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GENEZA ŞI MORFOLOGIA PEŞTERII TĂUL URSULUI 
(PEŞTERA FLORII) 

 
Maria Avram, Claudia Cicio  

ancutza_avram90@yahoo.com, claudiacicio@yahoo.com 
Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu, Universitatea de Nord Baia Mare  

 
 Peştera Tăul Ursului este o cavitate mică dezvoltată în andezite 
pliocene, având o dezvoltare totală de 24 m, o lungime activă de 23 m şi 
o extensie de 11 m. Peştera este străbătută de două pâraie ce transportă 
argila limonitică, pe care o depun atât în peşteră cât şi în afara ei. 
Peştera adăposteşte un număr ridicat de speleoteme dar şi o faună 
diversificată: broaşte, şerpi, insecte, lilieci etc. 

 
Tăul Ursului (desen inedit D. Istvan) 

 
Morfologia peşterii 
 În funcţie de locul de formare am deosebit:  
 -forme de tavan: anastomoze; 
 -forme de perete: scurgeri argiloase, scurgeri sideritice, 
depuneri de calcit, grus;  
 -forme de podea: gur, depuneri de limonit şi de argilă 
limonitică. 
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Studiul nostru propune pentru această peşteră două ipoteze genetice: 
- posibilă lucrare minieră foarte veche, modelată ulterior de către 

cursul de apă. Este foarte probabil rezultată în urma unei galerii de 
prospecţiune în care nu s-a aflat substanţa minerală utilă căutată. Un 
argument împotriva acestei formări este lipsa oricărei urme aparente de 
modelare antropică. 

- modelare în lungul contactului dintre andezit şi depozitele 
limonitice. Această teorie ar implica un fenomen de eroziune 
diferenţiată. În urma formarii unui spaţiu liber si a pierderii echilibrului,  
blocurile de andezit se prăbuşesc. Un argument împotriva acestei teorii 
este lipsa materialelor grosiere în interiorul cavităţii. 
 Apa din Peştera Tăul Ursului este utilizată de mult timp de către 
comunitatea locală. Printre potenţialele ei proprietăţi terapeutice se 
numără tratarea reumatismului, a varicelor şi în general o stare de 
liniştire a organismului (efect hipotonic).  
 
 

CALCARELE ALGALE DE LA INTRAREA PEŞTERII DIN 
VALEA REA (VĂLENII ŞOMCUTEI, JUD. MARAMUREŞ) 

 
Ramona Chelaru, Emanoil Săsăran 

blackswan023@yahoo.com, emanoil.sasaran@ubbcluj.ro  
Departamentul de Geologie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca  

 
Peştera din Valea Rea este localizată în apropierea satului Vălenii 

Şomcutei, la 3 kilometri vest de Şomcuta Mare şi este cunocută încă din 
cele mai vechi timpuri de localnici. Peştera este menţionată pentru 
prima oară într-un raport geologic din 1961, de M. Paucă. În anul 1976 
este menţionată în lucrarea “Monumente ale naturii din Maramureş” iar 
în 1977 primeşte titulatura de “Monument al naturii”. Dezvoltarea 
peşterii este de 175 m, iar denivelarea  de +9,6 m. Peştera este declarată 
arie protejată şi se află în custodia Clubului de Speologie Montana Baia 
Mare. 

Peştera de la Vălenii Şomcutei se dezvoltă în formaţiuni 
calcaroase ale Badenianului mediu, cu o grosime de circa 20 m. 
”Nodulii de lithothamnee” care alcătuiesc în exclusivitate pereţii şi 
tavanul Peşterii din Valea Rea reprezintă structuri calcaroase numite 
”rodoide” şi sunt constituite din mai multe genuri de alge roşii 
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coralinacee. Scopul lucrării de faţă este un studiu asupra algelor roşii, 
faciesurilor principale şi nannoplanctonului calcaros, pentru care faleza 
de la intrarea peşterii a fost probată din partea superioară până în vale. 
În urma analizelor microscopice, am determinat 5 genuri de alge roşii: 
g. Neogoniolithon, g. Lithothamnion, g. Mesophyllum, g. Lithoporella şi 
g. Spongites, care aparţin sufamiliilor Mastophoroideae şi 
Melobesioideae. Studiile algelor roşii coralinacee actuale indică faptul 
că sunt probabil cele mai abundente organisme care ocupă substratul 
dur din zona marină fotică şi domină deseori habitate expuse la valuri.  

Profilul litologic de la intrarea în Peştera de la Vălenii Şomcutei 
reprezintă o succesiune de faciesuri formate în mediul marin deschis de 
pantă de şelf până la litoral, în care s-au identificat 4 tipuri principale de 
faciesuri descriptive: grezos bioclastic (la intrarea în peşteră), calcaros 
cu rodoide, rodoidic şi calcaros - grezos în partea superioară a 
succesiunii, unde apar structuri erozionale cu stratificaţii de tip HCS 
(hummocky cross stratification) care sunt specifice depozitelor de 
furtună. 

În urma măsurării dimensiunilor rodoidelor constatăm că algele 
coralinacee formează rodoide care descresc în dimensiuni de la nivelul 
cu stratificaţiile de tip HCS sub care se află punctul maxim de 
dezvoltare al acestora. Curenţii cu energie ridicată au avut rolul cel mai 
important în dezvoltarea formelor sferoidale. De asemenea, bioturbaţia 
intensă atât sub calcarele grezoase cât şi în baza succesiunii au 
influenţat dezvoltarea rodoidelor, acestea fiind deseori întâlnite în 
asociaţii cu serpulide, gastropode şi lamelibranchiate. 

