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Introducere
Sistemul Humpleu cuprinde: Peºtera
Mare din Valea Firei, Avenul din Poieniþã
ºi Peºtera cu Apã din Valea Firei ºi se dezvoltã în Dealul Humpleului, între Valea
Ponorului ºi Valea Firei, afluenþi ai
Someºului Cald (M-þii Bihorului). Are o
dezvoltare de 41 km ºi o denivelare totalã
de 320 m. Sistemul carstic Humpleu este
declarat Monument al Naturii prin Decizia nr.147/1994 a Delegaþiei Permanente
a Consiliului Judeþean Cluj ºi este în
custodia Clubului de Speologie „Omega”
din Cluj-Napoca.
Principalele trãsãturi care caracterizeazã peºtera sunt: dimensiunile mari
ale cavernamentului, adicã lungimea ºi
extensia sistemului, lungimea râului
subteran, volumul sãlilor; marea bogãþie
ºi varietate a speleotemelor care împodobesc sãlile ºi galeriile; de remarcat
megacristalele scalenoedrice de calcit
(cele mai mari pe plan mondial formate
în mediu subteran), a cãror dimensiuni
ating 80 cm lungime ºi au peste 30 kg în
greutate (Onac, 1992).
Intrarea principalã în sistem este
Peºtera Mare din Valea Firei, care este
situatã în versantul drept al vãii la o
altitudine absolutã de 1165 m ºi 85 m
altitudine relativã. Peºtera cu Apã din
Valea Firei se aflã la 1085 m altitudine în
zona izbucurilor ce reprezintã resurgenþa
râului subteran, iar Avenul din Poieniþã
(intrarea cu cota ±0 m) este situat la 1400
m altitudine în platoul de pe Dealul
Humpleului, într-o micã depresiune de
captare carsticã.

Descrierea cavitãþii
Tipul caracteristic al reþelei subterane
este cel dendritic, având însã ºi porþiuni
labirintice (în special în zona intrãrii).
Cavitatea este dispusã pe douã nivele
dupã cum urmeazã unul superior, fosil,
format dintr-o succesiune de mari sãli
bogat concreþionate ºi unul inferior,
activ, situat la 30-50 m sub nivelul fosil,
relativ larg, de asemenea bogat concreþionat, cu un râu subteran cu un debit
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mediu de 300 l/s, mãsurat la sifonul aval
ºi o temperaturã a apei de 5°C. Fosilul
este alcãtuit din: sala de intrare, respectiv Sala Ondine, care are o lungime
de 365m, lãþimi cuprinse între 25-30 m
ºi înãlþimi de 10-15m. Fosilul continuã
cu Sala de Dans (304/77/55 m), Sala
Buzunar (55/78/10 m), Sala Suspendatã
(108/42/12 m), Sala Club (100/54/
22 m), Sala Dan Coman (242/73/23 m),
Sala Minunilor (230/40/30 m), Sala
Gabor Halasi (490/103/35 m), Sãlile
Charonte, Sãlile Grenoble, Sãlile „A”,
Sala Bivuacului, Sala Înaltã (80/75/
80 m), Sala Giganþilor (750/111/35 m),
Sala Pagodelor (50/40/20m), Sala „89”
(110/30/22 m), Sala Helictitelor (75/50/
22m), Sala cu Ferestre (40/30/18 m),
Sala Finalã, Sala Amfiteatru ºi Sala
Bingo. Etajul activ este situat la nivelul
de bazã actual cunoscut ºi este alcãtuit
din: Galeria Activului principal
(4900 m), Galeria Afluentului (780 m),
Galeria Marmitelor (245 m), Râul
subteran din Peºtera cu Apã din Valea
Firei (150 m). Se observã cã principala
caracteristicã a cavitãþii este dimensiunea mare a cavernamentului. Pânã în
prezent au fost descoperite 22 de sãli,
dintre care 4 sunt ºi cele mai mari din
România:
1. Sala Giganþilor (750/111/35 m), cu un
volum de peste 2.800.000 m3, a doua
ca mãrime din Europa.
3. Sala de Dans (304/77/55 m), cu
volumul de 406.000 m3.
4. Sala Dan Coman (242/73/23 m), cu
volumul de 410.000 m3.
Avenul din Poieniþã se poate împãrþi
în mai multe porþiuni distincte. Pânã la
cota -70 m este o succesiune de puþuri
separate de mici târâºuri ºi meandre.
