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Introducere
Parcul Naþional Munþii Rodnei, cea mai
întinsã arie protejatã din nordul Carpa-
þilor Orientali, conþine mai multe zone
carstice cu o importanþã deosebitã. Douã
dintre acestea se aflã pe flancul nordic al
masivului, în judeþul Maramureº: zona
Piatra Rea ºi bazinul superior al Izei.
Dacã în zona Piatra Rea au fost explo-
rate doar câteva peºteri ºi avene tecto-
nice în general de mici dimensiuni,
bazinul superior al Izei din nord-vestul
Munþilor Rodnei cuprinde un sistem
carstic important: Peºtera Iza - Izvorul
Albastru al Izei, situat pe teritoriul
administrativ al comunei Sãcel. Peºtera
Iza (4238 m; 181,6 m; monument al
naturii, categoria II IUCN), cu intrãrile
situate la o altitudine de 1250 m, s-a
format prin captarea în subteran a apelor
vãii Sterpu (în unele lucrãri v. Mãgura
sau Izvorul Bãtrânei), care izvorãºte de
sub Tarniþa Bãtrânei. Resurgenþa siste-
mului carstic este Izvorul Albastru al
Izei (monument al naturii, clasa B,
categoria II IUCN), al cãrui curs activ a
fost explorat în Peºtera Izvorul Izei pe o
lungime de aproximativ 700 m. În
prezent, distanþa aerianã dintre terminu-
surile celor douã peºteri este de 1,6 km,
pentru o diferenþã de nivel de 52 m.

Notã asupra denumirii
peºterii
În primele lucrãri ºi mai târziu ºi pe
hãrþile turistice (e.g. Viehmann et al.,
1979; Goran, 1982), Peºtera Iza (1029/1)
era numitã Peºtera de la Izvorul Albastru
al Izei. Acest lucru a stârnit oarecare
confuzii, deoarece Izvorul Albastru al
Izei (1029/37), resurgenþa sistemului, se
aflã la 2,5 km distanþã. În lucrarea de faþã
am numit ponorul Peºtera Iza (1029/1) ºi
izbucul, Peºtera Izvorul Izei.

Istoric ºi explorare
Deºi existenþa peºterii era cunoscutã din
anii ’50, prima explorare a avut loc în
1976 (Viehmann et al., 1979), iar prima
cartare a fost efectuatã în 1977-78 de
cãtre Clubul Speologic „Emil Racoviþã”
(CSER-CN) ºi Institutul de Speologie
„Emil Racoviþã” din Cluj-Napoca (Bule-
tin FRTA – CCSS, 1977). Printre dificul-
tãþile întâmpinate la acea vreme sunt de
menþionat debitele mari ale activului,
care transporta în subteran sedimente ºi
trunchiuri de copaci, precum ºi pro-
blema echipãrii în micaºisturi. Problema
„activului” a fost rezolvatã prin progra-
marea turelor lungi în timpul iernii, când
puteau sã aparã alte dificultãþi: cantitãþi
masive de zãpadã pe drumul de acces
sau blocarea completã a intrãrii cu
gheaþã (I. Viehmann, com. pers.). Pentru
echipare s-au folosit lanþuri ºi cabluri de
oþel, asigurate în amaraje naturale,
pitoane în fisurile micaºisturilor sau
chiar piroane de dulgherie prinse în
ciment.

În prima lucrare publicatã, Peºtera
Iza avea 2,3 km ºi o denivelare de 170 m
pânã la sifonul terminal (Viehmann et
al., 1979). Dupã explorãri în partea
superioarã a sectorului Afluentului, peº-
tera a ajuns la 2440 m (Speotelex, 1982).
Alte douã surse, Silvestru ºi Viehmann
(1982) ºi Catalogul sistematic al peºte-
rilor din România (Goran, 1982) men-
þioneazã o lungime de 2500 m. În 1979,
1980 ºi 1981 CSER - Cluj-Napoca a
organizat mai multe tabere în zonã
pentru echiparea ºi explorarea peºterii
(Mancaº ºi Viehmann, 1980; Nicoarã,
1982). Un raport CSER - Bucureºti
(Giurgiu, 1982) laudã echipãrile pe
lanþuri ºi cabluri ºi menþioneazã cã harta
publicatã e departe de a reflecta rea-
litatea. 30 de ani mai târziu, dupã
recartare, am constatat însã cã harta din
1979 este corectã atât ca dezvoltare cât

ºi ca orientare. O turã de scufundare a
avut loc în toamna anului 1986, când s-a
încercat plonjarea în sifonul terminal (G.
Rajka, com. pers.), eºuatã din cauzã cã
sifonul era blocat de un trunchi de
copac. Mai târziu peºtera a fost închisã
la ~300 m de intrare de un baraj de
trunchiuri în spatele cãruia s-a format un
sifon de 10-15 m; mai multe rapoarte de
turã ale CS Montana Baia Mare
menþioneazã vizite doar pe Galeria de
Acces.

