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„Stalactite şi stalagmite frumoase, cu înfăţişarea
spatului, îmbracă pereţi din care transpiră apa;
probabil că la înălţime se află un rezervor propriu
cu apă.Aceasta se scurge prin groapă în canale
subterane, până când se iveşte din nou, printr -o
crăpătură în stâncă, aflată mai jos de ruinele amin tite, pentru a se pierde apoi în Dunăre.”
Francesco Griselini -Incercare de istorie politică
Şi naturală a Banatului Timişoarei, 1780
„Vând detector de metale -comori îngropate înpeşteri”
Timpul, Reşiţa, anunţ apărut în vara anului 1994

Probabil că în nicio altă regiune a ţării lumea peşterilor nu este atât de bine integrată
universului local ca în Munţii Banatului. În alte zone geografice noţiunea de peşteră se asociază
munţilor înalţi, acoperiţi de păduri întunecoase şi frecventaţi doar de păstori, pădurari, vânători
şi în vremurile din urmă, de geologi sau turişti. În Banat, dimpot rivă, satele sunt adesea risipite
pe cuprinsul platourilor carstice, conturul ogoarelor se desenează în lungul marginilor
dolinelor, iar localnicii, în familiile cărora, de cele mai multe ori, există numeroase generaţii de
minieri, păstrează adesea în maga zie câte o lampă de carbid -numai bună pentru căutatul
comorilor ascunse de haiduci prin peşteri!
Căci haiducii, comorile lor şi peşterile alcătuiesc o asociaţie legendară în care crede
aproape oricare bănăţean sadea, credinţă susţinută de cele mai variate argumente: istoria,
legenda sau pur şi simplu, „ aşa spun bătrânii”...Istoria ne lasă într -adevăr să bănuim cât de
strânse, aproape inevitabile -am spune, au fost legăturile locuitorilor cu peşterile. Relatările
geografului italian Griselini vorbesc adesea despre lotrii bănăţeni care se adăposteau în
peşterile din codrii sălbatici ai Banatului, prădându -i, după caz şi fără părtinire, pe turci sau pe
austrieci. Tot ele ne vorbesc despre peştera fortificată de generalul Veterani în Cazanele Dunării
depre a cărei hartă, întocmită la 1692, se crede că este cel mai vechi plan de peşteră realizat
vreodată. Legendele, la rândul lor, amintesc cu insistenţă numele haiducului Adam Neamţu ale
cărui pretinse peşteri sunt înşirate din Cheile Nerei până la Valea Cernei. În fine, „spusele
bătrânilor” sunt scânteia menită să aprindă definitiv imaginaţia călătorului, pentru că aproape
oricare localnic îţi poate indica o peşteră în care „cu siguranţă” trebuie să fie ascunsă
„căldarea cu galbeni...”
În ceea ce ne priveşte, nu am găsit nicăieri comorile mult visate de bănăţeni: e drept
însă că nici nu prea le -am căutat! Am găsit, în schimb, în multe peşteri, urme care dovedeau că
localnicii au pătruns în subteran înaintea noastră. De la peşterile folosite de păstori pentru a -şi
adăposti vitele sau avenele „colmatate” cu resturi casnice până la cele cu podeaua adânc
scotocită de căutătorii de comori, de la Reşiţa la Moldova Nouă, pretutindeni peşterile
Banatului ne oferă aceeaşi senzaţie de cavitate „familială” de anexă a gospodărie i....În 1988,
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ieşind dintr-o tură de explorare, am întâlnit, în sala de intrare a unei peşteri, trei săteni care
tăiau, pe ascuns, un viţel pentru botez. Tăierea vitelor era, la acea dată strict controlotă de stat:
viţelul urma să fie declarat pierdut iar pielea îngropată în peşteră...
Dacă facem însă abstracţie de „orgoliul speologic”, de insatisfacţia provocată de
constatarea că „nu eşti primul” într -o peşteră pe care tocmai ai „descoperit -o”, trebuie spus că
adevărata cunoaştere a carstului din Banat, ce a care implică observarea riguroasă,
măsurătorile şi cartările detaliate, este de dată relativ recentă. Cercetările sistematice au
început de abia prin anii 60 graţie unei echipe mici dar pasionate de cercetători căreia i se
datoreză primele planuri al e celor mai mari cavităţi din Banat. Pătrunşi, în ceea ce priveşte
observaţia ştiinţifică, pe un teren realmente virgin , geograful Vasile Sencu si trio -ul Lazăr
Botoşeneanu, Alexandrina şi Ştefan Negrea de la Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” aveau
să carteze „crema” peşterilor bănăţene şi spre cinstea lor, să le descrie în pagini rămase de
referinţă pentru viitorii exploratori. Aproape în acelaşi timp, în toamna anului 1961, trei membri
secţiei de turism a Clubului Sportiv Muncitoresc Reşiţa intrau p entru prima dată în Avenul din
Poiana Gropii, cel care urma să deţină, pentru 8 ani, recordul de cea mai adâncă peşteră a
României. În acelaşi an lua naştere Grupul Speo Reşiţa care mai târziu, se va transforma în
Clubul de Speologie „Exploratorii”. Cu ace asta îşi făcea apariţia nu numai unul dintre cele mai
vechi cluburi speologice din ţară ci şi un stil de a practica speologia pe care l -am putea numi „
explorarea din spatele casei”. Aflaţi la mică distanţă de obiectivele speologice, reşiţenilor nu le
trebuie o „ expediţie” pentru a explora şi carta o peşteră: de multe ori este suficient un week -end
sau chiar o după-amiază pentru a da o fugă cu motocicleta până „în fundul curţii”, la Poiana
Gropii, la Comarnic sau în Cheile Caraşului! În timp ce speologia d e amatori ia amploare, iar
cluburile nou înfiinţate organizează expediţii în zone relativ depărtate de casă, grupul de reşiţeni
al cărui suflet este Günter Karban practică aproape exclusiv o speologie „casnică“ localizată în
Munţii Domanului şi Aninei. Se ajunge astfel la situaţia rară în care un club ajunge să deţină o
nescrisă exclusivitate asupra unei întregi grupe muntoase. Publicăm, ca argument, în finalul
acestei prezentări un grafic ce ilustrează , pe unităţi muntoase, numărul de cavităţi descoperite
de diversele grupări speologice. Organizarea concursului naţional de speologie sportivă
favorizează abordarea serioasă, sistematică a carstului practicată de „Exploratori“. Clubul
devine, în consecinţă, una din „vedete“ clasându -se de mai multe ori pe prim ele locuri,
participând la simpozioanele de carstologie sau speologie şi publicând lucrări în prestigioasele
reviste de specialitate. Sunt ani în care, graţie activităţii celor peste 200 de colaboratori,
membrii activi sau simpatizanţi ai clubului, se cart ează mari cavităţi ca Avenul din Dl. Dănilă ( 116m) – care a deţinut recordul naţional de „ à pic“, se continuă explorările în Pe ştera
Comarnic (6203m) recartată aproape total la gradul de precizie 6 -7, Peştera Exploratorii
(5172m), Av. din Cioaca Mare (-137m) dar şi numeroase alte cavităţi de mai mici dimensiuni ,
ajungându-se astăzi la un total de peste 1000 peşteri descoperite şi cartate cu o dezvoltare de
peste 45km de galerii. Şi toate acestea, o repetăm, explorând carstul din imediata vecinătate şi
refuzând tentaţiile speologice ale „pomului din curtea vecinului“.
Dacă mai adăugăm că, urmând modelul reşiţean, în Anina şi Oraviţa se înfiinţează
cluburi de speologie cu activitate dedicată carstului din vecinătate, vom înţelege că speologilor
„intruşi“ din zonele „necarstice“ ale Timişoarei sau Bucureştiului nu le rămânea prea mult
„spaţiu explorativ“. Singura zonă complet „disponibilă“ rămânea cea dintre Nera şi Dunăre şi
aceasta datorită izolării şi restricţiilor de acces. În aceste condiţii clubul „Crista l“ din
Timişoara întreprinde explorări în platourile înalte din zona centrală a Banatului, iar
„Speotimiş“ îşi încearcă norocul la sud de Nera, în platoul Cărbunari, ajungând până la
Moldova Nouă. La rândul lor, speologii bucureşteni abordează marginea su dică a sinclinoriului
în zona Gârnic („Focul Viu“), iar ploieştenii de la Hades explorează câteva avene în Munţii
Aninei şi scotocesc versanţii sălbatici ai văii Breasca din Munţii Almăjului. Începând cu anul
1983, cluburile bucureştene „Speo 80“ şi mai apoi „Labirint“ îşi consacră activitatea
explorărilor sistematice în regiunea cuprinsă între Moldova Nouă şi Dunăre.
Spre sfârşitul anilor 80, reculul care a cuprins întreaga mi şcare speologică de
amatori se resimte şi în Banat. Este o perioadă tulbure car e corespunde plecării lui Günter
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Karban (care si-a onorat până la capăt pasiunea speologică folosind o peşteră pentru a
emigra...) dar şi marilor schimbări sociale care i -au împiedicat pe mulţi dintre speoamatori să
regăsească tihna lungilor tabere de vară ...
După o scurtă perioadă însă, lucrurile se reaşează, iar „Exploratorii“ se transformă
într-o asociaţie cu personalitate juridică a cărei colaborare este apreciată de orice instutuţie
legală într-un fel sau altul de carst, fie că e vorba de Agenţia de Su praveghere şi Protecţie a
Mediului Caraş-Severin, de echipa Salvamont Reşiţa, de Inspectoratul pentru Cultură Reşiţa sau
de geologii echipelor societăţii „Prospecţiuni“. Fără a mai pomeni de Institutul de Speologie cu
care colaborează în domeniile biospeol ogiei, sedimentologiei şi a cadastrului a fost practic
neîntreruptă. În ultimii patru ani, activitatea „Exploratorilor“ se orientează asupra
sistematizărilor de zone carstice. Se desfăşoară o muncă migăloasă de identificare şi localizare
cu teodolitul a peste 200 de cavităţi, iar pentru zece bazine au fost redactate hărţi ale carstului.
Lucrarea de faţă este rodul unei îndelungate colaborări. Realizarea ei ar fi fost
imposibilă fără aportul fiecăruia dintre cei trei autori, dar „sinteza“ realizată de aceşti a se
bazează şi pe efortul a sute de speologi amatori atraşi de mirajul galeriilor concreţionate sau al
puţurilor largi, săpate în calcare albe brăzdate de silexuri. Acestea au fost „comorile“ pe care
le-au căutat speologii în peşterile Banatului şi după câte ştim, acestea au fost şi singurele
vreodată!

----------------------------------------------------
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În cadrul arealulului ocupat de Munţii Banatului se dezvoltă câteva importante suprafeţ e
carstice între care se numără cea mai largă şi mai compactă zonă carstică din România.
Această zonă, cunoscută sub numele de sinclinoriul Reşiţ a - Moldova Nouă, are o extensie de
circa 800 km2. Aspectul muntos dar cu altitudini relativ reduse este caracteristic pen tru întregul
areal cuprins între Reşiţ a şi depresiunea Caransebeş la nord şi defileul Dună rii la sud. Sectorul
nordic al Carpaţilor Banatului aparţ ine, din punct de vedere morfologic unităţilor reprezentate
de Munţii Aninei (la vest) şi Munţ ii Semenic (la est) fiind limitat la sud valea Nerei. Sec torul
sudic, situat între Nera şi Dunăre, este format din teritorii integrate Munţilor Locvei (la vest) ş i
Almăjului (la est).

1. PREZENTARE GENERALĂ
1.1. Cadrul structural
Structura geologică a părţii vestice a Carpaţilor Meridionali este bine cunoscută şi are
la bază importanta încălecare a Pânzei Getice peste Autohtonul Danubian . Contactul dintre cele
două unităţi este cunoscut în zonă sub numele de linia Rudăria, depozitele Unităţii Getice
aflorând la vest de acest important şariaj . În continuare spre vest, în zona oraşului Moldova Nouă
o altă falie tectonică majoră separă depozitele sedimentare ale Unităţii Getice de depozitele
metamorfice ale unei unităţi externe cunoscută în literatura geologică sub numele de “Unitatea
Supragetică”, “Pânza de Locva” sau “Pânza de Dognecea -Luznica” ( NĂSTĂSEANU &
MAKSIMOVIĆ, 1985). Adâncimea planului de încă lecare este relativ redusă spre sud, unde
amplitudinea şariajului este de circa 10km şi creşte puternic către nord und e acesta are aspectul
unei falii inverse. Între cele două unităţi, Getică şi Supragetică, mai apar câteva suprafeţ e de mici
dimensiuni alcătuite din depozite sedimentare de vârstă Permo -Jurasic şi care au fost încadrate în
unitatea tectonică a Pânzei de Sasca-Gornjak.
Unitatea Getică este alcătuită dintr-un fundament cristalin care ocupă zona estică
(Seria de Sebeş Lotru), străpuns de intruziuni granitice (Sicheviţa, Poneasca, Buchin) şi acoperit
de o cuvertură sedimentară ce aparţ ine intervalului Permian - Cretacic Inferior. Aceasta cuvertură
formeazã o structurã sinclinal ă majoră faliată la vest şi străpunsă de intruziuni laramice care au
generat la contact importante zăcăminte de minerale utile.
La est de linia Rudăria, Unitatea Danubiană constă deasemenea dintr-un fundament
cristalin ce include câteva serii metamorfice stră punse la rândul lor de corpuri de granite şi de
corpul de roci ultra bazice de la Tişoviţa (în principal serpentinite). Fundamentul suportă
depozitele molasei de vârstă Paleozoic Superior, acoperite de pachetul carbonatic ce aparţ ine
inrtervalului Jurasic-Creatacic Inferior.
Principalele zone carstice din Munţ ii Banatului sunt reprezentate de Sinclinoriul Reşiţa
-Moldova Nouă - ale cărui depozite aparţin Unităţii Getice, precum şi de zon ele Sviniţa şi Cazane
care aparţin Autohtonului Danubian. Deoarece , din punct de vedere carsti c zona sinclinoriului
reprezintă cel mai important areal, capitolele urmă toare vor fi dedicate exclusiv prezentării acestei
unităţi.
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1.2. Sinclinoriul Reşiţa-Moldova Nouă — prezentare generală
Din punct de vedere geografic, sinclinoriul Reşiţa-Moldova Nouă se suprapune peste
unităţile Munţilor Aninei în partea de nord şi Munţilor Locvei în partea de sud, limita d intre
acestea fiind reprezentată de valea Nere i (Fig.1).
Peisajul este caracterizat de prezenţa unor culmi şi vă i longitudinale, conforme cu
structura geologică şi orientate NNV-SSE. Cele mai importante culmi (Pleşiva -Leordiş, Vf.
Dealului-Cununa) sunt situate la sud de valea Miniş ului unde se întâlnesc de altfel şi cele mai
mari altitudini (1159m, 1047m). În zona centrală, extremitatea estică a zonei sedimentare este
foarte bine marcată de abruptul aproape continu u ce coincide cu limita dintre şisturile cristaline şi
depozitele mezozoice şi care se po ate urmări începând de la izvorul Bigăr şi până la Nera, în
dreptul aşezării Driştie. Frecvent, datorită proceselor de carstificare, în zonele somitale apar mari
platouri carstice “ciuruite” de doline, ponoare ş i avene.
Densitatea reţelei hidrografice este de
2

0,5km/km , cu diferenţieri locale
datorate condiţiilor carstice. Regimul
hidrologic este şi el influenţat de
existenţa
carstului
cons tatându-se
prezenţa unor reţele hidrocarstice, cu
repercursiuni asupra variaţiilor de debit
şi nivel, influenţate dire ct de regimul
precipitaţiilor (Pascu,1983). Principalele
văi reprezentate de Caraş, Gîrlişte,
Buhui, Miniş şi Nera taie adânc stiva
carbonatică formînd chei spectaculoase.
Valoarea
medie
a
precipitaţiilor
anuale
(1964-1994)
înregistrate la staţia Anina (650m) este
de 1005,5mm; acelaş i parametru
înregistrat (1950-1994) la staţia Oraviţ a
(220m) are o valoare de 849,7mm.
Calculul evapotanspira ţiei a condus, cel
puţin pentru zona nordicã , la valori
cuprinse între 475 şi 500mm pe an. În
acest context, este impor tant de
menţionat că pentru calculul corect al
unui
bilanţ
hidrogeologic,
caracteristicile climatice ale pantelor
estice ale masivului sunt complet
diferite de cele întâlnite în zona vestică ,
mai
ales
datorită
influenţelor
mediteraneene.

Fig.1: Delimitarea sinclinoriului Reşiţa -Moldova
Nouă în cadrul Munţilor Banatului
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1.2.1. Geologie şi structură
Prima sinteză tectonică a zonei Reşiţa -Moldova Nouă a fost elaborată de Schreter în
anul 1912. Ea rămâne, în linii mari, valabilă şi astăzi, fiind acceptată şi completată de cercetătorii
care s-au ocupat de aceast ă zonă ( RĂILEANU et al.1957, MUTHIAC 1959, NĂSTĂSEANU
1964, STILLĂ et al. 1972, etc). De altfel, elementele structurale majore semnalate de Sch reter
figurează ca atare pe hărţ ile 1:50.000 ale I.G.G. cores punzătoare acestei zone.
Mult mai disputate au fost însă interpretările leg ate de poziţia acestei importan te
structuri în ansamblul Carpaţ ilor Meridionali. O corelare relativ recentă a unităţ ilor structurale
alpine din partea internă a Carpaţilor Meridionali ( NĂSTĂSEANU & MAKSIMOVIĆ , 1983)
permite autorilor o separare de la est la vest după cum urmează: Pânza Getică, Pânza de Sasca Gornjak, Pânza de Reşiţa, Pânza de Dognecea -Luznica şi Pânza de Bocşa -Morava (Fig.2).
Aspectul structural actual s -a realizat în decursul ciclurilor tectonice hercinic şi alpin.
Începutul mişcărilor alpine este legat de transgresiunea Liasicului iar dovezile despre diferitele
faze ale acestui ciclu de mişcări le of eră transgresiunile din timpul Jurasicului Inferior şi Albian Cenomanianului. Efectul acestor mişcări a
imprimat depozitelor sedimentare o structură
foarte complicată caracterizată prin linii de
dislocaţie cu plane de încălecare şi prin cute
aplecate sau foarte frecvent cu un flanc
laminat. Numeroase falii longitudinale şi
transversale, însoţite uneori de decroşă ri
importante,
compartimentea ză
acest
ansamblu extrem de cutat.
În sinteza datelor pentru întreaga
zonă
Reşiţa-Moldova
Nouă,
NĂSTĂSEANU (1964) delimitează de la
vest la est următoarele cute mezozoice, în
stil jurasian: – sinclinalul Lişava-Gârlişte,
anticlinalul
Natra,
sinclinalul
V.
Domanului-V. Jitinului, sinclinalul Cornetul
Mare-Ilidia (Valea Aninei) anticlinalul
Polom, sinclinalul Brădet, anticlinalul
Anina, sinclinalul central (Colonovăţ),
anticlinalul Beu Sec, sinclinalul Pitulaţi,
anticlinalul Pleşiva şi sinclinalul Estic (vezi
Pl.2b.). Dintre acestea mai importante ca
suprafaţă sunt sinclinalele Brădet şi Central,
cu o mare dezvoltare longitudinală şi
transversală, anticlinalul Anina considerat
un exemplu clasic de anticlinal şi sinclinalul
Fig.2: Principalele unităţi tectonice
alpine ale părţii interne a Carpaţilor
Meridionali (după NĂSTĂSEANU &
MAKSIMOVIĆ, 1983)
1 - depozite post -Miocen inferior;
2 - pânza de Bocşa-Morava;
3 - pânza de Dognecea -Luznica;
4 - pânza de Reşiţa;
5 - pânza de Sasca-Gornjak;
6 - pânza getică;
7 -Autohtonul Danubian;
8 - pânză de cuvertură;
9 - pânză de soclu.
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Estic având în umplutura axială depo zite de vârstă albiană.
În afară de dislocaţia vestică discutată în debutul paragrafului, configuraţia structurală
este completată de o serie de falii longitudinale care au afectat flanc urile structurilor sinclinale ş i
anticlinale fie deversându-le, fie mergând până la strivirea şi laminarea lor completă . Dintre
acestea cele mai importante şi cu un pronunţ at caracter regional sunt faliile Reşiţa-Caraşova,
Polom, Terezia, Valea Aninei, Prolaz, Sodol, Ranchina, Beu Sec şi Pleşiva. Transversal pe
structurile enumerate, s-au produs decroşări care au condus la fragmentări şi compartimentări
însoţite de denivelări, uneori de sute de metri. Ele pot fi remarcate ca având o amploare ş i o
frecvenţă maximă pe flancurile anticlinalului Anin a, medie de-a lungul faliei Pleşiva sau cu o
amploare mai mică pe valea Beului.
Descifrarea structurii geologice a sinclinoriului se datorează, in principal, geologului S.
Năstăseanu care în perioada 1970-1985, împreună cu alţi cercetă tori ai Institutului de Geologie şi
Geofizică din Bucureşti a elaborat mai multe foi ale hărţ ii geologice a României scara 1: 50.000,
care includ aceastã zon ă.
Suita sedimentară acoperă (cu lacune) întreg intervalul Paleozoic Superior - Neozoic.
În prima jumãtate a intervalului se remarcă mai ales depozitele necarbonatice, alcătuite din
conglomerate şi gresii cu diferite faciesuri. Acestora, li se adaugă argile şistoase, şisturi argiloase
negre, şisturi cărbunoase şi că rbuni, întreg ansamblul fiind de vârstă Carbonifer -Permian şi
Liasic-Callovian inferior.
Schimbarea de facies este realizată de un interval predominant marnos ce cuprinde
marne grezoase, marne compacte, marnocalca re si gresii calcaroase. Urmează o suită carbonatică
de vârstă Jurasic Superior-Cretacic inferior, ce cuprinde în ordine, calcare de Gumpina, marne de
Tămaşa, calcare de Valea Aninei, calcare de Brădet, calcare de Marila şi marne de Crivina .
Până în acest punct suita carbonatică prezintă caracterele unui facies pelagic tipi c. În continuare
urmează calcare predominant recifale ce co respund principalei transgresiuni de la începutul
Barremianului: calcare de Plopa (inferioare şi superioare) şi calcare de Valea Minişului . Seria
carbonatică se termină la sfârş itul Bedoulianului (Apţian Inferior) atunci când se instalează
condiţiile continentale. În timpul Albianului sedimentarea se rezumă la formarea unor depozite cu
caracter predominant grezos (gresia de Golumbu - munţii Aninei, gresia de Radimna - munţii
Locvei).
Factorii de natură tectonică şi geologică evidenţiaţ i au contribuit la actuala
configuraţie a acumulă rilor acvifere din depozitele carbonatice. Conco mitent cu amplificarea
proprietăţilor drenante, fracturile realizează ş i compartimentarea acviferului constituind linii de
demarcaţie între principalele zone ş i sisteme carstice.

