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Crucii se infiltrează în subteran prin ponoarele din 
perimetrul Şchireaua şi reapar la zi probabil prin 
izvorul Fanului (fig, 2.16, nr. 1). Apartenenţa ape-
lor infiltrate în ponorul din Corobăţ (fig. 2.16, nr. 
69) şi în ponorul p. Cărmăzan (fig. 2.16, nr. 18), 
este deocamdată necunoscută.

2.8.5. Sistemul carstic Peştera Vântului
Dezvoltat între valea Mişidului şi dealul Recea 

(fig. 2.16), acest sistem cu o dezvoltare areală re-
dusă este bine cunoscut prin peştera cea mai lun-
gă din ţară pe care o găzduieşte. Peştera Vântului, 

cu o lungim de peste 40 km şi o extensie de cca. 
3 km, se dezvoltă paralel cu valea Mişidului în 
calcarele albe recifale de tip Waterstein de vâr-
stă anisian superior- carnian inferioară. Calcarele 
formează o structură anticlinală cu axul paralel cu 
p. Mişid între confluenţa cu p. Şesii şi vărsarea în 
Crişu Repede, acoperită transgresiv pe flancuri de 
gresii şi argile eojurasice în mare parte refractare.

Peştera Vântului a fost descoperită de B. 
BAGAMERI în anul 1957, iar dintre lucrările 
publicate despre explorarea şi cercetarea ei amin-
tim pe cele semnate de B. BAGAMERI et al. 

Fig. 2.17. Variaţia procentuală a debitelor medii anuale (ani hidrologici) ale cursului subteran care apare din Peştera de la Vadu Crişului, în raport cu media multia-
nuală (211,1 l/s), în perioada 1957/58-1997/98.
Linie continuă, medie mobilă- perioada 3 ani; linie punctată- tendinţă polinomială de ordinul 6.

Fig. 2.18. A - tendinţa debitelor Peşterii de la Vadu Crişului în perioada 1957-1998. Filtru medie mobilă echiponderată (A=365 zile). Analiza seriei de debite înre-
gistrate la Peştera de la Vadu Crişului: B - spectru de densitate de varianţă (m=125 zile, k=1), C- spectru de densitate de varianţă (m=1250 zile, k=10).

Fig. 2.19. Analiza seriei de debite înregistrate la Peştera de la Vadu Crişului. 
A - corelogramă simplă (m=125 zile, k=1): a-anul 1997 ,b-perioada 1976-1997 (A. b). 
B - Analiza seriei de de debite înregistrate la Peştera de la Vadu Crişului şi de precipitaţii înregistrate la staţia meteorologică Zece Hotare, corelogramă încrucişată (m=125 zile, k=1). 
C - curba de recesiune a debitelor medii zilnice înregistrate la Peştera de la Vadu Crişului, în anul calendaristic 1997.
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(1961), D. COMAN şi V. CRĂCIUN (1978), M. 
SZILAGYI et al., (1979). Un studiu complex al 
carstului din zona Şuncuiuş-Mişid este publicat de 
către L. VĂLENAŞ şi A. IURKIEWICZ (1980-
1981). 

Peştera Vântului este străbătută de un curs 
subteran care iese la suprafaţă prin izvorul din 
Poiana Frânturii (fig. 2.16, nr. 12), curs alimen-
tat de pierderile din p. Recea (fig. 2.16, nr. 16) şi 
probabil din infiltraţii difuze din p. Mişid. Pârâul 
Recea este un afluent al p. Şesii, infiltraţiile din el 
producându-se difuz prin aluviunile din patul al-
biei pe tronsonul carbonatic. Relaţia hidrologică 
dintre pierderile din apele infiltrate din p. Recea şi 
izvorul din Poiana Frânturii a fost evidenţiată de 
marcarea cu NaI131 efectuată de I. ORĂŞEANU şi 
E. GAŞPAR (1980-1981), identificarea trasorului 
radioactiv Iod-131 fiind făcută cu ajutorul filtrelor 
cu schimbători de ioni. Curba de trecere a traso-
rului prin izvorul din Poiana Frânturii este pre-
zentată în fig. 2.21 (E. GAŞPAR, I. ORĂŞEANU, 
1987).

Pe harta hidrochimică a masivlui Pădurea 
Craiului zona bazinului inferior al p. Mişid se in-
dividualizează prin prezenţa unor ape de tip Ca-
SO4, deosebit de acide, generate de alterarea im-
pregnaţiilor de pirite din masa argilelor refractare 
(fig. 2.9). Aceste ape sunt foarte agresive faţă de 
calcare şi au contribuit la formarea cavernamentu-
lui vast al peşterii Vântului. 

Izvorul cu Lapte (fig. 2.16, nr. 15), resurgen-
ţa Peşterii de la Izvor (nr. 14 a), cursul activ din 
peştera Napiştileu (nr. 13), cursul activ din peştera 
Ungurului (nr. 14), p. Hodoabei, izvorul din gura 
p. Tare (nr. 14) şi izvorul din Poiana Frânturii (nr. 
12) prezintă ape cu un caractere chimice influenţa-
te de reacţiile de oxidare a piritelor şi au pH-ul cu-
prins între 3,5-7 unităţi pH. Sursele prezintă tipuri 
diferite de ape, Mg-Ca-SO4, Ca-Na-Mg-SO4, Ca-
Na-HCO3-SO4, cu concentraţii şi pH care variază 
sezonier, caracterul lor chimic modificându-se ca 
urmare a schimbării raportului de amestec dintre 
apele sulfatate provenite din alterarea piritelor şi 
apele carstice de tip Ca-HCO3 şi a timpului de 

Fig. 2.20. Partea aval a sistemului 
de galerii Izbândiş (După G. RAJKA, 
speosub@yahoo.com).

Fig. 2.21. Curba de trecere a trasorului radioactiv I-131 prin izvorul din Poiana 
Frânturii. Fig. 2.22. Caracterul chimic al apelor unor surse din zona pârâului Mişid.
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derulate a reacţiilor chimice dintre apele sulfatate 
acide şi calcare. Traseul cursului subteran din peş-
tera Ungurului (foto 2.2) este brodat cu depuneri 
de sulfaţi de calciu depuşi din apa acidă. În diagra-
ma Piper din fig. 2.22 prezentăm caracterul chimic 
momentan al unor surse din zona cursului inferior 
al p. Mişid, subliniind caracterul lor variat.

2.8.6. Sistemul carstic Brătcani
Sistemul carstic al izbucului Brătcanilor este 

dezvoltat în partea nordică a Munţilor Pădurea 
Craiului, din valea Brătcuţei până în bazinul hi-
drografic al văii Luncilor, denumire sub care este 
cunoscut tronsonul superior al văii Mişidului (fig. 
2.16). Pe această direcţie, depozitele carbonatice 
jurasice formează umplutura unei structuri sin-
clinale faliată longitudinal, ce se ridică spre VSV 
împreună cu patul impermeabil format din gresii 
cuarţitice eojurasice. În ansamblu, gresiile cuarţiti-
ce formeză un uluc care dirijează apele superficiale 
din bazinul p. Luncilor spre depozitele carbonatice 
din umplutura lui, acestea continuîndu-şi traseul cu 
o curgere subterană spre izbucul Brătcanilor. 

