Dobrogea - Grote și Peșteri
Sinteză de G. Dragomir

Scara timpului geologic
(simplificată)
Pentru a facilita parcurgerea materialului din această prezentare de către un
public mai larg prezentăm spre orientare o scară simplificată a timpului
geologic și un ”ceas”al erelor geologice.

Cadrul geologic
general

Șisturi
verzi

Harta geologică simplificată a Dobrogei.

Localizarea principalelor Obiective
(pe fundalul hărții geologice a României,
scara 1:1.000.000)

Dobrogea de Nord
1.Insula Popina
2.Balaurului (Terente)
3.Dealul Consul
4.Dealul Luna
Dobrogea Centrală
5.Cheile Dobrogei
6.La Adam
7.Liliecilor
8.Casian
Dobrogea de Sud
9.Palazu Mare
10.Basarabi
11.Movile
12.Limanu
13.Hagieni
14.Canaraua de la Dumbrăveni
15.Sfantului Andrei

Dobrogea de Nord
1.Insula Popina
Includem Insula Popina în această
prezentare despre carst și peșteri
datorită ineditului acesteia generat
de fenomene de carstificare
incipientă ale calcarelor triasice și
datorită izvoarelor carstice mezotermale.

Popina, vazută dinspre
Valea Nucarilor.

Insula Popina,
calcare bioclastice,
cu fenomene superficiale
de coroziune.

Calcarele Triasic mediu
apar de sub cuvertura de loess.

În partea sud-estică a insulei,
exact la contactul cu apa lacului
se află izvoare mezo-termale
vocluziene.

Calcarele de pe insulă prezintă
fenomene de carstificare incipiantă

Dobrogea de Nord
2. Peștera Balaurului (P. lui Terente?)
Pentru o identificare a acesteia urmăm șoseaua naționala spre Măcin și la numai 3km de la ieșirea din comuna
Cerna, în dreptul pepinierei de brazi a ocolului silvic din localitate, între bornele kilometrice 34-35 de la Macin, sub
versantul vestic al dealului Priopcea, urmam directia 220° SSV. După aproximativ 200m de la șosea în direcția
amintită întâlnim intrarea în cavitate. (Informație de pe Speologie.org de la Prof. Nicu Dobrescu, fost membru
Focul Viu in anii 1970.)

Probabil dezvoltată în calcare cenușii devoniene.

Fotografii preluate de pe Internet,
cu presupusa P. a lui Terente.

Dobrogea de Nord
3.Dealul Consul

Dealul Consul este o piramidă de
piatră, formată din riolite și calcare
triasice, singular și izolat ca o insulă
ridicată deasupra depresiunilor ce-l
înconjoara din toate părțile.
El se înalță în spațiul dintre
localitățile Horia și Izvoarele, fiind
udat pe trei părți de apele Taiței, un
rauleț cu albia firavă, dar care își
pastrează orgoliul de a fi cea mai
însemnata apă curgatoare din toată
Dobrogea.

În partea NE a dealului se dezvolta în calcarele Triasic inferior câteva peșteri mici, pentru a căror parcurgere
nu este nici măcar nevoie de o lanternă.

Dobrogea de Nord 4.Dealul Luna

Poziționarea P. din Dealul Luna, lânga locul
Numit ”Două Cantoane” în calcare grezoase
Aparținând Cretacicului superior,
câteodata fosilifer (Ex. Lamelibranhiatul
Inoceramus labiatus sau impresiuni de amoniți).

Peșteră disparută, în urma construirii
parcului de eoliene de deasupra.
Din toate Peșterile din dealul Luna
nu a mai ramas decat o mică grotă
de 20-30 de m dezvoltare.
Pestera mare,
cea de peste 300 m nu mai există.

Intrare

Imagini din mica pesteră
din Dealul Luna înca
vizitabilă, de vreo 20-30 de
m dezvoltare.

În Dobrogea exista mai multe acvifere carstice majore, plasate în fiecare unitate geologică (nord,
centrală, sud): În Dobrogea de Nord unul din acvifere este cantonat în depozitele Cretacic superior ale
Bazinului Babadag.

Localizarea principalelor
obiective
Dobrogea Centrală
5.Cheile Dobrogei
6.La Adam
7.Liliecilor
8.Casian

Dobrogea Centrala
5.Cheile Dobrogei

Situată în zona centrală a
Dobrogei din Podișul Casimcei,
Rezervația Geologică Cheile
Dobrogei reprezintă un peisaj
dominat de stânci calcaroase
Jurasic superior, cu vegetație
de stepă, tufăriș sau pădure.

Recifii jurasici sunt caracteristica principală a
peisajului, aspectul cel mai spectaculos, care le
conferă şi valoare estetică şi peisagistică, fiind
prezenţa biohermelor individuale spong-algale
cilindrice (mini-atoli), cu diametrul de circa 30 m şi
care domină valea ridicându-se cu circa 25 m
deasupra talvegului.