1.2.2. Premize ale carstificării
Roci permeabile
Pot fi identificate cu arealul de dezvoltare al d epozitelor carbonatice de vârstă Jurasic
Superior-Cretacic inferior. Pachetul de calcare micritice ş i biomicritice, organogene sau recifale,
diferenţiate litologic şi implicit ca vârstă, poate fi considerat însă în cea mai mare parte a
teritoriului, relativ omogen din punct de vedere al proprietăţilor ce favorizează circulaţia ş i
acumularea apelor subterane. Aces t pachet debutează cu depozite de vârstă Jur asic Superior,
alcătuite din calcare de Gumpina, marne de Tămaşa (în fapt marne şi marnocalcare, mai puţin
permeabile, care totuş i nu pot constitui un ecran impermeabil, integr ându-se astfel în întreaga
stivă), calcare de valea Aninei, calcare de Brădeţ ş i calcare de Marila.
După o secvenţă marnoasă ce aparţ ine Valanginianului, suita carbonatică este
încheiată de calcarele de vârstă Cretacic Inferior ce au o mare extensie. Dintre acestea calcarele de
Plopa sunt cele mai pure (94,08-99,07% calcit şi 3,86 -4,92% dolomit) şi deci mai propice
carstificării. În aceeaş i categorie a rocilor carsti ficabile ar putea fi încadrate şi depozitele de
contact termic şi chimico-termic, reprezentate de roci sedimentare metamorfozate la contactul cu
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corpurile banatitice. Permeabilitatea fisurală iniţială a acestor depozite este amplificată de
fisuraţia suplimentară produsă de intruziunile banatiti ce, având ca rezultat o circulaţ ie de tip
carstic. Acest tip de circulaţ ie a fost evidenţiat în orizontul -50 al minei de la Ciclova Montană. În
diferite laterale din acest orizont au fost interceptate fie în galerie, fie prin foraje, ape termale cu
temperaturi de 29,3C şi presiuni de până la 3,5 atm (ORĂŞEANU & ORĂŞEANU, 1972).
Analiza chimică a unei probe prelevată din acest orizont relevă o apă bicarbonatată calcică cu
concentraţie mică şi cu o mineralizare asemănă toare surselor carstice din apropiere.
Roci cu caracter variabil (permeabil/impermeabil).
Din punct de vedere al permeabilităţ ii, continuitatea pachetului carbonatic pare să fie
întreruptă de marnele de Crivina (Valanginian), formaţ iune cu caracter hidrogeologic ambiguu,
funcţie de fracţiunea predominantă (argiloasă sau carbonatică) ş i/sau de grosimea depozitului. Cu
un conţinut predominant argilos, această formaţiune a fo st identificată doar la stratotip, unde în
versantul stâng al văii Miniş ului, aval de cantonul Crivina, marnele aflorează pe câteva sute de
metri.
Aceleaşi depozite ca vârstă, dar mai permeabile şi deci mai favorabile formă rii unui
acvifer, constituie vers anţii şi albia văii Seleştiuţ a pe care apar 4-5 surse cu debite de 0,5-3 l/s.
Sursele menţionate asigură funcţionalitatea văii Seleştiuţa ş i în perioadele de etiaj astfel înc ât zona
de pierdere identificată aval de confluenţa cu v.Beului poate reprezenta u n posibil punct de
alimentare permanentă a izbucului de la Ochiul Beului. O situaţie asemă nătoare este întâlnită ş i la
nord de Anina, unde marnele de Crivina pot fi incluse în categoria rocilo r cu permeabilitate relativ
bună, aflorimentele de pe valea Jitinului demonstrând prezenţa majoritară a fracţ iunii carbonatice,
ceea ce a permis formarea unui acvifer materializat prin linia de izvoare d in versantul drept al
acestei văi.
Formaţiunea marnelor de Crivina având un conţ inut predominant carbonatic
(marnocalcare sau calcare) a fost întâlnită pe valea Rea, sau la obârşia văii Beuşniţa. În aceste
două cazuri marnocalcarele de Crivina se comportă solidar cu întregul pachet carbonat ic
constituind fie zona de descă rcare a unui sistem important (izv. Beuşniţ a), fie prelungirea unei
zone de pierdere (Valea Rea).
O altă formaţiune ale că rei caracteristici hidrogeologice depind în principal de
grosimea depozitului este gresia de Golumbu. Astf el, în unele zone din Poiana Roş chilor unde
grosimea formaţiunii nu depăşeş te 5-10m, au fost identifi cate numeroase doline, ponoare ş i chiar
mici avene, dezvoltate iniţial în gresie dar care continuă ş i în calcarelor de dedesubt. Acest proces
ce pare să fie doar de natură mecanică, induce proprietăţ i transmisive gresiei, în timp ce pe de altă
parte tot în aceeaşi zonă , dar mai ales la stratotip (pe valea Go lumbu) acolo unde grosimile
depăşesc 50-100m, gresia are un caract er impermeabil favorizând apariţ ia unor cursuri
permanente de suprafaţă .
Condiţii structural-tectonice
Fracturile şi fisurile a căror principală direcţ ie de dezvoltare este NNE–SSV, creează
discontinuităţi în masa rocilor impunând astfel şi principala direcţie de drenaj, favorizată şi de
orientarea similară a cutelor (sinclinale sau anticlinale). Conco mitent cu amplificarea
proprietăţilor drenante, fracturile realizează compartimentarea acviferulu i, constituind linii de
demarcaţie între principalele sisteme ş i zone carstice ce vor fi analizate ult erior. Jointurile de
stratificaţie se adaugă tectonicii rupturale de an samblu, amplificând heterogeneitatea proprietăţ ilor
conductive ale calcarelor.
Rolul complex jucat de principalele fracturi, precum ş i de sistemele de fracturi de
sprijin ce le însoţesc, este subliniat de coincidenţ a dintre acestea şi liniile de izvoare prin care se
descarcă acviferul carstic. Un exemplu în acest sens este furnizat în zona Doman , de falia Prolaz
care limitează la est dezvoltarea ş isturilor bituminoase, favorizând apariţ ia unui grup de surse cu
debite de 3-5 l/s şi temperaturi de 15-16C care demonstrează o circulaţie mai profundă de-a
lungul planului de falie. Spre sud, pe aceeaş i falie ce pune în contact conglomeratele liasice cu
calcarele de Plopa (depresiunea Prolaz) mai apare un izvor cu un debit rela tiv constant de 1,2-1,4
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l/s. După ce depăşeşte dealul Socolovăţ, o decroşare ENE -VSV mută planul de falie cu cca 300m
spre est, astfel încât acesta ajunge în zona pârâului Buhui, generând în ambii versanţi condiţii
propice apariţiei unor surse (cu debite de 3 -5 l/s).
Circulaţia de-a lungul zonelor de minimă rezistenţă reprezentate de faliile de sprijin ale
fracturilor cu caracter regional are loc în sens dublu alimentând sau descă rcând sistemele carstice.
La vest de falia Prolaz o falie de mare amploare se ex tinde mult spre sud, traversează platoul
dolinar Iabalcea, după care intersectează pe rând văile Caraşului, Aninei (Gârlişte), Jitinului şi
Lişavei. Începând din zona oraşului Reş iţa, această fractură pune pe rând în contact depozitele
cretacice cu formaţiuni de vârst ă Carbonifer, Permian, Liasic Inferior ş i Mediu, iar în zona
Iabalcea cu calcare de vârstă Jurasic Superior. Dacă pe această ultimă porţiune menţionată falia
amplifică posibilităţile de pătrundere ale apelor de suprafaţă în subteran (ponorul de pe valea
Olenica), în continuare rolul ei se inversează . Astfel, de-a lungul acestei falii se constată apariţ ia
unor surse, începând cu izbucul tempo rar din versantul drept al Caraşului, peştera Liliecilor
(activă în perioadele cu precipitaţii mai abundente) ş i continuând cu aliniamentul de izvoare din
comuna Caraşova, al că ror debit cumulat este de cca 70-80 l/s. Manifestări acvifere de mai mică
amploare apar în con tinuare în versantul stâng al văii Anina, aval de ieş irea din chei (izvorul Periş
Q = 3 l/s) şi pe Valea Mare (Q = 6-7 l/s), ambele cu depuneri relativ mari de tuf calcaros. Ultimul
grup de izvoare legat de această falie este situat în versantul drept al văii Lişava (odată cu
schimbarea direcţiei de curgere a acestei vă i spre vest).
Numeroasele surse din zona centrală a munţilor Aninei sunt condiţ ionate de factori
tectonici (fracturi, fisuri, falii), factori litologici (contact permeabil -impermeabil), sau
hidrogeologici (nivel de bază local) ce pot acţ iona independent sau în combi naţie. De pe planşa
1a, se observă că majoritatea surselor situate la limita estică de aflorare a depozitelor carbonatice
sunt condiţionate de acest contact permeabil -impermeabil la care de multe ori se adaugă şi
elemente de natură tectonică .

1.2.3. Morfologia carstului – elemente caracteristice
Principalele contribuţii la investigarea complexă a carstului din această zonă se
datorează geografului Vasile Sencu. Activitatea sa acoperă , cu mici întreruperi , mai mult de 30
ani. Nu mai puţin importantă este şi activitatea desfăşurată de echipa de specialiş ti ai Institutului
de Speologie “Emil Racoviţă“ din Bucureşti formată în principal din L.Botoşăneanu, Alexandrina
şi Ştefan Negrea. Concomitent cu cercetă rile cu caracter biospeologic această echipă a reuşit să
exploreze şi să carteze, în perioada 1960–1967 un număr de 121 peşteri şi avene răspândite în
Munţii Banatului, Poiana Ruscă şi zona Herculane (BOTOŞĂNEANU & NEGREA, 1979).
Constituirea clubului de speol ogi amatori “Exploratorii” din Reşiţa în anul 1966, precum şi
ulterior a altor cluburi în Timişoara, Oraviţa şi Anina reprezintă în fapt continuarea cu succes a
activităţii de explorare şi cartare desfăşurată de cei menţionaţ i anterior.
Relieful carstic, consecinţă directă a complexului de procese fizice şi chimice, care
apar la interfeţele aer-rocă (exocarst), saturat -nesaturat şi chiar în interiorul zonei saturate ( 
endocarst) prezintă toată gama de fenomene aflate în diferite faze ale evoluţiei. Astfel linia cu
evoluţie regresivă vale activă-ponoare-vale seacă-vale de doline şi eventual platou dolinar este
prezentă complet sau incomplet în cvasitotalitatea perimetrului. În acest context trebuiesc
evidenţiate văile de doline din platourile Iabalcea şi Şereniac precum şi valea Sohodolului
(Sodolului) Mic, situată la sud de localitatea Secu -Cuptoare (SENCU,1970).
Ponoarele au o dinamică foarte activă, evidenţiată mai ales de alternanţ a pe intervale
mari de timp a episoadelor cu şi fără precipitaţii. Pentru zona de nord a munţ ilor Aninei un
exemplu elocvent în acest sens îl reprezintă aliniamentul de ponoare (minimum 5) de pe valea
Comarnic, din care ponoarele -aval sunt din ce în ce mai rar act ive, 70% din debitul pârâului
pătrunzând actualmente în subteran prin primul ponor (amonte) situat aproape de limita cu
formaţiunile impermeabile. Situaţii asemănă toare pot fi întâlnite pe pârâul Sodolul Mare, unde
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aval de ponorul activ tot timpul anului, se mai află două ponoare active doar la ploi foarte mari,
sau pe pârâul Şereniac pe care ponoarele urcă de la confluenţa cu valea Budiniacului, cca 600m
amonte, pierderile având un caracter predominant difuz.
În ceea ce priveşte zona sudică a munţ ilor Aninei cel mai tipic exemplu este oferit d e
valea Ducinului. Zona de obârşie a acestei vă i este în acest moment un mare platou carstic (Poiana
Roşchii), cu zeci de peşteri, ponoare, doline şi avene din care se alimentează probabil mai multe
sisteme carstice. De-a lungul traseului aval al acestei văi mai pot fi întâlnite porţiuni de vale activă
urmate de ponoare, grupuri de ponoare, dar şi lungi porţiuni de vale nefuncţională . La contactul
cu rocile metamorfice debitul acumulat în subteran apare la zi s ub forma a trei surse ce asigură
permanenţa cursului până la confluenţ a cu valea Nerei.
Exemple de platouri dolinare mari, actualmente doar zone de alimentar e pentru un
drenaj radial sunt şi platourile Iabalcea, Ravniţte şi Cereşnaia (zona nordică ), platourile din
bazinul superior al văii Pă uleasca (Poiana Florii, Poiana Bruscăniş u) sau platoul din zona de
obârşie a văii Răcăjdea nu (zona sudică a munţ ilor Aninei).
Un argument al evoluţiei dinamice a carstifică rii este reprezentat de ansamblul ponor
(V. Jejniţa) - izvor (versantul drept al văii Anina 300m, aval de confluenţa acesteia cu V . Jejniţa),
care deşi destul de evident în momentul cartării (1992, Q ponor şi Qizvor =10-20 l/s) nu a fost
menţionat în nici o lucra re de specialitate. În anul urmă tor (1993) cota sursei a coborât cu încă 34m, astfel încât în acest moment sursa este la nivelul talvegului. Prospec ţiunile efectuate în
aceastã zonă, care au identificat zona totală de pierdere (1km amonte de confluenţă pe V . Jejniţa)
şi izvorul sus menţionat se constituie în tot atâtea observaţii care atestă posibilitatea unei derulă ri
accelerate a procesului evolutiv în zonele carstice ( IURKIEWICZ şi DRAGOMIR, 1994).
Un caz cel puţin la fel de interesant est e reprezentat de izbucul nefuncţ ional din gura
pârâului Radovanu, el fiind în acest moment un martor al unui posibil drenaj subteran .
Amplasamentul acestei emergenţ e nefuncţionale are o morfologie tipică pentru o sursă carstică , la
baza unui mic amfiteatru calcaros ş i cu depuneri viguroase de tra vertin în aval. Sursa nu pare să
mai devină activă decât la intervale foarte mari de timp (ani sau chiar zeci de ani), deoarece
descărcarea actuală se produce probabil undeva sub nivelul apelor Nerei.
La sud de valea Nerei cele mai importante platouri carstice sunt cele de la Cărbunari,
Gârnic-Padina Matei şi Sfânta Elena. Punctele de penetrare concentrată a apei în subteran a u o
prezenţă relativ redusă, iar alimentarea acviferelor se face pr in intermediul întregii suprafeţe a
platoului. Descărcarea sistemelor carstice din aceasta zonă se realizează prin câteva surse carstice
permanente cu debite destul de importante.
Cele mai importante şi mai spectaculoase fenomene exocarstice din Munţii Banatului,
le reprezintă însă zonele de chei. Acestea sunt dezvoltate de obicei tr ansversal pe structura
geologică, versanţii având înălţ imi de 150-200m. Cele mai importante chei sunt cele de pe v ăile
Caraşului – 18,6km, Gârliştei –9km, Minişului –14km, şi Nerei – 18km ( SENCU, 1968).
Evoluţia nivelului de bază local este ilustrată de complexele de peşteri etajate
(diferenţe de nivel de 50-100m) pe versanţii mai mult sau mai puţin abrupţ i din zonele de chei.
Dintre acestea, menţionăm ca reprezentativ, Izbucul de sub muntele Polom (2235/2), cu trei
exurgenţe nefuncţionale şi una temporar activă , situate la cote relative de + 20, +80, +100 şi
+110m. O situaţie asemănătoare este reprezentată de izbucul din versantul drept al Caraşului
(Qmed = 5 – 6 l/s), 200m amonte de confluenţ a cu pârâul Buhui, unde pe intervalul de altitu dini
relative de 70-120m se află 10 peşteri. Acestea, în majoritate foste exurgenţe, sunt în momentul de
faţă de asemenea nefuncţionale.
Un alt exemplu al aceluiaşi fe nomen, dar la altă scară, este Peştera Izbuc (2240/78),
situată tot în versantul drept al văii Caraşului (alt.rel. : +20m). Această peşteră reprezintă o
coborâre a circulaţiei active din Peştera Ţolosu (tabel 1, 2240/12) la un nivel inferior, utilizat la
rândul lui doar în perioadele cu precipitaţ ii mai abundente sau primă vara la topirea zăpezilor.
Cota actuală a izvorului este dificil de estimat, datorită depunerilor masive de tuf calcaros ce
maschează versantul pe o înălţime de circa 17-18m.
Analiza morfologică a1 sistemului carstic Ponor-Plopa evidenţiază o dată în plus
modul de evoluţie descris anterior. Înainte de a fi o componentă a acestui sistem carstic, pârâu l
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Ponor avea un curs de suprafaţă mai la vest, evidenţiat de traseul fostei căi ferate forestiere.
Subteranizarea debitelor a condus la apariţia unei trepte antitetice şi la formarea peş terii Ponor.
Aceasta devine la rândul ei nefuncţională odată cu regresul amonte al ponoarelor, având ca
rezultat formarea unui al t drenaj spre peştera Plopa ce reprezintă descărcarea sistemului la nivelul
văii Minişului (nivelul de bază local).
In final, dar nu în cele din urmă , printre fenomenele exocarstice caracteristice c arstului
din Banat, trebuie menţionate ş i depozitele carbonatice as ociate surselor carstice, respectiv
tufurile calcaroase ş i travertinele. Cu toate că până în momentul de faţă acestor formaţ iuni nu leau fost consacrate studii aparte ele au o fr ecvenţă de apariţie importantă în zona la care ne
referim, ceea ce sugerează ca apele surselor aflate la originea acestor depozite au un pH pozitiv.
Cu o dezvoltare mai largă tufurile calcaroase ş i travertinele au fost întilnite în zona sudică a
munţilor Aninei, în munţii Locvei şi munţii Almă jului, aval 50-100m de sursele carstice mai
importante şi chiar sub forma unor albii “captuş ite” pe sute de metri sau chiar kilome tri (valea
Beului, izvorul Caraşului). Grosimea acestor depozite este uneori importantă, favorizând apariţia
unor exploatări locale (Moceriş , Moldova Nouă, Ciclova) pentru materiale de construcţie. În afara
celor menţionate anterior, printre cele mai importante depozite de tuf se numără şi spectaculoasele
cascade de pe valea Beuşniţei, precum şi cascadele de la izbucul Bigă r sau de la izvorul de la
Colonia Miniş (vezi şi Tab. 2).
Peşteri şi avene
Cu toate că arealul carstificabil analizat este unul dintre cele mai mari din ţară, totuşi
dimensiunile cavităţilor inventariate până în acest moment în munţii Aninei sunt mai degrabă
medii sau chiar modeste. În contextul a cestor dimensiuni relativ modeste ale peş terilor, anumite
zone cum ar fi cea situată la confluenţa văilor Comarnic şi Caraş ( peşterile Comarnic şi
Exploratorii – 5172m), bazinul superior al V ăii Mari (Avenul din Poaiana Gropii, Avenul Cioa ca
Mare – 137m ) şi mai recent Poiana Roşchilor ( Peştera de la Stâna lui Ivaşcu, Avenul Explorator
şi Avenul cu Zgârieturi ) pot fi considerate mai degrabă nişte excepţ ii. Ele sunt de fapt rezultatul
asocierii unor factori favorizanţi carstifică rii (litologic, tectonic, hidrologic) ce favorizează
dezvoltarea carstificării. Alături de exemplele menţionate anterior, trebuie luat în considerare ş i
platoul carstic din zona comunei Că rbunari (aflat la sud de valea Nerei) unde printre numeroasele
fenomene inventariate se află şi trei avene cu adâncimi de circa 90 -100m.
Un inventar aproximativ al peşterilor explorate şi cartate de către specialiş ti ai
Institutului de Speologie “Emil Racoviţă” din Bucureşti precum ş i de speologi din cluburile din
Reşiţa, Anina, Oraviţa, Timişoara şi Bucureşti (tabel 1, peşteri importante hidrologic şi ca
dimensiuni) arată următoarea situaţ ie:
*
*
*
*

12 peşteri cu lungimi mai mari de 1000m dintre care 3 mai lungi de 5 km;
11 peşteri cu lungimi cuprinse între 500 ş i 1000m;
10 peşteri cu lungimi între 300 şi 500m, şi
sute de peşteri cu lungimi mai mici de 300m.