Marcările cu fluoresceină efectuate de TH. 
RUSU (1988) în ponorul p. Huţii (fig. 2.16, nr. 21) şi 
în ponoarele din Secătura Brătcanilor (fig. 2.16, nr. 
25) şi Ponoraş (fig. 2.16, nr. 22) au indicat extinderea 
sistemului carstic al izbucului Brătcanilor în umplu-
tura carbonatică a structurii sinclinale amintite. 

Măsurătorile de debite şi bilanţul hidrogeologic 
întocmit pentru zona dintre p. Brătcuţa şi p. Mişid 
au indicat însă o mare diferenţă între suprafaţa cal-
culată pentru debitul drenat de izbucul Brătcanilor 
şi suprafaţa umpluturii carbonatice stabilită de 
marcările amintite, sugerând extinderea acestei 
suprafeţe în bazinul p. Mişid (I. ORĂŞEANU, A. 
IURKIEWICZ, 1982).

Scurgerea superficială permanentă de pe te-
renurile eocretacice, predominant grezoase, din 
bazinul hidrografic al p. Luncilor este organizată 
într-un curs superficial permanent captat tempo-
rar total prin infiltraţii difuze în substratul carbo-
natic pe sectorul situat aval de peştera Moarei (fig. 
2.16, nr. 17) şi din perimetrul confluenţei cu pârâ-
ul Bocoi. Infiltraţii în talweg se produc deaseme-
nea pe traseul carbonatic al p. Filii, afluent al p. 

Foto 2.2. Paul Eric Damm la intrarea peşterii Ungurului.



47

Luncilor. Marcare cu rodamină şi In-EDTA, efec-
tuată aval de peştera Moanei (pierdere totală 17,1 
l/s) la 19.09.1982 (fig. 2.23 şi tabelul 2.7), a indicat 
dirijarea apelor infiltrate spre izbucul Brătcanilor 
(tabelul 2.7), evidenţiind prezenţa unei suprafeţe 
de difluenţă extinsă, parte a sistemului carstic al iz-
bucului amintit (I. ORĂŞEANU, 1985).

Izbucul Brătcanilor apare dintr-o aglomerare 
de blocuri de calcare situate la baza versantului 
stâng al p. Brătcuţa, la ieşirea din localitate. Cursul 
subteran este interceptat pe o galerie cu intrarea 
situată în conul de depozite deluviale la cca 10 m 
deasupra izbucului, orificiu care funcţionează şi 
ca preaplin. Decolmatarea acestuia de către mem-
brii CSA Cluj Napoca în anul 1984 a condus la 
interceptarea unui sifon, explorarea lui ulterioară 
conducând la descoperirea a 200 m de galerii sub-
merse, sifonul atingând adâncimea de -10 m (G. 
RAJKA, speosub@yahoo.com).

În anul hidrologic X. 1982-IX. 1983 izbucul 
Brătcanilor a avut un debit mediu de 315,4 l/s, de-
bitele minime înregistrate fiind de de 90 l/s în luna 
septembrie 1982 şi de 68 l/s în luna august 1983. 

Sistemul carstic se caracterizează prin valori 
medii ale coeficientului de secare (0,037) şi volu-
me importante de ape subterane la debutul peri-
oadelor secetoase (4,78 × 106m3). În perioadele 
cu precipitaţii abundente apa izbucului se tulbură 
puternic. Ea este captată parţial pentru alimentarea 
cu apă potabilă a localităţii Bratca.

2.8.7. Sistemul carstic Dămişeni
Izbucul Dămişenilor este situat în cursul su-

perior al văii Brătcuţa, pe malul stâng, în aval de 

confluenţa cu valea p. Stiopenilor, cunoscută pe 
segmentul aval ca Groapa Tivadarului (fig. 2.16, 
nr. 31). Izbucul apare dintr-o galerie barată la in-
trare de un sifon decolmatat de speologii de la 
C.S.A. din Cluj Napoca în anul 1984, cartată de 
speologii de la G.E.S. „Transivania” din Oradea 
până la sifonu 2 şi în continuare de cei de la C. 
S. A. până la terminusul actual al peşterii (G. E. 
S. „TRANSILVANIA”, Oradea, 1985; R. GEZA, 
Z. VINCZE, 1985). Sistemul de galerii al peşterii 
însumează 4800 m.

Sistemul carstic al izbucului se dezvoltă pe direc-
ţia NNE-SSV, pe aliniamentul depresiunii Damiş. 
Apele subterane ale sistemului sunt localizate în 
dolomite şi calcare triasic inferioare şi sunt alimen-
tate în mare parte de scurgerea superficială formată 
pe gresiile şi şisturile cuarţitice permo-werfeniene 
de pe versantul nord vestic al interfluviului dintre 
depresiunea amintită şi p. Brătcuţa. 

Drenajele subterane din acest areal au fost evi-
denţiate prin marcările cu fluoresceină efectuate de 
T. RUSU în ponoarele Toaia (foto 2.3) şi Munău şi 
cu rodamină de către I. ORĂŞEANU et al. în po-
norul Peşteruţa (tabelul 2.7). Tranzitul subteran al 
apelor între ponoare şi izbuc se face cu viteze mari, 
cuprinse între 40 şi 231 m/oră.

În anul hidrologic X. 1982-IX. 1983 izbucul 
Dămişenilor a avut un debit mediu de 85,9 l/s. 

2.8.8. Sistemul carstic Peştera cu Apă de la Bulz
În interfluviul dintre p. Brătcuţa şi r. Iad, pe 

aliniamentul dl. Boţii-dl. Ponorului, depozitele 
Unităţii de Bihor acoperă transgresiv şisturile cris-
taline din fundament (fig. 2.16). Ele au o structu-

Fig. 2.23. Curbele de trecere a trasorilor prin izbucul Brătcanilor la marcarea 
efecuată în pierdere difuză totală din p. Luncilor.

Foto. 2.3. Depresiunea Toaia de la Damiş, zona principală de alimentare a iz-
bucului Dămişenilor.
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ră monoclinală cu căderi de 20-30° spre NNV, cu 
gresii, conglomerate şi şisturi argiloase permo-wer-
feniene în bază. Seria carbonatică debutează cu 
dolomitele inferioare (andi) urmate de un pachet 
gros de calcare stratificate negre de Bucea (anb) 
şi se continuă cu dolomitele superioare anisiene 
(ands) care aflorează spre nord pe suprafeţe mari 
(D. PATRULIUS et al., 1973).

Apele superficiale de pe versantul nordic al 
culmii dl. Boţii-dl. Ponorului, organizate în cur-
suri modeste, se infiltrează în subteran frecvent 
la limita dolomitelor inferioare cu calcarele negre 
stratificate. În calcarele negre apele au modelat de-
presiunea Ponoare, lungă de peste 3 km, arcuită în 
jurul dealului Secăturii şi marginită la vest de bazi-
nul hidrografic al p. Boiu.