Dupã seceta din vara anului 2000, o
echipã a CS Montana a reuºit sã înde-
pãrteze o parte din trunchiurile care
blocau Galeria de Acces, ajungând în
spaþiile largi din aval. Singurele semne
ale echipãrii iniþiale din anii ’70 erau
scara metalicã de la cascada de 15 m ºi
câteva lanþuri ruginite. Începând din
2001, Proiectul Iza, cuprinzând activi-
tãþi de re-echipare, explorare, decolma-
tãri ºi escalade subterane a permis în
final ca peºtera sã fie topografiatã la
scara 1:200 ºi la un grad superior de
detaliu. Cartarea cuprinde peste 700 de
staþii ºi include cartarea geologicã, cu
contactele litologice marcate de-a lungul
pereþilor peºterii. Peºtera Iza, aflatã în
custodia CS Montana Baia Mare, atinge
în prezent 4238 m dezvoltare ºi o deni-
velare de 181,6 m (-174,6; +7), iar etajul
fosil recent descoperit ºi mai multe
galerii noi în sectorul Afluentului sunt în
explorare. Lucrarea de faþã prezintã o
sintezã a rezultatelor obþinute pânã în
prezent în cadrul Proiectului Iza.

Date geologice ºi
geomorfologice
Pe cursul superior al Izei fundamentul
cristalin este reprezentat de seria de
Rebra, dominatã de micaºisturi cu
granaþi de vârstã precambrianã supe-
rioarã, alãturi de care apar intercalaþii de
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cuarþite ºi calcare cristaline cu minera-
lizaþii de sulfuri (Patrulius et al., 1968;
Kräutner et al., 1982; Udubaºa et al.,
1983). Primul nivel al cuverturii sedi-
mentare este constituit dintr-o pãturã
discontinuã de conglomerate cu claste
dominant cuarþitice, de vârstã Luteþianã
(Kräutner, 1930; Kräutner et al., 1982).
Etajul superior al Eocenului este repre-
zentat prin calcare stratificate care
afloreazã sub forma unei fâºii de 40 -
50 m grosime, cu lungime de circa
10 km ºi lãþime de pânã la 3 km. Cal-
carele se dispun peste conglomerate sau
direct peste rocile cristaline ºi formeazã
o structurã monoclinalã faliatã, cu cãderi
de 10-20° spre vest. De la Sãcel spre
sud, calcarele traverseazã bazinul hidro-

grafic al Izei, extremitatea lor sudicã
ajungând pânã la est de Preluca Mãgurii,
în zona de izvoare a vãii Sterpu. Calca-
rele eocene au fost studiate în douã
profile, unul pe Valea Izei ºi unul în zona
intrãrii în Peºtera Iza (Sahy, 2007; Sahy
et al., 2008). Analiza celor douã profile
a dezvãluit diferenþe semnificative între
zona de sud ºi zona de nord a rampei
carbonatice. Partea de nord e dominatã
de asociaþii de foraminifere mari, ben-
tonice ºi un aport siliciclastic crescut. În
partea de sud a zonei au fost identificate
calcare bioconstruite cu corali ºi alge
coraligene (Patrulius et al., 1955).

În versantul stâng al Izei ºi spre sud
pânã la creasta Munþilor Rodnei, depo-
zitele eocene sunt acoperite de argile

ºistoase bituminoase de vârstã Oligo-
cenã inferioarã. Gresiile apar doar sub
formã de petece care formeazã înãlþi-
mile topografice de la Vf. Bãtrâna
(1710 m), Preluca Mãgurii (1405 m) ºi
Muncelul Râios (1703 m).

Carstul din bazinul superior al Izei
este un carst tipic de contact (Gams,
2001; Palmer, 2001). Apa care mode-
leazã calcarele provine aproape în
totalitate de pe roci necarstificabile (în
special gresii ºi argile negre oligocene)
ºi se pierde în subteran în imediata
vecinãtate a contactelor acestora cu
calcarele. Aceastã apã, denumitã „alo-
genã” (Palmer, 2001) are o agresivitate
crescutã faþã de apa provenitã din
precipitaþii. Aportul mare de sedimente
transportate de apele de suprafaþã în
perioadele cu precipitaþii intense sau la
topirea zãpezilor duce foarte adesea la
colmatarea ponoarelor ºi peºterilor. La
suprafaþã, dispunerea fenomenelor
carstice depresionare urmãreºte cu mare
exactitate linia contactului dintre calcare
ºi formaþiunile oligocene acoperitoare
(Mureºan, 2010).