Denivelarea numeroaselor avene ce pot fi întâlnite în marile platouri carstice se
încadrează în intervalul 30 -50m şi rareori depăşeşte 100m.
Cele mai importante fenomene end ocarstice sunt străpungerile hidrologice reprezentate
de peşterile Buhui (6547m dezvoltare) şi Comarnic (6203m), cărora li se alătură Avenul din
Poiana Gropii (-236m denivelare, 1029m dezvoltare ).
Aflată printre cele mai importante peşteri din munţ ii Aninei, Peştera Ţolosu (1847m
de galerii largi, cu pasa je inundate la viituri) prezintă un interes special fiind alimentată în
întregime de pe suprafeţ e carstice, în timp ce restul peş terilor importante sunt alimentate în
permanenţă, prin intermediul ponoarelo r, de pe suprafeţe impermeabile.
Datorită complexităţii factorilor climatici ş i pedologici, apele de infiltraţie din această
zonă sunt în general suprasaturate, ceea c e a condus la formarea speleot emelor întâlnite frecvent
în peşterile din munţ ii Banatului. Printre cele mai cunoscute din acest pu nct de vedere se pot
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enumera peşterile Comarnic (în parte amenajată ), “2 Mai” (700m dezvoltare), Buhui (etajul
superior) şi Poleva (1000m dezvoltare).
O diferenţiere genetică a tipurilor de peş teri din Banat poate fi f ăcută funcţie de poziţia
pe care o ocupă calcarele, faţă de fundamentul reprezentat de roci impermeabile. In acest sens,
calcarele de Valea Aninei (J 3ox2 - J3km1) şi calcarele de Plopa (K 1br) sunt puternic favorizate cu
atât mai mult cu cât ele corespund unei importante transgresiuni, având de obicei o extindere mult
mai mare decât celelalte formaţiuni carbonatice ş i fiind direct legate de marginile bazinului
(impermeabil). Golurile care rezultă dintr-o alimentare cu apă alohtonă a sistemului carstic, sunt
reprezentate de obicei de peşteri active, suborizontale, deseori stră pungeri hidrologice de-a lungul
drenului principal, uneori cu galerii de dimensiuni mari sau bogat decorat e mai ales în sectoarele
nefuncţionale (etajele superioare). Exemplele tipice sun t date de peşterile Comarnic (săpată în
calcare de Valea Aninei), Buhui , Gaura Haiduceasă şi Poleva (calcare de Plopa). Începând cu
adâncimea de –120m, galeriile Avenului din Poiana Gropii utilizează contactul dintre calcarele de
Valea Aninei şi conglomeratele de vârsta Liasic (vezi Fig.3).
Fenomenele endocarstice (T abel 1) sunt prezente fie în zonele de alimentare — unde
circulaţia apelor este predominant verticală (avene, peş teri puternic descendente), fie în zonele de
descărcare (funcţionale sau nefuncţionale) materializate prin peşteri cvasiorizontale sau chiar cu
denivelare negativă. În prima categorie pot fi inclu se avenele din Poiana Gropii, Păuleasca sau
Radoşca (tab.1), sau avenele-ponor din poiana Liciovacea. În aceeaşi categorie intră şi peş tera
Ponorul de la Stâna lui Ivaşcu cu o denivelare de – 101m realizată pe o extensie de numai 300m,
sau Avenul Râurilor Suspendate cu o denivelare de –70m, ambele situate în Poiana Roş chii.
Exemplul tipic pentru a doua categorie este Peştera de la Captare ( din apropierea Coloniei Valea
Minişului) cu o lungime cumulată a galeriilor de 961m şi cu o denivelare negativă de -50m,
realizată între intrare şi sectorul activ al peşterii, exemplu ce ilustrează astfel schimbările introduse
de evoluţia nivelului de bază local (tabel 1). Într-o primă etapă descărcarea se realiza prin gura de
acces în peşteră ( situată la +60m faţă de cota actuală a izvorului) ale că rei galerii erau probabil în
întregime înecate. Odată cu coborârea nivelului de bază , drenajul principal se real izează la cote
mai reduse iar descărcarea are un nou debuş eu sub forma unui izbuc vauclusian, pe o fractură
secundară din sistemul liniei de încălecare Pleşiva. Acelaşi mecanism pare să fi funcţionat ş i în
cazul Peşterii de sub Cetate II (Cheile Caraşului). Printre numeroase alte exemple pot fi citate ş i
Peştera cu Lacuri din Valea Seac ă , Peştera de la Padina Matei , (în apropiere de Moldova Nouă)
sau peştera Gaura cu Muscă (Defileul Dunării).
Tabel 1a. Sinclinoriul Reşiţa-Moldova Nouă: Avene de peste 50m denivelare
Bazin
2223

Cod
29

2226
2227

2230
2232

26
15
69
74
9
13

2233

14
51
7
14
16
21

Denumire
Avenul Roşu de la Apele
Albe
Avenul din Dolină
Avenul Speranţei
Avenul Speotimiş
Avenul din Ulmul Mic
Avenul de la Pogoane
Avenul de la Izbucul
Moceriş
Avenul Odobaşniţa nr.5
Avenul Celor Trei
Avenul Mare de la
Păuleasa
Avenul din Răspântii
Avenul Uteriş
Avenul cu Peşteră

Deniv.
-149,0

Dezv.
235,6

Alt.
470

Ref.
ST 89

-62,8
-80,0
-59,0
-102,5
-57,2
-68,0

2728,2
191,0
74,5
403,4
100,4
203,2

600
300
470
500
720
300

ST 84
ER 79
ST 87
ER 92
ER 78
ER 77

-62,0
-70,8
-51,0

62,0
163,5
333,0

750
800
900

ER 79
ER 88
ER 79

-57,0
-66,0
-57,0

57,0
66,0
352,0

650
650

ER 77
ER 77
FV 77

17

25
44

2234

59
2
5

2237
2238
2241
2246

24
35
2
109
12
14
1
3
4
60

Avenul cu Sifon
Avenul de sub Vf.
Radoşca
Avenul Pădurarului
Avenul nr. 1 din Muntele
Simion
Avenul din Dosul
Simionului
Avenul de la Stână
Avenul Bufniţei
Avenul Socolovăţ
Avenul Dibaci
Avenul de la Padina Seacă
Avenul Mare
Avenul din Poiana Gropii
Avenul Cioaca Mare
Avenul din Dolină
Avenul Bizonului

-62,2
-68,0

156,2
102,0

650
918

FV 77
FV 78

-67,0
-92,0

268,5
230,0

615

FV 78
B 976a

-53,0

-

710

IS 67

-51,0
-54,0
-50,1
-72,3
-86,2
-55,9
-236,0
-137,0
-129,6
-101,0

103,0
145,0
137,0
170,0
252,0
67,1
1050,0
759,0
217,2
444,7

590
604
425
550
480
746
883
818
550

ER 79
ER 80
ER 91
ER 90
ER 81
ER 89
ER 61
ER 94
ER 95
ER 91

Tabel 1b. Sinclinoriul Reşiţa -Moldova Nouă: Peşteri cu dezvoltare de peste 100m.
Bazin
2221

2222
2223

2226

2227
2227

2228
2231
2232

2233

Cod
2
6
7
3
1
3
24
1
39
40
10
13
14
60
2
8
17
41
52
53
54
55
1
2

Denumire
P. din Valea Ceuca
P. Poleva
P. cu Apă de la Moară
P. Gaură cu Muscă
P. Gaura Haiducească
P. de lângă Drum
P. cu Lacuri din Valea
Seacă
P. de la Fagul Împreunat
P. din Valea Raviceanu nr. 2
P. de la Cotitură
P. Boilor
P. Gaura Porcariului
P. Dubova
P. cu Horn
P. cu Apă din Valea Şuşara
P. nr.1 din Stâncile
Ursoanei
P. din Capul Balaban
P. Întunecoasă din Poiana
Roşchii
P. cu Cascade
P. cu Prăbuşiri
P. Meandrată
P. din Poiana Pleşivei
P. Ponor Plopa
P. Ponor Uscată

Deniv.
217,6
951,0
182,8
262,0
1370,0
160,8
270,0

Dezv.
+20
+14,5
+7,2;- 2,6
+19;- 7,2
+6;-63,5
+4;-10
+11

Alt.
315
390
92
488
300
432

Ref.
B 967a
LB 89
LB 88
S8 83
LB 87
LB 84
LB 87

167,2
243,0
173,3
126,0
152,0
348,0
195,0
151,8
102,0

-27
+7 ;-6
+6 ;-2
+5 ;-3
-5
+37 ;-4
+11 ; -1
+5
-9

480
220
200
220
650

ER 92
ST 84
ST 86
B 967a
B 967a
B967a
CT 84
FV 75
ST 80

299,0
1505,3

+6,7 ; -6,3
-101,2

420
880

CT 83
ER 93

104,0
117,0
323,0
239,0
760,0
265,0

-35,5
+3,5; -30,5
-46
-97
-9

700
700
700
890
570
620

HP 87
HP 87
HP 87
ER 92
B 967a
B 967a
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Bazin

Cod
4
5
9
18
20
30
41
63

2234

7
11

2235

2236

2237

2238

2240

13
34
2
20
1
2
4
5
54
82
83
1
4
8
30
34
40
74
85
86
88
1
5
18
25
26
30
41
96
1
2
4
8
9
12

Denumire
P. de la Cotu Porcului
P. Grota Morii
P. Găurile lui Miloi nr. 2
P.de la Cîrşa Roşie
P. cu Scorpion
P. de la Captare
P. Suspendată
P. Albă din Valea
Minişului
P. Lenuţa
P. Bijuteria din Muntele
Rol
P. de sub Padina Popii
P. Mică din Rol
P. Izbucul de sub Mt.
Polom
P. de la Turbină
P. Terezia
P. Aninei
P. Galaţiului
P. cu Apă din Cheile
Gârliştei
P. din Celnicul Mic
P. Vidra
P. Bursucilor
P. Cârneală
P. Buhui
P. Mărghitaş
P. din Valea Seacă
P. nr. 3 de la Cârneală
P. Mistreţilor
P. nr. 4 de Haldină
P. Bătrână
P. nr.4 din Naveşul Mare
P. Descendentă
P. Socolovăţ
P. de După Cârşă
P. Cioploaia
P. Fugarilor
P. nr.1 din Dl. Socolovăţ
P. 2 Mai
P. Zidită nr. 1
P. cu Gururi
P. Cerbului
P. Popovăţ
P. Racoviţă
P. Cuptorul Porcului
P. Cuptorul Ciumei
P. Ţolosu

Deniv.
100,0
340,0
132,0
149,0
109,0
960,2
113,0
120,0

Dezv.
-18
5; -5
-15
-50
+12

Alt.
700
570
400
565
403
510
428
440

Ref.
B 967a
B 967a
B 967a
FV 78
FV 77
FV 78
FV 78
FV 79

108,0
151,0

-25

925

IS 67
IS 67

101,0
100,0
380,0

+12
-0,3
+22 ;-14

740
393

B 967a
ST 79
B 980b

1056,0
135,5
232,0
258,0
910,0

+33; -8
+2,2
+11; -2
+12 ; -3
-

260
495
670
372
320

ER 87
ER 79
B 967a
ER 80
CT 80

101,0
521,0
139,0
162,0
6547,0
115,0
537,0
310,0
107,0
355,0
136,8
111,3
264,0
130,5
1300,0
338,0
243,0
181,4
700,0
126,0
110,3
223,0
1121,0
350,0
355,7
170,0
1847,0

+7
-24,8
+11,4; -3
-18
-50
+3 ; -13
+8 ;-8
+8;-56
+4,4
-22
-0,5
+10,5 ; -2,5
-46,5
+4
+33;-21
+16; -3
+15
+2; -1
+16
+26; -3
+28,3 ; -2,1
+20
+15
+13
+18,2; -3,2
-3
+43 ;-44

540
375
500
812
600
570
680
820
490
565
560
564
510
535
243
246
460
490
490
470
320
497
417
354
425
377
350

ER 80
ST 88
SA 87
ER 81
ST 79
B 967a
ER 79
ER 80
ER 80
ER 84
ER 84
ER 85
ER 88
B 967a
ER 96
ER 76
ER 77
ER 77
ER 77
ER 79
ER 89
B 967a
B 967a
B 967a
ER 89
ER 71
ER 83
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Bazin

2242

2243

2246

Cod
19
20
28
29
44
47
78
79
100
113
124
126
9
17
35
1
3
4
10
26
45
65
85
9
10

2247

11
17
21
42
76
7

Denumire
P. de sub Cetate 2
P. Liliecilor
P. Omului
P. Lungă
P. cu Prăbuşiri
P. Căpoşilor
P. Izbuc
P. Răsuflătoarei
P. Frumoasă
Av. dintre Brânduşe
P. Ramonei
Av. Tineretului
P. Izvor
P. cu Helictite
P. Labirint din Valea Seacă
P. din Valea Topliţei
P. Comarnic
P. cu Gheaţă
Av. Prieteniei
P. nr. 6 din Valea Topliţei
P. Strategică
Av. Curat
P. Exploratorii
P. Gaura de la Capu
Baciului
P. Gaura Pârşului de la C.
Baciului
P. Gaura Turcului
P. de la Ponorul Drăgoina
P. Ponor din Valea Seacă
Av. Calului
Av. lui Luţă
P. Gârbineac din Valea
Duşnic

Deniv.
576,0
640,0
152,0
211,2
121,5
100,0
141,0
740,0
141,0
288,0
534,0
146,2
503,0
360,0
430,0
165,4
6203,0
279,0
100,4
155,5
217,0
172,7
5172,0
111,0

Dezv.
+14
+30 ;-20
+4
+8,6
+16
0
+6,6; -3,9
+35 ; -0,5
-1,7
+43,5
+26,7 ; -0,9
-33
+10,5 ; -4
+3 ; -4
+18 ; -4
+16,8 ; -3,2
-100
+18,5 ; -17
-16,9
-12
-15
-24,4
+27; -21,6
+1

Alt.
252
232
425
381
438
410
325
445
385
568
515
552
375
350
330
480
512
440
394
630
500
800
387
550

Ref.
B 971e
B 971e
ER 76
ER 91
ER 80
ER 80
ER 81
ER 82
ER 91
ER 88
ER 88
ER 88
ER 79
ER 82
ER 81
ER 90
ER 81
ER 81
ER 84
ER 81
ER 84
ER 84
ER 86
B 967a

281,0

0

550

B 967a

1603,8
257,8
140,0
108,0
108,0
170,0

+55,8; -21
+11,5 ; -2
-27,9
-25,5
-32
+6

454
590
539
700
645
350

ER 95
ER 77
ER 76
ER 81
ER 93
ER 79

Legenda: Ref.= referinţa; lucrări publicate: B 967a = BOTOŞĂNEANU et. al.,1967 ; B 971e=
SENCU et. al.,1971; B 976a=BLEAHU et.al., 1976; B 980g = KALITYKZ, 1980; fişe de anunţ şi
confirmare: ER = “Exploratorii” Reşiţa; ST=”Speotimiş” Timişoara; HP=”Hades” Ploieşti;
FV=”Focul Viu” Bucureşti; IS = Institutul de Speologie; LB = ”Labirint” Bucureşti; S8 = ”Speo
80” Bucureşti; CT = ”Cristal” Timişoara (după GORAN, 1982, cu completări).

1.2.4. Analiza hidrografică a carstului
Zone de alimentare
Alimentarea surselor carstice (sau a si stemelor carstice) se rea lizează fie direct din
precipitaţii, fie prin ponoare şi zone de pierdere difuză. Ultimele două modalităţ i apar la contactul
impermeabil – permeabil sau pe porţiunile de văi, rămase funcţ ionale pe rocile carbonatice.
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Pierderile concentrate de tipul ponoare lor clasice, cum ar fi ponorul vă ii Golumbu, permit
subteranizarea unor debite de 50 –100 l/s şi care la viitură pot depăşi 200 –250 l/s. Ponoarele
străpungerilor hidrogeologice (intră rile amonte ale peşterilor) au debite medii de 50 –60 l/s în timp
ce restul ponoarelor depăşesc arareori valori de 8 –10 l/s fiind în general situate între 1 –3 l/s. Un
rol deosebit în alimentarea constantă a surselor carstice îl au suprafeţ ele din perimetru pe care
aflorează rocile necarstificabile (şisturi cristaline ş i roci eruptive). Majoritatea reţ elelor sau
surselor importante sunt legate de astfel de suprafeţ e de alimentare, sistemele carstice aferente
fiind astfel de tip binar (ex. sistemul carstic Certeje -Buhui, Izvorul Caraşului, peştera Comarnic,
etc).
Prezenţa gresiei de Golumbu pe suprafeţe mai mult sau mai puţ in continue permite de
asemenea formarea unor c ursuri permanente ce alimentează diferite sisteme carstice începând cu
cele mai puţin importante ( Ducinu, sau Ducinu cu Apă ), continuând cu altele mai importante (
Moceriş, Lăpuşnic ) sau culminând cu alimentarea unuia dintre cele mai impo rtante sisteme
carstice din Munţii Aninei ( Liciovacea-Bigăr ). De asemenea, cursurile de apă formate pe
butoniera sau flancurile an ticlinalului Anina, alimentează în mod continuu at ât sistemul carstic
Ponor Plopa cât şi izvorul Irma.
De multe ori, suprafeţ e mari din cadrul platourilor carstice ( ex. Brădet sau Sf. Elena )
sunt acoperite de depozite pleistocene reziduale (în general b locuri şi argile reziduale) care
menţin în permanenţă o rată mică dar constantă a debitelor ce alimentează sistemele carstice.
Se observă deci că majoritatea sistemelor car stice mari (incluzând sau nu peşteri) sunt
condiţionate direct de alimentarea de pe ter enuri necarstice, una dintre puţinele excepţii de la
această regulă fiind peştera Ţolosu. Pe de -altă parte însă, nu este mai puţin adevărat că evoluţ ia
sistemelor carstice alimentate de cursuri permanente este extrem de rapidă astfel încât de multe ori
acestea se transformă în adevărate drenuri, că rora le corespund rezerve din ce în ce mai reduse.
Surse reprezentative
Extremitatea aval a d renajelor subterane este marcată de izvoare care realizează astfel
descărcarea sistemelor carstice mai mult sau m ai puţin importante..
Înregistrarea zilnică a debitelor în diferite perioade de timp a permis obţ inerea debitelor
caracteristice pentru majoritatea surselor reprezentative din Munţ ii Aninei ( figura XX, tabel 2). O
primă observaţie este legată de indicele de variabilitate, relativ mare pentru majorit atea surselor
din acest tabel, şi care traduce în principal dimensiunea redusă a rezervelor. Ţinând cont şi de
importanţa perioadei de etiaj din această zonă, rezultă că debitul mediu nu poate reprezenta un
parametru de clasifica re convenabil, el fiind influenţ at de valorile debitelor de viitură. Totuş i, în
lipsa altui parametru, debitul mediu estimat ră mâne singurul criteriu în aprecierea cantitativă a
majorităţii surselor reprezentative din Munţ ii Aninei sintetizate în T abelul 2. Alături de caracterul
permanent sau temporar al sursei, în acest tabel se face şi o primă apreciere asupra carac terului
chimic al apei prin menţionarea calitativă a dimensiunii depunerilor de tuf calcaros.
Drenaje subterane
Drenaje subterane apar ca rezultat al dezorganizării reţelei de suprafaţă şi conduc la
apariţia unor sisteme carstice im portante. Cele peste 40 de marcă ri cu trasori ( din care 39 sunt
prezentate în Tabelul 3 ), efectuate în principal de SENCU (25), au conturat sistemele carstice
organizate în trei zone care aparţin în principal bazinului văii Caraş precum şi interfluviilor
Miniş-Nera şi Nera-Dunăre.
Mare parte din conexiunile dintr e zonele de pierdere (ponoare) şi zonele de descă rcare
(surse) au fost demonstrate cu ajutorul trasorilor (în general flu oresceină). Uneori din cauza lipsei
apei în zona punctelor de pierdere, Sen cu (1967, 1968, 1979) utilizează apă transportată cu
cisterna (10–20m3). Alteori conexiunile au f ost stabilite pe baza coincidenţ elor dintre pierderile
noroiului de foraj din unel e sonde (zona Anina) şi poluarea după un anumit interval a surselor
carstice din zonele învecinate.
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Se observă că vitezele teoretice de tranzit sunt foarte variabile fiind cuprinse î ntre 3–
10m/h pentru zona Caraşova şi Liciovacea -Bigăr şi 150–180m/h pentru trasările cursurilor
subterane din peşterile active.
În afara sistemelor carstice a căror configuraţie a fost evidenţiată cu ajutorul trasorilor,
mai există numeroase alte sisteme carstice a căror zonă de alimentare este doar presupusă , urmând
ca cercetările viitoare să stab ilească veridicitatea conexiunilor presupuse.
Pentru evaluarea resurselor de ape ca rstice din cele trei areale menţ ionate, începând cu
anul 1992 S.C. “Prospecţiuni” S.A. a demarat un program complex de cercetare ş i investigare,
program care include marcări cu trasori, măsurători hidrometrice, analize chimice etc. O sinteză a
acestor date, precum ş i câteva din principale le obiective speologice din zonă sunt prezentate în
continuare.
Tabel 2. Surse carstice reprezentative din Munţii Aninei
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Localizare
Izv.Doman
Izv.Drăgoina (captare Sodol
1)
Două Izvoare (Lazarovăţ
Baia)
Izv.Captat (Ceafarovăţ)
Izv. Maria
Izv.de sub Viaduct
(Caraşova)
Izvorul Mare de la Grohotiş
Trei Izvoare (Cheile
Caraşului)
Ferecu Brazilor
Izvorul Caraşului
Avenul cu Bucluc
Izvorul Cerveniaia

Q(l/s)
10
10-12

Alt.(m)
400
450

Caract.
perm.
perm.