Apele infiltrate prin ponoarele pârâurilor 
Ponorului, Brădeştilor, Şes şi Stiopului (fig. 2.16, 
nr. 49-52), situate în depresiunea Ponoare, au fost 
marcate cu fluoresceină de către T. RUSU în anul 
1966, ele deplasându-se cu viteze de peste 100 m/
oră spre Peştera cu Apă de la Bulz (tabelul 2.7). 
Apa ponorului p. Brădeştilor este interceptată în 
peştera Cociului, gresiile cuarţitice din baza stivei 
carbonatice regăsindu-se la o adâncime de -84,2 m 
(T. RUSU, 1988). Peştera Cociului are o dezvoltare 
de 1,5 km şi o denivelare de -250 m (SPEOMOND, 
9-10, 2004-2005, ştiri interne).

Marcarea apei ponorului Sâncuta (tabelul 2.7) a 
stabilit extinderea sistemului carstic al Peşterii cu 
Apă de la Bulz şi în platoul carstic Chicera-Arsuri, 
situat la vest de p. Boiu, trasorii utilizaţi urmând 
un traseu subteran excavat pe sub bazinul hidro-
grafic superior al p. Boiu (5,1 km2).

Ponorul văii Sâncuta este marcat în relief  prin-
tr-o treaptă anitetică de 4-5m. Apa infiltrată prin el 
a fost marcată de două ori în luna iulie 1981, traso-
rii parcurgând traseul până la Peştera cu Apă de la 
Bulz cu viteze mari, de 182, respectiv 78 m/oră, 
acestea sugerând prezenţa unei circulaţii cu nivel 
liber pe un dren major situat preferenţial la contac-
tul cu patul impermeabil. Distanţa în linie dreapă 
dintre ponor şi peşteră este de 6 km, iar diferenţa 
de nivel de 365m. 

Rezulatele marcărilor cu trasori efectuate în po-
norul Sâncuta au impulsionat explorările speolo-
gice, acestea conducând în perioada 1983-1985 la 
descoperirea de către membrii CSA Cluj Napoca a 
galeriei de acces spre cursul subteran infiltrat prin 
ponorul Sâncuta şi la explorarea lui pe o lungime 
de 4250 m. Continuarea explorărilor cu scafandri 

autonomi a condus la mărirea cavernamentului ex-
plorat la cca 8000 m lungime şi 295 m denivelare. 
Peştera Sâncuta are o extensie de cca 2,2 km, iar 
Peştera cu Apă de la Bulz, 0,4 km. Distanţa dintre 
sifoanele terminate ale celor două peşteri este de 
3,4 km, iar denivelare dintre cotele lor de numai 
30 m, (T. RUSU, 1988). 

Partea vestică a platoului carstic Chicera -Arsuri 
este drenată în bazinul hidrografic al p. Brătcuţa 
prin Izvorul cu Travertin (fig. 2.16, nr. 32) şi prin 
grupul de izvoare situate pe malul opus izbucului 
Dămişenilor.

Debitul mediu anual evacuat prin gura Peşterii 
cu Apă de la Bulz în anul hidrologic X. 1981-
IX.1982 a fost 212,1 l/s, şi 138,4 l/s în anul hidro-
logic următor. Valorile minime lunare au fost de 
51 l/s în luna septembie 1982 şi 24 l/s în septem-
brie 1983.

Corelaţia încruciştă între precipitaţiile măsu-
rate la Cărmăzan şi debitul Peşterii cu Apă de la 
Bulz prezintă o curbă larg etalată şi un coeficient 
de corelaţie foarte mare, rk = 0,326, (fig. 2.12), in-
dicând un răspuns impulsional rapid al sistemului 
la impulsul ploaie, etalarea lui largă fiind produsă 
de suita de ponoare care alimentează sistemul şi a 
căror ape sosesc succesiv la sursă dirijate pe goluri 
subterane de mari dimensiuni.

Izvoarele Sâncuta (fig. 2.16, nr. 45) şi Fântâna 
Rusandei (fig. 2.16, nr. 46) apar din gresii şistoase 
werfeniene şi au ape bicarbonatate calcice cu mi-
neralizaţie foarte mică (142,2, respectiv 94,2 mg/l, 
fig. 2.12). În schimb, apele care apar din dolomite 
sunt de de tip Ca-Mg-HCO3 cu mineralizaţii mo-
mentane mari, remarcându-se sub acest aspect 
Izvorul cel Mare de pe valea Boiului (502,1 mg/l, 
fig. 2.16, nr. 47) şi Peştera cu Apa de la Bulz 
(451,5 mg/l).

2.8.9. Zona carstică a văii Vida
Bazinul hidrografic al p. Vida este modelat în 

cea mai mare parte în calcare. Pârâul are un pro-
fil transversal cu pantă redusă, plecând de la cca 
200 m cotă la coada lacului Vida, ajungând la cca. 
300 m la confluenţa cu p. Viduţa şi la cca 470 m la 
confluenţa cu p. Groieşului (fig. 2.24).

Până la cantonul Vida valea are aspect de ca-
nion cu pereţi abrupţi, înalţi de 50-150 m, relieful 
continuându-se spre sud cu un vast platoul carstic 
Răcaş - Sclavu Pleş, arcuit în jurul pintenului gresi-
ilor eojurasice din perimetrul vârfurilor Hodişanu 
şi Merişoru împins spre vest. Platoul este presărat 
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Viduţa-peştera Viduţa 1, (fig. 2.24, nr. 11) şi p. 
Cărbunar-peştera Viduţa 2, (fig. 2.24, nr. 12), sepa-
rate de o falie paralelă cu p. Viduţa.

Pe terenurile impermeabile care inconjoară 
circular bazinul superior al p. Vida se formează o 
scurgere superficială care pătrunde în subteran la 
intrarea pe carstificabil pentru ca apele să reapară 
la zi prin izvoare. Marcările cu trasori efectuate au 
stabilit principalele direcţii de curgerea a apelor 
subterane din această zonă, (tabelul 2.7): pono-
rul din Groapa Brăjeşti - izvorul din p. Ruştiului 
(T. RUSU, I. POVARĂ, 1986, Raport ISER), po-
norul din Fundătura Roşiorului şi ponorul din 
Hârtoapele Hododii - izvoarele din Gura Ursului 
(I. ORĂŞEANU, 1991), ponorul din Tinoasa 
Videi – Peştera cu Apă din V. Videi (T. RUSU, 
I. POVARĂ, 1986, Raport ISER), peştera din 
Băroaia Bătrână (vezi P. MATOŞ, 1982) - izbucul 
din Gura p. Groieşului (I. ORĂŞEANU, 1991). 
La acestea se adaugă relaţia hidrologică dintre po-
norul din Prislop şi izbucul Groieşului (T. RUSU, 
1988).