Studiul nannoplanctonului calcaros indică situarea depozitelor 
studiate într-un interval de răcire ce a avut loc în Badenian, aparţinând 
unei etape majore de răcire de pe parcursul scăderii pe termen lung a 
temperaturilor globale din întregul Cenozoic. 
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PEŞTERA VIZUINĂ DIN PIATRA ŢÂNCULUI  
(JUD. MARAMUREŞ) 

 
Timur V. Chiş, Dumitru Iştvan 

timurcvt@yahoo.com 
C.S. Montana Baia Mare 

 
Peştera Vizuină din Piatra Ţâncului se află în Munţii Lăpuşului, 

pe partea stângă a unui afluent de dreapta a Văii Glodeasa, pe teritoriul 
administrativ al localităţii Botiza, Judeţul Maramureş. Accesul la 
peşteră se face din localitatea Botiza pe drumul forestier  de pe Valea 
Sasul şi Valea Glodeasa, iar de aici pe un drum forestier ce face legătura 
între Valea Glodeasa şi Tăul Văratec sau de la Tăul Văratec care se află 
pe traseul turistic marcat cruce roşie pe fond alb, se coboară circa 1,5 
Km pe un drum forestier care trece pe lângă Piatra Ţâncului.  

 

 
 

Peştera Vizuină este o peşteră mică cu o lungime de 10,4 m şi o 
denivelare de -0,5 m iar intrarea se află pe partea dreaptă a Pietrei 
Ţâncului, la baza abruptului. Peştera este formată dintr-o singură galerie 
uşor descendentă, cu intrarea de 2 x 4 m. După circa 2 m, înălţimea 
scade la 1,5 m, iar dupa 3 m înălţimea scade la 1 m şi lăţimea galeriei se 
îngustează la 1 m. Deşi este o peşteră mică prin dimensiuni, ea prezintă 
un interes deosebit prin faptul că este dezvoltată în cuarţite 
hidrotermale. 
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CE E NOU ÎN SISTEMUL HUMPLEU (MUNTII BIHOR): 
SITUAŢIA RECARTĂRII 

 
Philipp Häuselmann şi echipa de recartare 

praezis@speleo.ch  
"Proiectul Humpleu", Giebelweg 6, 3323 Bäriswil, Elveţia 

 
Sistemul Humpleu, de aproximativ 40 km, este a doua peşteră ca 

lungime din România. Prin modul de formare a peşterii (cu cinci nivele 
de carstificare) şi prin mărimea sălilor, peştera prezintă un deosebit 
interes ştiinţific. Din păcate, o parte din cartarea veche s-a pierdut şi în 
plus, o mare parte din peşteră a fost cartată doar în plan, fără secţiune 
longitudinală, ceea ce face practic imposibile studiile de speogeneză. În 
aceste condiţii ni s-a solicitat ajutorul pentru realizarea unei recartări. 
Ideea iniţială a fost să recartăm zona de intrare a sistemului (parte din 
Peştera Mare din Valea Firii) şi în rest să folosim harta existentă a 
zonelor îndepărtate de intrare. S-a dovedit totuşi că numai între 5 şi 10 
km de hartă pot fi folosiţi, restul trebuind să fie recartat. Începând cu 
anul 2001, recartarea s-a efectuat în tabere speologice internaţionale. Cu 
excepţia anului 2003, taberele au fost organizate în fiecare an, cu 
participanţi între 5 şi 50, din 2 până la 8 ţări din Europa (în total, la 
tabere au participat speologi din 12 ţări). La succesul taberei s-a adăugat 
succesul recartării: în anul cel mai prolific, s-a cartat simultan cu 4 
echipe şi au fost cartaţi 4,5 km de galerii. Coordonarea a fost efectuată 
de autorul acestui rezumat, iar echipele s-au organizat în modul cel mai 
convenabil pentru fiecare, astfel încât şi motivaţia şi rezultatele au fost 
pe măsură. În prezent, după aproape 30 de km recartaţi, bivuacurile au 
devenit obligatorii, astfel că începând cu 2012 nu se vor mai organiza 
tabere.  

Cartarea la scară mică (1:200 sau chiar 1:500) nu a fost posibilă 
pentru o asemenea peşteră cu dimensiuni extraordinare, astfel încât, 
având în vedere mărimea galeriilor, s-a hotărât să recartăm la scara 
1:1000. Precizia cartării a fost “elveţiană" cu privire la măsurători şi 
crochiu. În plus, desenele realizate la faţa locului au inclus atât crochiuri 
în plan, cât şi în secţiuni longitudinale şi transversale. În acest fel, am 
reuşit să recartăm aproape 30 de km cu precizie ridicată. De acum 
încolo viteza de lucru va scădea, pentru că se cartează foarte departe de 
intrare, dar sperăm să finalizăm recartarea în 5 ani. Imaginea de mai jos 
prezintă porţiunea finalizată până în 2011 (roşu), partea de cartare veche 
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unde datele pot fi folosite (negru), precum şi porţiunile care urmează a 
fi recartate (verde). 

 

 
 
 
Un proiect atât de ambiţios nu ar fi putut fi realizat fără ajutorul 

speologilor participanţi la diversele ediţii ale taberelor anuale de la 
Humpleu. Lista acestora se găseşte la www.sghbern.ch/romania. Pentru 
ajutorul acordat aş vrea să mulţumesc în special desenatorilor, care au 
avut mult de lucru şi după tabere, dar şi tuturor speologilor din 
România, Elveţia, Ungaria, Austria, Marea Britanie, Franţa, Germania, 
Portugalia, Suedia, Norvegia, Italia si Polonia care au participat. Şi mi-
aş dori ca spiritul de comunicare şi de ajutor care a fost firul ghid în toţi 
anii petrecuţi la Humpleu să motiveze speologii din toată lumea să 
colaboreze mai degrabă decât să se lupte între ei: sunt atâtea de făcut în 
lumea noastră subterană încât e inutil să ne certăm. 
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CONSIDERAŢII GEOMORFOLOGICE ASUPRA 
EXOCARSTULUI DIN CULMEA PRISNELULUI 

 
Aurel Medve 

aurelmedve@yahoo.com 
Şcoala Gimnazială „Traian Creţu” Năpradea, Sălaj 

 
Culmea Prisnelului, modelată în roci sedimentare paleogene, 

situată în partea nord-vestică a Podişului Someşan, într-o arie complexă 
de fragmentare tectonică cunoscută sub numele de „Jugul Intracarpatic” 
este abordată frecvent ca parte integrantă a Podişului Purcăreţ-Boiu 
Mare. Această culme se înscrie în relief ca un mare interfluviu între 
afluenţii mărunţi de pe partea dreaptă a râului Someş, în sectorul Letca-
Turbuţa-Rona-Cheud. Eterogenitatea geologică şi diversitatea morfo-
structurală au generat o serie de geomorfosituri (microforme de relief 
care au căpătat în timp valoare peisagistică, ştiinţifică sau istorică 
datorită percepţiei umane). Cele mai cunoscute geomorfosituri din 
Culmea Prisnelului sunt: Piscuiul Ronei, Pietrele “Moşu şi Baba”, Râpa 
Strâminosului, Dealul Cărămida, Avenul de la Gura Cerului, Stanu 
Cozlii şi Vârful Prisnel.  

