in 
principal in calcare eocene. Primele explorări ale peşterii aparţin cluburilor de speologie Montana Baia 
Mare, “Emil Racoviţă” Bucureşti si Cepromin Cluj (1979). Cea mai recenta cartare apartine SpeoMontana 
si este realizata in colaborare cu ISER Cluj in 2002.  

Galeria de acces, dezvoltată pe o diaclază şi parcursă de un mic curs de apă temporar, are lăţimi 
de 0,5-0,8 m şi înălţimi de 5-6 m. După 25 m, se coboară o săritoare de 3,5 m şi se continuă avansarea 41 
m, până la o intersecţie de galerii (Sala Bifurcaţiei, formată la intersecţia a două diaclaze). 

Din Sala Bifurcaţiei, după parcurgerea unei strâmtori, se intră în Galeria Laterală, caracterizată de 
câteva nivele de eroziune, depozite de argilă nisipoasă şi câteva depozite de guano. Printr-o căţărare pe 
blocurile prăbuşite din prima parte a Galeriei Laterale, se ajunge în Sala Suspendată, un sector al peşterii 
cu tavan plan-orizontal, cu lăţimi de 8-10 m. În sală se află câteva speleoteme calcitice, absente din restul 
peşterii, o colonie de lilieci şi importante depozite de guano. În Sala Suspendată şi în capătul Galeriei 
Ascendente se atinge denivelarea pozitivă maximă a peşterii: +1,7 m. 

 
 

Galeria Liliecilor, din stânga Sălii Bifurcaţiei, este dezvoltată în prima ei parte pe o diaclază cu 
înălţimi între 2 şi 12 m. După o strâmtoare destul de dificilă şi o săritoare de 2,7 m, galeria devine joasă 
(max. 1-1,5 m), cu tavan plan-orizontal şi cu lăţimi de pănă la 12-13 m (Galeria cu Argilă). Depozitele de 
argilă au o dezvoltare mai redusă în prima parte a galeriei, dar in a doua parte ele pot atinge 3,5 – 4 m 
grosime. Sectorul final (Galeria cu Guano) prezintă secţiuni de 3-4 m lăţime şi 6-7 m înălţime şi contine 
câteva acumulări mari de guano. Aici se atinge şi denivelarea minimă a peşterii: - 28 m. Dezvoltarea 
totală a peşterii este de 543 m, pentru o denivelare totală de 29,7 m (-28; +1,7). 

C.S. Montana Baia Mare, ISER Cluj  2002 
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În peşteră au fost identificate 5 specii de lilieci, din 2 familii: Fam. Rhinolophidae cu speciile 
Rhinolophus ferrumequinum şi Rhinolophus hipposideros şi Familia Vespertilionidae cu speciile Myotis 
myotis, Myotis blythii şi Miniopterus schreibersii.  

P. Măgurici este renumită pentru speleotemele fosfatice şi sulfatice pe care le conţine. Au fost 
identificati 8 fosfaţi şi 4 sulfaţi (ardealit, brushit, monetit, hidroxilapatit, fluorapatit, taranakit, 
francoanellit, phosphammit, respectiv bassanit, cesanit, gips si mirabilit). 
 

Peştera Ciungi (4001/3) 
Peştera Ciungi (P. din Valea Caselor) este situată pe raza localităţii Mesteacăn (jud. Maramureş), 

în versantul stâng al Văii Caselor. Semnalată în literatura veche (1884, 1965), peştera a fost explorată si 
cartata de Cepromin Cluj şi de Montana Baia Mare. Este dezvoltată în calcare oligocene, are o dezvoltare 
de 568 m şi o denivelare de 22 m (-11,5 m; +10,8 m).  

Intrarea principală a peşterii se găseşte într-o dolină, la 700 m sud de satul Mesteacăn şi la cca 
300 m vest de DN 1C. Coborând câţiva metri, ajungem la un curs activ. În aval (SE), după 24 m pe o 
galerie cu înălţime de 0,4 - 1 m si lăţime variabilă, se ajunge într-o sală de 9 x 15 m unde se produc 
desprinderi de plăci de calcar din tavan. În continuare pestera mai este accesibilă pe 46 m, înălţimea 
galeriei ajungând la 0,3 m. De la intrarea principală spre amonte (NE), pe o lungime de 48 m, galeria are 
o lăţime de 5 - 10 m, si o înălţime de circa 2 m. Urmează o sală de 10 x 17 m formată prin desprinderea 
din tavan a unor plăci de calcar si o confluenţă. De-a lungul afluentului, galeria continuă 40 m până la o 
intrare secundară a peşterii (intrarea din dolină). De la confluenţă spre dreapta se dezvoltă o galerie cu 
schimbări de direcţie, care pe cca. 65 m are o lăţime de 2-3 m şi o înălţime de 1-1,5 m, cu zone strâmte 
datorate concreţionării (stalactite, stalagmite, domuri, gururi partial distruse). Urmează o altă galerie 
laterală (spre N), care după 18 m nu mai este accesibilă. După alţi 41 m pe galeria activă se atinge Gaura 
de Şoarece, iniţial obturată complet de o scurgere stalactitică. Prin săparea unui tunel de 2 m lungime, în 
decembrie 1978 a fost străpuns barajul stalactitic, găsindu-se continuarea în amonte, care a fost denumită 
Galeria Montana, de circa 200 m. Galeria este împodobită cu numeroase stalactite, câteva stalagmite, mici 
văluri ondulate, cruste parietale, iar capătul ei amonte ajunge foarte aproape de suprafaţă, la cca 3 m. 