Evoluţia debitului pârâului Vida în perioada 
1971-1998 a fost urmărită în secţiunea hidrometri-
că amplasată amonte de lacul de acumulare Vida. 
În această perioadă a fost înregistrat un debit me-
diu multianual de 939,1 l/s, cu valori extreme ale 
debitelor medii zilnice de 52 l/s şi 33,3 m3/s. În 
fig. 2.4 sunt reprezentate debitele medii anuale 
înregistrate în perioada amintită, evidenţiindu-se 
maximele înregistrate în anii 1980-81 şi 1995-96, 
precum şi minimul din anul 1989-90.

Sistemul carstic Topliţa de Vida
În fisurile şi golurile rocilor carbonatice sunt lo-

calizate acumulări acvifere importante, alimentate 
atât din precipitaţiile care cad pe suprafaţa platou-
lui, cât şi din cursurile superficiale care se formează 
pe gresiile eojurasice ale versantului vestic al cul-
mii Hodişanu-Merişoru-Scaunul Craiului, cursuri 
care se infiltrează total prin ponoare la intrarea 
pe terenurile calcaroase. Fiecare curs superficial 
şi-a format o microdepresiune de captare carsti-
că, prevăzută cu o treaptă antitetică la baza căreia 
apa dispare în subteran printr-o peşteră receptoa-
re (peştera din Urzici, fig. 2.24, nr. 37, peştera de 
la cantonul Preguz-41, peştera Iţului-45, peştera 
Lander-46, peştera Cărbunar-34), sau prin aluviu-
nile care colmatează intrarea în golurile subterane 
(ponoarele Hodişanul, fig. 2.24, nr. 44, Hulpii-35, 
Marchiş-40, Bichii-48, Baia Niţului-49).

cu doline de mari dimensiuni, cu numeroase peş-
teri şi avene. El este modelat în cea mai mare parte 
în calcare tithonice acoperite de calcare cretacic in-
ferioare (ne-ap1), limita lor fiind jalonată de nume-
roase lentile de bauxite neocomiene care au făcut 
până în anul 1990 obiectul a numeroase exploatări 
în cariere şi în subteran. Calcarele sunt afectate de 
numeroase falii verticale care complica explorarea 
lentilelor de bauxită. 

Spre nord, relieful abrupt al cheilor Videi se ra-
cordează lin la un relief  carstic cu succesiuni cu 
dealuri înconjurate de văi seci, depresiuni largi şi 
doline, având aspectul unui platou ondulat extins 
între cantonul Bulz, Culmea Runcului şi p. Blaju. 
Limita morfologică cu bazinul hidrografic al p. 
Surducel, afluent al p. Topa, situat la nord, este 
greu trasat pe platou, cu atât mai mult limita hidro-
geologică dintre sistemele carstice aferente celor 
două bazine.

Bazinul superior al p. Vida dezvoltat amonte de 
confluenţa cu p. Blaju are o formă circulară şi este 
mărginit în partea sudică de gresiile eojurasice ale 
culmii Merişorul - Scaunul Craiului, iar la nord de 
cele din Culmea Roşiorului. La est bazinul este par-
ţial izolat de alte acvifere carstice de către structura 
anticlinală eojurasică orientată nord sud, cu gresii 
hettangian-sinemuriene în ax. Bazinul se remarcă 
din pdv geologic prin horstul carbonatic triasic, 
limitat tectonic la nord-est de calcarele jurasic su-
perioare şi acoperit transgresiv la sud de gresiile 
eojurasice ale culmii amintite. Calcarele triasice se 
continuă spre sud pe sub gresiile eojurasice din cul-
mea Merişor-Scaunul Craiului şi afloreză din nou în 
Valea Sohodol (Albioara), apele infiltrate prin po-
noarele de aici fiind dirijate subteran spre izbucul 
Roşiei. Nu avem informaţii privind extindere razei 
de influenţă a izbucului Roşiei până în arealul hor-
stului amintit din bazinul superior al p. Vida.

Acumulările acvifere din platoul carstic Can-
tonul Bulz - Culmea Roşiorului se descarcă prin 
numeroase izvoare cu debite importante situate pe 
malul drept al p. Vida şi în bazinele hidrografice al 
pârâurilor Toplicioara, Cadului şi Runcu. În această 
zonă se remarcă din pdv speologic avenul Jiloasa 
(fig. 2.24, nr. 7), adânc de 41 m, al carui curs sub-
teran este drenat de către izvorul de sub Piciorul 
Benii (fig. 2.24, nr. 8), (L. MATYASI, 2003-2004).

Carstul din bazinul p. Viduţa este prezentat de-
taliat de către L. MATYASI (2004-2005). Autorul 
stabileşte pe criterii geostructurale prezenţa a două 
sisteme carstice foarte apropiate: Valea Seacă-p. 
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Locurile de pătrundere în subteran a apelor 
cursurilor superficiale formate pe clina vestică a 
culmii amintite sunt amplasate cel mai frecvent în 
calcarele situate aval de orizontul marnos-calcaros 
jurasic mediu (si2-do şi to-aa), considerat impermea-
bil. Se întâlnesc însă şi cazuri frecvente cu ponoa-
re amplasate pe aceste depozite şi chiar galerii de 
peşteră care au străpuns acest termen stratigrafic, 
situaţii facilitate de fisurarea intensă a depozitelor 
şi de grosimea lor redusă (ex. străpungerea pono-
rul-izvorul Cărbunar, fig. 2.24, nr. 33-34). 

Fig. 2.24. Harta hidrogeologică a bazinului hidrografic superior al p. Vida
(Geologia după D. PATRULIUS et al., 1983 şi S. BORDEA et al., 1986

Denumirea puncelor numerotate (în paranteze altitudinea în metri). 
1. Ponorul de lângă cantonul silvic Bulz (423)
2. Izvorul Toplicioara (335)
3. Izvorul Coteţelor (310)
4. Izvorul Cadului (314)
5. Peştera “La Feaţii” (280)
6. 1Peştera Stanul Cerbului (285)
7. Avenul Jiloasa (430)
8. Izvorul de sub Piciorul Benii (280) şi avenul Poşiştăul Balaurului (340)
9. Izvorul “La Vagon” (370)
10. Izvorul Câmpul Lăutoare (280)
11. Peştera Viduţa 1, (350)
12. Peştera Viduţa 2, (370)
13. Izvorul termal de la cantonul Vida (325)
14. Izvor Rocodaş (389)
15. Izvorul Gura Ursului (460)
16. Peştera Hârtoapele Hododii (610)
17. Izvorul Zăvoii cei Mici (647)
18. Peştera din Fundătura Roşiorului (620)
19. Ponorul din Tinoasa Videi (547)
20. Izvorul de sub Băroaiaa (420)
21. Peştera Stanu Roşu (475)
22. Peştera cu Apă din v. Videi (458)
23. Izbucul din Gura Văii Groieşului (470)
24. Izbucul Groieşului (490)
25. Peştera Taurului (540)
26. Izvorul de sub Drumul Letii /475) şi Peştera cu Apă din Valea Letii (480)
27. Izvorul Apa de sub Stan (625)
28. Izvorul termal Topliţa de Vida (230)