În morfologia culmii distingem două sectoare. Jumătatea sudică a 
culmii, în extremitatea căreia se detaşează vârful conic Piscuiul Ronei, 
este un interfluviu îngust, cu multe cueste, adeseori cu aspect de 
hogback-uri, modelate îndeosebi în „Gresia de Racoţi”. La nord de 
Dealul Poieniţei interfluviul se lărgeşte datorită apariţiei suprafeţelor 
structurale pe seama „Calcarului de Cozla” care a favorizat dezvoltarea 
unui relief  exocarstic relativ variat.  În profil trasnsversal culmea are un 
aspect cvasi-simetric, cu versanţi înclinaţi în partea sudică, şi asimetric 
în jumătatea nordică, cu versantul vestic mult mai abrupt decât cel estic, 
care se înscrie pe suprafeţele monoclinale ale stratelor mai dure, eocen-
oligocene înclinate spre centrul Depresiunii Transilvaniei. Prin acţiunea 
conjugată a unor pâraie cu obârşiile situate pe versanţi opuşi, bancul de 
calcare a fost secţionat, formându-se martori de eroziune precum Ţâcla, 
Ţâpleul, Prisnelul, Cornul Pleş ş.a. Spre vest platourile carstice sunt 
mărginite de abrupturi puternice (20 - 70 m) aflate în uşoară retragere, 
favorizând dezvoltarea unor trene de grohotiş. Altitudinile culmii 
descresc dinspre nord spre sud, de la 661 m în vf. Prisnelul Văraiului, la 
512 m în vf. Poieniţei şi 419 m în vf. Piscuiul Ronei. Densitatea 
fragmentării orizontale este în general mică (sub 1,0 km/kmp), iar 
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fragmentarea verticală a reliefului depăşeşte 200 m doar în partea sudică 
şi vestică a culmii. 

Pe Culmea Prisnelului, relieful carstic legat de calcarele 
priaboniene, are o extindere mică, cauzată de lăţimea redusă (sub 500m) 
a interfluviului, de fracurarea accentuată a bancului Calcarului de Cozla 
şi de existenţa pe anumite sectoare a depozitelor argiloase Oligocene. 
Formele exocarstice sunt reprezentate de lapiezuri, doline, avene şi văi 
seci. În sectorul Cozla-Vălişoara lapiezurile s-au format sub o pătură de 
sol şi sunt vizibile pe suprafeţe restrânse şi izolate. Câmpuri mici de 
lapiezuri radiculare apar pe pantele din jurul fostului Tău Liordiş şi a 
Tăului Albii. Lapiezurile sunt vizibile pe toate stâncile din sectorul 
Cărămida Prisnel, iar pe stâncile din gresii calcaroase sunt lapiezuri sub 
formă de scobituri. Dolinele au o largă răspândire în zona platoului 
carstic Mestichinel dintre înşeuarea Liordişului şi înşeuarea largă a 
Vălişoarei. Pe platoul carstic dintre Cozla şi Vălişoara, cu deosebire în 
sectorul Mestichinel apar câmpuri de doline de coroziune superficială şi 
doline de tasare (pâlnii carstice). Pe fundul unor doline evoluate la 
topirea zăpezilor se formează mici lacuri carstice, numite de localnici 
„tăuri”. Sunt prezente şi câteva văi de doline, în jurul Tăului Albii. O 
singură vale seacă este mai evidentă, la ves de Coasta Grindului, iar 
dintre avene cel de la Gura Cerului este mai bine cunoscut. Dintre 
formele exocarstice pozitive semnalăm prezenţa unor abrupturi, creste 
scurte şi stânci izolate. 
 
 

CADASTRUL PEŞTERILOR EXPLORATE ŞI CARTATE 
DE CLUBUL DE SPEOLOGIE MONTANA BAIA MARE.  

PREZENTAREA SISTEMULUI PROPRIU DE 
ÎNREGISTRARE ŞI EVIDENŢĂ A PEŞTERILOR 

 
Traian Minghiraş 

traian_minghiras@yahoo.com.au 
C.S. Montana Baia Mare  

 
Clubul de Speologie Montana Baia Mare a fost înfiinţat în 21 

noiembrie 1976, iar anul acesta împlineşte 35 de ani de activitate. În cei 
35 de ani de activitate au fost descoperite, explorate continuate şi 
cartografiate peste 330 de peşteri, cu o dezvoltare cumulată de peste 25 
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km. În decursul acestei perioade s-a acumulat un volum foarte mare de 
date şi informaţii care a necesitat sistematizarea lor într-un mod cât mai 
coerent. Din acest motiv am conceput un sistem propriu de înregistrare, 
evidenţă, catalogare şi sistematizare atât a peşterilor explorate de clubul 
Montana, cât şi a altor cavităţi (ex., lucrări miniere vechi). Sistemul 
utilizează un fişier MsExcel, compus în prezent din 17 foi de lucru, care 
conţin tabele cu elementele de interes ale fiecărei cavităţi în parte.  

În alcătuirea acestui sistem s-a urmărit structura Catalogului 
sistematic al peşterilor din Romania (1981), utilizând sistemul zecimal 
de inventariere. Datele au fost introduse conform „fişelor de anunţ şi 
confirmare”, după ce acestea au fost înregistrate şi validate de către 
Departamentul Cadastru al Institutului de Speologie „Emil Racoviţă”. 
Sistemul „găzduieşte” toate datele înscrise pe fişele de anunţ şi 
confirmare, precum şi detalii şi completări care nu apar în fişe. Cele mai 
importante rubrici sunt: 
- cadastrul menţionărilor, care contine date referitoare la: descoperiri şi 

cartări în premieră, continuări ale clubului Montana, cartări alte altor 
cluburi care au avut activitate în zonă, precum şi recartări;  

- descrierile detaliate ale cavităţilor şi localizările acestora;  
- evidenţa explorărilor porţiunilor inundate cu echipament de 

scufundare autonom (codul, denumirea peşterii şi a sifonului, 
lungime, denivelare, tip de imersie, data, autorul); 

- hărţile peşterilor şi fotografii disponibile ale intrărilor de peşteră. 
- date despre cavităţile artificiale cartate de clubul Montana. 