Puþurile au dimensiuni mari ºi aspect de
clopot. Între -70 m ºi -160 m avenul
prezintã un sector de strâmtori ºi mici
sãritori fãrã vreun puþ mare. Apare ºi un
mic râu subteran. Între cotele -160 m ºi 258 m puþurile se succed unul dupã
celãlalt, având dimensiuni mari, fiind
dezvoltate în clopot sau pe fracturi.
Urmeazã o galerie foarte strâmtã, aproximativ orizontalã, lungã de 150 m, unde

apare un râu mai important ca debit care
dupã ce parcurge galeria conflueazã cu
un afluent al Activului Principal al
Sistemului.
În Peºtera cu Apã din Valea Firei dupã
parcurgerea unei galerii de circa 35 m ºi
trecerea unui sifon (10 m lungime ºi 4 m
adâncime) se intercepteazã râul subteran
pierdut în sifonul aval al Activului
Principal al Sistemului. Acesta în aval se
pierde dupã 50 m într-un sifon mai având
de parcurs pânã la suprafaþã circa 100 m,
iar în amonte dupã 200 m ºi trecerea unui
sifon (95 m lungime ºi 15 m adâncime)
se ajunge într-o salã inundatã situatã sub
Galeria Marmitelor.

Carstologie ºi genezã
Cavitatea este cantonatã în calcare
cretacic inferioroare (NeocomianApþian inferior) biomicritice pânã la
micritice (parþial microsparitice) cu
miliolide (Mantea, 1985). Ea este amplasatã de-a lungul unei falii înscrise pe
un aliniament tectonic controlat de un
sistem de fracturi cu direcþia generalã
NE-SV. Râul subteran interceptat are ca
origine principalã pierderile de apã din
depresiunea carsticã Groapa Largã, fapt
dovedit prin marcãrile efectuate de
Orãºanu (1991). Debitul cursului subteran este afectat într-o anumitã mãsurã
de pierderile temporare ºi/sau permanente de apã din: Poiana Mãrului,
Poiana Vârtop, Poieniþa, Ponorul Vãii
Ponorului (Papiu, 1988). Resurgenþa
principalã se aflã în Valea Firei la
1080 m altitudine ºi aprox.150m aval de
Peºtera cu Apã din Valea Firei. În
perioadele de maxim pluvial pe lângã
izbucul principal funcþioneazã încã alte
4 izbucuri majore, amonte de acesta,
inclusiv Peºtera cu Apã.
Una din teoriile formulate despre
geneza peºterii (ºi cea mai probabilã) este
cã actualul fosil, reprezentat de înºiruirea
sãlilor prezentate, a fost sãpat de apele
unui mare râu subteran care avea ca
emergenþã Peºtera cu Gheaþã de la Vârtop
(aflatã acum aproape în platou, cu orientare spre Valea Ponorului) ºi resurgenþele
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(acum fosile) în versantul Vãii Firei aflate
la 40 m altitudine relativã de-asupra
actualelor izbucuri. Coborârea nivelului
de bazã local (concomitent cu o scãdere
substanþialã a debitului) a condus la sãparea actualei galerii parcurse de râul
subteran. Vechea galerie (actualul fosil) a
suferit un intens proces de concreþionare
care a generat speleoteme de o varietate
morfologicã remarcabilã. Astfel, acest
gol subteran adãposteºte mai toate tipurile de speleoteme calcitice descrise în literatura de specialitate. Am menþionat deja
megacristalele scalenoedrice. Acestea se
considerã cã s-au format în condiþii exogene, din soluþii încãrcate cu Ca(HCO3)2
(Ghergari ºi al.,1991). Helictitele, coralitele ºi clusteritele de aragonit, discurile,
completeazã varietatea speleotemelor.
Acestora li se adaugã cantitãþi impresionante de moonmilk constituit în principal
din calcit, care a pseudomorfozat monohidrocalcitul (Onac, Ghergari, 1994).
Prezenta numeroaselor prãbuºiri de
stalagmite, stalactite, domuri stalagmitice
ºi a marilor rupturi din planºeele sãlilor ºi
galeriilor pledeazã pentru o intensã
activitate neotectonicã, reactivatã episodic. Vârsta acestor prãbuºiri se înscrie
într-un interval de timp foarte lung,
dovadã fiind suprapunerea mai multor
generaþii de concreþionare (ulterioare) a
domurilor stalagmitice prãbuºite (Mârza,
Seliºcan, 1987).