29. Izbucul Topliţa de Vida (245)
30. Avenul Copaciu Mândru (455)
31. Avenul Dâmbul Talpoş (465)
32. Avenul Pietroc (435)
33 - Ponorul Cărbunar (555)
34. Izvorul Cărbunar (485)
35. Ponorul Poiana Hulpi (463)
36. Ponorul Dealul Gârbovului (480)
37. Peştera (519) şi ponorul (508) din dealul Linzului
38. Izvorul Culmea Ponicioara (495)
39. Peştera din Urzici (502)
40. Izvorul (527) şi ponorul (510) Marchiş
41. Peştera de la cantonul Preguz (467)
42. Fântâna Nişoarei (475)
43. Izvorul (468) şi ponorul (450) Fântâna Rece
44. Ponorul Merişorul/Hodişanul (458)
45. Peştera Iţului (528)
46. Peştera Lander (450)
47. Izvorul Bădanei (465)
48. Ponorul Bichii (458)
49. Ponorul Baia Nişului/Niţului (458)
50. Galeria şi peştera Jofi
51. Izvorul Nulii (426)
52. Izvorul de sub Râtul Domnesc (413)
53. Peştera de la Vălău (385)
54. Ponorul Albioara (430)
55. Izvorul Albastru (440)
56. Ponorul din Poiana Prii (455)
57. Ponorul Perje (485)
58. Ponorul p. Băroaia
59. Peştera din Băroaia Bătrână (529)
60. Peştera Jurcanilor (545).

Relaţia hidrologică dintre apele infiltrate prin 
ponoarele amintite şi izbucul Topliţa de Vida a fost 
demonstrată prin numeroase marcări cu trasori 
efectuate de I. ORĂŞEANU et al., (1984), remar-
cându-se vitezele mici de deplasare a apelor subte-
rane comparativ cu alte zone carstice din masiv (ta-
belul 2.7). În figurile 2.25 şi 2.26 prezentăm curbele 
de trecere a trasorilor prin izbucul Topliţa de Vida.

Izbucul Topliţa de Vida este situat la baza vesti-
că a platoului carstic Răcaş-Sclavul Pleş, în bazinul 
hidrografic al râului Vida, la o distanţă de cca. 1 km 
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de lacul Vida. Apa izbucului apare pe fundul unui 
lac printr-o galerie îngustă explorată în premieră de 
G. HALASI (1984, a), ocazie cu care a fost desco-
perită o sală post sifon cu vestigii arheologice din 
epoca bronzului (G. HALASI, 1984, b).

În anul hidrologic X. 1982-IX.1983, debitul 
izbucului Topliţa de Vida a avut valoarea medie 
de 163,6 l/s, cu fluctuaţii zilnice cuprinse în inter-
valul 22-3150 l/s (fig. 2.10), iar în anul hidrologic 
X.1997-IX.1998, debitul mediu al izbucului a fost 
153,5 l/s, cu valori medii zilnice cuprinse între 17,3 
şi 1324 l/s. Regimul debitelor izbucului este influ-
enţat direct de regimul precipitaţiilor căzute pe pla-
toul carstic Răcaş-Sclavul Pleş. 

Relaţia hidrologică imediată dintre precipitaţii-
le căzute pe platoul carstic Răcaş-Sclavul Pleş, ur-
mărite la staţia meteorologică temporară Răcaş şi 
debitul izbucului Topliţa de Vida, este bine eviden-
ţiată de corelaţia încrucişată realizată între seriile 
temporale înregistrate în cele două puncte pentru 
perioada X.1997-IX.1998. Corelaţia prezintă un 
grad de certitudine ridicat (rk=0,325) şi un decalaj 
mediu de o zi între fenomenul ploaie şi răspunsul 
debit (fig. 2.27). Corelaţia efectuată între şirurile cu 
valori zilnice ale ploii căzute la Cărmazan şi debite-
le medii zilnice ale izbucului pentru anul hidrologic 
X. 1982-IX.1983 este prezentată în fig. 2.12).

În anul hidrologic X.1997-IX.1998 au fost 
efectuate observaţii hidrogeologice în sondele de 
cercetare pentru stabilirea condiţiilor hidrogeolo-
gice ale lentilelor de bauxită. Nivelul piezometric al 
apelor subterane din perimetrul dl. Sclavu Pleş - dl. 
Stâlpului, urmărit cu limnigrafe, s-a situat în forajul 

32P cu 78,93-81,4 m deasupra nivelului izbucului 
Topliţa de Vida, situat la o distanţă de 3,0 km. În 
perioada ianuarie-februarie 1998, lipsită de infiltra-
ţii, nivelul apelor subterane observat în foraj a scă-
zut cu 92 cm. În forajul F 33, situat la cca 400 m 
distanţă de forajul F 32P, nivelul piezometric era 
situat la cu 41,2 m sub nivelul măsurat în F 32P, 
acesta fiind situat probabil mai aproape de o axă de 
drenaj a sistemului carstic.

Sistemul carstic Topliţa de Vida dispune de re-
zerve importante de ape subterane, valoarea lor 
ridicată fiind evidenţiată de valoarea scăzută a co-
eficientului de epuizare, a=0,0052 înregistrată în 
perioada 06.01-06.03.1998, perioadă neinfluenţată 
de infiltraţii din precipitaţii. Din volumul de apă 
evacuată din sistemul carstic în perioada de recesi-
une, 89% provine din scurgerea de bază, iar 11% 
provine din aporturile cursurilor superficiale de pe 
rama estică a platoului (tabelul 2.11).

2.8.10. Sistemul carstic Topliţa de Roşia
Aria de dezvoltare a sistemului carstic Topliţa 

de Roşia se suprapune în mare parte platoului car-
stic Runcuri, dezvoltat la nord de localitatea Roşia, 
între văile Albioara şi Cuţilor. Platoul este lipsit de 
cursuri superficiale, toate pârâurile care se formea-
ză pe terenurile necarstice limitrofe platoului pă-
trunzând în subteran prin ponoare sau peşteri la 
intrarea pe depozitele carbonatice (fig. 2.28).

Platoul Runcuri este modelat într-o stivă de 
calcare (jurasic mediu-jurasic superioare şi cretacic 
inferioare) cu gresii cuarţitice jurasic inferioare în 
bază, depozite care formează în mare o structură 
monoclinală, slab înclinată spre sud-vest, direcţie 
pe care structura se afundă sub depozitele seno-
niene ale bazinului Roşiei. Depozitele carbonatice 
sunt afectate de numeroase falii verticale sau pu-

Fig. 2.25. Curbele de trecerea prin izbucul Topliţa de Vida a trasorilor lansaţi în 
apele care pătrund prin ponoarele Hodişanu, Marchiş şi Fântâna Rece.

