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Potențialul speologic al orașului Uricani 
 

Oraşul Uricani este situat în partea de sud-vest a Depresiunii Petroşani, județul 

Hunedoara, la poalele versanților sudici ai munților Retezat şi a versanților nordici ai munților 

Vâlcan, pe Jiul de Vest la altitudini de 650 – 750 m deasupra nivelului Mării Negre, situându-

se în primele 10 orașe ale Românie cu suprafață teritorială ocupată –  25.141 ha. 

Coordonatele geografice ale acestui teritoriu sunt: - meridianul de 23°25' longitudine 

estică şi paralela de 45°45' latitudine nordică şi face parte din cadrul Carpaţilor Meridionali, 

ramura sudică, orașul Uricani fiind situat în vestul ”Depresiunii tectono – erozive Valea Jiului 

sau Petroşani”, localitatea fiind dominată de culmile montane ale munților Retezat şi  Vâlcan, 

cu o deschidere largă spre est şi tot mai îngustă spre vest (spre masivul Retezat). 

Munții Retezatul Mic sau Calcaros, cunoscuți în literatura turistică sub numele 

de Piule – Iorgovanu, se află situați în partea sudică a Munților Retezat, a căror creastă  

continuă către vest, făcând legătura cu Munții Godeanu. 

Aspectul reliefului detașează acești munți atât de munții Retezat aflat la nord, cât și 

de Godeanu, aflat în vest, motiv esențial pentru care sunt considerați un grup montan aparte. 

Particularitatea lor rezidă în alcătuirea geologică, ce constă în prezența calcarelor jurasice cu 

grosimi mari, dispuse monoclinal (înclinat). Aceasta face ca relieful carstic să fie dezvoltat, 

atât prin forme de suprafață (lapiezuri, doline, chei, sectoare de văi seci), cât și de adâncime 

(peșteri, avene). 

Vârfurile cele mai înalte sunt Vârful Piule cu 2.081 m, urmat de Vârful Drăgșanu, 

cu 2.080 m și Vârful Piatra Iogovanului, cu 2.014 m. 

Numele masivului provine de la cele două vârfuri mai importante amintite anterior. În 

morfologia masivului se disting trei sectoare mai importante: Culmea Piule - Pleșa, Zona 

Albele - Piatra Iorgovanului - Stănuleți și Culmea Drăgșanu. Aceasta din urmă este alcătuită 

din șisturi cristaline. O altă particularitate care deosebește acești munți de Retezat este 

extensia mare a suprafețelor de nivelare (în special nivelul Borăscu) și care apropie acești 

munți mai mult de Godeanu din acest punct de vedere. Această suprafață de nivelare afectează 

culmea principală, la altitudini de peste 1.800 m, în special Culmea Drăgșanu și zona Albele - 

Piatra Iorgovanu - Stănuleți.  

Văile mai importante formează și limitele unității: Buta (în est), Jiul de Vest (în sud), 

Soarbele (în vest) și Lăpușnicul Mare (în nord). Celelalte văi sunt de mai mică importanță și 
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în majoritatea timpului seci, datorită dezvoltării lor pe calcare. Se observă o asimetrie în 

privința dezvoltării văilor: cele de pe versantul sudic, tributare Jiului de Vest sunt mai lungi, 

dar cu pantă mai redusă, în schimb cele de pe versantul nordic, ce se varsă în Lăpușnicul sunt 

mai abrupte dar și mai scurte. Cu toate că râurile existente în acest spațiu se drenează 

superficial către bazinul Jiului de Vest, cea mai mare parte a apei se infiltrează în subteran, 

unde, printr-un sistem de circulație carstică este transferată în bazinul Cernei. Ieșirea apelor se 

face prin Izbucul Cernei, aflat în Munții Cernei, pe versantul drept al Cernei, în coada lacului 

Valea lui Iovan. Traseul subteran parcurs de apă este de 16 km. 

 Cu toată că înălțimea depășește puțin 2.000 m, în Cuaternar acești munți au fost destul 

de puțin acoperiți de ghețari. Doar obârșiile văilor mai importante - Buta, Găuroane, Soarbele, 

Paltina și Scorota - adăpostind ghețari destul de modești ca și dimensiuni. Acest lucru se 

explică atât prin altitudinea relativ joasă, în comparație cu Retezatul sau chiar cu Godeanul, 

cât și expoziție sudice (excepție circul Paltina). 