Tuf
nu
medii

Bazin
Doman
V. Mare
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210

perm.

nu

Caraş

16
15-20
50-60

210
200
210

perm.
perm.
perm.

nu
nu
nu

Caraş
Caraş
Caraş

100
50

330
300

perm.
perm.

nu
nu

Caraş
Caraş

28-30
100
30
10

540
600
280
260

perm.
perm.
perm.
perm.

mici
f. mari
mici
nu

Caraş
Caraş
Caraş
Caraş

Peştera Comarnic
(resurgenţă)
Izvorul Comarnic
Izvoarele Certeje
Grota Buhui (resurgenţă)
Izvorul Slucht
Izvorul Teresia
Izvorul Drachental
Izvorul aval confl. Jejeniţa
Izvorul Periş
Izvorul Valea Mare
(Gârlişte)
Jitin 1 (Brădet 1)
Jitin 2 (Brădet 2)
Izvorul Ciudanoviţa
Paraschiva
Izvorul Minişului
Izvorul Baba Stana
Izvorul Plopa
Peştera Plopa

65

440

perm.

nu

Comarnic

5-10
60
80
45
15
15-20
10
5-10
15

418
640
600
535
630
610
285
230
270

perm.
perm.
perm.
perm.
perm.
perm.
perm.
perm.
perm.

nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
mari
mari

Comarnic
Buhui
Buhui
Gârlişte
Gârlişte
Gârlişte
Gârlişte
Gârlişte
Gârlişte

65
25
5-10
5
5-6
5-6
13-15
180

550
500
250
620
720
680
560
550

perm.
perm.
perm.
perm.
perm.
perm.
perm.
perm.

mari
mici
nu
nu
nu
nu
nu
nu

Jitin
Jitin
Jitin
Jitin
Miniş
Miniş
Miniş
Miniş
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Nr.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Localizare
Izvorul de la V.Căldării
Izvorul Irma
Izvorul Morii
Fântâna cu Frasini
Izvorul Călugăra 1
Izvorul de la Colonia V.
Minişului
Izvorul din Carieră (aval
baraj)
Izvorul Alb
Izvorul Bigăr
Izvorul Lăpuşnic 1
Izvorul Lăpuşnic 2
Izvorul Lăpuşnic 3
Izvorul Lăpuşnic 5
Izvorul Moceriş
Izvorul Ducin 1
Izvorul Ducin 2
Izvorul Ducin 3
Izvorul Ţârcoviţa
Izvorul Tisei
Izvorul Alunilor
Izvorul de la Confluenţa
Ţârcoviţei
Izvorul Răcăjdeanu
Izvorul din Poiana
Păuneştilor
Ochuil Beului
Izvoarele Beuşniţa
Izvorul Mare (Oraviţa)
Izvorul Simion 1
Izvorul Simion 2
Izvorul Simion 3
Izvorul Mare
Izvorul Tătarului

Q(l/s)
190
4-5
3-5
8-10
2-3
40

Alt.(m)
500
520
620
550
580
450

Caract.
perm.
perm.
perm.
perm.
perm.
perm.

Tuf
nu
nu
nu
nu
mari
f. mari

Bazin
Miniş
Miniş
Steier
Steier
Călugăra
Miniş

5-8

370

perm.

medii

Poneasca

25-30
500
35-40
5-10
15-20
2-4
60-80
2-3
4-5
5-8
25-30
18-20
3-5
15-20

570
400
490
510
480
500
380
360
370
390
420
420
550
185

perm.
perm.
perm.
temp.
perm.
perm.
perm.
perm.
perm.
temp.
perm.
perm.
perm.
perm.

mari
mari
nu
nu
nu
nu
f. mari
mari
mari
nu
nu
mici
medii
nu

Golumb
Miniş
Lăpuşnic
Lăpuşnic
Lăpuşnic
Lăpuşnic
Moceriş
Ducin
Ducin
Ducin
Cercoviţa
V. Rea
Og.Aluniorilor
Nera

5-10
15-18

600
370

perm.
temp.

nu
nu

Beu-sec
Beu-Sec

700
150
30-50
40
70
25
50
50

260
510
620
400
390
390
470
290

perm.
perm.
perm.
perm.
perm.
perm.
perm.
perm.

medii
f. mari
nu
f. mari
medii
nu
medii
nu

Beului
Beului
Oraviţa
Ciclovei
Ciclovei
Ciclovei
Vicinic (Ilidia)
Vicinic (Ilidia)

Tabel 3. Drenaje subterane din mun ţii Aninei şi Locvei
Nr

Ponor

Data

Sursă

1

Pârâu
Şereniac
Pârâu
Budiniac
Ogaşul
Iazomnic
Peşt.

19.07.92

2
3
4

Izvorul Captat

Q
(l/s)
1,5

Q
(l/s)
2,5

ΔH
(m)
145

Dist. T (h)
(km)
1,8 192

Vit
(m/h)
9,4

11.08.92

Izvorul Şereniac

0,8

1,5

70

0,87 264

3,3

21.07.92

Izvorul Maria

0,1

3

75

0,5

144

3,5

08.04.68

Comarnic

9,0

9

20

1,8

12

150

23

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Comarnic
Ponor
Popovăţ
Pârâu
Comarnic
Peşt.
Exploratorii
Dolină
(Brădet)
Pârâu Buhui
Pârâu
Izvarniţa
Pârâu Certeje
Sonda
I.
Brădet
Sonda
II
Brădet
Canton
Cârneală
Izvoru Roşu
Ogaşu
cu
Raci
Dolină Maial
Valea Morii
Ponor Uteriş
Pârâu Ponor
Sonda Dl.
Covăciei
Ponor
Covăcia I
Dol. Livada
Mare
Dol.
P-na
Ponor
Pârâul Alb
Ponor
Liciovacea
Ponorul V.
Scocu
P.V. Cheia
Scocu
Ponorul
Cuceş
Ponorul “La
Ălbii”
Ponor. V.
Golumbu
Og.
P.
Scocului
Ponor 4.P-na.
Roşchii

08.04.68

Peşt. Popovăţ

1,0

-

Izv. P. Racoviţă

-

1

95

0,7

27

28

80,0 40

26

0,6

20

30

Izv. P. Racoviţă

27,0 34

36

0,7

17

42

18.08.67

Izbucul Jitin

*

30

50

1,5

241

6

18.11.58
22.07.77

Peştera Buhui
Peştera Buhui

25,0 25
1,0 8

10
40

2,5
0,8

18
10

139
80

06.04.68
-

Izvorul Certeje
Izvor Siucht

8,0
-

12
5

15
180

0,55 3
1,7 -

183
-

-

Izvor Teresia

-

12

30

0,7

-

-

28.07.76

Izv. Caraşului

15,0 250

107

0,8

62

12

06.04.68
18.04.68

Izv. Caraşului
Izv. Caraşului

14,0 250
1,0 250

107
132

0,6
1,3

17
72

35
18

09.04.68
20.06.68
09.04.58
15.08.67
-

Izv. Morii
Fântâna cu Frasini
Izbucul Irma
Peştera Plopa
Fântâna de Piatră

*
30,0
7,0
10,0
-

14
5
10
10
7

120
30
100
30
50

1,3
3
1,2
0,7
0,8

44
12
51
16
-

29
40
23
43
-

03.08.75

Fântâna de Piatră

1,0

3

10

0,2

2,5

80

10.07.79

Izvoru Mare

*

300

90

2,2

50

40

16.07.79

Izvoru Mare

*

300

80

2,4

58

41

18.07.78
09.07.78

Izbucul Bigăr
Izbucul Bigăr

0,5
0,5

300
300

310
300

4,0
3,5

205
175

20
20

04.08.75

Izbucul Bigăr

2,5

300

340

5,0

370

14

12.06.76

Izbucul Bigăr

3,0

300

350

6,0

154

39

31.07.76

Izbucul Bigăr

4,0

300

390

7,0

432

16

18.07.78

Izv. Lăpuşnic

0,5

50

90

0,4

16

25

10.10.94

Izbucul Bigăr

65,0 50

90

3,6

384

9,3

1965

Izv. Lăpuşnic

-

-

76

1,85 280

6,5

09.06.95

Izv. Lăpuşnic 1

2,0

290

405

2,25 26

86,5

24

34
35
36
37
38
39

Av. Pna.
Roşchii
P. cu
Zgârieturi
Izvoru
Înfundat
G.
Haiducească
Ponorul
Ascuns
Ponorul
Polevii

19.06.95

Izv. Lăpuşnic 1

0,5

270

405

2

91

22

07.1996

Izv. Lăpuşnic 1

2,0

100

440

2,9

72

40

1965

Izvor Poneasca

-

-

335

2,2

105

21

-

Og. Găurii

10,0 15

10

0,5

-

-

01.05.91

P. de la Moară

7,0

12

60

2

21

95

02.04.90

Peştera Polevii

15,0 20

50

0,35 1

350**

* apă transportată cu cisterna
** condiţii de viitură
2. HIDROMETRIA ŞI DINAMICA RESURSELOR ACVIFERE
2.1. Zona Văii Caraşului
În cadrul acestei zone au fost identicate şase areale (Pl. 1b) cu o bună organizare
carstică şi anume: Caraşova, Sodol-Baciului, Certeje-Buhui, Izbucul Caraşului, platoul Brădet,
Ponicova-Comarnic. Drenajele subterane dintre zonele de alimentare şi cele de descă rcare sunt
divergente sau convergente, iar vitezele teoretice de tran zit ale trasorilor se încadrează în intervalul
3.3 – 150m/h.
Formarea şi amplasamentul surselor sunt con trolate de trei factori care acţionează
independent sau în conexiune:
• tectonic (fisuri, fracturi, falii);
• limita permeabil – impermeabil;
• nivelul de bază local.
Cele mai importante surse din aceas tă zonă sunt Izbucul Caraşului şi izvoarele din
Cheile Caraşului (între Comarnic ş i Prolaz). Debitele acestora din urmă rezultă din diferenţ a
dintre valorile medii al e debitelor înregistrate la două staţ ii hidrometrice situate amonte de
V.Comarnic şi respectiv în poiana Prolaz (Tabel, nr.4). O situaţie similară este şi cea identificată
în cazul văii Gârlişte, pentru care totalul debitelor descă rcate în zona de chei a fost evaluat prin
diferenţa debitelor înregistrate amonte ş i aval de sectorul de chei.
Faptul că aceste surse au fost urmă rite pe grupuri în diverse perioade, introduce în
analiza comparativă un oarecare grad de aproximare. Intensitatea procese lor tectonice şi carstice
suferite de roca rezervor se reflectă ş i în valorile ridicate ale indicelui de variabilitate al debitelor
surselor carstice. Într-o primă etapă, în tabelul 4, au fost sintetizate valorile debitelor caracteristice
(Qmax, Qmin, Qmed) şi ale indicelui de variabilitate (Q max/Qmin) ale surselor, în intervalele de timp
luate în considerare. Valorile debitelor minime pe ntru toate sursele se încadrează în general în
intervalul 0,001 - 0,030m3/s, în timp ce secţiunile de râu Gârliş te (aval) şi Caraş (la toate
posturile) au debite minime ce depăş esc 0,050m 3/s. O analiză atentă a debitelor minime,
caracteristice pentru perioadele de etiaj, evidenţiază pentru râul Caraş aporturile surselor de pe
tronsonul Comarnic-Prolaz cât şi absenţa orică rui aport pe tronsonul Prolaz -Caraşova. De
asemenea, este de remarcat ş i valoarea aportului difuz de pe v.Gârlişte (aval Anina) care la etiaj
depăşeşte 200 l/s. Indicii de variabilitate calculaţi, au valori cuprinse între 20 şi 100, ecart în care
se regăsesc toate sursele precum şi secţiunile de râu menţionate anterior, evidenţ iind o oarecare
omogenitate a acestora (Tabel 4). Valorile extreme ale acestui indice, de 6,6 şi 105, caracterizează
staţiile hidrometrice cu cel mai mic ş i respectiv cel mai mare bazin de alimentare.
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Ceilalţi parametri hidrodinamici calculaţ i (coeficient de epuizare, volume dinamic)
indică de asemenea maturitatea acviferelor carstice (coeficienţ i de epuizare mari, volum e
dinamice reduse). Valorile obţinute pentru coeficienţ ii de epuizare , mai mici sau mai mari decât
0,01 ( Tabelul 4) permit o diferenţ iere între sisteme, cel de-al doilea grup fiind caracterizat printro evacuare rapidă a rezervelor. Valorile  calculate pentru primul grup, r eprezentat în principal de
descărcările din sectoarele de chei, se situează între 0,002-0,008 zi -1. O menţiune specială trebuie
fãcută pentru sursa Jitin 1, pentru care valoarea coeficientului de epuiza re este de 0,001,
caracteristică unui comportament necarstic sau cel puţin prezenţ ei unei componente cu acest
caracter.
Alt parametru important în cunoaşterea proprietăţ ilor de înmagazinareale sisteme lor
carstice este volumul dinamic (V’ din., Tabel 4). În cazul surselor 1 şi 2, rezerva dinamică este
foarte redusă (sub 0,1106 m3 ) în timp ce pentru sursel e, 4, 5, 6, 7, 8 şi 11 rezerva dinamică este
de 0,1 - 1106 m3). Pentru restul secţiunilor au fost calculate valori mari ale volumului dinamic,
de peste 10105 m3, cu un maximum pentru secţiunea Gârliş te.
Interpretarea rezultatelor analizelor corelatorie şi spectrală (IURKIEWICZ &MANGIN,
1994; MANGIN, 1994), efectuatE pe baza seriilor de valori ale debitelor surselor, monitorizate
continuu timp de un an hidr ologic, permite separarea a două clase majore de surse. Prima clasă
include sisteme mai mult sau mai puţin asemănă toare modelului Aliou, caracterizate prin rezerve
reduse, cu o modelare redusă a “inf ormaţiei” conţinute în seriile de date de precipitaţie ş i care au o
capacitate de regularizare redusă . Exemplul tipic este dat de componenta rapidă a sursei Jitin 1.
Cea de-a doua clasă include sisteme cu un comportament hidrodinamic similar modelului Baget,
ale căror caracteristici sunt date de rezervele medii ş i o oarecare capacitate de regularizar e (spre
exemplu izvorul Lazarovăţ ).
Tabel 4. Parametri hidrodinamici (Bazinul Caraş ului)
Staţia
Hidrometrică

Perioada

Qmax Qmin Qmax Qmed
l/s
l/s Qmin l/s



Vol. Dyn.
EM
(105m3)

Lazarovăţ
1992-93 72.5 3.6 20.13 19
0.01
0.713
32
Ceafarovăţ
1992-93
64
1
64 16.35 0.011
0.29
29
Jitin 1
1976
1320 22
60 64.6 0.001
2.41
4
Jitin 2
1976
162
6
27 22.14 0.017
1.05
27
Izvorul Caraş
1992-93
599 13
46 91.38 0.017
1.62
29
Izvorul Caraş
1976
1170 30
39 131 0.008
4.32
10
Certeje
1976
100 15
6.6 29.7 0.008
3.72
12
Peştera
1992-93
475
5
95 66.4 0.018
1.77
28
Comarnic
Schluht
1992-93
398
6
66.3 45.02 0.0055
0.26
12
Caraş (Jervani) 1992-93 3266 59 55.3 404.5 0.0047
13.9
29
Caraş
1992-93 4620 70
66 577 0.025
13.1
(Comarnic)
Caraş (Prolaz) 1992-93 7546 165 45.7 1121 0.015
50.9
Caraş (Caraşova) 1992-93 16300 155 105 1621 0.013
28.8
Gârlişte
1992-93
910 120 7.6 270
(Schluht)
Gârlişte
199293
5970 362 16.5 1041 0,0048
114
26
M.E. – efect memorie; T.F. – frecvenţă de tăiere; R.T. – timp de regularizare; M

FT

TR

M

0.136
0.108
0.288
0.138
0.124
0.144
0.168
0.132

28
19
5
16
29
8
6
22

B
B
A
B
B
A
A
B

0.160 8
0,12 27
0,12
-

A

0,12
0,192
-

B

-

0,152 18
– model.

B(F)
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Analiza tuturor parametrilor consideraţi conduce la urmă toarele concluzii legate de această zonă:

sistemele de fracturi orientate NV-SE, precum şi văile adânci au cont ribuit la
fragmentarea geologică şi morfologică a acviferelor carstice, fapt care nu a permis
formarea unor sisteme carstice de dimensiuni mari;

gradul de organizare a golurilor carstice este avansat cee a ce conferă zonei studiate
foarte bune proprietăţ i transmisive dar în general reduse proprietăţ i capacitive.

2.2. Zona Miniş – Nera
Cercetările efectuate pentru această zonă nu au identificat mari diferenţe în ceea ce
priveşte modul de formare ş i organizare a sistemelor carstice. Pentru nouă dintre aceste sisteme şi
zone reţeaua hidrometrică instalată a permis cunoaş terea parametrilor hidrodinamici.
Interpretarea datelor a fost efectuată în acelaşi mod ca şi pentru zona descrisă anterior.
Valorile debitelor minime pentru ma joritatea surselor se încadrează în general în intervalul 0,0035
- 0,040 m 3/s. Excepţiile de la această încadrare sunt reprezentate de Izvorul de la Valea Căldării
şi Izvorul Ochiul Beului cu debite minime de 0,064 ş i respectiv 0,156m 3/s. Indicii de variabilitate
calculaţi relevă practic o singură grupă de valori (0-100) care înglobează practic toate sursele.
Din Tabelul 5 se observă că majoritatea sistemelor au un comportament carstic,
evidenţiat de valorile   0,01 (golire mai rapidă a unei părţi din rezerva de apă). Din această
categorie fac parte sursele 1, 2, 3, 7(1974, 1 995), 8, 9, 11(1974, 1995), 12 şi 13. Din cealaltă
grupă, cu valori   0,01 fac parte sursele 4, 5, 6 ş i 10 pentru care ecartul de variaţ ie al acestui
coeficient este 0,0022 –0,0095. Pentru sursa Ponor -Plopa valoarea coeficientului  este puternic
influenţată de alimentarea de pe terenuri necarstice.
Cel de-al doilea parametru obţ inut din analiza curbelor de recesiune (volum dinamic)
arată pentru staţiile hidrometrice 1, 2, 6, 7 (1995), 8, 9, 10, 11(1974) o valoare redusă (0,06 0,5106 m3), în timp ce pentru sursele şi secţ iunile de râu 3, 4, 5, 7 (1974, 1976), 11(1995), 12 ş i
13, rezerva este relativ importantă .
Tabel 5. Parametri hidrodinamici ( Zona Miniş–Nera)

Staţia
Hidrometrică
Peştera Plopa
Izv. V.Căldării
Cheile
Minişului
Izv. Bigăr
Izv. Bigăr
Izv. Bigăr
Izv. Lăpuşnic
Izv. Moceriş
Izv. Ducin
Vicinic (Ilidia)
Vicinic (Ilidia)
Ochiu Beu
Beuşniţa
Simion 1

Q max .

Perioada

Qmax
l/s

Qmin
Qmed
Q min . l/s
l/s

1973-74
1974
1973-74

3130
1220
1220

31
64
64

101
19,06
19

180.6
192
192

1976
1973-74
1994-95
1994-95
1994-95
194-95
1973-74
1994-95
1973-74
1973-74
1964-65

4820
3200
2620
917
892
112
1300
1020
9460
2200
189

140
42
25
11
17
3,5
32
18
156
35
10.4

34.42
76
105
83,16
52,47
32
40.6
56,6
60.6
62.8
18.17

511
483
276
144
118
13
207
175
712
260
43.8

Vol. Din.
(105m3)

M.E
.

T.F.

R.
T.

0.0076
0,0069
0.0069

7.4
8,77
8.0

3
24
24

0,268
0,268
0.22

918
14

A
B

0.009
0.01
0,0231
0,0126
0,0108
0,0095
0.0355
0,0127
0.0221
0.0153
-

24.1
13.3
3,52
2,33
1,92
0,63
2.2
5,44
13.1
5,21
-

23
24
43
41
41
28
11
31
24
26
-

0.056
0,216
0,144
0,152
0,140
0,184
0.167
0,183
0.168
0.168
-

19
23
37
37
39
30
9
30
22
29
-

B
B
B
B(F)
B(F)
B(F)
A
B
B
B
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M

Staţia
Hidrometrică

Perioada

Qmax
l/s

Q max .

Qmin
Qmed
Q min . l/s
l/s



Vol. Din.
(105m3)

M.E
.

Simion 2
1964-65
216
7.2
30
73.1
Simion 3
1964-65
146
9.7
15.05
26.7
ME – efect memorie; TF – frecvenţă de tăiere; RT – timp de regularizare; M – model.

T.F.