Fig. 2.26. Curba de trecerea prin izbucul Topliţa de Vida a trasorului Indiu lan-
sat în ponorul p. Birchi.
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ternic înclinate. Dintre acestea se individualizează 
sistemul de falii dezvoltat nord-sud, pe direcţia 
ponorul Albioara-izbucul Topliţa de Roşia şi falia 
valea Fiului-izvorul Ţarina, orientată est-vest, acci-
dente tectonice cu o importanţă majoră în distri-
buţia lentilelor de bauxită din perimetrul platoului 
şi în organizarea drenajelor carstice. 

Sistemul este foarte carstificat, el este străbătut 
în mare parte de peştera activă Ciur Ponor, cursul de 
apă infiltrat în subteran în Groapa Ciurului fiind ur-
mat de speologi şi scafandri până la exurgenţa Topliţa 
de Roşia, realizându-se una din cele mai spectacu-
loase străpungeri din ţara noastră. Lungimea galeri-
ilor cartate în această peşteră depăşeşte 20 km (H. 
MITROFAN, 1983 a, H. MITROFAN, 1983 b, V. 
LASCU, 1983, PETRESCU D., 2006, T. MARIN, 
2008). O prezentare succintă a hidrogeologiei siste-
mului carstic este prezentată de I. ORĂŞEANU şi 
A. IURKIEWICZ în anul 1987.

Acumulările acvifere ale sistemului carstic 
Topliţa de Roşia sunt localizate în stiva de calcare 
de vârstă callovian-tithonic şi neocomian-apţian 
inferior şi sunt alimentate din precipitaţiile care 
cad pe suprafaţa lor de aflorare şi din şiroirile pro-
venite de pe bazinul versant necarstic dezvoltat la 
est, constituit din depozite eojurasice. Gresiile şi 
marnele eojurasice formează patul impermeabil al 
acumulărilor carstice şi le izolează de acumulările 
acvifere situate sub ele în calcarele şi dolomitele 
triasice.

Limita calcarelor cu depozitele necarstificabile 
este jalonată de numeroase ponoare dintre care 
amintim Groapa lui Doboş, peştera Ciur Ponor sau 
peştera din Groapa Ciurului, peştera din Tinoasa 
şi ponorul Albioara (foto. 2.4). La alimentarea sis-
temului participă de asemenea infiltraţiile difuze, 
temporar totale, din pârâul Cuţilor. În marcările cu 
trasori efectuate (tabelul 2.7), au fost înregistrate 
viteze de tranzit ale apelor subterane cuprinse în-
tre 25,8 şi 72,8 m/oră, subliniind curgerea apelor 
subterane prin conducte carstice de dimensiuni 
importante. 

Evoluţia debitului izbucului Topliţa de Roşia 
(fig. 2. 28, nr. 15) a fost urmărită în perioada 1981-
1983 şi 1997-1998. În anul hidrologic X.1981-
IX.1982 izbucul a avut un debit mediu de 143 l/s, 
valoare care a scăzut la 75 l/s în anul hidrologic ur-
mător. Valorile minime zilnice înregistrate în aceste 
perioade au fost de 27, respectiv 11 l/s. În anul hi-
drologic X.1997-IX.1998, debitul mediu înregistrat 
a avut valoarea de 170 l/s. În perioadele prelungite 
de secetă, sursa principală care apare din portalul 
peşterii seacă complet, menţinându-se activă nu-
mai sursa situată în aval, la cca. 100 m.

Seria de debite medii lunare a izbucului Topliţa 
de Roşia (tabelul 2.6) se caracterizează prin va-
loarea foarte mică a indexului scurgerii de bază 
(Bf=0,176), bine evidenţiată şi de graficul debite-
lor medii lunare (fig. 2.10). Sistemul carstic are re-
zerve mici de apă, valoare scăzută a coeficientului 
de secare a şi valoarea relativ ridicată a efectului 
memorie (tabelul 2.9), susţinută de extindere mare 
a suprafeţei de difluenţă din bazinul hidrografic al 
p. Cuţilor, drenată de către izbuc. 

2.8.11. Sistemul carstic Roşia
Izbucul Roşiei (fig. 2.28, nr. 23, foto 2.5) este 

una dintre sursele cu cel mai mare debit din Munţii 
Pădurea Craiului, cu un sistem carstic dezvoltat între 
văile Cuţilor şi Strivinoasa şi extins spre nord până 
în culmea Scaunul Craiului - vf. Rujeţu. Scurgerea 
superficială de pe terenurile grezos-şistoase eojura-
sice din versantul sudic al culmii amintite, organi-
zată în cursuri superficiale modeste, frecvent cu ca-
racter temporar, se infiltrază prin ponoare înşiruite 
în lungul paleocursului p. Runcşor-Albioara dintre 
p. Barc şi p. Perje. Dintre aceste ponoare menţio-
năm peştera Jurcanilor (fig. 2.28, nr. 8) şi ponorul 
p. Botului (fig. 2.28, nr. 10), curs de apă permanent 
responsabil de formarea avenului Sohodol 2 situat 
în apropiere (adâncime 102 m, fig. 2.28, nr. 9).

Fig. 2.27. Analiza seriei de de debite înregistrate la izbucul Topliţa de Vida şi 
de precipitaţii înregistrate la staţia meteorologică temporară Răcaş în perioa-
da X.1997-IX.1998. Corelogramă încrucişată (m=125 zile, k=1).
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Suprafaţa sistemului carstic de tip binar, se dez-
voltă în proporţie de peste 60% pe gresii şi şisturi 
jurasic inferioare, roci care ocupă o arie importantă 
în perimetrul Ciungii lui Maftei - vf. Rădăcini. Aici, 
continuitatea depozitelor amintite este întrerupă 
de aflorimente mici de calcare ladiniene, aduse tec-
tonic la suprafaţă, cu un rol hidrogeologic major 
în colectarea scurgerii de suprafaţă şi alimentarea 
acviferului carstic triasic profund. Amintim aici po-
norele spectaculoase ale p. Fiului (fig. 2.28, nr. 27) 
şi p. Iezere (nr. 28), apa ultimului regăsindu-se în ac-
tivul avenului Stanu Foncii, cel mai adânc aven din 
masiv. Avenul a fost descoperit de D. SORIŢĂU 
în anul 1979, are o adîncime de 339 m şi o lungime 
a galeriilor de 2700 m (D. SORIŢĂU et al., 1984).

Extinderea zonei de drenaj a izbucului Roşiei 
a fost stabilită de către T. RUSU prin efectuarea 
a 5 marcări cu fluoresceină (T. RUSU, 1968, T. 
RUSU, 1988). G. PONTA et al. în anul 1985 şi I. 
ORĂŞEANU et al. în anul 1986 stabilesc extinde-
rea vestică a sistemului până la p. Perje de pe valea 
Sohodolului, iar în anul 1983 I. ORĂŞEANU et 
al. stabilesc extinderea estică a sistemului până la 
p. Barc din Poiana Damiş, evidenţiind unul dintre 
cele mai lungi drenaje din masiv (5700 m), (tabelul 
2.7). Viteza medie de tranzit a apelor subterane în-
registrată în cele 7 marcări efectuate a fost de cca 
22 m/oră.