Sunt centralizate datele privind: repartiţia pe unităţi 
administrative (judeţe şi localităţi), clasificarea pe ani, cu menţionarea 
anilor de descoperire/cartare, clasificarea pe tipuri de roci, evidenta 
participanţilor la cartări şi sistematizarea pe bazine hidrografice, cu 
menţionarea peşterilor cartate de alte cluburi (dacă a existat acces la 
informaţii publicate). A mai fost introdusă o rubrică „bibliografică”, 
cuprinzând lucrările publicate în care se menţionează cavităţile din 
cadastru.  

Inventarul prezintă dezavantajul volumului mare de muncă 
necesar înregistrării datelor; în plus, introducerea acestora trebuie făcută 
coordonat, pentru a evita suprapunerile. În schimb, avantajele constau în 
utilizarea facilă în special pentru actualizarea descoperirilor şi 
sistematizarea zonelor carstice, dar şi pentru localizarea şi reluarea 
activităţii în cavităţile explorate în trecut, oferind un ajutor substanţial 
membrilor mai tineri ai clubului. 
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CARSTUL DIN BAZINUL SUPERIOR AL IZEI 
 

Bogdan Mureşan 
bogdanmontana@yahoo.com  

C.S. Montana Baia Mare 
 

Fenomenele carstice din bazinul superior al Izei, dezvoltate în 
calcare priaboniene care formează o structură monoclinală, sunt în 
marea lor majoritate influenţate de factorii structurali şi tectonici ai 
rocilor şi de contactele dintre rocile solubile şi cele insolubile. La 
suprafaţă, dispunerea fenomenelor carstice depresionare urmăreşte 
contactul dintre calcare şi formaţiunile oligocene acoperitoare. În 
subteran, galeriile Peşterii Iza se suprapun cu o serie de litoclaze şi  pun 
în evidenţă întreaga succesiune litologică a zonei.  

Carstul din bazinul superior al Izei este un carst tipic de contact. 
Apa care modelează calcarele provine în mare parte de pe rocile 
necarstificabile (în special gresii şi argile negre oligocene) şi se pierde 
în subteran în vecinătatea contactului acestora cu calcarele. Această apă, 
alogenă, are o agresivitate crescută faţă de cea autigenă (care provine 
din precipitaţiile căzute pe suprafaţa calcarelor). Formele exocarstice 
depresionare (doline, ponoare) şi cele endocarstice (avene şi peşteri) au 
o densitate mare la contactul dintre calcare şi rocile oligocene, lipsind 
aproape în totalitate la distanţe mai mari de 50 m faţă de acest contact.  

În subteran, morfologia galeriilor Peşterii Iza corespunde 
modelului de formare a unei peşteri de inundare periodică. Volumul 
foarte mare de apă alogenă ajuns în subteran după averse sau după 
topirea zăpezilor curge torenţial în tronsoanele largi de galerie, erodând 
puternic rocile necarstificabile şi transportând cantităţi mari de 
sedimente. În sectoarele înguste ale galeriei apar frecvent baraje din 
sedimente, în spatele cărora apa pătrunde pe fisuri şi  feţe de strat 
creând în calcare sectoare de galerii labirintice.  

Ponoarele aliniate de-a lungul contactului dintre calcare şi rocile 
necarstificabile sunt de mici dimensiuni şi toate sunt colmatate la câţiva 
metri de la intrare. Totodată, retragerea contactului face ca apa să-şi 
schimbe locul de insurgenţă, lasând în urmă ponoare seci sau linii de 
ponoare seci. Forma şi dispunerea lor se potriveste modelului de 
inundare periodică. Acest model genetic contribuie mult la întelegerea 
caracterului tipic de contact al carstului din zona studiată. 
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Lucrarea de faţă se concentrează pe întocmirea hărţii detaliate a 
carstului din bazinul superior al Izei, pune în evidenţă fenomene carstice 
nesemnalate anterior (doline, ponoare, lapiezuri, sectoare de chei, poduri 
naturale) şi încearcă să propună un model genetic unitar al acestora. 
 
 

STUDIU COMPARATIV ÎNTRE CAVITĂŢILE DE 
TRACŢIUNE GRAVITAŢIONALĂ DIN VÂRFUL LUI 

INDRION ŞI ULIŢA PIETRII (BUCIUMI - VALEA 
CHIOARULUI, JUD. MARAMUREŞ) 

 
Adela Paşca 

pashca_adelush@yahoo.com 
Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu, Universitatea de Nord Baia Mare 

 
Peşterile de tracţiune gravitaţională iau naştere în masivele de 

roci dure compacte terminate cu un perete vertical. În lungul acestuia se 
formează, paralel cu el, datorită atracţiei gravitaţionale exercitate de gol, 
crăpături ce pot fi uneori foarte lungi. Ele seamănă cu avenele, mai ales 
dacă deasupra vin blocuri ce se încleştează formând un fel de tavan 
pentru golul de dedesubt.  

 

 
Profil transversal comparativ 
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Deşi teoretic astfel de peşteri se pot găsi în orice rocă, ele se 
întâlnesc mai ales în calcare, acestea generând uşor pereţii abrupţi şi 
fisuri de tensiune. 

Comune celor două zone studiate sunt stivele de calcar badenian 
ce se sprijină pe un substrat de argilă grezoasă, precum şi apropierea lor 
fată de abruptul structural. Diferenţele sunt date de dimensiunile diferite 
ale litoclazelor şi orientarea diferită a stratelor. Explicaţia acestor 
diferenţe este dată de tipul diferit de alunecare al stratelor pe argilă. 
Astfel în Uliţa Pietrii este evidentă concordanţa structurală ce a dus la 
apariţia unei largi litoclaze de tracţiune laterală gravitaţională pe 
direcţia înclinării stratelor. În Vf. lui Indrion litoclaza a fost generată de 
o forfecare longitudinală datorită înclinării stratelor spre localitatea 
Buciumi, rezultând astfel un sistem de diaclaze semi-deschise. 