În subteran, galeriile Peºterii Iza pun
în evidenþã întreaga succesiune litolo-
gicã a perimetrului, evidenþiind contacte
litologice ºi roci care nu afloreazã la
suprafaþã. Cele trei intrãri ale peºterii
sunt localizate în calcarele eocene
superioare, însã galeriile sunt formate în
7 tipuri de roci: micaºisturi cu granaþi,
calcare ºi dolomite cristaline ºi minera-
lizaþiile asociate, cuarþite, conglomerate
ºi calcare, precum ºi argile negre, situate
imediat deasupra calcarelor.

Descrierea peºterii
Peºtera Iza este o peºterã - ponor activã,
formatã de douã cursuri majore de apã
care conflueazã în apropierea sifonului
terminal. Cursul principal, captat în
subteran de cele trei intrãri ale peºterii,
parcurge spre sud Galeria de Acces, de
circa 300 m lungime, dupã care for-
meazã o cascadã de 15 m înãlþime la
intrarea în Galeria de Înaintare. De aici,
râul subteran parcurge 700 m spre vest
printr-o galerie impunãtoare (pânã la
50 m lãþime ºi 15 m înãlþime) dezvoltatã
de-a lungul unor falii, cu pereþii sãpaþi în
micaºisturi, marmurã cu mineralizaþii de
sulfuri, conglomerate ºi calcare, pânã în
Sala Confluenþei, situatã la adâncimea
de 160 m. De la confluenþã, o galerie de
mici dimensiuni în calcare, Galeria
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Sifonului, conduce spre sifonul terminal
al peºterii, la adâncimea de 174 m.

Afluentul principal, întâlnit în Sala
Confluenþei, dreneazã o treime din
debitul de apã al activului ºi conþine trei
sferturi din lungimea totalã a galeriilor
peºterii. Galeria Afluentului, care urcã
spre nord-est pe 450 m, se aseamãnã
bine cu galeriile cursului principal, atât
ca dimensiuni, cât ºi în ceea ce priveºte
rocile în care este formatã: iniþial sãpatã
în marmure, ea trece spre amonte în
micaºisturi, cu tavanul format în calcare
eocene. Pe parcursul ei sunt presãrate
numeroase cascade, dintre care cea mai
înaltã are 6 m. Imediat dupã ce îºi
schimbã direcþia spre nord, Galeria
Afluentului ajunge la o nouã confluenþã:
spre est se deschide Galeria Diaclazei
(„Afluentul Afluentului”), de aproxi-
mativ 400 m, îngustã ºi înaltã, care
dreneazã mare parte din apa infiltratã
prin pierderi de la suprafaþã din apro-
pierea intrãrilor peºterii; spre nord se
îndreaptã Galeria Speleotemelor, aproa-
pe rectilinie, parcursã de un curs mic de
apã, în care contactul dintre calcare ºi
rocile metamorfice coboarã treptat. Aici
întâlnim concreþiuni abundente, în
principal de calcit, dar ºi de gips. O
escaladã în partea amonte a galeriei a
condus la descoperirea Etajului Fosil,
explorat pânã în prezent pe 320 m.

La capãtul amonte al Galeriei Spele-
otemelor, un pasaj care se parcurge târâº
face legãtura cu Sala de Sus, care împre-
unã cu cele 7 galerii cu care comunicã,
totalizeazã peste 1 km. Acest sector este
aproape în întregime dezvoltat în calcare
eocene ºi reprezintã partea cea mai

concreþionatã a întregii peºteri. Iniþial
denumitã Sala Giganticã, Sala de Sus
reprezintã de fapt tronsonul aval al unei
galerii largi, cu terase mari de sedimente
suspendate la mai multe nivele, inclusiv
în tavan. Galeriile accesibile din Sala de
Sus sunt în general strâmte ºi înguste ºi
dreneazã 4 mici cursuri de apã inde-
pendente. Cu participãri însemnate la
dezvoltarea peºterii sunt Galeria Proteus
(~300 m) ºi Galeria Montana (520 m).

Umplutura
Sedimentele caracteristice peºterii sunt
mai ales prãbuºirile, uneori de dimensi-
uni impresionante, dar ºi pietriºurile ºi
nisipul aduse de la suprafaþã de cursurile
de apã, care formeazã depozite semnifi-
cative. Exploatãrile forestiere au afectat
probabil cel mai mult în trecut peºtera,
atât direct, prin trunchiurile de copaci ºi
crengile tãiate care au fost transportate
de cursul activ în subteran, cât ºi indi-
rect, prin cantitãþile mai mari de sedi-
mente transportate din zonele defriºate
ºi de pe drumurile forestiere.