 
Peştera Bătrînilor din Valea Scurtă (4001/111) 
Peştera Bătrînilor din Valea Scurtă este situată pe o vale dolinară, în apropierea drumului Topliţa 

- Purcăreţ în zona intersecţiei cu drumul Topliţa - Letca (jud. Sălaj). A fost descoperita de Montana Baia 
Mare în 1992. Este dezvoltată pe contact litologic calcare/marne, în roci oligocene. Are dezvoltarea de 
580 m şi denivelarea de 17 m (- 5 m; + 12 m).  

Intrarea peşterii se află într-un ponor şi constă dintr-un puţ de 2 m care se colmatează frecvent. 
Puţul dă acces într-o galerie de 1 m înălţime, dezvoltată la contactul calcar (tavan) -  marne (pereţi şi 
podea), care spre aval devine inaccesibilă după 24 m. Galeria din amonte are direcţia generală NV, cu 
cotituri scurte si se termină după 135 m într-o sală mică. Înainte de sală, pe un târâş de 12 m se ajunge în 
Galeria Felix, unde pentru prima data se poate parcurge peştera în picioare. Galeria Felix se dezvoltă spre 
NV, prezintă câteva sectoare cu înălţimi de 4 m si, după 320 m de la intrare, îşi schimbă direcţia spre vest. 
Se parcurge Terenul de Tenis, o porţiune suspendată perfect orizontală, după care galeria devine un banal 
tub de canalizare ce se parcurge târâş până la o intersecţie de galerii. Galeria din dreapta are curent de aer 
şi este accesibilă pe 36 m, iar cea din stânga, cu mici săritori şi bazine cu apă, se poate parcurge pe 44 m. 
Peştera este frumos concreţionată, fiind prezente aproape toate tipurile de speleoteme calcitice cunoscute. 
Peştera  Bătrînilor din Valea Scurtă constituie un record de dezvoltare în roci oligocene pentru Podişul 
Someşan. 

 
Fântâna lui Pavel (4001/120) 
Fântâna lui Pavel este o peşteră a cărei intrare se află în fântâna unei case din localitatea Luminişu 

(comuna Ileanda, jud. Sălaj). Puţul fântânii, de 5,2 m, interceptează la adâncimea de 4 m o galerie de 4-5 
m lăţime şi 1,4-1,7 m înălţime, parcursă de un mic curs activ. Pârâul subteran provine dintr-un ponor aflat 
în apropiere, dar pentru alimentarea cu apă a fântânii este folosit un mic afluent de stânga captat din 
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subteran. Galeria unică a peşterii, dezvoltată la contactul marne-calcare oligocene, scade treptat în 
dimensiuni spre aval, ultimul tronson de 50 m până la sifonul terminal fiind parcurs târâş. La data primei 
explorări (iulie 2008), galeria era parcursă de curent de aer şi au fost observate şi urme de animale 
(şobolani şi vulpi) care intrau pe la un izbuc situat la cca 10 m de terminusul actual. Prăbuşirea tavanului 
după inundaţiile din 25 iulie 2008 a făcut imposibilă parcurgerea galeriei până la izbuc. Peştera a fost 
cartată de Montana Baia Mare pe o lungime de 201 m şi o denivelare (cu tot cu fântână) de -19,5 m. 
 

 
 
 

Avenul din Găvanul de la Gura Cerului (de pe Dealul Cozlei) (4001/14) 
Avenul din Găvanul de la Gura Cerului, explorat pentru prima dată în 1978 de membrii CSER 

Bucureşti, se află pe dealul Cărămida, în apropierea abruptului de calcare eocene situat între satele Cozla 
şi Năpradea (jud. Sălaj). Intrarea, de 9 x 6 m, este probabil cunoscută de multă vreme de localnici, care 
aruncă în aven cadavre de animale. Avenul constă dintr-un puţ de 66 m cu două trepte intermediare, prima 
la -12 m şi a doua la -51 m. De la -12 m denivelare, puţul este parcurs de un curs activ, care formează una 
dintre cele mai mari cascade subterane din ţară (52 m). La baza puţului se dezvoltă o sală de 17 x 7 m, cu 
blocuri de calcar şi schelete de animale, din care cursul activ dispare spre SE pe un diverticol 
impenetrabil.  Spre NV se pot urmări apoi două galerii fosile de mici dimensiuni care se colmatează. 
Avenul are 176 m lungime şi -67,5 m denivelare. 

 
Avenul lui Ioji de sub Coastă (4001/95) 
Avenul lui Ioji de sub Coastă (dezvoltare 98,5 m, denivelare -64,5 m) este situat la est de satul 

Şoimuşeni (jud. Sălaj), în Pădurea Şoimuşenilor, în apropierea poienii Iertaşul lui Gheorghe. A fost 
descoperit de Orizont Gherla şi Montana Baia Mare în 1990. Intrarea în aven, situată într-o dolină, 
comunică cu un puţ de 7 m, care printr-o strâmtoare dă acces în alt puţ de 17 m până pe o platformă. 
Acesta precede un puţ de 13 m şi unul de 4 m. Aici secţiunile se măresc vizibil (3 - 4,5 m) şi se ajunge în 
Marele Puţ, de 21 m, care atinge cota de -64,5 m pe un dop de aluviuni argiloase. În amonte de puţ, înspre 
vest, după o saritoare de 1,8 m există o galerie sapată în marne ce are un mic curs activ. Aceasta devine 
impenetrabilă dupa cca.12 m.  Avenul realizează traversarea completă a stratelor de calcar, până la rocile 
impermeabile. Dezvoltare  98,5 m, denivelare -64,5 m. 
 

 
 
 
 
 
 

C.S. Montana Baia Mare 2009 
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