Repartiția peșterilor din perimetrul Jiului de Vest, unde se cunosc 630 de peșterii și 

dispunerea lor spațială este condiționată de mai mulți factori. 

Munții Retezat au un relief modelat în trei etape, alcătuite din trei platforme de 

eroziune. 

1. Platforma Borăscu de vârstă eocenă, dezvoltată între 1800 - 2200 m altitudine. 

2. Platforma Râul Șes, de vârstă liocenă, dezvoltată între 1800 – 1400 m altitudine. 

3. Platforma Gornovița dezvoltată la circa 1000m altitudine. 

Peșterile din zona Retezatului Mic se pot împărti pe cele trei nivele, corespunzătoare 

celor trei platforme de eroziune. 

Nivelul corespunzator platformei Borăscu prezinta un număr relativ mic de pesteri, 

toate cu dezvoltare vertical (avene). Aceiași caracteristică o prezintă și nivelul imediat 

următor, corespunzător platformei Râul Șes, în care se dezvoltă avene cu denivelare medie de 

50-60m, unde este posibil ca o parte din acestea să prezinte denivelari mai mari, dar 

impenetrabile, datorită dopurilor de zăpadă și gheață, care nu se topesc niciodată din cauza 

altitudinii. 

Nivelului trei îi corespund 85% din peșterile acestui perimetru. Ele se dezvoltă în 

versanții Jiului de Vest la o altitudine relativă de până la 100 m. Majoritatea sunt peșteri tipice 

de versant, de dimensiuni reduse, formate pe fracturi de sprijin ale faliei majore Cerna – Jiu. 

Pe nivelul trei de dezvoltare al peșterilor s-a încercat gruparea lor pe mai multe etaje, care însă 
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nu sunt concludente, deoarece la multe din peșteri altitudinea relativă a fost apreciată și nu 

măsurată cu altimetru. 

Peșterile sunt grupate în jurul celor trei ponoare (atât pe orizontală, cât și pe 

verticală),dar de asemenea sunt grupate și în zona de confluență cu râurile tributare care s-au 

format pe fracturi de sprijin ale faliei majore. În concluzie, abundența maximă de peșteri este 

la intersecția de fracturi. 

Raportul dintre numărul de peșteri grupate de-a lungul Jiului și numărul de peșteri din 

versantul sudic al calcarelor este mare. În versantul sudic sunt localizate numai patru peșteri, 

din care numai una are dimensiuni de peste 100m si constituie o dovada a drenajului de la sud 

spre nord și vest. 

Din această cauză se presupune existenta unui complex de fracturi majore în zona 

calcarelor din Jiu, din care face parte falia ce constituie limita calcar-impermeabil (la sud) 

precum și cea din lungul căruia și-a stabilit cursul râului Jiu de Vest, cu mulțimea de ponoare 

active și fosile. Totodată trebuie scos în evidență rolul fracturilor de sprijin, corespunzatoare 

acestui complex, pe care s-au format și dezvoltat afluenții de dreapta ai Jiului de Vest. 

Din totalul de 630 de peșteri și avene cuprinse în cadastru la 32 nu este cunoscută 

lungimea, iar la alte 73 nu este determinată denivelarea. Peșterile având dezvoltarea sub 5 m 

nu a fost aproape de loc inventariate și nu pot fi luate în considerare la calculele statice. 
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Munții Retezat 
 

Bazinul Soarbele 
 

Nr. Nr. Hidro. Denumirea peșterii Localizare Dezvoltare  Denivelare  Altitudine  
1 4/2102 Peștera de sub 

Iorgovan 
Vf 
Iorgovanu 

11 m 1 m  1.990 m 

2 1/2102 Avenul nr. 1 din 
Scocul Soarbelor 

Soarbele   68 m m 

3 2/2102 Avenul nr.2 din 
Scocul Soarbelor 

Soarbele  m  m 

4 3/2102 Peștera prăbușită 
din Zănoaga 
Soarbelor 

Soarbele  17,2 m 5 m 1.900 m 

 

Bazinul Jara 

Nr. Nr. Hidro. Denumirea peșterii Localizare Dezvoltare  Denivelare  Altitudine  
1 1/2103 Avenul din Scocul 