R.
T.

-

-

Ca şi în zona anterior prezentată, interpretarea rezultatelor analizei corelatorii şi
spectrale indică două clase ma jore de sisteme. Prima categorie este reprezentată de sistemele mai
mult sau mai puţin asemănă toare modelului Aliou, care după cum s-a arătat anterior
caracterizează sisteme cu rezerve reduse, care modulează foarte puţin informaţia precipitaţie ş i
care au o putere de regularizare de asemenea redusă. Exemplul tipic în acest sens îl reprezintă
sistemul carstic Ponor–Plopa. Tot în această categorie de încadrează ş i ansamblul surselor de pe
pârâul Vicinic analizate în anul 1974. În acest caz valoarea par ametrilor este puternic influenţată
de lungimea redusă a intervalului de înregistrare a debitelor (8 luni) ş i pentru care în perioada de
iarnă nu au existat măsură tori.
În cea de-a doua categorie intră sistemele cu un comportament hidrodinamic
asemănător tipului Baget cu rezerve medii şi putere de regularizare mai mare. Această categorie
grupează în principiu restul surselor analizate ş i care la rândul lor pot fi diferenţiate în două
subgrupe. Prima dintre aceste subgrupe prezintă valori similare tipului Baget pentru timpul de
regularizare şi prima frecvenţă de tă iere (izvoarele de la v.Căldării, Bigăr, Ochiu Beului şi
Beuşniţa). Efectul memorie, în cazul tuturor sistemelor încadrate în aceastã categorie, este chiar
mai mare decât al tipului Baget, respectiv de 23 - 30 zile. Pentru cea de-a doua subgrupă,
parametrii luaţi în considerare caracterizează sisteme cu un comportament de tranziţie între
modelul Baget şi modelul Fontestorbes, mai ales în ceea ce priveşte timpul de regularizare şi cea
de-a doua frecvenţă de tăiere (Moceriş, Lăpuşnic, Ducin ş i Vicinic). De altfel, mai m ulte sisteme
carstice au o primă frecvenţă de tăiere destul de mică apropiindu-se de cea identificată pentru
modelul Fontestorbes.
Chiar dacă analiza este incompletă, reflectând doar parţ ial comportamentul
hidrodinamic al câtorva surse, ea permite mai multe observaţii cu caracter general (în general
asemănătoare cu cealaltă zonă ) asupra perimetrului studiat:

sistemele de fracturi NE-SV, precum şi văile adânci care au în general această
orientare, au contribuit la fragmentarea morfologică ş i gelogică a acviferelor carstice,
fragmentare care de obicei nu permite formarea uno r sisteme carstice majore. Totuşi
existenţa unor zone de aflorare a depozitelor impermeabile în interiorul arealului
carbonatic a contribuit la formarea unor cursuri cu caracter pe rmanent (V.Seleştiuţa,
V.Golumbu) care alimentează cele mai importante sisteme carstice din întreg arealul
munţilor Aninei. În rest reţeaua hidrografică este dezorganizată , micile cursuri formate
pe impermeabil dipărând imediat după contactul cu calcarele;

gradul de organizare al golurilor carsti ce este diferit atât la suprafaţă cât şi în
profunzime (în general scă zând cu adâncimea ) ceea ce a condus la o neomogenitate
zonală a repartiţiei proprietăţilor transmisive şi capacitive;

pentru sistemele carsti ce de tip binar ( cu alimentare şi de pe suprafeţ ele
impermeabile), organizarea golurilor este relativ avansată , rezultând de aici bune
proprietăţi transmisive şi reduse proprietăţ i capacitive;

pentru sistemele carstice de tip unar (alimentate doar de pe terenuri carbo natice), lipsa
unor puncte de pătrundere organizată a apei în subteran a permis formarea sistemelor
cu putere de regularizare m are, cu o dezvoltare echilibrată a proprietăţilor capacitive ş i
transmisive.
Bilanţul hidrogeologic întocmit pentru p erioada 1992-1993 (bazinul Caraşului), mai
întâi pentru bazine de alimentare mici ( văi tributare şi sectoare de văi principale) şi apoi pentru
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întreaga zonă de nord, indică un deficit de 1.1 m3/s, respectiv de 13.5%. Chiar dacă se ţ ine cont
de erorile de măsurare şi estimare a elementelor de bilanţ luate în considerare, o astfel de valoare
indică un tranzit de debite, nu f oarte important, dinspre această zonă spre zona situată imediat la
sud.
Întocmirea bilanţului hidrogeologic pentru perioada 1994 -1995 pentru zona Miniş Nera, nu contrazice precedentul bilanţ astfel încât rezultatele sunt urmă toarele:

pentru bazinul râului Miniş au fost înregistrate aport uri din zona platourilor Anina şi
Brădet şi bazinul Buhui, aporturi care reprezintă 6-7% din valoarea bilanţului calculat
pentru acest bazin.

bazinul Nera (inclusiv afluenţii) are pe porţiunea calcaroasă o neînchidere de 11,3%
care ar putea reprezenta transferuri de debite spre zona depozite lor neogene de la limita
vestică sinclinoriului. Prelucrarea datelor obţinute până în acest moment nu
încurajează o mai veche ipoteză conform căreia ar exista un tranzit de apă subterană pe
sub valea Nerei dinspre zona centrală şi sudică a Munţilor Aninei spre Dună re.
Analizele chimice complete efectua te pe eşantioane prelevate din 40 de izvoare, arată că apa
acestor sisteme carstice este bicarbonatată calcică, şi că în general se încadrează în standardul de
potabilitate. Valorile mineralizaţiei totale se încadrează în intervalul 300 – 600mg/l, excepţie
făcând proba din sistemul carstic Plopa –Ponor pentru care valoarea obţinută este de 928,2mg/l.
Mineralizaţia excesivă a acestei ape este dată de importantele lucră ri de descopertare efectuate
pentru fosta carieră de ş isturi bituminoase de la Crivina.
Prezenţa anionului sulfat: SO42– permite, pentru zona centrală a Munţilor Aninei, o
diferenţiere hidrochimică . Astfel, primul grup include ape care nu au mai mult de 10mg/l de
sulfaţi, fiind reprezentat de surse ca Ochiul Beului, Bigăr, Moceriş sau Lăpuş nic. În cazul unui alt
grup de surse (Simion 1, 2, Vicinic, sau Plopa) conţ inuturile de 30-50mg/l de sulfaţi pot fi puse pe
seama prezenţei masive în zonele de alimentare, a ma rnelor de Crivina (cu intercalaţii
cărbunoase). Ultimul grup de surse ş i sisteme carstice include zonele izvoa rele care sunt puternic
influenţate de activitatea minieră din zona Anina (Ponor–Plopa, Slucht, Terezia, Morii). În multe
cazuri conţinuturile de sulfat din aceste ape depăş esc valoarea de 80mg/l, ajungând pânã la 200250mg/l (Ponor–Plopa 1994).
În afara puternicei poluă ri datorate zonei Anina (ape reziduale de provenienţă domestică şi
industrială), apele surselor carstice de la limita vestică a perimetrului sunt poluate din cauza
activităţii miniere (sulfuri complexe) ş i a apropierii de zona intr uziunilor banatitice ( Ciudanoviţa,
Ciclova, Sasca, Moldova Nouă ).

2.3. Zona Nera –Dunăre
Pentru acest areal cercetă rile cu caracter hid rogeologic sunt doar într -o fază
preliminară, astfel încât până î n acest moment nu există măsură tori riguroase, care să permită o
caracterizare la acelaşi nivel cu celelalte două zone analizate anterior. Cu toate acestea, câteva
consideraţii cu caracter general pot fi făcute mai ales pe baza cercetărilor efectuate de sp ecialiştii
Institutului de Speologie ”Emil Racoviţă” în perioada 1960-1963, precum şi de Clubul de
Speologie “Labirint“din Bucureşti.
Sistemele carstice din această zonă au caracteristici asemănă toare celor din restul
sinclinoriului; ele corespund peş terilor active alimentate de cursuri de apă formate pe depozite
impermeabile (sisteme de tip binar) sau al că ror activ este alimentat din zona marilor platouri
carstice (sisteme unare).

primul tip de sisteme se dezvoltă cu precă dere în calcare de Plopa, care se întâlnesc la
marginea bazinului de sedimentare (contactul cu rocile impermeabile); în acest context
este interesant de subliniat absenţ a calcarelor de Valea Aninei care la nord de v.Nerei
sunt principala gazdă a sistemelor de tip binar. Cele mai importante exemple sunt
străpungerea hidrologică reprezentată de peştera Gaura Haiducească, sistemul
Ponorul Ascuns-Peştera cu Apă de la Moară, şi Ponorul Polevii-Peştera Polevii.
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cel de-al doilea tip corespunde în principal sistemelor dezv oltate în calcare de Val ea
Minişului care constituie umplutura principalelor s inclinale. Acviferul se descarcă prin
resurgenţe permanente sau temporar active situate de regulă la marginea platourilor la
altitudini relativ mari. Astfel apele de precipitaţie care se infiltreză pe s uprafaţa
platoului Padina Matei - Moldoviţa (alt.max. 670m) se descarcă prin 7 resurgenţ e
situate la altitudini de 475 - 600m. Dintre acestea cea mai importantă este Peştera de
la Padina Matei, cu un debit mediu de circa 20 l/s. Regimul de curgere (epifrea tic) al
acestui acvifer este ilustrat de cazul Peşterii cu Lacuri (valea Mudaviţa Seacă). În
această cavitate, de-a lungul unor galerii strâmte cu numeroase forme tipice de
coroziune, se întâlnesc 6 lacuri -puţuri situate la cote altimetric crescă toare în raport cu
intrarea (z = 6m) şi care pot fi astfel considerate adevă rate “piezometre”
(CONSTANTIN & ROTARU, 1991). Uneori în zonele de descă rcare pot fi întâlnite
“bucle freatice” ale căror ramuri remontante pot depăşi 15m diferenţă de nivel aşa cum
este şi în cazul Peşterii de lângă Drum cavitate descendentă (160m lungime), care
prezintă un sifon permanent la cota -16 şi care la viituri este complet inundată debitând
circa 5-10 l/s.

2.4. Utilizarea surselor carstice
Paradoxal pentru o zonă carstică de asem enea extindere, utilizarea surselor carstice nu
are o amploare prea mare în cuprinsul sinclinoriului Reşiţa -Moldova Nouă, majoritatea izvoarelor
fiind amplasate în zone depărtate de beneficiari mai importanţi Cu toate că sursele mai accesibile
au debite medii relativ scăzute, totuş i o parte dintre acestea sunt uti lizate pentru alimentarea cu
apă potabilă unor oraşe ş i sate.
În zona nordică cele trei captări de pe Valea Mare (reprezentând descă rcarea sistemului
carstic Sodol–Baciului) furnizează un debit mediu de circa 25-30 l/s (care poate descreşte până la
2–3 l/s) pentru unul din cartierele oraşului Reşiţ a (cea mai veche captare a ora şului).
La capătul spectaculoaselor chei ale Caraş ului, mai mult de 100 l/s din debitul acestui
râu alimentat aproape exclu siv din surse carstice este utilizat de păstrăvăria din comuna Caraş ova.
Sistemul carstic Certeje-Buhui este principala sursă de apă potabilă a oraşului Anina.
Regularizarea bazinului de alimentare a sistemului carstic prin const ruirea barajului Buhui,
precum şi o galerie de aducţ iune permit astfel un transfer constant de debi te (circa 75-80 l/s)
dinspre peştera Buhui către oraş ul Anina. Nu departe de acest sistem, izvoarele situate l a marginea
platoului carstic Bră det (circa 10 surse) cu un debit mediu tot al de aproximativ 180 -200l/s, sunt
deasemenea utilizate pentru alimentarea oraşului Anina şi a coloniei Liş ava (inclusiv activitate a
minieră). Principalele surse din zona centrală a munţilor Aninei şi anume izvoarele Bigăr ş i Ochiu
Beului, sunt utilizate d e către păstrăvăriile din apropiere.

3. SISTEME CARSTICE MAJORE
3.1.Sistemul carstic Sodol -Baciului
Cel mai nordic sistem , situat în apropierea localităţii Cuptoare -Secu, este dezvoltat în
principal în calcarele de Valea Aninei peste care stau disc ordant calcare recifale masive (calcare
de Plopa). Sistemul este delimitat de formaţiuni de varstă Jurasic Inferior si Permian, practic
impermeabile, pe linii de discordanţă (la est) sau aliniamente de f racturi transversale (la nord) ş i
longitudinale (la vest) .Spre sud, relieful creste in altitudine pana şa aliniamentul Dealul Gabrova
(760m), Dealul Cioaca Mare (896m) ce reprezintă probabil limita sudică a zonei de alimentare a
sistemului.
Singura vale activă şi aceasta doar în bazinul superior, este pârâ ul Sodolul Mare care
izvorăşte de sub culmea Certej (950m). Aval de limita cu conglomeratele (cca 1,5km) cursul
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pârâului se pierde prin mai multe ponoare succesive, care marchează evoluţia regresivă a limitei
inferioare a sectorului activ al acestuia.
Alimentarea sistemului se realizează d eci fie prin pierderi orgnizate -ponoare, fie difuz
prin precipitaţiile ce cad direct pe calcare. Descărcarea se face în principal prin trei izvoare ( izv.
Drăgoina sau Sodol 1, Sodol 2 şi 3 ) – cele mai vechi captări de ap ă potabilă pentru oraşul Reşiţa (
Pl. 1b şi Fig.7). Modul de captare al surselor împiedică o evaluare corectă a debitelor extrem de
variabile ale acestor trei surse. Pe de altă parte , la confluenţa Valea Mare -Valea Bârzavei, au fost
înregistrate debitele n ecaptate ale acestor surse carstic e şi cele afluenţilor din aval. Debitul mediu
anual calculat pentru anul 1993 este de 123 l/sec, iar indicele de variabilitate este 536,6 (cel mai
ridicat dintre toate bazinele hidrografice şi sursele analizate). Acest indice de variabilitate
reprezintă un prim indiciu asupra proprietăţilor capacitive (reduse) şi transmisive (ridicate) ale
sistemului carstic Sodol -Baciului.
Existenţa şi evoluţia reţelei subterane ce reprezintă osatura sistemului are caracteristici
diferite din amonte în aval.Astfel, intrarea apei în masiv se face în principal pe trasee predominant
verticale, fapt care a condus la apariţia unoe avene de dimensiuni mari: ( Tab.1: 2246/1, 2256/3,
2246/60 ). La partea inferioară a avenelor au fost interceptate cursuri active ce reprezintă actualul
nivel de curgere subterană din zonă. Un argument în favoarea unei reţele subterane cu drenare
spre izvoarele Sodol este reprezentat de Avenul Bizonului, în a cărui porţiune finală a fost
interceptat un lac cu nivel osc ilant. Totuşi, evaluări de bilanţ hidrogeologic (
IURKIEWICZ&DRAGOMIR, 1994 ) menţin prin valoarea mare a neîncrederii un semn de
întrebare asupra valorii reale a transferului de debite către cele trei surse ale sistemului.
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Fig.3: Avenul din Poiana Gropii (după BĂDESCU, sub tipar a)

AVENUL DIN POIANA GROPII (2246/1)
Localizare: Munţii Domanului, Dl. Pinului, Valea Poiana Gropii, Alt.750m
Cartare: A.S.”Exploratorii”Reşiţa (KARBAN, 1971, modificat de BĂDESCU, sub tipar a).
Dimensiuni: dezv.1050m; deniv.-236m.
Avenul din Poiana Gropii (Fig.3) este cel mai adânc aven din Banat, cu galerii şi puţuri de mari
dimensiuni, dintre care cel mai mare atinge 72m. Avenul are două ramuri pr incipale ce
joncţionează printr-o galerie parţial activă şi o ramură secundară ce ajunge la cota -174m.
Sistemele 1 şi 2 includ succesiuni de puţuri verticale până la cota -125m, de unde galeriile celor
două sisteme au caracteristici diferite. Sistemul 1, format pe o fractură şi în lungul contactul
litologic al calcarelor cu microconglomeratele prezintă predominant forme de eroziu ne şi
desprindere. Sistemul 2 şi Sistemul 3 includ galerii de dimensiuni reduse, cu o pantă accentuată şi
în care predomină formele de coroziune şi eroziune. De la cota -200 în jos galeriile şi puţurile sunt
concreţionate şi adăpostesc depozite aluvionare.
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AVENUL DIN CIOACA MARE (2246/3)
Localizare: Munţii Domanului, Dl. Cioaca Mare, Alt.883m.5
Cartare: A.S.”Exploratorii” Reşiţa (BĂDESCU, 1992, nepublicat).
Dimensiuni: dezv.750m; deniv.-137m.
Avenul se dezvoltă pe un sistem de fracturi orientate predo minant NNV-SSV. Până la -75m
reţeaua este constituită din galerii descendente ce alternează cu puţuri de maximum.30m (Fig.4).
Pe această porţiune se întâlnesc des nivele de eroziune,meandre,pilieri,parţial acoperite de
speleoteme, unele de dimensiuni mari. Avenul se continuă cu o galerie de peste 100m dezvoltată
pe faţă de strat şi care include cinci puţuri ce au captat succesiv cursul subteran. Atât această
galerie cât şi unele puţuri sunt caracterizate de formele de desprindere:cupole de
prăbuşire,coalescenţe de incaziune, tavane plane structurale. Ultimele două puţuri joncţionează
între ele şi interceptează o mare diaclază înclinată, de peste 50m şi care devine înecată prezentând
o fluctuaţie a cotei de aproximativ 8m. Formele de coroziune: alveole, muchii, hieroglife, şanţuri
de tavan şi podea, proeminenţele de xenolite se întâlnesc în întreg avenul.Debitul cursului
permenent din zona diaclazei finale este de cca 0,15 l/s în perioadele de etiaj.

Fig. 4: Avenul din Cioaca Mare .
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AVENUL DIN DOLINĂ (2246/ 4)
Localizare: Dl. Cioaca Mare, Alt.818 m.
Cartare: A.S.”Exploratorii” Reşiţa (MINGHEL, 1995, nepublicat).
Dimensiuni: dezv.217,2m; deniv.-129,6 m.
Condiţionarea tectonică a avenului este evidentă, ea datorându -se în principal unor fracturi
orientate pe două direcţii:N -S şi NV-SE. Până la -95m reţeaua este alcătuită dintr -o succesiune de
puţuri generate prin coroziune şi desprindere (Fig 5). De la cota -95 până la -120m se coboară
accentuat pe o galerie concreţionată, cu numeroase forme de eroziune:nivele, terase, muchii,septe,
şanţuri, alveole şi hieroglife. Pe ultimii 10m denivelare urmează o galerie îngustă, cu depozite
mari de argilă, formată în regim înecat.

Fig. 5:Avenul din Dolină.
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AVENUL BIZONULUI (2246/60)
Localizare: Munţii Domanului, Dl.Cîrşa, V.Sodol, vers.d rept, alt.549m.
Cartare: A.S.”Exploratorii” Reşiţa (BĂDESCU, 1993).
Dimensiuni: dezv.444,7m; deniv.-101 m.
Ca şi în cazul anterior, geneza avenului este legată de existenţa unor diaclaze înguste şi orientate
de-a lungul a două direcţii principale. Are un aspect labirintic atât în plan orizontal cât şi în cel
vertical (Fig. 6).Cavitatea reprezintă o insurgenţă temporar activă, cu aspect labirintic, datorat
joncţiunii puţurilor corespunzătoare pierderilor succesive ale văii Sodol. Sălile s-au format la
intersecţia mai multor galerii cu unul sau două hornuri. Formele de eroziune şi mai cu seamă de
coroziune şi desprindere sunt evidente de -a lungul întregii reţele. În zona finală există un puţ diaclază care adăposteşte, la viituri, un lac cu o fluctuaţie a niv elului de cca 2m.
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Fig.6 : Avenul Bizonului (dupa BĂDESCU, 1993).
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Fig.7: Harta carstului din zona Cuptoare -Poiana Gropii(sistemul carstic Sodol Baciului (după BĂDESCU, sub tipar a).
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Racordat aceluiaşi sistem carstic, dar cu o pondere mult mai reusă din punct de vedere
al debitelor este şi Ponorul Drăgoina (vezi Fig.7), ce reprezintă capătul aval al unei văi oarbe cu o
lungime de cca 200m. Situată în partea de NE a sistemului, mica vale Drăgoina, formată pe
depozite impermeabile, se termină 40m aval de contactul cu calcarele, la baza unei trepte de 6 -7m.
Ponorul, temporar activ, a contribuit şi la formarea unei peşteri (Peştera de la Ponorul Drăgoina,
2246/7, dezv. 257m; deniv13,5 (+11,5; 2m), deseori colmatată cu material aluvionar
(MICULEANICI,1996)
In afara celor trei surse, zona de descărcare prezintă un nivel superior (nefuncţional),
cu galerii orizontale (peşterile cu număr de cod 2246 -9, 2256-10, 2246-11- Tab.1.), situat cu cca
40m mai sus decât actualul nivel de curgere impus de contactul tectonic dintre calcare şi gresiile
de vârstă Jurasic Inferior cea mai importantă dintre acestea este peştera Gaura Turcului cunoscută
şi sub numele de Peştera Sudol sau Peştera Cuptoare.

GAURA TURCULUI
(2246/11)
Localizare: Munţii Domanului,
Dl.Cârşa, Valea Râu Mare,
alt.454 m
Cartare: A.S.”Exploratorii” R
(GEORGIU, 1995, nepublicat)
Dimensiuni: dezv.1603,8m;
deniv. 76,8(55,8; -21,0)m.
Peştera reprezintă probabil
vechea resurgenţă a apelor ce
vin în principal dinspre Avenul
Poiana Gropii, Peştera
Drăgoina şi pierderile de pe
Valea Sodolul Mare. Este
structurată, genetic, pe 5 nivele
( Fig. 8 ). Dintre acestea două
sunt temporar active, fiind şi
cele mai tari. Formele de
eroziune (nivele, terase, pilieri,
marmite) şi coroziunw (alveole,
hieroglife, proeminenţe de
xenolite, linguriţe, şanţuri de
podea, septe) se regăsesc,
practic, în toate nivelurile.