Sistemele de peşteri si avene din cele două zone sunt efectul 
acestor mişcări, motiv pentru care se ridică problema analizei lor ca şi 
complexe integrate şi nu individual ca şi până acum. 

 
 
PEŞTERA CU VÂNT DIN VALEA SILIEI: 10 ANI 

DE LA DESCOPERIRE 
 

Dan Pitic 
trogloditos@hotmail.com  
Speo Club Cristal Oradea  

 
Valea Brătcuţei, situată în partea de est a Munţilor Pădurea 

Craiului, primeşte în zona sa mediană apele Izbucului Dămişenilor. 
Peştera de la Izbucul Dămişenilor, care drenează cursurile de apă 
colectate de ponoarele Munău, Toaia şi Ponorul de la Peşteruţă din 
Depresiunea Damiş, a fost explorată şi cartată de membrii CSA Cluj şi 
separat de Cristal Oradea, pe o lungime de cca 5 km. Distanţa aeriană 
dintre Ponorul de la Peşteruţă şi Izbucul Dămişenilor este de 5 km, 
Ponorul Toaia şi ponorul Munău fiind situate la 4, respectiv 3 km de 
izbuc. 

Valea Chivadarului este o mică dar frumoasă vale carstică, 
afluent de stânga al Brătcuţei în amonte de Izbucul Dămisenilor. 
Aceasta vale are un afluent de dreapta, Valea Siliei, care coboara, ca şi 
valea Chivadarului, dinspre Depresiunea Damiş. Nu departe de 
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confluenta celor doua văi seci, pe versantul stâng al văii Siliei, la cca  
1,5 m altitudine relativă, o familie de speologi de la Clubul orădean 
Cristal - Razvan, Geta şi Ovidiu Lar - au identificat în vara anului 2001 
o gaură superficială în sol care prezintă un curent violent de aer. Plini de 
curiozitate, ei încep sa lărgeasca gaura, care, denumită ulterior Peştera 
cu vânt din valea Siliei, atinge în acelaşi an o dezvoltare de 124 metri şi 
o denivelare negativă de 35 m, dar prezintă un terminus descurajant - un 
târâş lung şi incomod, parcurs de violentul curent de aer. 

După 10 ani de la descoperire, timp în care peştera a tot crescut, 
suntem gata sa prezentăm un rezumat al acţiunilor întreprinse pentru 
cucerirea şi descoperirea unei peşteri inedite, nu foarte mari (încă) dar 
pline de promisiuni. Datele culese pînă în prezent ne fac să credem că 
Peştera cu Vânt din Pârâul Siliei este legată hidrologic de drenajul 
subteran Ponorul Munău - Izbucul Dămişenilor.  
 
 
DATE PRELIMINARE ALE SĂPĂTURII PALEONTOLOGICE 

DIN PEŞTERA URŞILOR DE LA CHIŞCĂU 
 

Marius Robu1, Alexandru Petculescu1, Marius Vlaicu1, Cristian-Mihai 
Munteanu1, Marius Kenesz2, Ionuţ Mirea3 

robu_marius@yahoo.com 
1Institutul de Speologie Emil Racoviţă Bucureşti 

2Facultatea de Geografie, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 
3Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti 

 
Peştera Urşilor de la Chişcău este situată la o altitudine de 482 m, 

în extremitatea de sud-est a Depresiunii Beiuşului, în versantul stâng al 
Văii Crăiasa, afluent de dreapta al Crişului Negru. Peştera se dezvoltă în 
calcare recristalizate (Jurasic Superior) şi include cel puţin două nivele 
de carstificare, cu o dezvoltare cumulată de circa 1500 m. Nivelul 
superior, fosil, este amenajat turistic în timp ce nivelul inferior, activ 
hidrologic, este conservat ca Rezervaţie Ştiinţifică. Ambele nivele 
includ un important şi complex sit de Ursus speleaus care cuprinde 
depozite de oase fosile, schelete în conexiune anatomică şi urme 
paleoichnologice (bioglife – Bärenschliffe, culcuşuri de hibernare, urme 
plantare, grifade, etc). 

Începând cu anul 2010 au fost demarate campaniile de săpătură 
sistematică în Rezervaţia Ştiinţifică a peşterii, în vederea evaluării 



Speo - Montana 

 
16 

depozitului de oase şi a potenţialului acestuia pentru reconstrucţia 
paleoclimatică a Pleistocenului Superior. Până acum au avut loc şapte 
campanii de-a lungul cărora au fost colectate circa 1500 de resturi 
fosilifere, majoritatea aparţinând speciei Ursus spelaeus. Săpătura, 
situată la baza treptei antitetice care separă cele două nivele ale peşterii, 
are aproximativ 7 m2 şi este situată atât transversal (careele D1, D2, D3 
şi D4) cât şi longitudinal (careele A1, B1 şi C1) faţă de axul galeriei 
principale. 

Metodele utilizate la realizarea săpăturii au fost: cartarea în 
detaliu şi datarea vârstei absolute a fosilelor de Ursus spelaeus (AMS 
14C dating), măsurători de granulometrie, conţinut organic, proprietăţi 
magnetice ale sedimentelor şi cartare geomorfologică. 

Săpătura a atins până în momentul de faţă adâncimea de 1.6 m în 
două caree şi prezintă cinci strate de sedimente: stratele 1-3 şi 5 sunt 
bogate în fosile în timp ce stratul 4 este steril. 

O secţiune de circa 2.3 m înălţime, situată lângă punctul actual de 
pierdere a apei, a fost utilizată pentru probarea/colectarea sedimentelor. 
Aceasta constă în mâluri slab sortate, mâluri nisipoase şi nisipuri 
mâloase, indicând un facies tip “backswamp” cu câteva oscilaţii către 
un regim de tip “slackwater“. Oscilaţiile parametrilor sedimentologici 
relevă paleo-fluctuaţii ale regimului hidrodinamic, contemporane cu 
depoziţia fosilelor şi sedimentului.  