Biostrome stratificate.

În partea lor estică, spre localitatea Piatra
și lacul Tașaul calcarele jurasice din
Podișul Casimcei sunt exploatate pentru
fabrica de ciment de la Medgidia în
marea cariera Sitorman.
În masa calcarelor s-au deschis prin
explozii ”cratere” umplute cu apa dulce
deschizandu-se astfel accesul către
acviferul gazduit de calcarele jurasice.
Peștera inundată de la Piatra conține
speleoteme formate pe vremea cand era
deasupra nivelului apei (fenomen poate
legat de Messinian Salinity Crisis acum
cca 6 miloane de ani) și a fost planjată de
Cristian Lascu.
Oricât s-ar pompa apa nu scade dar totuși
o marcare cu fluoresceină a arătat că
aceasta nu se disipează, deci curgerea în
regim natural este foarte înceată.

Aceste fenomene, insoțite și de
manifestările arteziene ale
forajelor hidrogeologice și
prezența acviferului carstic al
Dobrogei de Sud au creat în zona
Constanța legenda, nu lipsită de
adevăr, a ”fluviului subteran”.

Dobrogea Centrală
6. Peștera La Adam

Deși mică, Peştera La Adam din
Dobrogea Centrala este de o
covîrşitoare importanţă
paleontologică pentru cuaternar,
aici fiind găsită singura secţiune
completă din ţară pentru întregul
pleistocen superior (riss-wurm) şi
care prezintă alternanţe de faună de
climat cald şi faună de climat rece,
ceea ce indică existenţa unor oscilaţii
climatice. Remarcabilele rezultate
obţinute în această peşteră permit
plasarea tuturor asociaţiilor faunistice
din peşteri în scara stratigrafică a
pleistocenului.
A fost descoperit și un molar care
aparține lui Homo Sapiens fossilis.

Fosilă din Jurasicul superior,
lamelibranhiat (bivalvă).

Intrarea peșterii vazută dinspre
interiorul acesteia.

Dobrogea Centrală
7.Peștera Liliecilor de la Gura Dobrogei.

Peșteră cu dezvoltare medie
(656 m); cavitatea prezintă
interes din punct de vedere
faunistic (colonii de lilieci),
arheologic şi paleontologic.
Dispariţia unor colonii mari
de Rhinolophus (5000 de
indivizi), înregistraţi în 1955,
s-a produs fie datorită tendinței
de migrare a acestora,
schimbărilor climatice și
afluxului de turiști.

Galeria cu fosile – fosile jurasice,
lamelibranhiatul Gryphaea (stridii fosile).

Locul preferat al coloniilor de lilieci, pe tavan
fenomene de biocoroziune și pe podea o ”colină”
de guano.

Galeria cu Ceramică, vechi planșeu stalagmitic
suspendat ce inglobează și resturi de vechi
speleoteme.

Dobrogea Centrală
8.Casian (Peştera Sfântului Ioan Casian)

În faleza de calcare Jurasic superior ce străjuiește lacul Casian de pe Valea Casimcea, pe latura lui
sudica, se dezvoltă câteva peșteri de mici dimensiuni, dintre care cea mai semnificativă a fost
amenajată ca locaș de cult și pelerinaj.

Imagini din zona Peşterii
Sfântului Ioan Casian)

Localizarea principalelor
obiective
Dobrogea de Sud
9.Palazu Mare
10.Basarabi
11.Movile
12.Limanu
13.Hagieni
14.Canaraua de la Dumbrăveni
15.P. Sfântului Andrei

Dobrogea de Sud
9.Palazu Mare (zăcămânul de fier)
Acviferul carstic major din Dobrogea de Sud (de altfel unul dintre cele mai mari acvifere
carstice din România), situat la mari adâncimi, se alătură celorlalte acvifere majore ale Dobrogei: Zona
triasică a Tulcei, Podișul Babadag și Podișul Casimcei (enumerate anterior).

Prezența acviferului carstic al Dobrogei de Sud, găzduit în
goluri carstice care pot fi puse in legatură cu nivelul mult
mai scăzut al mării legat de Messinian Salinity Crisis de
acum cca 6 miloane de ani, a creat în zona Constanța
legenda, nu lipsită de adevăr, a unui ”fluviu subteran”.

Zăcământl de fier de la
Palazu Mare (similar ca
mărime cu celebrul Krivoy
Rog ucrainean) este situat sub
stiva de calcare jurasice
carstificate ce gazduiesc un
impresionant acvifer.
Pe vremea comunismului s-a
incercat strapungerea stivei de
aprox. 500 m de calcare cu
apă, prin foraje de mare
diametru (6 m) și metode de
congelare a rocilor adiacente
puțului. Proiectul a fost
nereușit și abandonat.