Speleotemele clasice (stalactite,
stalagmite, draperii etc.), compuse din
calcit, sunt destul de rare, ele fiind
concentrate de-a lungul faliilor de pe
Galeria de Înaintare ºi în pãrþile înde-
pãrtate ale peºterii (Galeria Speleoteme-
lor ºi Sala de Sus), unde apar ºi helictite.
Interesul major al peºterii constã nu atât
în formele spectaculoase ale concreþi-
unilor de calcit, cât în varietatea de roci,
care în contact cu apa subteranã au dat
naºtere la diverse depozite puþin atrac-
tive ca înfãþiºare, dar extrem de intere-

sante din punct de vedere mineralogic:
în primul rând o crustã de alterare a
micaºisturilor ºi conglomeratelor, cu
grosimi de pânã la 30-40 cm, care ocupã
o suprafaþã de peste 2000 m2, la care se
adaugã stalactite, cruste ºi gururi de
limonit ºi alofan. Speleotemelor com-
puse din aragonit ºi gips, comune ºi în
alte peºteri, le sunt asociate cruste de
oxizi, hidroxizi ºi sulfaþi de fier, fosfaþi
ºi o gamã largã de minerale argiloase
rezultate din alterarea ºisturilor crista-
line (Viehmann et al. 1981; Tãmaº ºi
Kristaly, 2008). Un caz particular îl
reprezintã vechile echipãri metalice.
Într-o peºterã obiºnuitã, dezvoltatã în
calcare, lanþurile ºi scãrile metalice pot
reprezenta un factor important de polu-
are, din cauza degradãrii în timp. În
Peºtera Iza, prezenþa masivã a piritului
în minereul asociat calcarelor ºi dolomi-
telor cristaline (Kräutner et al., 1982;
Tãmaº ºi Ghergari, 2003) conduce la
formarea marilor depozite de gips ºi de
minerale secundare de fier (goethit,
jarosit ºi hematit). Analizele mineralo-
gice efectuate pe probe luate de pe lanþu-
rile ruginite au pus în evidenþã aceleaºi
minerale ca ºi cele rezultate din degra-
darea minereurilor.

Consideraþii morfologice
Morfologia peºterii este influenþatã în
principal de litologia foarte variatã ºi de
fracturile rocilor (fisuri ºi mai ales falii).
Galeriile care urmãresc contactul dintre
calcare sau conglomerate ºi micaºisturi
coboarã în adânc la unghiuri date de
înclinarea stratelor. Majoritatea gale-
riilor sunt dirijate de fracturi, Galeria de
Înaintare fiind dezvoltatã de-a lungul
unor falii paralele. Sectoarele de galerii
formate exclusiv în calcare sunt labi-
rintice ºi de dimensiuni relativ mici, în
timp ce galeriile largi sunt formate în
zonele cu roci metamorfice. Modelul de
formare al Peºterii Iza corespunde celui
al unei peºteri de inundare periodicã
(floodwater cave - Palmer, 1972).
Volumul foarte mare de apã ajuns în
subteran dupã averse sau dupã topirea
zãpezilor curge torenþial în tronsoanele
largi de galerie, erodând rocile necarsti-
ficabile ºi transportând cantitãþi mari de
sedimente, ºi este „barat” în zonele res-
trictive care fac legãtura între tronsoa-
nele largi, unde produce mici labirinturi
în calcare. Acest model genetic contri-
buie decisiv la înþelegerea caracterului
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tipic de contact al carstului din bazinul
superior al Izei.

Mulþumiri
Mulþumirile noastre se adreseazã Admi-
nistraþiei Parcului Naþional Munþii
Rodnei (APNMR) pentru permisiunea de
a cerceta zona de la Izvorul Izei, precum
ºi membrilor cluburilor „Montana” Baia
Mare, „Proteus” Hunedoara ºi „Cristal”
Oradea ºi studenþilor de la Facultatea de
Geologie a Universitatea Babeº-Bolyai
pentru participarea în cadrul Proiectului
Iza. Discuþiile cu Iosif Viehmann,
Dumitru Istvan, Philipp Häuselmann ºi
Geza Rajka au fost de mare ajutor la
realizarea acestei lucrãri. Echiparea ºi
recartarea peºterii au fost susþinute parþial
de proiectul „Amenajarea ºi recartarea
Peºterii Iza” finanþat de DJTS Maramureº
(2001). Alpsind SRL Baia Mare ºi Profix
SRL Cluj-Napoca au asigurat suportul
tehnic, iar APNMR a facilitat cazarea în
zonã. Lucrarea de faþã este a 7-a contri-
buþie la Proiectul Iza, iniþiat de CS
Montana Baia Mare.
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