Peºtera adãposteºte urme ale ursului
de cavernã. Depozite de oase de Ursus
spealeus s-au gãsit concentrate în zona
intrãrii, în Galeria Rol ºi într-o zonã mai
profundã – Sala Dan Coman (ceea ce
explicã existenþa unei foste intrãri „capcanã” în tavanul sãlii). În legãturã cu
depozitele din zona intrãrii se poate
afirma cã provin de la un habitat de urs de
cavernã. Piesele recoltate sunt mijlocii ºi
mari ca dimensiuni, fapt ce infirmã teoria
lui Jurcsak care afirmã cã talia urºilor de
cavernã ar fi invers proporþionalã cu
altitudinea. Peºtera Mare din Valea Firei
cu intrarea la 1165 m altitudine este
consideratã cavitate de altitudine relativ
mare.
Din pãcate din peºterile sistemului
lipseºte inventarul faunistic. Cercetãrile
taxonomice privind coleopterele din
bazinul Someºului Cald (Moldovan,
1989) au demonstrat prezenþa aceleaºi
subspecii ºi anume Pholeuon (s.str.)
argusticolle arpadi-mihoki.
Sistemul carstic este caracterizat de o
termocirculaþie unidirecþionalã, curentul
de aer având o direcþie unicã pentru
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întreg Sistemul dar care îºi schimbã
sensul în funcþie de sezon. Astfel, curentul de aer intrã în Peºtera Mare din Valea
Firei ºi în Avenul din Poieniþã în timpul
iernii iar vara acesta iese. Aceastã circulaþie a aerului presupune existenþa a încã
cel puþin unei deschideri, superioare ca
altitudine cavitãþilor cunoscute ale
Sistemului. Influenþa temperaturilor
exterioare (observate în special în sezonul hibernal) este resimþitã pânã la circa
600 m de la intrare (în aºa numitul
meroclimat de perturbaþie), distanþã de la
care spre interiorul cavitãþii este atins
meroclimatul de stabilitate (Popa, 1987).

Istoricul descoperirilor
Descoperiri efectuate în Peºtera Mare din
Valea Firei:
1984
Septembrie – dr. Angelo Bulboacã, a fost
condus de cãtre pãdurarul Avram Cuº la
o micã deschidere într-un con de grohotiº, aflatã în versantul drept a Vãii Firei
(Dealul Humpleu), din care ieºea un
curent puternic de aer rece.
Octombrie – A. Bulboacã, I. Pop, M.
Almãºan dupã mai multe ture de dezobstrucþie au pãtruns în Peºtera Mare din
Valea Firei, descoperind Sala de Intrare,
Sala Domului Prãbuºit, Galeria Rol.
Noiembrie – aceeaºi echipã a continuat
explorãrile ºi a descoperit Galeria Falselor Lacuri.
1985
Ianuarie – s-a descoperit zona „Puþurilor Morþii” ºi s-a început cartarea
sãlilor ºi a galeriilor cunoscute, au
participat M. Almãºan, B. Bocoº, I. Pop,
ºi I. Viehmann.
Februarie – la vechea echipã s-au
alãturat ª. Schiau, M. Someºan ºi M.
Crãciun, care au terminat cartarea descoperirilor de pânã atunci.
Mai – echipa formatã din F. Papiu, R.
Patalita ºi R. Schmelz a descoperit galeriile Labirintului ºi Galeria Marmitelor.
Mai – M. Almãºan, F. Papiu, R. Patalita
ºi I. Pop au descoperit Galeria Metroului
ºi au cartat galeriile descoperite în tura
precedentã.
Iunie – F. Papiu ºi T. Abrudan au descoperit Sala de Dans ºi mult cãutatul râu
subteran (Galeria Activului Principal).
Iulie – a avut loc o tabãrã de 2 sãptãmâni
în timpul cãreia s-a explorat ºi cartat
Galeria Activului (pânã la primul semisifon), Galeria Afluentului, Sala Minunilor (etajul inferior), Sala Club ºi Sala
Buzunar. La acþiuni au participat: F.

Papiu, R. atalita, I. Pop, I. Budinciuc, C.
Vanea, ªt. Nemeth, D. Moldovan.
August – F. Papiu ºi I. Pop au decolmatat
intrarea actualã (s-au scos circa 6 m3 de
bolovani), iar vechea intrare, sub formã
de aven, a fost înfundatã. F. Papiu ºi R.
Patalita au explorat râul subteran pânã la
al 6-lea semisifon. O echipã, formatã din
C. Babþan (Cepromin), D. ªocarici
(C.S.E.R.) ºi L.Vãlenaº (Z) au explorat
activul pânã la al 14-lea semisifon. C.
Lascu (I.S.E.R.) ºi L. Vãlenaº (Z) au
ajuns pânã la Sifonul ’85. Toate aceste
explorãri s-au fãcut în cadrul unei tabere
de 2 sãptãmâni.