Nouă probe de fosile de urs de peşteră prelevate din săpătură au 
fost datate direct prin metoda radiocarbonului. Primele trei strate 
fosilifere au o vârstă ce variază între 40,362 ± 907 şi 44,429 ± 859 ani, 
în timp ce al cincilea strat a fost datat la 45,254 ± 1011 ani. Analiza 
dinamicii sedimentelor a indicat că fosilele acumulate în terasa râului au 
fost “sigilate“ de sedimente în timpul a cel puţin trei episoade majore de 
inundare. Datarea directă a resturilor fosilifere, corelată cu măsurătorile 
proprietăţilor magnetice ale sedimentelor, confirmă încadrarea în stadiul 
izotopic marin 3, estimată anterior prin metoda analizei morfodinamice 
al premolarului patru al ursului de peşteră. 
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EXPLORĂRI SPEOLOGICE PE INSULA SAN SALVADOR 
(BAHAMAS) 

 
Tudor Tămaş 

tudor.tamas@ubbcluj.ro 
C.S. Montana Baia Mare 

Institutul de Speologie Emil Racoviţă Cluj-Napoca 
 Departamentul de Geologie, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 

 
Insulele Bahamas alcătuiesc un arhipelag de 1400 km lungime 

orientat NW-SE, de la Little Bahama Bank, la est de coasta Floridei, 
până la Great Inagua Island, în apropiere de Cuba. Partea nord-vestică a 
arhipelagului constă din insule provenite din două platforme 
carbonatice: Little Bahama Bank si Great Bahama Bank. Spre sud-est, 
începând cu zona insulei San Salvador, apar platforme carbonatice mici 
şi izolate, înconjurate de bazine adânci. Adâncimea apei pe platforme 
nu depăşeşte în general 10 m.  

Insula San Salvador, constituită exclusiv din roci carbonatice, 
este situată pe un banc izolat din sud-estul arhipelagului Bahamas. 
Toate fenomenele carstice prezente (lapiezuri, depresiuni carstice, 
peşteri, avene, blue holes) sunt condiţionate de dimensiunile mici ale 
insulei si de vârsta mică a calcarelor (<500.000 ani). Din punct de 
vedere stratigrafic, pe cuprinsul insulei au fost separate 3 formaţiuni: 
Rice Bay Formation (Holocen), un paleosol de tip terra rossa; Grotto 
Beach Formation (Pleistocen superior, aprox. 120.000 ani), un pachet 
de eolianite (dune de nisip calcaros rezultat din sfărâmarea recifelor, 
apoi transportate de vânt şi cimentate) având la bază un alt nivel de 
paleosol, şi Owl’s Hole Formation, o succesiune de eolianite mai vechi 
de 120.000 ani, intercalate cu nivele de paleosoluri. Rocile aflate în 
constituţia insulei nu au suferit procese de îngropare sau diageneză.  

Capul Sandy Point, situat la extremitatea sudică a insulei San 
Salvador, prezinta o densitate remarcabilă de fenomene exo- şi 
endocarstice, în marea lor majoritate neexplorate. Lucrarea de faţă 
prezintă rezultatele unei tabere de prospecţiune şi cartare desfăşurate pe 
insulă în perioada 12 - 17 12. 2010. Au fost explorate şi cartate peste 40 
de cavităţi de mici dimensiuni, în majoritate avene. Simultan cu 
cartarea, au fost documentate elementele de interes pentru alte 
discipline (asociaţii minerale, faună etc) în vederea alcătuirii unei baze 
de date necesare studiilor viitoare.  
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA CARSTULUI DIN 
DEALUL POPII (MUNŢII RODNEI): CONSIDERAŢII 

MINERALOGICE ŞI SPELEOGENETICE 
 

Tudor Tămaş, Iuliana Vişan 
tudor.tamas@ubbcluj.ro, iuliana.visan@iser-cluj.org  

C.S. Montana Baia Mare 
Institutul de Speologie Emil Racoviţă Cluj-Napoca  

Departamentul de Geologie, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 
 

În Munţii Rodnei, fenomenele carstice apar pe roci carbonatice 
de diferite vârste, de la Precambrian superior la Eocen şi sunt restrânse 
la câteva zone izolate de la periferia sau centrul masivului. O zonă 
carstică de mici dimensiuni, în care până în prezent au fost semnalate 9 
cavităţi, este localizată pe versantul sudic al Dealului Popii, în 
apropierea localităţii Valea Vinului (comuna Rodna, jud. Bistriţa - 
Năsăud). O caracteristică importantă a acestei zone este absenţa aproape 
în totalitate a formelor carstice de suprafaţă.  

Cele 9 peşteri din Dealul Popii sunt dezvoltate în calcare 
cristaline de vârstă Devonian - Carbonifer inferioară (formaţiunea de 
Prislopaş, din seria de Cimpoiasa). Studiul nostru a vizat toate cele 9 
peşteri semnalate în D. Popii, dar s-a axat în principal pe cele trei 
peşteri mai reprezentative: Baia lui Schneider, Peştera Speranţei şi 
Peştera lui Mihai din Dealul Popii.  

Baia lui Schneider (791,5 m lungime, 38 m adâncime) este 
renumită în România pentru speleotemele sale de aragonit. Atât studiile 
anterioare realizate în Baia lui Schneider, precum şi denumirea şi 
legendele “de prin partea locului” sugerează că unele galerii au fost 
lărgite prin lucrări miniere cel puţin din timpul secolului al XVIII-lea. 
Peştera este dezvoltată în principal în calcare cristaline, însă datele 
recent obţinute evidenţiază, pe lângă calcare, mai multe alte tipuri de 
roci care participă la constituţia pereţilor: şisturi carbonatice cu grafit, 
şisturi grafitoase, micaşisturi, etc. Baia lui Schneider este bogat 
concreţionată cu aragonit şi calcit sub formă de cristalictite, draperii, 
stalactite, stalagmite, cruste parietale, etc. Au fost semnalate si 
speleoteme de gips. Pe lângă aceste trei minerale, studiul nostru a pus în 
evidenţă jarosit, cuarţ, goethit şi oxizi de mangan. Peştera Speranţei 
(dezvoltare 74 m, denivelare -13 m) este o cavitate labirintică mică, cu 
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galerii care rar depăşesc 1 m lăţime sau înălţime. Iniţial s-a presupus că 
ar reprezenta nivelul superior al peşterii Baia lui Schneider, dar găsirea 
în interiorul ei a unei lămpi de ulei datate sec. XII pune la îndoială 
această ipoteză privind formarea cavităţii. Asociaţia minerala din 
Pestera Sperantei consta din cuarţ, smithsonit, goethit, calcit, aragonit, 
oxizi de mangan şi gips. Peştera lui Mihai (43 m dezvoltare, 16 m 
denivelare) prezintă speleoteme foarte diverse, constituite din calcit şi 
aragonit (stalactite, stalagmite, curgeri parietale), clusterite, helictite şi 
cristale de aragonit. 