Fig.8: Gaura Turcului
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3.2. Zona carstică Caraşova
De-a lungul faliei Reşiţa-Caraşova, în zona localităţii Caraşova, apar o serie de izvoare,
ale căror debite (1-10 l/s) trădeză însă alimentarea din volume reduse de rocă. Deşi apropiate,
sursele materializează extremităţile unor trasee subterane independente astfel încât m odalităţile de
organizare ale sistemelor par să fie relativ diferite. ( Pl.1b ).
Relaţiile acestor surse cu zonele de pieredere de pe cursurile de suprafaţă au fost
dovedite cu ajutorul marcărilor efectuate în perioada iulie -septembrie 1992 ( 1,2,3, Tab.3 ).
Vitezele foarte mici de tranzit înregistrate s -ar putea datora atât perioadei secetoase transversale,
cât şi dimensiunilor reduse ale conductelor care nu au permis un tranzit mai rapid al trasorului. La
nord de aceste două sisteme trebuie menţionată exi stenţa unui alt traseu subteran identificat cu
ajutorul fluoresceinei şi care face legătura între avenul de pe Valea Raicovacea ( 2234/21 ) şi
cursul activ din Peştera de după Cîrşă ( 2238/5 ).
Alte surse importante a căror zonă de alimentare nu este momen tan cunoscută sunt
situate chiar la iesirea Caraşului din chei. Izvoarele amenajate de la baza viaductului din partea de
nord a comunei (Moară 1 şi 2) par a fi alimentate dinspre valea de doline ce marchează vechiul
curs al văii Raicovacea spre ieşirea din Cheile Caraşului ( Pl.1b ). Perioada secetoasă din vara
anului 1992, a permis identificarea unor alte surse situate 5 -15m amonte de ultimele surse
menţionate, chiar în albia Carşului şi având debite de 40 -50 l/s.
O parte din debitul surselor din albia Caraşului are ca origine posibile pierderi din râu
de-a lungul faliei Reşiţa-Caraşova în zona amonte şi aval de Peştera Liliecilor (Tabel 1, 2240/20).
Măsurătorile de debit efectuate pe râul Caraş în punctele Prolaz şi Peştera Liliecilor demonstreză
existenţa acestor pierderi, mai ales în intervalul de debite (ale râului Caraş) de 500 -700 l/s (Tabel
6).
Tabel 6: Valorile debitelor măsurate expediţionar pe V.Caraşului în secţiunile hidrometrice
Prolaz şi Peştera Liliecilor (l/s).
Anul
Data
Caraş-Prolaz
P. Liliecilor

18.07
703.4
667.5

1992
11.09
268
292

10.05
1327,2
1263

05.06
652,7
587,2

12.06
540,2
462,2

1993
21.07
285
60

09.08
266,4
243

19.08
267
236

10.09
341
339

La est de Falia Prolaz şi de formaţiunile impermeabile care o însoţesc, aliniamentul de
fracturi paralele Cuptoare-V.baciului ( Pl.1a; b ), pare să constituie unul din cele mai importante
drenuri din partea de nord a munţilor Aninei, propice unui tranzit de debite ridicat ( 50-200 l/s ),
materializate prin sursele şi grupurile de surse situate pe Valea Caraşului, în sectorul de chei
dintre V.Comarnic şi Poiana Prolaz. Pe traseul acestui dren presupus apare şi un aven de
dimensiuni mai importante ( Avenul de la Padina Seacă ) ce poate fi un argument al existenţei
unei circulaţii subterane.
Primul grup de izvoare apare pe fisuri orientate N43E/95NV, fiind alcătuit din patru
puncte de descărcare temporar sau permanent active în funcţie de precipitaţii. Debitul acestui grup
de surse (la Trei Izvoare) este de cca 40-50 l/s. Cel de al doilea grup de surse, situat chiar la
nivelul albiei, apare la baza unui imens grohotiş, ce maschează sistemul de falii (între cele două
grupuri de surse calcarele din ambii versanţi sunt puternic fisurate: fisuri deschise, milimetrice centimetrice,carstificate, cu aceeaşi orientare N40 -42E/95NV). Debitul total în perioada de etiaj
este de cca 80-100 l/s. Aval de Peştera Ţolosu şi implicit de sursele sus menţionate, în versantul
drept al văii Caraşului, mai apare un al treilea grup de surse, cu un debit total de 15 -20 l/s,
interceptat şi ca activ al Avenului cu Bucluc ( 2240/99 ), format pe o fractură orientată N1OV/85.
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Din cauza morfologiei zonei, debitele acestor surse au fost evaluate cumulat pe
porţiunea V.Caraş-V.Comarnic şi Poiana Prolaz, de cele mai multe ori rezultând o dublare a
acestuia. ( Tabel 7 ).
Tabel 7.Valorile debitelor mă surate expediţionar pe V Caraşului în secţiunile hidrometrice
amonte V.Comarnic şi Prolaz ( l/s).
Data
Caraş amonte Comarnic
Caraş-Prolaz

16.05
584
1146

10.06
260
540

19-20.07
126,7
285

18-19.08
107,69
267,2

09-10.09
128
341

15-16.10
520
832

De asemenea, hidrograful debitelor la posturile sus menţionate consemnează
cvasipermanenţa acestei proporţionalităţi, întărită şi d e valorile debitelor medii anuale, calculate
pentru cele două posturi (577 l/s şi respectiv 1121,2 l/s).
Intensitatea potenţialului de carstificare care a condiţionat şi mai condiţionează încă
evoluţia geomorfologică din acest perimetru, este ilustrată de dimensiunile galeriilor din Peştera
Ţolosu (2240/12), activă la viituri, precum şi de imensele marmite ( denumite local „căldari”),
aval de intrarea în peşteră. Circula ţia apei se desfăşoară în acest moment preponderent la cote mai
coborâte (cu cca 50m), cote impuse de actualul nivel al Caraşului, afluxurile sub formă de izvoare
provenind atât din malul drept cât şi din cel stâng.

PEŞTERA DE DUPÂ CÎRŞÂ (2238/5)
Localizare: Munţii Aninei, Dl.Ciopliaia, Cheile Caraşului, vers.stg.,alt.243,6m.
Cartare: A.S.”Exploratorii” Reşiţa (BĂDESCU, 1996, inedită). In curs de exploatare.
Dimensiuni provizorii: dezv.1300 m; deniv. 54 (+33;-21) m.
Cavitatea prezintă un aspect dendritic, fiind structurată pe trei nivele. Primul nivel are în
componenţă o galerie de cca 100m lungime ce interceptează două săli.Din această galerie se
coboară în Sala Inferioară, sau în Nivelul 2. Acesta a fost creat de două cursuri de apă diferite,
ambele având însă imergenţele în valea Raicovacea. Primul curs, temporar, provine din Avenul
Raicovacea (marcare efectuată de ASER; timp de tranzit 3 ore); după ce a format Nivelul 1, a fost
capată subteran de Galeria Karban, apoi de Nivelul 3 (Galeria Activă). A doua sursă, permanentă,
provine probabil din ponorul Raicovacea, situat la 1,5 -1,7 km amonte de primul punct, în
apropierea contactului cu rocile impermeabile. Acest ponor a generat o altă galerie cu o
morfologie diferită faţă de prima şi include un tronson de galerie fosil (cca. 100m), unul subfosil
(cca 280m) şi unul activ (120m). Galeria alimentată de cea de-a doua sursă prezintă trei nivele de
curgere principale, structurate pe cei 10 -15m înălţime a galeriei. Genetic, galeria a avut cel puţin o
perioadă de fosilizare întreruptă de o reactivare a cursului de apă. Cel de al treilea nivel est e activ,
are o lungime de aproximativ 50m şi prezintă un debit de cca.2 l/s. În majoritatea galeriilor se
observă nivele de eroziune, terase, alveole hieroglifice, proeminenţele de xenolite, linguriţe,
poduri, cupole de prăbuşire. Speleotemele sunt mai num eroase în cadrul nivelului 2. În Galeria
Karban se remarcă câteva discuri cu un diametru de aproape 2m. Galeria creată de a doua sursă
prezintă o abundenţă de speleoteme: planşee stalagmitice şi gururi pe suprafeţe mari, scurgeri
parietale, stalactite, sta lagmite, coloane, văluri etc.
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Fig.9: Peştera de după Cârşă (cartată de A.S.”Exploratorii ” Reşiţa, 1996)
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AVENUL DIBACI (2238/109)
Localizare: Munţii Aninei, Dl.Socolovăţ, alt.490m,
Cheile Caraşului, vers.stg.
Cartare: A.S.”Exploratorii”Reşiţa (BĂDESCU,
1990, nepublicat).
Dimensiuni: dezv.170m, deniv.-72,3m.
Avenul include un puţ de 60m, spiralat, cu un
diametru de până la 10m ( Fig.10 ). La cota -60
puţul este colmatat cu blocuri calcaroase deşi
morfologic el continuă. În acest punct se dezvoltă
o galerie cu poduri suspendate şi tavan orizontal, a
cărei secţiune devine ulterior circulară, fapt ce
atestă succedarea unor episoade curgere sub
presiune/curgere cu nivel liber. Galeria prezintă o
treaptă antitetică cu un puţ de 20,5m în baza
căruia există o terasă aluvionară, colmatat pe
întreaga secţiune, cu argilă şi mâl.
Fig. 10:Avenul Dibaci

PEŞTERA ŢOLOSU (2240/12)
Localizare: Munţii Domanului,Cheile Caraşului, vers.drept .alt. 350m.
Cartare: VIEHMANN et al.(1967).
Dimensiuni: dezv.1847 m, deniv.87 (+43; -44) m.
Este peştera cu cele mai mari galerii din întreg arealul prezentat (2 0/30),fiind un mare sistem de
sifoane de dimensiuni diferite ( Fig.11 ). Deşi este o peşteră debitoare, galeria principală este în
mare descendentă, sifonul situat în zona terminală aflându -se cu 25m mai jos decât primul sifon,
din apropierea intrării. Din galeria principală, concreţionată doar în zona de mijloc, se ramifică şi
câteva galerii secundare (Galeria Puţurilor, Gal.Estică). Cavitatea este temporar activă, în
sectoarele cu caracter de sifon existând mari depozite de nisip.
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AVENUL DE LA PADINA SEACĂ (2241/12)
Localizare: Munţii Domanului, Platoul Iabalcea, alt. 538m .
Cartare: A.S.”Exploratorii” Reşiţa (ŢIGLA, 1985, nepublicată).
Dimensiuni: dezv.252 m, deniv.-86,2m .
Avenul s-a format pe fisuri cu orientarea NNV -SSE şi include o succesiu ne de puţuri, unele
paralele, de dimensiuni mari, din care pornesc hornuri existente la toate nivelele. Pe primii 55m
puţurile şi hornurile s -au format datorită coroziunii ascendente şi a apei de infiltraţie. In
continuare, până la adâncimea de -86m a existat cu certitudine un regim de curgere vados ( nivele,
terase aluvionare ) la care a contribuit substanţial coroziunea ( muchii tăioase, alveole, excavaţii,
arcuri lamelare ) şi pierderea coeziunii mecanice a rocii ( clopote de prăbuşire ) frecvente mai ales
în porţiunea finală.

Fig. 11.:Peştera Ţolosu (după
BOTOŞENEANU et al.,196 , completată)

Fig. 12.:Avenul de la Padina
Seacă
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3.3. Zona Ponicova – Comarnic
Fara a prezenta o mare importanţă din punct de vedere al acumulărilor acvifere, această
zonă (Pl. 1b) este ilustrativă pentru amploarea pe care o pot lua fenomen ele carstice, atunci când
sunt îndeplinite două premise importante în desfăşurarea procesului de carstificare şi anume:

tectonizare intensă;

prezenţa unor cursuri de suprafaţă permanente formate pe roci impermeabile
Astfel, pârâul Ponicova , ce curgea iniţial spre nord-vest, pe o vale punctată în
momentul de faţă doar de un aliniament de doline, şi -a găsit un nou traseu de-a lungul zonei de
minimă rezistenţă reprezentată de contactul tectonic dintre depozitele de vârstă Liasic (
impermebil )/Cretacic şi mai la nord, Jurasic superior, formând Peştera Comarnic . În etapa
următoare apa si-a creat un nou drum pe sub peşteră, actualul traseu fiind însă în proporţie de
90% impenetrabil. Independent de această evoluţie pe o porţiune din sectorul inactiv al văii
Ponicova, datorită unui afluent de stânga, reapare un mic curs temporar.Acesta la rândul său
formeză un nou traseu subteran (de data aceasta spre vest) reprezentat în momentulm de faţă de
galeriile Peşterii Popovăţ.
Evoluţia debitelor la resurgenţa Comarnic a fost urmărită în perioada 1992 -1993.
Hidrograful întocmit arată o influenţă a perioadei de topire a zăpezii de aproximativ două luni,
precum şi reacţii imediate la precipitaţii. Valorile caracteristice ale debitului sunt: Q min = 5 l/s;
Qmax = 475 l/s; Qmed = 66,4 l/s; Q max/Qmin = 95.

Fig.13:Peştera Comarnic (după BĂDESCU, sub tipar b)

44

45

PEŞTERA COMARNIC (2243/3)
Localizare: Munţii Domanului, Dl.Cleanţul Putnata, Alt.440m
Cartare: E.BALOGH (1939), completată de A.S.”Exploratorii”
1981,BĂDESCU, sub tipar b).
Dimensiuni: dezv.6203 m, deniv.-101m .

Reşiţa

(KARBAN,

Peştera este structurată pe trei nivele: fosil (nefuncţional), temporar activ şi activ ( funcţional ),
ultimul fiind accesibil pe o porţiune relativ mică ( Fig.13 ). Din punct de vedere genetic peştera a
trecut alternativ prin mai multe faze funcţ ional/nefuncţional, faze care au contribuit la dezvoltarea
ei actuală. În toate etajele se regăsesc principalele forme de eroziune şi coroziune, în timp ce
formele de desprindere se regăsesc preponderent doar în zonele inactive ( etajul superior ) ale
peşterii.

PEŞTERA POPOVĂŢ (2240/2)
Localizare: Munţii Aninei, Dl.Naveşui Mare, Cheile
Caraşului, vers. stg., alt.417m
Cartare: E.BALOGH (1939), completată de
NEGREA (1961)
Dimensiuni: dezv.1121 m, deniv.˜15m.
Din punct de vedere genetic, peştera s -a format în
două etape care corespund celor două etaje ale
peşterii: 1.Gal.Emilian Cristea, Sala Mare, Sala cu
Argilă, Drumul lui Adam, Sala cu Prăbuşiri ; 2.
Sala Finală, Sala Triplă, Sala Mică, Sala cu Oase,
Sala Inferioară (Fig.14). In etajul superior,
nefuncţional, predomină formele de desprindere
(clopote de prăbuşire). În etajul inferior, temporar
activ, predomină formele de eroziune (nivele,
terase) şi coroziune (hieroglife, linguriţe,
proeminenţe de xenolite, lapiezuri endocarstice).

Fig. 14: Peştera Popovăţ (după BLEAHU et al.,
1976)

46

În jumătatea nordică a acestei mici zone (4km 2), pârâul Topliţa care se formeză şi
curge preponderent pe roci impermeabile, si -a creat un punct de pierdere, care a devenit un
element important în formarea şi evoluţia Peşterii Exploratorii , cu descărcare spre Peştera
Racoviţă. Odată cu străpungerea realizată de apele pârâului Ponicova, acestea împreună cu pârâul
Comarnic (format tot pe depozite impermeabile) au grăbit adâncirea văii. Ca urmare, albia
pârâului
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Topliţa a ajuns pe impermeabil, astfel încâ t etajul superior (galeria estică) al peşterii Exploratorii
(2243/85) a rămas suspendat faţă de actualul nivel al văii Comarnic. În timp, de-a lungul pârâului
Comarnic, aval de confluenţa Comarnic –Topliţa şi de limita cu calcarele, au aparut noi ponoare
care au scurt-circuitat zona de confluenţă menţionată, permiţând formarea unui nou traseu
subteran, ce joncţioneză cu vechiul traseu subteran al Topliţei (undeva în zona faliei ce traverseză
de la nord la sud zona). Evoluţia ponoarelor a continuat regresiv spre amonte şi în acest moment
80% din apele pârâului Comarnic se infiltreză prin ultimul ponor apărut, străbatând apoi o parte
din reţeaua de galerii a peşterii Exploratorii din vers antul drept al văii (situată altimetric deasupra
şi dedesubtul talvegulu i acesteia).

PEŞTERA EXPLORATORII (2243/85)
Localizare: Munţii Domanului, Dl.Cârnipole, Valea Comarnic, vers.dr., alt.387m
Cartare: A.S.”Exploratorii” Reşiţa ( KARBAN et al.1986 ).
Dimensiuni: dezv.5172 m, deniv. 48(+27;-21)m.
Este o reţea dendritică , cu galerii de mari dimensiuni, în parte colmatate, dezvoltate preponderent
pe direcţiile NV si NE ( Fig.15;vezi şi NANIA; 1995 ).Situată aproximativ paralel cu Valea
Comarnic şi la 9m mai jos, are rol de insurgenţă prin cele câteva ponoare -galerii ce captează
Pârâul Comarnic şi care formează în interior patru cursuri de apă, aparent independente. Un al
cincilea curs apare pe galeria estică în apropiere de Sala lui Traian. Evoluţia cavităţii a fost
marcată de mai multe faze succesive de tipul concreţionare ( nefuncţional)/creştere a golurilor
(funcţional), galerriile acesteia fiind structurate în momentul de faţă pe trei nivele (inactiv,
temporar activ şi activ). Urmare a acestei evoluţii, în peşteră se regăsesc majoritatea formelor de
eroziune, coroziune, des prindere, sedimentare şi concreţionare.

Capătul aval al reţelei are o componentă nefuncţională, penetrabilă, cu o dezvoltare de
350m, reprezentată de Peştera Racoviţă. Întregul sistem se descarcă prin Izvorul de sub Peştera
Racoviţă, format pe o fisură orientată E-V. Debitul sursei reprezintă în majoritatea timpului (cu
exceptia perioadelor de viitură) debitul pârâului Comarnic.

3.4. Sistemul carstic Certje -Buhui
Este reprezentat în general de galeriile peşterii Buhui, situată la est de oraşul Anina, s i
care se dezvoltă în flancul estic al sinclinalului Colonovăţ (calcare d vârstă Jurasic superior Cretacic inferior).
Lacul Buhui, situat la o altitudine de 640m, este alimentat de râul cu acelaşi nume şi
aflunţii săi din cursul superior ce străbat în cea mai mare parte roci necarstificabile ( şisturi
cristaline şi gresii liasice ), precum şi de patru izvoare carstice, localizate în partea de vest, sub
oglinda apei. Lacul, cu un volum de cca 600.000m 3 a fost amenajat în anii 1907 -1908, prin
construirea unui baraj, la baza caruia se află casa vanelor ce re glează debitul de apă utilă. La
800m aval de baraj, apa se pierde prin câteva ponoare impenetrabile ce marchează prezenţa
contactului tectonic Jurasic/Cretacic, pentru ca după un parcurs subteran de 650m ( galeria sudică
a peşterii Buhui ), să ajungă în dreptul intrării Certeje. Acest obictiv reprezintă un prim exemplu
de abordare unitară a carstului,care ţine cont de terenurile necarstice pe care se efectuează
curgerea de suprafaţă drenată, ulterior de acvi fer, constanţa debitelor la ieşirea din sistem fiind
asigurată printr-o regularizare a debitelor la intrarea în acelaşi sistem. În acest fel a fost rezolvată,
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la momentul respectiv, problema asigurării în permanenţă a debitului constant necesar alimentării
cu apă potabilă a oraşului Anina. Pentru anul 19876 (studii ISPIF) valorile medii ale debitelor
diferitelor componente ale sistemului pot fi sintetizate după cum urmeaza (Tabel 8):

Fig.16.Peştera Buhui (după IURKEWICZ et al., 1996)
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Tabel 8:Sistemul carstic Certeje -Buhui. Debitele elementelor compon ente.
Statia
Amonte lac Buhui
Izvor Certeje
Aval lac Buhui
Captare I.G.C. Anina

Qmed.anual (l/s)
75
30
149
86

Qmin. (l/s)
27
15
36
55

Qmax. (l/s)
550
100
1000
234

Qmax /Qmin.
20,37
6,66
27,77
4,25

Corelaţiile dintre debite, stabilite pe baza unor alte staţii urmărite pe o perioada mai lungă de timp
care au permis calcule hidrologice specifice ( debite medii anuale, cu diferite asigurări etc. ) pot fi
exprimate astfel:
Qamonte lac Buhui = 0,667 Qaval lac Buhui;
Qgrota Buhui = 6,51 Qamonte lac -273
Se observă că situarea acestei zone la o altitudine relativ ridicată (cca.700m) cât şi
prezenţa rocilor impermeabile spre zonele de obârşie ale cursurilor care alimenteză sistemul,
conferă o oarecare stabilitate parametrilor, reflectată în indicii de varia bilitate ( Qmax/Qmin ), destul
de reduşi precum şi în corelaţiile relativ simple dintre debitele componentelor sistemului.
Grupul de izvoare Certeje, este format din trei surse dintre care cea din mijloc
reprezintă 50% din debitul total ( 1976; 30 l/s ). O marcare efectuată în anul 1968 demonstreză că
apele a două pâraie situate la est de aceste surse contribuie prin intermediul ponoarelor la
alimentarea lor. La 25m aval, prin intrarea Certeje, debitul izvoarelor se adaugă celui existent în
peşteră. Valorile obţinute sunt caracteristice unui sistem (de fapt, un sub -sistem al sistemului
Buhui), cu putere de regularizare redusă, cu rezerve mici şi care modelează foarte puţin informaţia
ploaie. Faptul că debitele sursei nu coboară totuşi sub o anumită limită ( Q = 15 l/s)se datorează
mai mult influenţei reţelei de suprafaţă (prin cele două ponoare) decât contribuţiei zonei
calcaroase la o rezervă propriu -zisă.
Aval de ponoare, cursurile superficiale ale afluenţilor şi ale pârâului Buhui sunt
marcate morfologic p rin înşiruiri de doline foarte alungite, cu trepte antitetice abia schiţate la
capetele aval şi mici zone mlaştinoase, ce demonstrează o activitate hidrogeologică temporară.

PEŞTERA BUHUI (2237/4)

Localizare: Munţii Aninei, Alt. 600m,Valea Buhui.
Dimensiuni: dezv.6547 m, deniv.-50m .
Primele cercetări au fost întreprinse în perioada 1875 -1884 de R. Hoernes şi G. Teglas
(paleontologie) şi prin 1934 -1935 de T.Ottlik (explorare, fotografii). Cercetări complexe au fost
efectuate de V.Sencu (cartare, desc riere, hidrografie), iar între 1961 şi 1972 de L. Botoşăneanu,
Alexandrina şi Ştefan Negrea (biospeologie). La capătul acestei etape de cercetări şi explorări
lungimea galeriilor acestei peşteri era de 3217m. Începând cu anul 1979 peştera intră în atenţia
cluburilor de speologi amatori din Timişoara (Speotimiş, Cristal), fiind descoperite noi galerii care
măresc dimensiunile cavităţii la 6459m lungime, pentru o denivelare de 41m. Scufundători din
România (GESS) şi Cehoslovacia adaugă şi galerii submerse (14 8m, -25m) astfel încât, după
explorările din 1982 şi 1983, pentru cea mai lungă peşteră din Munţii Aninei este anunţată o
dezvoltare de 7282m de galerii pentru o denivelare de 101m (LUPU, 1986, neconfirmat) .
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Galeria principală (2100m), cu secţiuni variabi le, este destul de meandrată fiind parcursă în
întregime de pârâul Buhui (Fig 16). Pe parcurs mai pot fi întâlnite câteva săli mai mari precum şi
câteva laterale scurte. Reţeaua fosilă, descoperită prin escaladarea celor două hornuri din Sala
Urşilor are o lungime de 723m. Până la ieşire, cursul activ al peşterii este intreceptat încă o data
din exterior datorită prăbuşirii unei doline ( Peştera Cuptoare, la capătul unei văi oarbe de cca
150-200m lungime ).Capătul aval al sistemului este reprezentat de intr area Buhui. Cursul de apă
cu un debit mediu de 200 -220 l/s (1976), este barat şi parţial deviat printr -o galerie de aducţiune,
lângă de 1240m până la staţia de prelucrare a apei din oraşul Anina.
Fauna terestră e remarcabilă printr -o specie troglobiontă d e miriapode iar cea acvatică prin mai
multe specii de crustacee minuscule. Săpături mai vechi şi mai noi au scos la iveală oase de Ursus
spelaeus şi Capra ibex.

