
INTRODUCERE

Din punct de vedere fizicogeografic, caracteristica unui peisaj este dată de relief şi vegetaţie, 
iar relieful, la rîndul său, de natura rocii şi de agentul modelator. Amprenta pe care o lasă cel din urmă 
asupra peisajului nu este greu de descifrat şi sînt uşor de distins formele create de vînt, de gheţari, de 
apa curgătoare sau de mare. Mult mai greu este de identificat substratul pe care este edificat un peisaj şi 
trebuie oarecare  experienţă ca să-ţi  dai  seama,  după relief,  dacă un munte este format  din granite, 
conglomerate sau şisturi cristaline. Există, însă, o excepţie, o rocă care, ca nici una alta, îşi impune 
prezenţa în relief din prima clipă, o rocă creatoare de privelişti magnifice şi originale, o rocă cu multă 
personalitate şi cu nenumărate ciudăţenii. Această rocă este calcarul. Şi este atît de aparte, încît dintre 
toate rocile este singura pentru a cărui relief s-a creat un termen special şi căreia i s-a dedicat o întreagă 
disciplină ştiinţifică, ba chiar două, carstologia şi speologia. Lor le este consacrată cartea de faţă.

Calcarul este scos atît de pregnant din rîndul celorlalte roci în ce priveşte modelarea reliefului 
din cauza unei proprietăţi — destul de rar întîlnită la rocile naturale — solubilitatea. Capacitatea unui 
solid de a trece într-o soluţie se întîlneşte, de fapt, la aproape toate substanţele minerale, într-o măsură 
mai mică sau mai mare. Unele minerale, de pildă silicaţii, sînt însă atît de greu solubile, încît procesul 
rămîne nesemnificativ, chiar la scara timpului geologic. În schimb alte minerale sînt atît de solubile, 
încît  dizolvarea  lor  poate  fi  percepută  aproape  cu ochii.  Este  cazul  sării.  Ei  bine,  între  cele  două 
extreme, calcarul ocupă un loc intermediar, plasîndu-se ca solubilitate mai aproape de sare; fără a putea 
fi urmărită cu ochii şi nici măcar cu efecte notabile la scara vieţii unui om, dizolvarea calcarului este 
atît de accentuată la scara timpului geologic, încît are o influenţă covîrşitoare asupra reliefului.

Dar,  în  definitiv,  de  ce  dizolvarea  unei  roci  joacă  un  rol  atît  de  important  în  modelarea 
reliefului? Pentru a răspunde la această întrebare amintim faptul că, dintre toţi agenţii modelatori ai 
scoarţei terestre cel mai important este apa. Apa, cu firişoarele ei mărunte, ce şiroiesc pe pante, dislocă 
solul şi roade rocile, iar cu forţa năvalnică a torenţilor, pîraielor şi rîurilor, adînceşte şi lărgeşte văile. 
Rezultatul final al acţiunii ei este o aplatizare a reliefului, o diminuare a înălţimilor. Motorul acestor 
procese  este  gravitaţia,  care  atrage  in  mod inexorabil  apa  spre  cote  mai  scăzute,  sau,  altfel  spus, 
determină curgerea apei de la înălţime spre părţile joase ale reliefului. Mecanismul este hotărîtor pentru 
rocile insolubile sau foarte puţin solubile. La rocile solubile, apa, atrasă de gravitaţie, mai poate acţiona 
însă şi într-un alt fel, prin dizolvare, ea croindu-şi drum nu  pe deasupra  rocilor, ci  prin  ele. De aici 
decurg două consecinţe: (1) dizolvînd, apa sapă drumuri subterane în rocă, drumuri ce nu sînt in cele 
din urmă altceva  decît  peşterile;  (2)  la suprafaţa  pămîntului  rîurile formează  în mod normal reţele 
hidrografice cu confluenţe şi cursuri tot mai mari înspre aval; în carst, avînd posibilitatea unui drenaj 
subteran,  apele dispar  brusc,  absorbite  fiecare  de cîte  un aşa-numit  punct de pierdere,  fără  să mai 
conflueze între, ele, determinînd sisteme hidrografice închise.

Cele două fapte menţionate, ce reprezintă aspectul subteran sau de suprafaţă a unui singur 
proces, duc la formarea reliefului carstic.

De unde vine acest nume?
Pe la mijlocul secolului trecut, cînd geografia începea să se constituie ca ştiinţă şi cînd relieful 

pămîntului  era  supus unei  atente analize  pentru a  fi  descris,  clasificat  şi  explicat,  s-a  constatat  că 
relieful regiunii Carst din Iugoslavia  (Karst  în limba germană,  Kras  în limba slavonă,  Carso în cea 
italiană) este extrem de original, prezentînd forme cu totul aparte. Curînd s-a văzut că ele se datoresc 
substratului calcaros, apoi s-a constatat că procesul esenţial modelator este dizolvarea, fapt pentru care 
relieful specific datorat proceselor de dizolvare a fost denumit, după numele regiunii unde se află bine 
reprezentat  şi  unde  a  fost  studiat  pentru  prima  dată,  relief  carstic.  S-a  vorbit  apoi  de  procese  de 
carstificare, de forme carstice, de zone carstice etc., termenul căpătînd o accepţiune generală, devenind 
o noţiune ştiinţifică şi o disciplină.

Carstologia este disciplina care se ocupă cu relieful format pe roci solubile, avînd ca atare la 
bază ca agent principal dizolvarea. Ea nu se ocupă însă numai de calcare, ci şi de celelalte roci solubile 
din scoarţă, cum ar fi, de pildă, sarea.

Carstologia  studiază  atît  formele  prezentate  la  suprafaţa  pămîntului  de  terenurile  cu  roci 
solubile, forme cuprinse sub numele de  exocarst,  cît şi pe cele realizate în interior şi care constituie 
endocarstul. 

Disciplina ce  se ocupă  cu studiul  peşterilor  poartă  numele de  speologie.  Speologia este  o 
ştiinţă sintetică cuprinzînd toate aspectele legate de golurile subterane naturale.În acest sens există o 
speologie  fizică,  ce  se  ocupă  cu  formarea,  evoluţia  şi  formele  pe  care  le  îmbracă  sau  le  cuprind 
peşterile, există biospeologia, avînd ca obiect vieţuitoarele ce trăiesc în peşteri, şi antropospeologia, 
menită să urmărească relaţiile omului cu peşterile etc.



Cele două discipline, carstologia^ şi speologia fizică, se suprapun doar parţial. Carstologia se 
ocupă şi de formele de suprafaţă, ce nu fac obiectul speologiei fizice, iar aceasta se ocupă de toate 
problemele ridicate de golurile subterane din punct de vedere geografic, deci şi de cele ce nu intră în 
domeniul carstologiei. Astfel, speologia fizică se ocupă, în afară de problemele de formarea peşterilor 
(speogeneză)  şi de formele îmbrăcate de acestea (speomorfologie)  şi  de circulaţia apei  în masivele 
carstice (speohidrologie) şi de climatul din golurile subterane (speoclimatologia).

Cartea de faţă este o carte de carstologie. avînd ca tel descrierea, clasificarea şi explicarea 
formelor ce iau naştere pe rocile solubile, fiind structurată în trei părţi.

Prima are ca scop stabilirea premiselor ce duc la carstificare şi care sînt în număr de trei: (1) 
prezenţa apei ce determină dizolvarea (factorul chimic); (2) prezenta rocii solubile (factorul litologic), 
şi trebuie accentuat că va fi vorba mai ales de calcare şi mult mai puţin de celelalte roci solubile: (3) 
existenţa căilor de atac utilizate de apă pentru a putea dizolva (factorul structural).

A  doua  parle  este  consacrată  endocarstului.  S-a  dat  o  mai  mare  extindere  acestei  părţi, 
deoarece ea este, în general, mai puţin cunoscută, adevărurile la care a ajuns morfologia endocarstică 
fiind în general recente şi negăsindu-şi încă locul cuvenit în manuale; în acelaşi timp ele suscită un 
mare interes, avînd în vedere avîntul mare luat în ultimul timp de cercetările speologice.

A treia parte se ocupă de exocarst, la scara de detaliu, al formelor individuale, dar şi la aceea a 
marilor  ansambluri,  urmărindu-se  trăsăturile  caracteristice  (tipurile  de  carst)  şi  evoluţia  lor  (ciclul 
carstic). Desigur, în aceste capitole vor fi implicate şi chestiuni de endocarst, în măsura în care peşterile 
definesc tipurile sau stadiile carstice. Tot aici va fi anexat un capitol consacrat carsturilor dezvoltate pe 
roci necalcaroase, precum şi unor forme pseudocarstică, asemănătoare celor carstice, dar avînd la bază 
alte fenomene. O succintă prezentare a carstului din punct de vedere al valorificării economice încheie 
lucrarea.

I. PROCESELE DE CARSTIFICARE

I. APA LA LUCRU

a. Rocile şi solubilitatea
Scoarţa Pămîntului este alcătuită din roci foarte variate, distingîndu-se cîteva mii de specii, 

deosebite prin compoziţie chimică, alcătuire mineralogică, structură şi geneză. Din ultimul punct de 
vedere, geologii deosebesc trei feluri de roci:
— rocile eruptive, formate prin solidificarea şi cristalizarea topiturilor existente în scoarţa Pămîntului 

(de exemplu granitele sau bazaltele);
— rocile sedimentare,  formate prin depunerea unui material preexistent. Ele se împart în mai multe 

grupe:
— rocile  detritice  (de  sfărîmare),  născute  din  distrugerea  scoarţei  de  către  agenţi  fizici  cum sînt 

ploaia, vîntul şi apa curgătoare (dezagregare),  sau chimici (alteraţie).  Sfărîmăturile de rocă sînt 
transportate de ape în bazinele marine său oceanice, unde se depun şi se cimentează, dînd naştere 
conglomeratelor, gresiilor şi argilelor;

— rocile chimice (de precipitaţie) iau naştere prin depunerea dintr-o soluţie a diferitelor minerale (de 
pildă sarea, gipsul);

— rocile  organice  iau  naştere  datorită  vieţuitoarelor,  fie  din  acţiunea  lor  vitală  (roci  biogene,  de 
exemplu  chihlimbarul),  fie  prin  acumularea  chiar  a  corpurilor  diferitelor  vieţuitoare  (roci 
organogene, de exemplu cretă, cărbunii);

— rocile metamorfice (de transformare) rezultă din celelalte grupe prin recristalizare la mari adîncimi 
şi presiuni în scoarţa pămîntului (de exemplu şisturile cristaline, marmura).

Între fenomenele ce au loc la suprafaţa Pămîntului, dizolvarea rocilor şi a mineralelor ocupă 
un loc însemnat. Capacitatea unei substanţe de a se dizolva poartă numele de solubilitate. Solubilitatea 
depinde de substanţa dizolvată, de lichidul în care se face dizolvarea (numit solvent) şi de condiţiile de 
desfăşurare  a procesului  (temperatura  şi  presiunea  mediului).  În  natură solventul  obişnuit  este  apa, 
diferind după gradul de încărcare cu substanţe dizolvate. Pentru sare, de exemplu, apa de rîu este un 
solvent mai bun decît apa de mare, care, cuprinzînd deja o cantitate de săruri, are o putere mai redusă 
de  dizolvare,  ajungînd  mai  repede  la  saturaţie,  adică  la  capacitatea  maximă  de  a  cuprinde  săruri 
dizolvate. Tot aşa apa de izvor diferă de apa de rîu, iar aceasta de cea de ploaie.

Solubilitatea  este  o  caracteristică  a  oricărei  substanţe.  De aceea  şi  mineralele  şi  rocile  ce 
alcătuiesc scoarţa Pămîntului se pot împărţi în insolubile, greu solubile sau puternic solubile. Primele 
două categorii sînt greu de distins, deoarece ceea ce se determină în experienţele de laborator nu este cu 
totul valabil şi în natură, unde rocile sînt supuse proceselor la altă scară dimensională şi de timp. Aşa, 



de  pildă,  cuarţitele,  roci  formate  numai  din  bioxid  de  siliciu,  se  dovedesc  complet  insolubile  în 
experienţele de laborator, dar au fost descoperite în Podişul Brazilian forme clare carstice de dizolvare 
pe cuarţite ce au stat expuse unui climat extrem de cald şi umed timp de peste un miliard de ani! Fiind 
cazuri rar întîlnite, în linii generale se vorbeşte de roci insolubile şi de roci solubile. Ultimele pot fi 
restrînse doar la două grupe: evaporitele şi carbonaţii.
Evaporitele sînt rocile chimice de precipitaţie ce rezultă din evaporarea unei soluţii, respectiv din apa 
de mare. Din categoria lor fac parte anhidritul, gipsul şi sarea. A doua grupă o formează carbonaţii, roci 
constituite  din  minerale  carbonatice.  Acestea  sînt:  calcitul  (carbonatul  de  calciu),  magnezitul 
(carbonatul de magneziu), sideritul (carbonatul,de fier), rodocrozitul (carbonatul de mangan), witheritul 
(carbonatul de bariu) etc;, precum şi doi carbonaţi dubli, dolomitul (carbonatul de calciu şi magneziu) 
şi arikeritul (carbonat de fier şi magneziu). Dintre ele cel mai important este calcitul. căci formează 
calcarele.
Calcarul est»- o rocă sedimentară ce ia naştere în procese chimice, biogene şi organogene, putînd apare 
şi sub formă metamorfică (marmura).  Se consideră că din volumul total  al  rocilor sedimentare din 
scoarţa Pămîntului, aproximativ un miliard km3, a şasea parte o reprezintă rocile carbonatice, calcarului 
rpvf-nindu-i circa 300 milioane km3, pe locul doi
10
îl situîndu-se dolomitul. Calcarul s-a format în tot trecutul
geologic  al  Pămîntului  depunîndu-se  în  medie  cîte  10—20  cm  pe  mileniu.  El  formează  masive 
importante,  cum ar  fi  la  noi  Piatra  Craiului,  munţii  Trascău,  o  bună  parte  a  munţilor  Cernei,  ai 
Banatului, Bihorului şi Pădurea Craiului, iar peste hotare adevărate  lanţuri montane cum sînt Alpii 
Calcaroşi de Nord şi Alpii Dinârici. Calcarul este întîlnit şi ca ciment al rocilor detritice (conglomerate 
sau gresii calcaroase), acestea putînd, prin dizolvare, să genereze forme carstice.

A doua rocă carbonatică importantă este dolomitul, format din mineralul cu acelaşi nume, ce 
ia  naştere  fie  prin  precipitare  directă  din  apa  mării,  fie  prin  procese  chimice  ulterioare  depunerii 
calcarului, ce duc la înlocuirea parţială a ionului de Ca cu cel de Mg. Dolomitele ocupă şi ele suprafeţe 
întinse  pe  glob  (la  noi  în  ţară  ele  generează  carstul  din  munţii  Poiana  Ruscă,  iar  peste  hotare 
interesantul  platou carstic  cu  forme specifice  de  la  Montpelier-le-Vieux,  Masivul  Central  Francez, 
Causse Noir). 

Deoarece evaporitele, precum şi rocile detritice cu ciment calcaros vor forma obiectul unui 
capitol aparte, în cele ce urmează ne vom ocupa de calcare. De menţionat că atunci cînd ne referim la 
calcare înţelegem în general şi dolomitul şi marmura.

Pentru a  înţelege  modul în care  iau naştere  şi  sînt  apoi supuse carstificării  calcarele,  este 
necesar să facem o scurtă incursiune în lumea reacţiilor şi a formulelor chimice.

b. Reacţiile de dizolvare
Procesul de dizolvare cel mai simplu este cel de disociere într-un solvent al unei sări în ionii 

componenţi. Aşa, de pildă, sarea (Na CI) se desface în apă în ionii ce rămîn încărcaţi cu cîte o sarcină 
electrică pozitivă şi negativă:

Na Cl —> Na+ + Cl-.

La alte substanţe, dizolvarea nu este o simplă disociere a moleculei în ioni, ci o combinare a 
acestora cu un solvent. Astfel, acidul clorhidric (HCl) nu se dizolvă pur şi simplu în apă după formula: 

H Cl —> H+ + Cl-, 

ci reacţionează cu apa astfel:

H Cl+ H20 —> H30+ + Cl-, 

ionul H3O dînd caracterul acid al soluţiei.

Dizolvarea carbonatului de calciu (a calcarului) ar trebui ca se facă după formula:

Ca C03 —> Ca++ + C03
--

În realitate o astfel de dizolvare nu are loc în apa şi ne putem convinge uşor de acest lucru 
punînd o bucăţică de calcar în apă distilată, care să nu vină în contact cu aerul. Nu se observă nici o 
dizolvare. Dacă calcarul este pus însă sub un curent de apă în contact cu aerul, după un timp, de altfel 



destul de lung, el este dizolvat parţial de apa. Aceasta se întîmplă, deoarece dioxidul de carbon cu apa 
dă acid carbonic:

C02 + H20 —> H2 C03 (acid carbonic).

Or, acidul carbonic atacă calcarul, transformîndu-l în dicarbonat de calciu solubil în apă:

Ca C03 + H2CO3 —> Ca(C03H)2 

(calcar      (acid           (dicarbonat de 
            insolubil)   carbonic)    (calciu, solubil)

Deci, reacţia completă este următoarea:

Ca C03 + C02 —> H20 Ca(C03H)2, 
(calcar) (dioxid (apă) (dicarbonat de calciu) 
           de carbon)

Dizolvarea calcarului de către apă depinde, deci, de prezenţa dioxidului de carbon în apă. Cu 
cît este mai muit C02 în apă cu atît se formează mai mult acid carbonic, care dizolvă mai mult calcar. 
Cum totul depinde de cantitatea de CO2 din apa, să ne ocupăm puţin de el.

c. Rolul dioxidului de carbon
Dioxidul de carbon se află totdeauna în aer, de unde trece, într-o anumită cantitate, în apă, 

unde o parte se combină cu apa pentru a da acid carbonic, cealaltă parte rămînînd dizolvat fizic. Există 
astfel un echilibru între C02 din aer, cel dizolvat în apă (zis liber) şi cel combinat în acid carbonic. De 
obicei majoritatea dioxidului de carbon din apă este doar dizolvat, cel combinat în acid carbonic fiind 
în mică cantitate, fapt pentru care soluţia are un caracter slab acid. Există un echilibru între dioxidul de 
carbon din aer şi cel din soluţie, liber şi combinat, pentru anumite condiţii de temperatură şi presiune şi 
pentru o anumită cantitate de COa din aer. Ce se întîmplă dacă parametrii de mediu se schimbă?

1. Pentru o temperatură şi o presiune constantă există în soluţie o cantitate determinată de C02 

(liber şi combinat). Dacă în aer creşte cantitatea de C02, acesta va trece într-o mai mare cantitate în apă, 
unde va dă mai mult CO2 liber şi mai mult C02 legat în acidul carbonic, ceea ce duce la o creştere a 
caracterului acid al soluţiei. Între C02 din aer şi cel total din apă rămîne însă un raport constant.

2. Să ne închipuim acum că în aer este o cantitate constantă de C02 şi că presiunea este de 
asemenea  constantă,  dar  se  schimbă  temperatura  apei.  La  o  temperatură  mai  coborîtă  apa  are 
capacitatea să se combine cu mai mult dioxid de carbon, dînd mai mult acid carbonic. Pentru aceasta 
are nevoie de C02, pe care nu-l ia însă din aer, căci echilibrul dintre C02 şi cel total din apă nu se 
schimbă,  ci  îl  ia  din dioxidul  de carbon dizolvat,  între  C02 dizolvat  şi  cel  combinat  va fi  deci  un 
echilibru, cu treceri dintr-o parte în alta după cum va scădea sau va creşte temperatura.

3.  Acelaşi  lucru  se  întîmplă  şi  dacă  se  schimbă  presiunea  aerului  fără  ca  să  se  schimbe 
cantitatea de C02 din aer sau temperatura. La o ridicare a presiunii, apa are o capacitate mai mare de a 
se combina cu C02, pe care-l va lua din cel liber, nu din aer, astfel că la o ridicare a presiunii va exista 
mai mult acid carbonic în apă, deşi raportul dintre C02 din aer şi cel din apă (liber + combinat) este 
acelaşi.

De aici o primă concluzie:
Cantitatea de acid carbonic din apă creşte cînd în aer este mai mult dioxid de carbon, and  

scade temperatura şi cînd creşte presiunea.
Ce se întîmplă cu calcarul aflat într-o apă, unde există dioxid de carbon şi, deci, acid carbonic? 

Acesta atacă carbonatul de calciu şi-l transformă în dicarbonat de calciu. Carbonatul, calcarul solid, se 
va transforma treptat în dicarbonat, care este solubil. Se pune întrebarea, cît calcar va fi dizolvat de apă, 
cît din el va fi atacat de acidul carbonic? Aceasta depinde de cantitatea de acid carbonic aflată în apă,  
căci întreg acidul carbonic existent se va combina cu calcarul, dînd dicarbonatul de calciu. Ştim însă că 
acidul carbonic depinde cantitativ de C02 dizolvat în apă, ele stînd într-un echilibru. Prin combinarea 
acidului carbonic cu calcarul, echilibrul se strică. Pentru restabilirea lui, o parte din C02 dizolvat se va 
combina cu apa, dînd acid carbonic. Efortul este insă inutil, căci acidul carbonic atacă imediat calcarul, 
dînd din nou dicarbonat şi echilibrul iar se strică. Pentru restabilire, mai trece o parte din CO2 dizolvat 



în acid carbonic, dar acesta se combină iar cu calcarul şi iar se strică echilibrul, şi aşa mai departe.
Se pune din nou problema: cît va continua această reacţie? Răspunsul ar părea simplu: atîta 

timp cît există CO2 dizolvat. În realitate nu tot CO2 trece în acid carbonic, ci mai rămîne o parte cu rolul 
să  echilibreze  soluţia  (el  stă  în  echilibru  cu dicarbonatul  dizolvat).  Tot  ce  este  peste  necesarul  de 
echilibru  este  însă  luat  necombinat  în  acid  carbonic,  care  imediat  se  combină  cu  calcarul  şi  dă 
dicarbonat.  Acest  „tot  ce este  peste  necesarul  de echilibru"  este,  deci,  cel  important  în  dizolvarea 
calcarului, aici el atacă calcarul, fapt pentru care este denumit „C02 agresiv". Prin epuizarea lui nu se 
mai poate forma acid carbonic, iar odată consumat întregul acid carbonic disponibil prin combinarea cu 
calcarul,  acesta  nu  va  mai  putea  fi  atacat  mai  departe.  Aşadar  „dizolvarea  calcarului"  depinde  de 
cantitatea de C02 agresiv din apă. Cînd el nu mai există, nici calcarul nu mai este atacat. Soluţia este în 
echilibru şi se zice că este saturată.

Ajungem cu aceasta la a doua concluzie importantă: calcarul este dizolvat atît timp cît există  
CO2 agresiv, adică CO2 dizolvat peste necesarul de echilibru.

În definitiv, într-o apă în contact cu aerul şi în care este calcar există 4 feluri de C02:
— CO2 legat — din carbonat (din calcarul solid); 
— CO2 semilegat — în dicarbonat (dizolvat ca atare);
— CO2 —   de echilibru – în soluxie ca C02, dar inert, fără să intre în reacţie

— liber agresiv –  în soluţie,  cu o existenţă efemeră,  căci  imediat ce dă de 
calcar îl atacă, dînd dicarbonat.

Cînd soluţia este  în echilibru,  este saturată,  nu există  decît  primele trei  feluri  de  CO2.  Ea 
devine agresivă cînd apare al patrulea tip datorită căruia începe dizolvarea calcarului. Există însă şi 
dezechilibrarea  inversă,  cînd  CO2-ul  de  echilibru  nu  mai  este  suficient  pentru  a  ţine  în  soluţie 
dicarbonatul dizolvat, ceea ce duce la precipitarea calcarului. Dezechilibrarea unei soluţii saturate se 
datorează modificării parametrilor de mediu şi există şase cazuri simple, trei ducînd Ift dizolvarea, iar 
trei la depunerea calcarului.

d. Dizolvarea şi precipitarea calcarului în natură

1. Dacă într-o soluţie în echilibru pătrunde o nouă cantitate de C02, el va fi dizolvat, va trece în 
acid carbonic, acesta va ataca calcarul şi-l va dizolva, dînd dicarbenat. Orice cantitate în plus de C02 va 
fi, deci, CO2 agresiv şi va avea ca efect o dizolvare în plus a calcarului. Care este efectul practic al unui 
astfel de proces?

În general aerul are un conţinut mediu constant de C02 şi anume 3 părţi C02 la l 000 părţi aer, 
adică 0,03%. În sol, în jurul rădăcinilor de plante, din cauza diverselor reacţii biochimice, conţinutul 
aerului în C02 poate creşte pînă la 10%. Apa de ploaie trecînd prin sol se va îmbogăţi în aşa măsură cu 
C02, încît va avea puterea să dizolve dintr-un calcar subiacent pînă la 0,5 grame la litru de apă faţă de 
0,16  grame  la  litru  cît  ar  fi  putut  dizolva  dacă  nu  era  vegetaţia.  Faptul  este  vizibil  în  regiunile 
calcaroase, unde anumite plante, care acumulează CO2 în pămînt, pot face adevărate găuri în calcar. O 
apă  astfel  încărcată  cu  C02,  pătrunsă  în  masivul  de  calcar,  determină  o coroziune  intensă,  mărind 
crăpăturile şi ducînd la formarea peşterilor.

Aşadar  să  reţinem primul  caz:  creşterea  cantităţii  de  CO2,  prin  aport  din  afara  soluţiei,  
determină o mai puternică dizolvare a calcarului.

2.  Şi  fără  să  intervină  C02 în  plus,  echilibrul  existent  se  poate  strica  prin  modificarea 
condiţiilor fizice. S-a văzut că în apa cu C02 (fără calcar), cantitatea de acid carbonic creşte o dată cu 
scăderea temperaturii. Echilibrul se stabileşte în favoarea acidului carbonic şi în dauna dioxidului liber, 
care se împuţinează. Dacă este şi calcarul prezent, soluţia anterior saturată devine agresivă dizolvînd 
calcar  în  plus.  Aceasta  se întîmplă  pe seama dioxidului  de echilibru  inert,  parţial  devenit  agresiv, 
trecînd în acid carbonic.  Cu cît  este  temperatura mai joasă,  cu atît  este necesar  mai puţin CO2 de 
echilibru, posibilitatea de dizolvare a calcarului crescînd. Ce înseamnă aceasta din punctul de vedere al 
formării peşterilor?

Dacă într-un masiv de calcar pătrunde pe o crăpătură apă de ploaie cu o cantitate oarecare de 
C02, calcarul începe să fie dizolvat pînă ce soluţia se saturează. Pătrunzînd însă mai adînc în masiv, apa 
ajunge într-o zonă mai rece,  devenind astfel  din nou agresivă şi dizolvă în continuare calcarul.  De 
aceea, apa pătrunsă în calcar nu-şi pierde decît cu greu puterea de dizolvare, căci, deşi se încarcă din ce 
în ce mai mult cu dicarbonat, ea se şi răceşte, rămînîndu-i prin aceasta puterea de dizolvare.

3.  În  cazul  al  treilea  nu  se  schimbă  temperatura,  ci  presiunea.  La  o  presiune  scăzută,  o 
cantitate  oarecare  de COa ţine în  echilibru o cantitate  mai  mică de dicarbonat  decît  la  o  presiune 



ridicată. Prin mărirea presiunii este, deci, eliberată din funcţia sa de „echilibrant" o cantitate de CO2 

devenită agresivă şi care, unindu-se cu apa, dă acid carbonic ce va ataca calcarul. Mai pe scurt, prin 
mărirea presiunii, calcarul va fi dizolvat mai puternic.

Şi acest fapt are o mare importanţă în formarea peşterilor. Dacă apa de ploaie a pătruns pe o 
crăpătură,  ca  în  cazul  precedent,  ea  dizolvă  calcarul  şi  are  tendinţa  să  se  satureze.  Pe  măsură  ce 
pătrunde însă mai adînc, deasupra se adaugă noi cantităţi de apă care fac ca presiunea în capătul de jos 
al coloanei să crească, deci şi puterea de dizolvare. Faptul are o importanţă şi mai mare decît scăderea 
temperaturii, căci dacă într-un masiv de calcar la un moment dat temperatura nu se mai schimbă şi apa 
ajunge la saturaţie, în schimb presiunea creşte necontenit, cu cît pătrunderea apei este mai adîncă. De 
aceea, apa care intră într-un masiv de calcar, deşi dizolvă încontinuu, nu-şi pierde, practic, puterea de 
dizolvare atît timp cît pătrunde pe canale înguste pe care le umple complet.

4. Dacă dintr-un motiv oarecare ar scădea cantitatea de CO2 din atmosferă, echilibrul dintre 
CO2 din aer şi cel din apă s-ar strica. Pentru restabilire, o parte din CO2 din apă ar trece în aer. Cum 
singurul CO2 disponibil din apă este cel de echilibru, acesta va ieşi din soluţie. În momentul acela însă, 
lipsind CO2 care să ţină în soluţie o parte  din dicarbonat,  acesta  se va desface în acid carbonic şi 
carbonat. Carbonatul se va depune sub formă de calcar, iar acidul carbonic se va desface în H2O şi CO2, 
cel din urmă devenind CO2 de echilibru pentru restul de dicarbonat. Cu alte cuvinte, prin extragerea de 
CO2 din soluţie se depune calcar.

În natură fenomenul descris este greu de imaginat, căci nu există motive pentru care să scadă 
cantitatea de CO2 din atmosferă. Totuşi, sub o altă formă, reacţia are loc şi anume prin extragerea de 
CO2 dintr-o soluţie de către plante, ceea ce duce la depunerea calcarului. În felul acesta se formează o 
parte din calcarele biogene din tufurile calcaroase.

5. Experimental s-a constat că într-un litru de apă, la o temperatură de 10°C, 25 grame de CO2 

dizolvat echilibrează, ţinînd în soluţie, 108 grame dicarbonat. La o temperatură de 30°C aceleaşi 25 
grame de CO2 ţin în soluţie  numai  87 grame de dicarbonat.  Dacă o apă cu dicarbonat  dizolvat  se 
încălzeşte de la 0 la 30°, 21 grame de dicarbonat nu mai pot exista ca atare şi se vor desface în părţile 
componente, acidul carbonic şi dicarbonatul. Acidul carbonic se desface la rîndul său în apă şi CO2. 
Acesta din urmă se va adăuga la cele 25 grame CO2 de echilibru, astfel că în soluţie vor fi ţinute mai 
mult  de 87 grame de dicarbonat,  dar  totuşi  o  cantitate  mai mică decît  cele  108 grame iniţiale.  În 
momentul cînd soluţia se va echilibra, va exista un surplus de carbonat, ce se va depune sub formă de 
calcar.

Cum se desfăşoară în natură reacţia de mai sus?
O apă subterană,  foarte  rece şi  saturată  cu dicarbonat,  iese la zi  printr-un izvor.  Afară se 

încălzeşte, iar la gura izvorului se depune calcarul care nu mai poate fi ţinut în soluţie ca dicarbonat. 
Aceasta este a doua cauză ce duce la depunerea de tufuri calcarose la gura izvoarelor.

6. S-a văzut în cazul 3 că o creştere a presiunii are ca efect mărirea solubilităţii calcarului. În 
cazul invers, al scăderii presiunii, este necesară o cantitate mai mare de CO2 de echilibru, pentru a ţine 
în soluţie dicarbonatul. Cum nu există CO2 în surplus, o parte din dicarbonat nu va mai sta în soluţie, el 
se va desface, ceea ce va duce la depunerea calcarului.

În natură fenomenul are loc tot la izvoarele din calcar,  cînd apa vine cu presiune mare pe 
canalele din masiv. Ieşind la zi, presiunea apei scade la presiunea atmosferică, iar la gura izvoarelor se 
va depune calcarul. Acelaşi lucru se întîmplă şi în peşteri, cînd apa, venită cu presiune prin diferite 
crăpături, ajunge într-un gol mare subteran. Aici presiunea scăzînd brusc, se depune calcarul sub forma 
diferitelor concreţiuni.

* * *
Pentru formarea peşterilor sînt, deci, importante primele trei reacţii, căci ele duc la dizolvarea 

calcarului. Ele nu sînt însă singurele adăugîndu-se încă alte două, care nu sînt însă procese primare, ci 
complexe, rezultînd din însumarea unor condiţii particulare.

e. Alte două procese de dizolvare a calcarelor

1.  Un fenomen chimic,  pus  nu de  mult  în  evidenţă,  dar  după  unii  autori  hotărîtor  pentru 
procesele endocarstice este coroziunea de amestec. Ea a fost dedusă de cercetătorul elveţian A. Bogli, 
în anul 1964, pe baza unei diagrame în care sînt trecute curbele de agresivitate a două ape încărcate în 
mod diferit cu carbonat de calciu (fig. 1). Se constată că în momentul amestecului, chiar dacă ele erau 
saturate,  rezultă  un surplus  de  CO2 ce  face  soluţia  de amestec  din nou agresivă.  Acelaşi  lucru  se 
întîmplă şi dacă se întîlnesc două ape saturate, dar aflate la temperaturi diferite sau la presiuni diferite. 



Coroziunea de amestec oferă numeroase posibilităţi de explicare a unor fenomene rămase pînă acum 
destul de enigmatice. Aşa, de pildă, într-un masiv de calcar, o apă agresivă pătrunsă pe un canal, chiar 
dacă  se  răceşte  şi  chiar  dacă  este  supusă  unei  presiuni  crescînde,  pînă  la  urmă  tot  se  saturează 
nemaiputînd să lărgească şi să lungească canalul în care se află. Cu aceasta carstificarea este blocată, 
căci nu se poate instala un drenaj continuu prin masiv. Intersectarea unor fisuri cu ape aflate la alt nivel 
de saturare, sau la altă temperatură, face posibilă reluarea coroziunii, deschizînd practic acesteia noi 
posibilităţi, oricît de departe de suprafaţă şi oricît de profund ar acţiona.

2. Un alt proces de coroziune, cunoscut de mult, dar căruia de-abia în ultimul timp i s-a dat 
cuvenita  atenţie,  este  cel  datorat  vieţuitoarelor,  de unde şi  numele de  coroziune biochimică.  El se 
bazează pe faptul că unele bacterii sînt implicate în reacţii chimice în care joacă rolul de catalizatori, 
accelerînd sau făcînd posibile unele reacţii. Cazuri clasice sînt precipitarea fierului său a sulfului prin 
intermediul unor bacterii autotrofe. Or, dacă, de pildă, într-o peşteră există pirită, apa conţinînd bacterii 
sensibile la prezenţa fierului (ferobacterii) va determina oxidareâ piritei şi depunere de gips, precum şi 
eliberare de acid sulfuric şi de C02, produse ce determină o puternică acţiune corozivă.

Fig 01
Pe de altă parte microflora are o mare capacitate de dizol-. vare a rocilor, datorită sistemului 

catalitic enzîmatic de care dispune (producere de acizi şi C02), proprietate utilizată în ultimul timp în 
extragerea din anumite roci a compuşilor minerali. Or, s-a constatat că mediul cavernicol este foarte 
bogat în microorganisme (22 milioane de bacterii la un gram de mîl de peşteră), ce sînt virtuali agenţi 
de dizolvare. Microorganismelor le poate reveni astfel un rol mult mai important decît s-a crezut pînă 
astăzi în excavarea marilor goluri subterane, aşa cum sînt tentaţi să creadă unii cercetători, dar rămîne 
ca studii de detaliu, mai ales cantitative, să arate în ce măsură acest lucru este adevărat.

În concluzie, din reacţia apei, a dioxidului de carbon şi a calcarului, în condiţii variabile de 
mediu, rezultă depunerea şi dizolvarea calcarului, după cum urmează:

Calcarul se depune :
— cînd din soluţie este extras C02; 
— cînd creşte temperatura soluţiei; 
— cînd scade presiunea aerului. 

Calcarul se dizolvă :
— cînd creşte cantitatea de C02 în aer;
— cînd scade temperatura soluţiei; 
— cînd creşte presiunea aerului: 
— cînd se amestecă două soluţii de concentraţie sau temperatură diferită; 
— cînd sînt prezente microorganisme.

Aceste  procese  ne  permit  să  răspundem  la  două  întrebări  importante:  cum  se  formează 
calcarele ca roci componente ale scoarţei terestre şi cum sînt ele modelate de apele de la suprafaţa 
Pămîntului, adică cum iau naştere formele carstice.

2. FORMAREA CALCARELOR

Calcarele se formează în trei moduri deosebite:
— prin depunere  chimică,  proces  realizat  fără  participarea  vieţuitoarelor,  de 
unde numele de calcare anorganice;
— prin depunere chimică determinată de procesele biologice ale vieţuitoarelor, 
fapt evidenţiat de termenul de calcare biogene;
— prin  acumularea  resturilor  de  organisme  calcaroase,  fapt  exprimat  prin 
numele de calcare organogene.

Prima categorie intră în grupa rocilor sedimentare de precipitaţie chimică, celelalte două în 
grupa rocilor sedimentare organice.

a. Calcarele anorganice
1. Sîntem la marginea mării. Furtuna este în toi. Vîntul ridică valuri gigantice şi le prăvale 

peste plajă, ducîndu-le departe pe uscat. Apa se strînge în depresiuni ale reliefului, de unde nu se mai 
întoarce în mare,  astfel  că după ce a  încetat  furtuna,  uscatul  din jurul  ţărmului  este  împestriţat  cu 
ochiuri de apă ce pot atinge însă mărimea unor lacuri cu apă puţin adîncă. Apare soarele şi, jucîndu-se 
în undele apei, o evaporă treptat. După ce apa a dispărut, pe fundul depresiunilor inundate rămîne o 
pojghiţă albicioasă, de cîţiva milimetri grosime, formată din sărurile conţinute de apa de mare, depuse 
ca substanţe solide. Apa conţine nenumărate săruri, inclusiv carbonatul de calciu, cel mai puţin solubil, 



ce se depune de aceea primul, urmat de celelalte săruri (de sodiu, potasiu etc.). Totuşi, nu în felul acesta 
iau naştere masivele de calcar, carbonatul de calciu fiind în apa marină în cantitate mică în raport cu 
celelalte săruri. Dacă ne închipuim însă că procesul are loc la marginea unui lac sau a unui rîu cu apă 
dulce ce conţine o cantitate mare de carbonat de calciu, atunci el se poate acumula în timp, dînd un 
depozit de calcar lacustru. Astfel a luat naştere, de exemplu, calcarul de Catanga din Brazilia, gros de 
30 cm.

2.  Calcarele  anorganice  se  pot  forma  şi  prin  precipitarea  carbonatului  de  calciu,  datorită 
variaţiei apei în conţinut de dioxid de carbon. Să ne închipuim că într-un ocean, cu apa saturată la 
suprafaţă în carbonat de calciu, există un curent nord-sud. Curgînd spre sud, apa se încălzeşte treptat, 
ceea ce determină o separare a carbonatului de calciu din soluţie. El se precipită şi se depune sub formă 
de calcar pe fundul oceanului. S-a calculat că dintr-un curent oceanic, cu o viteză de 30 km pe zi, o 
încălzire de 5°C (de la 15° la 20°C) determină o depunere a unui strat de 2 mm calcar pe an, ceea ce 
înseamnă un strat de 2 m în zece mii de ani. Desigur, nu este mult, dar în decursul timpurilor geologice 
depunerea celor 2 mm anuali duc la o grosime apreciabilă.

Şi totuşi, nici în felul acesta nu au luat naştere marile acumulări de calcar, căci în adîncurile 
oceanului, din cauza presiunii crescînde, creşte şi solubilitatea acestuia. Astfel, carbonatul de calciu, 
care iese din soluţie în păturile superioare de apă ale oceanului, se dizolvă pe măsură ce coboară spre 
fundul oceanului pentru a se depune.

3. Variaţii în conţinutul de dioxid de carbon a apei de mare sînt determinate şi de agitaţia apei. 
S-a calculat că într-un an, presupunînd că există în medie 40 zile de furtuni puternice cu mare agitaţie a 
apei, din cauza pierderii de dioxid de carbon se precipită circa 0,12 g pe cm2, ceea ce dă un strat de 
0,08 cm grosime pe an, adică 8 m în zece mii de ani. Cantitatea este apreciabil mai mare decît în cazul 
precedent,  dar  modul  acesta  de  formare  a  calcarelor  este  restrîns  la  o  mică  suprafaţă  a  mării,  în 
apropierea ţărmurilor, căci calcarul precipitat în largul oceanului este dizolvat la adîncimi mai mari 
înainte să se depună.

4. A patra categorie de calcare de precipitaţie chimică este cea a tufurilor calcaroase de la gura 
izvoarelor carstice şi care,  după cum s-a văzut, se datoreşte încălzirii  apei, a scăderii  presiunii şi a 
evaziunii  de  CO2 prin  aerisire,  ca  urmare  a  împrăştierii  pe  o  suprafaţă  mare  sau  a  cascadelor  şi 
repezişurilor.

b. Calcarele biogene
Existenţa calcarelor biogene se datoreşte unui proces mixt, chimic şi biologic. Ele iau naştere 

prin precipitarea chimică a carbonatului de calciu din apă, precipitare determinată de vieţuitoare.
1. Substanţa verde a plantelor, clorofila, are darul de a prepara materiile hrănitoare necesare 

vieţii şi creşterii plantei prin combinarea, cu ajutorul energiei solare, a sărurilor luate din pămînt cu 
dioxidul  de carbon luat  din aer.  Bioxidul  de carbon este  pentru plante  hrana  indispensabilă  vieţii. 
Plantele acvatice,  între  care predomină algele,  iau dioxidul de carbon necesar  vieţii  lor din apă,  şi 
anume din cantitatea de dioxid de carbon de echilibru. Scăzînd cantitatea acestuia, scade şi solubilitatea 
calcarului aflat în soluţie, iar o parte din el precipită.

Depunerea calcarului  în regiunile cu multe alge este un fapt  bine stabilit,  fiind de o mare 
importanţă atît prin cantitatea mare, cît şi prin viteza sa de formare. Alga numită Halimeda creşte în 6 
săptămîni 5,5 cm în înălţime şi 8 cm în grosime, precipitînd 1,38 g calcar. Aceasta înseamnă aproape 
12 g pe an, ceea ce reprezintă, calculat în grosime pe m2, o cantitate cu mult mai mare de calcar decît 
cea obţinută prin precipitare chimică. Tot aşa, în Lacul Verde din America de Nord, s-a constatat că 
alga  Chara  precipită anual l 000 Vt calcar, ceea ce creează un strat de l m în zece mii de ani. Din 
această  cauză se presupune că o mare parte  a depozitelor de calcar  se datoreşte  activităţii  vitale a 
algelor, la proces participînd însă şi organismul propriu-zis, fapt pentru care o parte din aceste calcare 
trec în grupa calcarelor organogene.

2. Activitatea biologică a plantelor se face simţită şi în geneza altor tipuri de calcare. Astfel, în 
formarea tufurilor calcaroase de la gura izvoarelor un rol important îl joacă şi plantele peste care curge 
apa (mai ales muşchi şi alge), ele asimilînd dioxidul de carbon din apă şi ducînd astfel la precipitarea 
calcarului. Tot aşa bacteriile produc prin activitatea lor vitală amoniac, care se combină cu apa şi cu 
dioxidul de carbon din apă, dînd carbonat de amoniu. Sărăcirea apei în dioxid de carbon duce la o 
precipitare a calcarelor.

c. Calcarele organogene
1.  Cochiliile  de scoici  şi  melci  sînt  formate,  în  cea  mai  mare  parte,  din calcar.  Melcii  şi 

scoicile, găsindu-se în cantitate mult mai mare în apa mărilor şi oceanelor decît pe uscat sau în apa 
rîurilor, după moartea vieţuitoarelor pe fundul mării se pot acumula cantităţi mari de resturi de cochilii 
care prin cimentare generează strate de calcar. În afara scoicilor şi a melcilor, un rol important îl joacă 



şi unele minuscule protozoare cum sînt foraminiferele, carapacele de crustacei inferiori ca ostracodele 
sau amonitii,  moluşte astăzi  dispărute,  ce au trăit în număr mare în era secundară.  Deşi  se cunosc 
calcare alcătuite aproape exclusiv din astfel de cochilii, nu acesta este modul de formare al majorităţii 
calcarelor, căci numai cu totul întîmplător trăiesc pe o anumită suprafaţă atîtea animale, încît resturile 
lor să poată da naştere unui strat compact de calcar.

2. Cea mai mare parte a calcarelor se datoreşte vieţuitoarelor care fixează calcarul în însuşi 
trupul lor. Pentru a înţelege cum se întîmplă acest lucru să ne imaginăm o călătorie în Mările Sudului.

Vaporul ne poartă pe întinsele ape ale Oceanului Pacific. Cît cuprinzi cu ochii, numai apele 
albastre, unduite de un vînt uşor, scăldate în soarele cald al Ecuatorului. Deodată monotonia orizontului 
este  ruptă de un pîlc  de palmieri  ce  parcă  ies din mijlocul  apelor.  Desigur este  ţărmul.  Cu cît  ne 
apropiem vedem însă că nu este nici un ţărm, ci doar o minusculă fîşie de pămînt ridicată direct din apă 
şi pe care cresc palmierii. Brîul de pămînt are o formă circulară, înconjurînd un lac cu apele de un 
albastru adînc şi în completă nemişcare.  Este un atol, o insulă de o formă şi o construcţie cu totul 
specială.

Coborînd în adîncul apelor din jurul insulei, în faţa ochilor ni se desfăşoară una din cele mai 
neaşteptate şi minunate privelişti: o adevărată pădure de trunchiuri, crăci şi frunze de toate felurile şi 
culorile, printre care sînt pitite florile cele mai ciudate. Strania lume nu este însă vegetală, ci animală. 
Este un recif de corali.

Coralii sînt animale extrem de primitive şi de simple, ele trăiesc în colonii, în mănunchiuri de 
mii şi zeci de mii de indivizi, legaţi unii de alţii printr-un schelet comun. Este ca un imens bloc de 
locuit  cu milioane de apartamente,  fiecare  ocupat  de către  un locuitor  de cîţiva milimetri,  întregul 
edificiu este format din calcar secretat de micile animale, a căror căsuţă face parte integrantă din corp.

Atolul  nu  este  altceva  decît  o  imensă  acumulare  de  animale  mărunte,  formînd  o  singură 
colonie. În el. În afara coralilor mai trăiesc nenumărate alte animale, unele tot coloniale, ca de exemplu 
bureţii calcaroşi, briozoarele sau viermii tubipoli, altele individuale, ce găsesc însă aici un bun mediu 
de trai: scoici, melci, arici de maro, stele de mare, castraveţi de mare, foraminifere, diferiţi crustacei 
etc. Un rol mare îl au şi algele verzi, roşii şi brune, ce secretă şi ele calcarul în corpul lor, contribuind la 
consolidarea întregului edificiu. În total, o aglomerare de vieţuitoare care, în tendinţa lor de dezvoltare 
şi  de creştere,  adaugă noi  părţi,  construind şi  mărind edificiul.  Calcarul  ce ia  naştere  prin această 
construcţie făcută de vieţuitoare se numeşte calcar construit.

Atolul  nu  este  singura  formă  de  calcar  construit.  La  o  depărtare  de  50  km de  marginea 
ţărmului de NE al Australiei, se întinde, pe o lungime de l 500 km, un brîu de insuliţe de-abia ieşind din 
apă, dar care pe sub oglinda mării sînt unite. Brîul este constituit tot din corali şi alte animale coloniale 
ce formează un recif. Este o barieră recifală. Marea Barieră recifală a Australiei.

În  afara  atolilor  şi  a  recifelor-barieră  mai  există  şi  recife  litorale,  în  apropierea  ţărmului 
continentelor, precum şi grupări izolate de animale recifale, care construiesc mici masive calcaroase.

Distribuţia actuală a recifelor pe suprafaţa Pămîntului este semnificativă,  apărînd numai în 
zona dintre 31° latitudine nordică şi 31° latitudine sudică, adică în mările şi oceanele calde ale globului. 
Explicaţia este simplă. Avînd nevoie de calcar pentru construirea scheletului lor, animalele recifale iau 
calcarul din apa mării. Dacă considerăm că în general în apa oceanelor există o cantitate uniformă de 
calcar, în zonele calde solubilitatea carbonatului de calciu fiind mai scăzută, el ajunge să satureze apa 
astfel că la cea mai mică extracţie de dioxid de carbon precipită. Operaţia de eliminare a dioxidului de 
carbon o face agitaţia apei,  prin vînturi  şi  furtuni,  şi  algele care îl  asimilează.  Prin aceasta  devine 
disponibilă  o  cantitate  de  carbonat  de  calciu  ce  nu  apucă  să  precipite,  căci  este  luat  imediat  de 
organismele recifale spre a-1 folosi la construirea căsuţelor lor.

Un recif este o construcţie destul de şubredă. Valurile, furtunile, cutremurele îl dărîmă uşor. 
Din această cauză fundul mării în jurul unui recif este acoperit cu strate groase de sfărîmături de calcar, 
din ce în ce mai mărunte cu cît sînt mai depărtate de reciful construit, amestecîndu-se apoi treptat cu 
nisip  şi  argilă,  Fărîmarea  merge  uneori  pînă  la  o  adevărată  pulbere,  iar  apa  este  încărcată  cu  o 
tulbureală de praf de calcar. El se depune dînd o pastă care cu vremea se întăreşte formînd un caloar 
fin. Toată zona din jurul recifului, unde se depun sfărîmăturile şi pulberea de calcar, poartă numele de 
zona perirecifală.

Zone perirecifală, acoperită cu calcarul provenit din recif, este foarte mare. Aşa, de exemplu, 
în Oceanul Indian ea este de 15 ori mai mare decît reciful însuşi. Spre deosebire de calcarele construite, 
masive, calcarele perirecifale sînt stratificate, fiind depuse în pături succesive. Ele sînt, cantitativ, cu 
mult mai importante decît calcarele construite. În totalitate, depozitele calcaroase legate de recifi ocupă 
în oceanele actuale o suprafaţă de 10 milioane km2, din care numai 5% reprezintă calcare construite.

În trecutul geologic recif ii au jucat un rol important în geneza calcarelor. Acestea însă, ca de 
altfel şi celelalte tipuri de calcare, au suferit, după depunere, multe transformări. După formarea lor au 
fost supuse la mari presiuni din cauza stivelor de roci situate deasupra. Prin ele au circulat apoi tot felul 



de soluţii  şi  în sfîrşit  în timpul mişcărilor  scoarţei  au fost  strivite,  îngrămădite,  crăpate,  modificări 
denumite  diagenezâ.  Ea a făcut  ca aproape  toate calcarele  să fie  transformate  şi  o  bună parte  din 
caracterele lor iniţiale să se şteargă, urmele de organisme dispărînd, iar roca recristalizînd. Astfel se 
prezintă majoritatea calcarelor ce se găsesc la noi în ţară, în care numai arareori se mai observă corali, 
scoici, melci sau alge.

Termenul  extrem  al  transformării  îl  prezintă  marmura,  iniţial  un  calcar  sedimentar, 
metamorfozat  datorită  puternicelor  mişcări  ale  scoarţei.  Dar  chiar  şi  sub  această  formă  i  se  mai 
recunoaşte caracterul iniţial. Astfel, pentru calcarele şi dolomitele cristaline din munţii Poiana Ruscă s-
a putut reconstitui cu multă ingeniozitate reciful-atol şi depozitele prerecifale, cu toate cele cîteva sute 
de milioane de ani ce au trecut de la formarea lor.

În  concluzie,  se  poate  spune  că  majoritatea  calcarelor  sînt  de  origine recifală.  Unele  sînt 
calcare construite, masive, nestratificate, alcătuite din corpul propriu-zis al organismelor, care insă s-au 
păstrat  ca  atare,  arareori  fiind  distruse.  Altele  sînt  calcarele  perirecifale,  stratificate,  provenite  din 
dărîmarea recifului. Majoritatea calcarelor aparţin ultimei categorii. După calcarele recifale, sau în sens 
mai larg, organogene, vin ca importanţă calcarele biogene şi, jucînd un rol neînsemnat, calcarele de 
precipitaţie chimică.

3. CĂILE DE ATAC ALE APEI

Să ne imaginăm o placă de calcar perfect netedă pe care curge apă încărcată cu dioxid de 
carbon agresiv. Apa va dizolva treptat din calcar, subţiind placa în mod egal, dar nu o va găuri într-un 
anumit loc pentru a pătrunde în ea şi a crea un gol. Dacă însă placa va prezenta pe suprafaţa ei o 
crăpătură cît de mică, apa va pătrunde prin ea şi o va lărgi treptat. Cînd fisura va fi destul de mare, 
pentru a cuprinde toată cantitatea de apă ce curge, placa nu va mai fi dizolvată pe toată suprafaţa, ci 
acţiunea se va restrînge la pereţii crăpăturii.

Fig 02
Acelaşi  lucru se întîmplă şi în natură.  Apa, fie ea de ploaie sau de rîu,  acţionează asupra 

calcarelor pe toată suprafaţa cu care ia contact, dar va activa eficient acolo unde roca prezintă zone 
slabe, puncte posibile de atac. Or, în procesul de carstificare, legat mai ales de posibilitatea pătrunderii 
apelor în masivele de calcar, este clar că nu ajunge să existe o rocă solubilă şi un solvent (apă cu dioxid 
de carbon), ci trebuie şi căi de atac ale apei. Care sînt acestea?

a. Feţele de stratificaţie
În bună măsură calcarele sînt sedimente depuse pe fundul mărilor] în strate suprapuse. Un 

strat este un volum omogen de rocă, o pătură de o oarecare grosime, separată de păturile de. dedesubt şi 
de deasupra prin feţe de discontinuitate.  Discontinuităţile au origini diverse,  cum ar fi,  de pildă,  o 
furtună puternică în timpul căreia nu s-a mai depus calcar o încălzire a apei marine ce a întrerupt de 
asemenea procesul, suspendarea aportului de calcar etc. În momentul în care nu se depune calcarul, pe 
fundul mării se aştern uneori alte materiale, mai ales argile fine, care formează astfel o suprafaţă de altă 
natură în masa calcarului. Discontinuităţile, denumite cam impropriu feţe de stratificaţie,  constituie o 
excelentă râie de pătrundere a apei în masivele calcaroase, apa putînd să dizolve în voie plecînd de aici. 
Dacă între stratele de calcar nu există nici o peliculă do alt material, dizolvarea acţionează atît spre 
stratul inferior, cît şi spre cel superior. Dacă insă pe faţa de stratificaţie există şi o peliculă argiloasă, ea 
joacă rolul unui pat impermeabil asupra căruia apa nu poate acţiona, dizolvarea fiind împinsă numai 
spre stratul superior.

Un element  important  pentru morfologia şi  evoluţia peşterilor  este  faptul  dacă calcarul  se 
prezintă masiv, în strate groase sau subţiri (fig. 2).

În procesele diagenetice,  cînd materialul  calcaros  de pe fundul mărilor este transformat în 
calcar solid, dispare adesea şi stratificaţia. Dacă adăugăm şi faptul că la calcarele recifale construite ea 
nici nu există, ne dăm seama că feţele de stratificaţie nu sînt peste tot prezente pentru a oferi căi de atac 
şi, deci, a ajuta carstificarea, înseamnă că apa are şi alte posibilităţi de pătrundere în masivele de calcar. 
Sînt  crăpăturile  ce străbat  rocile  denumite  litoclaze,  înainte  de a  ne ocupa de ele  să facem însă o 
constatare de ordin mai general şi să încercăm o explicaţie.

În strădania de a afla modul în care se formează calcarele ne-am ocupat mai mult de fundul 
mărilor, de atoli, bariere recifale şi platforme submerse. Cu toate acestea zonele carstice se găsesc pe 
uscat, în munţi, formînd platouri sau creste calcaroase. Despre o formare a calcarelor pe uscat nu a fost 
vorba,  cu  excepţia  tufurilor  calcaroase  din  preajma  izvoarelor  sau  a  calcarelor  lacustre,  cu  totul 
neînsemnate cantitativ. Să fie atunci calcarele din munţi formate pe fundul mărilor? Ca să răspundem la 
această întrebare să facem cîteva scurte plimbări geologice.



b. Tectonica şi litoclazele
Primul  drum ne duce  în  Bucegi,  pe muntele  Strunga.  Pe partea  apuseană  a  crestei,  puţin 

deasupra pasului Strunga, apar stînci de calcar. Dacă le cercetăm cu atenţie observăm în ele, şi putem 
chiar desprinde, amoniţi, moluşte ce au trăit în mările calde ale erei secundare, dispăruţi acum circa 70 
milioane ani. Amoniţii trăiau la o adîncime de cel puţin 200 m sub faţa mării, astăzi resturile lor se află 
la o altitudine de l 700 m deasupra nivelului mării.

Al doilea drum ne duce în Munţii Apuseni, pe valea Arieşului Mic, la Vidra. Aici se găseşte 
Dealul cu Melci, celebru monument al naturii constituit exclusiv din milioane de cochilii de melci, din 
specii azi dispărute, ce au trăit prin aceste locuri pe fundul unor mări acum 80 milioane ani. Ele formau 
un puternic recif, acum sînt în mijlocul munţilor.

Al treilea drum îl vom face mai departe, în munţii Himalaya. Şi aici se găsesc calcare, cu alge, 
melci, scoici şi corali, fiinţe obişnuite pe fundul mărilor, aflate astăzi la mii de metri înălţime (chiar la 7 
000 m) deasupra nivelului mării, în mijlocul celui mai întins continent de pe glob.

Cele trei exemple arată clar că toate calcarele ce se găsesc acum în mijlocul uscatului şi la 
mari altitudini în munţi s-au format cîndva în adîncul mărilor, de unde au fost scoase şi purtate la mare 
înălţime.  De  altfel  constatarea  poate  fi  generalizată  la  toate  tipurile  de  roci,  nu  numai  la  calcare, 
deoarece absolut toate părţile continentelor actuale au fost cîndva un fund de mare, unde s-au format 
rocile aflate astăzi pe uscat.

Nu este cazul a arăta aici modul cum fostele funduri de mări au ajuns uscat. Aceasta o face o 
disciplină  geologică  aparte,  tectonica,  ce  are  ca  scop  să  explice  formarea  munţilor,  a  mărilor  şi 
continentelor. Vom recurge doar la una din numeroasele teorii ale tectonicii, una din cele mai simple, 
pentru a înţelege fenomenul.

Suprafaţa continentelor este supusă unei continue transformări. Vînturile, ploaia, apa rîurilor, 
gheţarii,  valurile  mării,  rupînd  necontenit  bucăţi  din  uscat,  le  fărîmiţează,  iar  apele  curgătoare  le 
transportă în mări şi oceane. Prin depunere iau naştere rocile sedimentare ce se îngrămădesc treptat pe 
fundurile oceanelor, încărcîndu-le. În acelasi timp uscatul se uşurează, deoarece eroziunea continuă a 
îndepărtat pături din scoarţă. În felul acesta se creează un dezechilibru şi sloiurile continentale fie pun 
în mişcare. Prin apropierea lor strivesc sedimentele depuse, le presează, le îngrămădesc, le cutează şi le 
împing în sus. În felul acesta iau naştere lanţurile de munţi, ce nu sunt altceva decît depozitele din 
fundul oceanelor, scoase prin mişcările scoarţei la suprafaţă şi adăugate blocurilor continentale. Astfel 
de mişcări poartă numele de mişcări tectonice. În felul acesta au ajuns şi calcarele din adîncul apelor, 
unde s-au zămislit, pe uscat, ca element component al munţilor. Ele sînt o mărturie peste veacuri a 
cumplitelor frămîntări şi mişcări suferite în trecut pe Pămînt, dispuşi să-l considerăm imobil şi eterni.

În timpul mişcărilor scoarţei, calcarele, ca de altfel toate rocile, au suferit diferite presiuni ce 
au avut tendinţa să le deformeze. Rocile mai moi şi mai plastice, ca de exemplu argilele, B-au putut 
adapta deformărilor şi s-au cutat, fără să se rupă. Calcarele însă, roci dure şi rigide, nu au putut urma 
întru totul  mişcările  scoarţei  şi  în  timpul  îndoirii  s-au crăpat  şi  s-au rupt.  Acestea  sînt  crăpăturile 
hotărîtoare pentru carstificare.

Crăpăturile, numite în general litoclaze, sînt de mai multe feluri. Cele mai fine, subţiri uneori 
cît firul de păr, sînt numite  fisuri  sau  leptoclaze.  Cînd sînt mai largi, cu un spaţiu liber între pereţii 
crăpăturii,  poartă numele de  diaclaze.  Fisurile şi diaclazele străbat calcarul în toate direcţiile, într-o 
reţea deasă, dar ele nu au continuitate. Cînd crăpăturile sînt de mare amploare şi străbat fără întrerupere 
un pachet gros de strate poartă numele de fracturi. În sfîrşit, cînd cele două flancuri ale crăpăturii s-au 
deplasat,  mişcîndu-se  unul  faţă  de  altul  pe  verticală,  este  o  falie,  iar  cînd  mişcarea  s-a  făcut  pe 
orizontală, o decroşare (fig. 3).

Litoclazele constituie discontinuităţi în masa de rocă şi ele, împreună cu feţele de stratificaţie, 
reprezintă căile de atac ale apei făcînd posibilă carstificarea.

De foarte multe ori prin diversele crăpături  din calcar circulă soluţii ce depun carbonat de 
calciu sub formă de calcit.  Ele apar ca dungi albe,  contrastînd puternic cu culoarea,  de obicei  mai 
închisă a calcarelor. „Vinele de calcit", cum se numesc ele, nu sînt decît o cîrpeală a locului unde s-a 
rupt roca.

Forma cea mai simplă de deformare a stratelor este cutarea. O cută are o parte boltită în sus, 
numită anticlinal şi una curbată, în covată, numită sinclinal (fig. 46).

Fig 03-04



II. ENDOCARSTUL

Peşterile! Ce cuvînt magic, plin de tainele grele ale adîncurilor pămîntului; în el se împleteşte 
groaza de întuneric şi necunoscut cu excitaţia pe care o dă misterul şi aventura. De-a lungul veacurilor 
a atras sau a îndepărtat pe oameni; ne-a încîntat copilăria prin tot ce, straniu, fabulos sau eroic, se lega 
de el: Siegfrid, Aladin, Tom Sawyer, balaurii, piticii, vrăjitoarele, comorile ascunse şi cîte şi mai cîte 
altele. În copilărie peşterile sînt un simbol al misterului. Şi sînt atît de legate de plăsmuirile fanteziei 
încît sînt puse de multe ori în aceeaşi categorie cu Ţara Minunilor, a piticilor, a uriaşilor sau iadul cu 
dracii  săi, un tărîm fermecat,  nu tocmai bine precizat  ca aşezare geografică,  menit să adăpostească 
fiinţe ciudate sau întîmplări neverosimile.

Totuşi, peşterile există cu adevărat. Se găsesc în anumite locuri de pe pămînt, sau mai bine zis, 
de sub pămînt, cu anumite dimensiuni (peştera „fără fund" din legende nu a fost descoperită încă) şi 
sînt tot  atît  de reale  ca orice alt  element al scoarţei  Pămîntului. Ca sînt  întunecoase şi poate puţin 
tenebroase, este adevărat. Ca sînt misterioase, este, de asemenea, adevărat. Dar misterul nu vine de la 
fiinţe şi întîmplări supranaturale, ci din faptul că ele sînt încă prea puţin cunoscute, că ele ascund taine 
în ce priveşte naşterea şi evoluţia lor.

Ca să pătrundem aceste taine nu este uşor, căci peşterile constituie în ele însele o lume a lor, o 
lume aparte, cu legi şi fenomene ce nu-şi au de multe ori seamăn la suprafaţa pămîntului.

Să pătrundem într-o peşteră. Ce vedem? Un gol negru căscat înaintea noastră. Este o galerie. 
Luminînd-o, observăm că ea este delimitată de pereţi de calcar ciopliţi în chipurile cele mai bizare. Pe 
jos se află un strat de nisip amestecat cu pietre ascuţite de calcar. Pe el sînt crescute ici-colo coloane 
zvelte, stalagmitele, iar din tavan atîrnă ţurţuri, stalactitele. Mai încolo pe podea susură un pîrîiaş ce se 
pierde într-o crăpătură.

Cum pot fi clasificate toate acestea?
La prima vedere foarte uşor, De o parte este golul peşterii cu pereţii mărginaşi, de altă parte 

este umplutura golului, adică tot ce nu este „stîncă în loc", nisipul, prundişul, bolovănişul, stalactitele, 
stalagmitele şi chiar apa. Deocamdată să ne ocupăm de golul peşterii şi de pereţii ei.

Însăşi această enunţare a subiectului — „golul peşterii  şi pereţii  ei"—creează o dificultate, 
aceea de a clasifica împreună lucruri care sînt palpabile cu lucruri care... nu există. Să ne explicăm: ce 
este o peşteră? Un gol subteran. Acolo unde este un masiv compact de calcar nu există peşteră. Peştera 
există acolo unde nu este calcar. Deci peştera se defineşte prin lipsă de materie.

Este cunoscută „definiţia" covrigului: o gaură cu ceva cocă împrejur. Este drept că definiţia 
poate fi şi întoarsă: covrigul este cocă cu o gaură la mijloc, respectiv, peştera este calcar cu un gol în el. 
Care din definiţii este pentru noi cea bună?

Dacă în privinţa covrigului este vorba mai mult de un amuzament, la peşteră chestiunea este 
deosebit de importantă şi trebuie să hotărîm în funcţie de altă întrebare: ce ne interesează, golul peşterii 
sau pereţii ei? Vom răspunde: deopotrivă. Dacă este vorba să analizăm o reţea subterană pe care circulă 
apa, ne interesează, evident, golul, dacă însă studiem formele pereţilor unei peşteri, ne interesează roca 
înconjurătoare. Pentru a înţelege tot ce se întîmplă în peşteri va trebui, deci, să vedem, metodic, mai 
întîi  cum iau naştere golurile  subterane.  Vom începe  prin a face „ordine sub pămînt",  încercînd  o 
clasificare  a  diverselor  tipuri  de  peşteri.  Ea  ne  va  arăta  că  dintre  toate  golurile  naturale  cele  mai 
importante, mai numeroase şi mai mari sînt cele create în calcar de circulaţia apei (cap. 1). În ce mod? 
Cu aceasta ne vom ocupa în capitolul 2. Vom trece apoi la studiul concret al golului peşterilor pentru a 
descifra  din  forma  lui  trecutul.  Aceasta  va  face  obiectul  capitolului  3.  Cu  analiza  pereţilor  care 
mărginesc golul ne vom ocupa în capitolul 4 şi în sfîrşit, cu umplutura peşterilor ne vom ocupa în 
capitolele 5 şi 6.

1. ORDINE SUB PĂMÎNT

Peşterile constituie un domeniu aparte al scoarţei Pămîntului. Un peisaj subteran nu seamănă 
cu nimic din ceea ce vedem la suprafaţa Pămîntului. Aici totul este deosebit. Ajunge să amintim că 
factorii principali ce duc la modelarea suprafeţei Pămîntului — schimbările de temperatură, insolaţia, 
îngheţul, ploaia, vîntul — nu se întîlnesc în peşteri. De aceea, pătrunzînd într-o peşteră ne trezim dintr-
odată într-o lume străină, neobişnuită, unde totul este nou şi neaşteptat, încercînd să dăm o explicaţie 
lucrurilor pe care le vedem, riscăm să ne încurcăm într-un păienjeniş de detalii din care să nu mai 
putem ieşi. De aceea se impune să atacăm lucrurile cu puţină metodă. Să începem deci prin a face cu 
ajutorul unei clasificări puţină ordine sub pămînt.

Lucrul nu este tocmai uşor, căci orice clasificare a unor elemente din natură este arbitrară, 



artificială, creată de om. Natura nu lucrează după scheme şi nu pune hotare între fenomene. Ele se 
leagă, se întrepătrund, se condiţionează reciproc. Cu orice clasificare tăiem dintr-un tot — natura — 
bucăţi pe care le vrem individualizate, rupte unele de altele şi cărora le spunem claze, ordine, familii 
sau grupe, de parcă nu ar  avea nimic comun între ele.  Şi totuşi, deşi s-ar părea că greşim, sîntem 
obligaţi să facem clasificări, căci acesta este unul din paşii importanţi spre cunoaşterea şi înţelegerea 
naturii.

Deci, cu tot riscul de a greşi, vom încerca de aici înainte să clasificăm tot ce vom întîlni sub 
pămînt, începînd chiar cu peşterile.

Prin peşteră se înţelege orice gol  natural  aflat  în scoarţa Pămîntului.  Accentuăm că este 
vorba de goluri naturale, căci omul, în voinţa lui nestăvilită de a cuceri integral globul pămîntesc, şi-a 
croit drum şi spre măruntaiele lui. El a săpat mine, galerii, puţuri, tunele, dar nu peşteri.

În acelaşi sens cu „peştera" se folosesc de multe ori cuvintele „cavernă" şi „grotă". Primul este 
sinonim cu „peşteră", dar este greu de folosit ca substantiv, căci nu este obişnuit limbii noastre. De 
exemplu mai curînd spunem „am vizitat peştera Scărişoara" decît „am vizitat caverna Scărişoara". În 
schimb  cuvîntul  „cavernă"  este  foarte  util  ca  adjectiv,  căci  se  vorbeşte  în  mod  curent  de  „faună 
cavernicolă", „mediu cavernicol", „climat cavernicol" fără a se putea vorbi despre „faună peştericolă". 
„mediu peştericol" sau „climat peştericol".

În ce priveşte cuvîntul „grotă", el este folosit uneori în sensul de „peşteră" (de exemplu „Grota 
lui Fingel"), sau prin el se înţelege numai o sală a unei peşteri (de exemplu „Grota  Urşilor" din peştera 
Ialomiţei). Acest al doilea sens este cel mai frecvent în limbajul curent (nu în cel ştiinţific), deşi nu este 
prin nimic justificat, deoarece în limba franceză, de unde vine, „grotte" înseamnă peşteră în ansamblu. 
În realitate, cuvîntul „grota" ar trebui folosit în limba română doar pentru excavaţiile artificiale, făcute 
de om, ca de exemplu „Grotele din Cişmigiu". Gu atît mai mult cu cît acestea reprezintă aspectul... 
grotesc al peşterilor adevărate!

După această digresiune lingvistică, să revenim la subiect, adică la clasificarea peşterilor. Am 
spus că peşterile se datoresc dizolvării calcarului de către ape. Lucrul este valabil pentru majoritatea 
peşterilor, în realitate există însă şi peşteri nelegate de calcare, de care trebuie însă să se ţină seama 
într-o clasificare completă.

Cea mai generală împărţire a peşterilor se face după faptul dacă au luat naştere o dată cu roca 
unde se află sau ulterior. Din acest punct de vedere se disting peşteri primare şi peşteri secundare, 
fiecare grupă putînd fi  subdivizaţi  după criterii  diferite.  Redăm, în continuare,  un tabel  sinoptic al 
acestei clasificări, pe care îl vom dezvolta apoi în paginile ce urmează.

A. Peşteri primare 

a. În roci vulcanice 1. peşteri-geode
2. peşteri de contracţie
3. peşteri între paturi de lave

b. În calcare 1. peşteri în recife
2. peşteri în tufuri calcaroase

B. Peşteri secundare

a. prin deplasare de mase de roci
1. peşteri de prăbuşire de blocuri
2. peşteri de tracţiune gravitaţională
3. peşteri de tracţiune tectonică

b. prin eroziune 1. peşteri de evorsiune
2. peşteri de abraziune
3. peşteri de coroziune
4. peşteri de lesivare

c. prin coroziune 1. peşteri de infiltraţie
2. peşteri cutanate
3. peşteri vadoase
4. peşteri freatice

A. Peşterile primare

Goluri în scoarţă,  formate ca atare o data cu roca ce o adăposteşte,  pot fi  întîlnite în roci 
vulcanice şi în calcare.



a. Peşterile în roci vulcanice
1.  Peşterile-geode.  În  rocile  vulcanice,  în  timpul  consolidării  topiturilor  ce  iau  naştere  în 

scoarţă, se formează bule gigantice de gaze sub presiune. După ce magma s-a întărit şi gazele au ieşit 
pe crăpături, fostele bule de gaze rămîn ca goluri în scoarţă. Ele sînt de multe ori tapisate cu minunate 
cristale depuse de soluţiile fierbinţi ce au circulat prin scoarţă după ce s-au întărit  rocile.  Astfel de 
goluri îmbrăcate cu cristale poartă numele de geode. Ca peşteră de bule de gaze poate fi dată Peştera de 
Opal din munţii  Gurghiului, o adevărată  minune a naturii,  datorită opalului cu care erau îmbrăcaţi 
pereţii, din păcate dispărut astăzi,.peştera fiind jefuită şi distrusă.

2.  Peşterile  de  contracţie.  Tot  în  roci  vulcanice  pot  lua  naştere  goluri  prin  contractarea 
magmelor în cură de răcire  ce lasă spaţii  goale. O peşteră de contracţie este de exemplu Grota lui 
Fingal din insulele Hebride, formată in bazalte, imortalizată de compozitorul Mendelsohn-Bartholdy 
într-o celebră uvertură simfonică.

3,  Tuburările  de  lavă.  O altă  modalitate  de  formare  a  golurilor  în  roci  vulcanice  o oferă 
curgerea lavelor. Ele pot avea părţi mai vîscoasă, ce se consolidează mai repede, şi părţi mai fluide, un 
fel de rîu ce curg printre marginile deja închegate. Dacă aportul de lavă fluidă încetează, locul prin care 
a curs rămîne liber,  ca un gol. El  este denumit  tub de lavă,  de fapt  o peşteră ce poate fi  de mari 
dimensiuni, Peşterea Kazamura, de circa 10 000 m lungime, din insulele Hawaii, este un tub de lavă, 
cel mai mare de acest fel cunoscut în lume.

b. Peşterile în calcare
1.  Peşterile  recifale  iau  naştere  în  calcare  recifale,  golurile  fiind determinate  de  creşterea 

inegală a recifului,  Peşterile de acest  fel le cunoaştem mai ales din filmele făcute de scufundătorii 
subacvatici în mările calde, unde ele se prezintă sub forma unor crăpături sau tunele tapisate cu corali şi 
echinoderme.  Doar în cazul unei ridicări  bruşte a terenului  deasupra nivelului mării (de pildă pe o 
insulă vulcanică din Pacific) astfel de peşteri pot ajunge în mediu aerian, dar ele au o viaţă scurtă din 
cauza fragilităţii, prăbuşindu-se repede.

2.  Peşterile  în  tufuri  calcaroase  iau  naştere  în  depunerile  masive  de tufuri  calcaroase  sau 
travertinuri, prin faptul că acestea pot forma cascade de calcar în spatele cărora rămîn spaţii libere. La 
Barr, în Elveţia, există o astfel de peşteră, relativ mare, ce are şi depuneri în ea (stalactite şi stalagmite). 
Astfel de peşteri se cunosc şi în marile depuneri de tuf de la Jaiee şi Plitvice din Iugoslavia.

B. Peşterile secundare

Cu mult mai importante decît peşterile primare sînt cele secundare, formate mult timp după 
rocile ce le adăpostesc.

a. Peşterile generate de deplasarea rocilor
Deplasarea maselor de roci poate avea loc din diferite motive, ca de exemplu gravitaţia saii 

mişcările tectonice.
1.  Peşterile  de  prăbuşire.  Cea  mai  simplă  deplasare  a  maselor  de  roci  este  prăbuşirea  pe 

versanţii immţilor a blocurilor de stîncă. Se întîmplă uneori ca prin îngrămădirea lor unele peste altele 
să rămînă spaţii mai mult său mai puţin mari, uneori cu aspect de peşteri, fără să fie peşteri adevărate. 
Evident, natura rocii nu contează.

În masivul Godeanu din Carpaţii  Meridionali, în muntele Gugu, există o peşteră de 10 m 
lungime, formată prin îngrămădirea lespezilor de şisturi cristalina Ea şi-a cîştigat o oarecare celebritate, 
deoarece s-a presupus de unii cercetători că ar fi misterioasa şi mult căutata peşteră a lui Zamolxes.

Cele mai frecvente peşteri de prăbuşire sînt cele formate prin încleştarea unor stînci într-o 
strîmtoare, cum este de exemplu peştera Cuptorul din cheile Someşului Cald (munţii Bihor).