Dobrogea de Sud
10.Basarabi

Bisericile din cretă de la
Murfatlar (Basarabi) sunt
impresionante, însă, ele nu
au putut fi vizitate niciodată
de publicul larg. Ansamblul
rupestru, un labirint cu
biserici vechi și chilii
sculptate în cretă, reprezintă
locul în care s-ar fi născut
creștinismul modern în
Dobrogea (sec. X ).

Complexul paleocrestin de mici biserici este sapat in cretă. (Creta este o rocă
sedimentară calcaroasă de origine organică, albă, poroasă și moale formată datorită acumulării unor
cantități mari de resturi de alge microscopice numite cocolitofore); în masa calcarelor cretoase, pe
alocuri, apar accidente silicioase (silexuri), vârsta calcarelor fiind Cretacic superior (Senonian).

Silex in masa calcarelor cretoase

Diverse aspecte arhitectonice și inscriptii.

Dobrogea de Sud 11.Peștera Movile
Obanul Mare – Oban=dolină

• Peștera (de la) Movie a fost descoperită in 1986 și reprezintă una din cele mai importante peșteri din România.
• Peștera s-a remarcat prin ecosistemul unic in lume ce s-a descoperit aici, atragand atenția până și în rândul
cercetatorilor NASA (aceștia comparând în anii '90 mediul subteran din Movile cu cel de pe Marte).
• Ecosistemul se presupune ca ar fi fost separat de mediul exterior pentru foarte mult timp, chemosinteza fiind
procesul care stă la baza funcționării sistemului chemoautotrof.
• Pe suprafaţa apei sulfuroase din peşteră s-a observat prezenţa unui strat de câţiva milimetri grosime de substanţă
albă, cremoasă. S-a constatat că era vorba despre o substanţă organică nutritivă, în care se aflau numeroase
organisme .

• Zoologii au descoperit 35 de specii noi de nevertebrate, necunoscute lumii ştiinţifice până atunci, datorită
izolarii de mediul exterior pentru foarte mult timp, fenomen legat de Messinian Salinity Crisis când nivelul mării
era mult mai scăzut decât în prezent.
• Mediul din peștera este perfect izolat de exterior, ca dovadă în interiorul peșterii nu s-au gasit izotopii
radioactivi comuni în solul României după accidentul atomic de la Cernobîl din 1986, astfel nici un fel de
material organic de la exterior nepătrunzând în subteran.
• Problema inițială de la care a pornit descoperirea științifică a fost, ce se afla la baza lanțului trofic, cu ce se
hrănesc aceste viețuitoare dacă peștera nu are nici un fel de legatură cu exteriorul.
• Răspunsul e fost dat de prezența bacteriilor autotrofe, care folosesc energia data de oxidarea hidrogenului
sulfurat (H2S) dizolvat în aplele termale din peșteră ca să fixeze carbonul, generând materia organică ce se
află la baza lantului trofic, pe baza acestor bacterii hranindu-se celelalte organisme mai evoluate.
• A 2-a problemă importantă este ce respiră microorganismele și nevertebratele din mediul de hidrogen sulfurat?
Uitandu-ne la graficul din slide-ul anterior, unde apare concentrația de oxigen din peșteră, se vede că aceasta nu
scade sub 10% (comparand cu 21% oxigen în aerul atmosferic) fiind suficientă pentru susținera vieții în
peșteră.
• Comparația cu Marte se face de catre NASA doar la inițierea lanțului trofic de catre bacteriile autotrofe
(având la bază hidrogenul sulfurat) și nu la evoluția ulteriora a ecosistemului către specii mai evoluate, care
este evident bazată pe oxigen atât în fosele marine de pe Pamânt (unde apar procese autotrofe similare bazate pe
H2S) cât și în Peștera Movile, oxigen care evident lipsește de pe Marte.

Obanul Mare (Oban – dolină,
depresiune carstică), în partea sa
estică aflându-se intrarea
fortificată in Peștera Movile.

Cristi Lascu in perioada de
început a explorărilor (1986).

Calcarele sarmațiene fosilifere
în care se dezvoltă peștera și un
arahnid troglobiont.

Dobrogea de Sud
12.Limanu

• Cu puțin peste 3 km de
galerii Limanu este cea
mai mare pestera din
Dobrogea, și după Movile
poate cea mai
spectaculoasă și
cunoscută.
• Se înscrie și pe o listă a
recordurilor peșterilor
din România fiind foarte
labirintică. Într-adevăr
este una dintre cele mai
labirintice peșteri din
România, dar nici pe
departe cea mai labirintică,
coeficientul de ramificație
de la Limanu, obținut prin
raportarea lungimii
galeriilor la extensie este
de 11, pe când la
Hodobana de exemplu este
de 27.