Asociaţiile mineralogice studiate în peşterile din Dealul Popii 
sunt constituite din minerale depuse în condiţii hidrotermale (cuarţ, 
aragonit, calcit), minerale secundare formate în urma oxidării celor 
hidrotermale (smithsonit, jarosit, gips, goethit, oxizi de mangan) şi 
minerale formate în condiţii exogene, din apa de percolaţie (calcit, 
aragonit). Mineralele considerate hidrotermale au fost depuse în cel 
puţin două etape diferite. În urma studiului mineralogic considerăm că 
cele trei peşteri mai importante din Dealul Popii au fost formate în una 
sau mai multe etape hipogene. Pentru Baia lui Schneider  este probabilă 
o succesiune de etape (hipogenă I - exogenă I - (exogenă) - hipogenă II 
– exogenă II). Pe considerente mineralogice, Peştera Speranţei şi 
Peştera lui Mihai pot fi încadrate fiecare în câte una din etapele 
hipogene identificate în Baia lui Schneider. Peştera Speranţei este o 
cavitate paleocarstică formată în prima etapă hipogenă, asociată 
mineralizaţiei filoniene cu cuarţ, calcit, sulfuri polimetalice si probabil 
aur si argint, iar Peştera lui Mihai este asociată celei de-a doua etape 
hipogene, care s-a încheiat cu formarea speleotemelor masive de 
aragonit prezente şi în Baia lui Schneider. 
 
 

ENDOCARSTUL DIN CHEILE TURZII  
  

Laura Tuşa  
laura.tusa@yahoo.com 

Facultatea de Geologie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca  
 

Cheile Turzii sunt situate în partea centrală a Culmii Petreştilor, 
Munţii Trascău şi s-au format prin străpungerea epigenetică a calcarelor 
de vârstă tithonică - neocomiană, de tip Stramberk, de către râul 
Hăşdate. Pachetul de calcare stratificate, în strate de grosimi de la 
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decimetrice până la metrice are o grosime de circa 300 m. Acestea 
formează o bară calcaroasă, a cărei lăţime este mult mai redusă în sudul 
Culmii Petreştilor (500-600 m) şi se lărgeşte mult în zona Cheilor 
Turzii,  atingând lăţimea maximă, circa 2 km, în Dealul Petridului. 
Amploarea dezvoltării lor pe verticală este o consecinţă a încastrării 
Hăşdatelor, în zona de cea mai mare altitudine a culmii calcaroase, 
înregistrând o energie a reliefului de peste 350 m. Lungimea lor este de 
1270 m, fiind orientate perpendicular pe bara de calcare. Dezvoltarea 
endocarstului în Cheile Turzii, este condiţionată dezvoltarea masei de 
calcare şi de tectonica acestora, care a constituit deschiderea căilor de 
drenaj subteran. 

Peşterile şi grotele din Cheile Turzii, peste 65 descrise până în 
prezent, au o mare importanţa geomorfologică, pentru că au constituit 
importante discontinuităţi în masa calcarelor, favorizând procesul de 
adâncire al râului Hăşdate şi au dimensiuni reduse, fapt care se 
datorează pe de o parte lăţimii mici a barei calcaroase a unui drenaj 
subteran cu volum de apă redus, iar pe de altă parte, compartimentării 
barei calcaroase. 

Din punct de vedere genetic sunt întâlnite peşteri şi avene 
conditionate tectonic (peşteri de tracţiune gravitaţională şi avene de 
prăbuşire) şi peşteri condiţionate hidrodinamic (peşteri subcutanate, 
peşteri de versant şi peşteri de divagare laterală). 
Morfologia de amănunt a peşterilor din Cheile Turzii cuprinde:  
 a. Forme majore:   
Galeriile - pot avea secţiuni de forme diferite şi oferă informaţii 
importante despre condiţiile hidrologice, structurale şi tectonice în care 
a luat naştere peştera. Apar secţiuni circulare (unele porţiuni din 
Cetăţuia Mare şi Cetăţuia Mică şi în peşterile din Creasta Sanşil), 
secţiuni elipsoidale  (P. Călăştur, mare parte a galeriilor P. Cetăţuia 
Mare şi Cetăţuia Mică, Şura lui Balica, P. Feciorilor, P. Modoloaie), 
trapezoidale (P. Ungurească P.a Morarilor, P. Binder), triunghiulare 
(P. Binder), secţiunile dreptunghiulare (P. Hornarilor  şi P. lui E. 
Nyarady)  
Sălile - Sălile formate prin procese tectono - gravitaţionale sunt cele mai 
frecvente în Cheile Turzii. Ele au un tavan neregulat, pe suprafaţa 
căruia se identifică planurile de fractură care au fragmentat calcarul 
(care este în cele mai multe situaţii intens brecifiat), iar pe podea sunt 
numeroase blocuri prăbuşite. Semificative în acest sens sunt galeriile şi 
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sălile din P. Ungurească, P. Fraţilor Rus, P. Liliecilor, P. Feciorilor, P. 
lui E.Nyarady, Cerceii Doamnei etc. 