2.  Peşterile  de  tracţiune  gravitaţională  iau  naştere  în  masivele  de  roci  dure,  compacte, 
terminate  cu  un  perete  vertical  în  lungul  acestuia  se  formează,  paralel  cu  el,  datorită  atracţiei 
gravitaţionale exercitate de gol, crăpături ce pot fi uneori foarte lungi. Ele seamănă cu avenele, mai ales 
dacă deasupra vin blocuri ce se încleştează formînd un fel de tavan golului de dedesubt. Deşi teoretic 
astfel de peşteri se pot găsi în orice rocă, ele se întîlnesc mai ales în calcare, acestea generînd uşor 
pereţi abrupţi şi fisuri de tensiune.

Peşterile  de  tracţiune  sînt  destul  de  frecvente,  de  cele  mai  multe  ori  sînt  însă  reduse  ca 
dimensiuni. Pe masivul de calcar de la Lespezi din Bucegi se găseau cîndva crăpături verticale, adinei 
de 20 —40 m. Pe vîrful Sturzul din valea Crişului Negru, deasupra-ponorului văii Trăaghieşli din Padiş 
(.munţii  Bihor),  precum  şi  în  cheile  Rîmeţilor  se  găsesc  de  asemenea  astfel  de  crăpături.  Mai 
interesantă este Peştera liliecilor din muntele Hăghimiş (masivul Rarău) cu o adîncime de aproape 100 
m, foarte periculoasă din cauza nenumăratelor blocuri aflate într-un echilibru instabil.



3.  Peşterile  de tracţiune tectonică  sînt  crăpături  formate  adînc în  interiorul  Pămîntului,  în 
timpul marilor convulsii prin care a trecut scoarţa. O tracţiune de ambele părţi ale unui bloc de rocă 
rigidă, de exemplu pe bolta unui anticlinal în timpul cutării stratelor, poate duce la crearea unor mari 
goluri în scoarţă. Fenomenul are loc, probabil, în orice rocă rigidă, dar astfel de goluri nu sînt accesibile 
decît în calcare, unde procesele de carstificare pot croi un drum subteran pînă la ele, făcînd posibilă 
cunoaşterea lor.

Peşterile de tracţiune tectonică sînt mult mai frecvente decît s-ar putea crede. Cea mai mare 
peştera din R.F. Germania, peştera Kluthert, are o astfel de origine. Peşterea cu Gheaţă din masivul 
Piatra  Mare  (jud.  Braşov),  peştera  din ponorul  de la  Jupîneşti  (podişul  Mehedinţi)  sînt  de aceeaşi 
natură, în multe peşteri, marile săli subterane se datoresc de multe ori unui astfel de fenomen, ca de 
exemplu Sala Mare din Avenul din Şesuri de lîngă Scărişoara (munţii Bihor), aflata la o adîncime de 90 
m. În acest caz este însă vorba de peşteri mixte, la formarea cărora au contribuit mai mulţi factori

b. Peşterile de eroziune
Ele pot apare în orice fel de rocă, fiind de mai multe feluri, după agentul generator.
1.  Peşterile  de  evorsiune  iau  naştere  în  versanţii  rîurilor,  acolo  unde  apa  face  vîrtejuri 

puternice, bătînd malul. Denumite după procesul de eroziune prin vîrtejuri, numit „evorsiune", ele nu 
sânt niciodată prea adînci, fiind mai mult case, ca de exemplu Surata din valea Sighiştel, Uneori însă, 
ca în cazul peşterii Lettenmayer din Austria, ele pot atinge şi 20 m lungime.

2. Peşterile de abraziune se datoresc bătăii valurilor marine în ţărm, proces denumit abraziune. 
Celebră din această categorie este Peştera de Azur din Insula Capri (Italia),  cu un istoric deosebit de 
interesant.

Creată în trecutul îndepărtat de bătaia, fără răgaz a Mării Tireniene, într-un ţărm nu prea stabil 
(foarte  aproape  se  ridică  silueta  neliniştitutului  Vezuviu),  peştera  a  fost  ridicată  treptat,  o  dată  cu 
ţărmul, deasupra nivelului mării.  Aşa a cunoscut-o împăratul Tiberiu şi nobilii  romani, ce urcau pe 
trepte săpate in. stîncă pînă la ea ca să scape aici de dogoarea soarelui sudic. După aceea ţărmul s-a 
coborît, peşterea ajungînd la nivelul mării, apoi sub el, gura fiindu-i complet înecată. De-abia în 1826 
poetul şi pictorul german August Kopisch, înotînd de-a lungul ţărmului, a redescoperit gura înecată a 
peşterii. Numele vine de la extraordinara culoare albastră care-i scaldă pereţii, provenită din faptul că 
lumina zilei nu pătrunde direct în peşteră, ci prin apa mării. Apa joacă astfel rolul unui gigantic filtru 
colorînd totul în albastru de diferite nuanţe, după oră, dînd peşterii un aspect feeric.

Prin prăbuşirea tavanelor peşterilor de abraziune rămîn de multe ori frumoase arcade, ca cele 
de pe ţărmurile engleze ale Mării Mînecii.

3. Peşterile de coroziune sînt numite astfel după acţiunea de eroziune a vîntului, denumită şi 
coraziune. Pentru ca vîntul să poată sapă stînca,  el are nevoie de „proiectile" de atac.  Acestea sînt 
boabele de nisip stîrnite şi apoi prăvălite cu forţă asupra stîncilor. Nici cea mai dură rocă nu rezistă 
atacului şi cu vremea curentul de aer bătînd tot la acelaşi loc formează o excavaţie, o peşteră. Pentru ca 
să se formeze o astfel de peşteră este deci nevoie de vînt puternic şi de nisip. Aceste două condiţii se 
întrunesc mai ales în pustiuri sau pe munţii înalţi, fapt pentru care peşterile de coroziune se întîlnesc 
numai în astfel de locuri. În prima categorie întră peşterile din deşertul din jurul Mării Moarte şi cele 
din pustiul Khotan din Tibet, şi unele şi celelalte celebre prin importantele manuscrise vechi găsite în 
ele.

Ca şi în cazul peşterilor de abraziune, şi la acestea pot lua naştere, prin prăbuşirea tavanului, 
frumoase arcade ea cele din Parcul naţional al arcurilor (Utah, S.U.A.).

4. Peşterile de lesivare se datoresc acţiunii de spălare a apei (lesivare = spălare). Este cazul 
peşterilor din masivul Negoiul Românesc (munţii Călimani), constituit din pături suprapuse de lave, 
cenuşi  vulcanice  şi  aglomerate,  adică  sfărîmături  de rocă  vulcanică,  cimentate  ca  un conglomerat. 
Apele de infiltraţie, pătrunzînd de la exterior printre stratele dure de lave şi aglomerate, au spălat, au 
îndepărtat stratele de cenuşă afînată, lăsînd un gol în urma lor. Astfel de peşteri pot fi destul de mari, 
atingînd şi la 200 m lungime.

c. Peşterile de dizolvare
Denumite şi peşteri de coroziune, ele necesită existenţa unor roci solubile şi a unui solvent, 

apa.  În scoarţa Pămîntului sînt puţine roci solubile capabile să dea naştere la peşteri:  sarea,  gipsul, 
calcarul şi dolomitul.

Sarea şi gipsul fiind extrem de solubile, în ele nu se pot forma peşteri de mari dimensiuni, căci 
apa,  dizolvînd rapid pereţii,  măreşte golul pînă ce sînt depăşite condiţiile de echilibru şi tavanul se 
prăbuşeşte. Se cunosc totuşi cîteva peşteri în sare, ca de exemplu peşterile de la Meledic (jud. Buzău), 
unde se află cea mai lungă peşteră în sare din lume, de 1054 m. În gips se cunosc reţele subterane 
foarte extinse, cum ar fi peştera Optimisticeskaia, din U.R.S.S., un labirint de 142 km de galerii strîmte.



Dolomitul reacţionează în mod asemănător cu calcarul la dizolvare, fapt pentru care nu va fi 
tratat separat.

Calcarul poate forma masive întregi sau poate apărea ca ciment al rocilor detritice. În cazul 
din urmă, prin dizolvarea cimentului calcaros al unor gresii sau conglomerate se desprind blocuri şi 
astfel se creează şi se poate mări un gol de peşteră. Peşteri în conglomerate se găsesc, de exemplu, în 
Bucegi, în circurile Văii Albe sau în valea Gălbenele, dar ele sînt de mici dimensiuni. În schimb, în 
Franţa, peştera Saint-Pierre, săpată în gresii cu ciment calcaros, are 200 m lungime, galerii ce depăşesc 
20 m lăţime, un rîu subteran şi foarte frumoase concreţiuni excentrice.

La urmă au rămas de menţionat peşterile născute prin dizolvarea calcarului masiv. Acestea 
sînt peşterile cele mai adînci, cele mai lungi şi cele mai numeroase, astfel că s-ar putea spune că ele sînt 
adevăratele peşteri.

Deoarece ele sînt rezultatul acţiunii apei asupra calcarului, cea mai simplă clasificare se poate 
face după apa generatoare. În acest sens se deosebeşte o grupă de (1) peşteri de infiltraţie, născute prin 
coroziunea determinată de apa ce pătrunde discret în calcar, prin puncte infime. Este vorba de apa de 
ploaie sau de apele din topirea zăpezii capabile să formeze doar peşteri mici. Dacă această apă este 
supusă îngheţului şi dezgheţului, ea va mări golul, dînd naştere la o peşteră criogenă sau (2)  peşteră 
cutanată,  adică  superficială.  Dacă  însă  apa  pătrunsă  în  subteran  stabileşte  un  circuit  continuu  de 
curgere, chiar şi a unei ape de debit redus, rezultă (3) o peşteră de tip vados, iar dacă apa va forma un 
strat acvifer ce umple toate fisurile, diaclazele şi feţele de stratificaţie constituind un sistem complex, ia 
naştere o reţea subterană labirintică, adică o (4)  peşteră freatică.  De cele mai multe ori peşterile sînt 
complexe, formate din segmente de diferite tipuri, fapt pentru care ar trebui diferenţiate şi o categorie 
de peşteri cu caracter mixt.

2. APA ÎŞI CROIEŞTE DRUMUL

Peşterile reprezintă căile subterne ale apelor prin masivele de calcar,  căi  ce se întind între 
locurile unde apa pătrunde în masiv, ponoarele şi locurile pe unde îl părăseşte, izbucurile, între ponoare 
şi izbucuri se întind firele de taină ale peşterilor. Ca să înţelegem cum iau naştere şi cum evoluează ele,  
trebuie  să  răspundem  pe  rînd  la  trei  întrebări  fundamentale:  (1)  de  ce  părăsesc  apele  suprafaţa 
pămîntului şi cum pătrund în adînc; (2) cum îşi croiesc ele drumul prin masivul de calcar,  curgînd 
uneori la mari adîncimi pe întortocheatele şi întunecatele căi subterane; (3) cum scapă ele de încleştarea 
stîncii şi ies din nou la lumină. Odată lămurite aceste probleme se poate defini (4) f-e este un acvifer 
carstic şi (5) cum iau naştere peşterile.

A. Pătrunderea apei în masivele de calcar
Începem cu cu adevăr mai mult decît elementar: orice apă curge de la deal la vale. De ce se 

întîmplă aceasta? Pentru că apa este un lichid care adoptă forma excavaţiei unde se află. Cînd forma 
este  înclinată,  apa,  în tendinţa ei  de a ocupa spaţiul  ce-i  stă  la dispoziţie,  caută punctele cele  mai 
coborîte şi din cauza gravitaţiei se pune în mişcare şi curge. Cît va curge? Pînă cînd va da de punctul 
cel mai coborît al excavaţiei ce-i stă la dispoziţie, umplînd-o complet şi, de unde nu va mai avea unde 
sa curgă. Aceasta se întîmplă pentru un fluviu la ţărmul mării.

Nivelul pînă la care curge o apă se numeşte nivel de bază şi în cazul mării el este nivelul de 
bază general. În afara nivelului mării există şi nivele de bază locale. Astfel, apa de ploaie şiroieşte pe 
versantul unei văi pînă ajunge la apa rîului din fundul văii ce constituie un nivel de bază local. Tot aşa 
fiecare rîu are un nivel de baza local, punctul unde se varsă într-un rîu mai mare. de exemplu pentru 
Olt, Dunărea la Turnu Măgurele.

Apa izvoarelor, cantonată în interiorul pămîntului, îmbibă rocile mobile, ca de pildă nisipul şi 
prundişul. Să ne închipuim un strat gros de nisip stînd pe un strat de argilă. Apa de ploaie cade pe nisip 
şi pătrunde vertical printre spaţiile libere dintre boabele de nisip pînă ajunge pe stratul de argilă. Argila 
fiind impermeabilă, adică fără spaţii libere de circulaţie a apei, ea nu va putea coborî mai jos, ci se va 
pune în mişcare lateral,  curgînd foarte  lent printre boabele de nisip,  conform înclinării  stratului de 
argilă. Cînd faţa stratului de argilă este intersectată de suprafaţa reliefului, apa va ieşi la zi sub formă de 
izvor.

Apa de ploaie pătrunsă în teren rămîne o parte în pătura superficială de pămînt, dînd apa de 
sol, iar restul se duce pînă la stratul impermeabil. Deoarece se acumulează o cantitate destul de mare de 
apă, care nu se reduce doar la un strat subţire pe suprafaţa argilei, va îmbiba o porţiune oarecare şi 
nisipul, ca şi cum ar fi o masă continuă de apă. Din această cauză în stratul de nisip există o porţiune 
superioară, străbătută numai la ploi de apa descendentă pe verticală. Este zona vadoasă străbătută de 
apa vadoasă.  Dedesubtul  ei  este  o zonă complet  îmbibată cu apă,  unde toate spaţiile libere dintre 
boabele de nisip sînt  ocupate de apa ce se mişcă lent  lateral,  curgînd spre izvor.  Această  porţiune 



„înecată" este  zona freatică,  străbătută de apa freatică,  numită şi  pînza de apă freatica sau  pînza de 
apă subterană.

Suprafaţa  care  delimitează  zona vadoasă de cea  freatică  reprezintă  un nivel  de bază local 
pentru apa de ploaie ce ajunge pînă aici pătrunzînd prin nisip, după cum faţa stratului impermeabil este 
un nivel de bază pentru pînza freatică în ansamblu. 

Apa acumulată în zona freatică nu este imobilă, ci se mişcă. Deplasarea este condiţionată de 
„înălţimea ei", adică de diferenţa de nivel dintre punctul cel mai ridicat şi izvorul final, de mărimea 
granulelor printre care se strecoară şi de alţi factori.

Toate  acestea  se  referă  la  cazul  general  al  rocilor  detritice  afinate  (pietriş  şi  nisip)  Cu  o 
porozitate interstiţială ce conferă o permeabilitate în mic.

Ce se întîmplă cu apa în calcare?
Calcarul în sine nu este o rocă permeabilă, ci compactă, prin care nu trece apa. În schimb este 

străbătut în toate direcţiile de discontinuităţi, cum sînt fisuri, diaclaze, feţe de stratificaţie, ce constituie 
o  porozitate  de  fisuraţie  propice  circulaţiei  apei.  De  aceea  calcarul  are  o  permeabilitate  în  mare.  
Permeabilitatea  în  mare  nu  este  proprie  numai  calcarelor,  căci  există  şi  alte  roci  compacte, 
impermeabile,  cu apa circulînd pe crăpături,  de exemplu granitele.  Cu totul specific  calcarelor este 
solubilitatea sa, fapt ce determină ca apa, circulînd pe discontinuităţi, să le poată mări prin dizolvare.

Apa care curge pe calcar  nu face excepţie  de la legea generală  de curgere,  de la punctele 
ridicate spre cele coborîte. Atîta timp cît nu există fisuri sau alte rupturi pe un masiv de calcar, apa va 
curge pe el ca pe un strat impermeabil, dizolvîndu-1 în mod uniform, pe toată suprafaţa. Dacă găseşte 
însă o crăpătură, apa pătrunde prin ea şi va începe să-i dizolve pereţii, o va adînci şi va înainta mai 
adînc.

Dizolvarea şi deci,  avansarea apei  este ajutată şi de alţi  factori.  În interiorul  masivului de 
calcar temperatura fiind mai scăzută,  apa pătrunsă se va răci şi îşi va mări prin aceasta puterea de 
dizolvare. În acelaşi timp în crăpătură se acumulează o coloană de apă tot mai înaltă, astfel că presiunea 
în fundul crăpăturii va creşte, ceea ce va mări, de asemenea, puterea de dizolvare a apei.

Dizolvarea şi avansarea apei nu merge însă la infinit. Pînă la urmă apa se va satura, se va 
realiza un echilibru ta condiţiile de presiune şi temperatură existente şi apa va stagna. S-ar părea astfel 
că procesul de pătrundere a apei în calcar s-a terminat, şi aşa se şi întîmplă dacă drumurile de acces ale 
apei  ar  fi  independente.  În  realitate,  masivele  de calcar  sînt  străbătute  în  toate  direcţiile  de  fisuri, 
diaclaze, falii, feţe de stratificaţie ce formează o reţea complexă de goluri. Există astfel anumite căi pe 
care apa va putea străbate întreg masivul legînd într-un punct mai coborît din nou la zi. Reapariţia apei 
este esenţială, căci numai ea permite stabilirea unui curent continuu de curgere.

Apa din calcar care nu reuşeşte să răzbată la lumina zilei este ineficace din punct de vedere al 
creării peşterilor, căci se va satura şi va stagna, fără a mai putea mări golurile subterane. În schimb, un 
firişor de apă, cît de mic, care reuşeşte să traverseze dintr-o parte în alta un masiv de calcar, va putea dă 
naştere marilor peşteri, căci odată stabilită curgerea continuă, apa proaspătă intrată în masiv va dizolva 
într-una caile subterane, mărindu-le.

Prin  mărirea  golurilor  vor  fi  interceptate  alte  fisuri  umplute  cu  apă  stagnantă,  ce  vor  fi 
„destupate" la capătul lor inferior, devenind şi ele active, prin ele stabilindu-se un circuit continuu de 
apă.

În felul acesta, cu timpul, întregul masiv de calcar va fi străbătut de o reţea de canale cu o 
circulaţie continuă de apă. Prin mărirea numărului de canale active, apa de la suprafaţa pămîntului, fie 
ea de ploaie sau de şiroire pe pantă, va găsi tot mai multe locuri de pătrundere în interior, astfel că 
treptat ea va părăsi curgerea de suprafaţă, adoptînd căile de circulaţie subterană.

Punctele de pătrundere în calcar ale apei vor fi  deci fişările,  diaclazele,  faliile şi feţele de 
stratificaţie, toate reprezentînd porţi deschise ale ei spre adînc care, de multe ori, nici nu se observă la 
vedere.

Un caz special îl prezintă punctele de intrare în calcar al rîurilor, căci aici locurile de pierdere 
ale apei sînt vizibile. Ele poartă numele de insurgenţă şi reprezintă cazul mai avansat al captării apei de 
Suprafaţa. Un rîu se pierde în calcar în mai multe feluri. Cînd pătrunderea are loc pe o gură de peşteră 
este o pierdere cu peşteră. Cînd se face pe rupturi sau pe feţe de stratificaţie, impenetrabile pentru om, 
este un ponor. Alteori, deasupra locului de pierdere se adună o coloană de apă ce face presiune asupra 
punctului de captare. În acest caz este vorba de un sorb. Există sorburi fluviatile ca în Poiana Ponor din 
Padiş, unde un rîu întreg se pierde în felul acesta,  sau ca pierderea apelor Dunării la Aachen (R.F. 
Germania), unde sub oglinda fluviului se află cîteva puncte de captare prin care este drenată o parte a 
apei lui. Există apoi  sorburi lacustre,  unde o parte din apa unui lac este drenată subteran pe canale 
carstice, ca de exemplu la lacul Ritom din Elveţia. În sfîrşit sînt şi sorburi marine, ca celebrele „mori de 
la Argostoli" (Cefalonia —Grecia), unde apa mării este „suptă" de canale deschise în mal, sub nivelul 
mării.



Pătrunderea apei în masivele de calcar este prima lege generală pentru regiunile calcaroase  
şi  ea indică gradul  în care  o astfel  de regiune este carstificată.  Prin carstificare  se înţelege tocmai 
măsura în care într-o regiune calcaroasă este realizată curgerea subterană în detrimentul celei  de la 
suprafaţa.

Apa ajunsă în  masivul de calcar  este,  deci,  de două feluri:  apă  pătrunsă ca rîu organizat, 
curgînd ca atare prin el, şi apa de ploaie, infiltrată discret, pe mici crăpături, adunată pînă la urmă şi ea. 
În şuvoaie mai mari. Distincţia, deşi nu este calitativă ci doar dimensională, este necesară, căci cele 
două feluri de ape joacă roluri deosebite în modelarea peşterilor.

Cu aceasta nu s-a epuizat insă întregul capital de apă al masivelor calcaroase. În calcar o bună 
parte din fisuri este ocupată de aer, pătruns de la exterior. Aerul vine încărcat cu vapori de apă, care,  
din cauză temperaturii mai scăzute, se condensează pe pereţii cavităţilor. Deşi provenienţa apei prin 
condensare  a  fost  negată  cu vehemenţă de unii  cercetători,  ca de exemplu speologul francez  E.A. 
Martel, măsurarea foarte precisă a cantităţii de precipitaţii ce cad pe un masiv calcaros şi a debitului de 
apă ieşit din el a arătat că apa de condensare joacă un rol important şi că ea nu poate fi ignorată.

B. Circulaţia apei în masivele de calcar

Canalele de curgere a apei sînt la început de dimensiuni mici, de la cîţiva milimetri la cîţiva 
decimetri diametru, fiind complet umplute cu apă ce udă toată secţiunea. Prin ele există o curgere sub 
presiune,  iar canalul poartă numele de  canal de presiune,  sau  conductă forţată.  Cu timpul însă, prin 
mărirea golului datorită coroziunii, cantitatea de apă nu mai este suficientă pentru a-1 umple şi ea 
ocupă mimai partea lui inferioară, restul fiind umplut cu aer. Apa nu mai curge cu presiune, ci doar 
datorită greutăţii ei, de unde şi numele de  curgere gravitaţională  sau  curgere cu nivel liber,  ceea ce 
vrea să însemne că apa are o suprafaţă liberă, de-a lungul căreia ia contact cu aerul (fig. 5).

Fig 05
Cele două feluri de curgere, sub presiune şi cu nivel liber, depind de mărimea canalului şi de 

cantitatea de apă. Există canale de cîţiva metri diametru cu suficientă apă pentru a fi sub presiune, după 
cum sînt altele, doar de cîţiva centimetri, în care apa curge cu nivel liber. De altfel trecerea de la un tip 
la altul de curgere poate să alterneze în timp. Astfel, în timpul unor mari ploi, sau primăvara, la topirea 
zăpezilor, există suficientă apă ca să umple o galerie ce în mod normal are un curs cu nivel liber. Este 
cazul Peşterii de la Căput (munţii Bihor). Invers, este cazul Peşterii Lazului din valea Motrului Sec, de 
obicei sub presiune şi numai în timp de secetă cu nivel liber. În plus, orice strîmtare a canalelor de 
drenaj (de pildă datorită unei prăbuşiri) poate pune sub presiune o reţea cu spaţii vaste.

Cele două moduri de curgere a apei în subteran sînt fundamental deosebite prin legile de care 
ascultă şi prin efectele ce le au în crearea şi modelarea peşterilor.

În curgerea sub presiune, apa, împinsă de noile cantităţi ce pătrund în subteran, avansează prin 
toate  discontinuităţile masivului  de calcar,  într-o reţea  ce trebuie imaginată în cele  trei  direcţii  ale 
spaţiului  în jos,  lateral  şi  în sus.  De aceea  nici  nu ar  trebui să  se vorbească  despre „curgere"  sub 
presiune, căci curgerea în sus nu există, ci de „avansare" sub presiune. Posibilitatea unei ape de a se 
propaga în toate direcţiile îi dă libertatea de a-şi alege drumul cel mai uşor.

Curgerea gravitaţională nefăcîndu-se sub presiune este identică cu curgerea de la suprafaţa 
pămîntului (evident cu nivel liber), ascultînd de aceleaşi legi ale curgerii din punctele ridicate spre cele 
coborîte, fapt ce face ca astfel de ape să fie numite şi „rîuri subterane". La ele în afara dizolvării, începe 
să joace un rol important şi eroziunea mecanică, exercitată atît de apa curgătoare, propriu-zisă, cît mai 
ales de prundişul şi nisipul transportat, cu puternică acţiune erozivă asupra albiei. Cele două tipuri de 
curgere ale apei sub pămînt, deşi reprezintă faze succesive, ele există şi simultan într-un masiv. În fig. 6 
se vede în secţiune un masiv de calcar străbătut de un sistem de fisuri. Apa de infiltraţie temporară 
(punctată) se adună într-un sistem de curgere gravitaţională (notată Ă'). Cu timpul apa din galeria Ă' 
pătrunde  în  fisurile  aflate  sub  ea,  le  măreşte  şi  le  ţine  sub  presiune.  Ele  trec  apoi  la  curgerea 
gravitaţională şi se tot măresc pînă cînd înghit toată apa ce curgea pe Ă' drenînd-o prin galeria BB'. În 
acest moment ABB' este o galerie activă prin care curge apa, iar A"A' este o galerie parţial părăsită de 
apă, 0 galerie fosilă. Adîncirea se poate repeta de mai multe ori, galeriile părăsite suprapunîndu-se pe 
mai multe etaje.

Fig 06
Cele arătate evidenţiază un fapt foarte general: tendinţa apei de a coborî cît mai jos, de a se 

adînci cît mai mult în masivul de calcar, proces cunoscut şi de la apele de suprafaţă. Acolo însă apa 
curge pe un pat impermeabil, pe care nu poate decît să-l roadă. În calcar posibilităţile sînt mult mai 
mari, ele fiind date de toate fisurile şi diaclazele aflate sub nivelul de curgere la un moment dat al apei, 
ele putînd, cu un efort mic de dizolvare şi eroziune, să fie folosite de apă. Există astfel „un capital 
carstic" ce nu trebuie decît să fie exploatat. Adîncirea apei în masivele de calcar poate fi de aceea foarte 



rapidă,  fapt  demonstrat  în  mod concret  de  ceea  ce  s-a  întîmplat  în  podişul  Paderborn  din  Suabia 
Franconă.  Acum 300 ani  exista  încă pe el  o  viaţă  intensă,  cu numeroase  sate  aşezate  la  marginea 
rîurilor.  Din cauza  defrişării  pădurilor  a  fost  distrus  învelişul  vegetal  ce  proteja  subsolul  calcaros, 
carstificarea  a  progresat  repede  şi  toate  rîurile  au  dispărut  în  subteran.  Lipsite  de  apă,  aşezările 
omeneşti s-au destrămat şi astăzi podişul este un pustiu calcaros.

Tristul  caz  relatat  pune  în  evidenţă  în  mod  clar  a  doua  lege  generală  pentru  regiunile 
calcaroase: apele se adîncesc cît pot mai repede şi cît mai adînc în masivele de calcar, părăsind etajele  
superioare de drenaj, ce devin fosile.

C. Ieşirea apei din masivele carstice

Izvoarele obişnuite, emergentele, reprezintă ieşirea la zi, dintr-o pînză interstitială, a apei ce a 
circulat prin roci permeabile în mic. Ele se caracterizează printr-un debit nu prea mare, dar constant. 
Ieşirile la zi ale apelor ce au circulat printr-un masiv de calcar poartă numele de izvoare carstice Bau 
exurgente.  Ele constituie  drenajul  unei  curgeri  pe fisuri  şi  se caracterizează  prin  debite  extrem de 
variabile, ce pot atinge maxime considerabile. Dacă pentru un izvor carstic se cunoaşte şi punctul de 
pătrundere, insurgenţa, ieşirea la zi poartă numele de resurgenţă.

Fig 07
Cel mai simplu tip de exurgenţă este peştera emergentă, adică o peşteră cu un rîu subteran 

ieşind din ea (fig. 7 a).
La gură poate exista o acumulare de pietriş sau de nisip cu o scurgere secundară de apă printr-

un aşa-numit subdrenaj. Cel mai adesea apa iese însă pe un canal ce face o buclă în jos, circulînd pe 
principiul  vaselor  comunicante.  La gura peşterii  ai  impresia  unei  ape imobile,  a  unui lac şi  numai 
curgerea continuă peste pragul bazinului arată că pe aici iese necontenit apa. O astfel divergenţă poartă 
numele de izbuc (fig. 7b).

Există şi false izbucuri au ramura ascendentă determinată de o acumulare de argilă, nisip şi 
bolovani, eventual cu un subdrenaj (fig. 7c). Acumularea poate fi formată de materialele aduse chiar de 
rîul subteran şi depuse de el aici.

Deoarece apa aflată într-un masiv carstic nu este cantonaţi într-o pînză freatică cu porozitate 
în mic, capabilă să elibereze o cantitate constantă de apă, izbucurile au fluctuaţii puternice de debit, în 
funcţie  de  cantitatea  de  apă  pătrunsă  în  masivul  de  calcar.  Fluctuaţiile  fac  uneori  ca  şi  canalele 
superioare să fie invadate de apă şi să ia naştere un izbuc secundar (fig. 7 d). În acest caz izbucul 
inferior este permanent,  iar cel  superior intermitent, funcţionînd numai la viituri. Un caz special  al 
izbucurilor  intermitente  îl  constituie  izbucul  periodic.  Aici  funcţionarea  se  bazează  pe  principiul 
vaselor comunicante (fig. 7e). Apa venită prin A se acumulează în camera B pînă ce nivelul urcă în h. 
În acest: moment apa invadează canalul  C şi începe să curgă prin D. Chiar dacă prin curgere nivelul 
apei din camera B coboară sub nivelul maxim al canalului C, apa continuă să curgă pînă pe ce nivelul 
din B ajunge la h2 şi pe canalul C pătrunde aer. În acel moment curgerea se opreşte. Ea va reîncepe cînd 
apa venită prin A umple din nou camera B pînă la nivelul h1 şi aşa mai departe. Este în fond principiul 
pe baza căruia se golesc butoaiele de vin cu un furtun.

Un caz foarte interesant de izbuc periodic l-a reprezentat izbucul de la Călugări, din podişul 
Vaşcău. Aici apa ieşea cu două pulsaţii. După prima ieşire urma o pauză de 10—20 minute, venea o a 
doua ieşire, apoi o pauză de 5 minute, după care ciclul reîncepea. Explicaţia este simplă. În loc să fie o 
singură cameră de acumulare, erau două, de dimensiuni inegale, ceea ce făcea ca perioadele de ieşire a 
apei să fie inegale. Astăzi intermitenţa nu mai există, deoarece apa şi-a găsit un drum direct de ieşire.

În afara peşterilor debitoare şi a izbucurilor, apa părăseşte masivele de calcar foarte adesea 
prin subdrenaj. El are loc în patul rîurilor de suprafaţă ce adună pînă la urmă toată apa dintr-un masiv 
calcaros. Emergentele de subdrenaj nu se văd şi ele pot avea aspectul unui izbuc sau pot să fie doar 
fisuri prin care ies cantităţi mici de apă. Existenţa lor este sigură, deoarece diverse măsurători au arătat 
că apa cu ieşiri vizibile dintr-un masiv calcaros nu reprezintă întreaga cantitate de apă pătrunsă în el. 
Existenţa lor ridică o problemă deosebit de complicată, aceea a săpării canalelor carstice sub nivelul 
rîurilor de suprafaţă.

D. Acviferele carstice
Pe la începutul secolului nostru, cînd studiul ştiinţific al peşterilor avea deja un trecut de cîţiva 

zeci  de  ani,  cercetătorii  ajunseseră  la  convingerea  că  apa  circulă  prin  calcare  între  punctele  de 
insurgenţă şi izbucuri pe anumite căi, peşterile. Se considera că este o circulaţie directă, simplă, fără 
acumulări de apă în interiorul masivului de calcar, de tipul „rîu subteran".

Fig 08
În 1905, însă, un hidrolog austriac, Alfred Grund, a încercat să aplice la masivele de calcare, 



adică  îa  rocile  permeabile  în  mare,  noţiunile  şi  legile  hidrologica  ale  curgerii  apei  prin  rocile 
permeabile în mic. Punîndu-şi întrebarea, cît de adînc pătrund apele în calcare, el a emis părerea că şi 
aici  trebuie  să  avem,  ca  şi  la  rocile  permeabile  în  mic,  un strat  impermeabil  limită.  Dacă  se află 
deasupra nivelului de bază local, adică deasupra rîului ce drenează regiunea, curgerea apei se va face 
simplu şi direct (fig. 8 a). Dacă însă stratul impermeabil se află sub nivelul de bază, atunci în partea 
inferioară a masivului de calcar se acumulează apă, care va umple toate fisurile şi crăpăturile, pînă la 
nivelul izbucului, deci a rîului ce drenează regiunea. Cu alte cuvinte şi în masivele de calcare există o 
zonă inundată permanent  şi o zonă străbătută temporar de apă (fig. 8 b).  Deoarece suprafaţa zonei 
inundate joacă, pentru apa ce străbate pe verticală masivul de calcar, rolul unui nivel de baza, teoria lui 
Grund se mai numeşte şi teoria nivelului de bază sau, în limba germană, Grundwassertheoric, ceea ce, 
în mod întîmplător, poate să însemne şi teoria apei lui Grund!

Terminologia  adoptată  pentru  hidrologia  carstică  a  fost  deci  cea  aplicată  terenurilor  cu 
permeabilitate în mic şi anume, zona superioară, străbătută temporar de apă, a fost denumită vadoasa,  
iar  cea  profundă,  înecată  total  zona  freatică.  Au fost  propuşi  însă  şi  alţi  termeni,  ca  de  exemplu 
perechile zonă aerată — zonă înecată sau zonă de infiltraţie — zonă de saturaţie. Suprafaţa de separare 
a celor doua zone este denumită de autorii anglo-saxoni water-table, termen din păcate intraductibil ce 
poate fi echivalat cu nivel freatic sau suprafaţă freatică. Utilizarea termenilor vados-freatic a fost aprig 
combătută recent de către carstologul francez A. Mangin, pe motivul că ei au fost creaţi pentru cazul, 
complet diferit, al curgerii prin medii poroase şi nu pentru curgerea prin medii fisurate, punct de vedere 
discutabil, deoarece acelaşi autor. Vizează termenul de acvifer carstic,  ceea ce înseamnă „formaţiune 
geologică  conţinînd  o  pînză  de  apă  subterană",  definiţie  implicînd  existenţa  unei  zone  înecate  cu 
predominarea mişcării  orizontale,  deci  un regim freatic.  În plus,  termenii vados şi freatic  sînt prea 
înrădăcinaţi  în  limbajul  speologic  pentru  a  mai  putea  fi  eliminaţi,  ei  trebuind  să  fie  menţiunţi  în 
continuare.

După dispute aprige purtate între speologi, ce nu cunoşteau dintr-un acvifer carstic decît zona 
superioară,  accesibilă,  a  rîurilor  subterane,  negînd  cu  vehemenţă  existenţa  unei  zone  înecate,  şi 
hidrologi,  care  măsurînd  sistematic  debitele  exurgenţelor  nu  puteau  să  le  explice  oscilaţiile  fără  a 
presupune existenţa unei zone înecate, astăzi nu se mai îndoieşte nimeni de prezenţa celei din urmă. 
Faptul  permite zonarea pe verticală  a  masivelor  calcaroase  din punct  de vedere  al  circulaţiei  apei, 
putîndu-se  distinge  mai  multe  zone  (fig.  9):  (1)  zona  superioară  denumită  şi  epicarstică  cuprinde 
multitudinea de fisuri şi diclaze aflate la suprafaţa masivelor calcaroase ce permit pătrunderea apei în 
subteran. (2) Urmează dedesubt zona unde apa circulă predominant pe verticală, pînă ce ajunge la (3) 
zona de circulaţie orizontală, constituită din galerii de dimensiuni mai mari ce au rolul unui dren, aci 
conduc apa spre resurgenţă. (4) Sub ea se află zona înecată, unde toate fisurile şi feţele de stratificaţie 
sînt ocupate de apă. O noţiune recent introdusă în hidrologia carstică este cea de  sistem anexa  ce se 
referă la prezenţa unor mari spaţii situate lateral, faţă de traseul drenului principal cu posibilitatea de a 
prelua surplusul de apă la viituri. De altfel în întregul  masiv se poate defini un nivel de viitură şi un 
nivel  de etiaj  (minim de debit),  între  care  se situează  galeriile-dren,  inundate sau nu în funcţie  de 
aportul apa. Într-un astfel de model, zona aerată sau vadoasă se întinde de la suprafaţă pînă la nivelul 
de etiaj iar sub aceasta, zona înecata sau freatică.

Fig 09
Alimentarea acviferului carstic se poate face nu numai infiltraţie pe fisurile de la suprafaţă, ci 

şi prin pătrunderea în subteran a unui rîu gata constituit. Ea poate să aibă loc la nivelul drenului sau al 
zonei aerate, în ultimul caz apa avînd de coborît pînă la galeriile orizontale.

Modelul prezentat este al unui sistem carstic activ în care toate zonele au o funcţie hidrologică 
definită. El poate fi exemplificat cu carstul din munţii Sebeş (versantul dinspre depresiunea Haţegului), 
unde pătrunderea apei se face prin infiltraţie şi prin cursuri organizate (Ponorici, Fundătura Ponorului). 
Apele coboară la început predominant pe verticală (zona avenelor de Ia Ponorici sau Dosul Lăcşorului), 
pentru a ajunge apoi la nivelul galeriilor active (Şura Mare sau Cioclovina cu Apă), dedesubt aflîndu-se 
probabil şi o zonă înecată ce furnizează apă diverselor izbucuri.

Acviferele carstice se organizează în funcţie de nivelul exurgenţelor ce joacă rolul de nivel de 
bază,  dependente la rîndul lor de nivelul rîurilor sau al depresiunilor limitrofe masivului de calcar. 
Orice oscilaţie de nivel are astfel repercusiuni asupra poziţiei zonelor din acvifer şi mai ales o coborîre 
a nivelului general determină deplasarea lor în jos. Aceasta duce la adîncirea canalelor de circulaţie a 
apei şi părăsirea vechilor drenuri, ce devin galerii fosile. Imaginea unei reţele subterane se complică 
astfel,  căci  sistemul activ este întretăiat  de sistemele fosile, etajate  la diverse nivele.  Un interesant 
exemplu  îl  oferă  în  acest  sens  peştera  Topolniţa  cu  un  etaj  cu  galerii  orizontale  fosile  (Galeriile 
Racoviţă şi C.N. Ionescu), un etaj cu galerii orizontale inundate Ia viituri (galeria Murgoci) şi un etaj 
activ permanent, accesibil la etiaj (Galeria Neagră).



E. Formarea peşterilor

Peşterile au stîrnit dintotdeauna un interes deosebit  şi nu puţini sînt cei  ce au căutat  să le 
explice geneza. Trecînd peste ideile, de multe ori fanteziste, emise în secolele trecute, trebuie să ne 
oprim la cel puţin trei grupe de teorii cu care s-a încercat explicarea existenţei şi a morfologiei golurilor 
subterane.

a. Teoria vadoasă
Imaginea cea mai simplă a unui acvifer carstic, concepută încă de primii cercetători speologi 

(Martel, Bock), este aceea a unui drenaj pe galerii mari utilizate de rîuri subterane. Formarea unei reţele 
de goluri subterane se datoreşte pătrunderii şi circulaţiei apei prin masivul de calcar pînă la nivelul 
exurgenţelor  aflate  în văile mărginaşe,  adîncirea  acestora determinînd părăsirea vechilor galerii,  ce 
devin fosile,  şi  săparea altora noi  (fig.  10). Procesul  nu exclude existenţa în adînc a unei  zone de 
imbibare generală a calcarului, dar ea nu este necesară pentru geneza reţelei de peşteri.

b. Teoria batifreatică
Fig 10
O circulaţie exclusiv vadoasă a apei prin masivele de calcar nu explică modul în care pot fi 

lărgite  şi  utilizate  fisurile  şi  feţele  de  stratificaţie  aflate  la  mare  adîncime  sub  nivelul  rîurilor  de 
suprafaţă, aşa cum s-a constatat în numeroase cazuri. În Peninsula Florida a fost detectată prin foraje, la 
mai bine de l 000 m sub nivelul exurgenţelor, o reţea de canale cu apă în mişcare. Tot aşa în Dobrogea 
există un acvifer carstic ce se drenează prin izvoarele de la Palazu Mare (nord de Constanţa), cantonat 
în calcare şi cu apa circulînd pe canale ce ajung la mai mult de 400 m sub nivelul mării. Cele două 
exemple arată că apa are posibilitatea să pătrundă foarte adînc sub nivelul de bază (al exurgenţelor), 
fapt explicat prima dată de geograful american W.M. Davis prin adoptarea principiilor curgerii prin 
medii poroase. În fig. 11b se vede că apa se mişcă, sub presiunea determinată de punctul cel mai ridicat 
al pînzei freatice, spre zonele de presiune mai mică conform săgeţilor. Săparea canalelor se face într-un 
regim  de  curgere  forţată  şi  exclusiv  prin  dizolvare,  fără  eroziune,  fapt  confirmat  de  morfologia 
numeroaselor peşteri, mai ales din S.U.A., ce prezintă forme caracteristice, de coroziune sub presiune. 
Dar, din moment ce pot fi vizitate, ele nu mai sînt ocupate de apă. fapt ce a făcut pe Davis să presupună 
că întregul teritoriu a fost ridicat de către mişcările scoarţei, deasupra nivelului de bază iniţial, ceea ce a 
dus la eliberarea de apă a tranşei de calcare în care au fost săpate peşterile. Devenite accesibila ele nu 
au mai suferit decît remodelări de către apele gravitaţionale, ceea ce a dus la suprapunerea unor forme 
specifice zonei vadoase peste cele specifice zonei freatice. În acelaşi timp în adîncime sînt săpate alte 
canale de drenaj, în regim freatic (fig. 11 b). În acest fel în formarea peşterilor există două faze,freatică 
şi vadoasă, separate de ridicarea teritoriului, fapt pentru care se şi numeşte teoria celor două faze. Ea 
mai poartă şi numele de teorie batifreatică deoarece presupune geneza peşterilor la mare adîncime.

Fig 11

c. Teoria epifreatică
Luînd în considerare schema mişcării apei freatice (fig. 12 a) se constată că apa ce străbate 

canalul 1 are de parcurs un drum mai scurt decît prin 2 şi 3, ceea ce înseamnă că în unitate de timp va 
curge mai multă apă prin 1 şi, deci, dizolvarea va fi mai intensă. Cu timpul canalul superior va prelua o 
cantitate tot mai mare de apă, evoluînd într-un dren magistral cu alungire regresivă (fig. 12 b). Liniile 
de curgere se vor adapta situaţiei, drenajul devenind astfel epifreatic, adică de mică adîncime. Acest 
model,  propus de Sinnacori,  a primit  numeroase confirmări  constatîndu-se că în platourile mari de 
calcar din S.U. A. peşterile mari sînt săpate într-o tranşee de calcar, relativ subţire, cu extindere pe 
orizontală,  indiferent  de  înclinarea  stratelor,  ceea  ce  înseamnă  că  săparea  reţelelor  subterane  este 
controlată de suprafaţa pînzei freatice, realizîndu-se în principal imediat sub ea.

Teoriile menţionate au avut fiecare partizani, ce au adus completări şi rectificări, iar în plus au 
mai fost emise şi altele, valabile pentru cazuri particulare, cum ar fi cel al apelor arteziene. Există astăzi 
foarte numeroase ipoteze speogenetice, fără să se poată spune că a fost găsită teoria unică ce ar putea să 
explice toate cazurile cunoscute pînă acum.

Fig 12

3. PE URMA APELOR TAINICE

O peşteră este constituită dintr-o succesiune de goluri de forme şi mărimi variabile ce pot fi 
reduse la cîteva tipuri elementare, definite ţinîndu-se seama de înclinarea, adică de pantă, şi de volumul 
lor. Astfel, un speolog italian, W. Maucci, studiind 525 de goluri din regiunea Veneţia Julia, a constatat 



că  aproape  50%  sînt  verticale,  restul  avînd  fie  o  înclinare  între  0-35°,  fie  între  70-90°.  Faptul 
delimitează dintr-odată două domenii: cel al golurilor orizontale sau slab înclinate (0—35°), galeriile,  
şi cel al golurilor puternic înclinate, pînă la verticală (70— 90°), puţurile (fig. 13).

În  ce priveşte  volumul  golului  excavat,  ajunge să mergem odată printr-o peşteră pentru a 
vedea că din galerii dăm în spaţii mai mari, de unde ajungem din nou în galerii mai strîmte. Spaţiile 
mai mari poartă numele de  săli.  Săli pot să existe şi în cazul puţurilor, adică lărgiri pe traseul unei 
conducte verticale. La săli nu interesează panta.

În afara celor trei termeni stabiliţi,  cercetătorii  mai folosesc şi alţii  cu mai 'multă sau mai 
puţină justificare. Astfel în sinonimie cu galerie sînt folosiţi termenii de culoar, coridor sau gang. Prin 
conductă  se înţeleg atît galeriile cît şi puţurile, adică golurile cu lungime mai mare decît secţiunea, 
indiferent de pantă. În acelaşi sens se poate folosi şi termenul de canal) cu deosebirea că el este legat 
de  o  circulaţie  activă  de  apă.  Tunelul  necesită  o  formă  specială  de  galerie  (galeria  circulară  de 
presiune), care, la secţiune mică, poate fi numită şi tub.

În ce priveşte sala, ar putea fi folosit şi termenul de încăpere, dar el este prea vag. În schimb 
termenul  de  grotă,  întrebuinţat  de  multe  ori  în  acest  sens  (de  exemplu  Grota  Urşilor  din  peştera 
Ialomiţei) este total greşit, după cum s-a mai arătat.

Fig 13
Pentru formele verticale, în afară de puţ există şi termenul de  horn, aven, prăpastie a căror 

folosire va fi discutată mai departe.

A. Gurile de peşteri

De cele mai multe pyi peşterile se deschid în cîte un versant de calcar, fie la o înălţime, mai 
mare sau mai mică, faţă de baza versantului, fie la nivelul albiei văii. Primele poartă numele de peşteri  
suspendate.  Mai important decît poziţia, este faptul dacă prin peştera curge sau nu apă. Peşterile prin 
rare curge o apă poartă numele de peşteri active, cele părăsite de apă poartă numele de peşteri fosile,  
sau inactive. Primele pot fi peşteri pe gura cărora pătrunde apa unui rîu — peşteri receptoare — sau pe 
gura cărora iese un rîu subteran — peşteri debitoare.  Peşterile străbătute de apă numai ocazionai sînt 
peşteri semiactive sau semifosile.

Prin apă curgătoare nu trebuie să se înţeleagă neapărat un rîu permanent. De foarte multe ori 
în carst apele sînt temporare, un rîu putînd să apară brusc în urma unor ploi puternice sau să curgă 
numai primăvara, cînd se topesc zăpezile. Caracterul fosil, subfosil sau activ al unei peşteri nu poate fi 
apreciat observînd doar gura ei, căci apa poate pătrunde în ea şi pe fisuri dispersate.

Poziţia unei peşteri faţă de fundul văilor înconjurătoare nu ne spune dacă peştera este activă 
sau  fosilă.  Aşa,  de  exemplu,  peştera  de  la  Vadul  Crişului  este  debitoare,  prin  ea  ieşind  un  rîu 
permanent,  deşi  este  suspendată  cu  circa  10  m faţă  de  valea  Crişului  Repede.  Tot  aşa  şi  peştera 
Ialomiţa.  La  o  peşteră  receptoare,  însă,  nu  se  poate  imagina  o  poziţie  suspendată,  ea  trebuind 
obligatoriu să fie la nivelul văii pe care vine apa ce pătrunde în ea (de pildă peştera Cîmpenească).

De multe ori, după portalul de la intrare galeria peşterii se strîmtează. Gura se prezintă astfel 
ca o pîlnie deschisă în afară. Forma se datoreşte faptului că la intrare dezagregarea calcarului este mai 
puternică.

În dezagregarea calcarului rolul de seamă il joacă insolaţia şi apa ce umple fisurile. Din cauza 
diferenţelor  de  temperatură,  alternanţa  îngheţ-dezgheţ  sfărîmă  roca,  procesul  de  dezagregare  fiind 
puternic. Spre interiorul peşterii circulaţia aerului făcîndu-se tot mai anevoie, oscilaţiile de temperatură 
sînt mai slab resimţite, astfel că şi distrugerea calcarului, şi deci mărirea golului, sînt mai reduse.

Produsele de dezagregare rezultate, din sfărîmarea rocii, de la intrare pot să fie îndepărtate de 
apa curgătoare, în cazul peşterilor active (indiferent dacă ea intră sau iese), sau se acumulează la gură, 
dînd un morman de grohotiş ce poate închide parţial intrarea, mascînd astfel forma ei de pîlnie.

Poarta de intrare este urmată de galeria peşterii. După felul cum se continuă, se deosebesc 
intrări orizontale, descendente şi ascendente.

Fig 14
1.  Intrările  orizontale  pot  fi  receptoare  (peştera  Coiba  Mare  din  Valea  Gîrdişoara)  său 

debitoare (peştera de la Vadu Crişului). Evident nu este vorba de o perfectă orizontalitate, căci apa nu 
ar mai curge, ci ele sînt suborizontale (fig. 14a).

Multe dintre peşterile suspendate sînt tot orizontale, dar ca urmare a unui fenomen secundar, 
datorită nivelării prin îngrămădiri de bolovăniş sau prundiş, ca la peştera Boghii din munţii Bihor, sau a 
unor depuneri stalagmitice, ca la peştera Cloşani. La ele este de multe ori greu de spus dacă au fost 
săpate înclinat şi au fost nivelate ulterior sau sînt săpate orizontal, precum şi dacă ele au fost săpate de 
o apa ce intra sau ieşea (fig. 14b).



2. Intrările descendente sînt  de cele  mai multe ori receptoare (c)  (peştera de la Căput din 
munţii Bihor), dar pot fi şi debitoare sau părăsite de apă (peştera Martel din valea Motrului Sec). Cele 
mai multe izbucuri sînt de ultimul tip. Celebru este mai ales izbucul de la Vaucluse,  explorat pe o 
diferenţă de nivel de 100 m, fără ca fundul să fi fost atins. Cînd carstificarea va progresa şi apa îşi va 
găsi, poate peste cîteva mii de ani, alte căi de scurgere, iar izbucul va fi o peşteră părăsită de ape, 
vizitatorii  cu greu îşi  vor putea imagina,  coborînd poate peste 100 m, că înaintează totuşi  printr-o 
galerie debitoare. O peşteră de acest fel, părăsită de ape, este totuşi uşor de recunoscut prin faptul că 
după ramura descendentă trebuie să urmeze ramura ascendentă, terminată cel puţin la aceeaşi înălţime 
cu prima (fig. 14 d).

Tot intrări descendente sînt cele cu îngrămădiri de bolovani la gură, care la origine au putut să 
fie orizontale (fig. 14 e) sau descendente.

Diferitele tipuri pot fi deosebite după felul cum merge tavanul: la cele receptoare, tavanul este 
înclinat şi paralel cu podeaua săpată în calcar, la cele cu podeaua de grohotiş tavanul poate fi orizontal 
sau ascendent.

În  sfîrşit  există  peşteri  cu  gura  secundară  şi  accidentală.  Golul  peşterii  a  luat  naştere  în 
interiorul masivului de calcar, iar eroziunea de la suprafaţă a subţiat peretele despărţitor pînă cînd s-a 
deschis o intrare (fig. 14f). Este cazul peşterii Pojarul Poliţei. La astfel de intrări tavanul şi podeaua sînt 
independente ca înclinare şi intrare nu mai este în mod necesar în formă de pîlnie.

3.  Intrările  ascendente  nu  pot  fi  decît  debitoare  (fig.  14g)  &au  cu  deschidere  secundară 
(fig.14h).

B. Galeriile

Cele două tipuri de peşteri, active şi fosile, separate după faptul dacă prin ele curge sau nu 
apa, diferă mult şi ca înfăţişare în interior. Pătrunzînd într-o galerie ne putem dă seama din prima clipă 
dacă ea aparţine primului sau celui de-al doilea tip.

În galeriile active apa lucrează cu putere, dizolvînd şi erodînd, mărind astfel golul subteran. O 
astfel de galerie este sumbră, lipsită de ori ce podoabă, cu pereţi golaşi, lustruiţi, sfîrtecaţi. Pe ei se află 
însă înscris întregul trecut al peşterii şi cine ştie să citească semnele va putea urmări pe mii de ani în 
urmă cum apa, luptînd cu stînca tare de calcar, a reuşit s-o înfrîngă şi să croiască galeria pe care ne 
plimbăm astăzi.

Galeriile fosile au cu totul altă înfăţişare. Lipsite de apă capabilă să le mai mărească, ele intră 
în  faza  de  umplere.  Pereţii  încep  să  se  cojească  şi  să  se  prăbuşească,  tavanul  se  dezagregă  şi  se 
prăbuşeşte şi el dar apa, pătrunsă doar sub formă de picături, vine încărcată cu carbonat de calciu pe 
care  îl  repune  aici.  În  astfel  de  galerii,  intrate  parcă  în  repaosul  absolut,  în  liniştea  deplină  şi  în 
întunericul veşnic, în zeci de mii de ani este clădită o lume atît de frumoasă, atît de stranie, că nici cea 
mai fantezistă minte omenesc nu ar putea-o născoci. Acestea sînt peşterile concreţionate se vor forma 
obiectul capitolului 5.

Făcînd abstracţie de concreţiuni, să vedem ce se poate descifra din formele prezentate de o 
galerie. Primul lucru ce trebuie observat cînd parcurgem o galerie este forma generală a golului. Pentru 
aceasta vom dă atenţie secţiunii transversale, profilului longitudinal şi desfăşurării ei în plan.

a. Secţiunea transversală a galeriilor
Profilul transversal al galeriilor de peşteră, sau cum se mai spune, secţiunea,  poate să aibă 

forme foarte  diferite,  reductibile  însă  la  4  tipuri  principale:  rotunjit,  triunghiular,  dreptunghiular  şi 
pătratic.

Pentru a desprinde semnificaţia acestor forme să ne reamintim ca apa are în calcar două căi de 
atac, fisurile şi feţele de stratificaţie, şi două modalităţi de curgere, sub presiune, cînd întreaga secţiune 
este udată de apă, şi cu nivel liber, numită şi curgere gravitaţională.

1. Secţiunea rotunjită este simetrică faţă de linia de atac pe care s-a format golul. Ea poate fi 
(fig. 15) circulară (a), eliptică (b), alungită pe o fisură (c) sau pe o faţă de stratificaţie (d). De multe ori 
se observă în peşteri galerii cu astfel de secţiuni, uneori de cîţiva metri diametru, a căror formă rotunjită 
este mascată de aluviunile din pat (e).

Secţiunile rotunjite trebuie puse pe seama unei curgeri sub presiune, căci numai prin umplerea 
completă a  galeriei  apa dizolvă în mod egal  toate  laturile conductei.  Cînd vorbim de.  curgere sub 
presiune nu trebuie să ne imaginăm însă neapărat o apă ce curge sub mare presiune şi se deplasează cu 
o viteză extraordinară, erodînd şi netezind pe pereţii conductei. Dimpotrivă, acţiunea de eroziune pare a 
fi nulă la curgerea sub presiune, dar apa, curgînd lent şi umplînd complet galeria, dizolvă încet, în mod 



uniform, pereţii galeriei.
Desigur, s-ar putea obiecta că, din moment ce noi putem pătrunde pe o galerie definită ca o 

conductă de presiune, ea nu poate fi considerată ca atare, deoarece nu este complet umplută cu apă. 
Totuşi cunoaştem conductele de presiune din observaţie directă, datorită a două împrejurări. Prima este 
aceea că există peşteri inundate de apă numai periodic, la viituri, cînd unele galerii ajung sub presiune, 
în restul timpului fiind accesibile. Foarte elocvent în această privinţă este exemplul peşterii Lazului de 
pe valea Motrului Sec, în mod normal vizitabilă doar pe o mică porţiune, pînă la un sifon. În perioadele 
secetoase  însă,  apa  scade  şi  peştera  poate  fi  parcursă  complet,  permiţînd  cercetătorilor  să  facă 
observaţii foarte detaliate asupra galeriilor aflate în mod normal sub presiune.

În al doilea rînd, există galerii cu aspect clar de conducte de presiune, ce nu mai primesc deloc 
apă şi chiar se află în faza de fosilizare şi concreţionare. Ele au fost săpate sub presiune, dar apa le-a 
părăsit foarte rapid astfel că prin ele nu a mai curs ulterior un rîu subteran, care să le fi schimbat prin 
eroziune aspectul iniţial. Este cazul unora din părţile peşterilor Pojarul Poliţei sau Măgura.

Să revenim însă la profilele rotunjite. De cele mai multe ori în galeriile de presiune nu se 
poate observa calea de atac a apei, respectiv o fisură sau o faţă de stratificaţie. Cînd nu sînt vizibile, 
putem să deducem calea de atac după forma generală  a secţiunii care poate prezenta abateri  de la 
formele teoretice.

Cînd există o diferenţă de duritate între bancurile ce constituie pereţii galeriei, de exemplu o 
intercalaţie  mai  marnoasă,  deci  rocă  mai  puţin  rezistentă,  profilul  suferă  modificări.  Iată  cîteva 
exemple: dacă calea de atac a fost o faţă de stratificaţie, lărgirea va avea loc în stratul marnos, secţiunea 
luînd forma fie de fus, cînd intercalată este foarte subţire (f), fie de clopot, cînd intercalată este mai 
groasă (g). Dacă linia de atac este o fisură cuprinsă în intervalul bancului mânios, secţiunea va lua o 
formă rectangulară (f).

Secţiunea rotunjită nu se datoreşte numai coroziunii pe întreaga secţiune a unei galerii  sub 
presiune, ci şi procesului de „descuamare" a pereţilor datorită decompresiunii. În jurul unui gol dintr-un 
masiv apasă presiunea întregii stive de roci de deasupra, fapt ce determină de pildă prăbuşirile într-o 
galerie  de mină.  În  jurul  unui gol  natural  liniile  de presiune se dispun circular,  ele  determinînd o 
decompresiune ce are ca rezultat desprinderea unor lame de calcar pînă ce se stabileşte un profil de 
echilibru (i). Gurile de peşteri circulare de mari dimensiuni (de pildă peştera Cave-in-Rock, Mississippi 
S.U.A.) sau galeriile foarte largi cu bolta perfect rotunjită (de exemplu în peştera Predjama, Slovenia, 
Iugoslavia) trebuie puse pe seama unui atare proces.

2. Secţiunea triunghiulară este cea la care pereţii se apropie treptat în sus pînă se unesc pe o 
linie din tavan. Cînd galeria nu este prea largă, forma seamănă bine cu cea a uşilor şi a ferestrelor de 
stil  gotic,  aşa-numita ogivă gotică.  Un foarte  frumos exemplu de secţiune triunghiulară este  cel  al 
peşterii Drăcoaia din valea Sighiştel.

Fig 15
Secţiunea triunghiulară este caracteristică unei curgeri cu nivel liber. Linia de împreunare a 

pereţilor în tavan reprezintă fisura ce a constituit calea de atac a apei. La început pe ea s-a format un 
canal  de presiune, dar prin adîncirea eroziunii,  de data aceasta  cu nivel liber,  forma iniţială  a fost 
distrusă. Lărgirea din ce în ce mai mare, în jos, se datoreşte faptului că apa curgătoare, cu cît are la 
dispoziţie un pat'mai larg, cu atît curge mai dezordonat, eroziunea exercitîndu-se pe o suprafaţă mai 
mare (fig. 16 a). Lărgirea şi adîncirea nu merg desigur la nesfîrşit, căci prin săpare laterală exagerată 
pereţii intră în dezechilibru şi încep să aibă loc prăbuşiri.

Secţiunea triunghiulară prezintă multe variante. Aşa, de exemplu, dacă fisura directoare este 
înclinată, galeria va avea profilul unui triunghi înclinat, cum se observă în unele galerii  din peştera 
Topolniţa (b). Alteori galeria intersectează faţa de strat, cînd ia naştere un profil mai complicat, în care 
nu este însă greu de descifrat ce aparţine fisurii şi ce este determinat pe faţa de stratificaţie (c şi d).

Secţiunea triunghiulară apare şi la galeriile formate pe faţă de stratificaţie (e), iar două fisuri 
pot genera o secţiune cu două triunghiuri gemene (f).

3. Secţiunea dreptunghiulară se prezintă alungită în sus vertical: ea ne arată că este vorba de o 
curgere gravitaţională cu adîncire a rîului foarte rapidă, fără ca apa să mai fi avut răgazul să sape lateral 
astfel încît secţiunea este mai înaltă decît lată, Galeriile de acest tip seamănă foarte bine cu cheile de la 
suprafaţă, fapt pentru care se şi numesc galerii în canion.

Fig 16-17
Punctul de plecare al unei astfel de galerii poate fi o conductă de presiune dezvoltată pe o faţă 

de stratificaţie (fig. 17a) sau pe o diaclază, de multe ori vizibilă în tavan (b).
În Cetăţile Ponorului se poate vedea un exemplu foarte clar de galerie canion, dezvoltată dintr-

o conductă de presiune pe faţă de stratificaţie.



Se poate întîmpla ca o galerie dreptunghiulară să nu fi plecat de la o conductă de presiune, ci 
să fie o diaclază, apa folosind un gol iniţial creat de forţele tectonice. În acest caz pereţii sînt înalţi, 
paraleli, netezi, fără să prezinte urmele unei acţiuni de coroziune sau de eroziune a apei (d). Cînd apa 
are posibilitatea şi să dizolve,  în pereţi  sînt reliefate  capetele  stratelor,  aşa cum se vede în peştera 
Tăuşoare (e).

4.  Secţiunea  pătratică  are  tavanul  orizontal  şi  pereţii  verticali.  O  astfel  de  secţiune  este 
caracteristică  pentru  galeriile  dezvoltate  pe  fete  de  strat  (fig.  18a).  Netezimea  tavanului,  foarte 
caracteristică,  este dată tocmai de o astfel  de faţă  de strat.  Pereţii  sînt  brăzdaţi  de linii paralele  ce 
reprezintă feţele de stratificaţie sau pot fi cu intrînduri şi ieşinduri evidenţiind strate mai dure sau mai 
slabe, puse în evidenţă de eroziune (b). Cînd stratele sînt înclinate, profilul este deformat pînă la rombic 
(c).

Fig. 18
Profilul pătratic este caracteristic curgerii gravitaţionale. Punctul de plecare este tot un canal 

de presiune, distrus de eroziunea ulterioară. Cele patru tipuri de secţiuni de galerii prezintă numeroase 
variante şi combinaţii, după condiţiile locale de aşezare, deformare a calcarelor, după natura acestora şi 
după modul de curgere al apei.

5. Secţiunile mixte apar prin combinarea căilor utilizate de apă, litoclaze şi fete de stratificaţie, 
sau prin combinarea celor două modalităţi de curgere, sub presiune şi gravitaţional, cînd se observă o 
evoluţie de la prima la a doua. Iată cîteva cazuri particulare: curgere pe fisură sub presiune urmată de 
una cu nivel liber (fig. 19a); curgere pe faţă de strat sub presiune urmată de una gravitaţională (b); 
galerie formată pe intersecţii  de feţe de stratificaţie cu o diaclază (c);  trecerea de la o curgere sub 
presiune la o curgere liberă în cazul unor debite mari, plecînd de la o fisură (d), sau de la o faţă de 
stratificaţie (e). Frecvent se observă secţiuni cu intrînduri şi ieşinduri ale pereţilor ce se dispun în două 
feluri: la un intrînd pe un perete corespund proeminenţe pe celălalt, astfel că încontinuu galeria rămîne 
de aceeaşi lărgime, formă ce indică o curgere cu nivel liber ce este legată de un traseu în meandre în 
sens longitudinal (f); intrîndurile şi proeminenţele se află la acelaşi nivel pe ambii pereţi, ceea ce arată 
o oscilaţie în timp a debitului apei, porţiunile lărgite corespunzînd unei creşteri a debitului (g).  Cînd 
eroziunea stagnează la un anumit nivel se dezvoltă terase de eroziune (h), ce se pot succede pe verticală 
(i), terasele putînd să suporte şi prundiş.

b. Profilul longitudinal al galeriilor
După ce au fost interpretate diferitele secţiuni transver sale ale galeriilor, să le urmărim acum 

în lungul lor, să vedem ce poate revela un profil longitudinal.

1. Profilul cu urcuşuri şi coborîşuri. În fig. 20 a, galeria superioară este ocupată numai parţial 
de apă, în punctele ei cele mai coborîte (B, C, E). În B este un puţ umplut cu apă, în C este un lac, în E 
întreaga galerie este sub apă, iar în F este un izbuc cu peşteră. Cum un om nu poate în mod normal să 
meargă de la D la F din cauza apei, s-ar părea că există două peşteri independente, una între A-D, cu 
intrarea prin A, şi alta, cu izbuc, în F. Porţiunea E, complet umplută cu apă, poartă numele de sifon.  
Este de ajuns ca nivelul apei să urce puţin, prin aport mai mare, pentru ca şi punctul C să devină un 
sifon, care să întrerupă legătura dintre galeria A-C şi segmentul D.

După cum se vede din figură, galeria inferioară este total umplută de apă, deci sub presiune, în 
timp ce galeria superioară este în parte inundată, în parte cu curgere gravitaţională. Ea nu a putut fi 
săpată totuşi decît tot ca o galerie de presiune, căci numai sub presiune apa poate să „curgă" şi în sus, 
adică să avanseze în contra pantei.

Aşadar, o primă concluzie: o galerie cu urcuşuri şi coborîşuri, ca formă săpată în stîncă, nu 
datorită aluviunilor sau grohotişurilor, nu a putut fi săpată decît de o apă sub presiune.

2. Profilul descendent. În fig. 20b este figurat un profil al unei galerii ce coboară continuu, cu 
mici denivelări, peste care apa face cascade şi scobituri (marmite) ce adăpostesc lacuri, fără să existe 
contrapante. Este tipul de galerie cu curgere gravitaţională, unde mărirea golului este mai ales opera 
eroziunii. În general patul este modelat ca la apele de munte de la suprafaţa pămîntului.

Tavanul galeriei este şi el descendent, fără să fie riguros paralel cu podeaua. Acest lucru este 
important de urmărit, căci tavanul păstrează panta galeriei iniţiale, podeaua fiind adîncită şi remodelată 
de curgerea gravitaţională a rîului subteran.  La conductele de presiune paralelismul dintre tavan şi 
podea este mult mai riguros, deoarece apa a avut debit şi presiune constant, săpînd un volum egal de 
rocă pe toată lungimea galeriei.

O variantă a galeriei de curgere gravitaţională este cea cu tavanul în trepte. Ea este dezvoltată 



pe feţe de stratificaţie, treptele fiind date de desprinderea stratelor de calcar (fig. 20c).

3. Profilul cu trepte antitetice aparţine tot unei galerii descendente, dar la el, după un coborîş 
continuu, urmează brusc o denivelare pozitivă a podelei, deasupra căreia galeria coboară în continuare 
(fig. 20d). În acelaşi timp însă, la piciorul treptei pozitive se deschide şi un culoar inferior, pe unde este 
drenată apa. O astfel de formă ia naştere dintr-o galerie cu pantă continuă în care a avut loc o captare a 
cursului de apă. Găsind o cale mai rapidă de a ajunge la cota inferioară,  apa a adoptat cursul nou, 
inferior, părăsind pe cel superior, rămas inactiv. Deoarece faţă de punctul de captare eroziunea lucrează 
regresiv,  galeria  se va  tot  adînci  spre  amonte,  fapt  ce  duce  la  mărirea  diferenţei  de  nivel  faţă  de 
segmentul  de  galerie  părăsită.  Denivelarea  pozitivă  din  cadrul  galeriei  poartă  numele  de  treaptă 
antitetică, iar dacă procesul a avut loc în mai multe rînduri, avem o galerie cu trepte antitetice. Astfel 
de forme sînt cunoscute şi la văile de la suprafaţa pămîntului.

Fig 20
Galeria  cu treaptă  antitetică este  un semn sigur  al  unei  curgeri  cu nivel  liber.  Un frumos 

exemplu de astfel  de galerie  se găseşte  în reţeaua subterană a Avenului  din Şesuri  (munţii Bihor), 
treapta avînd o denivelare de circa 15 m, ea dînd acces la sectorul nou descoperit în anul 1972. Un caz 
cu totul ieşit din comun este însă acela al sistemului Pierre Saint-Martin din Pirinei, unde în Sala Verna 
treapta are o denivelare de 100 m, dînd acces la o reţea complicata de galerii. 

4. Profilul cu prăbuşiri este propriu unei galerii în care au avut loc prăbuşiri. Spre deosebire de 
podea,  ce  poate  fi  la  acelaşi  nivel,  tavanul  prezintă  ridicări  şi  cupole  reprezentînd  zone  de  mică 
rezistenţă a calcarului. De obicei sub înălţări şi podeaua se ridică din cauza mormanului de blocuri de 
prăbuşire, astfel că în secţiune longitudinală există o aparentă concordanţă între mersul tavanului şi al 
podelei (fig. 19 e). Trebuie, de aceea, multă atenţie pentru ca o astfel de galerie să nu fie confundată cu 
galeria de primul tip (cu urcuşuri şi coborîşuri), cu formă săpată în rocă, pe cînd aici ea rezultă din 
procese  secundare.  Galeria  cu  dărîmături,  ce  poate  fi  ilustrată  prin  Galeria  Racoviţă  din  peştera 
Topolniţa, este un semn de îmbătrînire a peşterii, ajunsă în faza de colmatare prin prăbuşiri (incaziune).

Profilele longitudinale prezentate sînt ideale şi dau soluţii foarte generale. În realitate natura 
nu lucrează după scheme, ci pe elemente concrete, găsind pentru fiecare situaţie o soluţie particulară. 
De aceea şi formele rezultate au o infinită varietate ce ne împiedică de a le lua pe toate în discuţie. 
Prezentăm totuşi cîteva cazuri particulare, nu în intenţia de a completa documentarea, ci pentru a arată 
modul cum pot fi găsite explicaţii pentru toate situaţiile întîlnite.

Într-o galerie, atît secţiunea cît şi profilul longitudinal arată clar o curgere gravitaţională. Pe o 
galerie paralelă, caro se desprinde şi apoi revine în prima, găsim toate semnele de curgere sub presiune. 
Cum este posibil ca într-o reţea subterană să existe, la acelaşi nivel, ambele tipuri de curgere? Iată 
explicaţia. Din galeria mai mare, cu curgere gravitaţională, se desface galeria secundară, avînd gura şi 
ieşirea sub nivelul apei rîului subteran. Ea este complet umplută cu apă şi deci sub presiune. După' ce 
apa a părăsit reţeaua, cele două galerii, deşi acum fosile, vor avea aspecte cu totul diferite.

Aspecte diferite se pot întîlni însă chiar de-a lungul aceleiaşi galerii. În (f) este reprezentat 
schematic un sifon. Este de ajuns o creştere a nivelului apei de la I la II, pentru ca şi porţiunea C-D a 
galeriei să ajungă sub presiune, sau o scădere a nivelului la III pentru ca porţiunea  A-B să ajungă cu 
nivel  liber.  Dacă  nivelul  maxim al  apei  este  II  şi  nivelul  minim este  III,  porţiunea  A-D  va  avea 
caracterele de galerie sub presiune, deşi noi o putem surprinde cu curgere liberă. Toată galeria, care 
amonte  are  tavanul  mai  sus  decît  nivelul  maxim al  apei,  va  avea  caractere  de  galerie  de  curgere 
gravitaţională.  Observaţia  aceasta  ajută  mult  în  cursul  explorărilor,  după  cum se  poate  vedea  din 
exemplul de mai jos.

În timpul explorării Cetăţilor Ponorului, după ce am înaintat circa l 700 m pe o galerie-canion 
de  dimensium într-adevăr  impresionante  (înălţimi  peste  30 m,  uneori  atingînd şi  80 m),  tavanul  a 
coborît la 20 m şi au început semnele de galerie sub presiune, deşi rîul subteran, pe care mergeam aval, 
nu avea mai mult de 20—50 cm adîncime. Faptul arată că apa poate ajunge la înălţimea de 20 m 
umplînd complet galeria. Ce putea determina o astfel de ridicare a apei decît un sifon? Într-adevăr, 100 
m mai departe am dat, cu tot regretul, de un sifon ce ne-a oprit înaintarea!

Deci: apariţia formelor de tunel de presiune pe o galerie arată apropierea unui sifon, precum şi 
nivelul pînă unde poate urca apa.  Ultimul fapt este bine de ştiut, cînd se fac explorări  pe un timp 
nestabil cu pericol de averse sau iarna, cînd este pericol de moină şi deci de aflux puternic de apă.

Formele de tunel de presiune într-o galerie cu curgere gravitaţională se pot datora nu numai 
unui  sifon,  ci  şi  altor  stavile  ce  opresc  curgerea  apei  şi  determină  creşterea  nivelului  ei  pînă  la 
inundarea  porţiunii  amonte.  Astfel  de  stavile  pol  fi  prăbuşirile  de  blocuri  din  tavan,  creşterea 
formaţiunilor stalagmitice sau înfundarea cu aluviuni.



c. Desfăşurarea galeriilor în plan orizontal
O galerie de peşteră este un gol cu trei dimensiuni. Cele două dimensiuni verticale sînt puse în 

evidenţă de profilul transversal şi longitudinal. A treia dimensiune, cea orizontală, este dată de planul 
galeriei şi oferă şi ea numeroase indicaţii privind geneza peşterii.

1. Galeria cu diverticule are un mers neregulat, din ea desfăcîndu-se ramificaţii, în general 
scurte, ce se termină „în fund de sac" (fig. 21 a). Ele se află plasate în tavan, în podea sau lateral, la 
orice nivel. Alte ramificaţii se întorc înapoi în galerie, dînd bucle secundare. Pe o astfel de galerie nu se 
observă să fi curs un rîu subteran. Ea este creată de o apă sub presiune, pătrunsă pe toate fisurile sau 
fetele de stratificaţie, dizolvînd şi lărgindu-le, indiferent unde sînt plasate.

Fig 21

2. Galeria cu coturi are un traseu capricios, cu porţiuni lineare ce se racordează prin coturi de 
diferite unghiuri (fig. 21 b). O astfel de galerie este dezvoltat pe fisuri sau diaclaze, schimbările bruşte 
de direcţie datorîndu-se faptului că apa a adoptat traseul cel mai lesnicios, trecînd de la o fisură la alta. 
Bacă calcarul a fost supus unei presiuni tectonice simetrice, el este străbătut de o reţea rectangulară de 
fisuri pe care apa, adoptîndu-le, a dus la săparea unei galerii cu coturi în unghiuri drepte. De cele mai 
multo ori însă reţeaua de fisuri este romboidală,  fapt  ce face ca galeriile să prezinte cînd unghiuri 
ascuţite, cînd unghiuri obtuze.

Şi  la  galeriile  cu  coturi  se  observă  adesea  diverticul  „În  fund  de  sac"  ce  apar  în  dreptul 
ceţurilor.  Ele sînt prelungirea aliniamentelor,  punînd în evidenţă continuarea fisurii  părăsită  de apă 
pentru „ a sări" pe altă fisură.

Galeriile  de acest  tip au avut şi  ele o perioadă de curgere sub presiune,  transformată însă 
curînd  într-o  curgere  cu  nivel  liber,  apa  alegîndu-şi  pentru  curgerea  gravitaţională,  dintre  fisurile 
deschise de coroziune, pe cele ce îi dădeau panta cea mai mare. Cu cît traseul este mai capricios şi 
unghiurile mai ascuţite, cu atît stadiul sub presiune a ţinut un timp mai îndelungat.

Un rol important în formarea ceţurilor îl poate avea şi diferenţa de duritate a rocii, precum şi 
traseul şerpuit al fisurii însăşi. În ambele cazuri lipsesc diverticulele „în fund de sac", în coturi nu se 
observă trecerea galeriei de la o fisură la alta, ea rămînînd, în ciuda schimbării de direcţie, tributară 
aceleiaşi fisuri.

3. Galeria liniară nu prezintă coturi pe o mare distanţă (fig. 21c). Ea este determinată de cele 
mai multe ori de o diaclază, adică de un gol iniţial creat tectonic, pe care apa l-a adoptat, adîncindu-1 
doar prin curgere gravitaţională.