Septembrie – F. Papiu ºi B. Bocoº
descoperã ºi carteazã alte mici galerii
situate în zona Sãlii de Dans, totalul
cartãrilor au dus peºtera la 12.400 m.
Noiembrie – T. Botezan a descoperit,
printr-o escaladã, etajul superior al Sãlii
Minunilor. F.Papiu, A. Abrudan ºi D.
ªocarici au descoperit ºi explorat Sala
Dan Coman. L. Vãlenaº (Z) descoperã
Sala cu Moonmilk ºi Sala Halasi. T.
Botezan ºi T. Dan au încercat, prin
escaladarea unui horn de 30m, depãºirea
terminusului din Sala Halasi.
Decembrie – C. Popa a început recartarea peºterii cu o clasã de precizie mai
ridicatã.
1986
Ianuarie-aprilie – s-au recartat primele
sãli ale peºterii.
Mai – s-a descoperit pasajul dintre Sala
Buzunar ºi Sala Dan Coman, care face o
legãturã mai uºoarã între cele douã
porþiuni de fosil.
Iunie – I. Pop a escaladat din nou peretele final din Sala Halasi fãrã a gãsii din
pãcate continuarea fosilului.
August – I. Pop ºi C. Popa au cartat râul
subteran pânã la Sifonul terminal ’85.
Noiembrie – s-a montat o poartã realizatã de D. ªocarici.
Decembrie – s-au recartat Galeriile
Metroului, Marmitelor ºi Afluentului.
1987
Ianurie-august – au avut loc mai multe
ture de recartare a fosilului, în paralel cu
demararea unei serii de lucrãri ºtiinþifice
bazate pe observaþii de biospeologie – O.
Moldovan, climatologie – C. Popa,
mineralogie – B. Onac, tectonicã – D.
Seliºcan.
Septembrie – s-a schimbat vechea poartã
cu o alta realizatã de F. Papiu.
1988
Februarie – a avut loc omologarea porþii
de cãtre o echipã de la I.S.E.R. ºi C.C.S.S.
Iulie – în colaborare cu I. Orãºanu s-a
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realizat marcarea reþelei subterane din
zona Dealului Humpleu.
August – I. Pop ºi L. Vãlenaº (Z) au
depãºit sifonul amonte ºi exploreazã
activul principal pânã la un nou sifon.
1989
Ianurie-decembrie – s-a terminat recartarea peºterii.
1990
Iulie – F. Papiu, C. Vodã (S.P.) în
colaborare cu trei speologi de la clubul
G.S.M. Fontaine Grenoble (Franþa), au
descoperit dupã o escaladã de 20 m,
efectuatã dupã cel de-al 3-lea semisifon,
o succesiune de 3 sãli (Sãlile Grenoble).
August – F. Papiu, V. Bocîrnea împreunã cu colegii de la G.S.M. Fontaine au
descoperit Sala Terminus situatã deasupra Sifonului ’88, fãrã sã depãºeascã
din pãcate sifonul amonte.
1991
August – F. Papiu, C. Vodã (S.P.) în
colaborare cu speologi francezi din
Ruoelle au descoperit, urcând din activ
dupã primul semisifon o succesiune de
4 sãli, fãcând ulterior joncþiunea cu Sãlile Grenoble. A. Abrudan ºi V. Bocîrnea
au descoperit 2 sãli situate foarte aproape de Sala Giganþilor.
Noiembrie – J.C. London de la clubul
Continent 7 din Liege-Belgia, susþinut
de F. Papiu ºi R. Schmelz, s-a scufundat
în sifonul aval al activului, explorând ºi
cartând 45 m.
1992
Martie – o echipã de speologi belgieni
de la clubul Continent 7, susþinuþi de F.
Papiu, V. Bocîrnea ºi R.Schmelz au
plonjat în Sifonul ’88, din amonte, parcurgând 30 m, în Sifonul Aval s-au
explorat ºi cartat 60 m, iar în sifonul
amonte din Peºtera cu Apã din Valea
Firei s-au cartat 90 m.
1993
Februarie – V. Bocîrnea, G. Frãþilã
(S.P.) ºi T. Guerin (G.S.M. Fontaine) au
recartat în totalitate Galeria Activului
principal.
Noiembrie – F. Papiu, B. Onac, R.
Schmelz au cartat Sãlile „A”, iar M.
Ioana, G. Frãþilã (S.P.) ºi S. Dumitraº
(S.P.) au cartat Sãlile Charonte.
1994
Mai – F. Papiu, V. Bocîrnea ºi S. Bobiº
au cartat Sãlile Grenoble.