Izbucul Roşiei apare la obârşia p. Ştezelor din-
tr-o aglomerare de blocuri situată la baza unui mare 
abrut semicircular. Pârul Ştezelor este afluentul 
principal al p. Roşia şi formează o vale de recul pu-
ternic infiptă în masa masivului carstic. Denumirea 
lui vine de la joagărele antrenate de ape (şteze), si-
tuate odinioară pe malul drept al pârâului, utilizate 
pentru tăiatul buştenilor.

În anul hidrologic X.1982-IX.1983 au fost efec-
tuate măsurători şi observaţii hidrometrice pe p. 
Roşia la o secţiune amplasată la podul drumului 
comunal spre dealul Farcului, situat la cca 1 km 
aval de izbuc. Pe acest parcurs, pe partea stângă, p. 
Ştezelor primeşte apa cursului subteran din peştera 
Gruieţului (fig. 2.28, nr. 24) alimentată de aportul 
peşterii insurgente Hârtopul Bonchii (T. RUSU, 
1988 şi tabelul 2.7), iar pe partea dreapta apa unui 
izvor cu un debit mediu de cca 5 l/s captat în pre-
zent. Datorită acestei situaţii debitele caracteristice 
ale izbucului Roşia şi rezultatele prelucrărilor şiru-
lui de debite zilnice sunt orientative.

În anul hidrologic amintit debitul mediu al iz-
bucului Roşiei a fost de 480 l/s, sub acest aspect 
izbucul fiind cea mai mare sursă din masiv. Debitul 
minim înregistrat în aceiaşi perioadă a fost de 
78 l/s şi de 120 l/s în anul hidrologic anterior. La 
ploi importante şi în perioada de topire a zăpezi-
lor debitul izbucului creşte foarte mult, ajungând la 
cca. 10 m3/s, apa lui tulburându-se intens.

Foto 2.4. Ponorul Albioara.
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2.8.12. Sistemul carstic Toplicioara
Izbucul Toplicioara, cunoscut şi sub numele „La 

Bulbuci”, apare ascensional în patul albiei pârâului 
Toplicioara de sub peretele vertical al versantului 
drept (fig. 2.28, nr. 32). El este alimentat de apa p. 
Runcşorul infiltrată în subteran prin ponorul „La 
Întorsuri” (fig. 2.28, nr. 12), conexiune hidrologică 
dovedită de marcarea cu fluoresceină efectuată de 
T. RUSU în anul 1966 (T, RUSU, 1981). Ponorul 
este unul dintre cele mai spectaculoase din masiv, 
alături de pierderea p. Mnierei de la peştera Potriva. 
În perioadele secetoase apa pârâului Runcşorul se 
pierde în talweg mult în amonte de ponor, adesea 
imediat în aval de limita cu gresiile cuarţitice wer-
feniene. 

Marcarea cu fluoresceină efectuată de I. 
ORĂŞEANU et al., în anul 1983, în apa ponorului 
din depresiunea Fântânele (fig. 2.28, nr. 13) a indi-
cat extindere spre nord a sistemul carstic al izbu-
cului Toplicioara până în cresta Fântânele - Rujeţu 
modelată în gresii cuarţitice jurasic inferioare. 

 Limita dintre sistemele carstice ale izbucurilor 
Toplicioara şi Roşia în perimetrul Poienii Damiş 
dintre ponorul „La Întorsuri” şi p. Barc pate fi sta-
bilită prin efectuarea de noi marcări cu trasori în 
apa infiltrată în aval de izvorul din Poiana Damiş 
(fig. 2.28, nr. 40) şi în cursurile superficiale forma-
te pe gresiile cuarţitice eojurasice ale petecului de 
acoperire din vf. Frăsinoasa, infiltrate la intrarea pe 
depozitele carbonatice triasic inferioare.

Suprafaţa sistemului carstic al izbucului 
Toplicioara dezvoltată pe dolomitele superioare 
anisiene (ands) şi pe calcarele de Bucea (anb) este de-
osebit de carstificată şi acoperită cu mari câmpuri 
de doline în zona Hârtoapele Poienii - Întorsuri - 
Poiana Damiş. Endocarstul este dezvoltat în aceiaşi 

măsură, explorările efectuate în perimetrul p. Caprei 
- Runcşorul de către MINERVA GIURCĂ et al., 
(1986) şi Z. POLACSEK, (2004-2005) evidenţiind 
prezenţa unor reţele importante de peşteri.

Debitul p. Toplicioara a fost urmărit în anul hi-
drologic X.1982-IX.1983 într-o secţiune hidrome-
trică dotată cu limnigraf, amplasată la confluenţa 
cu p. Şoimuşurilor, la podul drumului forestier, 
secţiune situată cu cca 2 km aval de izbuc. În aceas-
tă perioadă izbucul Toplicioara a avut un debit me-
diu de 270 l/s, cu o valoare medie minimă zilnică 
de 60 l/s.

Pe partea stângă a p. Lazuri, între vf. Măgurii 
şi p. Şoimuşurilor (fig. 2.28) se dezvoltă un platou 
carstic suspendat cu peste 200 m deasupra talwe-
gurilor pârâurilor amintite. Partea nordică a zonei 
este acoperită cu doline de mari dimensiuni printre 
care se găsesc mai multe intrări de avene dintre care 
amintim Poşiştăul Fanea Babii (fig. 2.28, nr. 31), 
cavitate fosilă, adâncă de 131 m. Zona este delimi-
tată la vest de Valea Seacă, pârâu cu un curs activ 
în partea superioară, alimentat de izvoare modeste 
care descarcă acumilările acvifere din zona de alte-
rare a gresiilor cuarţitice werfeniene şi a banatitelor 
din dealul Căpăţânoasa. În partea inferioară a Văii 
Seci, în apropierea Peşterii Secate (fig. 2.28, nr. 34) 
se produc infiltraţii permanente, temporar totale, 
dirijate probabil spre izvorul „La Magazin” (fig. 
2.28, nr. 30), sau chiar spre izbucul Izbuneală (fig. 
2.28, nr. 39).

Cursurile superficiale formate pe versantul 
vestic al dealului Tâmna se infiltrază în depozitele 
carbonatice anisiene prin ponoarele Tăul Negru, 
Groapa Morăreştilor şi Groapa Deliului (fig. 2.28, 
nr. 36, 37, 38), marcările cu trasori efectuate în ul-
timile două de către I. ORĂŞEANU şi P. BRIJAN 

Foto 2.5. Izbucul Roşiei.
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în anul 1987 (tabelul 2.7) indicând drenarea lor 
de către izbucul Izbuneală. Izbucul este situat la 
obârşia p. Topliţa, afluent al. p. Sohodol şi apare 
cu un debit mediu de cca 15 l/s la limita calcare-
lor cu argilele marnoase senoniene ale depresiunii 
Roşia.