4. Galeria meandrată prezintă coturi regulate ce se datoresc faptului că apa, depunînd într-un 
loc bolovănişul şi pietrişul pe care-l transportă, nu mai poate sapă în acea parte, ci bate în malul opus, 
unde roade mai puternic (fig. 21a). Dacă fenomenul are loc sistematic, rezultatul este o galerie cu bucle 
regulate, cînd la stînga, cînd la dreapta. Meandrarea este un fenomen progresiv căci, din cauza energiei 
de mişcare a apei, un rîu ce începe să facă un meandru într-o parte este obligat să facă aval un meandru 
în sens invers, iar cu cît apa va săpa mai adînc, cu atît bucla meandrului se va accentua. Faptul este 
demonstrat pentru apele cu curgere lentă de la suprafaţa pămîntului, numai că acolo se poate vedea 
doar ultimul stadiu, cel actual, fazele de evoluţie fiind de mult şterse de eroziune. În peşteri lucrul se 
schimbă căci  în  ele  este  prezentă  şi  a  treia  dimensiune,  înălţimea,  într-adevăr,  aici  avem înaintea 
ochilor întreg fenomenul, rămas înscris în pereţii de stîncă. La o galerie meandrată se observă în tavan 
o fisură lineară ce a iniţiat eroziunea, care pe măsură ce a progresat, a adîncit o galerie cu bucle din ce 
în ce mai puternice.

C. Sălile

Sălile sînt goluri ale căror dimensium depăşesc pe cele a galeriilor care duc la ele. Sălile sînt 
de mărimi şi forme foarte variate. Deşi s-ar părea că este simplu de precizat căror porţiuni de peşteri 
trebuie să li se dea această numire, de multe ori la faţa locului sîntem puşi în încurcătură.

În primul rînd nu sîntem în măsură să dăm valori precise pentru a defini o sală. Faţă de o 
galerie în medie de 1—2 m lungime, o mărire bruscă la 8—10 m reprezintă o sală. Această dimensiune 
nu înseamnă insă nimic pentru o galerie de 7 m înălţime, unde impresia de sală o dă un gol de cel puţin 
20 -30 m.

În al doilea rînd, definirea sălii este şi o problemă de formă. Dacă spaţiul lărgit este circular 
sau echilateral, el poate fi uşor numit sală. Dacă însă este dreptunghiular şi foarte alungit el poate fi 
considerat şi o galerie cu o porţiune lărgită.



În sfîrşit, definirea sălilor mai este şi în funcţie de înălţime, căci dacă dimensiunile în plan nu 
se schimbă mult, o înălţare puternică a tavanului în chip de boltă, pe o scurtă porţiune, lasă impresia de 
sală. Astfel, pe o galerie pe care avansezi  tîrîş, în momentul în care tavanul se ridică şi poţi sta în 
picioare, ai impresia că eşti într-o sală.

În faţa acestor dificultăţi de definire, rămîne de cele mai multe ori ca fiecare cercetător să 
decidă la faţa locului ce va numi sală şi ce nu.

Cui se datoresc bruştele lărgiri ale golurilor subterane în formă de săli? Cauzele sînt multiple, 
şi ele pot fi  aflate în urma cercetării  cu atenţie a pereţilor şi tavanului sălii  respective.  Cauzele ce 
generează sălile permit clasificarea lor.

a. Sălile primare
Un prim timp de sală este format în interiorul masivului de calcar, fără contribuţia apei. Golul 

este creat de forţele de tracţiune ce iau naştere în timpul mişcărilor de cutare a scoarţei, fapt pentru care 
o astfel de sală se şi numeşte sală de natură tectonică (fig. 22a). Ea poate să aibă dimensiuni foarte 
mari,  cum nici  o  apă curgătoare,  cu debite  oricît  de  mari,  nu ar  fi  fost  capabilă  să creeze.  Ea se 
recunoaşte  prin  faptul  că  are  o  formă alungită,  cu pereţi  paraleli  şi  drepţi  ce nu prezintă urme de 
modelaj de ape curgătoare sau sub presiune. Prezenţa unei ape este întîmplătoare şi nu a contri buit la 
crearea golului.

Un frumos exemplu de astfel de sală so găseşte în Avenul de Şesuri (munţii Bihor). Ea are 50 
m lungime, 25 m lăţime şi 40 m înălţime.

b. Sălile de coroziune
Coroziunea  este  un  factor  prezent  peste  tot  în  carst  şi  întotdeauna  în  subteran.  Ea  este 

responsabilă  de  formarea  sălilor  de prăbuşire,  căci  determină  slăbirea  coeziunii  blocurilor  de  rocă 
separate de fisuri sau feţe de stratificaţie, pe care le lărgeşte. Dar nu despre acest fel de acţionare a 
coroziunii  este  vorba  aici,  ci  de  sălile  generate  de  coroziunea  unei  ape  curgătoare,  fie  ea  un  rîu 
subteran, fie doar ca firişoare de apă pătrunse prin diaclaze.

1. Sălile de confluenţă sînt foarte frecvente, ele prezentîndu-se ca lărgiri bruşte la întărirea a 
două galerii.  Dacă cele  două galerii  sînt formată pe diaclaze,  lărgirea este normală şi sala intră în 
categoria sălilor de intersecţie de diaclaze. De multe ori însă, mai ales în galeriile cu o morfologie de 
curgere sub presiune, nu se observă nici o urmă de prăbuşire, dar totuşi lărgirea există (fig. 22 b). Ea 
trebuie de aceea pusă pe seama măririi agresivităţii apei din cauza amestecului a două soluţii cu grad 
diferit de saturare. Este vorba deci de săli generate de coroziunea'de amestec, proces amintit în prima 
parte a cărţii. Astfel do săli se găsesc în Peştera Neagră clin Barsa, în reţeaua subterană a platoului 
Lumea Pierdută, în peştera Coiba Mare, iar din străinătate au fost descrise din marea peşteră Holloch 
din Elveţia.

2. Sălile de coroziune diferenţială sînt rezultatul coroziunii unor calcare inegale din punct de 
vedere al solubilităţii sau al rezistenţei. O apă sub presiune măreşte golul prin dizolvare în mod egal, în 
toate direcţiile spaţiului. Dacă prin mărire apa întîlneşte un strat de rocă mai puţin dură, va dizolva mai 
puternic în aceasta, mărind galeria pînă la o sală. Acelaşi lucru se întîmplă şi dacă întîlneşte o zonă de 
zdrobire a calcarului. Rezultă o sală de coroziune diferenţială, determinată de diferenţa de rezistenţă la 
coroziune (fig. 22 c).

Fig 22

3. Sălile dolină. Coroziunea poate acţiona şi în patul unei galerii unde, dacă găseşte o fisură, o 
va  dizolva,  dînd  o  formă  analoagă  dolinelor  de  la  suprafaţa  pămîntului.  Adîncirea  dolinei  poate 
determina prăbuşirea pereţilor, golul mărindu-se astfel lateral  pînă la dimensiunile unei săli. Este o 
sală-dolină, caracterizată prin forma sa de pîlnie (fig. 22 d). Un exemplu se găseşte în peştera de la 
Podul Natural de la Ponoare (Mehedinţi).

4. Sălile de coroziune regresivă. Coroziunea poate duce la formarea unei săli şi pe traseul unui 
rîu  subteran  cu  curgere  gravitaţională.  Dacă  pe  o  galerie  există  o  strîmtoare,  determinată  fie  de 
apropierea tavanului, fie a pereţilor,  în timpul viiturilor,  la debite mari de apă,  ea va juca rolul de 
stavilă, determinînd acumularea apei amonte. Se va forma astfel un lac sau galeria se va umple chiar 
complet, intrînd sub presiune. Apa va pătrunde în toate fisurile, diaclazele şi pe fetele de stratificaţie, 
dizolvînd  şi  slăbind  coeziunea  calcarului.  Vor  începe  prăbuşiri  ce  duc  la  mărirea  golului  pînă  la 
dimensiunile unei săli, iar blocurile căzute vor mări efectul de strîmtoare (fig. 22 e).

Dar,  chiar  dacă nu au loc prăbuşiri,  doar acumularea apei  poate duce la o coroziune dînd 



naştere unei săli. Astfel de săli se întîlnesc foarte des înaintea sifoanelor, cînd galeria care se sifonează 
nu este înaltă ca să permită apei să rămînă cu nivel liber.

c. Sălile de eroziune
Eroziunea poate determina şi ea formarea sălilor prin acţiunea dinamică exercitată de apă, mai 

ales cînd este încărcată cu nisip şi prundiş.

1. Sălile de eroziune diferenţială. Ca şi în cazul coroziunii, apa poate, să sape mai puternic 
prin eroziune într-un calcar mai puţin rezistent. Astfel, un rîu subteran ce curge uşor meandrat, dacă 
întîlneşte strate mai puţin rezistente, le va roade mai puternic pe acestea, mărind lărgimea galeriei la 
dimensiunile unei săli.

În fig. 22 f este figurat cazul  unor strate aproape orizontale, unde o galerie,  prin adîncire, 
ajunge la un pachet de strate mai puţin dure, pe care le va roade puternic. Dezechilibrînd pereţii, aceştia 
se vor prăbuşi şi va lua naştere o sală de eroziune diferenţială.

2. Sălile de eroziune hidrodinamică. Adesea se observă într-o galerie a unui rîu subteran o 
îngustare, un fel de strîmtoare, precedată şi urmată de o lărgire în formă de sală. În ele nu se observă 
nici diaclaze sau fisuri, nici confluenţe cu alte galerii, capabile să explice formarea sălilor. Explicaţia 
trebuie căutată în însăşi acţiunea apei curgătoare, care la viituri, prin mărirea debitului, nu mai poate fi 
drenată de strîmtoare. În spatele ei apa se acumulează într-un lac ce determină formarea unei săli de 
coroziune regresivă, după cum s-a văzut anterior. Trecînd prin strîmtoare, apa îşi măreşte viteza şi cînd 
scapă de ea, iese cu forţă, im putea spune, ca din puşcă. Ea loveşte dezordonat pereţii palmei, erodîndu-
i puternic şi lărgind astfel golul la dimensiunile unei săli (fig. 22 g). Acţiunea de săpare este similară 
celei realizată în abatajele miniere cu hidromonitoarele.

3. Sălile în clopot. Eroziune hidrodinamică are loc nu numai la ieşirea apei clin strîmtoare, ci 
şi  prin  curgere  liberă,  de  la  înălţime.  Este  vorba  de  cascade,  unde,  ca  şi  la  cele  de  la  suprafaţa 
pămîntului, la baza lor se găseşte o excavaţie largă şi adîncă, determinată de forţa de eroziune a apei. În 
cazul cascadelor subterane va avea loc acelaşi fenomen, ce va duce la excavarea unei săli în clopot, 
înaltă şi de formă conică (fig. 22 h).

d. Sălile de prăbuşire
Un rol  deosebit  de important  în formarea  sălilor îl  joacă  prăbuşirea  pereţilor  şi  tavanului. 

Prăbuşirile  duc la mărirea  golului  subteran,  dar,  în aceeaşi  măsură,  şi  la  umplerea  lui  cu blocurile 
desprinse. Golul creat va deveni o sală accesibilă numai dacă blocurile vor fi şi îndepărtate, fie prin 
micşorarea  volumului  lor  datorită  coroziunii,  fie  prin  evacuarea  lor,de  către  un rîu  subteran.  Cum 
îndepărtarea nu poale fi niciodată completă, o sală născută prin prăbuşiri poate fi recunoscută după 
blocurile acumulate în ea.

Întrebarea legitimă care se pune este ce determină prăbuşirile? Răspunsul este simplu: lipsa de 
coeziune a calcarului, dar cu aceasta nu am avansat prea mult, căci urmează să explicăm cauza lipsei de 
coeziune.

1.  Sălile de intersecţie  de diaclaze sau de fisuri.  Dacă  mergem pe o galerie  formată pe o 
diaclază şi dăm într-o sală, să fim atenţi la tavan. Vom vedea că în bolta sălii a mai apărut cel puţin încă 
o diaclază,  dacă nu mai multe. Diaclazele se care se intersectează delimitează în masivul de calcar 
blocuri  de  mărime diferită.  Dacă  pe  diaclaze  circulă  apă  infiltrată  de  la  suprafaţă,  ea  le  va  lărgi, 
blocurile vor pierde din ce în ce mai mult aderenţa dintre ele, pînă se vor prăbuşi. În felul acesta golul 
se măreşte şi iau naştere sălile de intersecţie de diaclaze sau de fisuri, (fig. 23 a şi b). Exemple de astfel  
de săli pot fkdate din aproape orice peşteră. Menţionăm numai Sala Mare din peştera Topolniţa, unde 
se întîlnesc 5 diaclaze, sau Sala cu Guano, din aceeaşi peşteră, unde se intersectează 3 diaclaze.

2.  Sălile  de  zonă  de  zdrobire  a  calcarului.  Uneori  calcarul  este  străbătut  de  foarte  multe 
diaclaze şi fisuri ce întretaie feţele de strat. Dacă calcarul este stratificat în bancuri subţiri (10—30 cm) 
rezultă o îmbucătăţire foarte puternică ce favorizează mult prăbuşirile şi deci formarea sălilor. În astfel 
de cazuri nu se mai vede o intersecţie de diaclaze majore ci o mulţime de mici rupturi de-a lungul 
cărora s-au desprins blocurile, nu prea mari, de calcar. Săli născute în felul acesta se numesc săli de 
zonă de zdrobire a calcarului şi ele pot fi exemplificate prin nenumărate puncte din Peştera Tăuşoare 
din munţii Rodnei (fig. 23 c).

Fig 23
Intersecţiile  dintre  fisuri,  diaclaze  şi  feţele  de  stratificaţie  condiţionează  deci  prăbuşirile. 



Cauzele care le determină sînt variate ca şi formele rezultate. Să examinăm cîteva din (3)0.

3.  Sălile  de  prăbuşire  în  boltă.  O  apă  ce  foloseşte  o  faţa  de  stratificaţie  sau  o  diaclază 
orizontală, curgînd sub presiune, va lărgi necontenit golul lateral. La un moment dat deschiderea fiind 
prea mare, tavanul galeriei se va prăbuşi, dînd naştere unei bolte. Dacă materialul prăbuşit este evacuat 
de apă, ea va curge în continuare cu nivelul liber, printr-o sală înaltă. Prăbuşirea va progresa pînă cînd 
se  va  realiza  un  echilibru  al  bolţii,  în  funcţie  de  soliditatea  calcarului  (gradul  lui  de  fisurare  şi 
stratificaţie) şi de lăţimea sălii. Prăbuşiri cu dezechilibrarea tavanului pot lua naştere şi la curgerea cu 
nivel liber, cînd apa, lărgind lateral galeria prin subsăparea pereţilor, provoacă prăbuşirea acestora şi, 
implicit, a tavanului.

4.  Sălile  de  coalescenţă  verticală.  sînt  tot  rezultatul  unei  prăbuşiri  şi  anume a  planşeului 
despărţitor dintre două galerii suprapuse. O astfel de sală se recunoaşte prin faptul că în ea debuşează la 
diferite nivele cele două galerii, înălţimea totală a sălii fiind cea a galeriilor însumate. Gurile de galerii 
ce debuşează într-o astfel de sală sînt vizibile de ambele părţi ale ei (fig. 23 d). Un exemplu de sală de 
coalescenţă verticală se întîlneşte în peştera Topolniţa, unde a avut loc prăbuşirea podelei unei galerii 
care trecea în cruce peste alta inferioară (punctul în care este montată puntea metalică aproape de gura 
Peşterii Femeii). Termenul de coalescenţă vine de la noţiunea din chimie, unde înseamnă contopire (de 
exemplu a picăturilor de lichid) pentru a da ceva mai mare.

6. Sălile de coalescenţă laterală pleacă tot de la două galerii independente, dar aşezate lateral, 
a căror perete despărţitor s-a prăbuşit. Prăbuşirea poate fi determinată de forţa apei ce scălda una din 
galerii  sau de coroziunea endohtonă, adică distrugerea lentă a calcarului  de către  aerul  încărcat  cu 
vapori şi dioxid de carbon. Cazul poate fi exemplificat prin Sala falselor culoare din Gheţarul de la 
Barsa (munţii Bihor).

D. Puţurile şi avenele
Canalele verticale sau subverticale sînt foarte frecvente în carst. Ele au dimensium variate, atît 

ca diametru, cît, şi ca diferenţă de nivel. Diametrele pot oscila de la centimetri şi decimetri, pînă la zeci 
de metri, iar diferenţele de nivel, de la metri la sute de metri. Cea mai mare verticală cunoscută pînă 
acum se află în avenul El Sotano din Mexic şi are 410 m.

Canalele  verticale  pot  să  fie  cuprinse  în  interiorul  masivelor  de  calcare,  sau  pot  să  aibă 
deschiderea  la  suprafaţa  pămîntului.  Ele  sînt  denumite  în  mod  diferit,  după  locul  ocupat  faţă  de 
suprafaţa pămîntului şi faţă de galeriile de peşteră (fig. 24).

Puţurile naturale care se întîlnesc la suprafaţa pămîntului şi se adîncesc vertical, sau în pantă 
mare, în masiv de calcar, poartă numele de aven (A). (Se spune un aven, plural două avene, nu o avena, 
cum au unii necunoscători tendinţa să folosească). Un canal vertical sau puternic înclinat din interiorul 
unei peşteri poartă numele de puţ (B), dacă se lasă în jos, sau horn (C), dacă se ridică deasupra galeriei 
de acces. Dacă este de dimensiuni mari, în formă de sală, poartă numele de dom (D). Puţul are forma 
unui canal cu secţiune circulară, eliptică, lenticulară său paralelipipedică. O verticală cu o buză foarte 
extinsă, de exemplu peretele unei săli, se numeşte prăpastie (E).

Denumirile sînt destul de arbitrare, căci ele depind de modul în care sînt întîlnite verticalele. 
Astfel, dacă se pătrunde pe galeria orizontală superioară, în A va fi un horn, dacă însă intrarea se face 
pe aici, galeria fiind închisă la capete, atunci va fi un aven. Dacă peştera are două etaje şi se pătrunde în 
galeria inferioară, în B va fi un horn, însă pentru cei ce circulă pe galeria superioară va fi un puţ. Pentru 
cei din urmă, E va fi o prăpastie, dar pentru cei de jos nu este decît peretele unei săli.

Dar mai este şi o chestiune de înclinare a golului subteran. De la cîte grade se consideră că nu 
mai avem o galerie şi este un puţ? Nici în această privinţă nu se poate pune o limită, dar, în general, se 
acceptă denumirea de puţ  pentru golul  accesibil  numai cu mijloace artificiale  de coborîre,  ceea ce 
plasează limita cam la 65 —70°. În funcţie de înclinare, un avan sau un puţ poate fi vertical (un â pic 
după terminologia franceză),  plan înclinat, sau poate avea un profil mixt (alternanţă de verticale cu 
porţiuni înclinate sau orizontale).  Dacă un aven dă acces la o peşteră nu prea mare se utilizează şi 
termenul de aven-peşteră.

Fig 24
Pentru formarea unui puţ (în continuare vorbind de puţuri ne vom referi şi la avene, fără a mai 

face specificaţie) este necesară o discontinuitate, în funcţie de care se pot separa următoarele tipuri: (1) 
puţ pe diaclază; (2) puţ pe falie; (3) puţ pe intersecţie de fisuri; (4) puţ pe faţă de stratificaţie; (5) puţ pe 
limită  litologică,  adică  la  contactul  calcarului  cu  o  rocă  impermeabilă  sau  (6)  puţ  de  coroziune 
diferenţială, adică la contactul a două strate, de duritate diferită.

Criteriile de mai sus indică doar discontinuitatea ce a stat la baza formării puţurilor, dar nu şi 



procesul în sine de formare, dependent de agent. Ţinînd seama de acesta se poate face o clasificare 
genetică a puţurilor.

a. Puţurile tectonice
În timpul mişcărilor tectonice de cutare, calcarul, care este o rocă rigidă, se rupe din cauza 

deficitului de masă determinat de curbarea stratelor. Astfel iau naştere goluri aţi în sinclinal, cît şi în 
anticlinal. Puţurile de acest fel se recunosc prin faptul că au forme alungite şi ascuţite, în sus cel din 
sinclinal,  în jos cele  din anticlinal  (fig.  25 a şi  fig.  4 b).  Ele au pereţii  neregulaţi  şi  pot  să  existe 
independent de reţea de ape subterane.

b. Puţurile gravitaţionale
Gravitaţia  acţionează  în două moduri  pentru a  crea  canale  verticale  sau subverticale;  prin 

tracţiune laterală, la marginea masivelor de calcar, sau în interiorul lor prin prăbuşiri determinate de un 
gol mare subiacent.

1. Puţurile de tracţiune laterală iau naştere la marginea masivelor de calcar fără intervenţia 
apei. Un frumos exemplu există în masivul Rarău, la Piatra Hăghimişului, unde un mic masiv de calcar 
stă izolat pe o creastă. Din cauza gravitaţiei, ce solicită întregul masiv, el a crăpat destul de adînc, iar 
părţile mai periferice s-au deplasat uşor lăsînd căscat în urmă un gol în care se poate pătrunde şi coborî 
aproape 100 m (fig. 25 b).

Deoarece astfel de verticale iau naştere datorită tracţiunii exercitate de greutate, ele se numesc 
şi verticale de tracţiune gravitaţională şi se recunosc prin faptul că sînt situaţi totdeauna în apropierea 
unui perete vertical, sînt alungite paralel cu el, sînt înguste, cu pereţii neregulaţi, neşlefuiţi do apă iar 
între pereţi sînt încleştate blocuri uneori de foarte mari dimensiuni. Astfel de verticale sînt întotdeauna 
avene.

2. Puţurile de prăbuşire nu se datoresc nici ele circulaţiei apei, dar iau naştere pe galeria unui 
rîu subteran, unde bolta începe să cedeze, fie din cauza fisurilor, fie din camă că prin lărgirea galeriei 
tavanul îşi pierde stabilitatea. Prăbuşirea se face de obicei strat cu strat putînd ajunge pînă la zi, unde se 
formează o deschidere circulară de aven (fig. 25 c). Avenele de prăbuşire se recunosc prin forma de 
cupolă, cu buza în cornişe şi blocuri pe margine, l ce au tendinţa să se prăbuşească, secţiunea circulară 
şi un con de grohotiş pe fund ce reprezintă acumularea dărîmături lor. În general ele nu sînt adînci.

Dărîmăturile  închid  de  multe  ori  fundul  avenului,  lăsînd  să  se  creadă  că  nici  nu  există 
dedesubt un rîu subteran, alteori rîul îndepărtează dărîmăturile din care nu mai rămîne nici o urmă, ca 
de exemplu la Avenul de la Dosul Lăcşorului (Haţeg).

Verticalele de prăbuşire nu sînt numai avene, ci şi puţuri ce fac legătura între diverse nivele de 
galerii, (de exemplu în Peştera Vîntului din valea Crişului Repede).

c. Puţurile create de apă
Ca în majoritatea formelor endocarstice, şi în modelarea puţurilor rolul principal îl joacă apa, 

ce acţionează prin infiltraţii difuze sau cursuri de apă organizată. După modul de circulaţie al acesteia 
pot fi separate diversele tipuri.

1. Puţurile de infiltraţie se formează prin acţiunea apei pătrunsă în cantitate mică pe o reţea de 
fisuri ce confluează. În felul acesta pot fi dizolvate puţuri, mai ales verticale, deoarece apa de infiltraţie, 
atrasă de gravitaţie, alege drumurile cele mai directe spre adînc. Verticalele de acest tip sînt mai ales 
avene, în general de mici dimensiuni la gură. Ele se găsesc în cîmpurile de lapiezuri, unde, în mod 
evident, nu se putea aduna apa pentru a forma un curs organizat, capabil să genereze un aven absorbant 
(fig. 25 d). Gura lor se află adesea în versanţii văilor sau pe platourile carstice, în şanţuri de lapiezuri 
sau în doline, unde iarna se acumulează multă zăpadă şi care, topindu-se treptat, furnizează o cantitate 
mare de apă agresivă. Multe din ele păstrează de altfel şi vara zăpadă funcţionînd ca gheţari statici 
(acumulare de zăpadă ce se transformă în gheaţă),  aşa cum se întîmplă în Avenul din Stîna Tomii 
(munţii Retezat).

În general infiltraţiei trebuie atribuite numeroasele avene de adîncime nu foarte mare (pînă la 
50 m), ce se înfundă, aflate do pildă în podişul Mehedinţi şi în munţii Pădurea Craiului, dar probabil că 
astfel  de origine au şi avenele mai mari  cum sînt Avenul Iliei,  de 153 m, din platoul Vaşcău,  sau 
Hoanca Mare din Grumazul Bătrînii (munţii Bihor), cu o gură impresionantă situată pe o coastă de 
munte ce nu are în jur nici cel mai mic semn al unei curgeri de apă.

Fig 25
Din platourile carstice de altitudine din Pirinei şi Alpii Orientali se cunosc mari avene şi puţuri 



de infiltraţie, unul din semnele sigure de identificare fiind faptul că sînt puţuri sau avene secundare în 
raport cu axa principală de drenaj ce conduce la mari sisteme subterane.

2. Puţurile de coroziune ascendentă se datoresc acţiunii de dizolvare a apei de jos în sus, de la 
nivelul unui gol subteran spre tavan. Un astfel de proces poate avea la origine două mecanisme complet 
diferite. Unul este acela de coroziune al unei ape dintr-o reţea sub presiune ce dizolvă lent, de jos în 
sus,  o  fisură  creînd  un  horn  în  raport  cu  nivelul  de  circulaţie  orizontală.  Al  doilea  este  specific 
regimului vados şi se datoreşte aerului de peşteră încărcat cu vapori de apă agresivă şi care acţionează 
asupra tavanului dizolvînd şi determinînd prăbuşiri succesive ce duc la înălţarea unui horn. Hornurile 
rezultate  prin ambele mecanisme pot deveni avene, dacă golul răzbate la zi  sau dacă eroziunea de 
suprafaţă îndepărtează o tranşă de calcar ajungînd la nivelul lor (fig. 25 e şi f).

Hornurile de acest tip pot fi observate mai ales în galeriile de curgere sub presiune, unde se 
înalţă pe cîte o diaclază pentru a se termina brusc în sus, aşa cum se vede de pildă în Peştera Vîntului, 
reţeaua Lumea Pierdută etc.

3. Puţurile absorbante (de insurgenţă) sînt create de ape ce pătrund organizat de la suprafaţă, 
ele putînd lua naştere însă şi în interiorul unei reţele subterane.

Mult timp s-a crezut că avenele absorbante sînt create exclusiv de un rîu pătruns în calcar cu 
violenţă, săpînd şi şlefuind, caz de altfel destul de frecvent. Aşa, de exemplu, în platoul Vaşcău, în 
peştera Cîmpenească, un rîu pătrunde printr-o gură largă de peşteră şi se prăbuşeşte apoi într-o mare 
cascadă de 40 m înălţime. În alte cazuri apa care a creat avenul şi-a găsit alte căi mai lesnicioase de 
circulaţie şi nu mai curge în aven, dar pereţii lustruiţi stau mărturie a drumului parcurs cîndva de apă. 
În Avenul din Şesuri (munţii Bihor) se coboară în mai multe trepte, de cîte 15 — 20 m înălţime, o 
diferenţă de nivel de 100 m. Peste rupturi se revărsau cîndva cascade tumultuoase, dar astăzi totul a 
intrat în liniştea deplină, căci pe aici nu mai curge nici o apă. Avenele create de ape insurgente se 
recunosc şi prin faptul că sînt aşezate în albia rîului respectiv. De multe ori valea rîului se termină chiar 
ca formă de teren în dreptul lor, deoarece apa, dispărînd sub pămînt, nu a mai putut săpa mai departe 
valea. Acesta este cazul peşterii Ponorici (munţii Sebeşului) sau Peşterii de la Capăt (munţii Bihorului), 
amîndouă cu verticale impresionante.

Verticalele cu apă descendentă nu sînt numai avene, deci cu deschiderea la suprafaţă, ci se 
întîlnesc şi în interiorul peşterilor. Ele au aproape întotdeauna formă de clopot din cauza cascadelor ce 
se prăbuşesc în ele, cu forţă erozivă cu atît mai mare cu cît este mai mare înălţimea de cădere.

Puţurile emisive sînt formate de o apă ce a circulat de jos în sus. Să ne imaginăm (fig. 25 h) un 
rîu cu curs normal din  A  spre  B  unde există o exurgenţă.  La viituri, strîmtoarea din  C  nepermiţînd 
scurgerea întregului debit, apa se acumulează în amonte de  C, punînd reţeaua sub presiune. Dacă pe 
parcurs există fisuri convenabile, apa le va lărgi de jos în sus, putînd chiar să iasă la suprafaţă în D. În 
acest punct va fi deci un aven emisiv.

Un astfel de caz este cel al avenului de la Luire (Vercors, Franţa), unde în timp de secetă a fost 
explorat un aven în care, în timpul viiturilor, a fost observată ridicarea apei pe o înălţime de 200 m, 
pînă ce a început să iasă pe gura lui. Se pare că foarte multe izbucniri puternice ies pe canale verticale 
sau puternic înclinate,  cum a dovedit  explorarea celebrei  fîntîni de la Vaucluse,  unde comandantul 
Cousteau a coborît peste 100 m, fără să întîlnească ramura descendentă a canalului.

Desigur, după ce o astfel de reţea a fost părăsită de apă; va fi foarte greu pentru un cercetător 
să-şi imagineze că un aven, poate de sute de metri, a fost creat de o apă curgînd... de jos în sus. Există 
însă semne care permit să se identifice un astfel de fenomen. Canalele săpate de jos în sus nu au forma 
de clopot ca cele create de ape ce curg de sus în jos, ci au o secţiune circulară sau eliptică, de acelaşi 
diametru de jos pînă sus. cu pereţii atacaţi de coroziune sau acoperiţi de microforme. Pereţii sînt mînjiti 
cu argilă depusă în timpul retragerii treptate a apei.

Verticalele create în modul arătat nu sînt numai avene, ci se întîlnesc şi în interiorul peşterilor. 
Aşa, de exemplu, în peştera de la Podul de la Ponoare există un puţ de 10 m adîncime, inundat de jos în 
sus de apa care curge pe o galerie inferioară.

Puţurile de echilibru se găsesc în sistemele cu drenaj mixt, unde apa foloseşte un regim de 
curgere cu nivel liber pentru a coborî, dar în momentele de viitură trece la un regim de curgere sub 
presiune, apa urcînd în reţea pînă la nivelul punctului de alimentare. În fond este o variantă ă tipului 
precedent,  dar  fără ca verticala  săpată ascendent  de apă să ajungă la suprafaţă,  să devină un aven 
emisiv, rămînînd doar un horn. El poate fi recunoscut  după faptul că este închis în sus şi prezintă 
microforme de coroziune ce indică o apa ascensională.

E. Reţelele subterane



În  cele  patru  secţiuni  anterioare  au  fost  finalizate  elementele  componente  ale  unei  reţele 
subterane,  luate  independent,  într-un masiv de calcar  ele  se asociază  însă pentru a  constitui  reţele 
complexe cu galerii, săli şi canale verticale. Modul de îmbinare, reflectat de planurile de peşteri, este 
semnificativ pentru geneza şi evoluţia sistemului respectiv. Din acest punct de vedere pot fi separate 
mai multe tipuri.

a. Reţelele labirintice
Dintr-un  ansamblu  de  galerii  cu  diverticule  rezultă  o  peşteră  cu  o  topografie  extrem  de 

complicată,  cu  galerii  ce  se  întretaie  la  diverse  nivele,  se  suprapun,  se  alătură,  se  desfac  şi  se 
reîntîlnesc, generînd un adevărat labirint (fig. 26 a), într-o reţea de acest fel nu se poate identifica o 
galerie majoră considerată o cale principală de scurgere a apei, în raport cu care celelalte galerii să fie 
afluente, ci trebuie să presupunem că ea a luat naştere prin umplerea completă a unui gol cu apă ce a 
pătruns pe toate discontinuităţile masivului de calcar dizolvîndu-le în mod egal. Peştera-labirint este 
semnul sigur al unei curgeri sub presiune în regim înecat.

Există peşteri încadrate complet într-un astfel de model, cum ar fi, de pildă, peştera Alunii 
Negrii din valea Jiului de Vest, alteori doar părţile unei peşteri, sectoare ce s-au bucurat de un astfel de 
regim, cum ar fi în peşterile Meziad Sau Măgura.

b. Reţelele dendritice
Opusul peşterilor labirintice,  cu dispoziţia galeriilor complet  haotică,  este peştera cu reţea 

dendritică,  unde există o perfectă  subordonare a galeriilor: cele mari  au afluente pe cele mai mici, 
acestea pe altele şi mai mici etc., imaginea fiind intru totul asemănătoare unei reţele hidrografice de la 
suprafaţa pămîntului. Drenajul final se face printr-o galerie majoră cu rol de dren general (fig. 26 b). O 
astfel de reţea prezintă şi verticale, de obicei la capătul amonte al galeriilor afluente,.dar şi pe parcursul 
lor. Similitudinea cu suprafaţa indică şi modul de formare al unei atari reţele: ea este rezultatul unei 
organizări în condiţii vadoase, galeriile fiind calea unor rîuri subterane.

Fig 26
Exemplul tipic al unei reţele dendritice este sistemul din Groapa de la Barsa (munţii Bihor) în 

care  un  mare  număr  de  ape  ce  pătrund  separat  în  masivul  calcaros  se  organizează  treptat  prin 
confluenţe succesive pentru a ajunge la un unic dren final.

c. Reţelele verticale
În masivele calcaroase foarte înalte, cu o diferenţă mare de nivel între platourile înalte şi văile 

mărginaşe, ce joacă rol de nivel de bază, organizarea reţelelor de drenaj se face tot prin confluenţe 
succesive,  dar în plan vertical. În general  există o succesiune de puţuri separate prin galerii  subori-
zontale  meandrate.  Legăturile  între  sectoarele  reţelei  se  fac  fie  prin  puţuri  laterale  (întîlnirea  dînd 
naştere la spectaculoase săli), fie la nivelul galeriilor meandrate. Reţelele de acest tip sînt, de pildă, cele 
din Pirinei, din masivul Coume Ouarnede (sistemul Felix Trombe sau Henne Morte).

d. Reţelele ortogonale
În  unele  masive  calcaroase  factorul  tectonic  este  mai  pregnant  decît  în  altele,  fapt  ce  se 

evidenţiază  în  dispunerea  reţelelor  subterane.  La  unele  peşteri  orientarea  galeriilor  este  foarte 
geometrică, planul lor relevînd o dispunere rectangulară perfectă (fig. 26 c). Aşa de pildă peştera Anvil 
(Alabama, S.U.A.) este un labirint cu galerii ce se întretaie în unghiuri drepte şi la distanţe aproape 
egale. Este vorba de o reţea de tipul labirintic, unde însă galeriile nu sînt dispuse haotic, ci ordonat. La 
alte peşteri este evidenţiată o direcţie principală, pe care se dezvoltă galeriile mari, şi alta secundară, în 
unghi faţă de prima, pe care se dezvoltă galerii secundare scurte, de racord între primele. Este cazul cu 
Wind Cave (South Dakota, S.U.A.), una din marile peşteri ale lumii, cei 50 km de galerii dispunîndu-se 
riguros într-o reţea rombică ce formează un labirint.

Labirintul rombic este cazul limită, căci de cele mai multe ori o peşteră cuprinde doar cîteva 
elemente din reţeaua tectonică. Aşa, de pildă, peştera Buhui (munţii Aninei) este formată din segmente 
succesive orientate alternant NV şi NE. În alte cazuri cele două direcţii se reflectă simultan în galerii, 
ca  de  pildă  în  Peştera  Mare  de  la  Balta,  ce  are  două  galerii  orizontale  paralele,  legate  de  una 
transversală. La Avenul din Poiana Gropii (munţii Domanului) există un paralelism perfect între trei 
galerii puternic înclinate.

e. Reţelele liniare
Un element  tectonic  major  poate  duce  la  formarea  unei  peşteri  redusă  doar  la  o  singură 

galerie, fără afluenţi şi fără ramificaţii. Este cazul peşterii de la Soronişte (muntele Domogled), cu o 
dezvoltare orizontală şi un sistem de puţuri situate în acelaşi plan vertical. La fel se poate dezvolta însă 



şi un aven, fără să aibă o continuare orizontală (avenele din Grind din Piatra Craiului).
În aceeaşi categorie pot intra şi peşterile sală, reduse doar la existenţa unei mari săli. Este 

cazul peşterii Carlsbad (New Mexico, S.U.A.) compusă dintr-o sală gigantică (1 300/ 200 m şi înaltă de 
200 m) ce nu are nici o galerie laterală, fapt ce a suscitat vii controverse în ce priveşte formarea ei.

Cele cîteva tipuri de reţele subterane prezentate nu epuizează întreaga gamă existentă. Ajunge 
să privim un atlas de peşteri ca să ne dăm seama că există o mare varietate de forme şi că de cele mai 
multe ori natura nu se lasă uşor încorsetată în tipare simple şi fixe. De aceea, pentru a afla geneza unui 
gol subteran nu este suficient a analiza doar elementele majore, planul şi secţiunea, ci trebuie făcut un 
pas mai departe şi analizate formele de detaliu.

4. HRISOVUL DE PIATRĂ

La  suprafaţa  pămîntului  răsare  şi  apune  soarele,  se  succed  anotimpurile,  bîntuie  furtunile 
urmate de zile calme şi senine. În peşteră este noapte eternă, la fel iama ca şi vara, fără vînturi şi fără 
ploi. Suprafaţa pămîntului este într-o continuă transformare: vîntul şlefuieşte, apele rod, munţii sînt 
atacaţi, dezagregaţi şi dărîmaţi, cîmpiile sînt acoperite de prundişuri şi nisipuri, în peşteră este linişte 
deplină şi nemişcare. Aici parcă nimic nu se schimbă.

Şi totuşi! Peşterile au şi ele viaţa lor, sînt modelate, sînt transformate. La suprafaţă soarele 
imprimă un ritm zilnic şi anual, el dă repere pentru scurgerea timpului şi tot ce există acolo este pătruns 
de acest ritm atît materia vie, cît şi cea nevie. În peşteră nu este soare, nu este ritm, timpul se scurge 
otova, la fel nescindat în fragmente. De aceea tot ce se întîmplă aici se desfăşoară după coordonate 
proprii, lent, infinit de lent. Minut, zi, an sînt cuvinte fără semnificaţie în lumea subterană. Dacă ar fi să 
le transpunem pentru a socoti cu ele transformările de aici, ar fi insuficiente. Socoteala se face cu miile, 
zecile de mii şi sutele de mii de ani.

În ritmul bine marcat al timpului, suprafaţa pămîntului se transformă rapid. Ceea ce a fost 
cîndva, este şters, dispare şi trebuie multă trudă ca să reconstitui trecutul. În ritmul lent al timpului din 
peşteră evenimentele se întipăresc pe îndelete, dar cu atît mai temeinic. În stînca ce înconjoară golul 
veşnic înnoptat este dăltuită astfel o întreagă istorie, tot trecutul acelui loc, pe mii şi milioane de ani în 
urmă. Peşterile sînt un hrisov. Un hrisov de piatră în care trebuie doar să ştii să citeşti.

* * *
În crearea golurilor de peşteră rolul hotărîtor pentru aspectul general îl are faptul dacă apa a 

curs  sub  presiune  sau  cu  nivel  liber.  În  modelarea  calcarului  care  mărgineşte  golul  subteran  sînt 
hotărîtori alţi doi factori:  coroziunea şi eroziunea. Cele două perechi de noţiuni (curgere sub presiune 
— curgere  cu nivel  liber  şi  coroziune  — eroziune)  nu trebuie confundate,  deşi  se suprapun într-o 
oarecare măsură. În curgerea sub presiune dominantă este coroziunea, pentru faptul că avansarea apei 
se face lent. De aceea ea nu poate transporta pietre şi nisip, proiectilele indispensabile ale eroziunii. 
Formele de coroziune se găsesc atît pe podea, cît şi pe pereţi şi tavan, deoarece apa a umplut cîndva tot 
golul.

Curgerea cu nivel liber poate fi rapidă, uneori chiar violentă. Apa duce cu ea pietre şi nisip 
care, lovind stînca, e cioplesc. Formele de eroziune se găsesc mai ales pe podea şi pe pereţi, pînă la 
înălţimea unde ajunge apa la viituri. Nu trebuie să se creadă însă că aici nu avem coroziune. Acţiunea 
eroziunii  este  combinată  cu  cea  a  coroziunii,  dar  finele  urme  de  coroziune  sînt  şlefuite  de  către 
prundişul  şi  mişcare.  S-ar părea că la curgerea cu nivel  liber porţiunea superioară a galeriilor,  cea 
neinundată, nu este supusă deloc transformărilor. În realitate, în peşteri există şi apă de condensare, apă 
de multe ori agresivă. Ea modelează stînca prin coroziune deasupra nivelului de apă permanentă. Dar 
ea corodează mai ales fisurile ce străbat masa calcarului. Prin aceasta, coherenţa lui este şubrezită, ceea 
ce face ca blocuri întregi să fie detaşate din matca lor. Dacă ele se află în tavan se prăbuşesc, lăsînd în 
loc un gol ce măreşte pe cel existent, dar în aceeaşi măsură îl diminuează cu materialul căzut pe podea. 
Totuşi, deoarece blocurile detaşate sînt corodate mai uşor (oferind mai multe feţe de atac apei), ele 
dispar cu timpul, procesul de prăbuşire soldîndu-se cu un cîştig net în favoarea golului peşterii, pînă la 
urmă mărit.  Din această  cauză,  ca agent determinant al  golurilor subterane,  alături  de coroziune şi 
eroziune trebuie pusă incaziunea (prăbuşire înăuntru).

Fig 27
Coroziunea,  eroziunea  şi  incaziunea,  cei  trei  agenţi  de  sculptare  ai  golului  subteran,  lasă 

amprente  specifice,  ca  forme  negative,  în  pereţii  peşterilor,  dar  şi  ca  forme  pozitive,  determinînd 
configuraţia acestora. Formele evidenţiază regimul hidrodinamic sub care a fost săpat golul, fapt care 
ne permite să le grupăm tabelului din fig. 27.

După cum se vede, sînt distinse în primul rînd cel» trei mari categorii: (a) forme de coroziune; 
(b) forme de eroziune; (c) forme de incaziune. În cadrul lor sînt separate grupe după modul de formare. 
În grupa A intră formele de coroziune specifice zonelor neacoperite de apă, fie în galeriile active cu 



curgere liberă, fie chiar în galeriile fosile. Formele din grupa B se datorează coroziunii sub apă, putînd 
să apară atît în galeriile cu curgere liberă, dar pînă la nivelul unde urcă apa, dar mai ales în galeriile 
complet umplute cu apă, deci cu o curgere sub presiune, într-o astfel de curgere, în contact cu pereţii 
vine necontenit o apa proaspătă, deci agresivă, iar prin faptul că este lentă, apa are răgaz să exploateze 
coro-ziv toate slăbiciunile calcarului. Cele două condiţii de mai sus fac ca formele respective să nu 
apară nici în bazinele cu apă stătătoare, unde aceasta se saturează şi nu mai este agresivă, şi nici în 
patul rîurilor subterane, unde viteza de curgere este de obicei prea mare.

În grupa C intră forme la care curgerea sub presiune este obligatorie, deoarece, fiind plasate la 
tavan, apa trebuie să ajungă la ele. Aceasta nu înseamnă neapărat un regim freatic, căci există canale cu 
curgere  sub  presiune  şi  în  regim vados.  De  aceea  unii  autori  consideră  greşit  aceste  forme  drept 
„freatice". Ele sînt totdeauna prezente într-un regim înecat, dar nu il definesc, putînd să apară şi în cel 
vados.

Adevăratele forme de regim înecat (freatice) sînt cele din grupa D, căci ele presupun prezenţa 
unei pînze de apă ce tcaldă în întregime masivul de calcar.

Formele datorate eroziunii sînt cele din grupa E şi ele iau naştere în galeriile în care curge apă 
cu nivel liber, arareori  în cele cu curgere sub presiune (unde nu sînt excluse).  O origine mixtă, de 
eroziune şi coroziune stă la baza formelor din grupa F.

La formele de incaziune, în grupa G, sînt cuprinse amprentele negative lăsate de prăbuşiri în 
timp ce grupa H cuprinde formele pozitive, rămase pe loc sau survenite după desprindere.

a. Formele de coroziune

1. Alveolele de coroziune. Pe suprafeţele de calcar se găsesc adeseori găuri mai mult sau mai 
puţin circulare, adînci pînă la l cm şi de l —3 cm diametru, izolate sau grupate, ce apar în lungul unor 
fisuri sau pot să nu aibă nici un raport cu vreo discontinuitate din rocă (fig. 28 a). Astfel de găuri apar 
pe calcare foarte pure, în pereţii galeriilor de peşteră, în tavan, pe podea său chiar pe blocurile căzute. 
În  valea  Sighiştel  ele  apar  pe  bolta  unei  nişe  şi  pe peretele  vertical  de  deasupra  ei,  lîngă  peştera 
Drăcoaia, la exterior, nu în peşteră.

Uneori găurile aproape, se alipesc lăsînd între ele muchii ascuţite, dînd ceea ce se numeşte 
alveole coalescente (fig. 28 b). Ele apar în calcarele foarte pure şi numai în zone bine determinate. În 
roci mai puţin pure, apar izolate, iar pe suprafeţele foarte înclinate se dispun pe linia de cea mai ma?e 
pantă, formînd un fel de rigole.

Astfel de forme seamănă cu unele tipuri de lapiezuri de la exterior, dar acolo rolul de seamă îl 
joaca vegetaţia şi acizii humici, care atacă calcarul de-a lungul fisurilor. În peşteri nu se observă vreo 
legătură ou fisurile şi nici acizii humici nu există. Ele trebuie puse de aceea pe seama altor cauze.

Alveolele sînt în mod indiscutabil un rezultat  al coroziunii.  Unii cercetători  cred că ele se 
datoresc apei de şiroire pe pereţii galeriilor, dar în acest caz sînt greu de explicat veolele din tavan. 
Alţii cred că ele apar în zona unde o galerie este inundată temporar, în timpul viiturilor, fiind supuse 
alternativ  unui  regim  de  curgere  cu  nivel  liber  şi  unui  regim  de  curgere  gravitaţională.  Alţii,  în 
sfîrşit,cred  că  ele  nu pot  lua  naştere  decît  sub  nivelul  apei,  deci  în  zone  supuse  unei  curgeri  sub 
presiune, dar în acest mod nu se explică prezenţa lor la exterior.

Toate acestea sînt insă numai presupuneri şi trebuie să. mărturisim că mecanismul intim al 
formării alveolelor nu ne este încă cunoscut.

2. Excavaţiile în fagure sînt un caz extrem al alveolelor coalescente avînd roca scobită pînă la 
un  relief  ruiniform,  cu  muchii  foarte  tăioase.  Energia  de  relief  este  de  ordinul  centimetrilor  (nu 
depăşeşte 5 cm) iar aspectul general este de carie avansată a calcarului, (fig. 28 c). Uneori se disting 
alveole rotunde, alteori ele au aspect de fagure sau prezintă orificii complet neregulate. Găurirea rocii 
nu este însă numai de suprafaţă ci pătrunde şi în interior, dînd reţele labirintiforme ca într-un şvaiţer. 
Formele de acest tip se găsesc pe calcare pure, iar cele complet neregulate în calcare dolomitice.

Fig 28

3.  Lapiezurile  endocarstice.  Lapiezurile  sînt  şanţuri  de  coroziune  ce  apar  la  suprafaţa 
pămîntului pe calcare. Forme asemănătoare se găsesc şi în peşteri. Ele au aspectul unor şanţuri paralele, 
ce „confluează" precum cursurile de apă, brăzdînd iuprafeţele înclinate pe care se poate prelinge apa. 
(fig. 29 a). Ele nu apar numai pe pereţii verticali ci şi pe banchete sau pe orice alt plan înclinat, fie chiar 
de blocuri căzute din tavan.

Condiţia esenţială pentru formarea lapiezurilor în peşteri este ca o apă încă agresivă să ajungă 
aici şi să se prelingă pe un plan înclinat. Prima condiţie se realizează greu, ceea ce explică raritatea 
unor astfel de forme în peşteri. În orice caz ele nu se pot forma sub apă fiind indiscutabil subaeriene. 



Frumoase exemple se găsesc în etajele subfosile ale peşterii Topolniţa.

4. Muchiile tăioase. În unele galerii de peşteri apar pe podea sau pe proeminenţe ale pereţilor, 
în  orice  caz  pe  suprafeţe  expuse  picăturilor  de  apă  ce  cad  de  sus,  zone  unde  calcarul  este  foarte 
sfîrtecat, mîncat, găurit, cu muchii extrem de tăioase. Deasupra lor se găseşte în tavan totdeauna cîte un 
orificiu  de pătrundere  a apei,  dacă nu permanent,  cel  puţin în timpul ploilor abundente.  Condiţiile 
favorabile de circulaţie fac ca apa să ajungă repede în peşteră, fără să aibă timpul să se satureze. De 
aceea ea este foarte agresivă, atacînd puternic calcarul pe care cade. Sfîrtecarea calcarului şi muchiile 
tăioase trădează deci o zonă de coroziune subaeriană extrem de intensă şi activă. Este un proces în curs 
de desfăşurare, nu un proces încheiat.

5. Hieroglifele sînt forme de adîncire prin coroziune a fisurilor din calcar. Hieroglifele sînt de 
dimensiuni mici, avînd lărgimi de la cîţiva milimetri pînă la cel mult un centimetrii şi o adîncime cam 
de aceeaşi valoare. Ele se întretaie în diferite chipuri sugerînd o incizare a calcarului, ca şi cum cineva 
a venit să scrie sau să deseneze prin săpare uşoară, (fig. 29 b). Inciziile trădează reţeaua de fisuri ce 
străbate  roca.  Cum  fisurile  sînt  generate  de  mişcările  scoarţei,  fiind  o  consecinţă  a  solicitărilor 
tectonice, ele se dispun în reţele geometrice. Inciziile desenează de aceea forme mai mult sau mai puţin 
regulate,  dispunîndu-se  în  reţele  rectangulare  sau  rombice.  Hieroglifele  apar  peste  tot:  pe  pereţii 
galeriilor, pe tavan sau podea. Ele trădează o stagnare sau o mişcare foarte lentă a apei, care a avut 
astfel timpul să dizolve pe îndelete pereţii golului. Ele apar foarte frecvent pe pereţii labirintulelor, cum 
se observă de exemplu în sectoarele de acest fel din peştera Măgura.

Fig 29
Hieroglifele presupun o curgere sub presiune numai cînd apar pe tavanul galeriilor. Ele pot 

teoretic să apară şi într-o curgere cu nivel liber, sub oglinda apei, unde au loc după cum cum procese de 
dizolvare. De fapt acest lucru nu se întîmplă însă căci curgerea eu nivel liber are loc cu deplasarea atît 
de rapidă şi violentă a apei, încît nu mai poate dizolva pe îndelete fisurile.

Frumoase hieroglife se pot observa în Peştera Urşiloi (munţii Bihor) chiar la intrare.

6. Filonetele de calcit. Toate calcarele prezintă fisuri şi diaclaze ce au luat naştere în timpul 
mişcărilor tectonice. Crăpăturile sînt de cele mai multe ori cimentate cu calcit, depus din soluţiile ce au 
traversat masivul. Pe suprafaţa calcarelor, calcitul din crăpături apare ca dungi mai mult sau mai puţin 
late, de culoare albă, ce contrastează cu calcarul, mai închis la culoare. Acestea sînt aşa-numitele vine 
sau filonete de calcit (boxwork).

Calcitul depus sub formă de vine este format din cristale mai mari decît cele ce alcătuiesc 
calcarul, fapt pentru care el este mai rezistent la coroziune decît roca. De aceea, cînd apa scaldă mult 
timp un perete de calcar cu vine de calcit, calcarul va fi mai repede dizolvat, calcitul rămînînd în relief.  
Pe  pereţii  peşterilor  se  văd  adesea  astfel  de  vine  de  calcit  în  relief,  ca  proeminenţe,  de  la  cîţiva 
milimetri  la  2—3 cm înălţime şi  late  de cîţiva milimetri  grosime.  În  mod excepţional,  cînd apa a 
dizolvat foarte lent şi mult timp calcarul, filonetele pot proemina cu mai bine de 10 cm, apărînd într-o 
reţea geometrică (fig. 29 c), întreaga construcţie este desigur foarte fragilă şi la cea mai mică atingere, 
subţirii pereţi de calcit se rup.

Un exemplu într-adevăr excepţional de filonete în relief îl oferă Wind Cave (South Dakota, 
S.U.A.), unde lamelele ating 30—40 cm înălţime şi formează adevărate labirinte.

Coroziunea diferenţială, prin care sînt reliefate vinele de calcit, este determinată de o apă în 
mişcare extrem de lentă, indicînd deci o curgere sub presiune. Este probabil ca o coroziune diferenţială 
cu reliefarea filonetelor să fie provocată şi de apa prelinsă pe pereţii peşterilor.

7. Proeminenţele de xenolite.  Coroziunea diferenţială lucrează nu numai asupra vinelor de 
calcit,  ci  asupra  tuturor  incluziunilor  străine  de  calcar  (xenos  = străin,  lithos  =  piatră).  Astfel  de 
incluziuni străine pot fi diferiţi noduli insolubili de silice (silex, Jasp) născuţi chiar în calcar. Ei rămîn 
de aceea în relief faţă de calcarul dizolvat treptat (fig. 29 d).

Foarte  frumoase exemple de silexuri  în relief  se  întîlnesc în peştera Comarnic  din munţii 
Aninei,  unde  ele  marchează  poziţia  stratelor.  În  peştera  Curecea  (podişul  Mehedinţi)  sînt  reliefate 
nodule de calcar  silicifiat,  silicifierea  fiind suficientă  pentru  a  crea  o diferenţă  de solubilitate.  Un 
excepţional exemplu se găseşte în peştera Pollnagollum din Anglia, unde un banc de silex traversează 
golul unei galerii pe pereţii acoperiţi de linguriţe (a se vedea mai jos). Faptul este extrem de interesant, 
căci înseamnă că silexurile au fost reliefate prin coroziune de o apă ce a curs lent, în regim sub presiune 
şi nu de un rîu subteran, care arii distrus fragilul pod.

8. Linguriţele sînt formele cele mai frecvente în galeriile de rîuri subterane şi in. acelasi timp 



cele mai enigmatice ca geneză. Poate despre nici o altă microformă speologică nu s-a scris atîta, fără să 
se fi ajuns la o explicaţie satisfăcătoare.

Linguriţele sînt excavaţiuni de 3 —30 cm lărgime, ce se succed ca valuri, acoperind pe mari 
suprafeţe  podeaua  şi  pereţii  galeriilor  (fig.  29  e).  Acolo  unde  apar,  calcarul  este  foarte  lustruit. 
Caracteristic linguriţelor este asimetria lor. Ele au o parte mai lină şi cealaltă mai abruptă, iar creasta 
despărţitoare dintre două excavaţii relativ ascuţită. O scobitură de acest tip nu apare niciodată singură, 
ca la excavaţiile de rodaj, ci într-o grupare, astfel încît depresiunile se îmbucă perfect unele în altele, 
fiind separate de creste. Adîncimea dintre creastă şi fundul excavaţiei nu este mare, variind de la cîţiva 
milimetri la maximum doi centimetri; există de altfel o proporţionalitate între lărgimea şi adîncimea 
unei linguriţe.

Toţi cercetătorii sînt de acord că asimetria linguriţelor se datoreşte curgerii apei, partea lină 
fiind amonte şi cea abruptă aval, sensul de curgere fiind deci cel indicat de scobitură. Constatarea este 
de mare importanţă căci permite să se tragă concluzii asupra direcţiei de curgere a apei, în galerii astăzi 
uscate.

Prima impresie pe care o dau linguriţele este aceea că ele au fost săpate de o apă năvalnică ce 
a transportat bolovani şi care prin lovire au cioplit stînca. De aici şi denumirea de “valuri de eroziune" 
pe care le-o dau unii cercetători. Explicaţia nu poate fi însă acceptată, căci o apă, oricît de năvalnic ar 
curge, nu poate transporta bolovani de dimensiunea maximă a excavaţiilor. Pe de altă parte, loviturile 
date de bolovani s-ar suprapune şi creasta dintre două amprente ar fi distrusă de lovitura ulterioară a 
unui alt bolovan, căci nu se poate presupune că bolovanii ar lovi necontenit exact în acelaşi loc. În plus, 
este  greu  de  admis  că  o  singură  lovitură,  oricît  de  puternică  ar  fi,  ar  putea  duce  la  săparea  unei 
excavaţii.

Deoarece un calcul  comparativ  al dimensiunii  linguriţelor şi al  prundişului  aflat  în galeria 
respectivă a arătat că există o concordanţă, a fost imaginat un alt mecanism de formare. Şa presupunem 
că galeria a fost odată umplută cu bolovani, printre care curgea apa. Curgînd între bolovani şi peretele 
galeriei, apa a dizolvat calcarul pe lîngă bolovani, astfel încît scobitura nu ar fi altceva decît tiparul 
negativ al umpluturii de prundiş. Ulterior galeria a fost golită şi mărturia umpluturii de altădată au 
rămas doar tiparele. Nici această explicaţie nu este însă întru totul acceptabilă, căci în mijlocul unui 
cîmp de linguriţe s-au observat silexuri proeminente, cum s-a amintit mai sus, şi care au fost reliefate 
prin coroziune. Ele fiind foarte fragile, fără îndoială că evacuarea bolovănişului la o viitură le-ar fi 
distrus.

Pentru  explicarea  linguriţelor  au  mai  fost  invocaţi  şi  alţi  factori  ca  de  exemplu  apa  de 
prelingere de pe pereţi, apa de condensare etc., dar astfel de ipoteze nu rezistă însă unei analize mai 
serioase.  Sînt cîteva fapte sigure de care trebuie să se ţină seama în orice încercare de explicare a 
linguriţelor: ele nu apar decît în galeriile active, chiar dacă nu sub presiune, în porţiunea udată de apă. 
Ele sînt de aceea cel mai sigur indiciu asupra nivelului pînă unde se ridică apa la viituri. La crearea lor 
un rol de seamă joacă şi coroziunea, dar în acelaşi timp, ele indică, prin asimetria lor, şi un fenomen de 
eroziune. S-ar putea ca ele să fie rezultatul combinat al acestor doi factori şi să pună în evidentă o lege 
fundamentală  a  curgerii  apei  în  canalele  subterane.  Deocamdată  este  ignorat  mecanismul  intim al 
procesului.

9.  Şanţurile  de  podea  sînt  singurele  semne ale  coroziunii  sub oglinda  apei  în  regimul  de 
curgere cu nivel liber. Ele urmăresc diaclaze ce prezintă un gol iniţial, un spaţiu liber pe care apa îl 
dizolvă  şi-l  măreşte  prin  coroziune,  chiar  dacă  curgerea  este  rapidă.  Procesul  are  loc  numai  dacă 
diaclaza este longitudinală, adică în sensul de curgere al apei (fig. 30 a).

În  peştera  Topolniţa,  în  Galeria  Neagră  se observă,  în  lungul  unei  porţiuni  formate  pe  o 
diaclază, un şanţ de 2 — 3 cm, cam de aceeaşi adîncime şi mai bine de 10 m lungime. El nu este săpat 
prin eroziune, care l-ar fi lărgit mai mult, ci prin coroziune, sub nivelul de curgere al apei. Fără îndoială 
că şi eroziunea poate conlucra la realizarea şanţurilor, dar numai dacă apa transportă nisip. Bolovănişul 
transportat le-ar distruge forma rectilinie şi netezimea pereţilor, dînd naştere la caneluri.

Fig 30

10. Septele de podea, numite şi carene, sînt proeminenţe ale calcarului din podeaua galeriilor 
ce se prezintă ca panouri sau culise alungite în direcţia golului. Ele pot părea uneori ca blocuri de calcar 
independente dar,la o examinare atentă se observă „înrădăcinarea" lor în roca din podea.

Carenele au grosimi de ordinul centimetrilor (10...50 cm), lungimi de la l -5 m şi pot proemina 
cu înălţimi de la 30 cm pînă la l -2 m. Carenele sînt plasate uneori pe axa galeriilor lateral,  foarte 
aproape de cîte un perete (fig. 30 b). La cele din urmă „desprinderea" lor de perete se datoreşte unei 
diaclaze sau fisuri longitudinale pe care a lucrat apa. Alteori ele denotă fenomenul de decompresiune al 
peretelui, apa corodînd fisurile create prin distensie. În orice caz carenele sînt greu de conceput într-o 



curgere liberă deoarece ele ar fi distruse de forţa eroziva a apei. Un alt argument în favoarea naturii 
corozive a carenelor este faptul că uneori au o poziţie transversală faţă de axa galeriei, imposibil de 
explicat cu un proces de eroziune.

În peştera Topolniţa, în Galeria Neagră există mari septe de podea alungite paralel cu pereţii 
galeriei.  În  Galeria  cu  Bazine  există  septe  de  podea  dispuse  transversal  pe  direcţia  galeriei,  fiind 
determinate de diaclaze cu această poziţie.

11. Lărgirile  de coroziune. Galeriile cu secţiune rotunjită au uneori  un fel  de banchete cu 
marginile  foarte  teşite.  Un astfel  de  profil  are  ca  punct  de  plecare  o  galerie  cu profil  circular  de 
conductă de presiune în care, prin lărgire, apa începe să curgă cu nivel liber. Trecerea de la regimul de 
curgere lentă la cel de curgere violentă se face treptat, astfel că există un timp cînd, deşi apa este cu 
nivel liber, scurgerea ei se face tot lent, apa continuînd să dizolve pereţii, lărgind galeria. Pe măsura 
lărgirii nivelului apei scade, astfel încît profilul se va transforma luînd forma din fig. 30 c. Totodată va 
merge însă şi suprădîncirea prin eroziune. Stadiul intermediar va fi de scurtă durată şi el se va păstra 
doar dacă apa va părăsi, dintr-un motiv oarecare, brusc galeria.

Lărgirile de coroziune sînt destul de frecvente, putînd dă naştere la profile foarte variate. Ele 
se recunosc însă întotdeauna după formele rotunjite, mărturisind o stagnare a nivelului apei la acel 
nivel şi o coroziune puternică sub el.

Lărgiri  de coroziune se întîlnesc în galeriile circulare,  ca cele din Holloch sau din peştera 
Castelguard (Canada).

12. Cupolele sînt ridicări ale tavanului unei galerii pe o porţiune relativ scurtă, avînd forma în 
general  rotundă  ce  cuprinde  întreaga  lărgime  a  galeriei,  lăsînd  impresia  de  sală.  Ele  rezultă  prin 
corodarea tavanului în regim sub presiune. Cupolele se înalţă în raport cu un tavan situat continuu la 
acelaşi nivel, deci paralel cu podeaua (fig. 30 d). Uneori din tavan coboară cortine de calcar (late de l 
—5 m) ce parcă barează galeria, urmate de o înălţare puternică (cupola,) după care vine o nouă cortină, 
pentru  ca  apoi  galeria  să-şi  reia  înălţimea  normală.  Astfel  de  înălţări  între  două  cortine  coborîte, 
denumite şi clopote de coroziune, se datoresc unei diaclaze transversale corodate de apă mai puternic.

În etajul subfosil al peşterii Topolniţa există cupole limitate de cortine, iar cupole simple apar 
aproape în toate galeriile active de peşteră.

13 Marmitele ascendente sînt tot excavaţii circulare în tavanul unei galerii, care însă nu ocupă 
întreaga lăţime acesteia, ci doar o mică porţiune. Ele se pot ridica cu mulţi metri în sus, putînd trece la 
adevărate  hornuri.  Pe pereţii  excavaţiei  se  observă  uneori  dungări  helicoidală  de parcă  forma este 
„înşurubată" în tavan, dînd impresia unei căsuţe de melc văzute pe dinăuntru (fig. 31 a).

Mulţi speologi îşi închipuie că excavaţiile conice, în formă de clopot, se datoresc unui şuvoi 
de apă ce vine de sus, de la suprafaţă,  se strecoară pe o diaclază şi ajunge să debuşeze în tavanul 
galeriei, unde se observă doar capătul inferior al traseului. Dacă excavaţia s-ar datora unei ape ce vine 
do sus în jos, este greu de explicat de ce ea a săpat din ce în ce mai puternic, mărind, pe măsură ce 
cobora, diametrul canalului. Pe de altă parte, striurile helicoidale ar arată o curgere în vîrtej, ceea ce ar 
însemna că întreaga secţiune a marmitei era umplută cu apă, lucru greu de admis, căci ar trebui, faţă de 
diametrul marmitei, să presupunem debite colosale de apă. Astfel de obiecţii ne obligă să abandonăm 
ideea ca marmitele de tavan au fost săpate de o apă ce vine de sus în jos. Ele sînt în realitate săpate de 
jos în sus într-un regim de curgere sub presiune. Apa, deplasîndu-se încet, a făcut şi vîrtejuri, iar dacă 
un astfel de vîrtej s-a găsit chiar sub o fisură din tavan, a lărgit-o prin dizolvare. Mişcarea circulară a 
apei a creat forma rotundă şi striurile helicoidale. Descreşterea puterii de învîrtire de jos în sus explică 
de ce golul se micşorează treptat în sus pînă se închide. Este, deci, vorba de o coroziune ascendentă, de 
jos în sus, de unde numele pe care-l poartă astfel de forme.

În peştera Pojarul Poliţei din munţii Bihor se observă în tavan o marmită de peste un metru 
diametru şi o înălţime de cîţiva metri, cu striuri helicoidale foarte, elocventă pentru forma de care ne 
ocupăm. Mai interesantă este galeria fosila din reţeaua subterană a platoului carstic Lumea Pierdută, 
unde pe o mică distanţă se succed în tavan mai multe marmite, ce se închid fără nici cea mai mică urmă 
de canal pe care să fi putut pătrunde apa pentru a le săpa de sus în jos.

Marmitele  din pereţii  laterali  ai  unor galerii  au aceeaşi  explicaţie,  doar  că aici  nu se mai 
observă striuri helicoidale. Ele sînt mult mai adînci decît marmitele laterale de eroziune, făcînd trecerea 
spre galeriile în fund de sac.

14.  Lapiezurile  de tavan.  În  afara  marmitelor  de.  coroziune,  care  au  secţiuni  circulare,  în 
tavanul galeriilor apar şi adîncituri de forme alungite, liniare sau şerpuite, de profunzime variabilă (fig. 
31 b). Ele se găsesc la distanţe mari unele de altele, dar pot fi şi foarte apropiate, despărţite doar de cîte 



o lamă de calcar.
Fig 31
Formarea  unor astfel  de şanţuri  trebuie pusă tot  pe seama coroziunii,  în  vremea cînd apa 

scobea tavanul, deci cînd galeria era complet umplută cu apă. Apa a dizolvat preferenţial pe fisuri şi 
diaclaze, adîncindu-le, săparea făcîndu-se ca şi la marmite, de jos în sus. rîu de sus în jos. dar fără 
curgere turbionară.

Lapiezurile de tavan, sînt frecvente în galeriile active, cum ar fi cele din Peştera Neagră din 
Barsa. Topolniţa sau din masivul Goume Ouarnede din Pirinei.

16. Septele de tavan (pandantive) sînt lame de calcar ce spînzură din tavan, avînd dimensiuni 
foarte variate, de la cîţiva centimetri la 1-2 m lungime şi de lăţimi asemănătoare. Ele au forme foarte 
neregulate, muchiile ascuţite sau rotunjite şi sînt distanţate unele de altele (fig..31 c). Cînd apar grupate 
pot fi considerate pereţii despărţitori ai lapiezurilor de tavan descrise mai sus (fig. 31 d).

Septele de tavan sînt rezultatul coroziunii unui tavan fisurat, înecat de o apă sub presiune. 
Disoluţia lucrează foarte  lent,  apa dizolvînd fisurile şi diaclazele.  Cînd apa a stat aproape imobilă, 
septele nu au nici o orientare. Dacă ea a avut o mişcare, septele se alinieză în lungul galeriei, ca lame 
mai mult sau mai puţin paralele. Cînd apa s-a mişcat în vîrtej, ele reprezintă resturi ale pereţilor unor 
marmite de coroziune ascendentă.

Septele de tavan sînt indiciul cel mai sigur al unei curgeri  sub presiune şi de aceea foarte 
importante pentru reconstituirea fazelor de evoluţie prin care a trecut o peşteră; Frumoase exemple de 
septe se întîlnesc în Pojarul Poliţei şi peştera Cloşani.

16. Şanţurile de tavan au aspectul şanţurilor din podeaua galeriilor, numai că ele apar în tavan, 
brăzdîndu-l în lung. Ele pot  fi  mai largi  decît  o diaclază  şi  au,  la general,  o secţiune rotunjită.  În 
secţiune transversală un şanţ apare ca un tub de diametru mai mic decît cel al galeriei în tavanul căreia 
se găseşte.  Pentru unii  cercetători  tubul ar fi  primul stadiu,  săpat  sub presiune,  după care a urmat 
adîncirea  şi  săparea galeriei  mari  (fig.  32 a-c).  Ipoteza  nu poate explica însă de ce schimbarea  de 
diametru este atît de bruscă, de la cel al tubului iniţial la cel al galeriei.

Alţi  cercetători  cred  că  la  început  a  fost  săpată  galeria  mare,  eventual  prin  curgere 
gravitaţională. Ulterior ea a fost umplută cu argilă sau aluviuni, astfel că apa a fost nevoită să curgă la 
nivele tot  mai  ridicate.  Cînd galeria  a  fost  umplută pînă în  tavan cu argilă,  apa a  fost  împinsă în 
diaclaza directoare, începînd s-o dizolve, creînd şanţul (fig. 32 d-f). El ar fi deci ulterior săpării galeriei 
şi.succesiunea  proceselor,  pe  care  ne-am obişnuit  să  le  întîlnim în  ordinea,  curgere  sub  presiune-
curgere  gravitaţională,  ar  fi  aici  inversată:  curgere  gravitaţională  urmată de curgerea  sub presiune. 
Explicaţia a fost dată de speologii americani deoarece forme de acest fel sînt frecvente în peşterile din 
S.U.A. (Mammoth Cave, Cumberland Cave etc.).

17. Columelele de tavan sînt un caz particular al septelor de tavan. Ca şi la columelele de 
podea, ele reprezintă centrul nedistrus de apă al unui vîrtej. Ele atîrnă din tavan în mijlocul unei zone 
circulare,  netede,  ce  materializează  foarte  clar  turbionul.  O  astfel  de  formă  nu  poate  fi  atribuită 
eroziunii căci pietrele şi nisipul nu ar fi putut ajunge la tavan ca să-l şlefuiască, oricît de violent şi 
puternic ar fi fost curentul de apă. Explicaţia trebuie căutată tot în coroziune, care a lucrat aici însă într-
un mod mai particular.

Cînd circulă lent, apa dizolvă pereţii fisurilor, dînd un relief accentuat, cu şanţuri şi creste. 
Dacă este însă în mişcare mai rapidă, ea dizolvă omogen calcarul, dînd suprafeţe netede. Mişcarea face 
ca în continuu să vină apă proaspătă, agresivă, cu putere mare de dizolvare. În cazul columelelor de 
tavan vîrtejul de apă sapă prin dizolvare o marmită ce se adînceşte treptat şi are fundul netezit, pe cînd 
centrul  vîrtejului,  unde nu există mişcare,  este  mai puţin corodat,  rămînînd în relief.  Acest  centru, 
columela, poarta amprenta unei coroziuni de către o apă în mişcare foarte lentă.

O frumoasa columelă de tavan se găseşte în Peştera Neagră din Barsa.
Fig 32

18. Septele laterale. În galeriile cu profil rotunjit, trădînd o curgere sub presiune, se observă 
adesea proemi nenţe ale pereţilor ce avansează ca nişte coame sau lame, mai mult sau mai puţin groase, 
spre golul galeriei. Lamele sînt verticale, înclinate, mai rar orizontale şi proeminează uneori cu mai 
mult de un metru, înălţimea lor este variabilă, putînd să se ridice pe toată înălţimea galeriei sau numai 
pe o porţiune a ei. Proeminenţele de acest fel poartă numele de septe laterale (fig. 33 a).

Septele  laterale  sînt  de  mai  multe  tipuri,  după  felul  cum au  luat  naştere.  Un  prim  tip  îl 
constituie septele verticale. de dimensiuni mai mari (de ordinul metrilor); cele două fete ce le limitează 
nu sînt paralele ci, văzute în secţiune orizontală, triunghiulare, cu creasta rotunjită. Ele nu apar izolat, ci 



perechi, pe cei doi pereţi ai galeriei, astfel că putem reconstitui uşor forma iniţială din care au derivat: o 
succesiune de marmite ai căror pereţi despărţitori sînt tocmai septele laterale.

Un alt tip se găseşte în peştera Pojarul Poliţei, unde, în capătul galeriei cu cristalictite, apar 
septe laterale ce încep de la 0,5 1 m înălţime de la podea şi urcă pînă în tavan. Marmitele nu au fost 
săpate aşadar în podeaua peşterii, ci în tavanul ei. fiind deci vorba de marmite de coroziune. Diametrul 
lor a fost de 3-4 m. distanţă la care apar acum septele.

Cînd septele laterale nu apar perechi şi nu putem reconstitui după ele o formă de marmită, ele 
reprezintă resturi ale unui labirint de disoluţie. Ele pot avea în acest  caz poziţii  diferite (nu numai 
verticale) şi au dimensiuni variate, de la decimetri la metri.

19. Arcurile lamelare sînt lame de calcar ce se întind între două părţi ale unei galerii. Cînd se 
întind între cei doi pereţi, fiind orizontale, au aspectul unor punţi; cînd unesc podeaua cu tavanul au 
aspectul unor pilieri; cînd se întind între un perete şi podea sau tavan sînt un fel de pereţi despărţitori. 
Lamele sînt subţiri faţă de lungimea lor, de la cîţiva centimetri la decimetri şi au suprafeţele netede (fig. 
33 b). De multe ori ele sînt perforate de ferestre cu contururi rotunjite.

Fig 33
Arcurile  sînt separate  de peretele  galeriei  printr-un spaţiu mai mult sau mai puţin larg,  ce 

reprezintă o diaclază lărgită prin coroziune. Ele se întind de aceea în lungul galeriei, săpată şi ea pe o 
diaclază paralelă. De multe ori apar mai multe arcuri paralele, spaţiul dintre ele fiind diaclaze lărgite 
prin disoluţie.

Arcurile pot apărea ca poduri ce traversează golul unei galerii sau pot fi componente ale unui 
labirint, despre care va fi vorba mai jos. Faptul ne arată că ele sînt în realitate resturi ai unor pereţi 
despărţitori dintre goluri diferite. Ele nu pot fi formate decît ca urmare a unei inundări îndelungate a 
unui sistem de goluri, ceea ce presupune un regim înecat.

Arcuri lamelare exista în etajul superior al peşterilor Meziad, Măgura, Alunii Negrii etc.

20.  Labirintele.  Cînd  am vorbit  despre  reţelele  subterane  am distins  ca  prim  tip  reţelele 
labirintice,  caracterizate  printr-un sistem foarte  complicat  de goluri  în reţea ce se întretaie  în toate 
chipurile. Acest aspect se reîntîlneşte şi la scară mică.

Ceea ce atrage în primul rînd atenţia la astfel de forme este aspectul labirintic al golului. De 
multe ori nici nu se poate vorbi de o galerie principală, căci în realitate avem o sumă de galerii ce se 
întretaie în toate chipurile. Ele pot avea dimensiuni variate, de la o jumătate de metru la 2 —3 metri. 
Golurile se desfac şi se adună la distanţe mici, atît lateral, cît şi în sus, fiind separate uneori doar de 
pereţi de cîţiva centimetri grosime. Reţeaua este atît de complicat desfăşurată în cele trei direcţii ale 
spaţiului,  încît  comparaţia  cu  porii  dintr-un  burete  se  impune.  De  altfel,  în  terminologia  anglo-
americană, labirintele de felul acesta poartă numele de „Spongwork", ceea ce s-ar traduce prin structură 
în burete.