1995
August – F. Papiu împreunã cu 4 speologi elveþieni de la clubul S.G.H. Berna
(Elveþia) au explorat o micã reþea de
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galerii aflatã la baza unui puþ de 50 m
din Sala Charonte.
Septembrie – F. Papiu, C. Vodã în colaborare cu 3 speologi francezi de la
G.S.M. Fontaine au descoperit Sala
Amfiteatru împreunã cu o serie de galerii
situate în finalul amonte al activului.
1996
Octombrie – o echipã de la clubul
G.S.M. Fontaine, condusã de T. Guerin,
descoperã Sala Bingo escaladând o
sãritoare din Sala Finalã.
1999
Septembrie – F. Papiu, D. Sclifos ºi 2
speologi de la clubul K.H.F.M. München (Germania) au descoperit circa
300m de noi galerii, prin escalada unei
sãritori de 10m situatã pe activul principal dupã cel de-al 3 semisifon.
Octombrie – N. Murse, G. Frãþilã (S.P.),
împreunã cu 2 speologi francezi de la
G.S.M. Fontaine, Grenoble au descoperit douã mici galerii fosile explorând
din activul principal dupã al 9 semisifon.
Octombrie – F. Papiu, A. Popenþiu ºi L.
Pinca descoperã în zona Sãlilor Charonte, 400m de galerii bogat concreþionate.
2001
August – în cursul unei tabere cu 42
participanþi s-a început recartarea sistemului în sistem TopoRobot, s-a continuat explorarea sifonului 2 din P. cu
Apã, s-au escaladat 5 hornuri din activul
principal, între Sãlile Grenoble ºi Sala
Bivuacului, descoperind circa 200 m de
mici galerii (F. Papiu, T. Marin).
Septembrie – F. Papiu, C. Vodã, G.
Frãþilã, T. Guerin continuã explorãrile în
Sala G. Halasi, descoperind câteva
galerii fosile, situate la un nivel inferior
sãlii, iar printr-o escaladã de circa 20 m
descoperã un diverticul care mãreºte
lungimea sãlii cu 50 m, astfel dimensiunile devin: 490/103/35 m.

Istoricul explorãrii Avenului
din Poieniþã
1978
O echipã condusã de L. Vãlenaº (Z)
descoperã ºi carteazã avenul pânã la cota
de -48 m.
1984-1987
Membrii C.S. „Politehnica” Cluj (S.P.)
au efectuat mai multe ture de dezobstrucþie la cota -48 m.
1988
Iulie – I. Barbu, R. Ghiþulescu, A.
Munteanu, O. Pop, S. Pãtraº (toþi de la

S.P.) depãºesc strâmtoarea de la -48 m ºi
continuã explorarea pânã la cota -150 m.
1989
Ianuarie – s-a explorat ºi cartat avenul
pânã la cota -258 m de cãtre echipa: C.
Vodã, G. Frãþilã, S. Pãtraº, C. Babþan, L.
Mãlan ºi F. Babþan.
Martie – într-o turã solitarã de 57 h G.
Frãþilã face joncþiunea cu Galeria Activului principal din Peºtera Mare din
Valea Firei ºi descoperã urcând din activ
Sala Bivuacului.
Aprilie – echipa I. Pop, V. Bocîrnea, I.
Ciolomic, A. Abrudan (toþi de la C.S.E.R.
Cluj) au efectuat o incursiune în aven
pentru a avea confirmarea joncþiunii celor
douã cavitãþi, acþiune terminatã din
pãcate cu decesul colegului I. Ciolomic.
August – s-a instalat o tabãrã subteranã
în Sala Bivuacului ºi s-au continuat
explorãrile fosilului din Peºtera Mare din
Valea Firei, în amonte de joncþiunea cu
Avenul din Poieniþã. Astfel echipa: I.
Barbu, A. Munteanu, O. Pop (toþi de la
S.P.) au descoperit Sala Înaltã (80/75/
80 m), Sala Pagodelor (50/40/20 m), Sala
Helictitelor (75/50/22 m) ºi un sistem de
galerii totalizând aprox. 3000 m lungime.
Un nou bivuac de 6 zile a dus la descoperirea Sãlii Giganþilor (530/111/25 m) ºi
a încã 2000 m de noi galerii.
Septembrie – echipa: G. Frãþilã, O. Pop,
S. Pãtraº ºi C. Baciu (toþi de la S.P.) au
descoperit Sala cu Ferestre (40/30/
18 m), Sala „89” (110/30/22 m) ºi în
plus circa 1000 m de galerii.
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