2.8.13. Zona Sitani-Căbeşti
În partea de sud-vest a Munţilor Pădurea 

Craiului, între depozitele senoniene ale grabenu-
lui Roşia şi depozitele panonian-cuaternare ale 
Depresiunii Beiuş, aflorează depozite mesozoi-
ce, predoninant carbonatice. D. PATRULIUS et 
al. (1983) au atribuit depozitele dezvoltate între 
Sitani, Vălani de Pomezeu şi Căbeşti, Pânzei de 
Vălani, iar pe cele care aflorează la est de valea 
Roşiei, între Căbeşti, Sohodol şi valea Meziadului, 
Pânzei de Finiş. 

Stratotipul Pânzei de Vălani are în bază gresii 
şi conglomerate cuarţitice şi şisturi argiloase skiti-
an-anisian inferioare, urmate de dolomite cenuşii 
anisiene, calcare cenuşiu-negriciase (Formaţiunea 
de Roşia, ld-cr1) şi gresii şi şisturi argiloase (Keuper 
carpatic, norian). La est, în bazinul hidrografic al p. 
Strâmtura, depozitele triasice sunt acoperite tran-
sgresiv de depozite jurasice (gresii cuarţitice silu-

riene, calcare encrinitice pliensbachiene şi calcare 
recifale jurasic superioare) şi neocretacice cu calca-
re barremiene în bază şi Formaţiunea de Ecleja la 
partea superioară. 

Depozitele carbonatice, în special cele barre-
miene şi neojurasice, sunt deosebit de carstificate, 
suprafeţele lor fiind acoperite de câmpuri de do-
line, iar cursurile superficiale scurte, formate pe 
terenurile necarstice limitrofe se pierd în subteran 
prin ponoare bine evidenţiate în relief, conectate 
hidrologic la izvoare permanente sau peşteri debi-
toare (fig. 2.29). Dintre cavităţile carstice din zonă, 
cele mai cunoscute sunt avenul de al Fântâna cu 
Soci (fig. 2.29, nr. 6) şi Peştera din v. Strâmtura 
(fig. 2.29, nr. 8), conexiunea lor hidrologică fiind 
evidenţiată de T. RUSU printr-o marcare cu fluo-
resceină (T. RUSU, 1988). Debitele surselor sunt 
în general reduse şi au fluctuaţii mari.

Pe malul stâng al pârâului Roşia, în amonte 
de localitatea Căbeşti, din aluviuni apare un izvor 
subtermal cunoscut sub numele de Tăul Fierbintea 
sau Izvorul Ţiganilor. Izvorul are un debit de cca. 
7 l/s, o temperatură de 18°C şi degajări violente 
de gaze, cu o compoziţie asemănătoare gazului 
atmosferic (tabelul 2.9). Compoziţia chimică cu 
valori momentane a apei izvorului este bicarbo-

Fig. 2.29. Harta hidrogeologică a zo-
nei Sitani-Căbeşti. (Geologia după 
D. PATRULIUS et al., 1983).
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natată calcică, cu valori ale mineralizaţie totală de 
516,4 mg/l şi a rezidului fix, 313,8 mg/l. 

Pentru acest areal mai semnalăm infiltrarea apei 
p. Sohodol prin aluviunile din talweg care acope-
ră calcarele barremiene, înainte de pătrunderea 
cursului de apă în depresiunea Beiuşului, amonte 
de Căbeşti. În perioadele de secetă prelungită in-
filtraţiile sunt totale. Apele infiltrate sunt drenate 
probabil de către sistemul de falii Galbena, sistem 
care traversează zona de-a lungul unui aliniament 
orientat NV-SE.

2.8.14. Zona Remeţi
În cursul mijlociu al râului Iad apar depozite 

carbonatice în umplutura grabenului Remeţi, limi-
tate tectonic la nord şi sud de şisturi cristaline şi 
banatite. Calcarele formează o fâşie îngustă cu o 
lăţime maximă de 4-5 km care se efilează treptat în 
bazinul p. Leşului pentru a dispărea definitiv la sud 
de acesta (fig. 2.30). Cursurile de apă formate pe 
versanţii înconjuratori cu energie mare de relief  se 
infiltrează difuz în calcare pentru a reapărea la zi 
după un parcurs subteran scurt prin izvoare situ-
ate la baza nivelului local de eroziune. Pe malurile 
râului Iad izvoarele cu debite relativ importante 
sunt foarte apropiate între ele sugerând o evoluţie 
incipientă a drenajelor carstice, evoluţia generală a 
acestora cu concentrarea scurgerii subterane spre 
o sursă unică fiind puţin vizibilă.

Morfologia şi hidrografia acestui areal este bine 
cunoscută datorită cercetărilor efectuate de T. 
RUSU (1978, 1982, 1988). Prin marcările cu flu-

oresceină efectuate, autorul a stabilit direcţiile dre-
najelor subterane (tabelul 2.7). Marcarea efectuată 
în anul 1972 în ponorul din depresiunea Acre (fig. 
2.30, nr. 23) a indicat dirijarea apelor subterane 
spre Peştera cu Apă din v. Leşului şi izvorul de la 
Firez, cele două surse aparţinând aceluiaşi sistem 
carstic, prima cu rol de preaplin, iar cea de a doua 
funcţionând ca sursă de bază. Marcarea ulterioară 
efectuată în anul 1987 de către I. ORĂŞANU şi E. 
GAŞPAR cu Indiu-EDTA a indicat extinderea sis-
temului carstic până în bazinul hidrografic superior 
al p. Şoimuşu Drept (fig. 2.30, nr. 27), conferindu-i 
acestuia statutul de suprafaţă de difluenţă.

 Râul Iad pe tronsonul situat la cca 600 m 
amonte de izvorul Tăul fără Fund, în zona Dejoaia 
(fig. 2.30, nr. 6), prezintă infiltraţii permanente 
prin aluviunile din patul albiei. În anul 1964 E. 
JEKELIUS a marcat aceste infiltraţii cu fluores-
ceină, trasorul apărând în Tăul fără Fund după 22 
de ore. 

 În periada 1991-1992, măsurătorile repeta-
te de debite efectuate de către autor la ape mici 
în 9 secţiuni hidrometrice amplasate pe r. Iad în 
zona carstică au evidenţiat prezenţa în sectorul 
Dejoaia a unor infiltraţii cu o valoare medie de 
cca 60 l/s.

 Izvorul Tăul fără Fund este sursa cu debitul 
cel mai mare din acest areal. El are un debit me-
diu anual de cca 150 l/s, cu fluctuaţii reduse. Apa 
lui este permanent limpede. Alte surse cu debite 
importante sunt: izvorul cu Travertin (7 l/s), izvo-
rul Ciuhandru (3 l/s), izvorul lui Dumiter (5 l/s), 

Fig. 2.30. Harta hidrogeologică a grabenului Remeţi. (Geologia după D. PARTULIUS et al., 1973 şi ELENA POPA, 1981.)
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izvorul Davelii (20 l/s), izvoarele din Lunca Pizlii 
(45 l/s) şi izvorul Pancului (30 l/s), acesta din 
urmă prezentând degajări de gaze cu o compoziţie 
chimică asemanătoare gazului atmosferic. 
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