Labirintele nu pot fi explicate printr-o curgere gravitaţională. Lucrul este evident, căci în ele 
nu există un nivel de bază, desfacerea şi împreunarea galeriilor nefăcîndu-se la un anumit nivel. Astfel, 
în peretele unei galerii se pot desface lateral alte galerii la diferite înălţimi, uneori chiar unele sub alteler 

arătînd ca ferestre circulare. Singura explicaţie posibilă este aceea de curgere în regim înecat. Trebuie 
să ne imaginăm întreaga reţea umplută cu apă, ce avansează foarte lent, ca o masa fără discontinuitate 
şi care are timp să dizolve pe îndelete tot felul de fisuri.

Curgerea sub presiune este evidentă de altfel şi din secţiunea golurilor: ele sînt rotunde sau 
uşor alungite, alungirea nefiind obligatoriu pe verticală. Cînd peretele despărţitor dintre două galerii 
este subţire, în locul de joncţiune peretele nu are muchii ascuţite, ci rotunjite.

Labirintele „în burete" nu se întîlnesc prea frecvent în peşteri, căci în afara unei curgeri sub 
presiune mai este necesară o condiţie pentru formarea lor, existenţa unei reţele dese şi neregulate de 
fisuri,  dar  mai trebuie să  existe  şi  altele,  pe  care  nu le  cunoaştem însă,  căci  sînt  peşteri  cu  masa 
calcarului  omogen fisurată dar cu labirinte numai în unele sectoare.  Aşa este,  de exemplu, peştera 
Măgura, unde doar la capătul Sălii Mari se observă labirinte de coroziune.

Un caz particular al labirintelor este tavanul în fagure, care prezintă găuri circulare de 0,5 —2 
m diametru dînd acces la goluri ce se intersectează în toate chipurile. Uneori între două găuri rămîne 
doar  o  punte  de  cîţiva  centimetri  (fig.  33  c).  Comparaţia  cu  un  şvaiţer  la  scară  mare  este  foarte 
expresivă. Un astfel de tavan este vizibil în peştera Cloşani, în prima parte a Galeriei Laboratoarelor, şi 
în peştera Măgura, dincolo de Galeria Amforelor, în sectorul estic.

Labirintele nu sînt numai componente ale unei peşteri, ci pot constitui structura unei întregi 
reţele. Este cazul, de pildă, al peşterii Alunii Negrii.

21. Anastomozele sînt un caz particular al labirintelor, sau mai bine zis sînt labirinte la scara 



centimetrilor. Este vorba de goluri în formă de tub, de la milimetri la mai mulţi centimetri, sau chiar 
cîţiva decimetri diametru, ce se tretaie formînd un labirint. Fiind, desigur, impenetrabile pentru om, 
tuburile anastomozate pot fi observate numai cînd sînt intersectate de o galerie mare, accesibilă. Ele 
apar atunci peretele galeriei ca orificii circulare, lăsînd impresia că sînt canale pe care a curs o mică apă 
cu nivel liber, aşa cum se observă în peretele stîng al sălii de intrare în peştera Coiba Mare. Ele par a fi 
astfel un efect al eroziunii.

O primă obiecţie împotriva unei astfel de geneze este faptul că nu apare niciodată un singur 
tub, un singur orificiu, mai multe, dispuse fie de-a lungul unei feţe de stratificaţie, în lungul unei fisuri 
sau diaclaze. Or, este greu de presupus că pe fiecare orificiu venea cîte o apa independentă, cîte un 
„afluent" separat al galeriei unde debuşează.

Observarea traseului pe orizontală a acestor canale, în interiorul masivului de calcar, nu este 
posibilă. Pe blocuri prăbuşite din tavan şi din pereţi se observă însă uneori o reţea complicată de canale 
care se întretaie, se anastomozează, formînd un adevărat labirint. El nu este altceva decît aspectul în 
plan al tuburilor, care în secţiune ni se păreau independente, dar în realitate aparţin unei reţele unice, 
foarte complicate.

O astfel de reţea cu anastomoze nu poate fi explicată decît printr-o curgere sub presiune a unei 
ape insinuată pe discontinuităţi ale calcarului, deci pe o diaclază sau între două strate. Apa a dizolvat 
reţeaua într-o vreme cînd întreg masivul de calcar era străbătut de apă, adică era sub nivelul hidrostatic, 
galeria  unde  debuşează  reţeaua  de  tuburi  anastomozate  fiind  săpată  şi  lărgită  ulterior,  devenind 
accesibilă pentru noi.

Uneori, sub o faţa de stratificaţie modelată de o reţea de anastomoze, ia naştere o galerie sau o 
sală  de  peşteră  în  care  se  prăbuşeşte  stratul  inferior  de calcar,  cel  care  limita  în  partea  inferioară 
reţeaua.  Ea  va  apare  atunci  în  tavanul  peşterii  în  desfăşurarea  sa  în  plan,  cu  aspectul  labirintic 
caracteristic, (fig. 33 d). Astfel de tavane se găsesc în sala de intrare în peştera Betharam (Pirinei) sau 
în peştera Pech-Merle (Petit Causses) din Franţa.

b. Formele de eroziune

1.  Striurile  de frecare  sînt  şanţuri  foarte  fine aflate  pe pereţii  galeriilor  de rîuri  subterane 
mergînd în lungul galeriei. Ele se datoresc frecării de pereţi a nisipului transportat de ape. Porţiunile cu 
striuri sînt cele pe care apa curge liniar, fără să facă vîrtejuri. Dacă ele apar pînă la un anumit nivel pe 
pereţi, sub care rîu mai există, putem deduce că regimul de curgere al apei a fost liniştit pe tot timpul 
adîncirii galeriei de la acel nivel în jos, dar nu şi de la în sus, cînd curgerea a fost, mai turbulentă.

2. Excavaţiile de rodaj sînt mici adîncituri de cîţiva centimetri diametru, ce se găsesc în pereţii 
galeriilor. După cum striurile arată că apa a transportat nisip, tot aşa indică excavaţiile de rodaj faptul 
că apa a transportat prundiş, ele luînd naştere prin frecarea prundişului de pereţi.

Excavaţii de rodaj se găsesc şi pe podeaua galeriilor sau pe banchete şi sînt uneori perfect 
rotunde, adăpostind încă în ele mici pietricele şlefuite. Ele nu sînt în acest caz decît micromarmite, 
săpate  de  către  pietricelele  antrenate  într-o mişcare  circulară,  aşa cum se vede  în  galeria  aval  din 
Avenul Gemănata.

3. Marmitele sînt excavaţii circulare, de dimensiuni variate, de la cîţiva centimetri la 3—4 m 
diametru,  situate  de obicei  în  podeaua  galeriilor  (fig.  34 a).  Marmitele  sînt  formate  prin  mişcarea 
circulară a apei ce antrenează nisip şi pietre şi care, rostogolite violent şi mereu în acelaşi sens, sapă şi 
lustruiesc stînca. În toate marmitele se găsesc pietre şlefuite, mai mult sau mai puţin sferice şi nisip. 
Foarte adesea marmitele se găsesc la piciorul cascadelor şi se dispun în lanţ, unele sub altele, cu mici 
denivelări între ele.

Marmitele nu se găsesc exclusiv în peşteri. Ele apar şi în văile de suprafaţă, în calcare sau alte 
roci.  În  peşteri  însă,  la  eroziunea  mecanică  se  adaugă şi  coroziunea,  fapt  ce  face  să  fie  mult  mai 
frecvente şi de tipuri mai aparte, aşa cum se vede de pildă în galeria Murgoci a peşterii Topolniţa.

O marmită nu este săpată numai în podeaua galeriei, ci afectează şi pereţii, vîrtejul săpînd şi 
lateral. Dacă eroziunea progresează şi galeria se adînceşte, în pereţi vor rămîne ca scobituri rotunde 
urmele fostei marmite, indicînd nivelul la care s-a găsit cîndva podeaua. Astfel de scobituri etajate 
indică nivelele succesive de adîncire a eroziunii.

4. Culisele laterale. Galeriile de rîuri subterane puternice prezintă adesea lărgiri şi îngustări, 
îngustările se datoresc unor proeminenţe ale ambilor pereţi, uneori late, alteori înguste ca nişte lame. 
Proeminenţele urcă pe toată înălţimea peretelui sau se opresc la un anumit nivel. Lărgirile sînt rotunjite 
şi schiţează cercuri sau ovale. Dacă în fundul galeriei se succed mai multe strîmtori, impresia pe care ţi-



o lasă proeminenţele este aceea a unor culise de teatru, de unde şi numele acestor forme (fig. 34 b).

4. Culisele laterale iau naştere din cauza curgerii violente a apei. Apa din mijlocul cursului 
curge liniar, în timp ce pe margini face mici vîrtejuri, fiind frînată de frecarea de pereţi. Vîrtejurile 
determina o eroziune mai puternică a pereţilor, apa fiind desigur încărcată şi cu nisip. În funcţie de 
viteza, debitul şi panta pe care curge apa, vîrtejurile laterale se vor anihila la un moment dat şi apa de 
pe margini  va adopta tot  o curgere liniară.  În acest  punct,  eroziunea fiind mai redusă,  peretele  va 
rămîne ca o proeminenţă. Strangularea cursului de apă va determina din nou formarea vîrtejurilor aval 
şi, deci, o nouă lărgire etc. Tot în funcţie de debit, viteză, pantă şi lărgirea galeriei, locurile de încetare 
a vîrtejurilor laterale se succed la distanţe regulate, fapt pentru care culisele se vor găsi la intervale 
egale.

5. Nişele de meandru se prezintă ca excavaţii adîncite lateral în peretele galeriilor ca rezultat 
al  împingerii  unui  rîu  subteran  de  către  acumulările  aluvionare,  mai  ales  în  buclele  convexe  de 
meandru. Astfel de nişe foarte joase sînt în dezacord ca secţiune cu restul galeriei, mult mai mare Ele 
prezintă clare urme de eroziune intensă. Dacă astfel de nişe au se află în bucla unui meandru, ci pe un 
parcurs  liniar,  săparea este determinată de un con de dejecţie ce vine din peretele  opus şi împinge 
cursul de apă (fig. 34 c) Se poate vorbi în acest caz de nişe de suprasăpare.

Fig 34

6. Columelele sînt un alt efect al vîrtejurilor făcute de rîurile subterane. Un vîrtej are o mişcare 
circulară  puternică  în  jurul  unui  centru  unde  apa  rămîne  aproape  imobilă.  De aceea  eroziunea  pe 
podeaua  şi  pereţii  galeriei  este  puternică în zona vîrtejului  şi  aproape nulă în centrul  lui.  Ca atare 
calcarul  din centrul  vîrtejului  nu va fi  erodat,  în timp ce în jurul  lui  adîncirea  prin eroziune va fi 
puternică. Consecinţa finală este un stîlp de calcar, putînd ajunge şi la 1 m înălţime şi 0,50 m diametru, 
ce proeminează în mijlocul unei galerii (fig. 34 d). Pereţii galeriei prezintă în acest loc urmele clare ale 
săpării de către Vîrtej, fiind lustruiţi şi concavi, sugerînd parcă marginile unei marmite. O astfel de 
formă foarte clară se află în galeria principală din Peşterea Neagră de la Barsa. Columelele, al căror 
nume vine de la axa în jurul căreia este răsucită cochilia unui melc, au cîteodată o terminaţie mai largă 
decît baza, semănînd cu forma unei ciuperci (fig. 34 e). Alteori prezintă lărgiri şi gituiri succesive. 
Variaţiile de diametru se datoresc vitezei de curgere a apei, căci cu cît viteza este mai mare, cu atît  
vîrtejul se roteşte mai repede şi axul de rotaţie nulă este mai mic, stîlpul neerodat din centru fiind astfel 
mai subţire. Cînd viteza este mai mică, stîlpul din ax rămîne mai gros. Variaţia de grosime pe verticală 
a unei columele indică deci schimbările în viteza de curgere a apei, dependentă de debit, putînd astfel 
sa indice variaţiile climatice de la exterior.

7. Carenele sînt tot proeminenţe ale calcarului din podeaua galeriei, putînd atinge şi un metru 
înălţime. Ele nu sînt circulare, ca în cazul columelelor, ci alungite în direcţia galeriei, putînd avea de la 
cîţiva decimetri la cîţiva metri lungime. După cum columelele sînt resturi cruţate de eroziune din cauza 
vîrtejurilor, carenele sînt tot martori de eroziune, datorate însă curgerii liniare a apei. Dacă pe podeaua 
unei galerii se găsesc două fisuri cu mers paralel în lungul ei, apa curgătoare le va dizolva cu precădere 
lărgindu-le şi adîncindu-le. Odată mărite, apa va continua să sape şi prin eroziune, coborînd treptat 
patul pe cele două căi, lăsînd însă neatinsă porţiunea de stîncă dintre fisuri. Ea va rămîne în picioare ca 
o lamă de grosime variabilă, după distanţa dintre fisuri.

Deşi există de multe ori fisuri paralele în podeaua galeriilor, carenele sînt relativ rare. Lucrul 
este explicabil, căci existenţa fisurilor nu este suficientă. Este nevoie ca apa, pe porţiunea respectivă, să 
curgă liniştit, în şuvoaie paralele, căci dacă ar curge dezordonat ar ataca şi porţiunea dintre fisuri, fără 
să mai cruţe nimic. Carenele se găsesc de aceea în porţiunile de galerii drepte, cu pereţii netezi, între 
care apa poate avea o curgere liniştită în şuvoaie paralele, aşa cum se observă în peştera Buhui sau în 
Peştera Neagră din Barsa (munţii Bihor).

8. Pilierii sînt pereţi separatori între două ramuri ale unei galerii. Am putea spune că un pilier 
este o carenă ce se înalta pînă în tavan, făcînd corp comun atît cu calcarul din podea cît şi cu cel din 
tavan (fig. 34 f). Pilierii  au dimensiuni foarte variate.  Ei pot fi  un simplu stîlp, de cîţiva decimetri 
diametru, sau un perete separînd două ramuri ale unei galerii pe cîţiva metri sau zeci de metri lungime. 
Dacă lungimea este mare şi grosimea peretelui despărţitor de cîţiva metri, este desigur greu să mai 
vorbim de un pilier într-o galerie, ci vom considera ca avem de-a face cu două galerii paralele. Şi în 
acest  caz,  ca de atîtea ori în natură, este greu să punem un hotar precis noţiunilor noastre şi să le 
utilizăm după dimensiuni fixe.

Indiferent  însă de mărime şi de soluţia pe care o adoptăm, fenomenul este acelaşi: dinspre 



amonte apa care a săpat o galerie se împarte în două ramuri, formînd o difluenţă,  pentru ca după o 
distanţă oarecare să se unească din nou, să formeze o  confluentă  şi să curgă mai departe iarăşi pe o 
singură galerie. Separarea şi reunirea galeriei se datoreşte fisurilor iniţiale ce au condus astfel apa încă 
din faza de curgere sub presiune. Pilierii sînt deci o consecinţă atît a disoluţiei, cît şi a eroziunii.

Pilierii foarte lungi şi înguşti se pot datora şi unui alt fenomen şi anume, coalescenţei parţiale 
dintre doua galerii iniţial independente, dar foarte apropiate. Ei sînt astfel doar un rest din calcarul ce 
separa cele două galerii.

9.  Nivelele  de  eroziune.  În  unele  galerii  înalte  se  observă  adesea  în  profilul  transversal 
proeminenţe şi intrînduri ce se suprapun pe mai multe etaje. Există două tipuri fundamentale: primul la 
care intrîndul de pe un perete corespunde unui ieşind de pe peretele celălalt şi al doilea tip, ieşindurile 
şi intrîndurile de pe un perete corespunzînd la ieşinduri şi intrînduri de pe celălalt.

Primul tip se datoreşte unei alunecări laterale a apei, care loveşte cînd într-un perete, cînd în 
celălalt. Apa, lărgind neîncetat galeria, dă naştere unui profil în triunghi, cu ieşinduri şi intrînduri (fig. 
35 a-c). De cele mai multe ori, o galerie eu acest tip de profil transversal are în plan un mers meandrat, 
profilul  vertical  fiind  un  efect  al  meandrării,  aşa  cum există  în  Peştera  Vinţului  (munţii  Pădurea 
Craiului) sau în peştera Raţei (Bucegi).

Fig 35
Profilurile de al doilea tip sînt mai interesante şi pot avea mai multe cauze. Cel mai simplu 

este acela cînd există o diferenţă de duritate între stratele de calcar, cele mai dure dînd ieşindurile, iar 
cele mai noi intrîndurile (fig. 35 d). Alteori este vorba de o suprapunere de galerii independente între 
care se prăbuşeşte calcarul despărţitor (fig. 35 e-f) sau o eroziune remontantă (fig. 35 g-i). Cazurile 
menţionate sînt însă o excepţie, de cele mai multe ori nefiind vorba de stratificaţie şi nici de galerii 
etajate, numai în mod excepţional perfect suprapuse pe o distanţă mai mare. De cele mai multe ori este 
vorba de un fenomen mai complicat şi anume de variaţii climatice.

În ultimul milion de ani al istoriei Pămîntului, în perioada cuaternară, a existat un climat mult 
moi  rece  decît  cel  actual,  determinînd  o  extindere  a  calotelor  glaciare  pînă  la  latitudini  coborîte, 
cuprinzînd  aproximativ  jumătate  din  Europa  şi  America  de  Nord,  precum  şi  jumătatea  de  sud  a 
Americii de Sud. Aceasta a avut loc în fazele glaciare, patru la număr, separate de faze interglaciare în 
timpul cărora climatul s-a îmbunătăţit temporar şi gheţarii s-au retras, pentru a reveni cu o nouă răcire, 
urmată de o altă retragere. Alternanta de faze glaciare şi interglaciare a avut efecte puternice asupra 
întregului  glob,  determinînd  modelarea  scoarţei  şi  distribuţia  actuală  a  plantelor  şi  animalelor.  În 
regiunile  din  zonele  periglaciare,  de  exemplu  relieful  ţării  noastre,  s-au  resimţit  din  plin  rigorile 
climatului glaciar. Din cauza frigului excesiv ploua puţin, iar gerul făcea ca rocile să fie supuse unei 
puternice gelifracţii ce a generat multe sfărîmături. În consecinţă, rîurile erau pline de prundiş, dar nu-l 
puteau transporta din cauza debitului redus. Prundişul forma un fel de pardoseală în care apa nu reuşea 
să se adîncească, fiind nevoită să sape lateral, lărgind albia.

Ceea ce s-a întîmplat la exterior a avut loc şi în peşteri. În timpul fazelor glaciare, apele, cu 
debit  redus,  nu puteau adînci  albia din cauza prundişului,  fapt  pentru care au săpat  lateral,  lărgind 
galeriile. În fazele interglaciare apele, avînd debit mare, îndepărtau patul de prundiş şi erodau puternic, 
adîncind galeria.  Aşadar,  strîmtorile corespund fazelor  interglaciare,  iar lărgirile fazelor glaciare.  O 
astfel de interpretare poate fi dată secţiunilor cu intrînduri şi ieşinduri din Peştera Neagră de la Barsa 
(fig. 36).

De multe ori într-o galerie se observă mai mult de patru nivele de eroziune suprapuse. Faptul 
poate fi explicat tot prin variaţii climatice, căci cele patru faze glaciare se subdi-vid şi ele în stadii, 
fiecare stadiu reprezentînd o puternică răcire urmată de o încălzire etc. Astfel, ultima fază glaciară se 
descompune în trei  stadii,  penultima în două ş.a.m.d.  Cum în total  au fost  se pare  peste  20 stadii 
glaciare, există posibilitatea explicării unui mare număr de nivele de eroziune dintr-o galerie. 

Fig 36
Cu explicarea climatică a nivelelor de eroziune nu trebuie mers totuşi prea departe. Ea este 

valabilă dacă în mai multe sectoare ale unei peşteri sau chiar în peşteri alăturate se observă acelaşi 
număr de nivele. De multe ori însă ele se datorează unor cauze locale, din care nu vom da decît un 
exemplu.

Să presupunem ca o galerie  cu un rîu  subteran  are  în  aval  un sifon.  Prin sifon prundişul 
transportat  trece  anevoie  şi  se  acumulează  treptat  regresiv,  înălţînd  podeaua  galerieie  Patul  astfel 
format este săpat greu de apă, ea lărgind lateral galeria. O nouă viitură aduce un nou strat de prundiş, 
dea,-supra căruia apa va lărgi din nou galeria ş.a.m.d. Dacă ulterior sifonul se deschide şi întregul 
prundiş  va  fi  evacuat,  în  urmă rămîne  galeria,  complet  golită,  cu  pereţii  săpaţi  însă  cu  nivele  de 
eroziune.

În general, nivelele de eroziune reprezintă deci momente de stagnare a eroziunii verticale şi de 



predominare a eroziunii laterale; cauza stagnării trebuie căutată în particularităţile de relief ale galeriei 
respective.

10.  Banchetele  şi  terasele  sînt  cazuri  particulare  ale  nivelelor  de  eroziune.  Banchetele  se 
prezintă ca o proeminenţă, mult mai marcată, şi cu o suprafaţă orizontală deasupra. Ele pot fi explicate 
cel mai simplu prin existenţa unui strat de calcar mai dur sau printr-o eroziune puternică pe o faţă de 
stratificaţie, cu dezgolirea feţei stratului de dedesubt (fig. 37 a). Este cazul banchetelor din peşterile 
săpate în strate orizontale, cum ar fi de pildă Mammoth Cave (Kentucky, S.U.A.).

De cele mai multe ori nu este însă vorba de stratificaţi, căci ele apar chiar cînd bancurile de 
calcar au altă înclinare sau cînd roca este masivă. Cea mai mare parte din banchet, trebuie pusă de 
aceea  tot  pe seama eroziunii,  ea  reprezentînd  un vechi  nivel  al  podelei.  Dealtfel,  de multe  ori  pe 
suprafaţa lor se mai găseşte prundiş de rîu lăsat de apă, cînd curgea la acel nivel. De aceea ele sînt 
asemănate cu terasele rîurilor de suprafaţă fiind chiar numite terase subterane (fig. 37 b).

Există şi cazuri cînd terasele se etajează la mai multe nivele, ca de exemplu în Peştera Neagră 
din  Barsa,  unde  se  pot  observa  cinci  pînă  la  şapte  terase.  Terasele  de  eroziune  se  explică  prin 
modificarea  nivelului  la  care  a  curs  apa.  Dacă  rîul  subteran  dezveleşte  prin  eroziune  o  litoclază 
favorabilă în podea, apa o va mări, se va scurge pe aici părăsind vechiul nivel, ce va apare ca o terasă. 
Explicaţiile date pentru nivelele de eroziune se pot aplica dealtfel şi la terase.

Fig 37

11. Găurile de egutaţie sunt create de către picăturile de apă ce cad în mod persistent în acelaşi 
loc. Cînd nu are loc depunerea carbonatului de calciu, ci dimpotrivă apa este agresivă, ea va săpa în 
calcar o excavaţie circulară. Dacă acolo nimereşte o pietricică, va fi mişcată încontinuu de către jetul de 
apă ce cade de sus, fapt care va determină o acţiune de eroziune ce va mari excavaţia. Micile găuri, ee 
se observă pe suprafeţe plane de calcar, sînt rezultatul unei acţiuni mixte, de coroziune şi eroziune. 
Astfel de excavaţii se găsesc în numeroase peşteri, cum ar fi Gemănata, Măgura sau Topolniţa.

c. Formele de incaziune

1. Amprentele de blocuri sînt feţe plane ce reprezintă suprafeţe de stratificaţie sau pereţi de 
diaclaze de pe care a avut loc desprinderea unor blocuri de calcar din tavanul său din pereţii golurilor 
subterane.  Ele  pot  fi  de  dimensiuni  variate,  de  la  cîţiva  centimetri  (pentru  un  calcar  extrem  de 
fragmentat  tectonic) pînă la suprafeţe de cîţiva metri. Ele sînt evidente mai ales ca suprafeţe  ce se 
întretaie în diedru iu tavanul sălilor formate prin intersecţia de diaclaze, cum se vede în Sala Mare din 
Gheţarul Scărişoara sau în sălile din Topolniţa.

2. Tavanul în trepte este caracteristic calcarelor stratificate cu poziţie plană sau uşor înclinată; 
bancurile de calcar,  desprinzîndu-se şi căzînd în golul de dedesubt, lasă în urmă capete de strat  la 
diferite nivele, ceea ce creează un relief în trepte, porţiunile verticale reprezentînd fisuri şi diaclaze pe 
care s-a făcut ruperea bancurilor. Un exemplu îl oferă Peştera din Padiş (masivul Bihor).

3. Clopotele de prăbuşire pînt ridicări ale tavanului determinate de desprinderea şi prăbuşirea 
unor porţiuni de calcar. Spre deosebire de domurile şi clopotele de coroziune, cele de prăbuşire nu au 
pereţii netezi, aceştia fiind uneori chiar în trepte. Astfel de forme pot fi secundare, grefate pe o formă 
primară de coroziune. Ele se observă mai ales în peşterile formate în strate orizontale, ca de pildă în 
Mammoth Cave.

4. Podurile şi arcurile se prezintă ca porţiuni de calcar ce se întind peste golul unei galerii. Ele 
sînt resturi neprăbuşite ale unei podele ce a separat cîndva galerii suprapuse. Spre deosebire de arcurile 
lamelare, au dimensiuni mult mai mari şi prezintă amprente de blocuri prăbuşite. Frumoase exemple de 
poduri se găsesc în peştera Meziad.

5. Blocurile încleştate sînt porţiuni mari de calcar desprinse din tavan şi înţepenite intre pereţii 
galeriilor. Ele pot adesea sugera arcade sau poduri de calcar în loc, cu atît mai mult cu cît dizolvarea 
ulterioară prăbuşirii poate face ca muchiile să se păsuiască foarte bine în pereţii de sprijin.

6. Lamele de decompresiune sînt „felii" de calcar desprinse din tavanul şi din pereţii galeriilor, 
ca urmare a distensiei ce are loc în masa de calcar în urma săpării unui gol subteran. De subliniat faptul 
că în desprinderea lamelor nu intervine nici coroziune, nici eroziunea, procesul fiind pur mecanic. În 
măsura în care lamele desprinse se prăbuşesc şi sînt evacuate de apă golul subteran se măreşte. Lamele 



se prezintă ca septe parietale, adică sub formă de panouri de calcar de ordinul decimetrilor ca grosime 
şi a metrilor ca lungime şi înălţime. Prin desprinderea lor în peretele sau pe tavanul golului subteran 
rămîn plane destul de netede, uneori uşor concave, iar dacă prăbuşirea lamelor desprinse s-a făcut în 
mai multe rînduri, pereţii sau tavanul prezintă un relief de aşchii în trepte.

Frumoasele  exemple  de  lame  de  decompresiune  se  găsesc  în  peştera  Cottonwood  (New 
Mexico, S.U.A.).

7. Oglinzile de fricţiune. Ar mai putea fi adăugată aici o microtermă parietală ce nu are nimic 
comun cu procesul amintit mai sus, dar pe caro nu putem s-o încadrăm în nici o altă rubrică. Este vorba 
de oglinzile de fricţiune, observabile uneori pe pereţii peşterilor, reprezentînd planele de falie în lungul 
cărora  roca  a  suferit  o  intensă  frecare  ducînd pînă  la  lustruirea  ei.  O foarte  frumoasă  oglindă -de 
fricţiune  poate  fi  admirată  la  cîţiva  metri  înainte  de  ieşirea  din  Peştera  Urşilor  (munţii  Bihor),  în 
peretele drept, iar o oglinda la scară mare, traversînd mai multe nivele de galerii, se află în peştera 
Predjama (Slovenia, Iugoslavia).

5. PARADISURILE INUTILE

Am pătruns în peşteră,  întunericul  începe să fie tot  mai dens,  liniştea cea mai deplină ne 
împresoară. Aprindem luminile. Fîşii de raze palide mătură pereţii golaşi şi cenuşii, paşii noştri stîrnesc 
din stratul gros de argilă sunete înfundate, înghiţite de hăul negru.

Unde este apa care a săpat peştera, care sa salte năvalnic peste pietre şi să umple spaţiul cu 
clipocit şi vuiet de cascadă? Ea a părăsit de mult aceste locuri şi şi-a croit alte drumuri, undeva mai 
adînc. Aici lupta dintre apă şi stîncă a încetat şi totul pare a fi intrat în nemişcare. Parcă veşnicia s-a 
strecurat şi a acoperit cu falduri cernite timpul şi Spaţiul. Sîntem într-o peşteră inactivă, fosilă.

Tot avansînd, dintr-odată firavele noastre lumini au smuls din beznă un peisaj halucinant. Din 
pămînt au crescut lumînări gigantice ce se înalţă zvelte spre un cer, pe care nu l-au văzut niciodată, din 
tavan atîrnă ţurţuri delicaţi, iatagane şi văluri de piatră, unduite de un vînt ce nu a bătut niciodată pe 
aici. Pereţii sînt acoperiţi de draperii cu falduri largi şi ciucuri bogaţi, iar din loc în loc coloane spiralate 
susţin tavanul. Mai încolo, bazinaşe cu apă cristalină adăpostesc strălucitoare flori de piatră, podeaua 
este acoperită de tufe de corali, iar din pereţi proeminează baldachine cu franjuri răsucite. Parcă aici şi-
au dat întîlnire cele mai ciudate animale şi plante, surprinse şi pietrificate de veşnicie. Melci, caracatiţe, 
şerpi,  arici,  corali,  nuferi,  crizanteme,  conopide,  ciorchini  de  struguri  şi  cîte  şi  mai  cîte,  într-o 
neorînduială fantastică, în care vin să se amestece iatagane, sfeşnice, minarete, obeliscuri, strigoi, pitiţi 
şi balauri.

O  lume întreaga  ni  se  dezvăluie  ochilor,  o  lume de  basm,  cum nici  cea  mai  cutezătoare 
imaginaţie de om nu ar putea concepe. Aici,  în întunericul  veşnic, materia a plămădit cu nesfîrşită 
fantezie un univers de forme ciudate şi neaşteptate. Cine pretinde că raiul se află în cer şi iadul sub 
pămînt? Şi aici sub pămînt este un paradis, dar de o stranie frumuseţe, plin de taine şi farmec, dăltuit cu 
migală şi pe îndelete de natură, în întunericul veşnic. Născute dintr-o inexorabilă lege a naturii în orice 
gol subteran, aceste paradisuri sînt menite să rămînă veşnic ignorate de om, neatinse niciodată de vreo 
rază de lumină. Doar ici-colo, vreo gură de peşteră ne duce spre mirifica lume şi ne lasă să bănuim 
toate splendorile tăinuite de calcar cu străşnicie în măruntaiele sale., Le va descoperi oare cineva, va fi 
dat vreodată unui ochi să le admire, va vibra oare o inimă în faţa acestor capodopere ale naturii?

Oricîte  peşteri  se  vor  descoperi  în  lume,  nu  vom  putea  şti  niciodată  dacă  undeva,  în 
străfunduri,  nu mai există încă alte peşteri, mai mari şi mai frumoase decît tot ce se cunoaşte, alte 
paradisuri, însă inutile pentru noi.

Apa construieşte

„O picătură de apă ajunge în tavanul unei  peşteri.  Ea este încărcată cu carbonat de calciu 
dizolvat. Din cauza greutăţii, ea se rupe şi cade pe podea. Apa din jumătatea de picătură rămasă sus se 
evaporă,  se  depune  carbonatul  de  calciu  şi  astfel  iau  naştere  stalactitele.  Şi  apa  din  jumătatea  de 
picătură căzută jos se evaporă, se depune carbonatul de calciu şi iau naştere stalagmitele."

Cam aşa ceva se putea citi despre formarea depunerilor din peşteri pînă nu de mult în multe 
cărţi do geografie. Să fie totul chiar atît de simplu?)

Nu, nu numai ca nu este atît de simplu, dar nici măcar nu este aşa. Lucrurile sînt mult mai 
complicate şi va trebui să ne reamintim cele aflate în primul capitol al cărţii pentru a înţelege întregul 
mecanism al genezei formaţiunilor din peşteri, despre care vom vorbi în acest capitol.

În primul rînd o chestiune de clasificare şi de terminologie. În peşteri se pot distinge două 
grupe de elemente. Primul cuprinde pe cele ce ţin de „roca în loc", deci cele ce fac parte integrantă din 



calcarul în care este săpată peştera şi despre ele a fost vorba în capitolul precedent.  Al doilea grup 
cuprinde toate elementele apărute în peşteră după săparea ei formînd umplutura. Şi aici se pot separa 
două grupe: depunerile chimice şi cele elastice.  Primele iau naştere prin complicate procese fizico-
chimice din apă, celelalte sînt aduse întîmplător în peşteră de apă,  animale, oameni sau iau naştere 
gravitaţional.

În ce priveşte depunerile fizico-chimice, de mult s-a căutat un termen care să le cuprindă pe 
toate la un loc. S-a spus „formaţiuni de peşteră", dar termenul este prea vag şi ne putem întreba de ce o 
septă sau o linguriţă este mai puţin o „formaţiune de peşteră"  decît  o stalactită? în mod curent  se 
foloseşte la noi termenul de „formaţiuni stalagmitice", dar nici el nu este prea fericit, căci stalagmita 
este o formă bine definită, opusă stalactitei, or în accepţiunea generală de „formaţiuni stalagmitice" 
intră şi stalactitele, ceea ce dă loc la confuzii.

Speologii  americani  au  propus  termenul  de  speleotheme  compus  din  cuvintele  greceşti 
spcleon  (— peşteră) şi  thema( — element). Ar fi deci tot „element de peşteră" şi am putea face trei 
subcategorii: (1) liloteme (lithotheme),  pentru formaţiunile constituite din calcar în loc, adică formele 
rezultate  din coroziune,  eroziune şi incaziune;  (2)  chemotheme,  formaţiunile de umplutură rezultate 
prin  procese  fizico-chimice şi  (3)  clastotheme,  formaţiunile  de umplutură  rezultate  din procese  de 
sedimentare a materialului elastic. Este doar o propunere de terminologie, ce nu are însă şanse să se 
impună, deoarece termenul de speleothemă a ajuns în limbajul comun pentru a defini doar formaţiunile 
de depunere fizico-chimică. În acest sens îl vom folosi şi noi, cu simplificarea în speleotemă.

Să examinăm procesele  fizico-chimice  ce  duc  la  formarea  speleotemelor.  Ele  se  datoresc 
indiscutabil apei de infiltraţie ce pătrunde în golurile subterane lent, cu debit redus, venind pe canale de 
mici dimensiuni. O astfel de apă (de fapt o soluţie de dicarbonat de calciu) este în general saturată 
pentru un anumit conţinut de dioxid de carbon şi pentru presiunea şi temperatura existentă în fisurile pe 
care a circulat. Dînd de golul peşterii, unde condiţiile de mediu sînt diferite, soluţia se dezechilibrează, 
din ea iese dioxidul de carbon (are loc evaziunea de C02 (ceea ce duce la disocierea dicarbonatului şi 
depunerea carbonatului de calciu. Pentru explicarea procesului sînt de luat în considerare mai multe 
cazuri.

1. Primul factor ce joacă rol în formarea speleotemelor este schimbarea presiunii şi anume o 
scădere a ei. Apa, venind pe fisuri înguste, este supusă unei presiuni crescînde create de coloana de 
lichid  acumulată.  Prin  aceasta  ea  devine  agresivă,  măreşte  prin  dizolvare  fisura  şi  se  încarcă  cu 
dicarbonat  de  calciu.  Dacă  fisura  debuşază  într-un  spaţiu  larg,  cu  aer,  presiunea  scade  brusc  şi 
dicarbonatul în exces faţă de noua presiune se disociază avînd loc depunerea calcarului ca speleoteme.

2. Mult mai importantă pentru formarea speleotemelor este modificarea temperaturii. Este un 
fapt ştiut că peşterile au o temperatură constantă, corespunzătoare temperaturii medii anuale a locului. 
Ea variază cu înălţimea la care se găseşte peştera. Aşa, de exemplu, în munţii Bihor temperatura din 
peşteri variază cu altitudinea în modul următor;

Metri altitudine:
300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 l200

temp 11,5° 11,3° 11,0° 10,2° 9,3° 8,0° 7,8° 7,0° 6,5° 6,0°

În peşteri fiind o temperatură constantă, înseamnă că vara în peşteră este mai frig, iar iarna 
mai cald decît afară. Diferenţa determină un schimb permanent de aer între peşteră şi exterior ce se face 
simţit ca un curent.

Caracteristica  climatică  a  unei  peşteri  este  dată,  în  afară  de  poziţie  şi  de  morfologie 
(ascendentă  sau  descendentă)  şi  de  faptul  dacă  este  închisă,  adică  „În  fund  de  sac"  sau  are  o 
comunicaţie în altă parte a masivului. Peşterile închise ascendent sînt calde, căci aerul cald mai uşor 
pătrunde în ele şi rămîne captiv aici. Pereţii fiind mai reci, aerul din peşteră (t2) nu este chiar ca cel de 
la exterior (t1), ci mai coborît puţin. El se stratifică însă şi în partea cea mai ridicată a peşterii va fi mai 
cald decît în partea coborîtă. Dacă apa vino de la exterior pe fisuri, ea va avea iniţial temperatura de 
afară  (t1),  dar  se  va  răci  în  masivul  de  calcar  pînă  la  t2.  Cînd  va  da  de  golul  peşterii  va  întîlni 
temperaturi mai ridicate (t3 şi t4). Prin încălzire apa va disocia şi va depune carbonatul ca speleoteme. 
Deoarece t4> t3 la fundul peşterii se vor depune mai multe concreţiuni decît la intrare, fapt observabil în 
toate peşterile de acest tip. La peşterile descendente lucrurile se prezintă invers (fig.38b): aerul rece, 
fiind mai greu, se va sedimenta în fund (t3>t4), iar apa venită de la exterior se va răci (t1>t2) apoi cînd va 
da de golul peşterii se va încălzi mai puternic la gură decît la fund, spre intrare fiind deci depuneri mai 
puternice.

Lucrurile se complică cînd peştera nu este închisă, ci are încă o comunicaţie cu exteriorul 
situată la altă altitudine. Deoarece temperatura în peşteră este vara mai mică decît la exterior, aerul 
rece, mai greu, va curge afară pe gura inferioară, ceea ce duce la instalarea unui curent descendent (fig. 
38 c). Iarna, cînd în peşteră este mai cald ca la exterior prin gura superioară iese aerul cald, mai uşor, 



ceea ce duce la un curent ascendent. În general la gura de sus va avea loc predominant o coroziune, iar 
la gura inferioară depunere de calcit.

Fig 38
Există  şi  alte  cauze  care  fac  ca temperatura  apei  ce circulă  prin  carst  să  varieze.  Aşa de 

exemplu cascadele de pe rîurile subterane provoacă o ridicare a temperaturii apei prin lucrul mecanic 
efectuat, transformat în calorii. În reţeaua subterană Riusec din Pirinei o diferenţă de nivel de 100 m 
provoacă ridicarea temperaturii de 0,234°C, iar în reţeaua Henne Morte, tot din Pirinei, de 0,856°C 
pentru 100 m. În general, circulaţia aerului în reţelele subterane este foarte complexă şi de multe ori 
greu  de explicat.  Cert  este  că,  indiferent  de profunzimea la  care  se  află  golurile  subterane,  există 
aproape întotdeauna diferenţe de temperatură suficiente între apa ce circulă pe fisuri şi goluri ca să fie 
posibilă dezechilibrarea soluţiilor calcaroase şi depunerea carbonatului ca speleoteme.

3.  Al  treilea  factor  intervenind  în  formarea  speleotemelor  este  concentraţia  în  dioxid  de  
carbon a apei şi a aerului. Aerul de la exterior conţine în mod normal 0,03% C02. În solul vegetal însă 
concentraţia poate creşte pînă la 10%, datorită proceselor biologice, ca de exemplu respiraţia plantelor, 
ce duce la degajare de CO2 în jurul rădăcinilor sau datorită oxidării microbiene a materiei organice. 
Apa trecînd printr-un astfel de sol va dizolva cantităţi mari de CO2, va deveni agresivă şi va dizolva 
puternic calcarul de dedesubt pînă la echilibrarea soluţiei, în funcţie de cantitatea de CO2 din atmosfera 
solului.  Dacă  soluţia  echilibrată  va  ajunge  într-o  peşteră  în  a  cărui  aer  există  o  cantitate  de  CO2 

normală, ea va ceda o parte din CO2 aerului, ceea ce duce la depunerea carbonatului sub formă de 
speleoteme.

4. Un al patrulea factor care influenţează formarea speleotemelor este umiditatea din peşteri.  
În  general  peşterile  au  o  umiditate  mare,  între  80—100%.  În  aceste  condiţii  evaporarea  apei  se 
realizează greu, dar are totuşi loc, mai ales în galeriile fosile cu curenţi de aer. Pe seama evaporării este 
pusă în totalitate formarea speleotemelor, de cei nefamiliarizaţi cu procesele fizico-chimice ce au loc în 
peşteri.  În  realitate,  ea  joacă  un  rol  secundar  şi  are  caracter  local,  fiind  provocată  mai  ales  de 
microcurenţii de aer. Evaporarea nu duce decît rareori la formarea unei speleoteme în totalitate  dar ea 
este responsabilă de anumite aspecte particulare şi locale ce apar pe suprafaţa unor formaţiuni.

Iată,  aşadar,  cadrul  general  în care are loc formarea  minunatelor  ornamente ale peşterilor, 
speleotemele. O serie de factori, strict dependenţi de elemente climatice, generale sau locale, cu variaţii 
mai mult sau mai puţin ritmice, determină o reacţie cît se poate de simplă, evaziunea dioxidului de 
carbon din soluţiile calcaroase. Deşi procesul chimic este simplu, factorii determinanţi se suprapun şi 
se împletesc în aşa măsură încît probabil că niciodată nu vom putea surprinde mecanismul de formare 
al speleotemelor în toată intimitatea lui, pentru a putea explica ce a dus la apariţia lor într-un anumit loc 
şi sub o anumită formă.

B. Mineralogie sub pămînt

Din punct de vedere  petrografic,  speleotemele fiind calcare  sînt  formate  în  majoritate  din 
carbonat de calciu. Despre acesta am vorbit pînă acum ca de o substanţă chimică, cu o formulă bine 
definită: CaCO3. Din punct de vedere mineralogic se pot distinge insă mai multe tipuri de carbonat do 
calciu, diferite prin sistemul de cristalizare. Cea mai comună formă este  calcitut,  ce cristalizează în 
sistemul romboedric. Forma cea mai simplă de calcit este rombocdrul, un paralelipiped cu toate feţele 
romburi egal de mari, dar putînd să se complice prin apariţia de noi fete şi muchii, ce trunchiază vîrfuri 
sau muchii.

Al doilea mineral  de carbonat de calciu este  aragonitul,  cristalizat în sistemul ortorombic. 
Forma lui elementară este o prismă dreaptă cu baza rombică, şi ea cu numeroase forme derivate. În 
general se spune ca aragonitul cristalizează din soluţii a căror temperatură depăşeşte 30°C, în timp ce 
calcitul apare cînd soluţia are mai puţin. Aceasta este adevărat  pentru soluţiile pure de carbonat de 
calciu. În realitate, soluţiile în natură nu sînt pure, ci în ele se găsesc dizolvate şi alte săruri, ceea ce 
face ca temperatura de formare a aragonitului să fie mai coborîtă. Aşa se explică prezenţa lui în peşteri 
unde este depus din soluţii mult sub 30°C. Cercetările întreprinse în ultimul timp au arătat de altfel că 
aragonitul  este  mult  mai  frecvent  în  speleoteme decît  s-a  bănuit  pînă  acum şi  probabil  că  el  este 
responsabil pentru unele forme, neexplicate pînă acum.

În ultimii 30 de ani a fost descoperit  încă un mineral  de carbonat de calciu,  yateritul  care 
cristalizează în sistemul hexagonal. Condiţiile lui de depunere sînt încă puţin cunoscute el putînd să se 
formeze la temperatura ordinară, ca şi calcitul. Deşi nu a fost găsit pînă acum în peşteri, el a putut fi  
obţinut  în  laborator  dintr-o  soluţie  calcaroasă  de  pe  stalactite  la  o  presiune  joasă  de  CO2 şi  o 
temperatură ridicată.

În afara carbonatului de calciu cu formula CaCO3, mai există o varietate de carbonat de calciu 
hidratat,  CaCO3*6H20.  El  se  numeşte  hidrocalcit  şi  cristalizează  romboedric.  Este  stabil  sub 



temperatura de 15°C, deasupra căreia se transformă în calcit.  Se pare că hidrocalcitul are un rol în 
formarea  montmilchului,  dar din cauza instabilităţii este greu de ştiut cît  anume din calcit a fost la 
început hidrocalcit.

Apa  încărcată  cu  dioxid  de  carbon  poate  dizolva  în  afară  de  carbonat  de  calciu  şi  alte 
substanţe. Carbonaţii sînt cei mai importanţi deoarece ei cristalizează în forme asemănătoare calcitului 
sau  aragonitului.  În  astfel  de  cristale,  numite  izomorfe,  funcţia  calciului  din  reţeaua  cristalină  a 
calcitului poate să o joace alt element. De exemplu în carbonatul de fier, locul calciului îl ocupă fierul. 
Identitatea din punct de vedere cristalografie face ca cei doi ioni să se poată înlocui, dînd naştere, fie la 
cristale mixte, unde apar ambii ioni (de exemplu Ca şi Fe), fie la substituţii, cînd locul calciului îl 
ocupă fierul, izomorfi cu calcituî sînt carbonaţii romboedrici cu formula RC03, R putînd fi în afară de 
calciu, fier (sideroza), magneziu (magnetit), mangan (siderit), zinc (smitsonit). Carbonaţii ortorombici, 
izomorfi cu aragonitul au aceeaşi formulă în care R poate fi în afară de calcit, bariu (witherit), stronţiu 
(stronţionit), plumb (ceruzit).

Condiţiile de solubilitate şi de depunere a tuturor carbonaţilor sînt foarte variate, dar în general 
apa încărcată cu dioxid de carbon are posibilitatea să-i dizolve pe toţi într-o cantitate mai mare sau mai 
mică  şi  să-i  aducă  în  peşteri.  Cu toate  acestea  pînă  acum nu s-au  descoperit  speleoteme  de  sine 
stătătoare  decît  de  carbonat  de  calciu  şi  de  magneziu.  În  schimb  formarea  lor  poate  fi  puternic 
influenţată de prezenţa unuia sau a altuia din elementele celorlalţi carbonaţi Aşa de exemplu magneziul 
împiedică formarea aragonitului în timp ce stronţiul şi fierul o favorizează, făcînd-o posibilă şi sub 30°. 
Probabil că în formarea vateritului are loc un proces analog.

Coloraţia pe care o au speleotemele se datoreşte tot amestecului de soluţii. Carbonatul de fier 
(sideroza) nu este stabil la temperatură normală, ci se oxidează rapid, trecînd în oxizi de fier hidrataţi, 
hematitul, de culoare roşie-brună şi limonitul, de culoare galbenă, cu eliminare de CO2. O soluţie de 
carbonat de calciu şi de fier pătrunsă într-o peşteră va depune calcit prin eliminare de CO2, nu încă şi 
sideroza, ci hematit sau limonit, ceea ce face ca formaţiunea respectivă să fie colorată în brun, roşu sau 
galben. Acelaşi lucru se întîmplă cu manganul, al cărui carbonat (rodocrozitul) se oxidează şi trece în 
oxid (psilomelan), care dă o coloraţie neagră.

Un alt fenomen interesant legat de depunerile de calcit,  în special de stalactite, este cel de 
luminiscenţă. Calcitul pur nu dă nici un fel de fluorescentă şi nici fosforescenţă cînd este iradiat cu raze 
ultraviolete. Unele speleoteme însă, după ce sursa de raze a fost stinsă, iradiază o lumină albastru-
verzuie sau trandafirie. Mai mult încă, o lumină puternică de fulger electronic de felul celui folosit la 
fotografiile în peşteri, poate provoca aceeaşi luminiscenţă remanentă, pentru cîteva secunde. Analize 
foarte amănunţite au arătat că fenomenul se datoreşte unor impurităţi şi anume prezenţei unor elemente 
rare în cantităţi extrem de reduse.

Calcitul este şi triboluminiscent, adică emite lumină după o lovire puternică, fenomen datorat 
deplasării,  prin lovire,  a electronilor din reţeaua cristalină,  deplasare însoţită de emitere de energie 
(cuante).

Din cele de mai sus se vede cît de complicate sînt procesele ce duc la formarea speleotemelor 
şi  mulţimea  elementelor  care  mtră  în  joc.  Din  păcate  mineralogia  speleotemelor  este  încă  puţin 
cunoscută şi multe probleme interesante îşi aşteaptă răspunsul. Ele oferă un vast domeniu de cercetare 
pentru mineralogi, geologi, chimişti şi fizicieni.

C. Formele speleotemelor

Descrierea densă şi încărcată a interiorului unei peşteri, dată la începutul capitolului, încearcă 
să evoce opulenţa, marea bogăţie de formaţiuni ce împodobesc golurile subterane,  dar şi marea lor 
varietate.  O varietate care deconcontrează şi parcă desfide orice posibilitate de a descrie sistematic 
toate formele,  de a le clasifica şi  înţelege modul de formare.  Aceasta  mai ales datorită faptului că 
speleotemele sînt formaţiuni ce nu-şi au egal la suprafaţa pămîntului, nu au nimic comun cu priveliştile 
obişnuite nouă zi de zi, scăpînd parcă legilor fizice ce dirijează natura din jurul nostru. Dar aceasta se 
întîmplă numai la prima vedere. O cercetare mai atentă şi răbdătoare ne arată că în cadrul uluitorului 
peisaj al unei peşteri decorate cu speleoteme se pot recunoaşte tipuri de forme şi se pot găsi moduri de 
grupare a lor.

Iată, de pildă, o clasificare posibilă, după locul pe care îl ocupă formaţiunile într-o peşteră: 
atîrnînd din tavan, acoperind pereţii sau ridicîndu-se de pe podea. Deşi o astfel de clasificare a fost 
utilizată de unii oameni de ştiinţă, ea nu este satisfăcătoare, deoarece pune în categorii diferite forme 
identice. Aşa, de pildă, stalagmitele se ridică de pe podeaua unei galerii, dar ele pot să apară şi pe o 
mică prispă sau pe o proeminenţă a unui perete, suficientă ca să ofere un suport de creştere.

O altă clasificare face apel la elemente cristalografico-morfologice, în cadrul ei separîndu-se 
două categorii distincte: monocristale şi agregate cristaline (formate din mai multe cristale). În cadrul 



primei grupe se separă monocristalele izometrice (simetrice) de cele excentrice. În cadrul agregatelor 
cristaline  sînt  distinse  numeroase  subgrupe,  după  formă:  agregate  stalactitiforme,  stalagmitiforme, 
crustoase, sferulitice, discoidale, în ciorchine, de tip bazin, de draperie, aciculare, în formă de floare, 
pulverulente şi vermiculiforme.

În  cele  ce  urmează  vom  utiliza  o  clasificare  ce  ţinea  seamă  de  modul  de  formare  a 
speleotemelor, mai bine zis de felul în care îşi aduce apa aportul la generarea lor. În acest sens sînt 
distinse următoarele categorii de formaţiuni: (1) speleoteme de picurare; (2) speleoteme de preljngere 
gravitaţională; (3) speleoteme de prelingere capilară; (4) speleoteme de bazin cu apă. Desigur, ca de 
obicei în natură nu putem nici în cazul de faţă să tragem între diversele grupe hotare categorice căci 
există forme ce aparţin mai multora, avînd origini multiple.

a. Formaţiunile de picurare
Căderea unei picături de apă este un lucru banal; îl simţim pe pielea noastră cu ocazia fiecărei 

ploi.  Picăturile  unei  ploi  sînt  însă  un  lucru  întîmplător,  în  sensul  că  ele  cad  cu  intermitenţă  şi  la 
întîmplare,  poate niciodată în acelaşi  loc. Suprafaţa Pămîntului oferă foarte rare împrejurări în care 
picăturile de apă cad sistematic în acelaşi loc (de pildă cele din ţurţurii de gheaţă). În golurile subterane 
lucrurile stau altfel şi se poate spune că inversul este regula. O fisură aflată în tavanul unei galerii este o 
sursă posibilă de apă, dacă ea este legată de suprafaţa pămîntului sau de o galerie superioară prin care 
curge apă. Dacă alimentarea cu apă este asigurată, fisura va fi o furnizoare permanentă de picături ce se 
vor desprinde totdeauna din acelaşi  loc,  generînd forme specifice:  pe tavan, din locul desprinderii, 
stalactitele, iar pe podea, în locul căderii,  stalagmitele. Acestea sînt formele elementare, ce prezintă 
numeroase variante.

Fig 39
1. Stalactitele sînt speleotemele de formă cilindrică sau conică ce atîrnă din tavan sau de pe 

orice proeminenţă şi care sînt generate de picături de apă ce cad atrase de gravitaţie. Există două tipuri 
fundamentale  de  stalactite,  în  funcţie  de  modul  de  aport  al  apei  şi  de  morfologia  punctului  de 
desprindere a picăturii. Tipul l (fig. 39 a) este cel mai comun şi el se datoreşte aportului de apă printr-o 
fisură. Apa, venind prin ea, ajunge în golul peşterii, formează o picătură care, tot mărindu-se, atinge o 
limită şi se desprinde. În realitate ea se rupe în două, jumătate rămînînd aninată de marginea fisurii, iar 
cealaltă jumătate căzînd jos. În momentul ruperii are loc o evaziune de CO2 din soluţie şi pe marginea 
fisurii  se  depune carbonat  de calciu  sub forma unui  inel.  Cantitatea  este  infimă dar,  adăugată  din 
picătură şi picătură, treptat.

În jurul fisurii se dezvoltă un inel de calcar ce, cu timpul, devine un tub. Un astfel de tub este 
o stalactită macaroană, numit şi stilolit, de 4—6 mm diametru şi pereţii de 0,3—10 mm grosime, ceea 
ce face ca să fie uşor translucidă (fig. 40 a). „Macaroanele" pot atinge lungimi de ordinul decimetrilor, 
dar sînt citate unele chiar de 4 m (peştera Clamouse, Franţa). Lungimea lor se explică prin faptul că în 
interiorul tubului nu se depune calcit, deoarece aici nu poate avea loc ieşirea dioxidului de carbon din 
soluţie şi, deci, o precipitare. Totuşi, pînă la urmă tubul se înfundă, mai ales din cauza impurităţilor 
aduse de apă. Din acel moment apa ce vine prin fisură nu mai poate ieşi prin tub, ci începe să curgă pe 
dinafară, prelingîndu-se în lungul lui şi depunînd calcit la exterior. Tubul este învelit treptat în calcit şi 
se îngroaşă. De foarte multe ori ambele modalităţi de depunere, prin tub şi la exterior, merg mînă în 
mînă, făcînd ca stalactita să crească în lungime şi în grosime simultan.

Depunerea calcitului la exterior creează  tipul 2  de stalactite, în care alimentarea nu se face 
printr-o fisură, ci în lungul tavanului golului peşterii. Dacă tavanul prezintă o denivelare (fig. 39 b), o 
picătură de apă ce alunecă în lungul lui nu poate trece de acest  loc şi se desprinde de pe muchie, 
rupîndu-se în două şi depunînd, ca şi în cazul l, un inel de calcit ce se transformă cu timpul într-un tub. 
O stalactită născută în acest fel este adesea asimetrică şi ea este predispusă mai curînd depunerilor la 
exterior, îngroşîndu-se rapid.

Depunerea de calcit la exteriorul stalactitei este dirijată şi ea de raportul dintre CO2 din soluţie 
şi cel din aerul peşterii. Deoarece prin depunerea de calcit soluţia tinde să se echilibreze, cantitatea de 
calcit ce se depune diminuează, fapt ce face ca stalactita să se subţieze spre vîrf şi să ia o forma conică, 
cu vîrful în jos (fig. 40 b).

Frumoase exemple de stalactite de ambele tipuri le oferă tavanul galeriei Racoviţă din Peştera 
Urşilor. Stalactita macaroană şi cea conică reprezintă tipurile comune faţă de care există numeroase 
abateri şi variante. Aşa do pildă, există stalactite bulboase (fig. 40 c) prezentînd pe parcurs o umflătură 
ca un balon gol. Asemănătoare sînt stalactitele uger, do formă alungită terminate în jos cu o stalactită 
macaroană  scurtă.  Există  apoi  stalactitele  în  baionetă,  care  au  o  deviere  pe  parcurs  din  cauza  în 
fundării tubului iniţial şi posibilităţii apei de a ieşi printr-o fisură lateral prin care continuă, decalat 
lateral, creşterea în jos (fig. 40 d).

Stalactitele nu ornează numai tavanul unui gol subteran, ci orice porţiune în surplombă (care 



proeminează deasupra golului unde există posibilitatea desprinderii unei picături de apă. Stalactitele 
cresc de aceea pe muchii de pereţi, atîrnă de pe blocuri sau se formează la baza altor concreţiuni, cum 
ar fi un amvon, un baldachin, discuri sau draperii parietale.

Fig 40
2.  Stalagmitele  sînt  speleotemele  cilindrice  sau  conice  ce  cresc  de  jos  în  sus  pe  orice 

proeminenţă pozitivă şi care iau naştere din picături de apă căzute de sus. Dimensiunea şi forma lor 
este condiţionată de raportul dintre debitul apei de alimentare şi capacitatea de depunere a calcitului din 
ea. Pentru a înţelege mecanismul de formare, să ne imaginăm că din tavan sosesc picături de apă, într-
un anumit ritm, ce au darul să umezească podeaua pe o anumită suprafaţă. Dacă condiţiile de evaziune 
a dioxidului de carbon, sînt favorabile (temperatură mai ridicată, presiune mai scăzută, aerisire bună), 
depunerea calcitului va avea loc rapid, ceea ce va face ca suprafaţa de acumulare a calcitului să fie 
restrînsă. Coloana ridicată prin această acumulare va avea ca atare un diametru redus, iar rezultatul va 
fi  o  stalagmită  zveltă.  Dacă  dimpotrivă,  condiţiile  de  evaziune  a  dioxidului  pe  carbon  vor  fi 
nefavorabile  (temperatură scăzută,  presiune ridicată,  aerisire  proastă  sau conţinut  ridicat  de CO2 în 
atmosfera  peşterii),  carbonatul  de calciu va ieşi  greu din soluţie,  adică pe o distanţă mai  mare  de 
punctul de picurare,  ceea ce va duce la creşterea unei stalagmite cu diametru mai mare şi o formă 
robustă.

Cele două tipuri de stalagmite sînt dependente şi de aportul de apă de sus. Dacă apa vine în 
cantitate mare ea se împrăştie pe o suprafaţă mai mare, ceea ce duce la stalagmite robuste, în timp ce un 
aport redus de apă duce la stalagmite zvelte, şi aceasta în condiţii egale de evaziune a dioxidului de 
carbon şi deci de depunere a calcarului.

Iată,  aşadar,  stabilită o lege simplă ce ne arată că forma stalagmitelor depinde de raportul 
dintre debitul apei de alimentare şi condiţiile de depunere a calcarului.  Cu ea se pot explica marea 
varietate de forme a stalagmitelor şi, după cum se va vedea, şi a draperiilor de perete. Înainte de a le 
examina mai în detaliu să ne mai oprim asupra unor generalităţi.

Dacă o stalagmită este secţionată transversal, se observă în primul rînd că ea nu are un canal 
central, ca la stalactite, deoarece apa nu picură printr-un tub. Se observă în schimb cercuri concentrice 
de calcit, ceea ce arată că o stalagmită creşte în grosime prin depuneri succesive centrifuge. Ne putem 
întreba  atunci  de  ce  stalagmitele  nu cresc  nedefinit  în  grosime? Pentru a  răspunde la  întrebare  sa 
secţionăm o stalagmita longitudinală, prin centrul ei. Se observă strate de calcit ce se suprapun şi se 
îmbracă reciproc ca nişte bonete. În fig. 41 a stratele se acoperă bine unele pe altele, lăsarea marginilor 
fiind determinată de scăderea capacităţii de depunere a calcitului din cauza sărăcirii soluţiei în carbonat 
de calciu (proces invocat şi pentru a explica ascuţirea în jos a stalactitelor). Este clar că prelingerea 
soluţiei pe marginea exterioară a coloanei este limitată din cauza epuizării stocului de calcar cu care 
vine  soluţia,  fapt  ce  explică  limitarea  gosimii  stalagmitei.  În  fig.  41  b  este  evidenţiat  un  alt  caz, 
stratelede calcit nu se mai îmbracă complet, iar în fig. 41 c ele au chiar tendinţa de a se ridica. Aceste 
ferme diferite se explică prin înălţimea de cădere a picăturilor. Dacă înălţimea este mică, picăturile se 
preling uşor şi dau o terminaţie convexă-rotun-jită; dacă înălţimea este mai mare, picăturile determină o 
suprafaţă plată de depunere, deoarece ele se sparg la impact şi împrăştie apa pe o suprafaţă mai mare.  
Dacă înălţimea de cădere e8te şi mai mare, înproşcătura ridică pe margini un fel de inel, iar locul de 
impact este în formă do cupă, formă ia cate contribuie şi forţa de lovire a picăturilor.

Depunerile de calcit făcîndu-se pe strate succesive, putem descompune stalagmitele în pături 
elementare teoretice (fig. 42 coloana din stînga). Aceste pături nu sînt în realitate atît de perfect egale ci 
cu variaţii  în diametru (coloana din centru),  ceea ce duce la formele reale  din natură (coloana din 
dreapta).  Dacă există condiţii  egale de depunere a calcitului timp îndelungat iau naştere stalagmite 
subţiri, zvelte, egale ca diametru de jos pînă sus (fig. 42 a). Sînt stalagmitele lumînări care de fapt nu 
sînt  matematic  cilindrice,  ci  prezintă  mici  variaţii  ce  apar  ca  „noduri"  şi  „internoduri".  Nodurile 
evidenţiază  momente  de  aport  mai  intens  de  apă  sau  de  înrăutăţire  a  condiţiilor  de  depunere  a 
calcarului, în timp ce inter-nodurile condiţii inverse. În Galeria Racoviţă din peştera Topolniţa există o 
celebră pădure de lumînări, iar altele se află în peştera Munticelu din Cheile Bicazului.

Stalagmitele prezintă adesea forme conice ce se ascut spre vîrf. Ele trădează modificări  în 
raportul debit/viteză de depunere în sensul că debitul a scăzut pînă la sistarea lui. Dacă descreşterea 
este continuă, rezultatul este un con regulat (fig. 42 b), dacă ea a avut loc brusc, rezultă forma de căpiţă  
de fin (fig. 42 c), cum este Coiful lui Gingis Han din peştera Măgura. O altă formă des întîlnită este 
domul, un trunchi de con mai larg decît înalt, cu versanţii coborînd domol şi care la partea superioară 
prezintă o suprafaţă plană, orizontală, un platou apical, eventual scobit puţin în centru de picăturile ce 
cad  de  sus.  La  un  dom  creşterea  se  datoreşte  mai  ales  prelingerii  pe  margini,  denotînd  condiţii 
nefavorabile de creştere în sus, ceea ce determină dezvoltarea laterală (fig. 43 d).

Mai interesantă decît diminuarea debitului de alimentare, ce duce la formele ascuţite spre vîrf, 
este cazul invers, adică acela al creşterii debitului sau al înrăutăţirii condiţiilor de depunere. Tendinţa în 



acest caz este de mărire a suprafeţei ele depunere, fapt ce face ca apa să depăşească baza iniţială şi să se 
scurgă pe margini. În felul acesta diametrul creste puţin, iar dacă tranşa următoare de apă păstrează 
aceeaşi tendinţă, atunci va avea din nou loc o depăşire, cu mărirea mai mult a diametrului. Asistăm 
astfel la o creştere treptată în diametru, ceea ce duce la o formă de con cu vîrful în jos. O astfel de 
formă este mascată însă de depunerea ultimă, cea mai exterioară, ce poate îmbrăca întreaga stalagmită 
ca o bonetă (stalagmită cu bonetă, fig. 43 b). O astfel de bonetă se desface în partea inferioară în lame 
distincte conform unei alte legi de care ne vom ocupa mai jos. O frumoasă stalagmită cu bonetă există 
în Galeria Racoviţă din Peştera Urşilor.

Un caz frecvent întîlnit este acela al unor formaţiuni etajate, unde alternează părţi proeminente 
cu  altele  retrase.  Pentru  ele  trebuie  să  admitem  o  variaţie  sistemică  a  condiţiilor  de  depunere  a 
calcarului, sau în aportul de apă (fig-42 e). O altă formă interesantă este aceea a stalagmitelor în teanc 
de farfurii, (fig. 43 c) ce prezintă proeminenţe circulare, cu marginile festonate neregulat şi care apar în 
golurile subterane foarte înalte. Ele se datoresc faptului că picăturile de apă, venind de la mare înălţime, 
se sparg şi împroşcînd lateral, ridică prin depunere marginile stalagmitei şi măresc diametral, peste cel 
normal corespunzător condiţiilor de depunere prin prelingere simplă. Dar, prin mărirea diametrului şi 
formarea  unei  excrescenţe  laterale  circulare  (o  „farfurie"),  este  atinsă  limita  pînă unde ajunge  apa 
împroşcată  şi  astfel  noile  veniri  de  apă  nu  mai  depun  lateral,  ci  sînt  prinse  de  forma  concavă  a 
„farfuriei" şi se preling spre centru, unde deternină o creştere în sus. Apoi, cînd apa împroşcata de 
„stîlpul"  central  depăşeşte  marginea  „farfuriei"  de  dedesubt,  ea  începe  să  depună  calcitul  lateral 
formînd o altă excrescenţă laterală, o nouă „farfurie" şi aşa mai departe.

Fig 41
O formă exagerată  a teancului de farfurii  este stalagmita în  trunchi de palmier  (fig. 43 d) 

numită şi stalagmita chiparos ce prezintă un stîlp central din care se desfac „foi" laterale divergente în 
sus,  uneori  de  dimensiuni  foarte  mari  (peste  un  metru),  înclinate  la  50  -60°,  cu  marginile  foarte 
festonate.  În  principiu,  mecanismul  de  formare  este  cel  al  „teancului  de  farfurii",  dar  o  acţiune 
importantă în plus o are şi apa capilară ce „urcă" pe foi în sus, determinînd creşterea lor divergentă. 
Cele mai spectaculoase stalagmite în teanc de farfurii şi în trunchi de palmier se află în avenul Armand 
din Franţa.

Fig 42
În ce priveşte suportul de creştere al stalagmitelor, ele pot să se dezvolte pe o podea calcitică 

sau pe un substrat stîncos (rocă în loc sau bloc de calcar). Dacă însă ele cresc pe un substrat nisipos, 
stalagmita trebuie să-şi formeze întîi o bază. Pentru aceasta picăturile de apă creează la început, din 
cauza impactului, o mică excavaţie, pe care o umple cu calcit formînd, pentru coloana ce se ridică în 
continuare, un fel de rădăcină. Astfel iau naştere stalagmitele cu rădăcină. Trecerea de la rădăcină la 
forma crescută deasupra nivelului solului este marcată adesea de un fel de farfurioară, formată pe sol 
prin împroşcarea picăturilor şi prelingerea pei, pînă ce se stabileşte rata de creştere şi coloana începe ă 
se înalţe.  Dacă nisipul de sub farfurioară este îndepărtat  noi, de pildă de către  o viitura de apă,  se 
formează o stalagtită sfeşnic. Uneori, după ce picăturile de apă au creat prin impact un orificiu în nisip 
(gaură de egutaţie) şi ea este umplută cu calcit, edificarea stalactitei nu mai are loc. Forţa rezultată este 
o  stalagmită  negativă,  denumită  şi  conulit,  vizibilă  numai  după  îndepărtarea  nisipului.  Are  forma 
cilindrică  cu  ascuţire  în  jos,  ca  un  morcov,  cînd  este  subţire.  Stalagmitele  negative  duc  la  o  altă 
categorie de forme de picurare denumite stalagmite arenacee adică stalagmite de nisip. Ele iau naştere 
tot prin formarea unor găuri de egutare în nisip, ceva mai mari, de 6-12 cm diametru şi pînă la 25 cm 
adîncime.  Picăturile  care  le  creează,  împroşcînd  lateral,  cimentează  boabele  de  nisip  ale  pereţilor 
formînd o pojghiţă dură, de cîţiva milimetri grosime. Daca apoi nisipul este îndepărtat, pojghiţa rămîne 
în relief prezentîndu-se sub forma unor pîlnii sau cupe fragile. Numele de  mori de nisip  dat acestor 
forme vine şi de la faptul că picăturile  de apă curgînd spre centrul  pîlniei sculptează marginile cu 
şanţuri, separate de creste rotunjite, generînd, prin cimentuire, o frumoasă ondulare a pereţilor, aşa cum 
au formaţiunile de acest tip din Cetăţile Ponorului.

Fig 43
Uneori,  apa, pătrunzînd în nisip, avansează mai departe,  mai ales pe suprafeţele ce separă 

stratele  de  nisip,  cimentînd  planşee  orizontale,  legate  între  ele  prin  coloane  goale,  rezultate  din 
cimentarea găurilor de egutaţie prin care a pătruns apa. Aşa s-a format extraordinarul „castel de nisip" 
din Cetăţile Ponorului, o formaţiune de aproape l m lungime şi 40 cm înălţime ce prezenta 3 planşee 
orizontale, legate prin cîteva coloane verticale.

3. Coloanele constituie a treia formă principală de speleoteme de picurare. Ele nu reprezintă 
altceva decît unirea unei stalactite cu stalagmita corespunzătoare, participarea celor două elemente fiind 
de obicei vizibilă (fig. 44). Astfel, dacă stalagmita ocupă mai mult de jumătatea coloanei se vorbeşte de 
o  stalacto-stalagmită,  iar  dacă  stalactita  ocupă  mai  mult  de  jumătatea  coloanei  este  vorba  de  o 



stalagno-stalactită. Unii autori au propus pentru coloane termenul de stalagnat, dar el nu a reuşit să se 
impună.

O participare egală a stalactitei şi a stalagmitei la constituirea coloanei ar lăsa să se presupună 
un proces egal de depunere a calcitului, de sus şi de jos. De fapt nu este aşa, deoarece stalagmita este cu 
mult mai groasă şi ea a necesitat mai multă apă de alimentare decît stalactita. Astfel de diferenţe în 
aportul de apă naşte legitima întrebare: din moment ce stalactita şi stalagmita îşi împart în mod egal 
avuţia în calcar a picăturilor de apă, cum poate exista un aport mai mare de o parte sau de alta? Pentru a 
răspunde să recurgem din nou la reacţiile chimice de depunere a carbonatului de calciu.  O astfel de 
reacţie are loc dacă din soluţie iese o cantitate de CO2. Or, dezechilibrarea soluţiei, prin evaziunea 
dioxidului, precum şi precipitarea carbonatului, necesită un anumit timp. Dacă aportul de apă are loc cu 
o viteză mare şi picăturile de apă se succed rapid, picătura de pe stalactită nu mai apucă să se formeze 
complet şi să se rupă, ci apa porneşte cu întregul capital de carbonat dizolvat, care va fi depus jos, în 
felul acesta stalactita va creşte extrem de anevoios, în timp ce stalgmita se va dezvolta rapid. Şi invers, 
dacă aportul este redus şi picătura nu este împinsă de venirea de apă, ea nu se desprinde şi întreaga 
cantitate de carbonat este depusă sus, ca stalactită. Aşa se explică marea abundenţă de stalactite ce 
împodobesc tavanul unor peşteri, fără să existe numărul corespunzător, de stalagmite, după cum există 
şi peşteri  unde abundă stalagmitele,  fără să se observi  stalactitele corespunzătoare.  Primul caz este 
ilustrat de peşterile Cougnac (Franţa), cel de-al doilea de Sala Fanionului din Pojarul Poliţei.

În legătură cu formarea stalactitelor şi a stalagmitelor se naşte, desigur, întrebarea, în cît timp 
se formează ele? Răspunsul este greu de dat din cauza variaţiei  foarte mari  în aportul  de apă şi  a 
condiţiilor  foarte  variabile  de  depunere  a  carbonatului  de  calciu.  Măsurători  directe  ale  vitezei  de 
creştere au dat pentru stilolite valori variind între 2-40 mm pe an, ceea ce este extrem de mult, avînd în 
vedere că stalactitele de tipul 2 cresc numai cu 0,1 -2 mm pe an, iar stalagmitele cu 0,02 -0,01 mm pe 
an. Măsurători făcute cu ajutorul metodelor radiometrice (C14) au arătat valori cuprinse între 0,06 -0,4 
mm pe an, iar cu metoda Th/U au fost datate stalagmite din peşterile Americii de Nord la 350 000 ani, 
cea mai veche speleotemă datată pînă acum provenind din zona Nahanni, Canada. O stalagmită din 
Morman Banc Cave (S.U.A.) s-a dovedit a avea la bază o vechime de 200 000 ani, iar la vîrf 163 000 
ani. În sfîrşit, o stalagmită din Sotana de Tinaja (Mexic) a început să crească acum 50 000 ani, iar vîrful 
şi-a încetat creşterea acum 10000 ani, ceea ce înseamnă o viteză medie de creştere de 2,41 cm într-o 
mie de ani.

Fig 44
Astfel de durate de creştere dovedesc o remarcabilă persistenţă a punctului de alimentare cu 

apă, de nimic tulburat, apa continuînd zeci de mii de ani să cadă din şi pe acelaşi loc. O dovadă în acest 
sens  îl  furnizează  şi  Gheţarul  Scărişoara  unde,  în  etajul  inferior  există  o  stalagmită  de  circa  l  m 
lungime, crescută pe o altă stalagmită culcată la pămînt, cam de aceeaşi lungime şi caro, la rîndul ei, stă 
pe alta trîntită, tot atît de lungă. Aceasta înseamnă că picătura de apă a continuat să cadă matematic în 
acelaşi loc, probabil sute de mii de ani, deşi produsul ei a fost răsturnat de două ori, posibil de cîte un 
cutremur.

4. Perlele lustruite sînt un alt tip de speleoteme de picu rare. Ele se prezintă ca mici agregate 
cristaline de 1 —10 cm diametru, mai mult sau mai puţin rotunjite, libere, nesudate între ele său de 
substrat. Dacă sînt tăiate în două se observa că ele sînt formate din pături milimetrice de calcit, depuse 
în jurul unui nucleu ce poate fi un fragment de “macaroană" un oscior de liliac, o pietricică sau orice alt 
corp străin. Condiţia esenţială a perlelor ca să fie formaţiuni independente, este ca ele să fie mişcate 
încontinuu, astfel încît să nu se poată suda pe substrat prin depuneri de calcit, ceea ce se realizează în 
mai multe chipuri. Pe domurile, stalagmitice se găsesc adesea mici bazinaşe (microgurui) în care apa 
căzînd de sus începe să depună pe un nucleu strate de calcit. Din cauza puterii de cădere a picăturii, 
nucleul este însă mişcat incontinuu astfel că numai pe el se depune calcit, nu şi în bazinaş, ceea ce face 
ca treptat să se formeze o perlă. Ea este o perlă cu lăcaş ce se caracterizează prin lustruirea ei extremă 
şi  forma  aproape  sferică,  aşa  cum există  frumoase  exemple  în  peştera  Gocaliero  (Franţa).  Alteori 
perlele se găsesc grupate în cuiburi de perle, acumulare de zeci de exemplare adunate în excavaţii ale 
podelei, peste care trece un curent de apă. Perlele sînt astfel alimentate dar şi mişcate do curent, ceea ce 
împiedică sudarea lor.

b. Formaţiunile de prelingere gravitaţională
Apa pătrunsă în golul unei peşteri este inexorabil atrasă de gravitaţie, ea căutînd să atingă cît 

mai repede locuri cît  mai coborîte.  În afara căderii  picăturilor,  a doua cale de coborîre a apei  este 
prelingerea sub forma unei pături continue, extrem de subţire, ce acoperă pe o suprafaţă mai mult său 
mai puţin mare, substratul. Apa în peliculă subţire poate să adere bine la suprafaţa pe care se prelinge, 
chiar  atît  de  bine  încît  forţa  de  adeziune  să  depăşească  pe  cea  de  a  gravitaţiei,  fapt  ce  face  ca 



prelingerea să aibă loc şi  sub un substrat. De acest  lucru ne putem convinge uşor dînd drumul la 
cantităţi mici de apă să se scurgă pe un geam înclinat la 20°. Pe suprafaţa geamului apa va curge ca o 
peliculă întinsă, dar cu distanţa va avea tendinţa să se adune în şuvoaie şi să formeze o reţea dendritică 
fină. De remarcat faptul că, în principiu, apa ar trebui să urmeze matematic linia de cea mai mare pantă, 
şi, deci, să curgă în fire paralele, dar ea contravine acestei reguli şi curge pieziş, pentru a se reuni cu 
alte fire şi a forma şuvoaie mai mari. Dacă repetam experienţa şi lăsăm să se prelingă apa sub geam, 
constatăm că se formează de asemenea o pînză continuă, ce se separă în linii de curgere pe linia de cea 
mai mare pantă şi apoi se adună în şuvoaie mai mari. Dacă cantitatea de apă este mare, ea nu mai aderă 
la geam, ci se adună în picături sau jeturi ce se desprind şi cad.