- Sălile formate prin aportul coroziunii de amestec sunt prezente 
în P. Cetăţuia Mare, la confluenţa dintre cele două galerii secundare, şi 
în P. Fraţilor Rus. 
Meandrele sunt prezente în forme de dimensiuni reduse în Peştera 
Cetăţuia Mică şi în Peştera Cetăţuia Mare.  
 b. Forme de detaliu rezultate în urma proceselor de coroziune şi 
eroziune: alveole de coroziune (Peştera Călăştur), excavaţii în fagure 
(P. Cetăţuia Mare) linguriţe, lapiezuri subterane (P. Cetăţuia Mare, P. 
Binder, P. Călăştur, P. Morarilor, P. lui E. Nyarady, P. Ungurească), 
hieroglife de coroziune (P. Cetăţuia Mare, P. Ungurească), hornuri, 
cupole şi nişe de coroziune (P. Feciorilor, Gr. Bălţii,  P. Ascunsă, P. 
Fraţilor Rus, P. Cetăţuia Mare), şanţuri de podea (P. Cetăţuia Mică), 
marmite (P. Cetăţuia Mare, P. Ungurească, P. Morarilor), septe 
laterale (P. Cetăţuia Mare, Cetăţuia Mică, P. Ungurească), nişe de 
meandru (P. Cetăţuia Mare, P. Cetăţuia Mică), pilieri (P. Călăştur).   
 c. Forme rezultate în urma proceselor de prăbuşire: hornuri de 
prăbuşire şi conurile de grohotişuri (sunt prezente  în toate peşterile 
mari), blocuri suspendate (P. lui E.Nyarady, P. Ungurească), amprente 
de blocuri, tavanul în trepte, lamele de decompresiune (cele mai 
spectaculoase sunt în P. Ungurească). 
 d. Forme de depunere chimică:  Speleotemele sunt slab 
reprezentate, prin forme de mici dimensiuni, (coralite, clusterite, văluri, 
draperii, coloane), datorită probabil infiltraţiilor reduse sau prăbuşirilor 
care au distrus speleotemele vechi. Dintre acestea enumerăm: coloane 
(P. Morarilor şi P. Ascunsa), forme incipiente de văluri şi draperii 
(Cetăţuia Mică , P. Morarilor şi P. Călăştur), coralite de dimensiuni 
mici, cu forme sferoidale sau neregulate (P. Fraţilor Rus, P. Binder, P. 
de sub Colţul Crăpat, P. Ascunsă), montmilch (P. Ascunsă) cruste de 
mangan şi malachit (P. Binder). 

Peşterile din Cheile Turzii sunt grupate la diferite trepte de 
altitudine care se corelează cu terase în rocă ale Râului Hăşdate, 
corespunzând nivelelor succesive de adâncire a acestuia, adâncire care 
s-a realizat în mai multe etape în strânsă legătură cu etapele 
morfotectonice care au condus la formarea suprafeţelor de nivelare. 
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SPELEOTEME COMPUSE DIN OXIZI DE MANGAN ÎN 
PEŞTERILE DIN DEALUL POPII (MUNŢII RODNEI) 

 
Iuliana Vişan 

iuliana.visan@iser-cluj.org  
C.S. Montana Baia Mare 

Institutul de Speologie “Emil Racoviţă” Cluj-Napoca 
 

Dealul Popii este o mică zonă carstică izolată, situată în partea 
sudică a Munţilor Rodnei, pe versantul stâng al văii Secii, deasupra 
localităţii Valea Vinului (comuna Rodna, jud. Bistriţa-Năsăud). 
Peşterile din Dealul Popii sunt dezvoltate în calcare cristaline de vârstă 
Devonian - Carbonifer inferior din formaţiunea de Prislopaş, de la 
partea superioară a seriei de Cimpoiasa.  

Cele mai mari peşteri din Dealul Popii sunt Baia lui Schneider 
(792 m lungime, -38 m denivelare) şi Peştera Speranţei (74 m 
dezvoltare, -13 m denivelare), ambele prezentând urme ale unor lucrări 
miniere vechi. În timpul studiului mineralogic al acestor cavităţi au fost 
descoperite speleoteme compuse din oxizi de mangan.  

Speleotemele de mangan din Baia lui Schneider fac parte din 
grupa crustelor şi a clusteritelor. Crustele au 0,5 - 1 cm grosime; 
clusteritele au dimensiuni variabile, dar cu diametre care nu depăşesc 2 
cm. Speleotemele sunt depuse peste cruste de calcit sau direct pe 
tavanul format din calcare cristaline în apropierea contactului acestora 
cu şisturile grafitoase şi ocupă o suprafaţă de circa 1m². În mediul lor 
natural, speleotemele au luciu metalic şi culoare brunie, care se 
transformă în cenuşiu cu tentă roz-violet după uscare. Odată uscate, 
speleotemele au duritatea 1 pe scara lui Mohs şi sunt extrem de uşoare, 
comparabile cu polistirenul. 

Analizele de difracţie de raze X au arătat ca in compoziţia 
speleotemelor din Baia lui Schneider intră doi oxizi de mangan: 
todorokit ((Mn2+,Ca, Na,K)(Mn4+,Mn2+,Mg)6O12•3H2O) şi rancieit 
(Ca,Mn2+)Mn4+

4O9 •3H2O), acesta din urmă semnalat pentru prima dată 
într-o peşteră din România. Compoziţia chimică a speleotemelor, 
determinată prin microanaliză de raze X, a pus în evidenţă, pe lângă 
mangan, oxigen şi calciu, participarea zincului în proporţie de până la 
2%. 

Ulterior, în probele recoltate din peştera Speranţei au fost 
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identificate pelicule metalice submilimetrice, de culoare cenuşiu - 
argintie, depuse peste cristalele de cuarţ din componenţa unor filoane 
hidrotermale. Acest material, în cantitate prea mică pentru a fi analizat 
prin difracţie de raze X, are o compoziţie chimică similară cu 
speleotemele din Baia lui Schneider. 

Formarea celor două minerale de mangan în Baia lui Schneider şi 
în Peştera Speranţei s-ar putea explica prin oxidarea minereului din 
tavanul galeriei sub acţiunea apei de infiltraţie. Nu este exclusă 
influenţa bacteriană în formarea acestor speleoteme, însă analizele 
efectuate până în prezent nu susţin această ipoteză. 
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