
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL 
A.S. SPEOTIMIŞ TIMIŞOARA

PE ANUL 2007

Activitatea A.S. SPEOTIMIŞ în anul 2007 a fost axată pe explorarea carstului bănăţean.

Zonele  în  care asociaţia  noastră  şi-a desfăşurat  activităţile  explorative,  în  acest  an,  au fost 
următoarele :

Munţii Aninei
• Bazinul 2235, Jitin, amonte de şantierul Ciudanoviţa, versant drept;
• Bazinul 2236, Gârlişte, versant stâng;

Munţii Poiana Ruscăi 
• Bazinul 2273, Bega amonte de Mănăştur; 
• Bazinul 2274, Lăpuşilor şi Abucea.

Tabelul  realizat  în  continuare  prezintă  cavităţile  în  care membrii  A.S.  Speotimiş  au  întreprins 
activităţi de explorare şi/sau cartare împreună cu dezvoltarea şi denivelarea secţiunilor cartate. Totalul 
galeriilor cartate în acest an însumează aproximativ 1500m.

Nr. 
Crt

.
Bazin Denumirea cavităţii

Dezvoltare 
(m)

Denivelare 
(m)

Activitatea 
întreprinsă

Întocmire 
fişe şi 

expediere 
la ISER

1
2235

Avenul de sub Culmea 
Neagră

650 - 193 Explorare şi cartare ---

2 2235 Peştera de lângă tunel 7,60 3,05 Explorare şi cartare Da
3 2235 Peştera Mistriei 9,60 2,2 Explorare şi cartare Da
4

2235
Peştera din Ogaşul 
Izvorului 

Explorare şi cartare ---

5
2235

Avenul de pe Ogaşul 
Izvorului

Explorare şi cartare ---

6
2236

Peştera din Culmea 
Polom

49 15 Explorare şi cartare Da

7 2236 Peştera pe faţă de strat 76,73 7,3 Explorare şi cartare ---
8

2236
Peştera mare din 
cleanţul cerbilor

92 15 Explorare şi cartare ---

9
2236

Peştera izbucului din 
cleanţul cerbilor

~10 ~3 Explorare ---

10 2236 Peştera din abrupt ~7 ~1 Explorare ---
11

2236
Peştera Văgăuna 
Lupului

17,5 4,5 Explorare şi cartare Da

12 2236 Peştera Tunel 33 4,2 Explorare şi cartare Da
13 2236 Peştera Ghiocel 28,08 3,20 Explorare şi cartare Da
14

2236
Peştera descendentă cu 
horn

20,10 9,0 Explorare şi cartare Da
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Nr. 
Crt

.
Bazin Denumirea cavităţii

Dezvoltare 
(m)

Denivelare 
(m)

Activitatea 
întreprinsă

Întocmire 
fişe şi 

expediere 
la ISER

15 2236 Peştera Neghiniţă 11,08 3,70 Explorare şi cartare Da
16 2236 Peştera Liliacului Explorare şi cartare --
17

2236
Peştera Nr. 1 din 
Cleanţul Cerbilor

Explorare şi cartare --

18 2236 Peştera mică Explorare şi cartare --
19 2236 Peştera Vidra ~25 ~7 Explorare şi cartare --
20 2236 Peştera Fetiţei ~350 ~20 Explorare şi cartare --
21 2236 Peştera cu Săliţă 11,50 5,40 Explorare şi cartare Da
22 2236 Peştera din mărăcini Explorare şi cartare --
23 2236 Avenul Galben Derocare --
24 2273 Peştera de la Păstrăvărie ~300 ~25 Explorare şi cartare --
25 2274 Peştera din Valea Seacă ~150 ~20 Explorare şi cartare --

Activitatea A.S. Speotimiş pe anul 2007 a debutat cu o tură dificilă în luna februarie ce a constat 
în explorarea sistemului de hornuri aferent Sălii  Mari din Avenul de sub Culmea Neagră.  Explorarea 
sistemului de hornuri  a presupus escaladarea folosind stick-up-ul.  Tura s-a remarcat  ca fiind cea mai 
dificilă din acest an având o logistică respectată fără precedent, cu 4 echipe (3-4 membrii/echipă ) fiecare 
echipă având un program stabilit şi esalonat pe ore ( maxim 14 ore în subteran).

Echipa Speotimiş la sfârşitul celei mai dificile ture din cursul anului ( februarie 2007)
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La sfărşitul  acestei  ture fiecare membru a înteles că speologia înseamnă şi ca frumuseţe şi ca 
rezultate o activitate în echipă.

Un procent mare din turele ce au urmat (25 % din turele efectuate şi totodată cele mai lungi ca 
timp şi mai dificile) au fost axate pe explorarea Avenului de sub Culmea Neagră  2235/41, cu echiparea 
sistemului de hornuri aferent Sălii Mari pe ~85 m denivelare pornind de la cota -115m. Explorarea s-a 
concretizat printr-un studiu prezentat la Congresul Naţional de Speologie ( 2007, Gârda ), studiu ce a fost 
răsplătit cu premiului Denes Istvan. Studiul a reprezentat pentru membrii asociaţiei un punct de reper 
foarte important  pentru impulsionarea activităţilor  ştiinţifice.  Studiul va fi  publicat  în exclusivitate  în 
numărul 12 al revistei Speomond.

Printr-o serie de ture efectuate în primăvara anului se continuă explorarea pe versantul stâng al 
Cheilor  Gârliştei  rezultând un număr  de  14  peşteri  ce  au  fost  cartate.  O mare  parte  din  ele  au  fost 
expediate pentru a fi înregistrate în  cadastrul peşterilor din cadrul ISER.