Curgerea  sub şi  pe  un substrat  separă  într-un gol  subteran  două  domenii  foarte  distincte: 
prelingerea în surplombă, sub un suport, şi cea pe un suport, fiecare avînd legi proprii. Distincţia de 
mai sus nu trebuie înţeleasă ca o curgere pe tavan şi pe podea, căci cea în surplombă poate avea loc nu 
numai pe tavan, ci sub orice proeminenţă, fie ea tavan, o cornişă a peretelui, un bloc de calcar sau o 
concreţiune. Tot aşa curgerea pe un suport poate să se efectueze pe o prispă a peretelui, pe un bloc de 
stîncă sau pe o concreţiune (de pildă un dorn stalagmitic).

1. Vălurile. Să începem cu curgerea în surplombă şi să ne imaginăm că dintr-o fisură situată 
la capătul de sus al unui tavan înclinat la 45° iese o picătură de apa. Ea nu se desprinde pentru a forma 
o stalactită, ci se prelinge pe tavan în jos. Atrasă de gravitaţie, ea va căuta să ajungă cît mai repede la 
un nivel  cît  mai coborît.  Dacă  însă în  acel  loc tavanul  prezintă o  mică  denivelare,  o crestuliţă  ce 
proeminează, ea va oferi apei o „pîrtie" favorabilă, căci apa, curgînd pe ea ajunge mai repede la un 
nivel mai coborît decît alături. Ca atare picătura de apă o va urma şi va lăsa ca o dîră umezită, sursă 
pentru  o  depunere  infimă  de  calcit.  Ea  va  contribui  însă  la  mărirea  proeminenţei  care,  fiind  mai 
coborîtă, va fi cu atît mai favorabilă următoarei picături de apă ce o va adopta, depunînd încă o dîră de 
calcit  şi aşa mai departe. Dar, chiar dacă tavanul nu prezintă o denivelare în acel loc, prima picătură de 
apă va adopta linia de cea mai mare pantă, creînd prima denivelare, ce va fi folosită în continuare de 
celelalte picături.  În felul acesta  ia naştere o foarte frumoasa speleotemă denumită  văl,  cortină  sau 
draperie şi care se prezintă ca o lamă de calcit ce atîrnă, din tavan pe o înălţime de cîţiva decimetri, 
putînd atinge chiar un metru, avînd pînă la cîţiva metri lungime şi o grosime de 0,25—1 cm. Grosimea 
redusă le face translucide, ceea ce ne permite sa le admirăm luminate din partea opusă. La o astfel de 
iluminare vălurile prezintă o dungare caracteristică. Dungile înclinînd riguros paralel cu tavanul şi cu 
marginea inferioară, reprezintă linii ce marchează un moment din creşterea vălului. Coloraţia variată 
(dungi portocalii, galbene şi brune) arată un anumit conţinut în oxizi de fier avute de apă la un moment 
dat. O mare bogăţie de astfel de văluri dungate se găsesc în peştera Bulba (podişul Mehedinţi).

Un fapt caracteristic vălurilor este unduirea lor. Ea nu începe din partea superioară, unde, la 
inserţia de tavan, formele sînt liniare, ci mai jos, ondulările crescînd în amploare pe măsură ce vălul 
creşte în jos (fig. 45 b). O astfel de formă trebuie pusă pe seama unui proces asemănător celui ce face 
ca rîurile să nieandreze, adică să nu curgă liniar, pe linia de cea mai mare pantă, ci să o evite lateral, 
prin bucle simetrice, la dreapta şi la stînga. Am văzut de altfel că există galerii de peşteră care la tavan 
sînt liniare, iar pe măsura adîncirii fac meandre tot mai accentuate. Acolo procesul de meandrare are ca 
efect un gol, aici însă o forma plină, dar ambele rezultă poate dintr-o lege comună ce dirijează curgerea 
apei pe pante înclinate. Un splendid văl unduit se găseşte în Peştera Muierii (Oltenia de nord).

Dacă un tavan înclinat, pe care curge o dîra de apă, are o ridicare bruscă, apa nu poate să-l mai 
urmeze, fapt ce duce la desprinderea picăturilor de apă, ceea ce va genera o stalactită de de tipul 2. 
Dacă dîra urmează pînă aici un Văl, în dreptul denivelării el se retează brusc, terminîndu-se chiar cu o 
stalactită (fig. 45 a). Dacă prelingerea de apă ajunge pînă la îmbinarea tavanului cu peretele lateral, şi el 
uşor în surplombă, ea continuă formarea vălului şi pe perete, pînă la baza lui. Astfel de lame de calcit, 
late de cîţiva decimetri, se văd adesea pe peereţii subverticali ai galeriilor.

Fig 45
Pe muchia unor văluri neondulate şi a căror margine are o înclinare relativ mare, se găsesc 

uneori mici proeminenţe de ordinul milimetrilor, ajungînd pînă la 2 cm ce se succed regulat, la distanţa 
de circa 2 cm. Ele conferă muchiei  aspectul  de ferăstrău,  fapt  care  a inspirat  numele de „dinţi  de 
ferăstrău", dar termenul ştiinţific este cel legat de aspectul de dinţi, adică odontolite. Ele au în amonte o 
excavaţie în formă de cupă ce acumulează o picătură de apă. Cînd este atinsă o anumită cantitate, apa 
curge în a doua cupă, determinînd astfel mărirea ei prin depuneri de calcit.

Văluri cu odontolite pot fi admirate în Galeria Racoviţă din peştera Topolniţa.
În concluzie, vălurile reprezintă forma tipica a curgerii în surplombă şi ele evidenţiază o lege 

ce poate fi enunţată astfel: sub o suprafaţă înclinată, netedă, prelingerea apei tinde să creeze denivelări  
prin depunerea carbonatului de calciu.



2. Draperiile parietale. Sub acest nume sînt cuprinse depunerile de calcit ce îmbracă pereţii 
golurilor subterane,  uneori  într-o mare bogăţie de forme, conferind impresia  de opulenţa peisajului 
subteran. Termenul de „draperie", dat iniţial acestor speleoteme, a fost trecut greşit asupra văluri lor, 
care atîrnă libere din tavan, deşi o draperie, în sens menajer, nu atîrnă niciodată liberă ci este lipită de 
un perete. Pentru adevăratele draperii, cele parietale, se mai folosesc şi termenii de scurgere parietală 
sau de cascada, primul putînd fi aplicat şi la forme simple, individuale, cel de-al doilea la formaţiuni 
extrem de bogate. Înainte de a le descrie în detaliu şi a vedea geneza lor, să ne oprim puţin pentru a 
analiza modul în care are loc o curgere pe un substrat.

Ca şi la curgerea în surplombă, curgerea pe un substrat este dirijată de gravitaţie, apa încercînd 
să ajungă repede la un nivel cît mai coborît. Să ne imaginăm o placă uşor înclinată ce oferă apei o pantă 
de scurgere. Apa va fi împrăştiată egal pe ea. Dacă însă placa prezintă o denivelare negativă un şanţ, 
apa, găsind aici o modalitate de a curge la un nivel mai coborît, va adopta acest traseu. Curgînd prin 
şanţ apa depune carbonat de calciu, umplîndu-l cu timpul. Odată nivelată depresiunea, apa va căuta alt 
loc coborît, pe care îl va adopta, umplîndu-1 cu calcit şi aşa mai departe. Cu aceasta putem enunţa o 
lege a curgerii şi a depunerii calcitului pe substrat: pe o suprafaţă înclinată, ce prezintă neregularităţi, 
apa tinde să înalţe substratul şi să  netezească denivelările,  prin depunerea calcitului. Ea este astfel 
opusă curgerii  în surplombă ce duce la denivelări.  Cu aceasta  ea trecem la examinarea draperiilor 
parietale.

În ansamblu draperiile parietale se prezintă ca o depunere complexă de calcit, ce atinge uneori 
mai mulţi metri în grosime, întrunind o mare varietate de formaţiuni elementare. Impresia generală este 
cea de revărsare de calcit, de aport în cascade, ceea ce corespunde de fapt realităţii, într-o astfel de 
formaţiune complexă alternează condiţiile de depunere a calcitului  în surplombă şi  pe substrat.  Se 
observă astfel alternanţe de prispe şi brîne înclinate în afară, pe unde calcitul este depus neted, conform 
principiului  netezirii  substratului  pe  care  curge  apa  şi  de  porţiuni  concave  unde  apa,  curgînd  în 
surplombă,  a  dus  la  desfacerea  masei  unitare  de  calcit  în  lame,  conform  principiului  denivelării 
substratului  sub  care se scurge apa. Forma elementară de cornişă bombată, netedă sus şi cu lame ce 
desprind în jos poartă numele de meduză, (fig. 46 a) avînd în vedere similitudinea cu animalul respectiv 
ce prezintă un fel de umbrelă cu tentacole atîrnînd în jos. Deoarece apa prelinsă în surplombă tinde să 
adopte linia de cea mai mare pantă, şi cum pe o sferă aceste linii converg în jos la „polul sud" al sferei, 
şi lamele de calcit se unesc, confluează spre partea inferioară. Dacă adunarea lamelor este accentuată şi 
forma este bine detaşată de perete, avem o depunere în paraşuta (fig. 46 b). Dacă dimpotrivă substratul 
este o prispă liniară, fără proeminenţe locale, unde apa să se adune pe un făgaş, ea se scurge peste 
muchie în mod egal, desfăcîndu-se în lame paralele, verticale, ce nu converg, generînd astfel o orgă,  
lamele de calcit sugerînd tuburile instrumentului şi care, de altfel, lovite, scot sunete melodioase.

Bogate draperii, cu paraşute şi orgi, se găsesc iu Gheţarul Vîrtop (munţii Bihor).
Pe un perete pot să existe proeminenţe mai marcante, aparţinînd fie substratului stîncos, fie 

unei depuneri mai accentuate de calcit. Ea va fi o capcană pentru picăturile de apă ce cad din tavan, ele 
edificînd aici o coloană stalagmită sau o stalagmită conică amplă. Cea din urmă, dacă proeminează 
mult, poartă numele de amvon (fig. 46 c). Există însă proeminenţe care nu sînt alimentate prin picurare 
din tavan, ci prin aport de apă dintr-o fisură laterală a peretelui. Apa tot scurgîndu-se, depune peste 
muchia proeminentei un strat de calcit care o va mări necontenit, pînă la cîţiva metri faţă de perete. O 
astfel de formaţiune este un baldachin ce de regulă pe margini o ghirlandă de stalactite (fig. 46 d,). Un 
impresionant baldachin roşu se află ia peştera Postojna Slovenia, Iugoslavia).

Fig 46
Un tip special de baldachin este dopohil, formă conică proeminează faţă de un perete vertical, 

acoperit cu scurgeri parietale lipit doar cu o latură de perete, restul proeminînd în gol, chiar pînă la mai 
mult de un metru.  Asemănarea cu un clopot este cu atît  mai pregnantă cu cît  forma este goală pe 
dinăuntru, avînd pereţii groşi de cîţiva centimetri. O astfel de speleoteme ia naştere prin prelingere de 
apă la suprafaţă şi depunerea calcitului numai pe marginea inferioară a pîlniei, ea fiind partea cea mai 
coborîtă. Este însă greu de spus ce a determinat iniţial scobitura interioară, precum şi motivul pentru 
care forma este rotundă şi nu, de pildă, elipsoidală şi lipită de perete.

Un foarte frumos clopot colorat în galben-roşcat se află în Galeria Urşilor din peştera Urşilor 
(Chişcău). De asemenea în peştera Rădeasa (munţii Bihor) se află frumoase clopote, scobite puţin în 
centru, cu franjuri de stalagmite pe margini. Ele însă nu se află pe un perete ci atîrnă de tavan. Le 
amintim  aici  deoarece  în  formarea  lor  procesul  dominant  nu  a  fost  picurarea  ci  prelingerea. 
Asemănătoare lor, dar fără rigurozitatea formei şi fără scobitura centrală sînt candelabrele, formaţiuni 
masive de tavan formate prin prelingerea exterioară (fig. 46e).

Draperiile parietale,  cu marea lor bogăţie de forme şi cu considerabila  lor grosime, desfid 
parcă o organizare sistematică. Totuşi, există cazuri în care se poate recunoaşte o anumită ritmicitate în 
dezvoltarea lor în sensul că proeminentele, prispele netede, se aliniază la un anumit nivel, ca şi părţile 



retrase,  ce  formează  nişe.  Faptul  lasă  să  se  întrevadă  ritmuri  în  depunerea  calcitului,  condiţiile 
nefavorabile de depunere fiind cele în care creşterea a fost în afară, deci cu mărirea bazei de depunere, 
iar  condiţiile  favorabile,  cele  de  retragere,  de  intrînduri.  Regăsim  astfel  principiul  care  regizează 
creşterea  stalagmitelor  şi  putem  considera  ca  o  formaţiune  parietală  este  de  fapt  o  jumătate  de 
stalagmită. În datarea draperiilor parietale trebuie să se ţină seama de faptul că lamele şi tuburile aflate 
sub un ieşind aparţin generaţiei de depunere a calcitului de pe ea.

3. Planşeele reprezintă depunerea de calcit ce acoperă porţiunile orizontale sau suborizontale 
ale  golurilor  subterane,  ele  fiind specifice  podelelor,  dar  putînd apare  şi  pe/  alte  locuri,  cum ar  fi 
terasele,  banchetele,  blocuri  prăbuşite  sau  alte  concreţiuni.  Ele  ilustrează  cel  mai  bine  principiul 
înălţării  şi  netezirii  substratului  pe care  se prelinge  apa.  Condiţia  apariţiei  unui planşeu  neted este 
înclinarea mică a pantei, sub 15°. Pentru formarea unui planşeu este necesar ca apa sosită pe podea să 
nu-şi fi epuizat stocul de carbonat dizolvat. De aceea planseele apar fie pe podeaua galeriilor, dacă 
sursa de apă se află aproape de podea, fie în continuarea domurilor stalagmitice dacă pe ele nu s-a 
dospus întreaga cantitate de carbonat din soluţie.

Planşeele pot să acopere cu un strat gros de calcit neregularităţile podelelor, cum ar fi un strat 
de prundiş pe care îl cimentează, acoperindu-l. Dacă apoi o viitura îndepărtează prundişul de dedesubt, 
planşeul rămîne suspendat, fixat doar lateral de peretele de unde a venit alimentarea cu apă. Un astfel 
de planşeu suspendat constituie şi  el un  baldachin,  eventual  cu depuneri  ulterioare pe margini  sub 
forma unor stalactite (fig. 47 a). El poate fi deosebit de un baldachin format prin prelingeri laterale din 
perete, prin faptul că la baza lui se poate vedea încă pietrişul pe care s-a depus iniţial.

Fig 47
Remarcabila la planşee este dispunerea calcitului în pături suprapuse, fapt ce se poate observa 

într-o secţiune transversală făcută într-o asemenea crustă. Se văd astfel cristalele de calcit dispuse cu 
axa mare perpendicular pe suprafaţa crustei, urmate de un alt strat asemănător etc. Între stratele de 
calcit asemănătoare se interpun uneori altele, constituite din cristale mai mici, ce indică alte condiţii de 
depunere, şi, ceea ce este mai ciudat, pelicule sau chiar strate de argilă roşie. Profităm de faptul că 
astfel de intercalaţii argiloase apar în planşee, pentru a atrage atenţia că ele apar şi în alte tipuri de 
formaţiuni de prelingere, ar fi de pildă domurile stalagmitice sau unele draperii parietale. Ele indică 
momente  cînd  apa  nu  a  mai  avut  suficient  carbonat  pentru  a-l  depune,  dar  a  continuat  să  curgă, 
antrenînd particule fine de argilă pe care le-a depus în strate uneori de cîţiva centimetri grosime.

4. Gururile sau bazinele de planşeu sînt unele din cele frecvente tipuri de speleoteme. Numele 
este o preluare limba franceză (gour) şi este utilizat în lipsa unui termen românesc adecvat. Gururile se 
prezintă ca bazine ce au o latură proptită de pantă şi celelalte laturi sub forma unui baraj arcuit convex. 
Gururile au o forma alungită, semi-ovală sau semicirculară.  Comparaţia cu un baraj  nu este numai 
morfologică ci şi funcţională căci în spatele lui este adunată, apă, ba mai mult chiar, ea explică însăşi 
geneza unei astfel de forme (fig. 47 b).

Să ne imaginăm pe un planşeu de calcit o mică neregularitate, de cîţiva milimetri, ce face ca în 
spatele ei  apa de prelingere să se adune. Este un microbaraj  pe care apa îl  depăşeşte  trecînd peste 
muchie. Aceasta fiind un loc predispus unei evaziuni mai puternice a dioxidului din soluţie, din cauza 
unei  bune  aerisiri,  aici  se  va  depune o tranşă  mică  de calcar.  Ea va  ridica barajul,  determinînd o 
acumulare  mai  mare  de  apă  în  spate,  ceea  ce  va  duce  la  alungirea  laterală  a  lui.  În  acelaşi  timp 
depunerile  succesive  de calcar  determină necontenita  înălţare,  marginea ajungînd să fie  de ordinul 
centimetrilor, decimetrilor sau chiar a metrilor. Deoarece depunerea are loc mai ales pe muchie şi pe 
faţa exterioară, barajul devine asimetric, cu partea internă, dinspre bazinul cu acumularea, apei, abruptă 
şi partea externă, de prelingere, mai domoală. Buza superioară a barajului fiind determinată de Nivelul 
apei, este perfect orizontală, materializînd o curbă de nivel. 

Din cauza puterii carbonatului de calciu de a precipita la suprafaţa apei, există tendinţa ca 
dinspre marginea gurului, adică dinspre baraj spre centrul bazinului să se formeze un fel de cornişe, un 
capac ce acoperă mai mult sau mai puţin bazinul. Acestea sînt gururile cu capac. Exemple se găsesc în 
peştera Buhui (munţii Aninei).

Un fapt  cu totul remarcabil  este tendinţa de apariţie a gururilor în grup, juxtapuse pînă la 
alăturarea unui baraj  de un altul, şi suprapuse,  în cascadă, apa trecînd dintr-unul în altul. Exemple 
remarcabile de gururi în cascada se găsesc în peşterile Skocjan (Slovenia), Padirac (Franţa) sau la noi 
în  Măgura.  Este  greu  de  presupus  că  pentru  gururile  mici,  de  ordinul  centimetrilor,  şi  care  apar 
puzderie, acoperind mari suprafeţe de planşee calcitice, hotărîtoare este prezenţa, pentru fiecare formă, 
a unui obstacol. Explicaţia în acest caz este alta şi ţine de însăşi legile de curgere a apei. Într-adevăr, pe 
o suprafaţă rugoasă, apa curgînd în pînză subţire face mici vălurele fiind reţinută de asperităţi.  Or, 
fiecare val reprezintă un punct de evaziune a dioxidului şi deci de depunere a calcitului. Este greu de 



spus pînă la ce dimensiune a gururilor este valabilă această explicaţie dar, avînd în vedere că aproape 
toate planşeele de podea prezintă gururi (planşeele fără gururi sînt o raritate), trebuie admis că formarea 
bazinelor ascultă de o lege generală ce ne scapă încă.

Tot  o  astfel  de  lege,  încă  necunoscută,  determină  şi  un  alt  fenomen,  festonarea  marginii 
bazinelor (fig. 47 c). Există unele peşteri (de pildă în Măgura) unde marginea gururilor, doar, de cîţiva 
centimetri înălţime, se prezintă ca adevărate ghirlande cu bucle şi întoarceri trase parcă cu compasul 
sau florarul. Este posibil ca ele, să se datoreze curgerii neegale a apei, cu limbi mai proeminente şi 
porţiuni retrase, fără să putem spune de ce ele adoptă forme aproape geometrice. Remarcabile gururi 
festonate se găsesc în peştera Cocaliere (Franţa)  şi  în New Cave (munţii Guadelupe,  New Mexico 
S.U.A.).

c. Formaţiunile de prelingere capilară
Puţine sînt forţele în natură care să poată învinge gravitaţia, dar una din ele este forţa capilară. 

Ea  acţionează  asupra  peliculelor  extrem  de  fine  de  apă  care,  aderînd  puternic  la  substrat,  pot  să 
avanseze, dacă sînt alimentate continuu, în orice direcţie a spaţiului, chiar şi de jos în sus. Desigur, 
această apă ce „curge" în sus, are un drum limitat, depinzînd de puritatea apei, de natura substratului şi 
de spaţiul avut la dispoziţie. Astfel, avansarea cea mai eficientă, ca distanţă parcursă, o realizează apa 
într-un spaţiu foarte strîmt, de pildă într-un tub cu un diametru sub un milimetru, sau între două t plăci 
paralele foarte apropiate. Ea are loc însă şi liber, pe un suport, caz în care pelicula trebuie să fie extrem 
de subţire, iar distanţa de avansare foarte limitată.

Toate cele trei posibilităţi de avansare a apei prin capilaritate sînt realizate în peşteri, rezultatul 
fiind speleoteme ce parcă nu ascultă de gravitaţie, crescînd în toate direcţiile spaţiului.

l Speleotemele coraloide. Prima posibilitate, de avansare pe suprafeţe libere, dă naştere la o 
mare varietate de forme. Este vorba de concreţiuni de mici dimensiuni, de ordinul milimetrilor sau al 
centimetrilor, aflate pe pereţii, podeaua, concreţiunile mai mari sau blocurile de prăbuşire din peşterile 
fosile, în zonele relativ uscate şi cu o bună aerisire. Orice speolog cunoaşte micile ace de calcit care 
pătrund în piele cîn^ pui mîna pe cîte un bloc sau de care se agaţă îmbrăcămintea în spaţiile strîmte. Ele 
poartă numele general de Încrustaţii şi pot să fie simple ace, obişnuit de l —2 mm lungime, destul de 
groase pentru a fi dure. Există însă ace mult mai fine, sub un milimetru diametru şi lungi pînă la cîţiva 
centimetri, fragile, ce apar fie izolat, fie în mănunchiuri spectaculoase. Ele poartă numele de anthodite,
(de la numele latin pentru floare), autorii americani numindu-le frost-work, termen pus în asociaţie cu 
formele asemănătoare acelor de gheaţă ce se depun iarna pe geamuri, (fig. 48 a). Sub numele de quil  
sînt  înţelese  ace  mai  lungi,  uneori  ramificate,  putînd  atinge  şi  8  cm.  lungime,  formate  din  calcit, 
cunoscute  în  unele  peşteri  din New Mexico  (S.U.A.).  Unele  ace  au  cîte  o  măciulie  de  1—2 mm 
diametru la capăt (perlaje). Dacă măciuliile sînt mai mari, pînă la l —3 cm diametru, de formă rotund 
neregulată şi concrescute înghesuit, formînd uneori un strat aproape continuu, ba uneori dispuse pe mai 
multe strate, este vorba de popcorn, numele englezesc al floricelelor de porumb cu care seamănă bine. 
O peşteră aproape complet îmbrăcată în popcorn este Calsbad Cavern (New Mexico, S.U.A.), ceea ce-i 
conferă un aspect de extremă încărcare şi bogăţie. Dacă pe o tijă se dispun măciulii de forme sferice 
mai regulate, putînd atinge şi 4 cm diametru, este vorba de clusterite (numele englez al ciorchinelor), 
aşa  cum se vede în  sala  inferioară  din Pojarul  Poliţei  (fig.  48 b).  Formele mai alungite,  cilindric, 
neregulate, de l cm diametru şi 5-10 cm înălţime sînt denumite coralite (fig. 48 c) frecvente de pildă în 
Rezervaţia Mare din Gheţarul Scărişoara. Coralitele pot să se termine cu ramificaţii, ascuţite, aşa cum 
se vede în Pojarul Poliţei pe peretele drept înainte de Puţul Urşilor. O îngemănare de popcorn, în tufe 
mai mult sau mai puţin sferice,  ce pot atinge şi 40 cm diametru,  dau forme de conopidă, de unde 
numele de botrioidite (de la numele latin al conopidei). O altă formă este cea de cocardă, concreţiune 
albă,  circulară,  formată din lame de calcit  dispuse în rozetă ce sugerează o floare.  Numele peşterii 
Cioaca cu Brebenei  vino tocmai de la formele de acest  tip, unde ele sînt crescute pe un fundal  de 
cristale aciculare roşii. Acelaşi lucru se vede şi în Pojarul Poliţei, la intrarea în Galeria Strugurilor şi în 
Sala Mare inferioară.

Asemănătoare sînt  lamele de calcit,  de 0,5 - 1,5 cm lăţime şi 0,1 —0,2 cm grosime, care se 
aranjează în rozete ce amintesc de florile de gips sau baritină cunoscute ca flori de mină. Astfel de lame 
se află pe pereţii peşterii Carlsbad.

O grupă deosebita  o constituie  formele mai mari,  de ordinul centimetrilor  şi  al  zecilor  de 
centimetri. În Pojarul Poliţei, deasupra Puţului Urşilor, pe peretele stîng, se găseşte o acumulare de 
forme sferice de 3 —8 cm legate de perete printr-un peduncul de 2 -4 cm lungime ce par astfel o 
îngrămădire  de  mere  sau  piersici.  Astfel  de  forme  se  pot  alătura  dînd  o  suprafaţa  compactă 
mamelonară,  din care formele individuale proeminează mai mult sau mai puţin, aşa cum exista în 
Peştera din Valea Fagului din munţii Bihor, înainte de distrugerea ei. În sfîrşit, dusă la extrem forma 



mamelonară  duce  la  norii  de  peşteră,  formaţiuni  de  cîţiva  metri  diametru,  constituite  din  forme 
mamelonare de cîte 1 m ce ornează tavanul unei săli din peştera Carlsbad, probabil unică în lume.

Fig 48
Geneza formelor descrise, destul de variate, dimensional şi morfologic, a fost mult discutată, 

dar  în  general  se  consideră  că  ele  provin  dintr-o  peliculă  micronică  de  apă  ce  îmbracă  întreaga 
formaţiune şi din care, prin evaziune de CO2, are loc depunerea carbonatului de calciu. Ipoteza este 
sprijinită pe faptul că majoritatea speleotemelor descrise sînt formate clin pături suprapuse de calcit, şi 
că tija de sprijin este umedă în timp ce partea superioară, bombată, este uscată. Dealtfel s-a făcut o 
experienţă umezindu-se baza unor formaţiuni cu o soluţie de sulfat de cupru, detectată, după cîteva ore 
sub forma de peliculă subţire la capătul distal.

Există autori care au pus încrustaţiile şi pe seama apei provenite din împroşcare, ca urmare a 
spargerii  picăturilor  de apă căzute  de la mare  înălţime din tavan.  Este  puţin  probabilă  o  astfel  de 
origine,  dar  pe  seama  unui  proces  mixt,  de  împroşcare  şi  avansare  capilară,  sînt  puse  şi  marile 
stalagmite în trunchi de palmier  descrise anterior  şi  la care „frunzele"  cresc antigravitaţional,  cu o 
înclinare în sus de 30 —45°.

Unele din perlele de peşteră sînt de asemenea rezultatul depunerii calcitului din apă capilară. 
Este vorba de perlele discoidale sau poliedrice ce pot atinge şi 10 cm diametru, Cu o suprafaţă rugoasă, 
uneori cu mici asperităţi sau broboane, grupate în cuiburi, aşa cum există în peştera Măgura (fig. 48 d). 
Şi la ele creşterea este concentrică, prin depuneri peste un nucleu, dar forma lor discoidală şi faptul că 
nu sînt lustruite arată că nu au fost mişcate din loc. Trebuie presupus de aceea că depunerea calcitului 
s-a făcut dintr-o peliculă capilară de apă ce îmbracă complet forma, depunerea maximă avînd loc pe 
muchii, fapt căruia se datoreşte forma discoidală.

2. Cristalictitele sînt speleotemele cele mai admirate de speologi, din cauza formelor ciudate şi 
a rarităţii  lor. Ele se prezintă sub forma de cristale albe, translucide pînă la transparente,  de forme 
foarte variate, de obicei ca baghete alungite, dar îndoite şi răsucite, în mod aproape neverosimil (fig. 48 
e). Unele sînt foarte subţiri, aproape filiforme, în mod obişnuit au însă diametre de l —3 cm. Adesea 
apar şi mase compacte de calcit cristalin său cristale dispuse în rozetă sau în mănunchiuri ce sugerează 
o crizantemă. Semnificativ este faptul că baghetele cresc arareori în jos, şi cel mai adesea în sus sau 
lateral, antigravitaţional, ceea ce arată clar că sînt rezultatul unei curgeri capilare.

Pentru speleotemele de acest fel au fost propuse diverse nume: dacă ele sînt fixate pe stalactite 
sînt denumite helictite,  dacă sînt fixate pe stalagmite sau au o creştere predominant de jos în sus sînt 
denumite  heligmite,  termeni inadecvati însă deoarece la grupele foarte compacte este greu să separi 
cele două orientări. În plus, foarte multe formaţiuni au o creştere laterală, pentru care nu s-a găsit încă 
un nume. Francezii le numesc excentriques, termen preluat ca atare şi de englezi şi de germani, şi care 
ar putea fi adaptat sub forma de excentrite, preferăm însă pe cel de cristalictite, căci le defineşte bine 
caracterul, complet şi vizibil cristalin.

Înainte de a încerca o explicaţie, să remarcăm două fapte: (l) cristalictitele apar în zonele unde 
există o mare cantitate de argilă, ele fixîndu-se uneori chiar pe ea (cazul din peştera Pojarul Poliţei, una 
din cele mai bogate în cristalictite din ţară); (2) în plus aceste locuri sînt expuse unor slabi curenţi de 
aer situîndu-se în axa galeriilor sau în intrînduri cu curenţi convectivi. Prima împrejurare determină un 
foarte  slab  aport  de  apă,  argila  jucînd rolul  de  tampon,  factor  important  pentru  o apă  capilară  ce 
avansează  extrem de lent  şi  în cantităţi  infime.  Modul cum avansează  apa constituie un motiv de 
dezbateri  între  specialişti.  Unii  văd  în  interiorul  cristalictitelor  un  canal  extrem  de  fin,  aproape 
microscopic, prin care apa avansează lent ajungînd la vîrful concreţiunii. Aici, cantitatea fiind extrem 
de mică, apa nu formează o picătură, iar tensiunea superficială fiind mai mare decît forţa gravitaţională, 
depunerea  are  loc  în  orice  poziţie,  formaţiunea  putînd creşte  în  jos,  în  sus  sau lateral.  Alţi  autori 
considera că hotărîtor nu este canalul central, ci pelicula de apă care îmbracă în întregime formaţiunea 
şi care avansează lent, alimentarea fiind controlată de tamponul de argilă. Cînd un curent de aer loveşte 
formaţiunea, în acel punct are loc evaziunea dioxidului şi depunerea calcitului, creşterea cristalictitului 
putîndu-se face în orice direcţie. Prin dezvoltarea unui cristal curentul de aer este deviat şi loveşte într-
un cristal  vecin,  determinînd schimbarea  punctului  de creşterea  al  acestuia.  În acest  fel  se  explică 
unghiurile bruşte în creşterea unui cristal şi marea încîlceala ce caracterizează astfel de speleoteme, 
fapte puse însă de unii cercetători pe seama forţelor interne de cristalizare.

Printre cele mai bogate peşteri în cristalictite din lume sînt Le Roc (Perigord, Franţa), Sonora 
(Texas, S.U.A.) şi Spinder Cave (New Mexico, S.U.A.).

3. Discurile, denumite şi palete, sînt considerate printre speleotemele cele mai enigmatice. Ele 
se prezintă ca discuri, de la 50 cm la 2 m diametru, groase de 12—20 cm, ce stau agăţate de tavanul 
golurilor subterane fiind prinse cu un picioruş de cîţiva cm diametru, (fig. 48 f). Ar putea astfel să pară 



ca nişte ciuperci, dar pălăria este perfect plană iar piciorul este plasat asimetric, într-o parte. Discul 
merge paralel cu tavanul, orizontal, în sus sau în jos, la o distanţă de cîţiva decimetri de el. Cele mai 
ciudate sînt discurile orientate în sus, fiind astfel în mod clar o formaţiune antigravitaţională. De multe 
ori, de marginile discurilor atîrnă stalactite, ceea ce înseamnă că din ele iese o cantitate suficientă de 
apă,  încît  să  formeze  picături  şi  să  alimenteze  stalactitele.  Tăiate  transversal  discurile  prezintă  o 
structură foarte particulară şi anume ele se dovedesc a fi constituite din două plăci paralele, separate de 
un spaţiu foarte îngust, submilimetric. În el circulă apă capilară ce avansează radiar pînă la marginea 
formaţiunii  unde,  ieşind  afară,  determină  depuneri  de  calcit.  Formaţiunea  creşte  astfel  radiar,  fapt 
vizibil la discurile ce nu sînt acoperite de încrustaţii şi pe care se observă benzi concentrice de culori 
diferite ce indică modul de creştere. Desigur, explicaţia nu este suficientă deoarece nu s-a găsit încă 
motivul ce face ca discurile să crească rotunde, nici cum se face alimentaţia prin pedunculul de inserţie 
şi nici de ce ele se dezvoltă relativ paralele cu tavanul şi distanţat de acesta.  Fără îndoială însă că 
studiile de detaliu ce vor fi efectuate în viitor vor lămuri şi aceste mistere.

Frumoase  discuri  se  află  în  peştera  Pojarul  Poliţei,  iar  în  Franţa  ele  abundă  în  peştera 
Cocaliere  şi  în  Avenul  Orgnac  unde  o  galerie  extrem  de  bogată  în  discuri  poartă  numele  de 
“Discoteca".

d. Formaţiunile de bazin
Ultima categorie  de speleoteme calcitice este cea cuprinzînd formaţiunile născute sub apă, 

adică în bazine de acumulare. Ele îşi au originea în două procese distincte de precipitare a calcitului: 
(1) evaziunea dioxidului în aer şi (2) dezechilibrarea soluţiei de carbonat. Primul nu poate avea loc 
decît la suprafaţa apei, cel de-al doilea numai sub nivelul apei.

1. Calcitul flotant. Într-un bazin cu apă saturată în carbonat, suprafaţa apei este zona în care 
poate avea loc cel mai uşor evaziunea dioxidului de carbon şi precipitarea carbonatului. Aceasta are loc 
sub forma unor pelicule extrem de subtili, de 0,1 -1 mm grosime şi pînă la 15 cm lungime ce plutesc pe 
apă din cauza tensiunii superficiale,  mai puternică decît  gravitaţia. La cea mai mică agitaţie a apei 
aceste plute de calcit cad la fund, unde se acumulează, putînd genera un strat de 30 cm grosime, ca de 
pildă în peştera Groshute (Nevada, S.U.A.).

Pelicula de calcit flotant poate să genereze forme secundare, precum portocalele de peşteră,  
formaţiuni sferice de pînă la 15 cm diametru de pelicule de calcit depuse în jurul unei impurităţi ce 
pluteau pe apă. Din cauza greutăţii crescînde cad pe fundul bazinului unde pot dobîndi şi un înveliş 
coraloid.

Dacă apa dintr-un bazin cu calcit flotant s-a scurs treptat, pelicula se depune pe fund formînd 
aşa-numiţii fulgi de zăpadă, formaţiuni ce au mai puţin de l mm grosime şi la care finele ace de calcit 
sînt crescute paralel cu suprafaţa apei.

Bulele de calcit, formate tot pe seama calcitului flotant, se prezintă ca sfere perfecte goale, de l 
—5 mm diametru, cu faţa netedă sau rugoasă din cauza macrocristalelor de calcit şi cu pereţii extrem 
de subţiri. Ele iau naştere datorită unei bule de aer ajunsă în bazin prin antrenare de către o picătură de 
apă căzută din tavan. În jurul bulei se strînge pelicula de calcit flotant închizînd-o complet. Bulele 
plutesc la început la suprafaţa bazinului, apoi cad lent pe fund, unde pot să se conserve ca atare mult 
timp, în ciuda fragilităţii extreme.

O altă formă ciudată o constituie triunghiurile de calcit, constituite din baghete de calcit ce nu 
depăşesc l mm grosime şi care se dispun în triunghiuri echilaterale ce pot atinge 3—5 cm. Triunghiurile 
sînt de fapt nuclee de cristale în dezvoltare, formate la suprafaţa unei ape extrem de puţin adînci. Prin 
golirea  bazinului  de  apă,  ele  se  acumulează  aşa  cum se  vede  în  peştera  Grand-Roc  şi  în  avenul 
Preumeyssee din Franţa.

În sfîrşit, dacă la suprafaţa apei se formează nuclee de cristalizare,  dar ele nu apucă să se 
concentreze  pentru a  da o formă,  căzînd la fundul bazinului,  se  acumulează  calcit  spongios,  masă 
moale, puţin plastică, de carbonat de calciu neconsolidat. Aproape toate gururile active conţin astfel de 
acumulări, vizibile de pildă în gurul cu Floarea de Lotus din Peştera Urşilor. Dacă apa se scurge din 
bazin, masa se usucă devenind sfărîmicioasă şi pulverulentă la apăsare.

2.  Trotuarele  constituie  forma  cea  mai  spectaculoasă  a  calcitului  flotant  prin  amploarea 
depunerii.  Dacă  plutele  de  calcit  sînt  împinge  de  curenţi  slabi  pînă  la  pereţii  bazinului,  ele  aderă 
fixîndu-se  aici.  Dar  chiar  precipitarea  Carbonatului  de  calciu  este  favorizată  de prezenţa  pereţilor, 
aceştia constituind un punct de plecare pentru reacţiile chimice. Prin adăugiri succesive la exterior, ia 
naştere un strat de calcit gros de l —5 cm, ce proeminează mult peste apă formînd o prispă, un trotuar 
în  consolă în  lungul  pereţilor.  În  cazul  gururilor,  prispa  se  poate  întinde  de  la  buză  spre  interior, 
generînd gururile cu capac, menţionate anterior. Trotuarele sînt adesea destul de sonde pentru a susţine 



un om. Ele prezintă margini liniare, aşa cum se vede la Lacul de Cleştar din Topolniţa; de foarte multe 
ori ele sînt festonate, avînd tendinţa să ia forme circulare, probabil din necesităţi cristalografice (fig. 49 
a).

Trotuarele  nu  se  formează  numai  pe  marginile  pereţilor  bazinelor,  ci  pe  orice  element 
proeminent din apă şi care oferă calcitului flotant un sprijin pentru „ancorare". Aşa, de pildă, dacă o 
sală unde au crescut stalagmite este inundată de apă, din cauza unei prăbuşiri ce impiedică curgerea 
apei,  în  jurul  stalagmitelor  se  vor  forma,  la  nivelul  apei  stagnante,  trotuare  circulare,  aşa  cum se 
observă într-o frumos ornată sală din peştera Damanova (Slovacia, R. S. Cehoslovacă), unde un dom 
stalagmitic este înconjurat de un trotuar lat de 50 cm. Dacă apa se scurge apoi, stalagmitele rămîn cu un 
guler ce marchează vechiul nivel. Aceasta este o altă modalitate de formare a  stalagmitelor-sfeşnic 
despre care a mai fost vorba (fig. 49 b).

Peştera Cloşani oferă un extrem de frumos exemplu de trotuare şi stalagmite gulerate, cu atît 
mai spectaculoase, cu cît bazinele ce au fost ocupate de apă sînt tapisate cu cristale mari de calcit. Un 
alt  exemplu,  nu  mai  puţin  extraordinar,  dar  cu  un  peisaj  total  diferit,  poate  fi  dat  din  peştera 
Cottonwood (New Mexieo, SUA.), unde, într-o sală, se află la înălţimea de 1,5 m un brîu de trotuar cu 
marginile  festonate  rotund.  Sala  este  ocupată  de  circa  12  stalagmite  avînd  în  vîrf,  la  înălţimea 
trotuarului,  platouri circulare de 60—80 cm diametru.  Aspectul  este de sală de bar cu mese înalte 
printre care abia te strecori.

Dar  nu  numai  stalagmitele  prezintă  astfel  de  gulere,  ci  şi  stalactitele.  Dacă  o  galerie  cu 
stalactite este inundată şi se formează un lac al cărui nivel depăşeşte vîrfurile ţurţurilor, la suprafaţa 
apei  se formează mici trotuare,  de ordinul centimetrilor.  După scurgerea apei,  ele rămîn ca discuri 
orizontale, aflate în mod riguros la aceeaşi înălţime. Acestea sînt stalactitele cu plutitor sau stalactitele  
gulerale, (fig. 49 e), vizibile în peştera Cloşani. Dacă nivelul apei din bazin este oscilant, pe stalactite 
se depune calcit pe întregul interval de oscilaţie, dînd o îngroşate tubulară sau cu diametre variabile, în 
funcţie de timpul cît a stagnat apa la un anumit nivel. În acest fel iau naştere stalactitele miră, existente 
de asemenea în peşterii Cloşani.

Tot  o  separare  de calcit  la  suprafaţa  apei  unui  bazin cu apă  oscilantă  generează  frunzele 
parietale,  proeminenţe de calcit groase de l cm, adînci de 5 cm, putînd atinge lungimi de l m. Ele se 
dispun orizontal sau cu mică înclinare pe un perete unele peste altele, la distanţă nu mai mare de 10 cm. 
Marginile fiind puţin festonate şi lăsate, frunzele par nişte gururi întoarse, cu scobitura în jos. Formarea 
lor este pusă pe seama peliculelor de calcit ancorate de perete, fiind astfel nişte trotuare, dar generate de 
o apă cu nivel descendent lent.

Fig 49
3.  Macrocristalele.  Dintr-o  soluţie  saturată,  substanţa  dizolvată  poate  să  se  depună  prin 

cristalizare la cea mai mică schimbare a condiţiilor fizico-chimice ale soluţiei. Lucrul se întîmplă şi cu 
soluţiile  saturate  şi  suprasaturate  în  carbonat  de calciu dintr-un bazin.  Calcitul  în  acest  caz  are  la 
dispoziţie atît spaţiul în care să se desfăşoare, cît şi carbonat suficient pentru alimentare. Rezultatul 
constă  în  cristale  mari,  bine  individualizate,  ce  pot  atinge  şi  20  cm  lungime  şi  cu  o  dezvoltare 
cristalografică aproape perfectă,  cu alte cuvinte prezintă feţe şi muchii ce dau forme geometrice de 
romboedru, scaleoedru sau bipiramidă (fig. 49 d). Astfel de cristale, denumite „colţi de cîini", se pot 
îngemăna punînd în comun cîte o faţă, fapt ce poate duce la adevărate jerbe de cristale. Dacă apa se 
scurge din bazine, prezenţa lor indică nivelul pînă unde s-a ridicat ea. Cristale de calcit se depun pe 
marginile bazinelor, pe sub trotuare sau pe fund, prezentînd vîrfuri ascuţite. Una din cele mai bogate 
peşteri  din lume în  astfel  de formaţii  este  peştera  Cloşani,  unde mai multe  galerii  sînt  tapisate  cu 
cristale decimetrice de calcit ce au luat naştere în bazine, astăzi lipsite de apă.

Nu totdeauna din soluţiile saturate se depun cristale mari, individuale.  Uneori ia naştere o 
crustă formată din cristale de maximum l cm, alipite şi înghesuite, ce pot genera cel mult un relief 
mamelonat cu proeminenţe rotunjite de 3—10 cm diametru şi cel mult 5 cm relief. O astfel de crustă 
mamelonară  îmbracă  aproape  integral  cei  peste  100  km  de  galerii  înguste  şi  înalte  ale  Peşterii 
Bijuteriilor (Jewel Cave) din South IDakota (S.U.A.), conferindu-i un aspect extraordinar prin marea 
strălucire a pereţilor.

4. Perlele de bazin iau naştere pe fundul bazinelor sub acoperire complet de către apă, spre 
deosebire de perlele lustruite, rezultate din apa de picurare în mediu aerian. Perlele de bazin nu sînt 
totdeauna sferice, putînd fi şi uşor cilindrice, discoidale sau patratice. Ele sînt acumulate în cuiburi, 
uneori  de  sute  de  exemplare,  forma  fiind  condiţionată  de  perlele  vecine  cu  care  se  îmbucja.  De 
asemenea perlele de bazin nu sînt totdeauna lustruite, putînd să fie şi mate, rugoase sau poroase, într-un 
cuib, perlele pot să fie de mărimi diferite, de la diametre de 2 mm pînă la cîţiva centimetri, cele mai 
obişnuite de 1—3 cm.

Şi la perlele de bazin depunerea calcitului se face concentric, dar dintr-o masă coerentă de apă, 



nu din picurare.  Faptul  că nu precipită  o masă compactă de calcit  şi  depunerea  se face  pe nuclee 
individuale este pus pe seama forţelor de cristalizare în pături sferice, forţe ce reuşesc să împingă, de 
pildă,  o perlă  în sus, prin adăugare de calcit  în partea,  inferioară.  Rotaţia nu este necesară şi ar fi 
imposibil de conciliat cu formele de îmbucare unele în altele prezentate de unele perle.Diferenţa în ce 
priveşte aspectul  suprafeţei  este pusă pe seama circulaţiei  apei. Dacă apa formează doar o peliculă 
subţire cu circulaţie rapidă peste cuibul în care se află, iau naştere perle lucioase; dacă apa circulă mai 
lent şi este mai adîncă, iau naştere perle rugoase.

Perle de bazin sînt cunoscute în multe peşteri, cum ar fi Gheţarul Scărişoara, Măgura, Cloşani, 
Topolniţa, iar în trăinătate în peşterile Cocaliere, Carlsbad etc. De semnalat o peşteră mică de lîngă 
oraşul Nucet (munţii Bihor), unde e află un strat de aproape un metru grosime de perle sferice, rugoase.

e. Speleotemele necalcitice
Să nu ne închipuim că numai calcitul este constructor al splendorilor subterane şi că el deţine 

supremaţia absolută a acestor locuri. În afara lui mai apar şi alte substanţe ce îmbracă forme variate, 
contribuind în acest fel la completarea unor peisaje şi aşa foarte bogate.

1.  Montmilchul  este  una  din  cele  mai  frecvente  apariţii  în  subteran,  nu  foarte  iubită  de 
speologi din cauză că mînjeşte hainele ori aspreşte mîinile. Numele acestei formaţiuni are o istorie 
stranie, legată de faptul că în limba germană veche cuvintele lună şi munte au o pronunţie ce diferă 
doar printr-o consoană: mond şi respectiv mont. Iniţial numit “lapte de lună" (Mondmilch) de la peştera 
Mondloch (Gaura Lunii) din Elveţia, el s-a transformat cu timpul în „lapte de munte" (Montmilch), sub 
care se perpetuează şi astăzi. Termenul de lapte este oarecum justificat din cauza aspectului de pastă 
albă, moale, chiar fluidă ca laptele, său plastică şi păstoasă ca o brînză, cînd este îmbibată cu apă. 
Uscat, montmilchul formează acumulări masive ce au la suprafaţă un praf alb, inconsistent, care se ia 
pe mîini şi haine, greu de îndepărtat.

Montmilchul  este  o  substanţă  complexă,  ce  conţine cristale  microscopice  de  carbonaţi  de 
calciu şi 35—70% apă. Din partea solidă, 90% reprezintă calcitul, restul alţi carbonaţi de calciu mai 
rari, cum ar fi lublinit, hidromagnezit, huntit, la care se adaugă ceva argilă şi materie organică. În fapt 
studiile  foarte  detaliate  chimice,  spectrografice  şi  microscopice  au  evidenţiat  nu  mai  puţin  de  16 
substanţe  în  parte  la  constituirea  montmilchului,  fără  ca  prin  asta  să  se  fi  putut  rezolva  spinoasă 
problemă a genezei acestei enigmatice substanţe. Unii autori cred că montmilchul e formează direct, 
prin precipitare, fără să se poată preciza condiţiile ca dintr-o soluţie să se formeze speleoteme de calcit 
sau de montmilch; alţii cred că, dimpotrivă, montmichul este un produs do dezintegrare, de alterare a 
calcitului, iarăşi fără să poată preciza în ce condiţii. Ideea că în ambele procese un rol de seamă îl joacă 
bacteriile nu este de respins, dar urmează să fie demonstrată mai temeinic.

Chiar dacă nu se ştie cum se formează, montmilchul este o realitate ce îmbracă forme variate. 
Există stalactite şi stalagmite de montmilch asemănătoare cu cele de calcit, dar mai grosiere, mai puţin 
elegante  şi  de  dimensiuni  mai  mici.  Există  şi  scurgeri  parietale,  mai  ales  cascade,  ca  remarcabilă 
revărsare imaculată din Pojarul Poliţii. Interesant este faptul că pe montmilch se formează microgururi, 
atît stalactitele, cît şi stalagmitele şi scurgerile parietale fiind acoperite de astfel de mici vălurele.

2. Speleotemele aragonitice. Aragonitul este un carbonat de calciu (CaC03) care cristalizează 
ortorombic.  El  apare în peşteri  sub mai multe aspecte.  Unul este forma filiformă de cristale  foarte 
subţiri, sub un centimetru, şi lungi de cîţiva decimetri, curbate şi răsucite (fig. 50 a) formînd uneori o 
încîlceala sau gheme de mari dimensiuni. Celebră în astfel de formaţiuni este peştera Ochotinska din 
Slovacia. A doua formă este cea de ace scurte, de 1 —3 cm, şi groase de cîţiva milimetri, ce se dispun 
perpendicular pe stalactitele de calcit,  conferindu-le o adevărată îmbrăcăminte.  Astfel de formaţiuni 
caracterizează peştera Clamouse din Franţa. Sînt apoi cristalele lamelare ce se dispun divergent pe o 
axă formînd tufe şi brăduleţi de o mare bogăţie, aşa cum au fost în peştera din Valea Fagului (munţii 
Bihor), un unicat în lume.

Aragonitul este prezent şi în alte speleoteme, împreună cu calcitul, cum ar fi de pildă în perle, 
cristalictite, coralite, diverse tipuri de stalactite şi stalagmite.

3.  Speleotemele  de  sulfaţi.  După  carbonaţi,  ca  frecvenţă  în  peşteri  urmează  sulf  aţii, 
reprezentaţi  printr-un mare număr de minerale dintre care doar cîteva formează speleoteme de sine 
stătătoare, între acestea, gipsul (CaSO4•2H20) este cel mai frecvent, rar se găsesc însă şi formaţiuni de 
epsonit (MgSO4*7H20), mirabilit (Na2S04 • 10H20), iar foarte rar de pikeringit (MgAlS04 • 22H20) şi 
celestină (SrS04). Sulfaţii se depun în peşteri datorită evaporării, fapt pentru care ei sînt prezenţi mai 
ales  în golurile  uscate.  Gipsul  se formează  prin două procese:  (1)  prin antrenarea  lui  către  apa de 
infiltraţie din strate ce îl conţine ca atare situate deasupra calcarelor şi (2) prin oxidarea piritei conţinute 



în calcar, urmată de combinarea sulfului cu apa, pentru a da acid sulfuric, şi atacarea de către acid a 
calcarului, ceea are ca rezultat precipitarea sulfatului de calciu. Celelalte elemente (Mg, Na, Al) sînt 
aduse de apa de infiltraţie. Sulfaţii generează o mare varietate de forme, unele comune şi speleoteme, 
altele proprii lor.

Printre  formele  comune  sînt  stalactitele,  caracterizate  prin  pereţi  ondulaţi,  cu  noduri  şi 
constricţii, creşteri asimetrice şi forme neregulate. Stalactitele de gips ajung şi la 3 m lungime, au canal 
central  şi  sînt  opace.  În  peştera  Gottonwood din New Mexico (S.U.A.)  se  găseşte  un extraordinar 
candelabru  cu  o  tijă  de  2  m şi  braţe  orizontale  de  (peste  l  m formate  din  cristale  mari  de  gips. 
Stalactitele de epsomit  ating l  m şi sînt  netede şi  strălucitoare,  cele  de mirabflit  sînt mai scurte  şi 
complet  transparente.  În peştera Diana, de la Băile Herculane,  au fost descoperite  stalactite scurte, 
opace, de pikeringit prezentînd un caracter cu totul ieşit din comun, sînt flexibile, în ciuda grosimii de 
mai mulţi centimetri. El este depus dintr-o apă de 60°C.

Stalagmitele sînt de asemenea frecvente, ca mase neregulate sau forme cilindrice neregulate. 
În peştera Gottonwood se află un dom stalagmitic de mai bine de 2 m înălţime format din epsomit, iar 
în peşterile din Flint Ridge (Kentucky, S.U.A.) stalagmite mici (sub 5 cm) de mirabilit transparent ca 
sticla.

Tot dintre formele comune sînt şi  scurgerile parietale,  asemănătoare celor calcitice, dar mai 
neregulate, precum şi cruste, aninate de pereţii unor galerii uscate, ca de pildă în Mammoth Cave, unde 
au fost şi explorate. Celestina apare sub formă de cruste albastre de cîţiva metri lungime în Cumberland 
Cave (Tennesse, S.U.A.) şi Floyd Collins Crystal Cave (S.U.A.).

Mai interesante decît formele comune sînt cele proprii speleotemelor de sulfaţi, între acestea 
sînt în primul rînd speleotemele fibroase, formate din cristale alungite sub 0,5 mm în diametru, asociate 
în lame, şuviţe sau mase mai compacte. Există o mare varietate de forme generate de asocierea fibrelor 
de sulfaţi.  Aşa sînt  florile de peşteră,  denumite şi  oulofolite  constituite  din „petale"  de 0,5 -2 cm 
lărgime şi cîţiva decimetri (putînd ajunge la l m) lungime (fig. 50 b), desfăcute radiar dintr-un centru, 
formînd inflorescenţe ce seamănă cu florile de crizanteme, aşa cum se întîlnesc în Peştera Vîntului 
(munţii Pădurea Craiului) sau în peştera Tăuşoare (munţii Rodnei). Există flori de gips, eposmit şi 
mirabilit, diferenţa fiind numai în coloraţie şi transparenţa cristalelor. Fibre mai scurte (l cm şi grosime 
l mm) împreunate în mase generează bumbacul de peşteră, cu fire încîlcite formînd un fel de pîslă din 
care ies capete de cristale. El poate forma emisfere denumite  bulgări de zăpadă,  cum se găsesc pe 
tavanul  unei  săli  din Mammoth Cave,  purtînd dealtfel  chiar  acest  nume. Dacă fibrele  sînt  lungi şi 
împletite rezultă o  frînghie de peşteră,  formaţiune ciudată ce atîrnă din tavanul peşterii Silent Rivor 
(Arizona, S.U.A.). Ea prezintă, pe o lungime de 1 m, 30 de toroane şi un colac pe podea.

Fig 50
Şi mai extraordinare sînt  formele aciculare,  la care cristalele sînt foarte lungi, constituie de 

obicei din două cristale alipite (macle). Firele de păr de peşteră atîrnă din tavan, puţind atinge şi 2 m 
lungime, cu o grosime de doar 0,5 mm;  acele de peşteră  cresc din podea, putînd atinge şi ele cîţiva 
decimetri lungime, (fig. 50 c). Cristalele sînt extrem de fragile şi flexibile, vibrînd pînă şi la vorbire. 
Astfel de fire se găsesc în Cigalere (Pirinei, Franţa), în Cottonwood, Mammoth tHave etc. O varietate a 
acelor o reprezintă  iarba de peşteră,  formată din mănunchiuri de 10 —20 cm lungime ce sugerează 
tufele  de  iarbă  de  stepă,  caracteristică  la  exterior  locurilor  desertice  în  care,  la  interior,  apare 
formaţiunea.

De amintit încă o formă ciudată de cristale de gips, săbiile de peşteră, cristalele gigantice, de 2
—3 m lungime şi 10—30 cm lăţime, ascuţite la vîrf şi cu muchii tranşante, transparente sau opace, cum 
s-au găsit de pildă în Peştera Săbiilor (Nazca, Mexic).

Cu excepţia ultimului tip de speleotemă, format subacvatic prin precipitare direct din soluţie, 
celelalte forme sînt rezultat e din circnlaţia pe fisuri a opei încărcată cu sulfaţi şi ieşirea ei pe orificii 
extrem de mici împinse de presiunea apei, cristalele sunt forţate să treacă prin spaţii submilimetrice 
care le „laminează" conferindu-le aspectul filiform.

4. Speleotemele limonitice se datorează prezenţei, în apropierea unei peşteri, a acumulărilor de 
hidroxid de fier (HFeO2*HH2O) din care apa se încarcă cu limonitul pe care-l depune apoi în subteran. 
Nu este vorba numai de limonitul prezent în calcit, ca accesoriu, colorîndu-1 în galben, portocaliu sau 
brun,  ci  de  depunerile  masive,  constituite  integral  din  limonit.  Acestea  sînt  stalactite,  mai  rar 
stalagmite, de 2—6 cm grosime şi lungime pînă la 60 cm, portocalii, brune sau roşii şi cu suprafaţă 
netedă, metalică sau pămîntoasă. Speleoteme de limonit au fost găsite în mai multe peşteri de calcar din 
S.U.A.,  iar  în  ţară  la  noi  în  peşterile  din  Negoiul  Românesc  (din  munţii  Călimani)  unde  formau 
frumoase  decoraţiuni,  dispărute  astăzi  din  cauza  exploatărilor  miniere  din  acest  masiv.  Ele  sînt 
cunoscute şi din vechi galerii de mină, ceea ce arată că formarea lor este relativ rapidă.



5. Speleotemele de fosfaţi sînt rare,  deşi fosfaţii sînt frecvenţi în peşteri, dar sub formă de 
mase  amorfe,  provenind  din  oasele  de  urs  de  peşteră  şi  din  guano.  Dintre  numeroasele  minerale 
fosfatice  (de  pildă  brushit,  crandalit,  fluorapatit,  monetit,  tinticit  şi  ardealit,  ultimul  descris  pentru 
prima  dată  din  Peştera  Cioclovina  din  Carpaţii  Meridionali)  doar  unul  a  fost  descoperit  formînd 
speleoteme, şi anume dahlitul. El este un fosfat de calciu hidratat găsit în Peştera Muierii, într-un culoar 
inferior în care a ajuns adus de apa de infiltraţie ce a spălat oase de urs aflate într-un culoar superior. 
Speleotemele de dahlit sînt stalagmite, stalactite, precum şi scurgeri parietale şi de podea, de o formă 
obişnuită calcitu lui, dar de o intensă coloraţie roşie, portocalie, gălbuie şi verzuie, ce conferă sălii în 
care se găsesc un aspect feeric.

6. Speleotemele de sare sînt cunoscute la noi doar din peşterile săpate în sare sau din vechi 
saline. Din prima categorie fac parte stalactitele din peşterile de la Moledic (judeţul Buzău), iar din a 
doua categorie cele de la Ocna Mureş în ambele cazuri este vorba de stalactite relativ subţiri (2 —6 cm 
diametru) dar putînd depăşi 1 m lungime. Ele au suprafeţele ondulate neregulate din cauza cristalelor 
mari şi au caracteristic coturi bruşte pe care le fac deviind de la verticală, pentru a reveni apoi iar la 
verticală în străinătate sînt cunoscute şi alte forme, precum stilolite (stalactite macaroană), stalagmite şi 
planşee de podea extrem de frumoase fire şi corzi de tipul celor constînd gips sau aragonit, ultimele 
dintr-o peşteră din S.U.A. săpată în calcare.

Speleotemele de gheaţă sînt singurele cunoscute şi la suprafaţa Pămîntului, unde stalactitele 
poartă numele de ţurţuri. În peşteri, gheaţa este relativ frecventă şi ea formează adesea speleoteme. 
Desigur, aici nu mai este vorba implicate reacţii chimice, ci pur şi simplu de o temperatură redusă ce 
face ca apa să treacă din stare fluidă în stare solidă. În subteran există stalactite, dar mai ales stalagmite 
măreaţă,  frumoase  exemple  oferind  sală  Biserica  Moţului  de  la  Gheţarul  Scărişoara.  Există  apoi 
depuneri parietale, cascade de gheată, iar pe ele sînt prezente uneori microgururi.

Un studiu interesant efectuat asupra stalagmitelor de gheaţă din Scărişoara a permis să se tragă 
unele concluzii de ordin general în ce priveşte formaţiunile de picurare. Astfel, stalagmitele prezintă 
umflături,  separate  de  porţiuni  mai  subţiri,  ele  reflectînd  variaţii  în  aportul  de  apă  de  la  exterior. 
Urmărirea timp de mai mulţi  ani  a formaţiunilor a făcut  posibilă  corelarea  etapelor  de creştere  cu 
factorii climatici, în sensul că umflăturile corespund temperaturilor mai ridicate, iar gîtuirile celor mai 
coborîte,  ceea  ce  a  dus  la  stabilirea  unor  curbe  termice  pe  timpul  creşterii  lor.  Extinse  şi  la  alte 
formaţiuni,  concluziile  determinate  pe  gheaţă  pot  duce  la  o  mai  bună  înţelegere  a  formării 
speleotemelor în general, avînd în vedere că acele de gheaţă, cu viaţa mult mai scurtă, repetă, la o scară 
de timp cu mult mai mică, ceea ce se întîmplă şi cu depunerea calcitului, la scară mai mare.

f. Cîteva elemente dinamice care influenţează dezvoltarea speleotemelor
Speleotemele  despre  care  am  vorbit  pînă  acum  se  formează  în  condiţii  „normale"  în  ce 

priveşte  dinamica  factorilor  de  mediu  subteran.  Există  însă  cazuri  cînd  intervin  perturbaţii  ce  le 
influenţează dezvoltarea, mergînd pînă la deformarea şi distrugerea lor. Să examinăm cîteva procese de 
acest fel.

1. Curenţii de aer. Anemolitele sînt speleoteme de picurare deformate de curenţii de aer din 
peşteră. Desigur, nu trebuie să ne imaginăm că un curent de aer ar putea deforma şi Strîmba o stalactită 
sau stalagmită consolidată. Un curent slab de aer poate în schimb influenţa creşterea prin favorizarea 
evaziunii dioxidului de carbon sau chiar evaporarea soluţiei într-o parte. Să ne imaginăm că o stalactită 
de tipul 2, adică de creştere prin prelungirea la exterior a apei, este atinsă de un slab curent de aer. În 
partea  de  unde vine curentul,  depunerea  carbonatului  va fi  favorizată  şi  acolo va creşte  măi  mult 
concreţiunea.  Dacă  curentul  este  persistent,  cu  timpul  stalactita  va  creşte  recurbată  spre direcţia 
curentului de aer, aşa cum se poate vedea în peştera Meziad.

Dacă luăm acum cazul stalagmitelor şi ne imaginăm un curent de aer ceva mai puternic, el va 
face ca traiectoria de cădere a picăturii de apă să fie deviată şi să descrie o curbă, înălţarea stalagmitei 
face ca ea să „prindă" picăturile la înălţimi tot mai mari; or, cum picăturile vin pe o traiectorie curbă,  
stalagmita ar trebui să ia aceeaşi formă. În realitate depunerea calcitului făcîndu-se pe platoul apical al 
coloanei, se face pe tranşe orizontale, din care cele mai de sus se află deviate în direcţia curentului. În 
felul acesta nu ia naştere o stalagmită curbată, ci una „în şicană", adică cu tranşe orizontale deplasate 
lateral din ce în ce mai mult. Nu este vorba deci de un turn din Pisa, ci de un teanc de cărţi puse unele 
peste celelalte din care cartea mai de sus o depăşeşte lateral pe cea de dedesubt. Şi aceasta se întîmplă 
pînă  ce  formaţiunea,  din  cauza  depăşirii  prea  mult  a  bazei  de  susţinere,  se  dezechilibrează  şi  se 
răstoarnă.  Astfel de formaţiuni deviate lateral  pot fi  văzute în sala din faţa Barierei  Palmierilor din 
Peştera Măgura.

Curenţii  de aer  joacă un rol important  şi  în dezvoltarea altor tipuri  de speleoteme. Astfel, 



aragonitul se depune pe stalactite totdeauna pe partea bătută de curent, iar rolul curenţilor în formarea 
cristalicitelor a fost menţionat deja.

2.  Ruperea  gravitaţională  a  speleotemelor  este  un  fenomen  natural  şi  de  aceea  nu  toate 
stalagmitele  lipsă  sau  căzute  dintr-o  peşteră  trebuie  puse  pe  seama  vizitatorilor!  De acest  fapt  se 
conving  exploratorii  ce  pătrund  în  săli  şi  galerii  încă  nevizitate  şi  unde  găsesc,  totuşi,  pe  podea, 
stalactite şi stalagmite căzute, între acestea victimele cele mai frecvente sînt stilolitele (macaroanele) 
care din cauza greutăţii lor proprii, se rup şi cad. Alteori ele se înfundă cu argilă sau cu un fragment 
solid, astfel că apa nu mai circulă prin ele, presiunea prea mare determinînd ruperea lor.

Al doilea tip de prăbuşiri se află la celălalt capăt al scării de greutate a stalactitelor. Este vorba 
de imensele formaţiuni de calcit de tipul clopotelor ce împodobesc tavanele sălilor şi marilor galerii şi 
care, depăşind o anumită greutate, de ordinul tonelor, se prăbuşesc. Astfel de formaţiuni masive se pot 
vedea în numeroase peşteri, cum ar fi Măgura, Topolniţa sau Comarnic.

3. Alunecările de teren constituie o altă cauză a ruperii speleotemelor. Desigur, nu este vorba 
de alunecări de teren destructive, violente, aşa cum cunoaştem la suprafaţa pămîntului, ci de alunecări 
de mică amploare, lente, ceea ce în literatura anglo-americană poartă numele de soil creep, adică „tîrîre 
a solului". Deplasarea are loc, dacă există un strat de argilă ce tapisează podeaua golurilor subterane şi 
pe care au crescut stalagmite sau s-a format o crustă calcitică. Dacă apa ajunge la argilă, o înmoaie şi 
alunecă lent, determinînd ruperea crustei ce o îmbracă.  Există două frumoase exemple de astfel de 
ruperi: în Gheţarul de la Vîrtop panta care urcă din sala de jos spre partea terminală a peşterii este 
acoperită de o crustă calcitică de 5-10 cm grosime, ruptă în bucăţi din cauza alunecării stratului de 
argilă de dedesubt.  În peştera Topolniţa,  în Galeria  Racoviţă,  înaintea Lacului  de Cleştar există pe 
dreapta un dom mare format din pături alternative de argilă şi crustă calcitică. Crusta superioară este 
ruptă în dale din cauza alunecării stratului de argilă de dedesubt.

Un alt tip este o interesantă rupere observabilă în Rezervaţia Mare din Gheţarul Scărişoara. Şi 
aici substratul, o crustă calcitică înclinată la 40° a alunecat, antrenînd tot e era pe ea. Or, deasupra era o 
coloană stalacto-stalagmitică care, din cauza deplasării bazei, s-a rupt, cele două capete ale coloanei 
fiind deplasate cu un centimetru.

4. Cutremurele de pămînt constituie un alt agent ce poate duce la ruperea speleotemelor. Nu 
este exclus ca marile clopote şi baldachine întîlnite pe podeaua unor peşteri să se fi desprins în urma 
unui astfel de cataclism, dar aceasta este numai o presupunere. Cu mai multă, certitudine putem atribui 
unui atare fenomen ruperea sistemică a coloanelor, aşa cum se observă în Galeria Racoviţă din peştera 
Topolniţa unde, sub o surplombă, există circa 10 coloane rupte toate la acelaşi nivel faţă de podea şi cu 
deplasare în aceeaşi  direcţie.  Terenul fiind orizontal este greu a invoca în acest caz o alunecare de 
teren. De asemenea, există peşteri în care primii exploratori au descoperit solul acoperit cu o puzderie 
de stalactite (nu doar stilolite, ci şi formaţiuni groase) indicînd o desprindere simultană. De asemenea 
au  fost  întîlnite  cazuri  cînd  pe  podea  se  găseau  numeroase  stalagmite  răsturnate,  toate  în  aceeaşi 
direcţie, şi care au fost atribuite unui seism. Au existat chiar oameni de ştiinţă ce au calculat pe această 
bază direcţia undei de şoc şi au încercat să stabilească epicentrul. Pentru astfel de interpretări trebuie 
însă ca să se regăsească fenomenul în mai multe peşteri din aceeaşi regiune.

6. SFÎRŞITUL LUMII SUBTERANE

O peşteră este un gol subteran natural ce poate să dispară în două modalităţi: să nu mai fie un 
gol sau să nu mai fie subteran. Primul caz înseamnă dispariţia lui prin umplere, în cel de-al doilea, 
prăbuşirea tavanului, astfel ca fostul gol subteran să ajungă la lumina zilei.

A. Umplerea golurilor subterane

Există mai multe modalităţi de umplere a unui gol subteran gata format prin depuneri chimice, 
detritice sau organice. Pe primele le-am examinat în mare detaliu, căci ele sînt cele ce conferă lumii 
subterane atracţie, frumuseţe şi originalitate. Speleotemele trebuie privite efectiv ca o umplere a golului 
subteran,  pe  care  îl  diminuează  uneori  parţial,  lăsînd  spaţiul  necesar  pentru  a-1  admira,  uneori 
umplîndu-l însă complet, în aşa măsură încît nimeni nu mai este capabil să treacă de umpluturi. Şi, din 
păcate,  se cunosc atîtea şi atîtea peşteri  terminate cu cîte o scurgere parietală masivă, frumoasă ca 
sculptură de detaliu, dar care înseamnă un sfîrşit definitiv pentru înaintare. Despre toate acestea a fost 
deja  vorba.  Să  ne  concentram  acum atenţia  asupra  celorlalte  tipuri  de  umpluturi,  cele  detritice  şi 
organice.



a. Umpluturile detritice
Numele vine de la cuvîntul detritus, ce înseamnă rest, rămăşiţă. Este vorba de rămăşiţele unor 

roci  preexistente,  sfărîmate,  îmbucătăţite  şi  depuse  apoi  în  alt  loc  decît  cel  de  origine,  deci  de 
sedimente,  studiul  lor  constituind  o  ramură  importantă  a  speologiei  ştiinţifice,  sedimentologia 
peşterilor.

Sedimentele din peşteri pot fi privite din diverse puncte de vedere. În primul rînd ca origine se 
deosebesc  sedimente  alohtone,  provenind  din  afara  peşterilor,  aduse  în  ea,  de  pildă,  de  rîuri,  şi 
sedimente  autohtone,  provenind  din  acea  peşteră,  adică  din  calcarul  ce  delimitează  golul,  sau  din 
speleotome.

Intre elementele autohtone sînt frecvente cuarţitele, rocile eruptive şi şisturile cristaline, dar 
pot  fi  şi  calcare,  altele  decît  cele  provenind  din  peştera  respectivă.  Tot  aşa  există  roci  cuarţitice 
autohtone, ştiut fiind că unele calcare conţin astfel  de roci  în cuprinsul  lor (de pildă silexurile din 
peştera Comarnic).

O  altă  clasificare  a  sedimentelor  din  peşteri  se  poate  face  după  faptul  dacă  elementele 
componente  sînt  angulare,  adică  colţuroase,  sau au fost  rotunjite  de către  apa  prin  transport,  fapt 
important, căci ne lasă să desluşim dacă ele provin de aproape (cele angulare) sau dacă vin de departe 
(cele rotunjite), fiind transportate de un rîu subteran. În această privinţă au fost efectuate numeroase 
calcule ce au arătat că la exterior fragmentele de calcar sînt rotunjite prin frecare după un parcurs de i  
—5 km; în subteran însă condiţiile de curgere a apei fiind diferite (curgerea forţată prin tuburi închise, 
apropierea pereţilor determinînd strîmtori unde se măreşte viteza de curgere a apei), ele pot fi rotunjite 
după numai 100 -200 m.

Un  alt  criteriu  de  clasificare  al  sedimentelor  din  peşteri  este  cel  al  mărimii  (lungimea  şi 
diametrul particulelor),  putîndu-se distinge în acest  sens mai multe clase dimensionale (1)  psefitele  
grosiere sînt reprezentate prin blocuri ce depăşesc 0,5 m şi care pot proveni fie din incaziune (ele pot 
avea mai mulţi metri în lungime sau diametru) sau pot fi transportate de apă (între 0,5—1 m diametru). 
Blocurile de incaziune sînt angulare, dar pot fi rotunjite, dacă erau aflat pe traseul unui rîu subteran, iar 
apa, trecînd peste ele, le-a tocit muchiile şi colţurile. Astfel de blocuri se văd pe traseul subteran al 
Cetăţilor Ponorului sau în Şura Mare (munţii Sebeş) şi, în general, în toate rîurile subterane cu debit 
mare şi spaţii subterane considerabile. (2) Psefitele, au elemente între 5—50 mm şi ele pot fi rulate sau 
angulare.  Dacă  sînt  angulare  poartă  numele  de  pietriş,  iar  dacă  sînt  rotunjite,  pe  cel  de  prundiş.  
Elementele componente luate individual sînt în primul caz  pietrele,  în al doilea caz  galeţii  (termen 
provenind  din  limba franceză,  adoptat  în  lipsa  unuia  românesc).  (3)  Psamite  sînt  nisipurile  ce  au 
dimensiuni  între  0,05—2 mm;  la  ele  rularea  este  greu  de  determinat  fără  microscop.  (4)  Siltitele  
reprezintă praful ce are dimensiuni între 0,05—0,002 mm. (5) Felitele formează argilele, cu particulele 
sub  0,002  mm.  Clasificarea  sedimentelor  după  mărimea  particulelor  (după  granulometrie)  permite 
cercetări interesante în ce priveşte puterea de transport a apei şi deci condiţiile climatice existente în 
timpul depunerii lor.

Clasificarea cea mai utilă a sedimentelor din peşteri este însă cea genetică, ce ţine seama de 
agentul precumpănitor care a dat naştere detritusului. Se separă în acest sens trei mari grupe: sedimente 
gravitaţionale (detritusul de incaziune şi conurile de dejecţie), aluvionare (prundişul) şi reziduale (în 
general depunerile politice).

1. Detritusul de incaziune este extrem de frecvent, fiind vizibil mai ales în galeriile şi sălile 
fosile. În galeriile active blocurile şi pietrele prăbuşite fiind luate de apă şi rotunjite, ele nu mai pot fi 
recunoscute şi considerate ca atare. După formă se deosebesc blocuri, lespezi, plăci, aşchii şi granule, 
iar dimensional ele variază de la granule de nisip la blocuri de mai mulţi metri cubi. Cauza formării 
detritusului de incaziune este de natură fizică şi chimică. Formarea detritusului de incaziune începe cu 
o litofracţie (spargerea rocii, respectiv a calcarului ce adăposteşte peştera) ce poate fi de natură fizică şi 
chimică. Litofracţia fizică are loc mai ales la gura peşterilor, unde pe fisuri pătrunde apa care iarna 
îngheaţă, spărgînd roca prin presiunea determinată de mărirea de volum. Procesul, denumit gelifractie,  
face ca la gura peşterilor să existe totdeauna o acumulare de detritus angular iar gura să fie mai mare,  
spre deosebire de partea ce urmează,  strînsă sub formă de pîlnie,  deoarece influenţa insolaţiei  şi  a 
îngheţului diminuează. O altă cauză a litofracţiei este decom-presiunea ce face ca în tavanul unui gol 
subteran să fie eliminate tranşele de calcar aflate dincolo de liniile de forţă, de unde rezultă o boltă 
rotunjită, întîlnită la multe guri de peşteri.

Cele de mai sus sînt valabile şi pentru galerii şi săli, unde de asemenea abundă detritusul de 
incaziune provenit din prăbuşirea porţiunilor de boltă neechilibrată. Aici însă procesul nu mai este pur 
fizic,  ci  la  desprinderea  blocurilor  intervine  şi  dizolvarea  chimică  a  fisurilor  care  le  mărginesc, 
determinînd dislocarea lor lentă pînă la desprindere şi prăbuşire. Am vorbit deja despre acest proces 



cînd am prezentat formele de incaziune.
Cînd se analizează natura sedimentelor dintr-o galerie să nu se uite, în sfîrşit, că din detritusul 

de  incaziune  fac  parte  şi  toate  resturile  de  speleoteme  prăbuşite  contribuind  la  umplerea  golului 
subteran.