O marcare efectuată în anul 1977 de V.Sencu ( Ponorul de la Izvarăţ ) demonstrază că
şi o mare parte din flancul vestic al sinclinalului Colonovăţ este drenat tot de Peştera Buhui, restul
descărcându-se prin linia de izvoare de pe versantul vestic al dealului Colonovăţ. Cele două falii
Prolaz reprezintă în acest caz o posibilă linie de demarcaţie în tre sistemul Certeje-Buhui şi zona
de alimentare a grupului de izvoare menţionat mai sus. Apariţia lor la o astfel de altitudine relativă
a fost impusă de limita dintre marnele de Tămaşa şi calcarele grezoase de Gumpina.
Dezvoltarea spaţială a acviferului carstic este ilustrată, în acest caz şi de erupţia din
galeria est de la orizontul 6 al puţului II, erupţie care a avut loc în anul 1940 ( cota relativă a
orizontului faţă de intrare: -710m ). După îndiguire, presiunea s -a stabilizat la 72 atm.
corespunzătoare practic nivelului liniei de izvoare. Debitul de 100 l/s evacuat timp de 17 zile până
în momentul îndiguirii ) în total 150.000m3 ) nu a produs însă pierderi bruşte de suprafaţă ( din
lacul Buhui sau din reţeaua peşterii Buhui ). Această observaţie poa te constitui un argument în
plus pentru considerarea sistemului de falii Prolaz drept linie de demarcaţie între cele două
sisteme (acvifere) carstice analizate.

3.5. Sistemul carstic Izvorul Caraşului
Delimitarea acestui sistem este evidentă datorită izol ării petecului de calcare de vârstă
Barremian-Apţian inferior şi care formează un mic sinclinal suspendat pe şisturi cristaline şi
granite.
Această poziţie favorizeză formarea unor mici cursuri de apă pe rocile impermeabile (
Izvorul Roşu, Ogaşul cu Raci e tc. Pl. 1b ) care, la contactul cu calcarele, se subteranizează prin
ponoare organizate. Trei marcări cu fluoresceină ( 14, 15, 16, Tab.3 ) subliniază contribuţia părţii
sudice a petecului de calcare (şi implicit a cursurilor ce vin de pe rocile eruptive) ce se constituie
astfel în principala zonăde alimentare a sistemului. Limita nordică pare să fie impusă de existenţa
a încă două izbucuri cu debite medii de 3 şi respectiv 12 -13 l/s.
Existenţa unei reţele subterane, accesibilă deocamdată doar pe unele porţ iuni, la
intrarea şi ieşirea apei din sistem (2237/33, 34), explică în parte valorile extreme ale debitelor
măsurate (Tab.4).
Bazinul superior al văii Caraşului cu o altitudine medie 717,35 m , are o suprafaţă de
28,183Km 2 din care 70% o reprezintă rocile necarstificabile. Arealul carstificabil (30%) este
constituit de placa de calcare alungite pe direcţia N -S în care s-a dezvoltat sistemul carstic major
“Izvorul Caraşului“menţionat anterior, precum şi alte două sisteme carstice mult mai reduse ca
amploare dar cu o contribuţie relativ importantă la debitul văii Caraşului. (Pl. 1b).
Măsurătorile efectuate au permis calculul corelaţiilor dintre elementele componente ale
debitului văii Caraş la staţia hidrometrică temporară Jervani. (Tab.9). Aceste corelaţii s unt de tip
liniar, ecuaţiile dreptelor de regresie fiind următoarele:
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Tab. 9: Corelarea debitelor surse -văi în zona Izvorul Caraşului –Jervani
Corelaţia
QFB = 0,324QIC-1,192
QIM = 0,419QIC+9,669
QIM = 0,878QJ-3,758
QIC = 0,191QC+0,116
QJ = 0,216QC+1,596

Coeficient de corelaţie
r = 0,979
r = 0,55
r = 0,971
r = 0,950
r = 0,984

Legenda
IC = Izvorul Caraşului
FC 5= Ferecu Brazilor
C = Caraş (la Jervani)
IM = Izvorul Mare
J = Pârâul Jervani

3.6. Sistemul Peşterii de la Turbină
Amonte de satul Ciudanoviţa, valea Jitinului traversează pe câteva sute de metri
calcarele din sinclinalul Lişava ( în principal calcare de Valea Aninei şi calcare de Brădet )
formând în această zonă un mic tronson de chei. Axul sinclinalului este marcat în versantul drept
printr-o sursă cu caracter permanaent şi un debit mediu de 3 -5 l/s, deasupra căreia (+6m) se află
şi o mică peşteră (2235/11). În celălalt versant, la cota relativă de +2m se află un izvor temporar
ce reprezintă descărcarea unui sistem neimportant din punct de vedere hidrogeologic, dar care a
condus totuşi la formarea unei peşteri de dimensiuni relativ mari.

Fig.17: Peştera de la Turbină

PEŞTERA DE LA TURBINĂ
(2235/20)
Localizare: Munţii Aninei, Dl.Plaveniţa, Valea
Jitin, vers. stg., alt. 260m
Cartare: A.S.”Exploratorii” Reşiţa (KARBAN
.1987).
Dimensiuni: dezv.1056 m, deniv. 41(+33;-8)m.
Cavitatea, reprezentată de o reţea dendritică de
galerii, este evident condiţionată structural,
fiind situată în axul sinclinalului Lişava. Pe
parcursul traseului subteran apar şapte sifoane
dispuse la nivele diferite precum şi alte câteva
galerii inactive ce marchează o etajare
endocarstică (Fig.17). In peşteră pot fi
observate atât forme de coroziune cum ar fi
alveole, marmite, şanţuri de podea şi tavan sau
proeminenţe de xenolite, în timp ce printre
formele de eroziune se pot menţiona nişe de
meandru, nivele şi terase aluvionare. Cavitatea
a trecut şi printr-o fază inactivă din punct de
vedere hidrologic, martore fiind zonele bogat
corecţionate situate chiar în porţiunile c e sunt
temporar inundate la viituri (sifoane).
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3.7. Sistemul carstic Liciovacea -Bigăr
Unul dintre cele mai importante sisteme carstice din munţii Aninei este situat în
versantul drept al râului Miniş (12 km amonte de comuna Bozovici), în apropierea capă tului aval
al zonei de chei de pe această vale, la o altitudine absolută de 370m şi relativă de +20m (Fig.18).
Sursa apare la baza unui abrupt impresionant , de cca. 250m înălţime, abrupt ce
constituie terminaţia nord -estică a unor întinse platouri dolinar e dezvoltate pe calcare de vârstă
Cretacic inferior (Calcare de Plopa superioare şi Calcare de Valea Minişului). Deasupra izbucului,
la +12 m se află deschiderea unei peşteri ( L = 30m, ΔH = -12,5m) ce adăposteşte un lac aflat în
conexiune directă cu resur genţa. Pe o porţiune de 115 m (V. Văleaşca) din apa izbucului s -au
format depuneri masive de tuf calcaros de până la 5-10m înălţime ( Cascada Bigăr ). Întregul
ansamblu de la Bigăr-Coronini ( Paralela 45 ) este declarat Rezervaţie a Academiei Române.
Debitul acestei surse este parţial captat, apa fiind utilizată în bazinele unei păstrăvării situate la 1
km aval.
Într-o primă etapă, zona de alimentare a sursei a fost rel ativ uşor delimitată,
impluvium-ul carstic fiind strict mărginit la est şi la vest de fo rmaţiuni metamorfice sau
sedimentare impermeabile. Limitele nordică şi sudică sunt reprezentate de valea Minişului şi
respectiv cumpăna hidrogeologică cu bazinul Lapuşnicului. In interiorul acestui areal, zona de
alimentare preferenţială este reprezentată de ponoarele din Poiana Liciovacea. Mai multe marcări
cu fluoresceină, efectuate în perioada 1975 -1978, au stabilit că debitele subteranizate în această
depresiune carstică se regăsesc la Izbucul Bigăr (în limba sârbo -croată bigăr = tuf calcaros ).
Distanţele în linie dreaptă dintre ponoare şi izbuc, cuprinse între 3,5 -7 km, au fost parcurse cu
viteze teoretice de 20 -40 m/h. În zona ponorului principal din Poiana Liciovacea au fost cartate
mai multe avene cu adâncimi de 10+57 m, ce demonstrează circulaţia p redominant verticală în
prima parte a traseului.
La suprafaţa de alimentare descrisă mai sus trebuie însă adăugat şi bazinul văii
Golumb. Dinamica procesului de carstificare a condus la subteranizarea treptată şi regresivă a
debitelor văii Golumb astfel î ncât, în acest moment, ultimul sector al acestei văi (situat în
principal pe contactul gresie -calcar)este nefuncţional. Gresia microconglomeratică cu glauconit
(Gresia de Golumb), ce formează umplutura sinclinalului estic, atinge în zona centrală grosimi d e
până la 200m. Comportamentul hidrogeologic al acestei formaţiuni este direct influenţat de
grosimea acesteia astfel încât în zonele laterale (cu grosimi de până la 10m), gresia reflectă
fenomenele proprii rocilor carbonatice (avene, doline, ponoare sau chiar izvoare).
Bazinul văii Golumb dezvoltat aproape în întregime pe gresia cu acelaşi nume este
mărginit la vest de o serie de surse cu debite mici (0,1 -0,5 l/s) ce apar la contactul calcare -gresii,
dar şi de alte câteva surse mai importante a căror apar iţie este probabil influenţată de aliniamentul
tectonic Pleşiva. Dintre acestea, cel mai important este Izvorul Alb (ultimul afluent de stânga al
văii Golumb), cu depuneri masive de travertin (4 nivele de 5 -6m), şi ale cărui debite, măsurate
expediţionar, sunt de 5-50 l/s. Deasupra sursei se află o peşteră de cca. 30m care însă nu
interceptează activul izvorului. Celălalt afluent de stânga, situat amonte de primul, are un debit
asemănător format pe seama mai multor surse dintre care două au debite de 5 -10 l/s şi depuneri
medii de tuf calcaros.
Debitele de pe valea Golumb, măsurate înainte de grupul de ponoare ce asigură
subteranizarea totală se înscriu în intervalul 7 -120 l/s. Poziţia ponorului, nu mult înainte de
confluenţa cu Valea Minişului, a pus la început sub semnul îndoielii apartenenţa acestuia la
sistemul carstic Liciovacea -Bigăr. Pentru a clarifica direcţia drenajului subteran, în octombrie
1994, în ponorul de la Gura Golumbului a fost efectuată o marcare cu In -EDTA (în colaborare cu
IFIN Bucureşti), care a dovedit apartenenţa acestuia la sistem. Aliniamentul Ponor Golumbu -Izvor
Bigăr este punctat de trei avene, identificate în anul 1994, cu adâncimi de până la -45m, care nu
au atins încă nivelul la care este situat drenul principal ( IURKIEWICZ&ROTARU, 1996 ).
Măsurătorile efectuate în perioada 1973 -74 (ISPIF) precum şi în ciclul hidrologic
1994-95 au stabilit pentru această sursă debitele caracteristice incluse în Tab.5.
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3.8. Sistemul carstic al Izbucului de la Colonia V. Minişului
Izvorul de la Colonie este situat la baza unui abrupt de cca.200m ce formează versantul
drept al văii Minişului, la altitudinea absolută de 450m şi relativă de 25m.
Sursa are un aspect vauclusian, apa ieşind dintr -o fisură cu deschidere de 0,5 -1,5m
orientată aproximativ N-V. În aval, din apa sursei s -au depus cantităţi mari de tuf calcaros cu
grosimi de 15-20m, pe o suprafaţă de cca. 600m 2. În aceste depozite au fost identificate trei
peşteri cu lungimi de 9 -10m.
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Fig.18: Sistemul carstic Liciovacea -Bigăr.1. Roci carbonatice; 2. Roci necarbonatice; 3.
Gresia de Golumb; 4. Izvoare (Q >30 l/s); 5. Izvoare (Q=1-30 l/s);7. Doline; 8. Ponoare ; 9
Peştera; 10. Intrare peştera (dupa IURKIEWICZ et. al., 1996)
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Zona de alimentare a sistemului pare să se extindă spre sud -vest fiind reprezentată de
platoul calcaros ce se întinde la sud de Vf. Roşu, platou denumit Padina Cracu Roşu.
Sursa este captată printr -o galerie betonată de cca. 7 -8 m, prevăzută cu un canal, două
bazine de liniştire şi un stăvi lar pentru reglarea debitului, fiind utilizată pentru alimentarea cu apă
potabilă a unei tabere de tineret şi a câtorva case din zonă. Măsurătorile de debit efectuate la etiaj
şi într-o perioadă de viitură au indicat un ecart de variaţie cuprins între 5 l/ s şi 118 l/s. Aceste
măsurători au permis obţinerea unei corelaţii bune cu debitele sursei Bigăr şi o evaluare realistă a
debitului mediu care are o valoare de 53 l/s.
Deasupra sursei, la o altitudine relativă de +85m (+60 faţă de izvor) a fost descoperită
şi cartată o peşteră ce reprezintă reţeaua de galerii aferentă acestui sistem carstic: Peştera de la
Captare. Peştera a fost condiţionată tectonic de sistemul de fisuri de sprijin al liniei de încălcare
Pleşiva, descărcarea fiind impusă şi de fostul nivel de bază local reprezentat de albia Minişului.
(Fig.18).

PEŞTERA DE LA CAPTARE (2233/30)
Localizare: Munţii Aninei,Valea Minişului ,vers .dr.,alt. 519m
Cartare: C.S.”Focul Viu” Bucureşti (PONTA,1979).
Dimensiuni: dezv.960,2 m; deniv.:-50m
Reţeaua de galerii se dezvoltă în calcare de vârstă Oxfordian superior -Kimmeridgian inferior (
Calcare de Valea Aninei ), bine stratificate şi cu intercalaţii stratiforme de accidente silicioase.
Galeriile sunt relativ largi şi destul de bogat concreţionate, cu numero ase lacuri ( Galeria Lacurilor
) a căror nivel şi număr variază funcţie de starea de încărcare a sistemului. Activul peşterii a fost
interceptat în porţiunea de mijloc şi în zona finală , la adâncimi de -50m faţă de intrare.
Morfologia galeriilor precum şi depunerile consistente de argilă de pe pereţii acestora arată că
peştera a fost creată în regim înnecat, regim care se instalează şi astăzi în zonele coborâte ale
peşterii, în perioadele cu precipitaţii.

Fig. 19: Peştera de la Captare (după PONTA, 1979).
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3.9. Sistemul carstic Poiana Roşchii -Lăpuşnicul Mare
Obârşia văii Lăpuşnicul Mare este constituită din 6 surse cu debite diferite înşiruite pe
500m. Cele mai importante sunt sursele 1 şi 3 (76, 78, Tab. 5) care asigură permanenţa debitului
văii.
Sursa Lăpuşnic 3 apare la o altitudine de 480m, de la baza ultimei săritori (cca.20 -30m
înălţime) de pe Valea Ursului, având în momentul cartării un debit de 15 l/s şi o temperatură de
70C. Ea reprezintă resurgenţa debitelor care se pierd 250 -300m aval de contactul impermeabil din
bazinul superior al aces tei mici văi.
Izvorul Lăpuşnic 5, situat la cota 500m, apare de asemenea la baza unei faleze
stâncoase şi are un la etiaj un debit relativ redus, de 2 -3 l/s. O marcare efectuată de Sencu ( Tab.3)
evidenţiază drenajul subteran La Ălbii (ponor situat la limit a sudică a Poienii Liciovacea) -Izvor
Lăpuşnic 5. Trebuie totuşi menţionat că o altă marcare, efectuată în 1965 (BOTOŞĂNEANU et
al., 1965) împinge zona de alimentare mult în interiorul poienii Liciovacea până la ponorul de pe
Ogaşul Scocu (distanţă aeriană 1850m) demonstrat într -o altă perioadă ca fiind în relaţie directă
cu Izvorul Bigăr ( SENCU, 1986). Singura explicaţie plauzibilă (în afara unor erori de prelevare)
ar fi legată de un comportament diferit al ponorului la debite mari sau mici, acestea putâ nd fi
situat pe o zonă de cumpănă hidrogeologică dintre cele două sisteme.
La 250m aval de grupul de izvoare Lăpuşnic 3 -5, în versantul drept al văii, se află
izvoarele Lăpuşnic 6, reprezentate de două surse situate la o altitudine relativă de 7 -8m. Deasupra
surselor, la o altitudine relativă de 25m, se află o peşteră descendentă ce reprezintă o fostă
resurgenţă aparent nefuncţională (posibil caracter de prea -plin temporar).
Sursa Lăpuşnic1, situată la baza aceluiaşi abrupt 400m spre sud, apare dintr -un
grohotiş cu elemente metrice, având un debit de 35 -40 l/s şi o temperatură de 7,2 0C . Pe firul unei
mici văiugi, 25m amonte se află sursa Lăpuşnic 2 (41, Tabel 2) ce reprezintă activul temporar al
unei mici peşteri.
Marcările cu fluoresceină efectuate în per ioada 1995-1996 au stabilit arealul de
alimentare al celei mai importante surse din acest grup ( Izvorul Lăpuşnic1 ), arealul care cuprinde
în afara unor pierderi mai apropiate şi ponoarele cele mai importante din Poiana Roşchii.
Prima dintre marcări a fos t efectuată într-un ponor situat în apropierea ponorului
principal din Poiana Roşchii. La data marcării ( iunie 1995 ), debitul de insurgenţă a fost de 1,5
l/s. Sosirea trasorului (fluoresceină) a fost constantă la sursa Lăpuşnic 1 (40, Tabel 2) după un
interval de 26 ore în care a fost atinsă şi concentraţia maximă. Curba de sosire a trasorului are o
formă asemănătoare unui hidrograf unitar şi reprezintă probabil răspunsul impulsional (pentru
transfer de masă) al unei curgeri de tip piston (Fig.20). În perioada 9-14.06.1995 debitul sursei a
scăzut de la 369 la 174 l/s.
Un alt ponor important mai ales prin faptul că reprezintă o componentă penetrabilă a
sistemului, este Ponorul de la Stâna lui Ivaşcu (sinonom cu Avenul din poiana Roşchii). Această
peşteră cu o lungime cumulată a galeriilor de 1986m şi o denivelare -124m se află în partea de
sud-est a platoului Poiana Roşchii la o altitudine de 895m. Cavitatea reprezintă unul din
colectoarele ponoarelor din zonă, debitul din porţiunea finală fiind de 3 -4 l/s în perioadele de etiaj.
O a doua marcare a fost realizată în Avenul din Poiana Roşchii, debitul de insurgenţă
fiind de 0,5 l/s. Curba de sosire a trasorului este bimodală , cu un tronson terminal mai etalat,
maximul fiind înregistrat după 91 ore tot în surs a Lăpuşnic 1 (Fig.21). Această diferenţă nu poate
fi explicată decât prin scăderea debitelor tranzitate prin sistem, în prima parte a marcării
(Qsursă=138 l/s.)
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Fig.20:Marcare în
Ponorul 4 din Poiana
Roşchii.Restituirea
trasorului la Izvorul
Lăpuşnic1:

Fig.21:Marcare în
Ponorul de la Stâna
lui Ivaşcu.Restituirea
trasorului la Izvorul
Lăpuşnic 1.

Cea de-a treia marcare din Poiana Roşchii a fost efectuată în activul din Peştera
(Avenul) cu Zgârâietur i, activ al cărui debit a fost la data marcării (iulie 1996) de 2 l/s. Această
peşteră, situată în partea de vest a poienii, în apropierea contactului permeabil /impermeabil a fost
descoperită de membri ai clubulu i „Cristal” Timişoara şi este în prezent în atenţia
A.S.”Exploratorii” Reşiţa. Totalul galeriilor explorate până în acest moment este de cca. 3,5 km.
Sosirea trasorului a fost inregistrată dupa 72 ore în acelaşi izbuc Lăpuşnic 1. În urma acestor
cercetări, cărora li se poate adăuga şi descoperirea avenului Explorator (estimat la cca. -100m,
500m lungime), sistemul carstic, Poiana Roşchii -Lăpuşnicul Mare devine unul din sistemele cu
cel mai mare potenţial speologic din întregul areal carstic al munţilor Bana tului.
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PEŞTERA ÎNTUNECOASĂ DIN POIANA ROŞCHII (2232/41)
Sinonime: Avenul din Poiana Roşchii, Ponorul de la Stâna lui Ivaşcu.
Localizare: Munţii Aninei, Dl.Dugin, Valea nr. 8, Alt.880m.
Cartare: A.S.”Exploratorii” Reşiţa (BĂDESCU et al.,1993, nepublicat).
Dimensiuni: dezv.1505,3 m; deniv.-101,2m.
Descoperită şi cartată într-o primă etapă de „Cristal” Timişoara (1982m, -124m),peştera, ca de
altfel întreaga zonă, a intrat ulterior în atenţia A.S.”Exploratorii”Reşiţa. Reţeaua cercetată până în
prezent are o dezvoltare dendritică, fiind organizată pe trei nivele, cu galerii parţial sau total active
(Fig.22). Legătura dintre nivele este facută de puţuri ce nu depaşesc 30m. În galeriile reţelei poate
fi întâlnită majoritatea formelor generate de eroziune, dizolvare, prăbuşire şi depunere. Morfologia
peşterii cuprinde şi câteva săli dintre care cea mai importantă este Sala Exploratorii, o sală de
coroziune regresivă cu dimensiuni de 100/40/20m.