Echipa Speotimiş în explorare de suprafaţă pe Cheile Gârliştei (martie 2007)

Au avut  loc  două  acţiuni  de  decolmatare  la  largirea  intrării  Peşterii  Mistriei  şi  în  apropierea 
Avenului  de sub  Culmea Neagră (  după ~2 ore  de degajare  bolovani  prăbuşiţi  presupusa  intrare  s-a 
dovedit a fi doar o supoziţie ).

S-a intreprins o tură de derocare într-un puţ impenetrabil ( punctul terminus actual) din Avenul 
Galben, momentan fără depăşirea zonei înguste sau vizualizarea unei continuări largi.

S-au efectuat ture foto/video cu ocazia cărora s-au realizat câteva filmuleţe : 
● endocarst : Peşterile Buhui, Pietroasa, Româneşti, de la Păstrăvarie, Av. din Culmea Neagră ; 
● exocarst : Cheile Gârliştei, platoul Brădet. 
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Instruirea membrilor

Participări la stagii

Membrii ai A.S. Speotimiş au participat la următoarele stagii :
● Stagiul de topografie 2007 la Cloşani, organizat de SRSC şi FRS ;
● Stagiul de parcurgeri canioane, organizat de FRS , Valea Cernei ;
● Stagiul de Salvaspeo, organizat de FRS, la Complexul Topolniţa/Epuran ;
● Şcoala de scafandri nivel avansaţi, ape deschise, Egipt.

Cursuri de iniţiere în speologie

Asociaţia a organizat două cursuri de iniţiere în speologie destinate tuturor celor interesaţi de acest 
domeniu în special în scopul atragerii de noi membrii. În organizarea cursurilor s-a remarcat implicarea 
unui număr mai mare de membrii ai asociaţiei în expunerea noţiunilor teoretice conform unui program şi 
realizarea cursului ( redactarea, listarea acestuia şi distribuirea acestuia pentru studiu individual ).

Participări la alte activităţi speologice (congrese, intalniri speologice, tabere)

Membrii  asociaţiei  au  participat  la  Congresul  Naţional  de  Speologie organizat  la  Gârda  şi  la 
Întâlnrea Speologilor Amatori din Banat, cu locaţia tradiţională Oraviţa.

Un membru al asociatiei a participat la tabăra internaţională de la Dubasnica, Serbia.

Organizare de evenimente culturale
Asociaţia este organizator, alaturi  de FACT şi Primăria Municipului Timişoara,  al  Concertului  

Simfonic din Peştera de la Româneşti. Fără precedent în alţi ani au fost condiţiile meteo nefavorabile care 
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în  ultimul  moment  au  impus  amânarea  cu  o  săptămână  a  concertului  (decizie  luată  de  directorul 
Filarmonicii din Timişoara pentru că ploile au făcuseră impracticabil drumul de acces pentru maşinile ce 
transportau  instrumentele).  Doi  membrii  au  fost  menţinuţi  pe  teren  pentru  păzirea  echipamentelor 
instalate în pestera .

Acţiuni de ecologizare

Parcurgerea integrală a galeriilor cunoscute turiştilor  din Peştera Buhui ( noiembrie 2007 ) cu 
recoltarea deşeurilor ( pet-uri, conserve, baterii ) aduse din exterior de apele râului subteran sau aruncate 
de vizitatori. 

Acţiuni  de ecologizare  Peşterii  Româneşti  şi  a arealului  carstic   aferent  (exo si  endocarst) cu 
ocazia organizării concertului simfonic.

Actualizarea situaţiei patrimoniului asociaţiei

Arhiva ( explicit informaţie speologică )

Sunt achizitionate ( cu o parte din preţ acoperit de un membru fără revendicări ulterioare ) de la 
Institutul de Geografie si Geologie Bucureşti două foi din Harta Geologică a României scara 1 : 50.000 
prin amabilitatea deosebită a personalului IGGB care a permis vanzarea acestora şi în absenţa unor acte 
financiare  (  CIF)  si  prin  efortul  colegului  nostru  Oscar  MĂRGINEAN care  s-a  deplasat  personal  la 
Bucureşti pentru simplificarea procedurii.
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Se adaugă arhivei ( deţinută prin efortul actual al membrilor actuali activi ) încă 3 fişe de anunt şi 
confirmare  returnate de la cadastrul din cadrul ISER, trimise în ianuarie 2007( nemenţionate anterior).

Sunt achizitionate toate foile  hartii topografice  militare scara 1:100.000 ale tarii .

Echipament  tehnic

Sunt  achiziţionate  corzi,  gujoane,  plăcute  allien,  stick-up  Raumer,  acumulatori,  carabiniere, 
burghiuri, etc. Situaţia exactă a acestora va fi expusă în prezentarea raportului de activitate din cadrul 
Adunării Generale, începutul anului 2008.

Asociaţia detine de la sfârşitul anului 2007 site-ul  http://www.speotimis.ro cu efortul iniţiat de 
colegii  noastri  Daciana  DRAGHIA,  ulterior  Ştefan  MURVAY  şi  vicepreşedintele  asociaţiei  Masec 
Francisc.

Mesajul presedintelui

“Un kilometru pătrat de carst ascunde multe. Individual, fiecare speolog amator sau profesionist  
vine  şi  pleacă din  oricare  zonă mai  devreme sau  mai  târziu.  Unii  fac  descoperiri  remarcabile,  dar  
importantă rămâne informaţia speologică ce se transmite între generaţii .

Pe viitor ? Cât mai multe explorări eficiente pe teren, cât mai mulţi membrii atraşi de mirajul  
expunerii pe o hartă a informaţiilor culese şi, de ce nu, un buletin Speotimiş 2008. Multumesc tuturor  
membrilor activi pentru efortul depus şi acelor membrii fondatori care încearcă să ne ajute.

Mihai Burdan”
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