2. Conurile de dejecţie reprezintă acumulările detritice aflate la gura unui canal de aducţiune. 
Cele mai banale se găsesc la baza avenelor, unde este evident că se acumulează toate materialele căzute 
blocuri de rocă, resturi vegetale şi de activitate umană. Mai interesante sînt insă acumulările de blocuri 
şi pietre aflate la intersecţia a două galerii situate la nivele diferite sau în locul unde o fisură debuşează 
într-o galerie. În general din golul situat la înălţime mai mare se scurge către cel inferior un „torent de 
blocuri", fără ca apa să participe direct. Aşa, de pildă, în Sala Mare din peştera Topolniţa debuşează 
Galeria Urşilor, aflată cu 30 m mai sus, legătura făcînd-o un topogan de blocuri, pietriş şi nisip înclinat 
la 45°. Dar chiar Sala Mare se continuă în jos cu Galeria Uriaşilor, denumită astfel din cauza blocurilor 
gigantice (de mai mulţi metri cubi uneori) ce coboară în Sala Confluenţelor aflată cu 40 m mai jos. Şi 
cînd spunem „coboară" înţelegem de fapt un grohotiş, un adevărat rîu de blocuri şi pietre, acumulate 
doar sub influenţa gravitaţiei, fără intervenţia nici unei ape. 

Un alt tip de conuri de dejecţie se găseşte în galeria aval a Cetăţilor Ponorului, unde din loc în 
loc apare cîte o acumulare de pietre, plăci de calcar, nisip şi argilă roşie, relativ înclinată (panta de 45°). 
lipită de perete, la peste 20 m diferenţă de nivel. Tot timpul eşti tentat să crezi că acolo, sus vei da de o 
galerie laterală, dar urcuşul anevoios se dovedeşte inutil căci nu se află decît cel mult cîte o fisură de 
unde se scurge întregul grohotiş uscat.  Prezenţa unui astfel  de canal  de aducţiune ne determină să 
numim aceste formaţiuni conuri de dejecţie şi nu pur şi simplu grohotişuri, deşi există cazuri în care. În 
lipsa unui atare canal, ultimul termen ar fi mai potrivit.

3. Depunerile aluvionare sînt cele mai importante sedimente, căci duc în final cel mai sigur la 
umplerea completă a golurilor subterane.  Prin aluviuni se înţeleg materialele  transportate  de apă şi 
depuse de ea. Spre deosebire, deci, de depozitele gravitaţionale, la care doar gravitaţia joacă rolul de 
transport şi sedimentare, aici rolul este preluat de apa curgătoare. Ca atare depozitele aluvionare sînt 
totdeauna rulate, pot să aibă o origine alohtonă şi corespund ca dimensiuni puterii de transport a apei.

Aluviunile pot umple complet golurile subterane, fapt observabil în diverse peşteri. Astfel, în 
peştera Măgura, la intrarea în Galeria Amforelor, se observă că tavanul nu este constituit din calcar 
solid, ci dintr-o brecie, adică o acumulare de blocuri şi galeţi de calcar, ce pot atinge şi 30 cm lungime, 
prinşi într-o pastă argiloasă roşie, o matrice care,  dacă este bine consolidată, formează un adevărat 
ciment.  Ea  nu  este  altceva  decît  umplutura  unui  vechi  galerii  de  peşteră,  ce  a  fost  întîmplător 
intersectată de galeria peşterii actuale. Astfel de brecii se întîlnesc şi în Galeria cu Ploaie din Avenul 
din Şesuri, în peştera de la Româneşti (munţii Poiana Ruscă) etc.

O altă dovadă a umplerii complete a unor goluri subterane cu aluviuni ne-a oferit-o peştera de 
la Căput (munţii  Bihor)  unde la prima explorare am cartat  un sistem de galerii  prin care se putea 
circula, în ciuda unor strate groase de aluviuni ce acopereau podeaua. Revenind apoi după circa 10 ani 
am constatat cu uimire că peştera nu mai corespundea cu vechea topografie, deoarece galeriile cartate 
se umplujseră complet cu aluviuni, în schimb se deschiseseră altele, ce fuseseră inaccesibile şi închise 
prima dată.

Înfundarea  galeriilor  cu  aluviuni  reprezintă  un  caz  extrem  de  frecvent  şi  cu  el  se  poate 
considera  încheiată  viaţa  unei  peşteri.  Pentru  noi,  observatori  ai  lumii  subterane,  el  nu  ne  mai 
interesează, în schimb aluviunile din galeriile încă accesibile sînt de un mare interes, căci ele ne pot dă 
multe informaţii asupra trecutului peşterii. Aceasta pe baza unei legi generale ce spune că mărimea 
granulelor, pe care le poate transporta o apă curgătoare, depinde de viteza acesteia, relaţie exprimată şi 
matematic. Lucrurile nu sînt însă simple, căci s-a constatat că o altă viteză a apei este necesară pentru a 
smulge dintr-un sediment deja depus nişte granule, alta pentru a le transporta, şi alta pentru a le depune, 
vitezele variind şi cu dimensiunea particulelor.

În interpretarea aluviunilor din peşteri trebuie să se ţină seama şi de o altă lege a curgerii, şi 
anume aceea că viteza unei ape depinde de debit şi de secţiunea canalului, adică de spaţiul pe care îl are 
la îndemînă. Faptul este important, căci diferenţiază din punct de vedere al vitezei curgerea cu nivel 
liber de cea sub presiune. Astfel, dacă într-o galerie cu nivel liber intervine a viitură, nivelul apei va 
creşte mai puţin decît într-o galerie cu curgere sub presiune, unde creşterea debitului poate duce la o 
considerabilă mărire a puterii de transport a apei, deci la posibilitatea de transport a unor sedimente mai 
mari. De aceea într-o galerie de curgere sub presiune, o viitură duce, de exemplu, la sedimentarea peste 
nisipuri fine,  a unui strat  de nisipuri  mai grosiere,  urmat din nou de nisipuri  fine.  Din examinarea 
alternanţei de strate fine şi grosiere se vor putea deduce ritmurile de viitură.

Un  alt  caz  îl  prezintă  schimbarea  granulometriei  aluviunilor  odată  cu  modificarea  pantei. 



Astfel, în sifoane, adică în galeriile în U care la viituri ajung să fie. inundate, în ramura din amonte 
(descendentă) sînt aduse şi depuse aluviuni grosiere,  iar în ramura din aval (ascendentă),  cele fine, 
pentru ca dincolo de sifon să curgă apă decantată ce spală podeaua. În general materialul pelitic este 
ţinut în suspensie şi el se depune ultimul, ceea ce face ca nivelul maxim atins de apă să fie marcat de 
mînjirea pereţilor şi a blocurilor de către argilă, în timp ce patul, spălat în continuare de apă, să fie curat 
şi fără argilă. Ultimul fapt se observă cel mai bine la galeriile ce funcţionează ca „turnuri de echilibru" 
sub forma canalelor inundate la viituri de către ape ce urcă de la nivele inferioare. Un astfel de caz îl 
prezintă Peştera de la Pod (podişul Mehedinţi), în general seacă, dar care, la viituri, este invadată de 
apă ce vine dintr-o galerie inferioară prin cîteva canale verticale. Ea formează în peşteră un mare lac, ce 
se scurge apoi cu greu, lăsînd în urmă o considerabilă cantitate de argilă. Decantată anevoie, ea creşte 
cantitativ şi granulometric spre partea inferioară a spaţiilor ocupate de apă. Astfel de depozite ne permit 
să urmărim sistemul de inundare şi de drenaj al galeriilor sub fosile.

Şi o strîmtoare modifică sedimentarea în subteran, căci ea permite transportarea unor aluviuni 
mai grosiere. Să ne imaginăm că înaintea unei strîmtori se află depuse aluviuni, atît de grosiere încît 
viteza nu mai permite transportul lor. O mică viitură le poate mobiliza pentru un scurt transport, dar 
apa, intrînd în strîmtoare, îşi măreşte viteza, putînd să le ducă apoi la mare distanţă, depunîndu-le după 
ce spaţiul se lărgeşte.  În felul acesta se formează o depunere alungită de aluviuni mai grosiere sub 
forma de “spinare de rechin", formaţiune întîlnită de pildă în peştera Bulba (podişul Mehedinţi).

În  încheiere  să ne oprim asupra încă unui aspect  interesant  pe care-l prezintă acumulările 
aluvionare, alternanţa pe verticală a formaţiunilor sedimentare dintr-o peşteră. În unele galerii, cum ar 
fi în peştera Tăuşoare, se văd în secţiune transversală depozite aluvionare, în care alternează strate cu 
elemente fine şi grosiere. Depozitele fine indică o apă domoală, iar cele grosiere o apă mai rapidă. Apa 
domoală rezultă dintr-un debit mare ce a închis într-o strîmtoare drenajul, determinînd o acumulare 
regresivă într-un lac, unde a avut loc o sedimentare lentă, de particule fine, O apă rapidă înseamnă apă 
mai puţină dar care, avînd căile libere, s-a repezit năvalnic să curgă la vale, antrenînd cu ea depozitele 
mai grosiere.  Or,  privind condiţiile existente în trecutul geologic al ultimilor zeci  de mii de ani se 
constată că apă puţină a existat în perioadele glaciare,  cînd era în general  secetă,  iar în perioadele 
interglaciare,  un  climat  general  pluvios,  cu  abudenţă  de  apă.  Aşadar,  stratele  grosiere  reprezintă 
depozite glaciare, iar cele fine depozite interglaciare.

Astfel de alternanţe climatice se observă şi la gura peşterilor, unde climatul glaciar genera 
gelifracte mai multe şi mai mari decît în perioadele interglaciare, cînd ele erau mai mici şi mai puţin 
numeroase.

La astfel de exerciţii de datare a fenomenelor din peşteră se pot adăuga şi alte constatări. În 
timpul secetelor glaciare în peşteri pătrundea apă de infiltraţie puţină, fapt pentru care au fost depuneri 
calcitice  reduse,  în  timp  ce  în  perioadele  pluvioase,  interglaciare,  formarea  speleotemelor  a  fost 
favorizată  şi  au luat  naştere  cruste  calcitice  groase.  Alternanţa  de depozite  grosiere  şi  de depozite 
calcitice indică aşadar tot alternanţele climatice de la exterior, ilustrate în mod admirabil în peşteri.

Cele de mai sus sînt doar cîteva exemple menite să arate cît de interesantă este sedimentologia 
depozitelor aluvionare din peşteri, aparent atît de banale, dar atît de bogate în documente ale trecutului, 
ce nu aşteaptă decît să fie dezlegate.

4. Depunerile pelitice Acumulările de argilă au format obiectul unor mari controverse,  ele 
fiind plasate în categorii genetice diferite. Totul a pornit de la constatarea că în zone de climat tropical, 
pe suprafeţele calcaroase sînt acumulate mari cantităţi de sol roşu, denumit cu un termen italian terra 
rossa  (pămînt  roşu).  Se  crede  că  el  provine  din  argilele  existente  în  însăşi  roca  calcaroasă  prin 
dizolvarea acesteia rămînînd în urmă rezidul insolubil, respectiv argila. Ea ar fi deci o rocă reziduală.  
Este drept că în calcar se găseşte extrem de puţină argilă, dar, avînd în vedere marea durată a timpului 
geologic în care a avut loc dizolvarea calcarului, este posibilă acumularea unei cantităţi apreciabile de 
argilă. În ce priveşte culoarea roşie, ea ar fi rezultatul existenţei în argilă a fierului, ce a dat naştere, 
prin oxidare în zonele tropicale, la oxizi.

Aşa este explicată terra rossa de natură exocarstică. Se întîmplă însă că în subteran, în peşteri, 
mai ales în golurile fosile, să existe imense cantităţi de argilă roşie roşul fiind culoarea dominantă a 
unor astfel de spaţii. De aici s-a tras concluzia că argila roşie de peşteră este un sediment rezidual, 
trebuind trecută într-o categorie genetică separată, nu împreună cu sedimentele aluvionare. Dar, după 
ce ideea a dăinuit mai bine de un secol, în ultimul timp specialiştii au început să pună la îndoială faptul, 
plecînd  de  la  un calcul  simplu:  cît  calcar  ar  fi  trebuit  să  se  dizolve  în  subteran  ca  se  acumuleze 
cantităţile de argilă existentă aici? în mod concret,  aplicînd calculul  la o peşteră cum ar fi  Pojarul 
Poliţei, unde argila depăşeşte cîţiva metri, ar fi fost nevoie de sute de mii de metri cubi de calcar, or 
peştera este mică, cu galerii înguste. Atunci?

Pentru rezolvarea dilemei,  oamenii de ştiinţă au recurs la analize chimice şi spectografice, 



constatîndu-se în primul rînd că argila acumulată în subteran nu este identică cu cea aflată în calcar. În 
plus ea este amestecată şi cu o oarecare cantitate de substanţă organică, ce nu este proprie mediului 
subteran. De aici s-a tras concluzia că argila nu este autohtonă, ci alohtonă, terra rossa fiind adusă de la 
suprafaţă, de pe suprafeţele carstice şi acumulată secundar în subteran. Dar nici această soluţie nu este 
perfect satisfăcătoare, căci argila roşie se găseşte şi în peşterile din zonele temperate, unde nu există 
terra rossa la suprafaţă care să fi fost transportată în interior, cazul Pojarului Poliţei fiind foarte grăitor 
în această privinţă.

De aceea au trebuit imaginate climate vechi, preglaciare, tropicale, cu formare de terra rossa,  
fapt ce ne duce însă foarte departe în istoria geologică.

Iată,  aşadar,  încă  o  nedumerire  ştiinţifică  la  care  cunoştinţele  actuale  nu  pot  răspunde  pe 
deplin satisfăcător.  Dar, indiferent  de explicaţie, prezenţa argilei roşii de peşteră este o realitate, ea 
avînd şi modalităţi proprii de apariţie în peşteri, generînd formaţiuni asupra cărora merită să ne oprim o 
clipă.

Stalagmitele de argila,  sînt coloane formate numai din argilă ce se ridică pe un sol argilos 
putînd atinge şi 45 cm înălţime şi 15 cm diametru. Ele prezintă în centru un mic crater, unde picură 
apă. Picăturile explică de altfel şi formarea lor, căci, căzînd pe sol, ele fac o gaură de egutaţie aruncînd 
lateral particulele excavate. Acestea se adună în jurul orificiului făcînd un mic burlet. Într-o perioadă de 
inundaţie,  cînd  podeaua  este  acoperită  de apă,  în  orificiu  pătrunde  noroi.  După retragerea  apei  de 
inundaţie este din nou aruncat afară de picături ce cad de sus, ridicînd şi mai mult marginile craterului, 
formaţiunea  ridicîndu-se  astfel  treptat.  Condiţia  pentru  formarea  stalagmitelor  argiloase  este  deci 
inundarea periodică a podelei.

Solurile poligonale  se formează şi ele pe o podea argiloasă,  inundată periodic.  Inundaţiile 
depun un mîl care, după retragerea apei, se usucă şi (trapă,.generînd un fel ele solzi de argilă de formă 
triunghiulară şi poligonală ce pot avea 1 — 40 cm lungime şi ale căror margini se ridică puţin în sus în 
lungul crăpăturilor din cauza micşorării de volum mai accentuată la suprafaţă.

Urmele de scurgere,  sînt şanţuri de ordinul milimetrilor şi centimetrilor, separate prin mici 
creste de'aceleaşi dimensiuni, săpate pe argila aflată pe o podea sau pe blocuri ce au fost inundate, apa 
depunînd un strat argilos. Aspectul este acela al lapiezurilor dendritice, desigur la altă scară şi de altă 
consistenţă. Şanţurile converg în jos sugerînd o reţea hidrografică, ceea ce sînt de fapt, căci reprezintă 
canalele pe care curgînd, apa a modelat suprafaţa argilei. La sculptarea acestor delicate microforme 
contribuie şi diferenţa de coeziune dintre particulele de argilă şi de praf ce determină o tasare inegală a 
depozitului. Dacă panta pe care este fixată argila are sub 40°, şanţurile nu apar, la înclinări între 40—
60° au forma dendritică descrisă, iar la peste 60° apar şanţuri paralele, ce urmerază linia de cea mai 
mare pantă. De obicei la partea superioară formele sînt retezate de o linie orizontală marcînd limita 
superioară  a  apei  de  inundaţie,  de  unde  a  început  scurgerea.  Frumoase  forme  de  acest  fel  sînt 
conservate în peştera Moulis (Pirinei, Franţa).

Vermiculaţiile sînt o apariţie frecventă de argilă pe pereţii peşterilor, îmbrăcînd forme foarte 
variate.  Ele  se  prezintă  ca  pete  circulare  (piele  de  leopard),  dungi  paralele  (piele  de  tigru),  dîre 
întortocheate  (arabescuri),  fire  subţiri  ce  înconjoară  ochiuri  largi  (plasă  pescărească).  Forma 
vermiculaţiilor este nespus de variată şi decorativă, argila roşie, galbenă, brună sau cenuşie contrastînd 
cu albeaţa pereţilor şi a tavanului pe care este aplicată (fig. 51). 

Pentru explicarea vermiculaţiilor au fost emise diverse ipoteze. Astfel, constatîndu-se că argila 
urmează  fine fisuri  ale  calcarului  s-a  considerat  că ea a  fost  împinsă afară  pe fisuri  ca produs de 
exudaţie. Există însă şi părerea că argila este reziduală, rămasă pe loc după dizolvarea calcarului. Sînt 
însă locuri (de pildă în peştera Măgura), unde se vede că petele trec treptat spre baza peretelui la mase 
tot mai compacte de argilă (argilă cu ochiuri de calcar) pentru ca apoi calcarul să dispară complet şi să 
rămînă doar carapacea de argilă ce-l îmbracă. De aici se poate trage concluzia că argila este rămasă de 
pe urma unei inundaţii şi că pe măsura uscării ea se desprinde de pe substrat, lăsînd pe perete rămăşiţe 
datorită unui proces de coeziune. Dar şi aceasta este o explicaţie valabilă numai pentru unele cazuri, 
deoarece vermiculaţii apar şi pe tavanul unor galerii ce în mod evident nu au fost niciodată inundate de 
o apă.

O observaţie frecventă ce se poate face este prezenţa pe tavanul unor goluri nu foarte mari a 
picăturilor de apă ce stau aninate de particulele ce desenează arabescurile. În arest caz depunerea nu 
este  de  argilă,  ci  de  particule  de  praf.  Astfel  de  forme provin  din  depunerea  prafului  din  aer  pe 
picăturile de apă de condensare, la care aderă din cauza tensiunii superficiale, rămînînd apoi pe loc 
după ce apa a dispărut. Ipoteza a fost confirmată de faptul că într-o peşteră de cult din Italia au fost 
găsite vermiculaţii pe tavan formate din cărbunele luminărilor arse acolo de credincioşi.

Sub numele de vermiculaţii sînt cuprinse forme variate genetic ce vor putea fi separate riguros 
doar după cercetări mai detaliate. 

Fig 51



b. Umpluturile organice

Umpluturile organice,  a treia categorie  de umpluturi ale golurilor subterane,  nu sînt foarte 
importante cantitativ,  iar  sînt  interesante  din punct  de  vedere  ştiinţific.  Pot  fi  grupate  în  trei  mari 
categorii: depozite fitogene, tanatogene şi coprogene.

l. Depozitele fitogene sînt cele de provenienţă vegetală, deoarece plantele superioare necesită 
lumină pentru asimilarea clorofiliană, este clar că ele nu pot trăi în peşteri, ceea ce înseamnă că toate 
resturile  vegetale  din subteran sunt alohtone, între  acestea cele  mai importante sînt  trunchiurile  de 
copaci, acumulate în mare cantitate în avene sau în peşterile active receptoare. Astfel în Avenul Negru 
din munţii Bihor au fost aruncate trunchiuri în timpul exploatării pădurii, înfundîndu-l în bună măsură. 
Trunchiurile de copaci sînt aduse în peşteri şi de rîurile ce pătrund în subteran, cum se întîmplă la 
peştera Coiba Mare, unde, după un parcurs de aproape 1 km, rîul ajunge într-un lac de sifon denumit 
Lacul  Morţii  pe care plutesc nenumărate trunchiuri  mari,  acumulate timp de sute de ani  fără  să fi 
putrezit.

Dar nu numai trunchiuri, ci şi crăci, frunze, iarbă pot fi aduse în subteran de ape, mai ales la 
viituri.  Prin  descompunere  ele  pot  elibera  o  mare  cantitate  de  CO2 sau  de  alte  gaze  ce  fac  aerul 
irespirabil, fiind citate cazuri mortale de speologi ajunşi într-o astfel de atmosferă.

2.  Depozitele  tanatogene  sînt  cele  ce cuprind resturile  de animale.  Ele pot  fi  cadavre  sau 
numai oase. Primele se găsesc mai ales în fundul avenelor, unde animalele au putut ajunge accidental, 
alunecînd şi prăbuşindu-se, fie au fost aruncate de oameni (animale bolnave sau cadavre). De pildă, 
într-un an un cioban din zona Padiş a aruncat într-un aven 20 oi omorîte de trăsnet. Desigur, practicile 
de acest fel sînt extrem de periculoase deoarece la baza avenelor curg uneori rîuri subterane ce ies apoi 
la zi în alte părţi, unde apa este considerată curată şi este folosită ca fiind potabilă. Din păcate la noi în 
ţară lipseşte o lege care să interzică utilizarea în zonele carstice a avenelor drept ladă de gunoi.

În  peşteri  apar  şi  resturi  de animale ce trăiesc  temporar  în  ele:  bursuci,  nevăstuici,  vulpi, 
diverse rozătoare şi mai ales lilieci. Ele se întîlnesc rar sub formă de cadavre, în schimb frecvente sînt 
acumulările de resturi scheletice, de oase. În această privinţă recordul îl deţine ursul de cavernă (Ursus 
spaelaeus), animal dispărut de pe pămînt acum circa 12 000 ani (o dată cu_retragerea gheţarilor), ce a 
populat în mare număr peşterile zonelor actuale temperate. În peştera Mixnitz din Austria s-a apreciat 
că au trăit în decursul vremurilor circa 300 000 exemplare, atît de abundente sînt oasele, iar din Peştera 
Zmeilor din Onceasa (Munţii Bihor) au fost extrase în secolul trecut resturi scheletice ce au alimentat 
nenumărate muzee ale Europei. În general oasele de urs se găsesc de-a valma, ceea ce arată că ele au 
fost transportate de apă. Scheletele întregi, în poziţie iniţială (în conexiune anatomică) sînt foarte rare. 
În Peştera Urşilor de la Chişcău a fost găsit tocmai un astfel de schelet, nederanjat de mai bine de 15 
000 ani, rămas peste veacuri aşa cum l-a surprins pe animal moartea.

O altă apariţie interesantă sînt „cuiburile de urs" din peşteri, excavaţii circulare de mai bine de 
un metru diametru, pentru hibernare. Numeroase astfel de excavaţii în argilă au fost găsite în peştera 
Rouffignac din Franţa, dar ele pot fi recunoscute şi în Peştera Urşilor amintită.

În afara scheletelor de urs, în peşteri au fost descoperite resturi şi de alte animale preistorice, 
mai ales cele ce au căutat aici un refugiu împotriva urgiei glaciare. Aşa sînt de pildă hiena de peştera, 
leul de peşteră, vulpea polară, alte animale carnivore şi numeroase rozătoare.

Desigur, resturile de animale.nu pot constitui mari umpluturi ale golurilor subterane, dar sînt 
importante, căci permit atît datarea depozitelor detritice ce le includ, cît şi concluzii.

În ce priveşte climatul şi condiţiile de viaţă în timpuri de mult revolute. În acest sens poate fi 
citată peştera La Adam din Dobrogea unde au fost efectuate săpături paleontologice în care au fost 
găsite resturi de animale de climat rece alternînd cu altele de climat cald datate ca aparţinînd părţii 
superioare a glaciarului (Riss-Wurm).

3. Depozitele coprogene reprezintă acumularea excrementelor animalelor de peşteră, mai ales 
a liliecilor. S-ar părea că este un subiect care nici nu ar merita să fie luat în consideraţie, dar, în mod 
surprinzător, acestea sînt unele din cele mai importante umpluturi ale golurilor subterane, căci au şi 
interes  economic.  Gunoiul  se  acumulează  în  sălile  şi  galeriile  largi  pe tavanul  cărora  trăiesc  mari 
colonii  de lilieci.  Există  colonii  de sute de mii  de exemplare,  ce duc în decursul  miilor  de ani  la 
acumularea unor cantităţi considerabile de gunoi. Depozitele de acest tip poartă numele de guano şi ele 
cuprind,  în  afara  excrementelor,  şi  resturi  scheletice.  Şi  unele şi  celelalte  sînt  bogate în fosfaţi  ce 
formează  diverse minerale  dintre  care  au fost  identificate  pînă acum 22 specii.  Unul  dintre  ele  se 
numeşte ardealit, după regiunea de unde a fost descoperit. Fosfaţii sînt excelente îngrăşăminte pentru 
pămînt, guanoul fiind singurul îngrăşămînt de bună calitate utilizat pînă la descoperirea îngrăşămintelor 



artificiale, preparate chimic. Aşa se face că începînd de la sfîrşitul secolului trecut şi pînă la jumătatea 
secolului nostru, din peşteri au fost extrase mari cantităţi de guano. Se evaluează că din peştera de la 
Mixnitz,  unde  stratul  depăşea  9 m grosime,  au  fost  exploatate  24  000  tone  de  depozite  fosfatice, 
recordul Europa deţinîndu-l însă peştera Cioclovina din munţii din care, pînă în 1919 au fost extrase 
peste 30 000 tone. Datorită urinei liliecilor, în acumularea de fosfaţi din elemente au loc reacţii chimice 
ce duc la îmbogăţirea depozitului şi în nitraţi, care fiind foarte solubili, se conservă numai în peşterile 
foarte  uscate.  Nitraţii  au  fost  extraşi  de  multă  vreme  de  amerindienii  din  America  de  Nord,  din 
Mammoth Cave,  de unde au fost  exploataţi  în  timpul războiului  american  de independenţă  pentru 
fabricarea prafului de puşcă.

Depozitele coprogene nu pot desigur umple complet un gol de peşteră, dar ele contribuie în 
mod substanţial la aceasta.

B. Prăbuşirea peşterilor

Umplerea peşterilor reprezintă doar o posibilitate de încheiere a vieţii lor. Dacă umplutura, 
este din materiale mobile (detritice sau organogerie),  ea poate oricînd fi îndepărtată,  golul subteran 
reluîndu-şi funcţia. Dacă umplutura este chimică, cu depuneri masive de calcit, o redeschidere este mai 
problematică,  dar  un  nou  ciclu  de  coroziune  ar  putea  fi  eficient.  De  aceea  moartea  definitivă  a 
peşterilor nu o aduce decît prăbuşirea bolţilor şi expunerea la zi a fostelor goluri subterane. 

Despre procesul de prăbuşire a blocurilor din tavan şi pereţi, denumit incaziune, a mai fost 
vorba,  atît  ca  generator  de  forme  specifice,  cît  şi  ca  furnizor  al  umpluturilor  detritice.  Astfel  de 
prăbuşiri pot merge însă progresiv în sus în masa de calcar pînă ce întregul tavan se năruie şi fosta 
peşteră devine o formă exocarstică. Se pune întrebarea: există într-adevăr astfel de forme şi le putem 
identifica ca atare? Răspunsul este pozitiv, cum atestă cîteva forme specifice.

1. forme de regim înecat, exocarstice. Un extraordinar exemplu se găseşte în munţii Bihor, în 
Valea Cetăţilor, unde, în pereţii abrupţi de calcar se observă mai multe arcade, mici galerii ce comunica 
multiplu între ele într-un labirint complicat ce debuşează însă tot timpul afară. Pereţii sînt acoperiţi de 
hieroglife şi de linguriţe, întreaga morfologie trădează o peşteră săpată în regim inundat care, evident, 
nu putea sa existe în situaţia actuală, cînd tavanul lipseşte, dispărînd prin prăbuşire.

Forme de acest tip sînt mai frecvente decît ne-am aştepta, dar în general ele sînt trecute cu 
vederea din cauză că alteraţia ulterioară a calcarului cojeşte pereţii şi microformele de coroziune dispar. 
Semnificativ este însă faptul că ele apar mai ales în cheile calcaroase.

2. Canioanele sînt considerate în general a fi rezultatul ferăstruirii  treptate a unui masiv de 
calcar de către o apă de suprafaţă. Există însă cîteva cazuri ce arată că ele provin şi din prăbuşirea unor 
peşteri. Aşa de pildă în valea Uibăreştilor din munţii Metaliferi, un afluent al Crişului Alb, există în 
lungul văii un tunel lung de 60 m şi înalt de peste 10 m, pe sub care curge rîul. Dacă apa de suprafaţă s-
ar fi adîncit treptat de sus în jos, nu ar fi putut exista. El reprezintă o peşteră activă astăzi şi ne putem 
întreba dacă ea nu a fost mai lungă amonte şi aval, atîta cît ţin calcarele şi dacă restul nu s-a prăbuşit.

Un alt caz este acela al cheilor de la Polovragi, unde, la circa 15 m deasupra apei, pereţii fac 
un fel de cornişă, sub nivelul şoselei ce le străbate. Dacă apa s-ar fi adîncit treptat versantul trebuia să 
fie evazat, înclinat în afară, în nici un caz spre vale, ceea ce arată că de fapt este vorba de o fostă galerie 
subterană, astăzi deschisă la zi.

Un caz general ce poate fi invocat în sprijinul originii subterane a canioanelor este acela al 
văilor în fund de sac, cele în care urci amonte un rîu pentru a te trezi în faţa unui perete vertical de la 
piciorul căruia ţîşneşte întregul debit, fie dintr-un izbuc, fie dintr-o peşteră. Astfel de canioane sînt greu 
de explicat altfel decît admiţînd că ele sînt foste goluri subterane ce ţineau cîndva pînă la capătul aval 
al cheilor, traseul subteran retrăgîndu-se treptat în amonte în favoarea celui de suprafaţă.

3. Podurile naturale. Cel mai celebru pod natural de la noi se găseşte în podişul Mehedinţi, la 
sud de Baia de Aramă, în comuna Ponoare. Aici şoseaua ce merge spre Baia trece la un moment dat 
peste o văiugă, utilizînd un pod neconstruit de om, ci format natural. El are o lungime de 25 m, o lăţime 
de  8  m,  iar  arcada  este  formată  din  cîteva  strate  de  calcar  ce  însumează  5  m.  Prezenţa  lui  ar  fi 
enigmatică  dacă  aproape,  dincolo  de  o dolină,  nu s-ar  deschide  gura  unei  peşteri,  denumită  chiar 
Peştera de la Pod. Este clar că podul a reprezentat cîndva gura peşterii, care se întindea pînă aici, dar o 
porţiune a tavanului s-a prăbuşit, formînd dolina ce separă podul de actuala gură.

Acest exemplu ne duce la concluzia că toate podurile naturale de calcar reprezintă resturile 
unor goluri subterane prăbuşite, chiar dacă acum nu mai există nici o peşteră în apropiere. Acesta este 
cazul cel mai frecvent, aşa cum arată podurile naturale din parcul naţional Bakov-Skocjan (Slovenia, 



Iugoslavia), sau Podul de pe rîul Gard (Franţa). Acelaşi lucru putem să-l spunem şi despre podurile 
naturale de mai mică amploare de la Ceardacul Stanciului şi Zăplaz (Piatra Craiului), din Piatra Mare şi 
din numeroase chei, ca cele de la întregalde, Runcu.

1.  Speleotemele  exocarstice.  În  podişul  Mehedinţi,  în  apropierea  peşterii  Topolniţa,  la 
Jupîneşti, unde în faţa unui mare perete de calcar se pierde un pîrîu ce a generat  de altfel una din 
frumoasele,  dar dificilele peşteri ale ţării noastre, Peştera lui Epuran, deasupra intrării, în perete,  se 
observă cîteva resturi de stalactite grosiere şi resturi de depuneri calcitice, parietale. Este clar că ele nu 
se puteau forma la zi, ci undeva într-un gol subteran. Dar el s-a prăbuşit, oferindu-ne, la lumina zilei, 
cîteva podoabe destinate altfel să rămînă veşnic în întuneric.

Cazul descris este concludent  numai pentru condiţiile climatice temperate,  unde nu se pot 
forma speleoteme la lumina zilei. În zonele tropicale însă astfel  de condiţii  există,  fapt  dovedit  de 
speleotemele exocarstice aninate în pereţii sau chiar la gura unor peşteri din Cuba, Jamaica sau R.P. 
Chineză.

Existenţa  unor  speleoteme  aproape  de  gura  peşterilor  sînt  încă  un  semn  al  acţiunii  de 
„desubteranizare " a peşterilor. Aşa, de pildă, la Pojarul Poliţei, doar la cîţiva metri de intrare există o 
coloană, stalactite şi mai ales încrustaţii roşii, ce indică formarea la profunzimi mari. Aceasta înseamnă 
că masivul de calcare s-a extins cîndva mai mult, dar că din, versant a fost îndepărtată o tranşă ajungînd 
aproape de lumina zilei formaţiunile născute undeva departea de ea. De data aceasta nu mai este vorba 
de simpla prăbuşire a tavanului unei peşteri ci de acţiunea de eroziune a masivelor calcaroase. Ea s-ar 
încadra astfel în procesul general de distrugere a reliefului terestru şi odată cu el şi a ceea ce se găseşte 
dedesubt, respectiv a golurilor subterane.



III. EXOCARSTUL

Lumea peşterilor este ciudată şi fără egal: o lume a tainelor. Nu mai puţin straniu este peisajul 
la suprafaţa zonelor ce adăpostesc peşteri şi, chiar dacă aici nu dăinuie întunericul veşnic, ochiului i se 
înfăţişează privelişti insolite, aparent inexplicabile, neliniştitoare, iar sentimentul de mister te învăluie. 
Ca să ne convingem de aceasta, să facem o scurtă excursie într-una din importantele zone carstice ale 
ţării noastre, în munţii Pădurea Craiului.

Să începem drumul în valea Crişului Repede, pe care o străbatem parţial cu trenul, printr-un 
defileu sălbatic, cu pereţi verticali şi atît de îngust încît nu a mai fost loc şi pentru şoseaua naţională ce 
uneşte Cluj-Napoca de Oradea aşa că ea a fost dusă prin altă parte. Cel mai bine admirăm aceşti pereţi 
la Şuncuiuş, unde sînt verticali,  surplombînd aproape în apă.  Nu ne îndreptăm însă spre intrarea în 
Peştera  Vîntului,  cea  mai  mare  din  ţară  de  la  noi,  ci  în  partea  opusă,  unde  urmăm  o  văiugă  ce 
adăposteşte un rîu abundent. Dar valea se termină brusc, cu un fel de incintă abruptă din fundul căreia 
ţîşneşte întregul şuvoi de apă, un întreg rîu ce iese brusc la zi. Dacă urcăm în sus, spre munte, putem 
admira pe parcurs  versanţi formaţi  din calcare,  care nu sînt verticali,  dar sfîrtecaţi  adînc de şanţuri 
ciudate, separate de creste ascuţite. Odată ajunşi sus avem surpriza să nu descoperim o creastă, ci un 
vast  platou,  uşor  ondulat  şi  în  care  încercăm  să  ne  orientăm căutînd  cu  ochii  cumpenele  de  ape 
separatoare ale bazinelor hidrografice, încercare zadarnică, deoarece nu există nici un rîu, ba nici măcar 
forme de văi şi cu atît mai puţin creste care să delimiteze bazine. Toată topografia este învălmăşită, nu 
poţi desprinde nici o linie directoare, iar în detaliu, ceva şi mai ciudat, versanţii şi părţile orizontale sînt 
ciuruite de pîlnii circulare de parcă toată regiunea a fost supusă unui puternic tir de artilerie sau unui 
bombardament  aviatic,  Şi tot străbătînd această  regiune ciudată şi dezorganizată topografic,  iată că 
zărim în sfîrşit un pîrîu, o mică apă ce se tîrăşte molcom într-o vale cu versanţi evazaţi. În speranţa că 
în sfîrşit am dat de un fir călăuzitor, ne luăm după ea, dar, vai, brusc dispare în faţa unui perete de 
calcar printr-o gură de peşteră, unde valea se termină şi ea ca formă. În sfîrşit, să mai străbatem o 
porţiune, cu tot felul de văi ce nu duc nicăieri, cu versanţii ciuruiţi de pîlnii şi cu lespezi de calcare 
sfîrtecate, ca să ajungem la un mare şes, un fel de cîmpie perfect orizontală, mărginită de versanţi ce 
încep destul de abrupt şi care îi dau ocol de toate părţile. Un fel de strachină cu margini ridicate.

Într-un astfel de peisaj sîntem desigur dezorientaţi şi, ca şi în peşteră, trebuie să ne mărturisim 
nedumerirea şi sa constatăm că la suprafaţa pămîntului nu prea am văzut aşa ceva. Ape care apar brusc 
şi dispar tot atît de misterios, văi ce încep dintr-odată sau se termină tot aşa, cîmpii fără ieşire, platouri  
ciuruite de pîlnii, iată tot felul de forme ce nu pot decît să neliniştească un spirit metodic, obişnuit cu o 
anumită ordine în relief  şi  care  aici  este  complet  pierdut.  Explicaţia este  însă simplă:  ne aflăm pe 
calcare,  într-o zonă carstificată.  Aceasta  înseamnă peşteri,  înseamnă drenaj  subteran, înseamnă altă 
posibilitate de circulaţie a apei. Şi de aici vine de fapt totul. Apa, avînd posibilitate să-şi croiască drum 
prin munte, renunţă a crea un relief organizat pe schema unor reţele hidrografice şi fiecare şuvoi de apă 
este drenat direct subteran. Din această cauză relieful exocarstic este caracterizat mai ales prin forme 
negative,  prin  excavaţii  ce  acoperă  o  largă  gamă  dimensională,  de  la  cîţiva  centimetri  la  zeci  de 
kilometri.  Lor  le  vom  consacra  o  primă  secţiune,  fără  a  neglija  însă  şi  formele  plane  sau  cele 
proeminente, nu mai puţin caracteristice. Odată analizate formele do detaliu într-un prim capitol, într-
un al doilea capitol le vom grupa pentru a defini marile tipuri de relief carstic, din diferite puncte de 
vedere (morfologic, structural, climatic). Dar, şi acestea pot reprezenta doar momente dintr-o evoluţie 
complexă.  Şi,  aşa cum ani văzut  că peşterile se nasc şi  apoi mor,  tot  aşa şi exocarstul  are o viaţă 
proprie, desfăşurat în timp: ia naştere, ajunge la deplina desfăşurare şi apoi se stinge. Evoluţia carstului 
va  forma  ca  atare  un  al  treilea  capitol.  În  sfîrşit,  un  al  patrulea  capitol  va  fi  consacrat  reliefului 
dezvoltat pe alte roci decît calcarul căci nu trebuie uitat că solubilitatea nu este o proprietate exclusivă a 
calcarelor. Ea este prezentă şi la evaporite (sare, gips, anhidrit) precum şi la rocile detritice cu ciment 
calcaros, ba chiar şi la roci care ar putea fi considerate insolubile, fiind însă solubile la o scară de timp 
extrem de mare. Avînd în vedere participarea lor redusă cantitativ la formarea reliefului carstic pe glob, 
ele nu au fost luate în general în considerare în celelalte capitole, dar existenţa lor nu poate fi ignorată. 
În sfîrşit, există forme ce seamănă cu cele carstice, dar care au la bază cu totul alte cauze şi sînt dirijate 
de alte mecanisme. Ele sînt cuprinse sub numele de forme pseudocarstice şi vor face obiectul unei 
scurte  treceri  în  revistă.  Cartea.se  încheie  cu  cîteva  consideraţii  asupra  importanţei  economice  a 
carstului.

1. FORMELE EXOCARSTICE



A. Formele depresionare

Elementul caracteristic al reliefului exocarstic îl Constituie formele depresionare, concave, ca 
urmare a posibilităţilor apei să se dreneze în subteran, fără să fie nevoită să curgă pe un substrat. O 
excepţie de la această regulă o constituie forma exocarstică cea mai mică dimensional,  lapiezul. În 
ordinea ascendentă a dimensiunii urmează ca forme depresionare  dolinele, uvalele  şi  poliile,  la care 
trebuie să adăugăm bazinele de eoni act şi văile carstice.

a. Lapiezurile
Lapiezurile sînt forme de suprafaţă ce iau naştere prin eroziune pe rocile carstificabile, fie la 

suprafaţa lor, fie sub cuvertură pedologică (sol). Din acest punct de vedere se separă trei categorii de 
lapiezuri: (1) libere, formate pe roca nudă, expusă direct apei; (2) semiîngropate, născute sub petice 
izolate de sol ce acoperă sporadic calcarul şi (3) a grupate, formate sub un înveliş continuu de sol. 
Lapiezurile sînt fie şanturi alungite, separate de creste mai mult sau mai puţin late, fie excavaţii scurte, 
uneori chiar echilaterale.

În sfîrşit, se pot deosebi forme individuale sau grupări ce formează cîmpuri de lapiezuri.

1. Canelurile sînt şanţuri alungite, de mică dimensiune, de ordinul centimetrilor ca adîncime, 
late de 1 —2 cm şi separate de creste ascuţite, late de cîţiva milimetri şi înalte de 1 cm, putînd avea 
pînă la 50 cm lungime. Ele apar de obicei pe muchiile proeminente de calcar decorînd parcă cele două 
pante ale unui acoperiş şi se termină în jos prin pierdere treptată într-o suprafaţă netedă (fig. 52 a). Ele 
sînt un rezultat al atacului apei foarte agresive, de pildă apa de ploaie, în zonele reci sau cu mult CO 2 în 
atmosferă.

2.  Lapiezurile  în  potcoavă  sînt  forme  scurte,  semicirculare,  semănînd  ca  formă  şi  ca 
dimensiune cu o urmă de toc de gheată. Ele se alătură formînd ghirlande ce tivesc trepte de calcar de 
cîţiva centimetri  înălţime (fig.  52 b).  Şi ele  sînt  tot  forme libere,  generate  de apa de ploaie foarte 
agresivă, fapt pentru care nu se întîlnesc decît în zone alpine sau tropicale, cu ploi abundente.

3. Rigolele sînt şanţuri ceva mai mari, ce pot avea lăţimi de la cîţiva centimetri la 1—2 dm, 
adîncimi de acelaşi ordin şi lungimi de cîţiva metri. Ele nu se alătură nemijlocit, ci lasă suprafeţe plane 
între ele, cu care adîncitura face un unghi ascuţit (fig. 52 c). Rigolele pot avea fundul plan sau rotund-
concav. Ele diferă ca formă după înclinarea plăcii de calcare pe care se află. Dacă înclinarea este mică, 
e'e pot să meandreze şi să conflueze, simulînd o reţea hidrografică în miniatură. Dacă. suportul este 
vertical (lapiezuri parietale), ele rămîn independente paralele şi sînt mai puţin adîncite. În general se 
consideră că rigolele sînt formate pe roca nudă, există însă senine că în modelarea lor un rol de seamă îl 
joacă şi vegetaţia care le conferă pereţi zgrunţuroşi, aşa cum se observă în splendidul cîmp de lapiezuri 
de deasupra Podului Natural de la Ponoare.

4. Lapiezurile scobite sînt tot rigole, ele însă au fost un timp umplute cu sol ce a acţionat 
puternic coroziv, scobind şanţul rotund. Din această cauză ele au, în secţiune transversală, marginile de 
sus  în  surplombă,  un fel  de semicopac  ce  închide golul  scobit  dedesubt,  iar  în  profil  longitudinal 
scobituri mai mult sau mai puţin accentuate,  ce denivelează panta de curgere.  Evident formele sînt 
vizibile numai după ce o viitură a îndepărtat solul ce umplea şanţul. Lapiezurile scobite fac, deci, parte 
din categoria lapiezurilor semîngropate (fig. 52 d).

5. Cameniţele (nume sloven) sau tinajita (nume spaniol) sînt excavaţii mai mult sau mai puţin 
rotunde,  ce  pot  avea  diametre  de  la  cîţiva  centimetri  la  cîţiva  decimetri  şi  adîncimi  de  la  cîţiva 
centimetri la 50 cm. Ele apar izolat pe suprafeţe de calcar nu prea înclinate, fără să se atingă unele de 
altele, dar uneori se pot alinia pe diaclază (fig. 52 e). Ele sînt rezultatul coroziunii exercitate de o pernă 
de vegetaţie al cărei humus este atît de agresiv, încît a reuşit să scobească piatra. După ce solul a fost 
îndepărtat, sînt umplute de apă de ploaie.

6.  Ancoşele  de  subsăpare  sînt  scobituri  făcute  de  sol  la  baza  pereţilor  de  calcar.  Ele  pot 
pătrunde sub forma unor nişe de cîţiva decimetri în rocă, dar nu devin vizibile decît prin îndepărtarea 
solului. Dacă solul acţionează asupra unui pilier de calcar, subsăparea poate duce la modelarea lui sub 
formă de ciupercă.

7. Lapiezurile radiculară sînt şanţuri de mici dimensiuni (de ordinul milimetrilor ca adîncime 
şi al decimetrilor ca extindere),  cu forme rotunjite spiralate.  Ele reprezintă amprenta rădăcinilor de 



plante care, prin secretarea mai bogată de CO2 determină adîncirea firelor radiculare în rocă. Cu aceste 
forme am trecut do fapt la lapiezurile îngropate, formate sub o pătură continuă de sol (fig. 52 f).

8. Lapiezurile cavernoase se prezintă ca un haos de şanţuri şi scobituri separate de pereţi de 
calcar, uneori perforaţi de orificii, de obicei cu marginile rotunjite (fig. 52 g). Ele pot apărea pe pante 
mai accentuate sau pe locuri plane, dar niciodată nu lasă să se întrevadă un sens de curgere al apei. 
Astfel de forme iau naştere sub un înveliş gros de sol sau de alte depozite (de pildă terra rossa) în care 
apa care stagnează şi dizolvă în voie, fără să aibă o direcţie preferenţială de drenaj. Lapiezuri de acest 
tip pot fi observate tot la Ponoare, dar ceva mai spre vest de cîmpul de lapiezuri de deasupra podului, 
precum şi deasupra şoselei ce duce de la Ponoare la Baia de Aramă, în dreptul Văii Găinii.

Fig 52
9. Lapiezurile rotunjite reprezintă acele tipuri care au stat un timp sub o pătură de sol (sau s-au 

format chiar sub ea) şi ale căror margini au fost din această cauză rotunjite de coroziune. În general 
solul, îmbrăcînd complet calcarele, le dizolvă muchiile, rotunjindu-le, fapt pentru care formele de acest 
fel sînt un indiciu sigur al unei acoperiri îndelungate. Ele sînt vizibile după ce solul a fost îndepărtat, 
Exemple de astfel de forme se găsesc în platoul Vaşcău şi în dealul Osoiu din munţii Pădurea Craiului.

10. Lapiezurile ascuţite se prezintă sub forma unor pilieri cu vîrfuri ascuţite, ce pot atinge şi 
cîţiva metri în înălţime, rezultaţi din întretăierea pereţilor separatori ai unor rigole. Astfel de forme sînt 
un indiciu al unei carstificări puternice şi extrem de îndelungate, inexistente în Europa, dar specifice 
unui climat tropical. Este interesant de semnalat că ele sînt prezente la noi în ţară, la dimensiuni reduse, 
pe sarea de la Slănic Prahova, unde formează adevăraţi dinţi de 10-30 cm înălţime, extrem de ascuţiţi. 
Prezenţa lor este explicabilă prin faptul că sarea este mult mai solubilă decît calcarul,  ea putînd să 
îmbrăţişeze forme a căror modelare calcar cere un timp înzecit (fig. 52 i).

11. Lapiezurile de diaclază se prezintă cu şanturi de ordinul centimetrilor şi al decimetrilor ca 
lăţime, al decimetrilor şi metrilor ca adîncime, ce urmează în mod sistematic diaclazele din calcar. Ele 
sînt vizibile mai ales pe calcare la care solicitarea tectonică a dus la o reţea rectangulară de diaclaze, 
prezentîndu-se în consecinţă ca şanţuri dispuse în modele geometrice. Astfel de sisteme de diaclaze se 
observă în partea de jos a cîmpului de la Ponoare, aproape de marginea abruptului spre Zăton (fig. 52 
j).

12. Bogazul (termen sloven), denumit şi „culoar de lapiez", este o diaclază foarte mult adîncită 
(uneori de metri) şi largă cît să treacă un om, ce atinge lungimi considerabile, de zeci de metri. O astfel 
de formă este observabilă în partea de est a cîmpului de la Ponoare.

13. Lapiezurile aşchioase nu mai reprezintă, de fapt, forme bine definite, ci cîmpuri cu resturi 
de  lapiezuri,  adică  de  plăci  şi  blocuri  de  calcare  desprinse  de  substrat  şi  acoperind  pantele.  Ele 
reprezintă  stadiul  final  al  unui  cîmp  de  lapiezuri  semiîngropate,  dar  mai  ales  îngropate,  unde 
coroziunea biochimică a distrus aderenţa lor la substrat. Astfel de cîmpuri sînt extrem de frecvente, ca 
de pildă deasupra Cheilor Turzii, în Vînturariţa, în munţii Mehedinţi şi munţii Cernei.

14. Lapiezurile  în turmă de miei sînt forme de ansamblu, cîmpuri de lapiezuri,  unde solul 
acoperă o suprafaţă mare calcaroasă din care nu apar deasupra decît fîşii sau capete de strat rotunjite, 
izolate unele de celelalte, astful că de departe sugerează un cîmp cu o turmă de miei. Şi aceste apariţii 
sînt extrem de frecvente, de pildă în Padiş sau în munţii Trascău şi peste tot unde există o zonă carstică.

15. Cîmpul de lapiezuri este termenul cel mai general cu care se desemnează o suprafaţă mare 
de calcare cu relief tipic de lapiezuri. La noi în ţară nu se cunosc astfel de cîmpuri imense, deoarece 
carstul este în general acoperit de vegetaţie (este un carst verde) ce nu lasă să se observe calcarul decît 
pe suprafeţe restrînse. Exista însă, în străinătate, cîmpuri de lapiezuri impresionante, atît prin întinderea 
lor, cît  şi prin energia de relief pe care o prezintă. Aşa sînt în Alpii Austriei platoul Hafelekar din 
masivul  Dachstein  şi  Gottesakerplateau  din  masivul  Hoher  Ifen,  în  Elveţia  platoul  Glattalp,  în 
Iugoslavia platourile din masivele Triglav d Durmitor, iar din Franţa platourile Haut Vercors, Desert de 
Plate şi  Devolouy din Prealpi  şi  platourile din masivul Arres  d'Anie din Pirinei.  Toate sînt  atît  de 
complexe  şi  atît  de  mari  (sute de  hectare),  încît  rătăcirea  prin  ele  este  frecventă  şi  nu sînt  puţine 
accidentele mortale cu care s-au soldat vizitele celor ce nu au mai ştiut să iasă din ele.

b. Dolinele



Dolinele, formele exocarstice elementare cele mai frecvente, sînt pîlnii mai mult sau mai puţin 
rotunde săpate în calcar. Dolinele au diametre de la cîţiva metri la peste 1 km, adîncimi pînă la 100 m 
şi suprafeţe de la. O,17 la 150000 m2. Ele se grupează formînd mari cîmpuri în care densitatea este de 
200-400 pe km2,  putînd să acopere 300000 m2 pe km2.  S-a calculat  că în carstul  sloven, 24% din 
teritoriu  este  ocupat  de  doline,  iar  în  Muntenegru  chiar  64%.  Şi  la  noi  în  tară  există  cîmpuri 
impresionante  de  doline,  cum ar  fi  cele  din  platourile  Mărculeşti  şi  Colonovăţ  din  Banat,  platoul 
Vaşcău din munţii Moma sau platourile de la Zece Hotare din munţii Pădurea Craiului.

Dolinele iau naştere prin dizolvarea treptată a calcarului, ceea ce duce la scobirea formei în 
rocă (doline de dizolvare), la coborîrea unui strat ce acoperă calcarele (doline de subsidenţă) sau la 
prăbuşirea unui gol preexistent (doline de prăbuşire). Modul de formare poate fi dedus după formă sau 
după analiza situaţiei geologice.

Din punct de vedere pur morfologic se pot distinge următoarele forme de doline: în pîlnie 
(conice),  în strachină  (cu fundul  plat),  în cupă (cu  pereţii  ceva mai abrupţi  şi  fundul rotunjit)  sau 
cilindrice (cu pereţii abrupţi, chiar verticali). Din punct de vedere al aspectului în plan, ele sînt rotunde, 
eliptice, semicirculare, alungite, stelate.

1.  Dolinele  conice  se  prezintă  ca  pîlnii  circulare,  regulate,  al  căror  diametru  depăşeşte 
adîncimea (fig. 53 a). De multe ori în centru (locul cel mai coborît) se observă un mic orificiu unde este 
ruptă pătura de sol, altfel continuă pe margini. Drenajul este totdeauna în centru, pe aici scurtîndu-se 
apa  de  ploaie  captată  de  depresiune.  În  crearea  ei,  un  rol  important  revine  solului  care  cedează 
umiditate pe întreaga suprafaţă a pîlniei, ea mărindu-se astfel treptat în toate direcţiile, nu numai în 
adîncime. Dacă pe versanţii dolinei se formează orificii secundare de curgere a apei, iau naştere doline 
adventive, mai mici, fixate pe panta înclinată. De asemenea o stagnare şi apoi o reluare a activităţii 
duce la doline îmbucate, una mică într-una mai mare.

2.  Dolinele cilindrice  se prezintă ca pîlnii  circulare,  mai  neregulate  decît  precedentele,  cu 
adîncimea mai mare decît diametrul,  ceea ce face ca versanţii  să fie abrupţi (fig. 53 b).  Ei nu sînt 
acoperiţi de sol şi iarbă şi prezintă roca nudă, ceea ce le conferă un aspect sfîrtecat. Formarea dolinelor 
cilindrice este destul de greu de explicat, deoarece practic fiecare punct al versanţilor poate juca rolul 
de canal absorbant al apei şi ca atare nu mai există o scurgere spre punctul cel mai coborît şi, deci, nu 
mai există necesitatea de formare a unei doline. Astfel de doline apar mai ales în zonele de coroziune 
intensă, în zonele alpine, cum ar fi marile cîmpuri de lapiezuri din Alpi sau, la noi în ţară, în carstul din 
munţii Retezat, unde zăpada persistentă joacă un rol hotărîtor.

3. Dolinele asimetrice sînt o variantă a dolinelor conice însă în plan nu un cerc, ci o jumătate 
de cerc.  Ele se datoresc instalării  unei scurgeri preferenţiale spre fund, ceea ce duce la eroziune şi 
coroziune regresivă spre unul clin versanţi, care este mai aplatizat (fig. 53 c). Cu timpul asimetria se 
măreşte şi dolina se alungeşte transformîndu-se într-o vale oarbă (a se vedea mai departe). De multe ori 
la astfel de doline în peretele abrupt, dezvelit de învelişul de sol prin prăbuşiri treptate, apare calcarul, 
aşa cum este vizibil în munţii Bihor în Şesul Gîrzii.

Fig 53
4. Dolinele de sufoziune iau naştere pe un depozit detritic mobil (nisip sau pietriş) ce acoperă 

calcarul.  Dacă prin coroziune se deschide brusc o fisură în calcar,  prin ea se scurge materialul  de 
deasupra,  la suprafaţă  făcîndu-se p depresiune  în  formă de pîlnie,  aşa cum se face  de pildă într-o 
clepsidră (fig.  53. e). Procesul  poate fi  foarte brusc, cum s-a observat  în platoul Padiş, unde într-o 
noapte s-a format, prin scurgerea stratului de pietriş, gros pînă la 8 m, o pîlnie de 10 m diametru. Tot 
aşa se formează doline în nisipul de pe ostrovul Giurgiu, nisip ce formează un strat de 16 m grosime 
peste calcare scăldate subteran de apa Dunării şi ca atare supuse coroziunii.

5.  Dolinele  de  prăbuşire,  formate  prin  surparea  tavanului  unei  peşteri,  presupun existenţa 
dedesubt a unui gol carstic, acoperit de un tavan subţire. Caracteristică este forma de horn, cu pereţi 
abrupţi, chiar verticali şi cu un strat de bolovani şi sfărîmături de calcar pe fund (fig. 53. d). Dacă sînt 
strîmte la gură şi  profunde fac trecerea spre avene.  Lărgirea  unei  doline de prăbuşire  se face  prin 
dărîma-rea regresivă a pereţilor, paralel cu ei înşişi, fapt pentru care forma de horn se păstrează. De 
aceea o astfel de dolină nu va evolua niciodată într-o dolină în formă de pîlnie, cu pereţii evazaţi. Prin 
aceasta  este  combătută  părerea,  mult  întîlnită,  că  procesul  major  de  generare  al  dolinelor  este 
prăbuşirea. De fapt dolinele de prăbuşire sînt rare, constituind mai curînd excepţii.

6.  Cenofele  (termen  preluat  din  Yucatan)  sînt  doline  de  prăbuşire  în  formă  de  puţ,  cu 
adîncimea  mai  mare  decît  diametrul,  în  fundul  cărora  se  găseşte  un  lac  permanent  Ele  au  pereţii 



verticali, uneori chiar surplombaţi. Deoarece cenotele situate aproape unele de altele au nivelul apei la 
aceeaşi  cotă,  se  consideră  că  ele  au  atins  suprafaţa  pînzei  freatice  de  apă  din  carst.  O  astfel  de 
interpretare este combătută de unii autori care cred că puţurile ajung la o reţea de canale subterane sub 
presiune,  fapt  ce  face  ca  apa  să  se ridice  în  ele  la  acelaşi  nivel,  ca  în  nişte  turnuri  de  echilibru. 
Frecvente în peninsula Yucatan, cenote au fost descrise şi în Turcia şi există frumoase exemple în 
carstul  dinaric,  unde la Imotski se află două „doline" extraordinare.  Una este Modro Iezere (Lacul 
Albastru),  un puţ  cu  vagă  formă de  pîlnie,  cu  pereţii  extrem de  abrupţi  şi  un lac  aflat  la  245  m 
adîncime. Nu departe se găseşte Grveno Iezere (Lacul Roşu), situat într-un puţ de 200 m diametru şi o 
adîncime de 481 m.

7. Ferestrele carstice sînt tot excavaţii cu apă în fund, dar de data aceasta este vorba de un rîu 
subteran. Forma care a stat la baza tipului se află în Indiana (S.U.A.) şi este o dolină conică de 130 m 
diametru şi  17 m adîncime,  rîul  subteran fiind vizibil  pe o lungime de 70 m, fără să aibă uvaluri 
aluviale. Este greu de spus unde se pune limita între o astfel de formă şi un aven de prăbuşire ce duce la 
un rîu  subteran,  cum ar  fi  de  pildă avenele  din platoul  Lumea Pierdută din munţii  Bihor (avenul 
Gemănata şi Avenul Negru) cu pereţii verticali, diametre de 15—20 m şi adîncimi de 80 şi respectiv 
100 m.

8. Golful carstic (termen ce provine de la forma tip Wesley-Chapel Gulf, din Indiana, S.U.A.) 
este tot o dolină de prăbuşire, de mari.dimensiuni. Are o suprafaţă de 3,4 ha, pereţi verticali, adîncime 
mică şi  fundul  acoperit  cu material  detritic  fin.  Nu se vede  nici  un rîu  subteran,  dar  el  se  află  în 
apropiere, căci la viituri răzbate pe fund formînd un lac temporar ce depune nisip suplimentar.

9.  Cockpiturile (termen din insulele Antile)  sînt doline situate între turnuri  carstice,  forme 
tipice  carsturilor  tropicale.  Cum  turnurile  sînt  cele  ce  determină  excavaţia  dintre  ele,  forma 
depresiunilor este de stea cu laturile concave.

c. Uvalele

Uvala  (termen sloven)  este  o depresiune carstică  închisă,  de dimensiuni  mai  mari  decît  o 
dolină, de formă neregulată şi cu fundul inegal (fig. 54 a). În descrierea iniţială dată acestei forme s-a 
spus că provine din alipirea unor doline, în sens genetic. De aici s-a tras concluzia greşită că două sau 
trei doline alipite sînt o uvală, fapt ilustrat de geograful francez Em. de Martonne cu o figură în care se 
observă  trei  doline  de  mici  dimensiuni,  din  Padiş,  cu  pereţii  întretăindu-se  şi  pentru  care  se  dă 
explicaţia, uvală. O astfel de utilizarea termenului este complet greşită, căci uvala este o formă mare, 
de sine stătătoare, un bazin închis ce poate avea de la cîteva sute de metri la cîţiva kilometri lungime, 
fără o apă curgătoare şi a cărui fund poate prezenta denivelări sau spinări calcaroase. Este drept că o 
astfel de formă este rezultatul unui proces similar cu al formării dolinelor, dar la o scară mai mare, 
putînd rezulta din întretăierea şi lărgirea unui teritoriu ocupat cîndva de doline. Dar ele nu se mai văd 
ca atare şi doar spinările calcaroase ne-ar putea face să ne gîndim că ele sînt fostele creste separatoare. 
În  sensul  definit  mai  sus  uvalele  sînt  forme  relativ  frecvente,  termenul  putînd  fi  aplicat  tuturor 
depresiunilor carstice închise,  neparcurse de apă,  de formă oarecare şi care au dimensiuni de peste 
cîteva sute de metri. Uvale de acest tip se întîlnesc, de pildă în carstul de la Giuvala, în munţii Pădurea 
Craiului, în m. Aninei, în munţii Mehedinţi (Poienile Închise) etc.

Fig 54
d. Poliile

Sînt  formele  negative  carstice  de cea  mai  mare  dimensiuni.  Termenul  înseamnă în  limba 
slovenă „cîmpie" şi cu el desemnate cîmpiile avute la dispoziţie de locuitorii carst sloven şi al celui 
dinaric pentru a le cultiva şi care nu erau decît fundurile plate ale unor imense bazine închise. Geografii 
au preluat numele, desemnînd cu el astfel de bazine carstice. Interesant este faptul că oamenii de ştiinţă 
nu sînt totdeauna de acord asupra caracteristicilor poliilor, termenul fiind utilizat de multe ori în mod 
abuziv. Dificultatea vine şi de la faptul că însăşi geneza unor astfel de forme este greu de explicat, la 
originea lor stînd probabil procese diferite.

Astăzi  carstologii  sînt  de  acord  să  denumească  polie  o  depresiune  închisă  cu  dimensiuni 
începînd  de  la  cîteva  sute  de  metri  lungime şi  putînd  merge  pînă  la  zeci  de  kilometri,  străbătută 
longitudinal sau transversal de ape ce izvorăsc din izbucuri şi dispar în ponoare, avînd, deci, parcursuri 
subterane  carstice.  La  debite  considerabile,  cînd  ponoarele  nu  pot  drena  întreaga  cantitate  de  apă 
adunată în depresiunile închise, se formează lacuri temporare, prezenţa lor fiind considerată un semn 
definitoriu pentru polii (fig. 54 b). În general se adaugă încă un caracter obligatoriu pentru polii, ca ele 



să  fie  integral  săpate  în  calcare,  dar  aceasta  nu  se  realizează  totdeauna  la  marile  polii  dinarice, 
mărginite uneori de formaţiuni necalcaroase implicate în cute. De asemenea unii carstologi cred că este 
obligatorie existenţa pe margini a unor falii. Faptul este adevărat pentru unele polii dinarice şi este de 
asemenea  adevărat  ca  poliile  apar  numai  în  formaţii  cutate,  nu  în  strate  orizontale  şi  în  structuri 
monoclinale,  prezenţa faliilor nefiind însă obligatorie. Pînă la urmă, esenţial pentru o polie este ca 
depresiunea  să fie  creată  prin coroziune,  prin săparea  versanţilor  de către  ape temporare  (rîuri  sau 
lacuri), ceea ce duce la lărgirea depresiunii în detrimentul versanţilor împinşi înapoi şi cu car.e fundul 
plat al poliei face un unghi accentuat. În ce priveşte fundul, el trebuie să fi  fost netezit iniţial prin 
coroziune  şi  eroziune,  dar  de  multe  ori  el  este  orizontalizat  şi  de către  depozite  mobile  (mai  ales 
nisipuri şi mîluri) depuse de rîurile ce străbat polia şi de apele lacului temporar. Se pare că depozitele 
mobile  au un rol  hotărîtor  în  coroziune  prin  îmbibare  cu  apă  pe care  o  cedează  treptat  calcarului 
adiacent.

Cele mai caracteristice polii din lume se află în carstul dinaric, unde există depresiuni ce ating 
40 km lungime şi peste 10 km lărgime, străbătute transversal de mai multe ape curgătoare. Aşa sînt 
poliile Popovo şi Lika din carstul dinaric, de cîte 700 km2, sau poliile Zirknitz şi Pianina din carstul 
clasic sloven, şi multe altele. Polii există şi în Grecia, Turcia, Italia, Franţa (Prealpi, Jura) şi Maroc, 
deci mai ales HI jurul Mediteranei, fiind mult mai puţin frecvente în alte Părţi ale lumii. Din Carpaţii 
Româneşti singura depresiune închisă ce corespunde total definiţiei poliei este Poiana Ponor din munţii 
Bihor,  foarte  mică  (sub 0,5 km diametru),  săpată  integral  în  calcare,  drenată  de  o  apă  cu  origine 
scurgere carstică şi temporar inundată.

e. Depresiunile carstice deschise

De  la  marile  depresiuni  kilometrice,  cum  sînt  poliile,  revenim  la  forme  de  mai  mică 
dimensiune, de ordinul sutelor de metri şi de cel mult 1—2 km, care, în general, nu sînt catalogate, 
scăpînd unei sistematici riguroase. Ele sînt de fapt forme intermediare între uvale, polii şi carstoplene 
(a se vedea mai departe), avînd din fiecare cîte ceva, dar necorespunzînd strict definiţiei nici uneia din 
ele.

Dintre formele grupate aici frecvente sînt depresiunile plane, deschise, aflate la obîrşia cîte 
unui rîu şi care nu sînt drenate de ape permanente. Aşa este, de pildă, Brătcoaia, vastă depresiune aflată 
la obîrşia rîului Finiş (munţii Codru), sau depresiunile foarte plate aflate pe mai multe ramuri de origine 
ale văii Călineasa sau ale Gîrdişoarei  (Şesul Gîrzii) din munţii Bihor, precum şi platoul Brădet din 
munţii Aninei. Alte depresiuni sînt închise, dar nu corespund definiţiei poliei fiind neinundabile şi rar 
străbătute de cîte un mic pîrîu, şi nu corespund nici definiţiei uvalei. Aşa este de pildă depresiunea-
platou de la Ciumerna din munţii Trascău.

Formele date ca exemplu sînt indiscutabil de coroziune, adîncite şi nivelate prin procese de 
dizolvare, un rol de seamă revenind probabil celei biochimice, exercitată de acizii din sol.

f. Văile carstice

Văile ce străbat terenurile calcaroase sînt variate din punct de vedere hidrologic, cu funcţii 
diferite,  morfologic  însă  destul  de  asemănătoare.  Caracterul  comun  este  dat  de  versanţii  pietroşi, 
calcaroşi, totdeauna impresionanţi prin albeaţa lor, putînd merge de la pante puternic înclinate la pereţi 
verticali. Văile pot avea rîuri permanente sau temporare sau pot fi părăsite pentru totdeauna de apă (văi 
seci, sohodoale). Clasificarea cea mai convenabilă este cea funcţională, ce ţine seama de rolul pe care îl 
au văile în drenajul regiunii.

1. Văile transversale încep în zone necarstice şi taie masivul de calcar, apa fiind alohtonă în 
raport cu el.

Semnul  invariabil  al  acestor  văi  este  prezenţa  cantoanelor,  a  cheilor,  caracterizate  prin 
îngustime şi pereţi abrupţi, adesea verticali, chiar surplombanţi. Ele sînt mai totdeauna scăldate de apa 
ce le-a generat (fig. 55 a).

Asupra genezei cheilor există trei teorii, una doar legîndu-le direct de carst. (1) După o primă 
teorie, rîul care le-a format a existat pe acelaşi amplasament încă înainte ca munţii să se fi înălţat, 
persistînd să curgă şi să ferăstruiască munţii în curs de ridicare. Este vorba deci de o  antecedentă  a 
cursului de apă în raport cu munţii. (2) A doua teorie susţine că este vorba de o epigeneză. Valea s-a 
fixat pe o altă structură geologică, determinată de strate de roci ce acopereau calcarele. Prin adîncirea 
eroziunii, apa a ajuns la ele dar, fiind încastrată într-o vale deja trasată a fost nevoită să le ferăstruiască. 
(3) A treia teorie, a captării carstice, consideră că iniţial cursul de apă a avut un alt traseu, dar el a fost 
furat  subteran de către  golurile din calcare care i-au deturnat traseul.  Cursul subteran se mai poate 



păstra pe unele porţiuni (tunele sau poduri naturale), dar de cele mai multe ori el nu mai există şi se 
poate vorbi în acest caz de canioane de prăbuşire.

Teoria  antecedenţei  este  greu  de  verificat,  căci  este  dificil  de  stabilit  vîrsta  ridicării  unui 
munte. Geograful sîrb J. Cvijie a invocat însă un astfel de proces pentru a explica Cazanele Dunării. 
Teoria epigenezei este adoptată pentru majoritatea cheilor mari de la noi din ţară, cum ar fi Cheile 
Bicazului şi ale Dîmboviţei, dar mai ales salba de chei de pe cursul superior al Ialomiţei, unde se pot 
recunoaşte umerii reprezentînd vechea vale,  ce a avut patul cu cîteva sute de metri mai sus, pe un 
substrat de roci necarstice. Teoria captării poate fi bine exemplificată prin cheile ce taie munţii Trascău, 
căci, în spatele crestei principale calcaroase, deci spre vest, se poate reconstitui o vale longitudinală, 
paralelă cu creasta şi care era tributară Arieşului. Această vale a fost captată lateral de două văi cu 
origini  subterane în calcare,  valea Rîmeţi  şi  valea Galdelor,  ce au împărţit  rîul  longitudinal  în trei 
segmente, deturnîndu-le spre est, ca văi transversale. Captări subterane evidenţiază şi valea Sohodol (în 
Cheile Polovragi) şi valea Uibăreşti, unde Podul de la Grohot atestă un parcurs subteran. 

O caracteristică a cheilor este prezenţa peşterilor în pereţi şi rsanţi. Dacă ele se aliniază la 
anumite nivele este un semn că eroziunea a stagnat un timp la acel nivel, ce a jucat rolul de nivel de 
bază pentru cursurile subterane, care veneau să debuşeze în chei. Sus, în versanţi, se află peşteri fosile, 
iar jos, la nivelul apei, peşteri active precum şi izbucuri, reprezentînd nivelul actual de drenare al apei.

2. Văile oarbe au apa din afara zonei carstice (apă alohtonă), dar ea nu reuşeşte să străbată 
întregul masiv de calcare, căci este captată subteran, forma de vale terminîndu-se brusc în faţa cîte unui 
perete de calcar (fig. 55 a). Exemplul cel mai grandios din Carpaţi sînt Cetăţile Ponorului, unde rîul se 
termină în faţa unui gigantic perete cu o poartă de 70 m înălţime pe unde dispare apa în adînc. Din 
punct  de vedere al  modului de pătrundere al  apei  în subteran există văi oarbe cu peşteră (Cetăţile 
Ponorului, Cetatea Rădesei din munţii Bihor şi Topolniţa din podişul Mehedinţi),  sau văi oarbe cu 
ponor (cursul de apă este inaccesibil omului); cum sînt numeroasele văi din Padiş, valea Ponorăţ din 
podişul Mehedinţi etc.

Fig 55
Văile oarbe nu au o continuitate morfologică, ci se termină definitiv în locul de pierdere al 

apei. Există însă forme de trecere spre alte tipuri de văi cum ar fi cele cu trepte antitetice, despre care 
va fi vorba mai departe, aşa că este greu a decide dacă o vale ca cea de la Cetatea Rădesei trebuie 
numită vale oarbă, cînd peşterii reprezintă de fapt o treaptă antitetică.

De asemenea nu trebuie confundata funcţia hidrologică cu forma unei văi. Pentru o vale oarbă 
trecerea apei în subteran este obligatorie, dar nu orice pierdere a unui rîu în subteran înseamnă o vale 
oarbă. Din punct de vedere al apei există astfel şi pierderi laterale, cînd apa dispare în versantul unei 
văi, dar forma de vale continuă (de pildă Valea Luncşoara din munţii Bihor, valea Ţarinei cu pierderea 
de la Cîmpeneasca din munţii Moma sau Jiul de Vest la Cîmpuşel.

3. Văile în fund de sac sau văile cu recul sînt inversul văilor oarbe, în sensul că aici apa apare 
brusc din subteran la capătul amonte al unei văi, care nu există dincolo de izvor (fig. 55 a). Apa poate 
să apară dintr-o peşteră (de pildă la Şura Mare şi la peştera Cioclovina din munţii Sebeş) sau dintr-un 
izbuc (valea de la Izvorul Bigăr sau valea de la Izvorul Jitin din munţii Aninei, Izvorul Boiului de la 
Vaşcău, Izbucul Galbenii din munţii Bihor).

Apa unei  văi  cu  recul  poate fi  alohtonă  (pătrunsă  în  altă  parte  în  masivul  de  calcar)  sau 
autohtonă (adunată chiar în masiv).

Văile cu recul sînt dintre cele mai ciudate apariţii în carst, căci, antrenat să urci în lungul unui 
rîu, te trezeşti brusc în faţa unui perete de calcar ce-ţi stăvileşte înaintarea şi cu care se termină şi valea 
ca formă. Dealtfel  şi formarea lor este extrem de greu de explicat şi de cele mai multe ori trebuie 
invocată prăbuşirea treptată a tavanului unei peşteri, dinspre aval spre amonte, pînă la locul de formare 
a  văii,  adică pînă la apariţia  la zi  a  apei.  Termenul  de vale cu recul  sugerează tocmai  o astfel  de 
explicaţie.

În  limba franceză  văile  în  fund de sac sînt  numite  bout  du monde  („capăt  de lume") sau 
reculee pentru a accentua fenomenul de retragere a scobiturii văii spre amonte. În Franţa există cîteva 
văi de acest tip cu totul remarcabile, cum ar fi sistemul de izvoare ale văii Seille din munţii Jura, unde 
un întreg bazin hidrografic îşi are originile în nu mai puţin de 6 văi în fund de sac, toate avînd la cap 
escarpamente verticale de 100 —200 m înălţime, apoi văile Bournillon şi Combe Laval din Vercors, de 
asemenea cu pereţi de sute de metri înălţime, precum şi celebra Fontaine de Vaucluse. Ca şi la văile 
oarbe,  nici  aici  nu trebuie confundată  clasificarea morfologică cu cea hidrologică,  căci  din ultimul 
punct de vedere pot să existe exurgenţe care să nu se afle în văi în fund de sac ci lateral, în versantul 
unei văi carstice, cum ar fi de pildă Izvorul Cernei sau izbucul Izbundici din munţii Pădurea Craiului. 
Dar tocmai exurgenţele laterale duc la formarea văilor în fund de sac,  căci  prin prăbuşiri regresive 



începe să se adîncească noua vale.