AVENUL EXPLORATOR ( 2232/ ?)
Localizare: Munţii Aninei, Poiana Roşchii, alt.925m
În curs de cartare: A.S.”Exploratorii” Reşiţa
Dimensiuni estimate: dezv.500-600 m; deniv.max:120m.
Morfologia acestei cavităţi, descoperită de ASER, este oarecum diferită de cea a restului
cavităţilor din Poiana Roşchii, prezentând o galerie principală cu foarte puţine diverticole. Cu
toate acestea, este foarte probabil ca şi acest aven să facă parte din sistemul descris anterior. După
un puţ de 20m se ajunge într -o sală cu un diametru de cca. 30m şi o înălţime de cca.50m din care
30m sunt ocupaţi de bolovani. După trecerea prin acest pasaj se ajunge într -o galerie (2-7m
înălţime) foarte meandrată, cu tronsoane puternic înclinate, săritori şi puţuri. Galeria este activă,
cu nivele de eroziune, linguriţe, muchii tăioase etc. dar cu rela tiv puţine sedimente. După 60m de
la intrarea pe această galerie se observă contactul cu gresiile care apar în podea. La adâncimea de
cca.-80m, un puţ de 20m format în gresii este continuat de o galerie de peste 100m de dimensiuni
mari (lăţime 7m, înălţime 10m), dezvoltată de asemenea numai în gresii şi obturată în final de o
prăbuşire masivă.
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Fig. 22: Peştera Întunecoasă din Poiana Roşchii
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PEŞTERA ZGÂRIETURI ( 2232/?)
Localizare: Munţii Aninei,Poiana Roşchii, alt.930m
În curs de cartare: A.S.”Exploratorii” Reşiţa
Dimensiuni estimate: dezv.4 km; deniv.max:200m.
Situată în apropierea avenului Explorator, această peşteră a fost descoperită de clubul „Cristal”
Timişoara fiind în momentu l de faţă în atenţia Asociaţiei ”Exploratorii” Reşiţa ( explorare şi
cartare în curs de desfăşurare ). De la intrarea ce reprezintă ponorul unei mici văi formate pe argile
şi marne, galeriile peşterii cobora într -o pantă uşoară cca. 3 km, după care urmează un şir de
puţuri. Traseul este extrem de meandrat cu secţiuni de 1-2/10 ( diaclază ). Pe parcurs apar mai
multe diverticole precum şi planşee sau galerii suspendate pe cca. 3 nivele. Se constată o
abundenţă de forme caracteristice unui regim vados de curgere cum ar fi terasele şi nivelele de
eroziune. Explorările efectuate până în acest moment permit o estimare a dimensiunilor de cca. 4
km şi până la 200m denivelare.

Măsurători expediţionare simultane efectuate la sursele Lăpuşnic în data de 10.06.1995
au stabilit următoarea repartiţie a debit elor: Q total=296 l/s, Q L1=171 l/s, Q L2=45 l/s, Q L3=25 l/s,
QL4=12,3 l/s. Pentru acelaşi moment, debitul grupului de surse din amonte (Lăpuşnic 3 -6) a fost
de 77 l/s, ceea ce ar conduce la un procent de 26% pentru grupul amonte şi de 74% pentru sursele
aval (57% pentru sursa Lăpuşnic 1). Debitul total măsurat aval de ultimul grup de surse permite
obţinerea valorilor caractersitice pentru întregul grup de surse de la obârşia Lăpuşnicului:
Qmin=0,011m 3/s; Qmax=0,917 m 3/s; Q med=0,144 m 3/s; Qmax/Qmin=83,16;

3.10. Sistemul carstic Răcăjdeanu-Ochiu Beului
Izbucul vauclusian Ochiu Beului situat în partea central vestică a perimetrului, la
confluenţa văilor Beu Sec şi Beuşniţa (alt. 260m), este una dintre cele mai mari surse de acest tip
din România.
Sursa alimenteză submers un lac de formă ovală cu axa mare (orientată E -V) de 25m şi
axa mică de 13m. Adâncimea maximă de 3,6m, este atinsă în zona centrală (SENCU, 1971). În
partea de nord a lacului în versantul calcaros se află un izbuc temporar ce funcţionează numai la
ploi abundente sau în perioada de topirea a zăpezilor.
Izvorul descris reprezintă componenta de descărcare a unui mare sistem carstic.
Componentele de alimentare ale sistemului sunt doar presupuse, neeexistând până în acest
moment nici un drenaj subteran confirmat. Principalele puncte de alimentare organizată a
sistemului ar putea fi ponoarele Răcăjdeanu şi Seleuştiuţa. Ambele ponoare reprezintă puncte de
piereder situate pe traseul văii Beu Sec orientată NE -SV.
Ponorul Răcăjdeanu ( alt. 585m )este situat în bazinul su perior al văii Beu Sec ( în
acest sector, Valea Izvorul Răcăjdeanului ) şi reprezintă subteranizarea debitelor a două surse cu
un debit mediu total de 5 -10 l/s, situate în versantul drept al văii, deasupra cărora se află şi un
izvor temporar cu rol de prea -plin reprezentat de Peştera Răcăjdeana ( dezv.138m;-14,5m ).
Amonte de aceste două surse valea este în general nefuncţională. Ponorul Seleuştiuţa ( alt. 410m
), cu debite de subteranizare la etiaj de 12 -13 l/s, este alimentat în permanenţă de valea cu ace laşi
nume, afluent de dreapta al văii Beu Sec. Debitul permanent al văii Seleuştiuţa se datoreză mai
ales situării acesteia pe marne de Crivina, mai puţin permeabile în acest sector. 400m aval de
confluenţa cu Beu Sec, debitul provenit de pe valea Seleuşti ţa dispare difuz în albia formată pe
calcare de Valea Aninei. Un aport temporar la debitul total al sursei de la Ochiu Beului ar putea fi
reprezentat de Izbucul din Poiana Păuneştilor . Această sursă cu debite de până la 50 -60 l/s este

61

situată în versantul stâng al văii şi are o funcţionare temporară. Tronsonul de pierdere a debitelor
este destul de lung (600 -700m) confirmând caracterul relativ impermeabil al depozitelor din baza
Doggerului.
Deşi nici una din zonele de pirdere menţionate nu a fost marcată, amplasamentul
acestora pe traseul practic rectiliniu descris de valea Beu Sec, pare să confirme ipotza unei
conexiuni directe între toate elementele descrise (PASCU, 1983). În această situaţie, colectorul
principal se confundă cu valea Beu Sec fiind situat , probabil, în profunzime. Deşi în imediata
apropiere a sursei nu a fost identificată nici o fractură majoră, se poate presupune că exurgenţa
este condiţionată tectonic, probabil pe seama unei fracturi intraformaţionale orientate E -V.
Legat de modul de alimentare al sursei, SENCU (1971) menţioneză posibilitatea unei
conexiuni directe între acestea şi unele pierderi de pe Valea Beuşniţei, fără a menţiona însă
amplasamentul acestor pierderi. Valea Beuşniţei, orientată est -vest traversează formaţiunile
sinclinalului Pitulaţi, falia inversă Beu Sec, axul şi flancul vestic al anticlinalului laminat Beu Sec,
după care confluează cu Valea Beului. Contextul tectonic din zonă, în care flancul vestic al
anticlinalului Beu Sec, având în ax depozite practic impermeabil e (Liasic inferior), încalecă peste
flancul estic, pare să împiedice însă orice tranzit de debite dinspre zona Izvoarele Beuşniţei spre
Izbucul Ochiu Beului. Acelaşi context se menţine încă 1 km amonte şi aval astfel încât se poate
considera că o astfel de conexiune este practic imposibilă.
Pe de altă parte, o importantă decroşare a liniei de încălecare Beu sec mută, în acelaşi
timp şi depozitele din axul antivclinalului omonim, creeând premisele unei alimentări dinspre
zona platoului dolinar situat la ves t de vârful Leordiş. O eventuală marcare a Ponorului din
Poiana Florii ar confirma (sau infirma) alimentarea sistemului carstic Răcăjdeanu -Ochiu Beului
dinspre compartimentul estic al faliei Beu Sec stabilind în acelaşi timp şi limita estică a zonei de
alimentare.
Între zonele de alimentare ale acestui important sistem carstic ar putea fi incluse şi
bazinele superioare ale văilor Chichiregiu Mic şi Chichiregiu Mare, foarte largi în acest sector şi
pe care curgerea de suprafaţă este practic inexistentă, con secinţă a unei infiltrări imediate a
precipitaţiilor în subteran.
Perioada de măsurători zilnice de debit efectuată în 1973 -74 conduce la obţinerea
următoarelor debite caracteristice: Q min = 0,156 m 3/s; Qmax = 9,460 m 3/s; Q med = 0,172 m 3/s;
Qmax/Qmin = 60,6.

3.11. Platoul Cărbunari
Unul din importantele platouri carstice din Munţii Locvei este cel pe care sunt situate
satele Ştinăpari şi Cărbunari. Aşa cum s -a mai arătat ( Cap. 1.2.3 ), precipitaţiile infiltrate pe
suprafaţa acestiu platou urmeză iniţia l un traseu vertical ( vezi avenele 2227/5, 2222/74 etc .) după
care, urmând trasee cvasiorizontale divergente se descarcă sub forma unor surse cu debite medii
de 5-8 l/s ce reprezintă izvoarele de obârşie ale unor văi reletiv importante cum ar fi văile cer bului
şi Radimnuţei sau Valea Boiştii. Acestea din urmă are în zona comunei Cărbunari un sector
superior a cărui conexiune cu izvoarele Boiştii a fost demonstrată tot de V. Sencu prin colorare cu
fluoresceină.
O parte din sursele situate în apropierea sa tului ( în partea de vest a acestuia) au
dispărut în urma extinderii lucrărilor de explorare şi exploatare (puţuri şi galerii).
O menţiune specială trebuie făcută pentru zona de descărcare a platoului spre valea
Nerei aval de Conveiu Mic. În această zonă, pe o porţiune de cca. 100m, exiată trei surse al căror
debit total este de cca. 270 l/s. Acest grup de surse este constituit din Izvorul Iordanului (80 l/s) la
care se adaugă alte două surse (140 l/s şi respectiv 50 l/s), în general submerse, puse în evid enţă
de perioada de etiaj a anului 1996 (valorile menţionate pentru debite caracterizează aceeaşi
perioadă de etiaj). Unele puncte de alimentare concentrată a acestui sistem ar putea fi reprezentate
de pierderile permanente sau temporare din bazinul superi or, rămas aproape suspendat, al unor văi
ca Ogaşul Porcului, Ulmu Mare sau ulmu Mic, areal în care au fost identificate mai multe avene
dintre care cele mai importante sunt Avenul Speranţei şi Avenul din Valea Ulmu Mic.
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AVENUL SPERANŢEI (2227/5)
Localizare: Munţii Locvei, Platoul Cărbunari, Dl.Cioaca
Cadranului, alt.455m
Cartare: A.S.”Exploratorii” Reşiţa ( NAGY&RIBARSCHI,1979,
modificat BĂDESCU 1993, nepublicat )
Dimensiuni : dezv.191,7 m; deniv. -80m
Caviatatea debutează cu un puţ aproape vertical, dezvoltat pe o
fractură ce poate fi observată până la adâncimea de -67m, punct în
care este interesectată perpendicular de o altă fractură pe care s -a
continuat formarea avenului până la cota -80 (Fig.23). Aici un
colmataj masiv de blocuri calcaroase ocup ă întreaga secţiune a
puţului care continuă doar morfologic. Şi în cazul acestui aven
acţiunea apelor de infiltraţie a avut loc în două etape diferite care au
determinat formarea unui sistem de puţuri paralele de dimensiuni
inferioare puţului principal, c u secţiuni în majoritate eliptice şi
alungite pe fisură. În majoritatea golului predomină formele de
coroziune: alveole, hieroglife, şanţuri de podea, septe şi arcuri
lamelare.

Fig.23:Avenul speranţei
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AVENUL DIN VALEA ULMUL MIC (2227/74)
Localizare: Munţii Locvei,Platoul Cărbunari,Valea Ulmul Mic,, alt.500m
Cartare: A.S.”Exploratorii” Reşiţa (SURU&DUMITRESCU,1992, nepublicat)
Dimensiuni : dezv.403,4 m; deniv.:102,5m.
Avenul reprezintă o fostă insurgenţă (alt.rel.25m) a văii Ulmul Mic, în prezent atât insurgenţa cât
şi valea în general fiind inactive. Condiţionarea tectonică a avenului are la bază un sistem
conjugat de fracturi care a contribuit la formarea unui ansamblu de puţuri, galerii cvasiorizontale
şi înclinate, săli şi hornuri ( Fig.24). Structurarea pe verticală a avenului la cotele aproximative de 35 şi -80m permite recunoaşterea a două etape majore de formare a acestuia. Modelarea galeriilor
s-a făcut atât în regim înecat cât şi în regim liber şi subaerian. De la intrare până la adâncimea de 35m (Sala Rătăcitului) spaţiile sunt în general mari, generate de procesele de desprindere care au
determinat formarea de cupole de prăbuşire şi tavane în trepte. Urmează un puţ dezvoltat pe o
diaclază pe care predomină coalescenţele de incaziune. De la baza puţului se con tinuă pe o galerie
care după numai câţiva metri interceptează o sală laterală şi un sistem labirintic de galerii şi
hornuri paralele de peste 15m înălţime. Pe galeria principală care se continuă cvasiorizontal, apar
mici meandre, nivele de eroziune, terase aluvionare, însoţite de marmite, linguriţe, şanţuri de
podea şi hieroglife. În porţiunea finală sedimentele se reduc până la dispariţie în timp ce galeria
capătă aspectul unei diaclaze ce devine impenetrabilă şi prin care curge un mic pârâu în
perioadele cu precipitaţii abundente.

3.12. Sistemul Peşterii Gaura Haiducească
Este un exemplu tipic pentru un drenaj „de contact” favorizat de dispunerea
transgresivă, în zonele marginale ale sinclinoriului, a calacrelor de Plopa direct peste fundamentul
impenetrabil (Fig.25).

GAURA HAIDUCEASCĂ (2223/1)
Sinonime: Gaura Turcească.
Localizare: Munţii Locvei, Bazinul Valea Mare, Ogaşul Găurii, vers.drept, alt.488,5m.
Cartare: NEGREA et.al., (1967), completată şi recartată de C.S.”Labirint” Bucureşti
(CONSTANTIN et al.,1987, nepublicat).
Dimensiuni: dezv.1370 m; deniv.69,5(+6;-63,5)m.
Este o cavitate de dimensiuni mari (1380m) străbătută aproape integral de apele pârâului Ogaşul
Găurii, cu un debit mediu de cca. 10 l/s (Fig.26).Apa pătrunde prin deschiderea amon te a peşterii,
situată la 200m aval de contactul dintre Calcarele de Plopa şi şisturile cristaline ale fundamentului
şi reapare la suprafaţă după un traseu (distanţă aeriană) de cca 800m. Cavitatea prezintă trei zone
distincte:sectorul amonte, formată dint r-o sală şi diverticule asociate, dezvoltată în calcarele
masive de Plopa, Galeria de Joncţiune, temporar activă, cu o lungime de cca.450m şi dimensiuni
extrem de reduse, dezvoltată în marnocalcarele hauteriviene şi sectorul aval, format dintr -o galerie
activă dezvoltat pe un sistem de diaclaze – din nou, în calcarele de Plopa. Intrarea amonte permite
accesul într-o sală de dimensiuni apreciabile:180/60/25m ( Sala Mare)a cărei geneză este evident
legată de formarea unui lac de remuu subteran în spatele unui sifon. În acest sens trebuie amintite
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numeroasele diverticule cu aspect de anastomoze prezente de ambele părţi ale cursului subteran
precum şi tuburile freatice din tavan (dintre care unul de mari dimensiuni). Morfologia de
ansamblu este, de altfel, asemăn ătoare cu cea a sălii de intrare din peştera Coiba Mare (Munţii
Bihor) în care acest proces a fost invocat ( BLEAHU, 1974 ). De remarcat treapta bine conturată
care separă actuala „albie majoră” a pârâului subteran de „terasele” acestuia şi care poate fi
atribuită momentului de stabilire a unei curgeri cu nivel liber în galeriile aval.În capătul aval al
Sălii Mari, o falie pune în contact calcarele de Plopa cu marnocalcarele Hauterivianului, mult mai
putin carstificabile. Galeria săpată în aceste depozite a re, în consecinţă dimensiuni mult mai
modeste fiind chiar, periodic, inundată total. Proporţiile cavităţii cresc din nou în sectorul aval
(Galeria Resurgenţei) unde, după o nouă falie, peştera reintră în calcarele de Plopa. Pe acest din
urmă sector reapar speleotemele, cursul principal primeşte un mic afluent (cca 0,5 l/s), după care
la cca. 150m de resurgenţă, o parte din debit se drenează printr -un sorb spre un izvor situat în
albia pârâului , la suprafaţă.

Fig. 25.Sistemele carstice
Gaura Haiducească, Ponorul
Ascuns-Peştera cu Apă de la
Moară şi Poleva (după
CONSTANTIN, sub tipar)
1. Gaura Haiduceascăintrarea amonte;
2. Gaura Haiduceascăintrarea aval;
3. Ponorul Ascuns;
4. Ponorul cu Apă de la
Moară;
5. Ponorul Polevii;
6. Ponorul Poleva
(pentru semenele
convenţionale vezi şi
legenda Pl.1)
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3.13. Sistemul carstic Ponorul Ascuns-Peştera cu Apă de la Moară
Ogaşul Sec, un pârâu cu un debit de cca. 7 -8 l-s (la data marcării) se pierde în imediata
apropiere a contactului dintre şisturile cristaline ale seriei de Sebeş -Lotru şi calcarele de
Plopa într-unul din cele 4-5 ponoare situate în ambii versanţi ai văii şi care sunt active
funcţie de debitele pârâului. Hidrostructura a fost pusă în evidenţă printr -o marcare cu
fluoresceină efectuată în mai 1991 (Tab.3) în Ponorul Ascuns (al doilea ponor aval de
contact) (2223-31).
Descărcarea sistemului se realizează printr -un izvor-afluent dreapta (mică vale în fund
de sac) al văii Poleva ( iunie 1996: Q ponor = 0,5 l/s,Qi zvor = 6l/s), desupra cărui se află
Peştera cu Apă de la Moară ). Colorantul a apărut dupănm21nmore în ac eastă peşteră (240m
dezvoltare), viteza teoretică de tranzit fiind de 95m/h, caracteristică pentru o circulaţie cu
nivel liber. Drenajul este realizat în tul întrgime în calcare de Plopa, traseul fiind probabil
favorizat şi de falia longitudinală Pleşiva.

3.14. Sistemul carstic Poleva
Apele râului Polevii, cu un debit de cca.10 -15 l/s, se pierd la contactul dintre graniţele
de Sicheviţa şi calcarele de Plopa, într -un ponor (2221/14) explorat pe cca.16m. Traseul
subteran scurtcircuitează o buclă (curbă) u n cot al văii Poleva pentru a reapare în sifonul
terminal din Peştera Polevii (distanţă aeriană 350m)

PEŞTERA POLEVA (2221/6)
Sinonime: Peştera cu Apă de pe Valea Poleva.
Localizare: Munţii Locvei, Bazinul Liuborajdea, Valea Polevii vers. Stâng, Alt. 390,0m.
Cartare: C.S.”Speorom” Bucureşti (KLEIN-KIRIŢESCU,1980, nepublicat) completată şi
recartată
C.S.”Labirint” Bucureşti (CONSTANTIN,1992).
Dimensiuni: dezv.951 m; deniv.+14,5 m.
Peştera Poleva este o cavitate de dimensiuni medii străbătută î n cea mai mare parte de un pârâu
subteran cu un debit de 10-15 l/s (Fig. 27). După străbaterea Galeriei de Acces, de dimensiuni
reduse, se pătrunde în galeria principală, largă de 10 -12m şi având înălţimi de 2 -10m. În lungul
acesteia se urmează în amonte p ârâul subteran până la sifonul terminal trecând în trei r ânduri
peste baraje stalagmitice masive . Pe tot acest parcurs pârâul curge printr -un mic „canion” de 1 -2m
adâncime, pe ambele maluri fiind prezente bucle de meandru fosile, părăsite în urma adâncirii
rapide a cursului subteran. Momentul este, fără îndoială legat de captarea apei pe Galeria de
Acces, în urma căreia atât Galeria lui Veverca (aval) cât şi buclele de meandru din amonte au
rămas suspendate. Concreţiunile sunt prezente din abundenţă, în spe cial în buclele fosile:cruste,
scurgeri stalagmitice, baldachine, discuri. Acestea din urmă apar din abundenţă în Sala Disco, în
care se poate trece într-un etaj superior printr-un sistem de hornuri de mici dimensiuni .

În categoria fenomenelor carstice legate de zonele de contact dintre depozitele
sedimentare şi depozitele de contact termic şi metasomatic generate de intruziunile banatice (vezi
Cap.1.2.2) merită amintit Avenul Roşu localizat în zona axială a sinclinalului Moldoviţa, în
calcarele de Valea Minişului şi care sugerează evoluţia unui drenaj stabilit prin rocile de contact
din zona Suvorov-Ogaşul Greci.
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Fig.27:Peştera Poleva (după CONSTANTIN 1992)
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AVENUL ROŞU(2223/29)
Sinonime: Avenul Roşu de la Apele Albe
Localizare: Munţii Locvei, Valea Mare, vers. drept, Alt. 470m.
Cartare: C.S.”Speotimiş” Timişoara ( MORAC, 1989, nepublicat ) completată şi recartată
C.S.”Labirint”Bucureşt i (CONSTANTIN,1991, nepublicat)
Dimensiuni: dezv.235 m; deniv.149m.
Avenul debutează cu un puţ strâmt de 12m şi continuă cu o galerie în pa ntă accentuată, spiralată
care include două porţiuni aproape verticale, de 30 şi respectiv 15m ( Fig.28). Se ajunge astfel întro sală aflată la cota -90. Dincolo de acestea se urmează o diaclază strâmtă şi apoi un tobogan
argilos pentru a ajunge, la -115m, într-o nouă sală de dimensiuni reeduse. În podeaua acesteia se
deschide ultimul puţ (P31) care devine impenetrabil la adâncimea de -149m.
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