Intrarea
Trebuie subliniat caracterul antropic al cavernamentului, sapaturile speculand (probabil), pe
alocuri, un gol carstic initial destul de modest. De aceea in loc de peștera o denumire mult
mai potrivita la Limanu ar fi aceea de “mina ‘antica’ Limanu” sau “catacombele Limanu”.

Coloana geologică a depozitelor Sarmațianului
superior din Limanu, pe care am individualizat:
• orizontul cu concrețiuni (numite așa de către primii
cercetători ai peșterii prin analogie cu ciupercile de
foioase de la suprafață Polyporus).
• orizontul cu argilă bentonitiă verzuie și
• calcarele compacte din baza stivei de roci care au
facut obiectul exploatării antice.

Orizontul cu concrețiuni (de tip Polyporus) este
întotdeauna evident și apare în partea superioară a
galeriilor și în tavanul acestora, galeriile arareori
depașind pe înălțime acest orizont.

Orizontul reper de argilă bentonitică verzuie
care apare în toată peștera.

Blocuri de calcar parțial degajate pentru a fi
exploatate și ramase în loc datorita
abandonarii lucrarii miniere.

Abataj tipic de exploatare a calcarului în subteran,
astazi cu aspect de ”altare”.

Fosile de bivalve de la nivelul sarmațianului
(genul Mactra).

În toată pestera, dar mai ales în sectorul III apar

ziduri, cărora cei care au săpat peștera și au
construit aceste ziduri, le-au dat diverse utilitați,
unele evidente altele mai obscure:

• de depozitare a sterilului,
• de consolidare a tavanului,
• de delimitare de firide (încăperi) cu diverse
scopuri.

Galeria de acces în peșteră, din zona intrarii este printre
puținele care încă mai conservă aspectul inițial al
cavernamentului, înainte de exploatarea calcarelor.

Galerii cu aspect foarte regulat, de galerii de metrou,
cu urme evidente de dăltuire și adâncire artificială.

Pe alocuri asupra galeriilor s-a acționat, în
contemporaneitate, pentru a le adâncii spre
facilitarea parcurgerii de către grupuri de turiști în
eventualitatea că peștera ar putea intra cândva în
circuitul turistic.

Alta ipostază a galeriilor cu aspect de galerii de metrou în care se vad foarte bine orizonturile reper menționate
anterior: pe tavan orizontul cu concrețiuni, pe pereti în partea lor inferioara orizontul cu calcare compacte și imediat
deasupra lor orizontul argilelor bentonitice.

Dobrogea de Sud
13.Hagieni

Situată în rezervația Hagieni, la doar câțiva
kilometri de Limanu, galeria antropică Hagieni
numită și Peștera Hagieni este sapată în întregime
de mâna omului, probabil spre a folosii ca depozit
de carburanți și muniție în primul razboi mondial.
Galeria a găzduit colonii masive de lilieci, dar care
ca și la Peștera Liliecilor de la Gura Dobrogei acum
nu o mai folosesc, probabil datorită deselor vizite ale
grupurilor de turisti.

Tot în Rezervația Hagieni se află o linie de vreo 20 de foraje hidrogeologice, de mare adâncime (200 m), care
asigură alimentarea cu apă a orașului Mangalia, foraje ce deschid marele acvifer carstic cantonat în calcarele
Jurasic superior aflate în subsolul Dobrogei de Sud și descrise mai sus la punctul Palazu Mare.

Aspecte din Galeria
antropică Hagieni

Dobrogea de Sud
14.Canaraua de la Dumbrăveni și Canaraua Fetii
Canaralele sunt văi adânci din sudul
Dobrogei străjuite de abrupturi
(uneori pereți) și pinteni de calcare.

Gazduiesc peșteri de mici
dimensiuni și grote, acestea din urmă
fiind săpate mai ales pentru locașe de
cult, de mult abandonate.

Din punct de vedere geologic calcarele sunt de vârsta Miocen superior (Sarmațian) și sunt stratificate în
bancuri orizontale fiind foarte fosilifere pe alocuri.

Canaraua de la Dumbrăveni sau P. Cu Sarcofage.

Canaraua Fetii.

Locul poartă numele de Canaraua
Fetii deoarece legenda spune că aici
erau ascunse fetele în vremuri de
răstriște. (Amintind cumva de alte
toponimii similare legate de peșteri:
Peștera Muierilor sau Gaura Femeii
(Topolnița).

Dobrogea de Sud 15.P. Sfântului Andrei

• Grotă obscură în bugetul
peșterilor și grotelor din Dobrogea,
trebuie amintită datorită notorietații
sale fiind și loc de pelerinaj.
• Este situată pe raza comunei Ioan
Corvin nu departe de monumentul
de la Adamclisi.
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