4. Văile cu trepte antitetice sînt văi pe cale să se transforme în văi oarbe.  Ele se datoresc 
captării  subterane  a  unui  rîu  în  mijlocul  albiei  văii.  Din momentul  în  care  apa  a  devenit  un curs 
subteran, ea nu va mai adînci valea prin eroziune decît în amonte de acest punct, fapt ce face ca locul 
de pierdere să se tot adîncească, porţiunea aval rămînînd suspendată deasupra punctului de captare. 
Procesul poate să survină de mai multe ori într-o aceeaşi vale, captările retrăgîndu-se treptat amonte 
(fig. 55 b). Aşa s-a întîmplat în valea Gîrda din munţii Bihor, unde apa rîului dispare brusc lateral într-o 
gura de peşteră, Coiba Mică. Dincolo de ea, valea continuă ca formă generală, dar ca să o urmezi mai 
departe trebuie să sui o denivelare de 6 —8 m, o treaptă antitetică. Apoi patul continuă să coboare, 
treptat se adună mici fire de apă ce constituie un nou pîrîu, dar brusc valea se termină ca formă, fiind 
curmată de un mare perete în care este săpată gura peşterii Coiba Mare, ce înghite al doilea pîrîu. Ai 
crede că este o vale oarbă, dar suind o diferenţă de nivel de circa 20 m pe lîngă gura peşterii descoperi  
că valea se continuă ca - formă generală şi că la Coiba Mare nu a fost decît o altă treaptă antitetică, şi 
mai înaltă. Treptele antitetice sînt destul de frecvente în văile carstice şi orice pierdere de apă de pe 
cursul unei văi tinde să evolueze spre o treaptă antitetică. Aşa, de pildă, tot în munţii Bihor, pîrîul 
Ocoale se pierde de obicei într-un ponor, ce formează o mică treaptă antitetică de 1 m, depăşită la 
viituri, apa ajungînd la un alt ponor, mai aval, o a doua treaptă. Dar la ape mari şi ea este depăşită şi 
apa dispare într-un al treilea ponor. Cu timpul primul ponor, cel mai amonte, se va adînci fără să mai 
lase apei posibilitatea să treacă peste el transformîndu-se într-o mare treaptă antitetică.

5. Văile seci, denumite popular şi sohodoale, sînt văi unde nu mai curge nici o apă, deoarece 
ea a fost captată mai sus. Există văi permanent seci, cu apă ce se scurge doar la ploi de pe versanţi fără  
să reuşească să constituie un curs permanent.  Este cazul văii Sohodol-Albioara din munţii Pădurea 
Craiului,  pe  mulţi  kilometri  fără  un pic  de apă.  Sau sînt  văi  temporar  seci,  cu apă  numai  la  ploi 
puternice, avînd deci un regim torenţial. Văi seci se găsesc totdeauna aval de o treaptă antitetică activă, 
unde este captată întreaga apă a văii.

6. Văile de doline prezintă o formă generală de vale, în sensul că de departe se disting versanţi 
convergînd spre o linie ce ar putea fi fundul văii, dar în realitate nu există nici un fir de vale, ci doar o  
înlănţuire de doline (fig. 55 c). Frumoase văi de dolină se cunosc în platoul Vaşcău, în munţii Pădurea 
Craiului şi în munţii Aninei.  Pentru explicarea unor astfel de forme s-au emis două ipoteze.  (1) A 
existat o vale de suprafaţă, cu continuitate, dar apa s-a pierdut 'treptat, la început în aval într-un ponor 
transformat în dolina, apoi într-un al doilea ponor mai în amonte, transformat şi el în dolină, apoi într-
un al treilea ponor etc. O astfel de evoluţie este uşor de verificat, căci baza dolinelor trebuie să fie 
dinspre aval spre amonte la cote tot mai coborîte, ca şi crestele dintre doline, ceea ce nu se verifică mai 
niciodată. (2.) în lungul unei fracturi majore, care oferă bune posibilităţi de pierdere a apei în subteran, 
a luat naştere, în jurul unui punct de absorbţie, cîte o dolină. Evoluînd ele s-au tot adîncit şi lărgit, 
determinînd un uluc depresionar care, în linii mari, sugerează o formă de vale fără ca vreodată să fi 
existat o vale "coerentă.  Nici  această  explicaţie nu trebuie generalizată,  căci  pentru fiecare vale de 
dolină trebuie presupusă o mare fractură. Or, în foarte multe cazuri văile de dolină au tendinţa să se 
orînduiască în reţele dendritice, ca şi văile adevărate, şi este greu de admis sisteme de fracturi dispuse 
în acest fel. De altfel alinierea dolinelor nu trădează neapărat o fractură sau cel puţin pînă acum nu a 
fost încă demonstrată o astfel de dependenţă.

7. Depresiunile de contact carstic sînt o formă mai deosebită de văi oarbe,  ce pot să ia şi 
aspectul  de doline,  dar  care  sînt  adesea  confundate cu poliile.  Un exemplu clasic  este  depresiunea 
Zăton din podişul Mehedinţi, unde vine, de pe terenuri impermeabile (şisturi cristaline), un rîu relativ 
bogat în apă. În momentul în care se ajunge la masivul de calcar este captat, apa drenîndu-se subteran. 
Este, deci, vorba, în linii mari, de o vale oarbă. Numai că locurile de drenaj fiind foarte strîmte, la cea 
mai  mică  creştere  a  debitului,  apa  se  acumulează  formînd un mare  lac,  Zătonul.  În  el  s-au depus 
nisipurile fine aduse de apa, ceea ce a făcut ca fundul văii să devină foarte lat, perfect orizontal faţă de 
versanţii  ce se ridică brusc.  Valea s-a transformat astfel  într-o mare depresiune închisă (fig. 55 d). 
Aceste caractere au făcut pe unii autori să vorbească de o polie, uitînd că depresiunea nu este amplasată 
pe calcare, ci pe roci impermeabile şi că este orizontalizată prin acumulare de material detritic, nu prin 
coroziune, contravenind astfel definiţiei poliei. Cel mult se poate vorbi în acest caz de o pseudopolie.

Un cu totul alt tip de depresiune de contact carstic este Groapa de la Barsa din munţii Bihor. 
În ea vin de pe roci impermeabile mici pîraie ce curg paralel dispărînd, cum dau de calcar, în el prin tot 
atîtea ponoare sau doline. Profilul depresiunii este asimetric, cu un versant domol, cel impermeabil, şi 
un versant abrupt, cel calcaros, în care se pierd apele, rezultatul general fiind un fel de copaie mare, 



alungită, lungă de 1 km şi lată de 0,6 km.
Groapa de la Barsa nu este un caz izolat, căci în lungul întregului contact dintre rocile detritice 

ale jurasicului inferior şi calcarele jurasicului superior din munţii Bihor se află astfel de depresiuni. 
Şesul Padişului este tot o depresiune de contact, orizontalizată de pietrişurile aduse de pe un substrat 
impermeabil.

Depresiuni de tipul pseudopoliilor se cunosc în multe locuri din ţară; din munţii Sebeşului sînt 
de  citat  frumoasele  depresiuni  Ponorici  şi  Fundătura  Ponorului,  din  podişul  Mehedinţi,  în  afara 
Zătonului, depresiunea de la Jupîneşti,  cea de la Izverna,  de la Balta: din munţii Pădurea Craiului, 
depresiunile de la Imaşul Bătrînului, de la Damiş şi de la Pusta Călăţea.

B. Forme orizontale

Forme orizontale apar în zone carstice şi în afara poliilor, fie sub formă de platouri de mare 
întindere, fie sub formă de mici suprafeţe ce ocupa creştetul unor masiva calcaroase.

Carstoplenele sînt platouri calcaroase plane dominînd regiunile înconjurătoare, mai deprimate. 
Termenul  nu trebuie  utilizat  pentru  a  desemna orice  platou carstic  în  general,  echivalînd  de pildă 
platoul  Vaşcău,  care  este  o  formă  de  relief  compusă,  cuprinzînd  doline,  văi  oarbe,  văi  de  dolină, 
cîmpuri de lapiezuri etc., cu o carstoplenă. Aceasta este o suprafaţă calcaroasă netezită de coroziune, ce 
nu cuprinde forme secundare decît cel mult doline şi cîmpuri de lapiezuri.

Una din cele mai extraordinare carstoplene se află pe platoul traversat de canionul rîului Krka 
(Carstul Dinaric), prezentîndu-se cu o suprafaţă perfect netedă şi orizontală, ce retează capetele de strat 
ale calcarelor. Este greu de admis pentru astfel de forme o nivelare datorită unui rîu ce a curs cîndva pe 
aici, căci un rîu nu ar fi putut niciodată să străbată o zonă de calcare atît de întinsă, fără să dispară în 
adînc. De aceea, pentru astfel de suprafeţe se admite în general o nivelare biochimică, datorită acizilor 
corozivi din solul care acoperă terenul.

Astfel de explicaţii sînt aplicabile carstoplenelor acoperite de pajişti (suprafeţele de calcar din 
Bătrîna, munţii Bihor) sau de păduri (platoul Colonovăţ din munţii Aninei), ambele ciuruite de sute de 
doline, dar în ansamblu formînd o suprafaţă plană. Există însă carstoplene fără nici un înveliş vegetal, 
unde calcarul este complet la zi. În cazul carstoplenelor din masivul Grand Gausse (Franţa) se poate 
invoca o altă situaţie climatică trecută, cu un înveliş de sol astăzi dispărut, dar în Alpii Orientali acest  
lucru este mai greu şi tocmai aici  se găsesc cele mai vaste carstoplene,  cum ar  fi  cele  ce cuprind 
întinsele cîmpuri de lapiezuri amintite anterior.

Dar,  lăsînd  deoparte  marile  carstoplene,  de  kilometri  întregi,  există  foarte  multe  masive 
calcaroase ce au în partea înaltă un platou, un fel de microcarstoplene. Ele sînt indiscutabil de natură 
corozivă, căci nu există nici un semn al unui rîu care să fi exercitat o acţiune erozivă. Amintim în acest 
sens suprafeţele plane de pe creasta munţilor Trascău (muntele Tarcău), Şesul Craiului din masivul 
Belioara (munţii Gilău), platoul de pe Hăşmaşul Mare, platoul de pe Muntele Albele (masivul Retezat), 
platourile ce domină Cheile Turzii.

C. Formele pozitive

Dacă formele negative sînt în primul rînd cele care definesc carstul, nici cele pozitive formate 
din calcar nu sînt mai puţin caracteristice, fiind chiar mai spectaculoase. De altfel calcarul se face simţit 
în relief mai ales prin ţîşniturile de rocă albă a unor creste, ţancuri sau pereţi verticali, ce domină semeţ 
rocile impermeabile din jur, domoale şi cuminţi sub învelişuri vegetale continui. Şi ca să ilustrăm cel 
mai bine diferenţa dintre formele pozitive de calcar şi rocile carstice din jur să facem o excursie în 
munţii Trascău. Încă din valea Mureşului, de la Teiuş sau Aiud, de pildă, se observă spre vest linia 
domoală a munţilor, ce formează un zid neîntrerupt, dominată de cîteva gheburi proeminente, chiar 
ascuţite. Acestea sînt Pietrele Stînii, Piatra Craivii, Piatra Făghianului, Piatra Bulzului, Piatra Cetii, 
vîrful Prisăcii şi Pleaşa, toate formate din calcare ce nu depăşesc 1 300 m altitudine, dar dominînd cu 
100 —300 m în culnrle din jur. Iar dacă pătrundem în munte şi urcăm pe o creastă, vîrfurile de calcar 
se arată în toată splendoarea lor, cu versanţi abrupţi şi muchii ascuţite, contraforturi şi piloni izolaţi 
(fig. 56).

Fig 56
1. Pereţii verticali sînt semne sigure ale prezenţei calcarului, tendinţa de desfacere verticală 

fiind proprie lui, ea fiind tot un rezultat al acţiunii de coroziune a apei. Calcarul, ce constituie crestele şi 
vîrfurile, este străbătut de diaclaze ţi fisuri unde pătrunde apa de ploaie. Ea corodează spaţiile avute la 
dispoziţie, le măreşte şi slăbeşte rezistenţa rocii, din masiv desprinzîndu-se blocuri care se prăbuşesc. 
Locurile de desprindere sînt fostele diaclaze verticale, dizolvate de apă, mai ales gravitaţional, fapt ce 



face ca şi amprenta să fie şi ea verticală. Pereţii nu sînt astfel decît o consecinţă a acţiunii corozive a 
apei de ploaie, atrasă vertical de gravitaţie. Desigur, ulterior agenţii modelatori (apa, vîntul) netezesc 
suprafaţa peretelui, reliefînd adesea feţele, de stratificaţie şi fisurile perpendiculare pe perete. Faptul că 
forma generală este dată de prăbuşiri se atestă şi prin marea îngrămădire de bolovani de la piciorul 
pereţilor,  formînd mari  grohotişuri  (de pildă Marele Grohotiş de la poalele  celui  mai impresionant 
perete calcaros din ţara noastră, versantul vestic al Pietrii Craiului).

2. Crestele calcaroase rezultă din intersectarea planurilor de ruptură (diaclaze sau falii) aflate 
pe doi versanţi ai unui masiv. Dacă pe o creastă orizontală vin să se intersecteze versanţi foarte abrupţi, 
şi creasta este ascuţită. Cel mai frumos exemplu ni-l oferă tot Piatra Craiului cu creasta ei lungă de 22 
km, atît  de tăioasă încît  sînt  locuri  unde nu poţi  avansa  decît  călare.  Aceasta  este  o  creastă  ce se 
menţine,  în  linie  generală,  orizontală,  însă  cu  denivelări  continui.  Cele  mai  greu  de  străbătut  sînt 
crestele  abrupte,  pe  care  se  intersectează  în  plan  vertical  doi  pereţi.  Ele  iau  atunci  aspectul  de 
contraforturi ce devin tot mai abrupte spre partea superioară, aşa cum se vede în versantul vestic al 
Pietrii Craiului.

3. Pilonii, turnurile şi acele sînt vîrfuri izolate de calcar ce pot fi culminaţii ale unei creste, 
porţiuni  izolate  de  către  fisuri  şi  diaclaze  dizolvate  de  apă  mai  intens.  Ele  pot  fi  şi  complet 
independente, izolate de masa de calcar din care au făcut odată parte. Aşa sînt, de pildă Piatra Altarului 
din  Cheile  Bicazului,  numeroasele  ace  de  sute  de  metri  înălţime  din  Dolomiţi  sau  l’Aiguille  din 
Vercors (Franţa), separat complet şi distanţat de peretele de calcar de alături.

4. Martorii de coroziune, denumiţi şi hum (termen englez), mogot (termen din insulele Anlile) 
sau  cornet  (termen din Oltenia propus pentru utilizare generală de Em. de Martonne) sînt masive de 
calcar rămase în mijlocul unor polii  sau depresiuni carstice.  În zonele de climat temperat  astfel de 
martori sînt destul de rari şi au forme diferite, rezultînd din intersecţia mai multor depresiuni carstice, 
fapt pentru care cornetele din podişul Mehedinţi nu pot fi considerate forme tipice. În zonele de climat 
tropical însă, martorii devin un element caracteristic al reliefului prezentîndu-se sub forma unor turnuri, 
piloni sau obeliscuri de mari dimensiuni, cîteodată de cîteva sute de metri înălţime şi cu un diametru 
mult mai mic. Din cauza lor, carstul tropical se şi numeşte “carst  de turnuri'' sau „carst piramidal". 
Dovada că se datoresc coroziunii şi că odată au făcut parte dintr-o masă comună de calcar, sfîrtecată de 
coroziune este faptul că un turn poate să fie traversat de o peşteră orizontal de la un capăt la celălalt 
apoi ea să se regăsească în turnul alăturat apoi în altul. Un frumos exemplu este cel al sistemului de 
peşteri Gran Caverna de Santo Tomas din Cuba, format în realitate din mai multe peşteri ce nu mai au 
legătură subterană.  Numeroase alte exemple le oferă carstul  tropical  din regiunea Yunnan din R.P. 
Chineză.

2. TIPURILE DE CARST

În  capitolul  precedent  am prezentat  formele  exocarstice  luate  individual.  În  natură,  ele  se 
îmbină  formînd  ansambluri  ce  definesc  un  anumit  tip  de  relief  carstic.  Criteriile  de  clasificare  a 
reliefului carstic sînt foarte variate şi dintre ele amintim: (1) după gradul de acoperire cu vegetaţie se 
disting carsturi  nude,  carsturi  înierbate  şi  carsturi  forestiere;  (2)  după altitudine se disting carsturi 
montane,  carsturi  de  platouri,  carsturi  litorale  şi  carsturi  submarine;  (3)  după  faptul  dacă  roca 
carstificabilă este la suprafaţă sau acoperită de o formaţiune geologică impermeabilă se disting carsturi 
acoperite sau la zi. Mai interesante sînt (4) clasificările care ţin seama de criteriul morfologic, pe baza 
căruia se separă, după forma generală a masei calcaroase,  platouri, creste şi masive izolate sau (5) de 
criteriul structural, ce pune pe primul plan structura geologică a masei calcaroase şi (6) de criteriul 
hidrologic,  pe  baza  căruia  se  urmăreşte  raportul  dintre  masa  calcaroasă  şi  rocile  impermeabile 
înconjurătoare, fapt esenţial pentru alimentarea cu apă a carstului.

Ţinînd seama de ultimele trei criterii (4—6) vom adopta o clasificare complexă, aplicabilă mai 
ales la ţara noastră, în care nu sînt însă prezente toate tipurile de carst. De aceea vom adăuga alte două 
clasificări,  valabile pentru toate tipurile de carst din lume. Acestea vor fi  (7) clasificarea structural-
morfologică şi (8) clasificarea climatică.

a. Tipurile morfologice de carst
În Funcţie de dimensiunea şi modul de prezentare al calcarelor în relief, adică după forma şi 

poziţia lor în raport  cu zonele înconjurătoare,  se pot distinge trei tipuri  de relief carstic,  fiecare cu 
subtipuri.



1. Platourile carstice sînt suprafeţe continue de calcar ce acoperă teritorii relativ mari în care 
apar, îri limitele unei energii de relief scăzute, carstoplene, văi de doline, pante cu doline, văi oarbe şi 
văi  în  fund  de  sac.  cîmpuri  de  lapiezuri,  polii  şi  alte  tipuri  de  bazine  închise.  Dacă  platoul  este 
suspendat fală de zonele limitrofe, văile transversale ce ajung la nivelul morfologic de bază separă un 
platou de altul  similar.  Aşa,  de pildă,  platoul  Padiş  este  separat  de platoul  Ocoale-Scărişoara  prin 
adînca tăietură a văii Gîrda. Exemplul cel mai frumos se află în masivul Grand Causse, unde văile 
Tarn,  Jonte şi  Dourbie separă platouri  de mari.dimensiuni denumite  causse:  Causse de Sauveterre, 
Causse Mejan, Causse Noir şi Causse de Larzac.

Platourile  pot  fi  suspendate  deasupra  regiunilor  înconjurătoare  (de  pildă  platoul  Vaşcău, 
platoul carstic  al  Pădurii  Craiului sau platourile Colonovăţ şi  Brădet  din munţii  Aninei) sau pot  fi 
situate la acelaşi nivel cu zonele limitrofe, cum este cazul Dobrogei ele Sud (ce cuprinde însă şi roci 
impermeabile),  dar mai ales al marilor platouri carstice din partea centrala a S.U.A. din Kentucky, 
Tennessee, Missouri şi Indiana. Din punct de vedere structural, platourile carstice pot fi primare, adică 
suprafaţa  lor  este  data  de  însăşi  roca  (deci  grefate  pe  o  structură  tabulară),  sau  secundare,  cînd 
orizontalitatea reliefului lor este dată de o netezire, prin eroziune sau coroziune. În prima categorie 
intră, de exemplu, platou rile Causse, cele din S.U.A. şi Dobrogea de Sud, în a doua platoul Krka, 
netezit de o puternică coroziune. Tot în a doua categorie pot fi incluse platourile ce fac parte din mari 
suprafeţe de netezire, peneplene sau pediplene, şi care au suferit un proces similar de netezire.

2. Crestele calcaroase sînt zone alungite de calcar cu lungimea depăşind lărgimea. Astfel de 
creste  pot  avea  aspecte extrem de variate.  Ele pot  să  proemîneze  faţă  de zonele  înconjurătoare  ca 
masive mult înălţate (de pildă masivul Piatra Craiului sau Trascău) sau pot să fie incluse într-un relief 
general,  fără  să se diferenţieze  decît  ca detaliu  (de pildă calcarele  din fîşia ce mărgineşte  spre est 
podişul Mehedinţi, în care este săpată peştera Topolniţa). Alteori crestele apar în sisteme cu dispunere 
stelată sau ramificată fără o orientare anumită, fiind sfîrtecate de ape adîncite mult (de pildă calcarele 
din zonele Dîmbovicioara sau a Cheilor Bicazului).

Din punct de vedere structural crestele calcaroase pol fi capete de monocline, flancuri de cute, 
capete de solzi sau margini de pînze.

3. Masivele izolate reprezintă apariţii de calcar de mici dimensiuni, adesea de ordinul sutelor 
de metri, cel mult a 1-2 km, de formă alungită sau echidimensională. Astfel de masive pot avea poziţii 
diferite în raport cu relieful, fapt întîlnit în munţii Trascău, unde astfel de masive apar cu zecile. Există 
masive ce domină net  relieful,  fiind situate  pe cîte  o creastă  proeminentă (exemplu Piatra  Craivîi, 
Plotunul, Vulcanul). Altele sînt încastrate pe o parte în relief, reliefîndu-se numai cu faţa dinspre pantă. 
Aşa sînt  calcarele  din valea  Feneş  (Corabia şi  Dîmbăul),  cele  din Cheile  Ampoiţei  sau cele  de la 
Pietrele Cetii. Altele sînt situate în fundul unei văi fiind stavilă în calea rîului, nevoit să le străbată fie 
subteran (ca în micul masiv de calcar din valea Techerău sau la Podul de la Grohot), fie tăind în ele 
chei  (ca  la  Cheile  Mici  ale  Galdei  sau  în  valea  Ţelnei).  În  sfîrşit,  sînt  masive  cu  forme  alungite 
prezentînd situaţii variate, cum este, de pildă, masivul Piatra Cetii-Pleaşa care cînd domină relieful, 
cînd este tăiat de chei (cheile văilor Cetea şi ale Remeţilor), cînd apar în versant.

b. Tipurile structurale de carst
Prin structură se înţelege modul  de dispunere  a  rocilor  în  scoarţă.  Dacă  între  roci  se  află 

calcare,  acestea  vor  determina  anumite  tipuri  structurale  de  relief.  În  acest  sens  se  pot  distinge 
următoarele tipuri:

1. Carst de zonă tabulară, cu stratele în poziţia lor originară de sedimentare, orizontală. Pe 
marginile unei astfel de structuri se observă păturile de strate suprapuse, iar suprafaţa, de obicei plană, 
prezintă faţa unui aceluiaşi  strat.  Un astfel  de carst  poate fi  suspendat deasupra zonelor  învecinate 
(exemplu  Grand  Causse  din  Franţa)  sau  poate  fi  coborît  la  nivelul  reliefului  general  (exemplu 
Dobrogea de Sud).

2. Carst de zonă monoclinal cu stratele formînd pachete ce înclină constant în aceeaşi direcţie 
şi cu aceeaşi înclinare. Astfel de înclinări pot fi determinate de strate orizontale, ce au fost înclinate în 
bloc,  o  dată  cu ridicarea  unui  flanc  (exemplu  masivul  Vînturăriţa)  sau  pot  fi  o  aripă  de  sinclinal 
(exemplu creasta Pietrii Craiului).

3. Carst de zonă cutată, unde stratele formează o alternanţă de sinclinale şi anticlinale, mai 
mult sau mai puţin regulate, în care calcarele pot forma în întregime cutele, sau pot să reprezinte doar 
unele pachete (cazul munţilor Aninei).



4. Carst de structură în pînză. Structurile în pînză prezintă pachete de strate dispuse normal (de 
jos în sus formaţiuni tot mai noi), formînd  autohtonul,  peste care sînt împinse, de forţele tectonice, 
pachete de strate mai vechi, reprezentînd pînza. Calcarele pot apărea în autohton, pînza fiind formată 
din roci impermeabile (cazul munţilor Bihor) sau autohtonul poate fi format din roci impermeabile şi 
pînza din calcare (de pildă în masivul Hăghimaş). Există şi cazuri cînd atît autohtonul cît şi pînza sînt 
formate din calcare (cazul platoului Vaşcău).

5. Carst de clippe calcaroase. Prin clippă se înţelege un masiv de mică dimensiune format din 
roci  străine  de  ambianţa  geologică  locală.  Clippele  de  calcare  pot  avea  origini  diferite:  (a)  recifi 
cuprinşi în roci impermeabile (de exemplu Pietrei Doamnei din Rarău); (b) un masiv de calcar ce a fost 
insedimentat în roci impermeabile, de obicei într-o formaţiune cu sedimentare haotică în care calcarele 
formează blocuri de roci mai vechi, denumit  olistolit  (de exemplu Piatra Craivii, Piatra Bulzului sau 
Piatra  Cetii  din  munţii  Trascău);  (c)  un  rest  dintr-o  pînză  (un  petec  de  acoperire)  dispus  pe  un 
fundament impermeabil (de exemplu Măgura Hangu din munţii Bistriţei sau muntele Vîlcan din munţii 
Metaliferi)  sau  (d)  fruntea  unui  solz  tectonic  (de  exemplu  masivele  Plotunu  şi  Bulzul  din  munţii 
Metaliferi).

c.  Tipurile  de  carst  în  funcţie  de  raportul  dintre  calcare  şi  rocile  impermeabile 
înconjuratoare
În funcţie de poziţia calcarelor, în raport cu terenurile impermeabile înconjurătoare, se separă 

doua categorii de carsturi bine distincte: (l)  carsturi autigene  cu calcarele dominînd din toate părţile 
rocile impermeabile,  ceea ce înseanmă că apele generatoare ale carstului  sînt autohtone, provenind 
numai din precipitaţiile ce cad pe masiv; (II) carsturi alogene cu calcare dominate măcar într-o parte de 
roci impermeabile, de pe care vin apele ce pătrund în masiv, ape deci „străine" (alogene). După modul 
de drenaj al apelor, carsturile alogene se împart în trei grupe. O altă subîmpărţire este dată de structură, 
aceasta condiţionînd modul de circulaţie al apei. În acest sens se disting carsturi tabulare, monoclinale, 
sinclinale şi faliate. Combinînd aceste criterii se obţin tipurile de carst sistematizate în fig. 57.

1. Carsturile suspendate autigene au calcarele totdeauna ridicate faţă de relieful înconjurător şi 
ele pot (a) rămîne în totalitate deasupra reliefului, cînd au doar un regim vados, sau se pot „înrădăcina", 
cînd în partea situată sub nivelul rocilor impermeabile poate exista şi un regim înecat. Aceste cazuri 
apar cînd calcarele se înrădăcinează (b) ca un monoclin, (c) datorită unui sinclinal sau (d) datorită unui 
sistem de falii care le ridică în horst. Ga exemplu pentru tipul a poate fi dat muntele Vîlcan din munţii 
Metaliferi, pentru tipul  b Piatra Graiului, pentru tipul  c muntele Rarău, iar pentru tipul  d Piatra Geţii 
din munţii Trascău.

2.  Carsturile  suspendate  alogene  sînt  cele  cu  masa  de  calcar  dominînd  relieful  imediat 
înconjurător, dar stînd pe o pantă, ceea ce determină un drenaj prin ele, apa fiind alohtonă. Ele pot să 
stea  (a)  complet  deasupra  nivelului  impermeabil  sau  să  se  înrădăcineze  datorită  (b)  unei  structuri 
monoclinale, (c) unei structuri sinclinale sau (d) unei structuri de graben. În cazul a regimul nu poate fi 
decît vados, în cazurile  c şi  d depinde de adîncimea de pătrundere a calcarelor ca să existe un regim 
înecat sau numai vados. Ca exemple pot fi date: pentru tipul a Pietrele Ampoiţei şi apariţiile de calcar 
din  flancurile  văii  Ţelna;  pentru  tipul  6  masivul  Vînturariţa;  pentru  tipul  c  culmea  principală  a 
Trascăului, iar pentru tipul  d  calcarele din munţii Gilău, de pildă cele din Dealul Bujoarele sau din 
dealul Pinet.

3.  Carsturile  barate  au drenajul  aval  stăvilit  de o  ridicare  a rocilor  impermeabile,  ceea  ce 
determină  o  acumulare  a  apei  într-o  pînză  freatică.  Ridicarea  se  poate  datora  (a)  unei  dispoziţii 
monoclinale, ca în cazul calcarelor de la Topolniţa; (b) unei structuri sinclinale, caz realizat întrucîtva 
în zona Bicaz sau (c) unei dispuneri în graben.

Fig 57
4. Carsturile denivelate unilateral sînt alimente de apă dinspre zonele impermeabile, care se 

află la acelaşi nivel cu calcarele, dar acestea domină în partea cealaltă rocile impermeabile, ceea ce 
permite un drenaj uşor. O astfel de situaţie poate fi şi ea determinată de (a) o structură monocli-nală, ca 
la calcarele de la Polovragi, (b) de o structură sinclinală, ca în cazul calcarelor din munţii Sebeş (zona 
Pui-Oha-ba) sau (c) de o structură de graben.

5. Carsturile încastrate sînt cele cu calcarele cuprinse integral în terenuri impermeabile, ceea 
ce face obligatorie existenta unei zone înecate, cu o extrem de redusă zonă vadoasă. Şi în acest caz 



există mai multe posibilităţi structurale, şi anume (a) de monoclin, caz realizat de calcarele din zona 
Finiş a munţilor Codru, (b) de sinclinal, ca în cazul calcarelor din zona Casimcea (Dobrogea) şi (c) de 
un graben, ca în Dobrogea de Sud.

Pentru fiecare tip în parte precizat mai sus nu am menţionat decît regimul hidrologic (vados şi 
înecat) dar din aceasta decurg o sumă de consecinţe hidrodinamice şi morfologice.

d. Clasificarea complexă a carsturilor
Într-o  clasificare  complexă  a  carsturilor  trebuie  să  se  ţină  seama  de  mai  multe  criterii  şi 

anume: cel morfologic, cel structural şi cel al poziţiei calcarelor faţă de regiunile învecinate. În felul 
acesta, ţinînd seama de specificul regiunilor calcaroase din ţara noastră, am separat şapte tipuri de carst, 
fiecare caracterizat prin îmbinarea unor trăsături specifice endo- şi exocarstice, precum şi al drenajului 
hidrologic.

1.  Carst  de  platou  ridicat  — tip  Pădurea  Craiului  (fig.  58  a).  Zona  este  ridicată  fală  de 
depresiunile marginale prin abrupturi sau văi ce formează chei. Suprafaţa platoului este în linii generale 
slab vălurită, cu energie mică de relief, dată de văile oarbe, de polii şi uvale, în raport cu martorii de 
eroziune. Văi în fund de sac se găsesc doar pe margini, pătrunzînd dinspre văile mărginaşe. Există o 
mare dezvoltare a dolinelor, grupate adesea în văi de dolină. Aici se dezvolta poliile cele mai mari, iar 
dacă  în  cadrul  platoului  există  roci  impermeabile,  la  contactul  acestora  cu  calcarele  iau  naştere 
depresiuni de contact carstic.

Platourile ridicate  se diferenţiază în funcţie  de învelişul vegetal.  La noi  în ţară predomină 
platourile înierbate, avînd ca atare doar reduse cîmpuri de lapiezuri, în schimb abundă dolinele conice. 
În Alpi, în Masivul Central Francez etc. predomină carsturile alpine, nude, cu peisajul dominant dat de 
cîmpurile de lapiezuri şi de dolinele cilindrice, mai puţin cele conice.

Platourile  carstice  ridicate  au  în  general  un  relief  haotic  dat  de  dezorganizarea  reţelei 
hidrografice. Există rîuri, care însă au viaţă scurtă, fiind captate în peşteri sau ponoare (văi oarbe). Ele 
dau acces însă la vastele sisteme subterane, Organizate pe mai multe nivele (etaj fosil, subfosil şi activ), 
Ce permit uneori străbaterea completă a masivului (străpungeri hidrologice). Tot nici se găsesc cele 
mai  profunde  avene  şi  cele  mai  vaste  sisteme  unde  se  îmbină  puţurile  cu  galeriile.  Pe  marginea 
platourilor  se  deschid  numeroase  guri  de peşteri,  ce  reprezintă  foste  exurgenţe  sau  sînt  peşteri  de 
decompresiune gravitaţională. În sfîrşit, tot aici se găsesc actualele urgenţe, sub formă de peşteri active 
sau de izbucuri sub presiune, ce trădează existenţa unei pînze freatice continue. 

În afara exemplului tip (Pădurea Craiului) în categoria platourilor înalte de la noi din ţară se 
numără carstul din munţii Bihor, platoul Vaşcău, carstul din munţii Aninei, eventual şi cel din munţii 
Sebeş,  care  întîi  poate  fi  considerat şi  un  carst  de  bară  coborîtă.  Din  punct  de  vedere  structural, 
platourile carstice de la noi din ţară sînt fie de tipul tabular, cu denivelări pe falii generează grabene şi 
horsturi  (Pădurea Craiului), fie onocline (Bihorul  central),  fie structuri  cutate cu sinclinorii  (munţii 
Aninei). În sfirşit, structuri în pînze de şariaj (platoul Vaşcău).

2. Carst de platou coborît — tip Dobrogea de Sud (fig. 58 b), Platourile de acest fel se află la 
nivelul rocilor necarstice înconjurătoare, fapt pentru care ele nu se evidenţiază decît în caracterele de 
relief exocarstic de detaliu. Abundă dolinele, cîmpurile de lapiezuri sînt rare. Relieful este sculptat de 
rîuri de suprafaţa, ce taie canioane de mică adîncime cu ape alohtone. Rareori ele se termină ca văi 
oarbe. Întreaga evoluţie este dominată de faptul că nivelul de bază carstic se află profund.

Fig 58
Endocarstul accesibil omului este slab dezvoltat. Sînt prezente doar peşteri scurte de versant, 

în pereţii canioanelor. În schimb există o vastă reţea de canale profunde subterane, cu apă ce-şi are 
originile departe şi care ies la zi artezian. Dacă calcarul este gros, între suprafaţa terenului şi nivelul 
pînzei freatice se află o zonă de curgere vadoasă, unde se pot dezvolta vaste reţele de peşteri subfosile, 
inundate periodic la viituri. La ele pot duce şi avene, nu prea adînci, sau pot exista cenote sau ferestre 
carstice. La noi nu avem astfel de platouri, dar ele sînt frecvente în partea mediană a Americii de Nord, 
însuşi teritoriul celebrei reţele Mammoth-Flint Ridge Cave aparţinînd unui astfel de platou. Din Franţa 
poate fi dat ca exemplu platoul Languedoc cu reţele subterane cum ar fi Foussoubie.

3. Carst de creastă proeminentă — tip Piatra Craiului (fig. 58 c). Astfel de creste calcaroase 
pot fi unice, ca în Piatra Craiului, dar pot forma masive complexe, cu noduri de creste, cum sînt de 
pildă  în  Tirol  masivele  Wilder  Kaiser  sau  Karwendel.  Aici  domină,  evident,  formele  exocarstice 
pozitive: pereţi, creste, contraforturi, ţancuri, muchii dantelate. Pe un astfel de relief abrupt sînt puţine 
şanse să se găsească loc pentru cîmpuri de doline, în schimb abundă lapiezurile, în special cele libere şi 
formate  pe  pante  înclinate.  Între  diferitele  creste  proeminente  se  insinuează  văi  seci  torenţiale.  În 



general astfel de masive ridicate sînt rezultatul unei evoluţii îndelungate a reliefului, timp în care ele s-
au impus determinînd o anumită orientare a reţelei hidrografice.  Ca atare, marile rîuri le ocolesc şi 
arareori se întîlnesc canioane, dar dacă acestea sînt prezente, ele ating maxime de înălţime, îngustime şi 
sălbăticie (exemple Cheile Dîmboviţei, ale Dîmbovicioarei şi ale Zărneştilor în munţii Piatra Craiului). 
Dacă întretăierea versanţilor nu s-a realizat complet, în punctul culminant se mai conservă mici porţiuni 
din suprafaţa de denudare iniţială, sub formă de fragmente de carstoplene.  Astfel de mici suprafeţe 
plane se găsesc pe Piatra Secuiului, la Ciumerna şi pe platoul Petreşti (munţii  Trascău).  Pe marile 
masive alpine se dezvoltă însă adevăratele platouri carstice şi este greu de spus dacă acestea nu trebuie 
rînduite între platourile de altitudine.

Endocarstul este reprezentat la crestele ridicate prin mici peşteri de flanc, de obicei suspendate 
şi fosile. Dacă masivul este însă lat, pot exista şi peşteri cu dezvoltare mare, cum este cazul cu reţeaua 
Eisriesenwelt  din  masivul  Tennegebirge  şi.  cu  peştera  Tantal  din  masivul  Hagengebirge,  ambele 
depăşind 30 km dezvoltare. Pe flancuri se dezvoltă şi avene, care, la o diaclazare convenabilă sau la o 
stratificaţie verticală, pot atinge mari denivelări.

Drenajul crestelor calcaroase se face divergent, spre ambii versanţi. În văile mărginaşe se află 
de aceea izbucuri bogate, adesea cu apă sub presiune. În general nu se cunosc căile de pătrundere ale 
apei (nu există văi oarbe şi ponoare), infiltrarea fiind discretă, pe întreaga suprafaţă a versanţilor.

4. Carst de bară calcaroasă proeminentă — tip Trascău fig. 58 d). Astfel de bare calcaroase 
sînt margini de monocline (calcarele de la Polovragi) sau pînze de acoperire (Trascău) implicate în 
structuri cu roci necalcaroase faţă de care iniţial nu proeminau. Eroziunea diferenţială le-a detaşat însă, 
reliefîndu-le atît „în spate", adică înspre amonte faţă de sensul general de drenaj, cît mai ales „în faţă", 
adică în aval. Am denumit „bare" astfel de structuri, deoarece la ele nu există o organizare a reţelei 
hidrografice paralelă cu crestele, astfel ca ele să devină un element longitudinal al morfologiei, ci sînt 
dispuse transversal faţă de drenajul general, pe care îl barează. Elementul morfologic dominant sînt 
astfel cheile profunde, tăiate de apele ce le străbat. 

În  cazul  barei  calcaroase a Trascăului  sînt  Cheile Rîmeţi,  Cetii,  Galdei,  iar în cazul  barei 
Vînturariţa, Cheile Bistriţei.

Morfologic o bara calcaroasă are un relief variat. În dreptul crestelor secundare, necalcaroase, 
dispuse perpendicular pe ele, aproape că nu se detaşează în relief sau proeminează puţin. În dreptul 
văilor transversale însă, şi mai ales pe afluenţii acestora, dispuşi paralel cu creasta, ele proeminează 
considerabil,  prezentînd  pereţi  şi  versanţi  abrupţi.  În  cazul  munţilor  Trascăului,  valea  Necrileşti, 
paralelă cu creasta, este dominată de aceasta; în schimb spre est, în dreptul în care se desfac crestele 
secundare ce separă văile Ighiel, Ţelna, Cricău, aproape că bara calcaroasă nu se detaşează în relief.

Creasta  însăşi  poate  prezenta  un  relief  ascuţit  (de  exemplu  Vînturariţa)  sau  fragmente  de 
carstoplene, cu cîmpuri de doline, uvale şi mici văi oarbe (culminaţia munţilor Trascău).

Drenajul este desigur predominant, cel transversal, al văilor ce taie creasta. Spre ele se scurg 
subteran toate apele adunate pe suprafaţa  calcaroasă.  În profundele  chei  se află  astfel  izbucuri,  iar 
fostele, locuri de exurgenţă constitue peşteri de flanc, subfosile său fosile. Pe suprafeţele calcaroase pot 
exista mici avene.

5. Carst de bară calcaroasă coborîtă — tip podişul Mehedinţi (fig. 58 e). Calcarele formează şi 
în acest caz o „bară" fiind dispuse transversal faţă de drenajul general, dar ele nu proeminează cu nimic 
faţă  de  rocile  necalcaroase  din  „spate"  şi  din  „faţă".  De  aceea  ele  nu  se  detaşează,  dar  prezenţa 
calcarelor este evidenţiată de morfologia de detaliu. La suprafaţă se pot dezvolta mici carstoplene, cu 
cîmpuri de lapiezuri şi cu doline, uvale etc. Elementul morfologic dominant îl dau apele alohtone, care 
rareori taie bara şi de cele mai multe ori dispar în ea prin captări subterane,  ceea ce determină văi 
oarbe. Acestea evoluează adesea în depresiuni de contact carstic (pseudopolii). Alteori bara determină 
doar o treaptă antitetică deasupra căreia se află văi seci sau văi de dolină. Ieşirea apei se face dincolo de 
bară, în văi în fund de sac, cu izbucuri sau peşteri.

Endocarstul  poate  fi  foarte  dezvoltat  ca  urmare  a  organizării  subterane  a  drenajului.  Sînt 
prezente reţele de peşteri dispuse pe mai multe etaje (fosile, subfosile şi active), nu este obligatorie însă 
prezenţa unei zone freatice, scurgerea putîndu-se face integral în regim vados, parţial înecat. Pe bară 
pot exista şi avene, acestea sînt însă puţin adînci.

În  afara podişului  Mehedinţi  în această  categorie  poate fi  inclus şi  carstul  munţilor  Sebeş 
(carstul de la Pui-Ohaba), cel ce tiveşte spre sud munţii Vîlcan (carstul de la Runcu-Tismana).

6. Carst de clippe calcaroase suspendate — tip Vîlcanul (fig. 58 f). Astfel de masive ocupă 
crestele  necalcaroase,  faţă  de care  se detaşează  cu pereţi  verticali,  contraforturi  şi  muchii  abrupte. 
Forma dominantă este cea pozitiv abruptă, formele carstice negative fiind aproape complet absente: 



nici doline, nici uvale, nici văi. Drenajul se face prin scocuri abrupte, la zi, lipsind cel subteran. Ca 
atare lipsesc şi formele endocarstice, fiind prezente cel mult mici peşteri de flanc, de infiltraţie. Dacă 
masivul este mai mare pot exista eventual avene.

În afara muntelui Vîlcanul, pot fi cuprinse în această categorie numeroasele clippe din munţii 
Trascău,  apoi  olistolitele  din  masivul  Piatra  Mare,  Tesla  din  Ciucaş,  diversele  calcare  din  Rarău 
(Pietrele Doamnei, Piatra Zimbrului, Măgura Hangu din munţii Bistriţei etc.).

7. Carst de clippe calcaroase coborîte—tip Cheile Ampoiţei. Astfel de masive calcaroase sînt 
incluse  în  structuri  geologice  complicate,  cu  formaţiuni  necalcaroase,  ia  care  micile  clippe  sînt 
distribuite la întîmplare. Eroziunea, grefată pe rocile necalcaroase ce le-a îmbrăcat cîndva, ajungînd la 
ele a fost nevoită să le taie epigenetic, generînd un relief carstic local. Dacă masivele au stat chiar în 
calea apei principale, aceasta le-a ferăstruit în chei (Cheile Ampoiţei, cheile de la Pietrele Cetii, cheile 
mici ale Galdei din Trascău, cheile de la Şapte Scări din Piatra Mare), modelînd şi pereţi şi muchii 
abrupte» Dacă clippele sînt aninate în versant, eroziunea le-a dezgolit parţial înfăţişînd cîte un perete 
(Pietrele Ampoiţei). În astfel de mici masive pot exista peşteri de dimensiuni reduse de flanc (de pildă 
peşterile din Cheile Ampoiţei, peşterile de la Iezerul Ighiel sau peştera din Piatra Peşterii din valea 
Bucerdea). De obicei nu există drenaje subterane (cel mult valea principală poate crea tunele), căci 
masa calcaroasă este prea mică pentru a acumula apă. Pot exista şi mici cîmpuri de lapiezuri.

e. Tipurile climatice de carst
Carstificarea este dependentă de climat prin două din componentele lui esenţiale, temperatura 

şi umiditatea. Apa rece are o mai mare putere de dizolvare a dioxidului de carbon, dar într-o apă caldă 
difuziunea CO2-ului este mai rapidă, astfel că un factor îl egalează pe celălalt. Totuşi, apa de topire a 
zăpezii este foarte bogată în CO2, deci foarte agresivă. Apoi un sol acid, bogat în humus şi în silice, 
măreşte de asemenea aciditatea apei, ceea ce intensifică carstificarea, dar un sol gros împiedică aportul 
de apă şi o blochează. Astfel de factori, precum şi alţii, fac ca într-o zonă umedă carstificarea să fie mai 
intensă decît într-una uscată, dar pînă acum nu se ştie precis dacă la o aceeaşi umiditate carstificarea 
este mai intensă într-un climat cald decît într-unul rece, existînd opinii şi într-un sens şi în celălalt. 
Există,  aşadar,  factori  climatici  cu  un  rol  direct  în  carstificare,  la  care  se  adaugă  alţii,  cum ar  fi 
vegetaţia, acoperirea cu sol sau existenţa unui pergelisol, care fac ca peisajele pe care le prezintă zonele 
carstice să difere de la un climat la altul. În esenţă se pot separa 5 tipuri de carsturi  după criteriul 
climatic.

1.  Carsturile  glaciare  şi  periglaciari.  În  unele  din  prejma  polilor  clima  rece  face  ca  apa 
pătrunsă în sol sa fie îngheţată permanent în adîncime şi doar la suprafaţă, vara, să se dezgheţe puţin, 
pe o mică grosime. Solul îngheţat permanent poate atinge grosimi considerabile (in Siberia pînă la 100 
m), iar variaţiile de îngheţ-dezgheţ de la suprafaţă dau naştere la tot felul de forme specifice. Un astfel 
de sol poartă numele de pergelisol şi el apare în zonele periglaciare, numite astfel deoarece se dispun 
în jurul celor glaciare, unde se găseşte gheaţă sau zăpadă veşnică. Actualele zone periglaciare se află în 
taigaua  siberiană,  în  cea  din  Canada  arctică  şi  Alaska,  precum  şi  în  jurul  munţilor  cu  gheţari 
permanenţi.

Prezenţa  unui  pergelisol  are  importante  influenţe  şi  asupra  carstificării.  În  primul  rînd  el 
blochează pătrunderea apei în profunzime jucînd rol de strat impermeabil, dar în porţiunea superficială, 
cu dezgheţ intermitent, agresivitatea apelor reci de topire este foarte mare de unde o coroziune extrem 
de intensă. Rezultatul este uri relief superficial, cu roca dantelată de alveole, cu doline mici abrupte, cu 
cars toplene ornate de cîmpuri de lapiezuri. Deoarece orice sol său material superficial este îndepărtat, 
prin alunecări pe pergelisol (cu rol de lubrefiant), carstul este nud. Dar, sub pătura de sol îngheţat se 
află  carstul  de profunzime în care.  dacă pătrunde apă prin captări  laterale,  dau naştere mari  reţele 
subterane cu morfologie de coroziune şi fără speleotemie.

Climatul  rece,  subalpin,  prezintă  două  variante  distincte:  cel  rece  şi  umed  cu  apa  cu 
agresivitate mare, ceea ce face ca terenurile calcaroase să fie puternic atacate, calcarul fiind mai repede 
îndepărtat  decît  rocile  impermeabile,  şi  climatul  rece  unde  calcarul  rămîne  în  relief  faţă  de  rocile 
impermeabile, acestea fiind erodate mai repede.

Carsturile periglaciare se împart în trei subgrupe:
1a)  Carsturile  îngheţate  sau  din  preajma gheţarilor  actuali.  Aici  calcarele  ce  ies  de  sub 

învelişul de gheaţă sînt puternic atacate de coroziune, ceea ce duce la dezagregarea bancurilor şi la 
distrugerea pînă şi a cîmpurilor de lapiezuri.  Vara.  peisajul este cel  al unor dezolante şi monotone 
cîmpuri, dr pietre, iar dacă este vorba de calcare montane, pereţii sînt puternic atacaţi de gelifracţie. 
fără să prezinte forme carstice tipice. Astfel de zone carstice se găsesc în peninsula Taimir,  în Ţara lui 
Wult (Groenlanda) şi în Spitzbergen.



Şi în unele masive montane înalte cu gheţari se află carsturi unde nu lipsesc peşteri de mică 
dezvoltare.  Aşa  se  află  în  munţii  Himalaya  (Nanga  Parbat,  Kiogar),  în  Alpi  (Eiger,  Diablerets, 
Wildhorn) şi în Anzi,  unde sînt semnalate carsturi  în Peru (puţin cunoscute) şi în Canada, unde în 
calcarele  de  sub  un  gheţar  se  află  o  vastă  reţea  subterană,  peştera  Castelguard,  de  peste  13  km 
dezvoltare.

1b) Carsturile periglaciare circumpolare prezintă aspecte particulare datorită faptului că ele 
au fost eliberate în ultimii 10 000 ani de gheaţă, sub care a avut loc însă o intensă carstificare. Aspectul 
este cel al unor cîmpuri calcaroase puternic sfîrtecate de lapiezuri, cu puţuri adînci pline de zăpadă şi 
cu văi în canioane nu prea înalte, în parte prezentînd poduri naturale, semn că există cursuri subterane 
pe cale să se dezvelească prin prăbuşiri.  Carsturile de acest  tip se găsesc în Laponia septentrională 
(zona Svartissen), iar suprafeţe calcaroase nu prea mari apar şi în Finlanda, Norvegia meridională şi 
Suedia meridională.

1c)  Carsturile  alpine  sînt  cele  mai  bine  cunoscute,  fiind  mai  uşor  accesibile  decît  cele 
circumpolare (se află în majoritate în mijlocul Europei).  Ele cuprind întinse cîmpuri de lapiezuri şi 
vaste reţele subterane,  dintre cele mai profunde din lume (depăşind 1 000 m denivelare).  Iată lista 
completă a acestor carsturi de mare altitudine din zona perimediteraneană. În Alpii Austriei, începînd 
dinspre  est  spre  vest,  se  află:  Raxalpe,  Hochschwab,  Totes  Gebirge,  Dachstein,  Tennengebirge, 
Hagengebirge, Hochkonig, Steinernesmeer, Karwendel, Kaisergebirge, Wetterstein, Hoche Ifen. Banda 
de calcare se continuă în Elveţia în masivele Silbern-Bodmeren Alpe şi Siebenhengst. În Alpii francezi, 
Grande  Seolane,  Marguareis,  Presolane.  În  Prealpii  francezi  masivele,  Deşert  de  Plate,  Parmelan, 
Chartreuse, Vercors, Devoluy. În Pirinei se găsesc vaste carsturi alpine în Arres d'Anie, masivul Ger şi 
în Mont Perdu, în Italia în Dolomiţi (Sella şi Marmolada) şi în Apenini în Gran Sasso. În carstul dinaric 
se detaşează masivele înalte cum sînt Triglav, Velebit, Durmitor, iar în Grecia, Olimpul. În Spania, în 
catenele  cantabrice  masivul Pieos de Europa,  iar  în catenele betice,  Sierra  de Nieves.  În sfîrşit,  în 
Algeria se cunoaşte carstul înalt din Djurdjura, iar în Maroc cel din Atlasul Central.

În carsturile alpine europene se găsesc unele din cele mai vaste reţele subterane din lume, cum 
ar fi Holloch, de 136 km dezvoltare, a doua peşteră calcaroasă din lume, apoi Eisrisenwelt de 42 km 
sau Pierre Saint Martin de 39 km, precum şi avenele cu cea mai mare denivelare, ca de exemplu Jean 
Bernard de 1 410 m, Pierre Saint-Martin de 1 332 m, Avenul B 15 de 1 150 m, Berger de 1 148 şi încă 
alte 10 de peste 1000 m.

2. Carsturile reci oceanice situate în partea de NV a Europei (Irlanda, Anglia, Belgia) sînt 
dezvoltate într-un climat cu mare umiditate şi frig moderat. De fapt ele nu sînt reci, ci „răcoroase", căci 
îngheţul este rar şi zăpada extrem de redusă, fapt ce face ca gelifracţia să nu fie foarte activă. În schimb 
umiditatea ridicată determină formarea solului, care se menţine şi generează un carst acoperit, verde. El 
este înierbat, rareori forestier, iar în condiţii de impermeabili-zare a calcarului, se dezvoltă turbării. În 
general nu există cîmpuri de lapiezuri, dolinele sînt rare ca şi canioanele. Dacă însă învelişul de sol este 
rupt, de dedesubt apare o rocă extrem de sfîrtecată, un carst-burete, datorat coroziunii excesive produsă 
de acizii humici foarte activi. Unele forme de coroziune ce apar sînt anterioare acoperirii cu sol. fiind 
relicte ale perioadelor glaciare, cînd teritoriul intra în zona periglaciară, a deşerturilor nude.

Coroziunea de suprafaţă este predominantă, cu deca-parea unor importante strate de calcar. În 
adîncime ea pătrunde puţin, fapt ce face să nu existe avene profunde. În schimb, există mari reţele 
suborizontale subterane, ce conţin cantităţi mari de material detritic, provenind din faze de umplere 
interglaciare.  De asemenea  există  speleoteme,  cu predominarea  stalactitelor,  deoarece  apa rece  are 
tendinţa să depună toată încărcătura calcitică în momentul cînd debuşează în golul peşterii. De altfel 
precipitarea rapidă a carbonatului obstruează canalele verticale de circulaţie a apei, fapt pentru care 
depunerile sînt modeste cantitativ.

3. Carstul zonelor temperate prezintă o mare diversitate de peisaje datorită varietăţii de roci 
(de la calcare pure la cretă), de textură (de la pachetele extrem de groase la strate subţiri), de structură 
(de la dispoziţie tabulară la strate redresate) şi de altitudine (de la 100 m la 1 100 m). Faţa de marele 
număr de factori  determinanţi  pentru carstificare  se pune întrebarea  dacă  climatul  temperat  se mai 
evidenţiază prin ceva şi  pune o amprentă specifică şi  dacă,  deci,  este justificată separarea unui tip 
carstic care să i se atribuie.

Înainte de a răspunde afirmativ şi a găsi trăsăturile comune, să facem un inventar al teritoriilor 
carstice ce intră în această zonă climatică, grupîndu-le după considerente morfo-structurale.

3a) Platourile vaste, decupate,  au ca prototip masivele Causses, unde relieful dominant este 
dat  de  suprafeţe  tabulare,  structurele,  mai  mult  sau  mai  puţin  înalte,  cvasiorizontale,  separate  de 
canioane profunde cu versanţii în trepte şi cornişe verticale. Urme de văi seci suspendate, cîmpuri de 
doline relativ modeste, lipsa aproape completă a cîmpurilor de lapiezuri (cel mult cîmpuri de pietre 



detaşate),  o  acoperire  cu  sol,  ce  generează  fie  un  înveliş  firav  ierbos  presărat  de  pietre  (Grandes 
Causses),  fie  un  înveliş  agricol  (Causses  de  Quercy)  sau  forestier  (Jura  Suabă),  sînt  trăsăturile 
caracteristice ale acestui tip de relief, spectacular în mare, nu în detaliu. Endocarstul este reprezentat 
prin avene ce pătrund de pe platou pînă la drenajul subteran ce se face spre văile limitrofe (exemplu 
Avenul Padirac).

3 b)  Platourile  carstice  pe  roci  cutate  prezintă  o  mai  mare  discontinuitate  a  suprafeţelor 
calcaroase din cauza intervenţiei rocilor impermeabile, implicate în cute. Nivelarea platourilor nu este 
structurală,  ci coroziv-erozivă,  abundă depresiunile de contact şi văile în fund de sac,  de asemenea 
cîmpurile şi văile de doline. Suprafaţa este acoperită cu sol ce generează păşuni sau păduri, cîmpurile 
de lapiezuri  sînt rare.  Astfel de peisaje se întîlnesc în munţii Jura, în Carpaţi (Slovacia,  Ungaria şi 
România, în Carpaţii Meridionali şi Munţii Apuseni), în munţii Balcani. Un caz special îl reprezintă 
carsturile  dezvoltate  pe  roci  vechi,  paleozoice,  deoarece  nivelarea  este  deplină  şi  calcarele  nu 
proeminează structural, ci datorită eroziunii diferenţiale. Carstificarea nu este spectaculară la suprafaţă 
(lipsesc lapiezurile, dolinele şi bazinele închise), uneori este dezvoltat endocarstul, ca în cazul carstului 
Morav cu celebra Macocha. Carsturi pe roci vechi apar şi în masivul Boem, în munţii Sfînta Cruce din 
Polonia, iar un caz spectaculos prin marea întindere şi dezvoltare a endocarstului îl constituie munţii 
Apalaşi din America de Nord.

3 c) Platourile continue de joasa altitudine ocupă teritorii mari unde, practic, nu există nici un 
rîu care să rupă continuitatea suprafeţei de calcar. Structura tabulară nu permite decît dezvoltarea unei 
circulaţii subterane orizontale, pe fete de stratificaţie, ce drenează apa spre rîurile limitrofe, aflate la 
mare  distanţă.  De aceea  reţelele  de  peşteri  sînt  extrem de  mari,  fără  să  fie  dezvoltate  pe  o mare 
adîncime. Suprafaţa platoului, solificată şi acoperită de vegetaţie, prezintă rare doline şi rare avene ce 
ajung la reţeaua subte rană. Văile oarbe sînt puţine, nu există depresiuni închise şi polii. Exemplul tipic 
îl  oferă  platourile  carstice  din partea centrală  a  S.U.A.,  de pildă în  Kentucky cu gigantica reţea  a 
sistemului Flint Ridge-Mammoth Cave, cea mai dezvoltată din lume cu cei 341 km ai ei.

3 d) Semicarsturile, dezvoltate pe roci slab carstificabile. În zona temperată europeană se află 
cîteva regiuni unde o mare dezvoltare o au creta şi calcarele-marnoase,  roci cu carstificare redusă. 
Bazinul Parisului oferă exemplul cel mai tipic. Pe astfel de terenuri se găsesc suprafeţe perfect plane, 
fără nici o întrerupere şi nici un semn exocarstic (zona Beauce), altele sînt suprafeţe plane întrerupte de 
numeroase văi seci dar fără mare energie de relief (zona Loire), iar altele, în sfîrşit, prezintă o mai mare 
energie de relief, cu văile seci adîncite cu cîteva zeci de metri, iar cele cu apă, cu cel puţin 100 în 
platoul Haye). La toate acestea lipsesc formele exocarstice. Acoperirea cu vegetaţie este completă şi 
singurul  semn al  unor  procese  carstice  sînt  prezenţa  văilor  seci  şi  a  exurgenţelor  de  pe  marginea 
platourilor, semn al unei circulaţii pe reţele subterane, în general inaccesibile omului.

Făcînd un bilanţ al formelor prezente în zona de climat temperat, recunoaştem în primul rînd, 
ca element comun faptul că peste tot sînt carsturi verzi, înierbate, împădurite sau cultivate. Aceasta 
înseamnă lipsa cîmpurilor de lapiezuri. Lipsesc de asemenea poliile. Drenajul subteran este în general 
dezvoltat, mai puţin pe verticală, cît mai ales pe orizontală, dar aceasta din cauza lipsei de altitudine 
mare. În general carsturile din această zonă climatică grupează peisajele care nu ies în evidenţă prin 
caractere specifice celorlalte zone.

4. Carsturile de climat mediteranean sînt foarte dezvoltate în jurul Mării Mediterane, ca o fîşie 
latitudinală, urmărită şi de structurile alpine, cu calcare neozoice groase şi o cutare intensă. Din cauza 
acestei  suprapuneri  întîmplătoare  este  greu  de  spus  dacă  peisajul  comun  tuturor  carsturilor 
perimediteraneene este climatic sau structural.

Caracterul dominant climatic este dat de marea pluviozitate temporară (de iarnă) şi de căldura 
constantă,  factori  ce  determină  o  carstificare  activă.  Un climat  cald  şi  umed a  caracterizat  mereu 
regiunea,  încă  de  la  începutul  erei  terţiare,  cînd terenurile  acestei  zone  au  fost  exondate  definitiv. 
Pluviozitatea mare a determinat o spălare accentuată a detritusului rezultat din sfărîmarea rocilor, ceea 
ce a dus la dezgolirea calcarului.  De aceea carstul  mediteranean,  în ciuda condiţiilor favorabile  de 
acoperire cu vegetaţie, este în bună măsură un carst  nud. La aceasta se adaugă şi faptul că intensa 
carstificare poartă în adînc toată apa de precipitaţie, suprafaţa calcaroasă fiind aridă, nu din lipsă de 
apă, ci din imposibilitatea reţinerii ei. Solul este sărac, în cea mai mare parte terra rossa (condiţionat 
tot climatic), pe care se fixează o vegetaţie puţin pretenţioasă în apă, xerofitică, ce reuşeşte cu greu să 
acopere cu pete de verdeaţă, albeaţa orbitoare a calcarelor.

În astfel de condiţii de dezgolire, carstificarea face ravagii. La scara redusă, a reliefului de 
detaliu, domină cîmpurile de lapiezuri cu forme de mari dimensiuni (lipseşte cizelarea fină a celor din 
zonele periglaciare), dar mai ales dolinele şi uvalele. La scară mare atrag atenţia poliile, cele mai mari 
şi mai dezvoltate din lume, precum şi carstoplenele de coroziune.

Descrierea de mai sus se referă mai ales la carstul dinaric, de particular, atît de întins şi atît de 



impresionant în marea lui sălbăticie, încît nu-şi are egal în lume. Dar el nu e singurul. La scară mai 
redusă peisaje similare se regăsesc în prelungirea dinaridelor pînă în Peloponez, apoi în Anatolia, în 
Liban şi pînă pe malurile Mării Moarte, unde începe să se facă simţit însă climatul arid. Spre vest, 
carsturi mediteraneene se găsesc în Apeninii centrali, din Latium pînă în Abruzzii adriatici. În sudul 
Franţei există de asemenea tipul de carst mediteranean, în platourile denumite Plans de Provence, cu 
extraordinarul  canion  al  Verdon-ului  axat  pe  o  structură  prealpină,  apoi  în  platourile  joase  din 
Languedoc, cu vegetaţia deasă de garrigue şi cîmpuri de lapiezuri inextricabile. Urmează apoi carsturile 
din Spania, iar în sudul Mediteranei, din Atlasul marocan.

Dacă exocarstul cunoaşte o mare dezvoltare în zona mediteraneană, endocarstul nu este mai 
prejos.  În mod ciudat  însă nu carstul  dinaric oferă cele mai vaste reţele subterane.  Celebra peşteră 
Postojna nu are decît 8337 m, iar cea mai mare din carstul sloven are cu puţin peste 10 km, iar în partea 
sudică a carstului dinaric, peştera Vjetrenica are 7 503 m. Cea mai extraordinară peşteră a carstului 
iugoslav este însă Skocjan, nu foarte mare (5 km), dar cu o gigantică sală parcursă de un rîu şi cu un 
sistem de mari puţuri ce dau acces la acest rîu. În carstul languedocian în schimb se găsesc vaste reţele 
(Verbeau de 25 km, Saint Marcel de 14 km, Foussoubie de 13 km etc.), ca de altfel şi în Spania. Toate 
peşterile zonei mediteraneene au bogate concreţiuni, poate cele mai spectaculoase din lume.

Elementul cel mai caracteristic al carstului mediteranean este însă prezenţa marilor exurgenţe, 
cu debite considerabile cum ar fi Vaucluse, Fontaine l'Eveque (Franţa), Timavo şi Ombla (Iugoslavia). 
De amintit ciudata resurgenţa submarină de la Pont Miou de lîngă Marsilia.

5. Carsturile tropicale şi ecuatoriale au tendinţa de carstificare intensă, prezentă la carsturile 
mediteraneene,  dar  împinsă  aici  la  extrem.  Pluviozitatea  considerabilă,  asociată  cu  o  temperatură 
ridicată, determină o viteză şi intensitate de coroziune într-adevăr excepţionale ce duc la îndepărtarea 
unei tranşe importante de calcar. Apele curgătoare de suprafaţă aproape lipsesc, ceea ce reduce la zero 
eroziunea liniară (nu există canioane şi văi carstice), în schimb pînza de apă este bine alimentată, ceea 
ce  duce  la  deversarea  ei  la  suprafaţă.  Ea  determină  o  puternică  coroziune  laterală,  ce  are  drept 
consecinţă formarea de polii. Procesul începe cu lărgirea laterală a pereţilor dolinelor, care iau formă 
stelată (cockpit), apoi ele progresează la bazine închise lăsînd între ele porţiuni neatacate, ce rămîn în 
relief.  Cum  adîncirea  depresiunilor  este  foarte  rapidă,  porţiunile  dintre  ele  rămîn  ca  martori  de 
coroziune ce proeminează mult, sub formă de piramide. Aspectul general al unei regiuni carstice de 
acest fel este acela al unei suprafeţe din care se ridică zeci de piramide, de unde şi numele de carst de 
piramide (fig. 59a). Dacă invazia pînzei de apă este puternică, baza piramidelor este corodată şi ele sînt 
subţiate, fiind transformate în turnuri cilindrice denumite mogote. Acesta este carstul de turnuri, atît de 
pitoresc în zona Kuilin din China, dar prezent în toate carsturile tropicale (fig. 59b).

Fig 58
De subliniat că toate proeminentele sînt acoperite de vegetaţie, cel puţin pe vîrf, dacă nu şi pe 

versanţi. 
Al doilea aspect al carsturilor tropicale este dat de masele de calcar încă nedezmembrate în 

turnuri cu vîrfuri în formă de căpăţîni de zahăr, dar unde coroziunea lucrează cu aceeaşi furie, însă pe 
dinăuntru. Aceasta duce la săparea unor enorme canale subterane cu rîuri cu debite considerabile (110 
m3/s, rîul Tobio din Noua Guinee), la care conduc mari guri de peşteri. Reţelele subterane sînt foarte 
dezvoltate şi se cunosc mai multe peşteri de peste 10 km. În sfîrşit, un fapt remarcabil îl prezintă marea 
bogăţie în speleoteme. Ieşirea din soluţie a carbonatului se face atît de puternic, încît nu se dezvoltă 
decît forme grosiere, depuneri parietale groase, uneori chiar la lumina zilei, în gurile de peşteri.

Carstul acesta monstruos ca dimensiuni, forme şi ciudăţenie al zonelor tropicale şi ecuatoriale 
este pe cale să fie de-abia acum descoperit. Clima dificilă, acoperirea cu o vegetaţie excesivă (În Noua 
Guinee se străbat păduri inextricabile pentru a se ajunge la carst), debitele mari de apă fac explorarea 
foarte dificilă. Încă de pe acum au fost puse în evidenţă diverse zone carstice în America Centrală 
(Honduras, Costa Rica, Guatemala), în insulele Antile (Cuba, Puerto Rico, Jamaica), în America de 
Sud (Brazilia, Venezuela), în Indochina (Malaya, Vietnam, Laos), în insulele pacifice (Filipine, Papua-
Noua Guinee), dar mai ales în China de SE unde se află unele din cele mai vaste zone de calcar din 
lume.

6. Carsturile de climat arid par a fi aproape un nonsens avînd în vedere că lipsa de apă face 
carstificarea imposibilă. Totuşi, ele există din două motive. În primul rînd pot fi forme moştenite din 
vremuri cînd zona respectivă beneficia de un climat mai umed, fapt care s-a întîmplat de pildă în Africa 
Centrală în interglaciare, fie se datoresc prezenţei în profunzime a unei pînze freatice active. Din prima 
categorie fac parte platourile carstice din Egipt şi din partea de sud a Saharei, din a doua, un mare 
platou carstic deşertic din Australia, Nullarbor, de o mare ariditate, dar ce adăposteşte cîteva peşteri 
active interesante la care duc avene de prăbuşire.



3. EVOLUŢIA CARSTULUI

a. Evoluţia ciclică a carstului

Ideea  evoluţiei  ciclice  a  reliefului  a  fost  emisă  şi  susţinută  cu  multă  ardoare  la  sfîrşitul 
secolului  trecut  de  geograful  american  W.M.  Davis.  În  esenţă,  el  afirma  că  suprafaţa  Pămîntului, 
supusă necontenit eroziunii agenţilor modelatori, trece prin mai multe stadii în urma cărora relieful 
ajunge la forma iniţială. Astfel, într-o suprafaţă netedă, ieşită proaspăt de sub apele oceanului, rîurile şi 
ceilalţi  agenţi modelatori  încep să sape determinînd un relief viguros (stadiu de tinereţe),  care este 
treptat  teşit,  aplatizat  (stadiu  de  maturitate)  pînă  ce  este  ros  complet  ajungînd  la  o  cîmpie  finală, 
denumită peneplenă, asemănătoare suprafeţei iniţiale (stadiu de senilitate). O ridicare în bloc a regiunii 
determină o reluare a eroziunii, cu reînceperea unui nou ciclu ce va trece prin aceleaşi faze, pînă la 
modelarea unei noi peneplene.

Sub influenţa ideilor lui Davis, carstologii au imaginat şi în domeniul reliefului de coroziune o 
evoluţie ciclică. Ea a fost gîndită în diferite chipuri şi la diverse scări. Ideea de bază pentru toţi a fost 
însă aceea că un relief carstic este, în raport cu un relief creat de apele de şiroire şi curgătoare, adică în 
raport cu un relief „normal", o aberaţie, o ieşire din comun, datorită procesului de dizolvare. Punctul de 
plecare  pentru  orice  relief  carstic  este  unul  „normal",  deci  o  suprafaţă  drenată  de  ape  curgătoare, 
dispuse într-o reţea obişnuită, dar care, datorită captărilor subterane, începe să se dezorganizeze pentru 
a ajunge la haosul topografic specific carstului. Acelasi lucru se întîmplă şi cu relieful de detaliu, o 
suprafaţă netedă fiind transformată într-o strecurătoare datorită dolinelor, uvalelor şi poliilor. O astfel 
de idee l-a dus în anul 1914 pe un savant german A. Penk să imagineze evoluţia cam în acest fel: o 
suprafaţă  netedă,  abia  atinsă  de  eroziune  (stadiu  de  tinereţe)  este  ciuruită  de  doline  (stadiu  de 
adolescenţă), dar dolinele tot mărindu-se ajung să se întretaie şi să distrugă pereţii dintre ele, din ei 
rămînînd doar proeminenţele unui carst cu turnuri (stadiu de maturitate), după care dispar şi acestea şi 
rămîn doar martori izolaţi de calcar dispuşi pe un strat impermeabil (stadiu de bătrîneţe). În această 
concepţie nu mai poate fi vorba însă de un nou ciclu, căci la sfîrşitul primului tot calcarul a fost practic 
distrus. O astfel de teorie nu mai poate fi susţinută, deoarece se ştie (ceea ce la vremea lui Penk nu se 
ştia) că un carst cu turnuri nu este un stadiu dintr-o evoluţie normală, ci un relief condiţionat climatic, 
specific zonelor tropicale. Aceasta înseamnă că un carst cu doline, în condiţii constante climatice, va 
evolua totdeauna într-unul cu doline, iar un carst cu turnuri într-unul la fel.

Una  din  cele  mai  complete  teorii  asupra  evoluţiei  carstului  a  fost  elaborată  de  J.  Cvijic, 
părintele morfologiei carstice, care a legat într-o schemă unică evolutivă exocarstul şi endocarstul. În 
ce priveşte endocarstul, el consideră că în cadrul lui se pot distinge trei etaje hidrologice: o zonă uscată, 
caracterizată  prin  lipsă  de  apă  atît  la  exterior  cît  şi  în  subteran  (de  unde  ariditatea  suprafeţelor 
calcaroase); o zonă de tranziţie unde există o scurgere permanentă a apei pe o verticală şi, ici-colo, şi 
cîte un rîu subteran; şi o zonă parcursă permanent de apă, cu toate fisurile umplute cu apa ce se scurge 
lent spre exurgenţe. Aceste zone există simultan într-un masiv de calcar, dar ele reprezintă şi stadii în 
timp, putînd fi legate de evoluţia suprafeţei printr-un proces continuu ce cuprinde următoarele stadii: 
(1) tinereţea, în care există doar o zonă hidrografică şi anume, cea superioară, deoarece fisurile nu au 
fost deschise încă pentru ca apa să poată pătrunde mai adîncă (la suprafaţă există o reţea hidrografică 
normală (de ape cu curs liber), dolinele sînt mici, uvalele şi poliile sînt nedezvoltate); (2) în al doilea 
stadiu, de maturitate, prin adîncirea apei în masiv se stabileşte a doua zonă hidrologică, apoi a treia (la 
suprafaţă  dolinele sînt bine dezvoltate, ca şi uvalele,  iar poliile sînt formate prin coroziune laterală 
acolo  unde  suprafaţa  terenului  intersectează  a  doua  zonă  hidrologică):  (3)  în  stadiul  de  bătrîneţe 
suprafaţa  terenului  se  dezintegrează  morfologic,  în  fundul  văilor  începe  să  apară  patul  de  roci 
impermeabile  pe  care  stă  calcarul,  zona  inferioară  hidrologică  este  treptat  eliminată  şi  începe 
reinstalarea unei reţele hidrologice normală, de suprafaţă; (4) în stadiul final calcarul a dispărut aproape 
complet, rămînînd doar martori sub formă de masive izolate, dispuse pe patul impermeabil iar drenajul 
subteran a dispărut şi el.

Schema lui Cvijic a fost atacată de unii specialişti în primul rînd pentru modul în care este 
explicat relieful exo-carstic. Mulţi autori cred că nu există o trecere evolutivă de la o formă de teren la 
alta, dovada găsindu-se în carstul dinaric, unde coexistă toate formele. După teoria evolutivă, dolinele 
ar fi trebuit să fi fost acum transformate în uvale şi polii, sau dacă relieful este într-un stadiu mai tînăr, 
nu ar fi trebuit să fi apărut poliile ci să existe doar doline. Aceasta înseamnă că formele carstice nu 
derivă una din alta şi că niciodată o polie nu are la bază dolinele sau uvalele, fiind o formă predestinată, 
ce se naşte să fie polie şi evoluează numai în aşa ceva.

Mai interesante decît aceste fapte de detaliu sînt concluziile de ordin general ce se degajă din 
cele două teorii enunţate şi anume aceea că în carst nu există, de fapt, o evoluţie ciclică, căci un masiv 



de calcar  evoluează începînd de la prima picătură de apă ce-l atinge şi-l  dizolvă pînă la dispariţia 
completă a rocii, revenirile fiind imposibile.

Acest lucru nu a fost evident pentru toţi cercetătorii care au imaginat, chiar în cadrul carstului, 
evoluţii  ciclice.  Aşa,  de  pildă,  geograful  austriac  Katzer  a  considerat  că  o  evoluţie  continuă  este 
posibilă  numai la calcarele  pure,  deoarece la  cele  impurificate  cu argilă,  prin dizolvarea  calcarului 
rămîne argila reziduală în cantitate atît de mare, încît poate bloca scurgerile subterane. Ca urmare, pe 
masivul de calcare reapar rîuri normale de suprafaţă, cu ele începînd un nou ciclu de eroziune, căci apa 
îndepărtează argila şi prin aceasta dezgoleşte calcarul ce reîncepe să fie carstificat. O astfel de evoluţie 
este atribuită carsturilor din Europa Centrală, care sînt „carsturi verzi" acoperite de sol. Nici această 
teorie  nu  mai  poate  fi  susţinută,  căci  acum  se  ştie  că  solul,  departe  de  a  inhiba  carstificarea,  o 
accelerează datorită acizilor humici şi altor produşi agresivi aflaţi în el. Pe de altă parte, este greu de 
imaginat o pătură de argilă reziduală atît de continuă, încît să permită izolarea totală a calcarului de 
apele de suprafaţă.

Cea mai completă teorie privind evoluţia ciclică a carstului şi a peşterilor se datoreşte lui W. 
M. Davis, care a încercat să integreze şi carstul teoriei sale generale de evoluţie a reliefului.

Davis vede un ciclu al unei astfel de evoluţii cuprinzînd următoarele etape: (1) ridicarea unei 
regiuni  calcaroase  de  sub  nivelul  mării;  (2)  începerea,  în  condiţii  subaeriene,  a  procesului  de 
carstificare, cu formarea reliefului exocarstic şi, sub el, a celui endocarstic, datorită apelor ce lucrează 
pe dedesubt; (3) netezirea regiunii şi aducerea ei la stadiu de cîmpie (peneplenă) cu distrugerea prin 
aceasta  a tuturor peşterilor;  (4) o nouă ridicare a regiunii  cu reactivarea coroziunii  şi eroziunii,  cu 
formarea unui nou relief exocarstic şi a unor alte peşteri.

În ce priveşte evoluţia endocarstului, pentru Davis succesiunea fazelor este inversă decît la 
Gvijic: prin adîncirea apelor în masiv nu se formează întîi zona superioară şi apoi cea inferioară, ci la 
început ia naştere în regim înecat zona inferioară, iar după aceea, prin ridicarea întregii regiuni, ea trece 
la un regim vados, cu curgerea apei pe verticală.

Integrînd zonele calcaroase unei scheme generale de evoluţie a reliefului, Davis a reuşit să 
explice o sumă de lucruri, ca de pildă etajarea pe verticală a peşterilor, şi nu a micilor peşteri, ci a 
marilor reţele, precum şi relieful de detaliu al endocarstului, cu forme vadoase suprapuse peste cele de 
înecare etc.

Teoria lui Davis a fost puternic atacată în a doua jumătate a secolului nostru de către oamenii 
de ştiinţă care au încercat să pună în locul netezirii reliefului prin eroziune alte mecanisme, de ordin 
climatic.  Aşa  s-a  născut  teoria  pediplanaţiei,  ce  pune  aplatizarea  reliefului  pe  seama  eroziunii  şi 
alterării rocilor în condiţii de climat tropical, fapt ce duce la suprafeţe denumite pediplene.  Teoria, la 
modă acum 20 ani, şi-a găsit mulţi adepţi pentru explicarea diverselor zone de pe glob, dar din păcate 
nu este aplicabilă la masivele de calcar, deoarece acestea nu suferă o alterare şi o netezire pe bază de 
detritus, aşa cum trebuie pentru pediplene. De aceea, dacă este să admitem o evoluţie ciclică a reliefului 
carstic, aceasta nu se poate face decît pe baza teoriei lui Davis. Să vedem însă dacă ea este aplicabilă în 
cazurile concrete de carst. Şi pentru aceasta vom alege ca model chiar Carpaţii şi peşterile de la noi. 
Dar, înainte de aceasta, să lămurim încă două lucruri, vîrsta peşterilor şi noţiunea de carst fosil.

b. Carsturile fosile

Pînă  acum s-a  vorbit  în  mai  multe  rînduri  de  vîrsta  unui  element  din  peşteri,  fie  resturi 
scheletice, fie speleoteme şi s-a văzut că nici unul nu depăşeşte 500 000 ani. Este drept că metodele de 
datare utilizate pentru peşteri au o putere de pătrundere în trecut relativ mică. Pe bază de culturi umane, 
de unelte utilizate de om, într-o peşteră din Franţa a fost datată totuşi o umplutură de peşteră la circa 1 
000 000 ani. Dar aceasta este limita extremă de locuire a ei,  care împinge formarea propriu-zisă a 
peşterii mai mult în trecut. Cît anume?

Trecutul geologic se datează, în general, pe bază de vieţuitoare şi există astăzi scări de timp 
detaliate arătînd cînd a trăit un anumit animal sau o anumită plantă. Resturile de vieţuitoare de altădată 
sînt numite fosile şi există fosile de vieţuitoare marine şi continentale. Ei bine, dacă peşterile ar fi foarte 
vechi ar trebui să se găsească astfel  de fosile în ele. Or,  în afara celor indicînd Cuaternarul, ce nu 
depăşeşte 2 —3 milioane de ani, nu s-au găsit pînă acum fosile continentale.  Uneori au fost găsite 
fosile marine ce merg pînă în mijlocul Terţiarului, adică 30 milioane de ani şi ele arată că au existat în 
acele timpuri mici peşteri litorale unde a pătruns marea, lăsînd acolo un depozit de nisip cu fosile. Ce a 
fost însă cu marile peşteri, cu galeriile de zeci de km ale peşterilor actuale?

Să  încercăm  să  dăm un  răspuns  vizitînd  importanta  regiune  carstică  a  munţilor  Pădurea 
Craiului. Aici sînt cunoscute de multă vreme şi exploatate zăcăminte de bauxită, principalul minereu de 
extras aluminiul. Asupra felului cum a luat naştere roca aluminoasă s-au emis numeroase ipoteze, ce au 
mers de la afirmaţia ca sînt depozite reziduale ale calcarului, pînă la imaginarea unor complicate reacţii 



chimice pe seama unor ipotetice roci eruptive sau metamorfice. Cert este că acumulările s-au făcut într-
un relief carstic, mai precis în doline în care materialul a fost transportat de ape. Aceasta, desigur, într-
un mediu continental. Apoi regiunea a suferit o mişcare de lăsare, a fost invadată de apă, la început ale 
unui lac cu depunere de calcare de apă dulce,  apoi ale mării cu sedimentarea unor calcare marine. 
Aceasta s-a întîmplat în era secundară, la începutul perioadei cretacice, adică acum 136 milioane ani. 
Apele mării s-au retras la sfîrşitul erei secundare acum 65 milioane ani cînd regiunea a ieşit definitiv 
deasupra mării, asupra calcarului înce1 pînd să acţioneze apele continentale cu opera lor de carstificare.
Conform acestei scheme peşterile accesibile nouă astăzi ar trebui să se fi format acum 65 milioane de 
ani, fapt, am văzut, neconfirmat de existenţa unor fosile, dar care nici nu poate fi negat. Se pune însă 
întrebarea, dacă în timp ce pe suprafaţa exocarstului se depunea, la începutul cretacicului, materialul 
bauxitic, exista un endocarst corespunzător şi dacă dă, ce s-a întîmplat cu el? Răspunsul a fost dat de 
curînd, mai precis în anul 1978, cînd într-o galerie de exploatare a bauxitei s-au găsit resturi scheletice 
ale unor reptile ce an trăit tocmai în acea vreme. Este vorba de dinozaurieni de uscat ce populau largile 
platforme carstice,  scobite de doline,  unde se depunea materialul  bauxitic.  Important  este faptul  că 
resturile scheletice au fost găsite în canale aflate sub nivelul dolinelor, canale ce nu puteau fi decît 
peşteri, ulterior complet umplute cu diverse sedimente, bauxită şi oase. Iată, aşadar, o dovada sigură a 
existenţei unor peşteri acum 120 milioane ani, care însă şi-au încheiat existenţa de goluri subterane cam 
tot atunci.

Cazul relatat mai sus duce la definirea unei noţiuni importante, aceea de carst fosil, adică de 
regiune ce a funcţionat  ca un carst  în trecutul  geologic,  acoperit  apoi de depozite mai noi  ce l-au 
îngropat. Carsturile fosile sînt numeroase şi ele sînt observabile în diverse zone ale ţării.  Astfel, în 
Cheile Ampoiţei se poate vedea într-un perete un fel de horn săpat în calcare albe şi umplut cu argile 
roşii, parţial stratificate. Calcarele au vîrstă cretacică, iar vîrsta umpluturii este probabil din era terţiară. 
În cariera de la Moneasa, de unde se extrage celebrul calcar roşu atît de utilizat ca piatră ornamentală, 
au fost găsite, în timpul exploatării, avene de cîte 20 m adîncime, umplute cu depozite cuaternare. Mai 
interesant este însă calcarul triasic (de acum 200 milioane ani) din platoul Vaşcău, cu diaclaze carstice 
umplute cu material de natură marină din jurasic, adică de acum 175 milioane ani. Peşteri săpate în 
calcare de 200 milioane ani şi cu umpluturi de acum 175 milioane ani! Iată într-adevăr cifre ce ne dau 
măsura timpului geologic şi ne arată vechimea proceselor carstice.

În sfîrşit, un ultim caz, care, deşi nu este încă lămurit ştiinţific, deschide o perspectivă în plus 
asupra persistenţei  unor peşteri.  În Cîmpia Română s-a descoperit,  prin foraje,  că sub o pătură de 
diverse roci sedimentare, ce aparţin întregii ere terţiare şi secundare, se găsesc calcare ce s-au depus la 
începutul erei secundare, adică acum 220 milioane ani. Ele se găsesc la o adîncime de peste 2 000 m. 
Ei bine, forajele au dezvăluit faptul că ele sînt carstificate, pline de goluri subterane. Cînd s-au format 
aceste goluri? O întrebare delicată, dar de maximă importanţă. La adîncimea unde se află acum este 
puţin probabil să se fi format în timpuri recente, căci este greu de conceput o apă agresivă circulînd la o 
adîncime atît de mare. De unde ar fi putut veni şi unde a putut să se scurgă pentru a rămîne tot timpul 
activă?  înseamnă că  golurile  sînt  formate  de  mult  timp,  cînd respectivele  calcare  erau  aproape  de 
suprafaţa Pămîntului, cînd nu erau îngropate sub stivele de depozite mai noi, ceea ce ne duce la zeci de 
milioane de ani în urmă, răstimp în care golurile formate nu s-au umplut. Şi această ipoteză este greu 
de admis, dar pînă la urmă, chiar dacă nu ştim să dăm o explicaţie satisfăcătoare, golurile subterane 
aflate la 2 000 m adîncime sînt o realitate ce trebuie să ne dea de gîndit.

c. Evoluţia carsturilor şi a peşterilor din Carpaţi

Cu noţiunile dobîndite despre carsturile fosile să revenim la problema posibilităţii interpretării 
reliefului carstic din.Carpaţi în termenii teoriei ciclice. Evoluţia morfologică a terenurilor calcaroase de 
la noi nu poate fi desprinsă de evoluţia generală a reliefului şi este important de subliniat că una din 
primele aplicaţii ale teoriei evoluţiei ciclice a reliefului a lui Davis a fost făcută în Carpaţii româneşti 
de către  geograful  francez  Em. de Martonne la începutul  secolului  nostru.  Conform acestui  savant 
Carpaţii au suferit, începînd de la constituirea arcului montan ca formă de relief, adică în cursul erei 
terţiare, trei perioade de nivelare, separate de de înălţare a întregii catene. În felul acesta au luat naştere 
trei platforme de eroziune (peneplene sau aproape penelene) ce se află la 400-600 m, 1000-1300 m şi 1 
900-2 400 m altitudine.

Ce înseamnă aceasta pentru lumea peşterilor? Masivele calcaroase, prinse între celelalte roci 
ce  constituie  osatura  Carpaţilor,  au  suferit  solidar  cu  ele  toate  vicisitudinile  geologice,  dar,  spre 
deosebire de celelalte roci, care nu au suferit  o modelare la suprafaţă,  în masivele calcaroase a loc 
simultan şi o modelare subterana, aceea a formării peşterilor. Înseamnă că şi peşterile sînt aranjate pe 
înălţimi, fiecare ciclu avînd propriile sale goluri subterane. O astfel de idee este prezentată în fig. 60.

În fig. 60 a este netezită prima platformă la suprafaţa, în timp ce apele subterane sapă sub ea, 



epifreatic, un sistem orizontal de galerii de peşteră. Aceasta s-a întîmplat acum 50 milioane ani. Apoi a 
intervenit  prima  ridicare  şi  doilea  nivel  este  netezit.  Sub  el  ia  naştere  o  altă  reţea  subterană 
suborizontală, tot în condiţii epifreatice, dar în porţiunile deja înălţate ale primului ciclu se formează şi 
peşteri vadoase şi avene (fig. 60 b). Al doilea ciclu s-a format în intervalul 20—7 milioane ani, după 
care a urmat a doua înălţare cu formarea epifreatică a celui de-al treilea ciclu de peşteri şi  formarea în 
condiţii vadoase a unor peşteri în nivelele ciclului I şi II. În sfîrşit,  astăzi are loc săparea unei noi 
generaţii de peşteri sub nivelul rîurilor actuale, în condiţii de înecare, scăpînd observaţiei noastre (fig. 
60 c), 

În schema generală teoretică ar trebui să-şi găsească locul toate peşterile cunoscute de la noi 
din ţară. Lucrul este dificil, deoarece nu există încă suficiente studii nici asupra zonelor carstice şi nici 
chiar asupra peşterilor. Putem însă da cîteva exemple. Peşteri epifreatice, corespunzînd primului ciclu, 
nu se cunosc. Probabil că ele au fost colmatate sau au fost transformate în forme exocarstice. Ciclului II 
ar putea aparţine, ca peşteri suborizontale, peştera Cloşani, sistemul Gheţarul  Scărişoara — Pojarul 
Poliţei, Cetăţile Ponorului, reţeaua subterană din Lumea Pierdută, Cioclovina Uscată. Concomitent cu 
acestea au fost săpate şi peşteri vadoase şi avene, dar procesul fiind în curs, este greu a le deosebi de 
cele  ulterioare.  Ciclului  III  aparţin  marile  peşteri  aflate  aproape,  sau la  nivelul  reţelei  hidrografice 
majore,  cum ar fi  Topolniţa,  Şura Mare,  Peştera Vîntului,  Bulba etc.,  la care se adaugă avenele şi 
peşterile vadoase din zonele ridicate. Iar undeva, sub nivelul actual al reţelei hidrografice, sînt în curs 
de deschidere şi săpare peşterile generaţiilor viitoare.

Viaţa peşterilor ne dezvăluie astfel un aspect general a tot ce există pe pămînt şi în univers, 
eterna reînnoire. Peşterile se nasc, îşi duc viaţa lor tainică şi apoi mor prin înfun-dare sau dezvelire. Dar 
pe măsură ce dispar, altele sînt în curs de naştere, ţinînd stocul de mistere şi farmec al lumii subterane 
mereu prezent. Peşterile pe care le cercetăm şi admirăm astăzi sînt doar o clipă din eterna transformare, 
din lupta dialectică  dintre  materie  şi  forţă,  respectiv  dintre  calcar  şi  apă,  dintre  forţele  externe  ce 
macină roca şi cele interne care o regenerează.

Fig.60. Evoluţia carstului din România.

4. CARSTUL NECALCAROS ŞI PSEUDOCARSTUL

Formele carstice cele mai tipice, cele mai dezvoltate şi mai frecvente apar pe calcare. Ele se 
găsesc însă şi pe alte roci, unde procesul dominant este tot cel de dizolvare, fapt pentru care se poate 
vorbi şi în astfel de cazuri  de carsturi adevărate.  Există însă forme similare celor carstice (de pildă 
doline sau peşteri) ce au la baza cu totul alte mecanisme generatoare decît dizolvarea. Ele sînt grupate 
sub numele de forme pseudocarstice, trebuind să fie distinse net de primele.

A. Carstul pe roci necalcaroase 

Formele carstice pot apărea, în afara calcarelor, în trei împrejurări: (1) pe roci sedimentare 
evaporitice, (2) pe roci detritice cu ciment calcaros şi (3) pe diverse roci foarte greu solubile, dar care 
cu timpul generează forme carstice.

a. Carstul pe evaporite
Evaporitele sînt roci sedimentare ce au luat naştere prin evaporarea apei de mare în bazine 

închise sau semiînchise. Avînd în vedere că apa marină cuprinde un mare număr de compuşi dizolvaţi, 
prin  evaporarea  ei  se  depun numeroase  săruri  care,  în  ordinea ieşirii  din  soluţie,  sînt  următoarele: 
carbonaţii, sarea, gipsul, anhidritul, polihalitul, sulfaţii de K şi Mg. Dintre ele, cu excepţia carbonaţilor, 
doar sarea, gipsul şi anhidritul formează depozite importante în scoarţă. Avînd în vedere că anhidritul 
nu  există  mult  timp descoperit  la  zi  deoarece  se  hidratează  trecînd  în  gips,  nu  rămîn  ca  roci  cu 
importanţă morfologică decît sarea şi gipsul. Ambele sînt foarte solubile trecînd repede şi în cantitate 
mare în soluţie (sare 350 g/1 şi gipsul 2,5 g/1). Din această cauză ele nu rezistă mult timp intemperiilor 
(apei de ploaie şi a celei de topire a zăpezilor) formele dobîndite fiind efemere, chiar dacă nu la scara 
vieţii umane, dar în orice caz la scara timpului geologic.

Atît sarea, cît şi gipsul ascultă de legea dizolvării pe verticală, fapt pentru care ele pot prezenta 
forme exocarstice negative şi pozitive, specifice procesului de dizolvare, şi forme endocarstice.

1. Lapiezurile iau naştere mai ales pe sare, unde îmbracă forme oarecum aparte. Masivul de 
sare de la Slănic Prahova oferă în acest sens un frumos exemplu. Pe el se observa că versanţii sînt 
acoperiţi de lame de sare de 10—12 cm înălţime, ce separă şanţuri de 3 cm lărgime. Şanţurile sînt ori 
paralele ori confluează, dînd naştere la sisteme dendritice de drenaj. O formă mai specială o reprezintă 
lapiezurile în formă de tuburi de orgă, nişte ţevi de 30 cm înălţime şi de 2,5—3 cm diametru, goale pe 



dinăuntru,  dispuse în  şiruri.  Prin  dizolvarea  peretelui  din aval  tubul se distruge  parţial,  dar  pereţii 
rămaşi generează un lapiez cu pereţii sinuoşi şi cu şanţuri dendritice, aspectul de departe al unei pante 
cu astfel de forme fiind de acoperire cu ace. Astfel de forme se mai cunosc şi la Sovata—Praid şi Ocna 
Sibiului.

2. Dolinele sînt frecvente atît pe teritoriile constituite din sare, cît şi de gips. Ele pot să apară 
ca doline-hornuri în roca nudă, dar şi ca doline-pîlnii în zonele cu înveliş vegetal. Dimensiunile nu sînt 
foarte mari (pînă la 20 m diametru şi 10 m adîncime). Dacă sînt impermeabilizate cu argilă ele pot 
reţine apa transformîndu-se în lacuri de dolină. Astfel de lacuri apar în podişul Meledic, judeţul Buzău. 
Doline în  gips  se cunosc  mai  ales  în  vestul  Europei,  unde se dezvoltă  pe gipsuri  triasice  şi  unde 
formează cîmpuri cu aspect  de strecurătoare.  În afara dolinelor de dizolvare la suprafaţă se cunosc 
numeroase doline de prăbuşire datorită dizolvării în profunzime a rocii, ele putînd lua naştere brusc. 
Din cauza unor astfel de fenomene, zonele de gips creează multe dificultăţi constructorilor şi celor pe 
se ocupă cu amenajarea teritoriului.

Ca urmare a evoluţiei rapide, dolinele în gips se dezvoltă lateral ajungînd să se lipească (ceea 
ce se întîmplă rar la calcar) şi să creeze pereţi despărţitori tranşanţi. Prin dizolvare şi mai accentuată, se 
transformă în uvale şi apoi în văi de coroziune.

3.  Ponoarele  sînt  frecvente  atît  în  sare,  cît  şi  în  gips,  mai  ales  la  contactul  cu  rocile 
impermeabile înconjurătoare. În mic fenomenul este observabil la Slănic, în mare în marginea zonelor 
de afloriment a gipsului triasic din centrul şi vestul Europei, unde formează pierderi de mare amploare. 
Ponoarele trădează o vie activitate subterană ce explică de altfel frecventele prăbuşiri ce au loc aici. 

4. Peşterile sînt în general de viaţă scurtă, fiind ameninţate cu dărîmarea din cauza dizolvării 
prea rapide a rocii. Se cunosc însă exemple remarcabile. În gipsul din Podolia (U.R.S.S.) au fost astfel 
explorate două reţele subterane de tip labirintic, cu galerii înguste, situate într-un strat de doar 30 m 
grosime.  Peştera  Optimiticeskaia  are  o  dezvoltare  de  2  km (a  doua  peşteră  din  lume),  iar  peştera 
Ozernaia, 4 km (a patra peşteră din lume). Cea mai mare peşteră de sare din lume se află în ţară la noi, 
în masivul de sare de Meledic, avînd 1 220 m lungime. Ea este ornată cu interesante stalactite deviate 
de un tip cu totul aparte. Prin prăbuşirea peşterilor apar arcade (cunoscute atît în sare dar mai ales în 
gips) şi se formează canioane de prăbuşire.

În afara carsturilor dezvoltate pe gipsul triasic din Europa de vest şi centrală,  există altele 
fixate pe gipsuri miocene, ca cele din Podolia, toate putînd să apară la zi sau să fie acoperite de alte 
formaţiuni,  fapt  ce  duce  la  importante  fenomene  de  sufoziune.  Foarte  frecvente  sînt  carsturile 
dezvoltate pe gips, anhidrit şi sare în zone semiaride, unde însăşi formarea acestor depozite a necesitat 
un astfel de climat, ce se menţine în continuare. În ciuda lipsei de apă, carstificarea este intensă, ca de 
pildă în deşertul Lut din Iran, în platourile anatoliene şi mai ales în zona sudică a SUA., în statele 
Texas, Oklahoma şi New Mexico.

b. Clastocarstul
Pentru ca să se dezvolte forme carstice pe roci detritice este necesar ca ele să aibă un ciment 

calcaros,  să  fie  conglomerate  şi  gresii  calcaroase.  Dacă  rocile  detritice  au  elementele  componente 
(clastele) calcaroase dar cimentul de altă natură (argilos sau silicios) nu se dezvoltă forme carstice. 
Dacă şi elementele  şi cimentul  sînt calcaroase (este  deci  vorba de calcirudite  şi  calcarenite)  ele se 
încadrează morfologic în noţiunea generală de calcare, lor putîndu-li-se aplica cele arătate în capitolele 
anterioare.

În rocile detritice cu ciment calcaros apar diverse forme carstice, cum ar fi lapiezuri, doline, 
văi oarbe, peşteri şi doline.

1. Lapiezurile pe gresii din Bucegi au fost semnalate încă de Em. de Martonne, dar ele sînt 
prezente şi în alte locuri (în Subcarpaţii Moldovei, în Podişul Transilvaniei, în masivul Ceahlău). Este 
vorba de rigole de ordinul centimetrilor ca lărgime şi adîncime, cu parcurs liniar şi dispunere paralele 
pe feţe relativ înclinate (peste 45°). Din străinătate au fost menţionate din Maroc şi din Boemia (unde 
ating 80 m lungime).

2. Dolinele sînt rare şi nu apar decît în roci cu un ciment calcaros bogat care să permită, prin 
dizolvare,  formarea unor canale subterane de scurgere.  Ele se cunosc din Maroc, Anglia, S.U.A. şi 
Italia, unde în masivul Montello (Ia nord de Treviso) au diametre de 30 —80 m şi adîncimi de 10 — 20 
m, fiind săpate în conglomerate calcaroase. La noi sînt citate din Bucegi.



3. Văile carstice sînt rare. De fapt de la noi din ţară se cunoaşte un singur caz, din Munţii 
Metaliferi,  unde  Valea  Naibii  (afluent  al  Văii  Vîltori)  străbate  în  cursul  mijlociu  un  pachet  de 
microconglomerate cu mult ciment calcaros (aproape un microcalcirudit). Valea trece la un moment dat 
pe sub un pod natural, apoi se pierde ceva mai jos într-un ponor puţin evident, pentru ca la cîţiva zeci 
de metri mai departe apa să reapară la suprafaţă, întregul complex este o indiscutabilă formă carstică, 
născută datorită proceselor de dizolvare a rocii în lungul unei diaclaze. Ponoare se citează şi în masivul 
Montello din Italia.

4. Peşterile sînt frecvente în conglomerate, deoarece prin dizolvarea cimentului sînt eliberate 
blocurile  componente  ce  lasă  prin  evacuare  un  gol.  Astfel  de  peşteri  sînt  la  noi  de  foarte  mici 
dimensiuni (sub 10 m adîncime) şi se găsesc de pildă în abruptul prahovean al Bucegilor. În gresii se 
cunosc însă peşteri mai mari, ca de pildă Peştera de la Cetatea Ciceului, de 265 m, şi Peştera Mare din 
Păltineţu (muntele Grohotişu), de 240 m.

Din străinătate sînt citate peşteri foarte mari în conglomerate, cum ar fi Oreşnaia (11 000 m 
dezvoltare) şi Badjeisaia (6000 m) din U.R.S.S., precum şi Tikiler Budeni (5 987 m) din Turcia. În 
gresii recordul de dezvoltare îl deţine Fontaine de Vignal din Franţa, de 1 900 m.

5. Avenele în roci detritice sînt relativ rare, dar se citează atît în conglomerate, cît şi în gresii. 
În această categorie intră cele două avene din versantul estic al Pietrei Craiului, Avenul din Grind de 
122 m şi Avenul din Vlăduşca de 70 m adîncime. Geneza lor este determinată nu numai de prezenţa 
conglomeratelor calcaroase, ci şi de faptul că sub calcare se află masa de calcare ce constituie masivul 
Piatra Craiului. Or, era necesară prezenţa calcarelor pentru ca apa care a format avenele să se poată 
drena subteran. Avenele nu sînt însă generate doar de simpla prăbuşire a unui strat suprapus calcarelor, 
ci coroziunea a lucrat activ chiar în conglomerate pentru a crea golul. În gresii se poate cita Avenul din 
Frasin (Obcina Mare), de 60 m denivelare.

De peste hotare se cunoaşte Hoya de las Conchas din Mexic, de 508 m adîncime, dezvoltat 
însă numai parţial în conglomerate, în schimb Bofia de Torremas din Spania, de 210 m este în totalitate 
situat în astfel de roci. În ce priveşte gresiile, se pare că recordul îl deţine Cueva de Cunday din Spania 
cu o denivelare de 160 m, urmat de Big Hoie din Australia, de 113 m.

c. Carstul pe roci greu solubile
În sens strict chimic nu există roci insolubile, dizolvarea fiind un proces ce acţionează asupra 

tuturor mineralelor. Nu este de fapt decît o chestiune de grad şi de timp ca forme carstice să apară şi pe 
formaţiuni foarte greu solubile. În acest sens semnificative sînt gresiile silicioase şi cuarţitele.

Rocile  detritice  silicioase  sînt  supuse  carstificării  din  cauza  solubilităţii  silicei  amorfe  în 
condiţii de temperatură ridicată şi de umiditate constantă şi la o scară de timp extrem de mare. Cazul 
cel  mai  interesant  îl  prezintă  carstul  din  platoul  Sarisarinama,  dezvoltat  pe  cuarţite  de  vîrstă 
precambriană (de aproximativ 2 miliarde de ani vechime) din scutul Gujana (Venezuela). Este vorba de 
o gresie cu granule de cuarţ cimentată cu silice amorfă (opal) ce a fost supusă intemperiilor tot acest 
imens răstimp. Rezultatul este un adevărat carst, ca efect al dizolvării opalului şi al eliberării granulelor 
de  silica  din rocă.  Formele  sînt  variate:  lapiezuri,  chiar  cîmpuri  de lapiezuri,  doline,  dar  mai  ales 
formaţiuni  endocarstice.  Extraordinare sînt astfel  două avene,  Sima major de Sarisarinama şi  Sima 
menor de Sarisarinama. Primul are o gură de 300 m diametru şi o verticală de 314 m, al doilea o 
verticală de 248 m urmată de o galerie de 988 m lungime. Un al treilea avon, Sima de la Lluvia de 
Sarisarinama, are o adîncime de 202 m, dar mai ales o galerie de 1 352 m, din care 800 m cu un rîu 
subteran ce se pierde într-un ponor. De asemenea există şi stalagmite de limonit ce ating 2 m înălţime. 
Platoul Sarisarinama nu este însă un caz izolat, căci tot în cuarţite precambriene din Venezuela,  în 
masivul Sipapo se află o remarcabilă peşteră, suspendată într-un perete vertical ce străbate muntele, 
avînd mai multe guri şi o reţea de 653 m dezvoltare. De asemenea forme carstice legate de cuarţite 
(doline, peşteri şi avene) au fost găsite în Black Reef din Transvălul de Est. Un alt caz interesant îI 
prezintă gresiile şi conglomeratele silicioase de vîrstă paleozoică din Sahara unde formele majore sînt 
de tipul carstului dezvoltat pe dolomite (ca de pildă la Montpellier le Vieux din Franţa) cu turnuri, 
„uliţe" înguste, stînci în formă de ciupercă, hornuri precum şi canioane, văi în fund de sac şi podişuri, 
toate prezentînd urme de coroziune. Nu lipsesc nici formele endocarstice, cum ar fi nişele (de pildă 
abriul Ehi Atrun de la SE de Tibeşti cu o sală de 50 m înălţime şi 30 m lărgime şi adîncime), peşterile 
(cele  din masivul Affole din Mauritania din care una de 50 m lungime cu o secţiune de 10 m) şi 
resurgenţe impenetrabile sau cu peşteră (ca cea de la Adrar Adafar din Sahara algeriană).

Desigur, este greu de înţeles o coroziune pe roci silicioase, ce necesită prin definiţie o mare 
pluviozitate, tocmai într-o zonă extrem de aridă, dar climatul actual al Saharei este de dată recentă. 
Epocile  pluviale  din  Africa,  ce  corespund  interglaciarelor  din  Europa,  au  oferit,  cu  marea  lor 



pluviozitate, condiţii suficiente de corodare a rocilor silicioase.

B. Formele pseudocarstice

După cum arată şi numele, acestea nu sînt forme carstice iriu-zise, deoarece în crearea lor 
procesul de bază nu a coroziunea. Ele au la bază alte mecanisme ce au generat forme asemănătoare 
celor determinate de dizolvare.

a. Pseudocarstul de tasare
Loessul  este  o  rocă  detritică  formată  din  particule  de  praf  cimentate  cu  calcar.  El  este 

microporos, adică prezintă orificii verticale de 1 mm diametru deoarece este format prin depunerea 
prafului  de către  vînt pe zone de stepă cu ierburi. Praful  s-a acumulat  în jurul firelor de iarbă,  s-a 
cimentat uşor cu un material argilos şi calcaros iar după ce ierburile au putrezit au rămas golurile lăsate 
de acestea. Ele reprezintă căile de atac ale apei, ce generează diverse forme de tip carstic,

1. Pereţii verticali. Cînd plouă peste loess apa pătrunde în materialul afînat prin porii ce-i stau 
la dispoziţie şi dislocă în primul rînd firele de praf prin acţiune mecanică şi parţial prin dizolvarea 
cimentului calcaros.  Avînd la dispoziţie spaţii  verticale de circulaţie, apa detaşează dintr-un mal de 
loess felii care se prăbuşesc, lăsînd în loc amprenta verticală. Acest proces face ca un mal de loess 
taluzat înclinat sa fie atacat rapid de apa de şiroire. Ea îl brăzdează cu rigole ca apoi să-l verticaîizeze 
prin mici prăbuşiri. Pereţii de loess sînt abrupţi din cauza acţiunii apei de infiltraţie pe verticală, ca şi 
pereţii calcaroşi, dar golurile de circulaţie nu sînt generate prin dizolvare ci ele există primordial ca 
atare. Procesul nu este carstic.

2. Dolinele pe loess, denumite şi crovuri, sînt forme relativ frecvente în Cîmpia Română, a 
Tisei şi în Dobrogea.

Ele se prezintă ca depresiuni circulare ce pot atinge şi cîţiva kilometri diametru şi adîncimi de 
5 m, fiind de multe ori vizibile prin diferenţa de culoare datorită vegetaţiei, avînd în vedere umiditatea 
mai mare sau prin culoarea albicioasă din cauza sărurilor depuse. În formarea crovurilor rolul incipient 
îl are dizolvarea cimentului ce leagă particulele de nisip care, pierzîndu-şi coherenţa, se tasează prin 
distrugerea porilor. Diminuarea de volum ce duce la lăsarea terenului nu se face deci prin dispariţia 
materialului calcaros îndepărtat în soluţie ci prin tasare. Crovurile sînt fenomene tipice de tasare şi prea 
puţin de dizolvare, neputînd fi considerate ca atare forme carstice. Subliniem şi faptul că nu au nimic 
comun nici cu dolinele de sufoziune, determinate de scurgerea,  pe un canal carstic aflat în calcarul 
subjacent, a materialului aluvionar mobil care stă deasupra (nisip sau pietriş).

Prin îngemănarea  crovurilor  iau naştere  depresiuni  închise mai mari,  sugerînd uvalele  sau 
chiar micropoliile, în ele putînd rămîne şi martori de eroziune de tipul humurilor.

3. Văile de pe depozitele de loess pot sugera şi ele forme carstice pentru faptul că, odată 
admisă posibilitatea drenajului vertical al apei, pot lua naştere şi formele corespunzătoare. Acestea sînt 
ponoarele, de la care se dezvoltă regresiv văi oarbe şi apoi, prin străpungerea barajului, văi în canion. 
Există şi arcade, nişe şi alte forme ce au la origine posibilitatea drenajului apei graţie macrocapilarităţii.
4. Avenele sînt o apariţie mai deosebită în loess şi ele se prezintă sub formă de puţuri cu margini 
neregulate de cîţiva metri lărgime, putînd atinge şi adîncimea de 20 m. Ele sînt înfundate şi nu lasă să 
se vadă nici o urmă de drenaj. Procesul de formare este similar cu cel al dolinelor, numai că tasarea este 
considerabilă, probabil din cauza unei afînări mai mari a materialului.

Un caz mai special îl prezintă galeriile subterane săpate în loess, fapt evidenţiat de o recentă 
descoperire în Cîmpia Română. Este vorba de un tunel de peste 100 m lungime pentru care trebuie 
admisă o dizolvare a cimentului calcaros, probabil mai bogat în zona respectivă.

Cu excepţia citată, în modelarea formelor de loess dizolvarea nu joacă un rol esenţial, fiind 
prezentă uneori doar în faze cu totul incipiente. Între procesele pe loess şi clasto-carst nu există nici o 
legătură.

b. Pseudocarstul de alterare
Forme pseudocarstice iau naştere pe roci magmatice şi metamorfice a căror componente, cum 

ar fi feldspaţii şi micele, sînt transformate în caolin. Caolinizarea este un proces general la care sînt 
supuse rocile cristaline datorită factorilor de mediu (apă, insolaţie etc.). Prin alterarea silicaţilor, rocile 
îşi pierd coheziunea şi se fragmentează dînd material detritic, mai mult sau mai puţin grosier, şi argile. 
În condiţii  speciale de expunere şi pantă, urmele lăsate de dezagregarea rocilor iau forme carstice. 
Trebuie accentuat faptul ca geneza lor nu are nimic comun cu carstificarea care, conform definiţiei, se 



datoreşte unei dizolvări, adică unei luări parţiale în soluţie a componentei solide, în timp ce în cazul 
rocilor cristaline este vorba de o distrugere a rocii prin transformarea chimică a unor componente.

Formele pseudocarstice de alterare apar pe numeroase tipuri de roci. Ele sînt citate pe granite, 
diorite, microdiorite, riolite, andezite, bazalte precum şi pe aglomerate şi tufuri vulcanice. Între rocile 
metamorfice forme pseudocarstice arezintă gnaisele şi micaşisturile.

1. Lapiezurile sînt formele cele mai frecvente apărînd în şanţuri de lungimi variabile (pînă la 
30 m), lărgimi de la cîţiva centimetri pînă la 1 m şi adîncimi ce pot depăşi 1 m. Lapiezurile liniare, sub 
formă de şanturi paralele sau care confluează, au fost descrise pe granitele din Brazilia de nord, în R. P. 
Chineză,  Honkong, insulele Seychelles şi mai ales din insula Corsica,  unde acoperă mari  suprafeţe 
prezentînd forme surprinzător de asemănătoare cu cîmpul de lapiezuri de la Ponoare. Pe microdiorite 
au fost întîlnite în Sarawak, pe sienite în Camerun, pe sienite nefelinice în Brazilia de SE, iar pe bazalte 
în insulele Hawaii. În afara formelor liniare se întîlnesc şi forme circulare, cameniţe, pe granitele din 
Iugoslavia şi din Swaziland.

Şi la noi în ţară au fost găsite diverse forme de lapiezuri pe andezitele din munţii Călimani, 
unde sînt dispuse pe suprafeţe cvasiplane pe care apa stagnează putînd duce la alterarea mineralelor. 
Există  aici  lapiezuri  liniare,  aleveole,  cameniţe  etc.  De  subliniat  că  în  cazul  cameniţelor  un  rol 
important revine tasării materialului afinat prin caolinizare. Termenul de vulcanocarst, propus pentru 
lapiezurile de acest tip şi pentru celelalte forme pseudocarstice, trebuie evitat, căci în geneza lor nu este 
nimic carstic.

2. Dolinele sînt mai rar întîlnite, dar nu lipsesc din peisa j ui unora din masivele eruptive. Ele 
sînt  citate  pe  diorite  cuarţifere  în  Columbia  şi  pe  bazalte  în  Sardinia.  Trebuie  multă  grijă  pentru 
definirea unor astfel de forme, deoarece ele pot să fie apariţii secundare ale unor situaţii particulare. 
Aşa, de pildă, pe muntele Ghevont din Tatra există mici doline săpate în granite dar aici vina o poartă 
calcarele aflate sub granite. Au fost corodate şi pe ele le mulează granitele de deasupra,  dispuse în 
pînză de acoperire.

La noi în ţara sînt citate dolinele pe andezitele din munţii Călimani, unde au 5—7 m diametru 
şi  2—3 m adîncime  şi  pe  andezitele  din  munţii  Harghita,  precum  şi  pe  terasele  din  depresiunea 
Ciucului, unde pietrişurile de terasă mulează roca vulcanică de dedesubt.

3. Alte forme exocarstice sînt, de asemenea, prezente pe roci magmatice, cum ar fi, de pildă, 
arcade, văi cu traseu] în baionetă derivate din unirea unor doline izolate, pierderi de mici cursuri de 
apă.

4. Peşterile în roci magmatice sînt de tipuri foarte variate şi mai ales de geneză diferită.
În lucrările referitoare la astfel de peşteri nu se precizează întotdeauna natura lor, aşa că este 

greu de a da exemple care să aibă sigur la origine procese de alterare. Astfel, pentru granite se citează 
din Suedia peşteri (de 220 m şi 100 m) ce sînt însă reţele de fisuri tectonice şi o altă peşteră, de 180 m,  
formată prin acumularea de blocuri eratice de granit. Cele mai mari peşteri legate de granite se găsesc 
în S.U.A. şi ele sînt Greenhorn Cave Complex (California) de 670 m dezvoltare şi 200 m denivelare, 
Enchanted Rock Caves (California) de 365 m dezvoltare şi Saddleback Mountain Talus Cave (Main ) 
de 340 m dezvoltare, a căror origine nu este însă menţionată. În schimb Gruta da Serraria (100 m) şi 
Toca del Indios (50 m) din Brazilia sînt sigur datorate alterării. Acelaşi lucru se poate spune şi despre 
Gruta dos Ecos, de 2 000 m dezvoltare, aflată tot în Brazilia şi formată în micaşisturi, precum şi despre 
Gruta de Chacina şi Gruta Arapei (de cîte 250 m aproximativ) din Brazilia, săpate în gnaise.

c. Pseudocarstul de lesivare şi de curgere
Sînt  cuprinse  aici  două  tipuri  de  peşteri  situate  în  roci  vulcanice,  datorate  unor  procese 

diferite. Peşterile de lesivare iau naştere prin spălarea unor strate de roci afinate situate între pături de 
roci  consolidate.  Este cazul  peşterilor  din Negoiul  Românesc (munţii  Călimani),  azi  dispărute prin 
exploatarea rocii, născute prin evacuarea unui strat de caolin şi cenuşă vulcanică aflat între bancuri de 
limonit. Ele se prezentau mai mult sub forma unor săli avînd 95 m, 60 m şi 33 m lungime şi cuprindeau 
numeroase concreţiuni limonitice. Din străinătate nu sînt citate peşteri similare.

Al doilea tip de peşteri situate în roci vulcanice îl constituie tuburile de lavă, formate prin 
scurgerea unui şuvoi de lavă incandescentă printre pături deja consolidate, fapt care a lăsat în urmă un 
gol tubular. Cu existenţă destul de precară din cauza lipsei de rezistenţă a tavanului, sistemele de  de 
acest tip sînt segmentate adesea de prăbuşiri ce deschid guri noi de acces la galeriile subterane. Cea mai 
peşteră de lavă din lume este Kazamura, de circa 10 000 m dezvoltare şi se găseşte în insulele Hawaii 
(S.U.A.) Cea mai adîncă este peştera Leviathan din Kenya de 305 m adîncime. Tuburi de lavă se mai 



găsesc în insulele Canare,  Coreea de Sud, Islanda şi S.U.A. (statele Idaho, Washington, California, 
Oregon, şi New Mexico.

d. Pseudocarstul criogen
După  cum arată  şi  numele,  este  vorba  de  forme  asemănătoare  celor  carstice  generate  de 

gheaţă. El mai este cunoscut sub numele de carst termic, termen impropriu deoarece există procese 
carstice legate de apele termale care au dreptul la acest nume. Există trei tipuri de forme pseudocarstice 
generate de gheaţă şi anume, legate de fostele zone glaciare, de un sol îngheţat permanent şi de gheţarii 
actuali.

1. Formele legate de paleoglaciaţie apar în zonele unde a existat un gheţar ce s-a retras din 
cauza încălzirii climatului. În timpul retragerii lui din corpul mare de gheaţă se pot desprinde blocuri ce 
rămîn pe loc, denumite „gheaţă moartă", în sensul că ea nu mai este alimentată şi împinsă de gheţar. 
Apa de topire a gheţarului depune în fruntea lui nisipuri, argile şi pietrişuri ce formează o pătură destul 
de  groasă  pentru  a  acoperi  „gheaţa  moartă".  Din  cauza  încălzirii  gheaţa  se  topeşte,  iar  materialul 
detritic de deasupra se lasă, dînd naştere unei excavaţii în formă de pîlnie ce seamănă perfect cu o 
dolină  de  sufoziune.  Astfel  de  forme  poartă  numele  de  soli  şi  ele  sînt  frecvente  în  vechile  zone 
acoperite de gheaţă, cum ar fi cîmpia Europei de Nord sau Scandinavia.

2. Formele legate de pergelisol apar în zonele unde există un sol îngheţat permanent, deci în 
tundra siberiană sau canadiană. Ca şi la solie este vorba de topire a gheţii subjacente, dar în cazul de 
faţă nu a unui bloc de gheaţă ci a gheţii interstiţiale din sol. Prin aceasta se creează un deficit de masă, 
accentuat de tasarea solului pe care apa îngheţată îl afinase. Rezultatul sînt depresiuni circulare de tipul 
dolinelor, mai puţin nete şi cu forme ceva mai şterse decît la solie, fiind mai puţin adîncite şi uneori cu 
contur  mai  neregulat.  Cauza  topirii  pergelisolului  este  o  creştere  a  temperaturii  generale  sau  doar 
variaţii ale bilanţului termic datorită unor cauze locale (invazie de apă, intervenţia omului etc.).

3. Formele legate de gheată apar pe masele de gheaţă a gheţarilor alpini său de calotă glaciară 
(de  pildă  cei  din  Groenlanda  precum  şi  pe  gheţarii  subterani).  Poate  că  dintre  toate  formele 
pseudocarstice acestea sînt cele mai apropiate ca mecanisme de carstul adevărat deoarece este vorba de 
o trecere în soluţie, deci aproape un fel de dizolvare. Această „dizolvare" este dirijată de un singur 
factor, temperatura.

Pe suprafaţa  gheţarilor  curg rîuri  ce rezultă  din topirea gheţii  la suprafaţă  sau din apă  de 
precipitaţie ce se scurge de pe versanţi. Apele pot brăzda suprafaţa prin topire creînd şanţuri de tipul 
lapiezurilor şi albii de văi, de fapt văi oarbe căci apa se pierde printr-un puţ în masa do gheaţă. Puţul 
însuşi poate fi un aven de topire, ce are de cete mai multe ori la origine o crevasă de tracţiune, fapt 
pentru care nu trebuie considerat ca formă carstică. Pe marginea masei de gheaţă, între ea şi peretele de 
stîncă ce-i formează marginea, se află goluri verticale denumite rimaie, născute prin topirea gheţii din 
cauza temperaturii mai ridicate a stîncii. Fiind tot rezultatul unei treceri în soluţie, ele pot fi asimilate 
cu avenele. Tot din cauza diferenţei de temperatură a patului stîncos faţă de masa de gheaţă, sub gheţar, 
la contactul cu stînca, se formează goluri, deci peşteri. Ele sînt uscate sau active, fiind străbătute de 
apele ce curg pe sub gheţar şi care ajung aici fie prin rimaie, fie prin avenele din capătul văilor oarbe. 
Să  mai  adăugăm  că  în  aceste  peşteri  există  şi  stalactite  de  gheaţă,  ceea  ce  face  asemănarea  cu 
adevăratele peşteri şi mai mare. Desigur însă că toate formele sînt efemere, fiind supuse variaţiilor de 
temperatură.  O extraordinară peşteră de acest  tip se află în Parcul Naţional Mt. Rainier din S.U.A. 
(Washington) de 24 140 m.

Un caz aparte îl constituie gheţarii subterani. Ei pot să dăinuie în galeriile şi sălile de peşteri 
datorită a doua procese ce definesc două tipuri de gheţari: (1) gheţari statici, datoraţi unei etajări a 
aerului rece pe fundul avenelor etanşe, unde se poate conserva o temperatură aproape de zero în lipsa 
unor curenţi de convecţie; (2) gheţari dinamici, ce au la origine temperatura sub zero creată de curenţii 
ce circula în sisteme subterane cu două deschideri, aflate la cote diferite. Pentru primul tip pot fi daţi ca 
exemplu gheţarii  subterani  din munţii  Bihor (Scărişoara,  Focul Viu,  Borţigul),  iar  pentru al  doilea 
peşterile din Alpi (Eisriesenwelt şi Peştera cu gheaţă din Dachstein). La gheţarii dinamici se observă pe 
pereţii  verticali  ai  maselor  de gheaţă  frumoase  excavaţii  ce au  de la  cîţiva decimetri  pînă la  1  m 
diametru. Ele au forme foarte asemănătoare cu linguriţele de pe pereţii galeriilor active, prezentînd o 
asimetrie  a  marginilor  proeminente.  Asimetria  arată  direcţia  din  care  vine  curentul  principal, 
confirmînd astfel teoria ce pune linguriţele pe seama coroziunii.

5. CARSTUL CA FACTOR ECONOMIC



Între rocile care constituie scoarţa terestră, calcarul este dintre cele mai sărace, îmbogăţindu-se 
în unele metale doar în condiţii  excepţionale:  la contactul  cu un masiv de roci  magmatice,  cînd se 
acumulează fier, dînd naştere la importante zăcăminte, ca cele de la Ocna de Fier şi Dognecea, sau dacă 
este străbătut de filoane metalifere de cupru, zinc şi plumb, pentru a dă naştere unor zăcăminte ca cele 
din Silezia. Acestea sînt însă cazuri excepţionale şi nu sînt legate de calcare, ci de substanţe străine ce 
vin numai să se acumuleze aici.  Calcarele pot fi  interesante economic însă prin ele însele,  datorită 
proceselor specifice carstice său prin ceea ce oferă ele ca peisaj exo- sau endocarstic.

a. Substanţele utile
1. Calcarele în sine au o utilizare majoră şi anume din ele se fabrică cimentul. Se ştie că toate 

fabricile de ciment au alături şi mari cariere din care se extrage calcarul. Aşa este cariera Surduc din 
Cheile Mici ale Bicazului, pentru fabrica de la Bicaz, cariera din muntele Mateiaş pentru fabrica din 
apropiere, cariera Suseni pentru fabrica de la Tîrgu Jiu etc. Din păcate exploatărilor de acest fel le-au 
fost tributare unele masive calcaroase, cu peşterile pe care le includeau, iar fabricarea în sine este un 
teribil agent poluant al atmosferei, dacă nu se iau măsurile corespunzătoare

Varul se fabrică de asemenea din calcar. Aproape toate zonele carstice au de aceea vărării, mai 
ales cuptoare primitive. O celebră zonă de fabricare a varului este platoul Vaşcău, unde multe cîmpuri 
de lapiezuri au fost distruse datorită acestei activităţi.

În  afara  utilizării  pentru  ciment  şi  var,  calcarele  au o sumă de alte  utilizări  industriale  şi 
chimice: fabricarea sodei, a sticlei, a ceramicii fine, a celulozei, a amendamentelor pentru agricultură, a 
cauciucului, ca fondant în siderurgie.

Calcarul se utilizează apoi ca piatră de construcţie şi ca piatră ornamentală. Desigur, pentru 
cea din urmă întrebuinţare el trebuie să îndeplinească anumite calităţi estetice, deosebit de solicitate 
fiind astfel marmurele (exploatate în carierele de la Căprioara şi Ruşchiţa) sau travertinul (exploatat la 
Banpotoc). Aşa-zisa marmură roşie sau neagră de Moneasa este de fapt un calcar, în care adesea se mai 
vad şi resturile de organisme fosile (de pildă pe podeaua de la intrarea în Sala Palatului R.S.R.). Un 
calcar mult utilizat ca piatră de construcţie este calcarul  de la Albeşti (Muscel),  din care este făcut 
Arcul de Triumf şi Palatul Muzeului de istorie al R.S.R. din Bucureşti.

Din  păcate  exploatările  neorganizate  de  calcare  au  dus  la  distrugerea  unor  mari  valori 
ştiinţifice, cum este cîmpul de lapiezuri de la Ponoare (Baia de Aramă), distrus de locuitorii comunei 
Ponoare pentru a-şi face temelii la case.

2. Bauxita este principalul minereu din care se extrage aluminiul şi el este singura substanţă 
metalică legata strict de calcare şi de procesele de carstificare. Bauxita, care se prezintă ca o masă grea, 
albă sau roşie, cu slab luciu metalic, mai adesea cu aspect pămîntos, este un oxid de aluminiu amestecat 
cu oxid de fier. Asupra provenienţei oxidului de aluminiu, oamenii de ştiinţă încă iui s-au înţeles, unii 
presupunînd că vine din argilele reziduale din calcare, alţii din roci metamorfice său din roci eruptive 
aduse de ape pe carst. Cert este faptul că materialul a fost transportat pe suprafaţa unor carstoplene 
ciuruite de doline pe care le-a umplut. Ba mai mult, în galeriile de exploatare a bauxitei din munţii 
Pădurea  Craiului  se  vede  că  minereul  a  fost  acumulat  şi  în  goluri  subterane,  în  peşteri.  Aceasta 
dovedeste că procesele de carstificare au existat şi în alte ere geologice, cînd suprafaţa pămîntului era 
supusă aceloraşi agenţi transformatori, printre care se numără şi dizolvarea.

La noi în ţară bauxitele apar în trei zone: în munţii Pădurea Craiului, unde ele s-au format la 
limita dintre perioada jurasică şi cretacică, deci acum circa 130 milioane ani. A doua zonă se găseşte în 
munţii Sebeşului, legate de calcarele de la Pui-Ohaba, unde bauxitele sînt ceva mai recente, formate la 
mijlocul perioadei cretacice, cam acum 196 milioane ani. În sfîrşit, o mică zonă cu bauxite se găseşte în 
valea  Sohodol  din munţii  Metaliferi,  unde s-au format  la  sfîrşitul  cretacicului,  datînd de acum 80 
milioane ani.

3. Oxizii de fier şi de mangan pot să se acumuleze ei în doline carstice. Fierul provine din 
argila reziduală,  terra rossa,  spălată şi acumulată în doline iar manganul este infiltrat de către apele 
meteorice.  Minereul  se  rezintă  ca  agregate  concreţionare  pămîntoase  aflate  în  platoul  Vaşcău  în 
cantitate  atît  de mare încît  a fost  exploatat  în secolul  trecut,  stînd la baza unei  industrii  extractive 
importante.

4. Azotaţii şi fosfaţii de calciu se găsesc acumulaţi uneori în cantităţi mari în peşteri formînd 
aşa-numitul guano. El provine din acumularea de resturi organice, în special schelete de urs de peşteră, 
ştiut fiind că oasele sînt bogate în fosfor. La oase se adaugă dejecţiunile, urina şi resturile de lilieci care 
toate împreună generează un pămînt negru, cu miros înţepător. El cuprinde un procent ridicat de fosfaţi 
şi azotaţi ce fac din guano un excelent îngrăşămînt natural. Una din primele şi marile exploatări de 
guano de peşteră din lume a fost cea din peştera Cioclovina, din munţii Sebeşului, de unde s-au scos în 



perioada  interbelică  30 000  tone  de  guano,  utilizat  atît  pentru  îngrăşăminte  cît  şi  pentru  industria 
chimică.

Azotatul  de calciu (denumit şi salpetru sau silitră) se găseşte în stare pură pe pereţii  unor 
peşteri, ca de pildă în marea Mammoth Cave din S.U.A., unde el a fost extras în timpul războiului de 
independenţă pentru fabricarea prafului de puşcă.

În sfîrşit, diverse peşteri din S.U.A. au furnizat gips, sulfat de magneziu hidratat şi celestină.

5. Apa trebuie adăugată şi ea ca materie primă acumulată în carst, ce poate avea o exploatare 
industrială. Aceasta mai ales în contextul actual al unei creşteri continue a nevoii de apă şi a poluării tot 
mai  accentuate  a  rîurilor  de  suprafaţă  din  cauza  industriilor.  În  aparenţă  exploatarea  exurgenţelor 
carstice nu prezintă dificultăţi, mai ales că debitul este mare şi ele sînt situate la nivele ridicate, ce 
permit  o  captare  simplă,  fără  pompări.  Aşa  se  face  că  foarte  multe  izbucuri  sînt  folosite  pentru 
alimentarea cu apă a unor oraşe: de pildă captările din nordul Olteniei, Runcu şi Izverna, pentru oraşele 
Tg. Jiu şi Craiova, apoi captarea de la Aştileu pentru Oradea, izvorul Crişului Negru pentru oraşul Dr. 
Petru  Groza,  apa  din  peştera  Raţei  pentru  localităţile  de  pe  valea  Ialomiţei.  În  străinătate  există 
amenajări celebre bazate pe cîte un izvor carstic, ca de pildă cele de la Fontaine de Vaucluse, unde 
imensul debit este drămuit pentru a acoperi necesităţile unei mari suprafeţe de teren în apă potabilă şi 
de  irigaţie.  Ba  uneori  debitele  mari  permit  instalarea,  chiar  în  momentul  ieşirii  apei,  a  unei 
hidrocentrale, cum este cea de la Fontaine de St. Georges, unde se drenează apa reţelei de la Padirac.

În utilizarea  apelor  carstice  există  două inconveniente,  Primul,  marea  oscilaţie  a  debitului 
resurgenţelor de la 1 la 10, fapt de care trebuie ţinut seamă în proiectarea reţelelor de distribuţie. În al  
doilea rînd, apa ce trece prin carst, utilizînd sisteme de fisuri, ea nu este filtrată. De aceea ori trebuie 
supravegheată zona de infiltraţie a apei, pentru a nu fi contaminată cu microbi, ori trebuie filtrată şi 
purificată  la ieşire,  fapt  ce se face la mai toate captările.  Dar aceste  inconveniente se elimină prin 
utilizarea apei carstice freatice, nu cea din reţelele vadoase. Pentru aceasta se fac foraje care să ajungă 
la pînza de apă din fisuri, ce are avantajul unui debit mare, constant, cu o apă curată, neinfestată. La noi 
în ţară întregul litoral al Mării Negre este alimentat cu apă carstică pompată de la mai multe sute de 
metri adîncime iar în străinătate astfel de alimentări sînt frecvente, ca cele din Florida, unde apa se 
pompează de la cîteva mii de metri adîncime.

b. Carstul ca teren de construcţie

Faţă  de  alte  roci,  calcarul  nu  oferă  avantaje  deosebite  şi  nu  am fi  atacat  subiectul  dacă, 
dimpotrivă, el nu ridică, Spre deosebire de terenurile de altă natură, probleme mai aparte. Calcarul este 
dur, solid, necompresibil şi, deci, netasabil, fiind aparent un excelent fundament pentru a amplasa pe el 
construcţii. Dar el este carstificabil, fapt ce îi şubrezeşte rezistenţa putînd crea neplăceri, atît în timpul 
efectuării unor lucrări constructive, cît şi în timpul exploatării lor. Să examinăm cîteva cazuri.

Pe calcare au fost ridicate construcţii în condiţii foarte bune de fundare. Dar, cu timpul, apa 
din pînza freatică a dizolvat de jos în sus, unele fisuri slăbind rezistenţa rocii, fapt ce a dus la surpări şi 
prăbuşiri ale construcţiilor. Astfel de accidente au survenit în Africa de Sud şi în S.U.A., iar în unele 
cazuri chiar omul a contribuit la ele în mod involuntar. Pompîndu-se apa din pînza subterană, aflată 
oarecum în echilibru chimic, a fost activată o circulaţie ce a adus apă proaspătă, agresivă, determinînd 
o coroziune intensă.

Alteori au fost amplasate construcţii grele pe un teren carstic insuficient studiat. S-a întîmplat 
astfel ca ele să fie puse deasupra unor goluri subterane cu tavan foarte subţire, ce a cedat sub greutatea 
construcţiilor determinînd prăbuşiri. Se cunosc cazuri cînd prăbuşirea tavanului unor goluri carstice a 
fost provocată de trepidaţiile trenurilor ce treceau pe deasupra, pe o linie ferată amplasată fără un studiu 
prealabil.

Despre formarea unor doline prin sufoziune (sucţiunea unui material  detritic necoherent  în 
canale carstice deschise brusc) s-a mai amintit şi este de adăugat doar faptul că dolinele de sufoziune s-
au format chiar sub fundaţiile unor clădiri,  periclitindu-le, şi făcînd necesare lucrări  de consolidare 
laborioase pentru a se preîntîmpina prăbuşiri.

Calcarele prezintă mari pericole în cazul săpării prin ele a unor galerii artificiale. Nu odată s-a 
întîmplat ca o galerie de mină, avansînd în calcar compact, să intercepteze un canal plin cu apă. Dînd o 
erupţie puternică, el a dus la inundarea galeriei în cîteva minute, punînd în pericol viaţa lucrătorilor din 
subteran. Astfel de accidente au survenit în timpul săpării prin calcare a unor aducţiuni de apă, fie 
pentru alimentarea unui oraş, fie în scopuri hidroenergetice.

Şi pentru că a venit vorba de lucrări hidroenergetice, să adăugăm dificultăţile întîmpinate de 
tehnicieni cînd barajul sau bazinul de retenţie al lacului sînt amplasate pe calcare. Există pericolul ca 
apa să corodeze fisuri şi canale şi să deschidă căi de drenaj ce pot duce la scurgerea apei din lacul de 



retenţie, accident frecvent în carstul dinaric unde, neexistînd alt tip de rocă, inginerii sînt obligaţii să 
amplaseze barajele pe calcar.

Dar, ca să nu încheiem acest paragraf într-o atmosferă negativă, amintim şi un fapt pozitiv. 
Peşterile au oferit adesea, căi excelente de comunicaţie datorită străpungerii unui masiv de calcar, fără 
să mai fie nevoie de intervenţia  omului.  Aşa se face că în Pirinei  există  o şosea care utilizează o 
peşteră, Mas d'Azil, ce traversează în chip natural un deal, iar în Australia o peşteră este utilizată ca 
tunel natural pentru o cale ferată.

e. Peşterile ca adăposturi, locuinţe şi depozite
Din cele mai vechi timpuri ale omenirii peşterile au fost utilizate de oameni, ele constituind 

primele adăposturi stabile ale strămoşilor noştri. Apoi, după ce au fost părăsite şi oamenii au început 
să-şi  construiască  colibe  şi  apoi  case  tot  mai  trainice,  peşterile  au  devenit  loc  de  refugiu  pentru 
răufăcători, vrăjitoare, dezertori, schimnici şi pentru cei oropsiţi. Dar nu despre astfel de utilizări ale 
peşterilor vrem sa vorbim aici ci despre utilizarea lor actuală, de către oamenii secolului nostru.

În zonele calde peşterile şi nişele calcaroase sînt utilizate încă şi astăzi drept locuinţe, după co 
li s-au făcut unele amenajări. Ele constau în ridicarea unui perete la intrare, cu ferestre şi uşi, ceilalţi 
pereţi  ai  casei  fiind însăşi pereţii  golului  natural.  Astfel,  de case sînt frecvente în Masivul Central 
Francez (valea Tarn, valea Vezere), în Spania, Turcia.

Uneori, chiar dacă peşterile nu sînt locuite, ele sînt utilizate drept depozite de alimente, de 
mărfuri, de gheaţă îi altele, sau ele sînt folosite ca grajduri de vite, păsări etc. În timp de război în ele s-
au făcut depozite de muniţii, ba uneori chiar fabrici de armament.

Posibilităţile de utilizare a peşterilor ca adăpost formează o listă lungă, mergînd de la cetăţi şi 
fortăreţe, biserici şi mănăstiri, pînă la săli de spectacol, săli de dans şi restaurante, Cu cele din urmă 
intrăm însă în domeniul celei mai fertile utilizări economice a peşterilor, cea turistică.

d. Carstul şi turismul

Este indiscutabil că peisajul carstic esle unul din cele mai insolite, ciudate şi atractive pe care 
le  oferă  suprafaţa  Pămîntului.  Prin  componenta  sa  verticală,  a  pereţilor,  turnurilor,  muchiilor  şi 
masivelor dominante,  el are  măreţie,  frumuseţe şi  grandoare;  prin componenta orizontală,  a carsto-
plenelor,  poliilor,  dolinelor,  văilor  carstice  de  tot  felul,  el  este  straniu  şi  tainic,  dezorientează  şi 
deşteaptă nelinişti telurice; prin componenta sa endocarstică el vrăjeşte, deschide larg porţile visului, 
irealului şi misterului. Este uşor de înţeles atracţia pe care a exercitat-o întotdeauna şi o exercită mai 
ales acuma asupra unei umanităţi prea tehnicizate, prea raţionale, în căutare de frumuseţi primordiale şi 
senzaţii  neîntinate  de  mîna  omului.  Aşa  se  explică  de  ce  peisajele  carstice  se  bucură  de  favoarea 
marelui public fiind printre cele mai căutate obiective turistice.

Componenta economică cea mai importantă a carstului este astfel valorificarea sa turistică. 
Exploatarea turistica are grade foarte variate, mergînd de la simple amenajări menite să înlesnească 
doar o plimbare, pînă la adevărate întreprinderi industriale ce pun la dispoziţia vizitatorilor cele mai 
sofisticate mijloace de delectare.

Exocarstul este greu a fi încorsetat în sisteme rigide de vizitare. Totuşi, există, de pildă, în 
Pirinei o impresionantă cheie,  a rîului Oldhadibie,  cu pereţi  verticali  ce depăşesc 300 m şi în care 
accesul nu se poate face decît din aval, de unde se poate avansa 1 —2 km graţie unor punţi şi poteci 
amenajate.  Ca să ajungi la ele trebuie însă să plăteşti o intrare o taxă. Şi tot în Franţa, în Masivul 
Central, în Gauss Noir, există o zonă carstică ciudată, un fel de labirint de mari dimensiuni, cu stînci şi 
turnuri de 10-30 m înălţime, cu pasaje întortocheate printre ele, un fel de cîmp gigantic de lapiezuri. 
Este locul numit Montpellier-le-Vieux, unde nu poţi pătrunde decît plătind o taxă de intrare, care îţi dă 
dreptul să utilizezi potecile marcate, fără de care nu ai mai putea ieşi.

Cele de mai sus sînt însă cazuri extreme de taxare a peisajelor exocarstice. De cele mai multe 
ori valorificarea lor turistică e mai complexă şi mai rafinată. Poate o culme o atinge un fel de paradis al 
carstului vertical, munţii Dolomiţi din nordul Italiei, unde, pe o mare suprafaţă, cît a unui judeţ de la 
noi, nu există decît masive de calcar, ce ating şi 3000 m înălţime şi care toate oferă priveliştile cele mai 
extraordinare prin verticalitate şi sălbăticie. Ei bine, peste tot se găsesc în aceşti munţi cabane, hoteluri, 
staţiuni climaterice, teleferice, hanuri, pîrtii de schi, adică tot ce poate să-şi dorească un turist într-o ţară 
ca de basm. Şi astfel de amenajări se găsesc în întregul lanţ al Alpilor calcaroşi ce traversează Austria, 
de la Viena pînă la graniţa cu Elveţia şi unde, la peisajele superbe de munţi, se adaugă şi salba de lacuri 
glaciare, de mare întindere, ce dau ocol giganţilor de calcar. Nu este de mirare că pentru aceste minuni 
Austria primeşte anual un număr de vizitatori cu circa 2 milioane mai mare decît propria populaţie!

Dar nici nu este nevoie de mari întinderi de calcar pentru ca să fie deşteptat interesul turistului, 
ci doar o simplă peşteră, dacă este bine pusă în valoare. În această privinţă s-au realizat lucruri într-



adevăr uimitoare: kilometri întregi de şosele tăiate în abrupturi şi asfaltate, teleferice, telecabine, curse 
de vapoare, curse de autobuze şi trenuri speciale, pentru a se ajunge la gura peşterii. În interiorul lor s-
au amenajat trenuri subterane, lifturi, curse de bărci, trotuare asfaltate sau punţi în consolă deasupra 
abisului  şi  în curînd se va pune în funcţiune primul teleferic  subteran într-o gigantică sală  dintr-o 
peşteră  din  Pirinei.  Pentru  odihnă  în  interior  există  restaurante,  baruri,  cofetării,  discoteci,  săli  de 
concerte, săli de dans, ba şi săli pentru celebrarea cununiilor. Există oficii poştale în peşteri, magazine 
în care se găsesc obiecte specifice de artizanat, fotografii „la minut" pentru imortalizarea marii aventuri 
a unei vizite subterane. Există o întreagă industrie de fotografii, diapozitive, ecusoane, broşuri, cărţi, 
menite să amintească vizitatorului trecerea prin peştera respectivă.  Pentru toate acestea sînt puse în 
mişcare mari  forţe financiare şi  umane. Peştera Postojna dispune de un personal  de cîteva sute de 
persoane  ce aparţin unei  întreprinderi  speciale  de stat,  iar avenul Padirac  din Franţa are  la bază o 
societate  pe  acţiuni  ce  oferă  bune  dividende  acţionarilor.  Tot  astfel  în  S.U.A.  în  jurul  peşterilor 
Mammoth, Carlsbad şi Wind Cave s-au creat  parcuri  naţionale, exploatate cu personal  numeros de 
către stat.

Şi la noi în ţară putem aminti că Peştera Urşilor de la Chişcău (Munţii Bihor), prima peşteră 
amenajată la un înalt nivel tehnic, a stîrnit un atît de mare aflux turistic, încît doar într-un an de la 
deschidere a acoperit un sfert din investiţie, prevăzută a se amortiza în 10 ani!

În încheiere nu putem decît să spunem: ferice de ţara care are regiuni carstice şi peşteri. În 
astfel de locuri omul de ştiinţă are încă un vast cîmp de investigaţie, speologii găsesc un vast domeniu 
unde să-şi exerseze dorinţa de necunoscut şi priceperea de exploratori,  turiştii  loc de reculegere şi 
desfătări  peisagistice,  iar economiştii  o mare „mină de aur".  Şi  ţara noastră se bucură de astfel  de 
regiuni. Nu trebuie decît priceperea pentru a le valorifica din toate punctele de vedere.
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e. Rolul dioxiduhii de carbon
d. Dizolvarea şi precipitarea calcarului în natură
e. Alte două procese de dizolvare a calcarelor.

2. FORMAREA CALCARELOR
a. Calcarele anorganice
b. Calcarele biogene
c. Calcarele organogone

3. CĂILE DE ATAC ALE APEI
a. Feţele de stratificaţie
b. Tectonica şi litoclazele

II. ENDOCARSTUL

1. ORDINE SUB PĂMÎNT
A.Peşterile primare
a. Peşterile în roci vulcanice

1. Peşterile-geode
2. Peşterile de contracţie
3. Tuburile de lavă

b. Peşterile în calcare
1. Peşterile recifale
2. Peşterile în tufuri calcaroase

B Peşterile secundare
a. Peşterile generate de deplasarea rocilor

1. Peşterile de prăbuşire
2. Peşterile de tracţiune gravitaţională
3. Peşterile de tracţiune tectonică

b. Peşterile de eroziune
1. Peşterile de evorsiuneî.
2. Peşterile de abraziune
3. Peşterile do coraziune
4. Peşterile de lesivare

c. Peşterile de dizolvare

2. APA ÎŞI CROIEŞTE DRUMUL
A. Pătrunderea apei în masivele de calcar
B. Circulaţia apei în masivele de calcar
C. Ieşirea apei din masivele carstice
D. Acviferele carstice
E. Formarea peşterilor

a. Teoria vadoasă
b. Teoria batifreatică
c. Teoria epifreatică

3. PE URMA APELOR TAINICE

A. Gurile de peşteri
1. Intrările orizontale
2. Intrările descendente



3. Intrările ascendente

B Galeriile
a. Secţiunea transversală a galeriilor

1. Secţiunea rotunjită
2. Secţiunea triunghiulară
3. Secţiunea dreptunghiulară
4. Secţiunea pătratică
5. Secţiunile mixte

b. Profilul longitudinal al galeriilor
1. Profilul cu urcuşuri şi coborîşuri
2. Profilul descendent
3. Profilul cu trepte antitetice
4. Profilul cu prăbuşiri

c. Desfăşurarea galeriilor în plan orizontal
1. Galeria eu diverticule
2. Galeria cu coturi
3. Galeria liniară
4. Galeria meandrată

C. Sălile.
a. Sălile primare
b. Sălile de coroziune

1. Sălile de confluenţă
2. Sălile de coroziune diferenţială
3. Sălile-dolină
4. Sălile de coroziune regresivă

c. Sălile de eroziune
1. Sălile de eroziune diferenţială
2. Sălile de eroziune hîdrodinamică
3. Sălile în clopot

d. Sălile de prăbuşire
1. Sălile de intersecţie de diaclaze sau de fisuri
2. Sălile de zonă de zdrobire a calcarului
3. Sălile de prăbuşire în boltă
4. Sălile de coalescenţă verticală
5. Sălile de coalescenţă laterală

D. Puţurile şi avenele
a. Puţurile tectonice
b. Puţurile gravitaţionale

1. Puţurile de tracţiune laterală
2. Puţurile de prăbuşire

c. Puţurile create de apă
1. Puţurile de infiltraţie
2. Puţurile de coroziune ascendentă
3. Puţurile absorbante
4. Puţurile emisive
5. Puţurile de echilibru

E. Reţelele subterane
a. Reţelele labirintice
b. Reţelele dendritice
c. Reţelele verticale
d. Reţelele ortogonale
e. Reţelele liniare

4. HRISOVUL DE PIATRĂ

a. Formele de coroziune.



1. Alveolele de coroziune
2. Excavaţiile în fagure.
3. Lapiezurile endocarstice
4. Muchiile tăioase
5. Hieroglifele
6. Filonetele de calcit
7. Proeminenţele de xenolite
8. Linguriţele
9. Şanţurile de podea
10. Septele de podea
11. Lărgirile de coroziune
12. Cupolele
13. Marmitele ascendente
14. Lapiezurile de tavan
15. Septele de tavan
16. Şanţurile de tavan
17. Columelele de tavan
18. Septele laterale
19. Arcurile lamelare
20. Labirintele
21. Anastomozele

b. Formele de eroziune
1. Striurile de frecare
2. Excavaţiile de rodaj
3. Marmitele
4. Culisele laterale
5. Nişele de meandru 
6. Columelele
7. Carenele
8. Pilierii
9. Nivelele de eroziune
10. Banchetele terasele
11. Găurile de egutaţie

c. Formele de incaziune
1. Amprentele de blocuri
2. Tavanul în trepte
3. Clopotele de prăbuşire
4. Podurile şi arcurile
5. Blocurile încleştate
6. Lamele de decompresiune
7. Oglinzile de fricţiune

3. PARADISURILE INUTILE

A.Apa construieşte

B. Mineralogie sub pămînt

C. Formele speleotemelor
a. Formaţiunile de picurare

1. Stalactitele
2. Stalagmitele
3. Coloanele
4. Perlele lustruite

b. Formaţiunile de prelingere gravitaţională
1. Vălurile
2. Draperiile parietale
3. Planşeele
4. Gururile

c. Formaţiunile de prelingcre capilară



1. Speleotemele coraloide
2. Cristalini Lele
3. Discurile

d. Formaţiunile de bazin.
1. Calcitul flotant
2. Trotuarele
3. Macrocristalele
4. Perlele de bazin

e. Speleotemele necalcitiee.
1. Montmilchul.
2. Speleotemele aragonitice
3. Speleotemele de sulfaţi
4. Speleotemele limonitice
5. Speleotemele de fosfaţi
6. Speleotemele de sare.
7. Speleotemele de gheaţă

f. Cîteva elemente dinamice care influenţează dezvoltarea speleotemelor
1. Curenţii de aer
2. Ruperea gravitaţională a spleotemelor
3. Alunecările de teren.
4. Cutremurele de pămînt

6. SFÎRŞITUL LUMII SUBTERANE

A. Umplerea golurilor subterane 
a. Umpluturile detritice

1. Detritusul de incaziune
2. Conurile de dejecţie
3. Depunerile aluvionare
4. Depunerile politice

b. Umpluturile organice
1. Depozitele fitogeno
2. Depozitele tanatogene
3. Depozitele coprogene

B. Prăbuşirea peşterilor
1. Forme de regim înecat, exocarstice
2. Canioanele
3. Podurile naturale
4. Speleotemele exocarstice

III. EXOCARSTUL

1. FORMELE EXOCARSTICE

A. Formele depresionare.
a. Lapiezurile.

1. Canelurile
2. Lapiezurile în potcoavă
3. Rigolele
4. Lapiezurile scobite.
5. Cameniţele.
6. Ancoşcle de subsăpare.
7. Lapiezurile radiculare
8. Lapiezurile cavernoase
9. Lapiezurile rotunjite
10. Lapiezurile ascuţite
11. Lapiezurile de diaclază
12. Bogăzul
13. Lapiezurile aşchioase



14. Lapiezurile în turmă de miei,.
15. Cîmpul de lapiezuri

b) Dolinele
1. Dolinele conice
2. Dolinele cilindrice
3. Dolinele asimetrice.
4. Dolinele de sufoziune
5. Dolinele de prăbuşire
6. Cenotele
7. Ferestrele carstice
8. Golful carstic
9. Cockpiturile

c. Uvalele
d. Foliile
e. Depresiunile carstice deschise. 
f. Văile carstice

1. Văile transversale
2. Văile oarbe.
3. Văile în fund de sac
4. Văile cu trepte antitetice
5. Văile seci.
6. Văile de doline
7. Depresiunile de contact carstic

B. Formale orizontale
Carstoplenele

C. Formele pozitive
1. Pereţii verticali
2. Crestele calcaroase
3. Pilonii, turnurile şi acele
4. Martorii de coroziune

2. TIPURILE DE CARST
a. Tipurile morfologice de carst

1. Platourile carstice
2. Crestele calcaroase
3. Masivele izolate

b. Tipurile structurale de carst
1. Carst de zona tabulară
2. Carst de zonă monoclinală
3. Carst de zonă cutată.
4. Carst de structură în pînză
5. Carst de clippe calcaroase

c. Tipurile de carst în funcţie de raportul dintre calcare şi rocile impermeabile înconjurătoare
1. Carsturile suspendate autigene
2. Carsturile suspendate alogene
3. Carsturile barate
4. Carsturile denivelate unilateral
5. Carsturile încastrate

d. Clasificarea complexă a carsturilor
1. Carst de platou ridicat — tip Pădurea Craiului
2. Carst de platou coborît — tip Dobrogea de Sud.
3. Carst de creastă proeminentă — tip Piatra Craiului
4. Carst de bară calcaroasă proeminentă — tip Trascău
5. Carst de bară calcaroasă coborîtă — tip podişul Mehedinţi
6. Carst de clippe calcaroase suspendate — tip Vîlcanul
7. Carst de clippe calcaroase coborîte — tip Cheile Ampoiţei

e. Tipurile climatice de carst
1. Carsturile glaciare şi periglaciare



2. Carsturile reci oceanice
3. Carsturile zonelor temperate
4. Corsturile de climat mediteranean
5. Carsturile tropicale şi ecuatoriale
6. Carsturile de climat arid

3. EVOLUŢIA CARSTULUI
a. Evoluţia ciclică a carstului
b. Carsturile fosile
c. Evoluţia carsturilor şi a peşterilor din Carpaţi

4. CARSTUL NECALCAROS ŞI PSEUDOCARSTUL

A.Carstul pe roci necalcaroase 
a. Carstul pe evaporite

1. Lapiezurile
2. Dolinele
3. Ponoarele
4. Peşterile

b. Clastocarstul
1. Lapiezurile
2. Dolinele
3. Văile carstice
4. Peşterile
5. Avenele

c. Carstul pe roci greu solubile.

B. Formele pseudocarstică 
a. Pseudocarstul de tasare 

1. Pereţii verticali 
2. Dolinele 
3. Văile 
4. Avenele 

b. Pseudocarstul de alterare 
l. Lapiezurile 
2. Dolinele 
3. Alte forme exocarstice 
4. Peşterile 

c. Pseudocarstul de lesivare şi de curgere 
d. Pseudocarstul criogen 

1. Formele legate de paleoglaciaţie 
2. Formele legate de pergelisol 
3. Formele legate de gheaţă

5. CARSTUL CA FACTOR ECONOMIC
a. Substanţele utile

1. Calcarele
2. Bauxita
3. Oxizii de fier şi de mangan
4. Azotaţii şi fosfaţii
5. Apa.

b. Carstul ca teren de construcţie
c. Peşterile ca adăposturi, locuinţe şi depozite 
d. Carstul şi turismul
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