Stănuleți 
Iaru  m 11 m  900 m 

2 2/2103 Avenul nr.1 din 
Curmătura Stănuleți 

Stănuleți 57 m 32 m 1.990 m 

3 3/2103 Avenul nr.2 din 
Curmătura Stănuleți 

Stănuleți  10 m 1.920 m 

4 4/2103  Avenul din fața 
Iarului 

Iaru   16 m 1.750 m 

5 5/2103 Avenul Bradul 
strâmb din Fața 
Iarului 

Iaru   81 m 1.200 m 

6 6/2103 Peștera de la 
Găuroane 

Găuroane  19 m  1.750 m 

7 7/2103 Avenul de la 
Găuroane 

Găuroane    

8 8/2103 Peștera nr. 1 de la 
Găuroane 

Găuroane  10,5 m  1.710 m 

9 9/2103 Peștera nr. 2 de la 
Găuroane 

Găuroane  18 m  1.740 m 

10 10/2103 Peștera nr. 3 de la 
Găuroane 

Găuroane  6 m  1.550 m 

11 11/2103 Peștera nr. 4 de la Găuroane  7 m  1.560 m 



 

 

Găuroane 
12 12/2103 Peștera nr. 5 de la 

Găuroane 
Găuroane  10 m  1.330 m 

13 13/2103 Peștera nr. 6 de la 
Găuroane 

Găuroane  12 m  1.340 m 

14 14/2103 Peștera nr. 7 de la 
Găuroane 

Găuroane  11 m 6 m 1.300 m 

15 15/2103 Avenul mare cu 
zăpadă din Albele-
Găuroane 

Găuroane  195 m 85 m 1.925 m 

16 16/2103 Peștera de sub Vf. 
Albele  

Vf. Albele 28 m - 1.500 m 

17 17/2103 Peștera din Scocul 
Iarului 

Iaru 14 m 1 m 1.300 m 

18 18/2103 Avenul mare de sub 
Iaru 

Iaru  87 m 63 m 1.650 m 

19 19/2103 Peștera nr. 1 de sub 
Iorgovan 

Vf. 
Iorgovanu 

20 m - 1.950 m 

20 20/2103 Avenul cu Gheață 
de sub Stănuleți 

Stănuleți - 54 m 1.900 m 

21 
- 
35 

21/2103 – 
35/2103 

Peșteri de mici 
lungimi Găuroane - 
Iaru 

 Max. 25 m Max.8 m  

36 36/2103 Avenul de la 
Jneapănul uscat 

Iaru  50 m 16 m 1.790 m 

 
Bazinul Scorota 
 
Nr. Nr. Hidro. Denumirea peșterii Localizare Dezvoltare Denivelare  Altitudine  
1 1/2104 Avenul de sub 

Albele 
Albele 50 m 28 m 1.950 m 

2 2/2104 Avenul oilor din 
Scorota Seacă 

Scorota 
Seacă 

- 18 m 1.950 m 

3 3/2104 Avenul cu zăpadă 
din Scorota Seacă 

Scorota 
Seacă 

- 17 m 1.960 m 

4 4/2104 Peștera ??? Uricani    
5 5/2104 Avenul din Stâna 

Tomii 
Stâna 
Tomii 

164 m 136 m 1.690 m 

6 6/2104 Peștera     
7 7/2104 Peștera Zeicului Scorota 260 m  1.204 m 
8 8/2104 Peștera nr. 1 din 

Scorota cu apă 
Scorota 16 m  1.300 m 

9 9/2104 Peștera nr. 2 din 
Scorota cu apă 

Scorota 16 m 1 m 1.350 m 

10 
– 
14  

10/2104 – 
14/2104 

Peșterile nr. 3-7 din 
Scorota cu apă 

Scorota Max 26 m  1.260 – 
1.350 m 

15  15/2104  Avenul nr. 1 din Scorota 55 m 17 m 1.300 m 



 

 

Strunga Scorotei 
16 16/2104 Avenul nr. 2 din 

Strunga Scorotei 
Scorota 23 m 11 m 1.290 m 

17 17/2104 – Peștera nr. 1 din 
Scorota Seacă 

Scorota +15 m  1.190 m 

18 18/2104 Peștera nr. 2 din 
Scorota Seacă 

Scorota 11 m  1.190 m 

19 19/2104 Avenul nr.1 din 
Scorota Seacă 

Scorota 23 m 12 m 1.190 m 

20 20/2104 Avenul nr.2 din 
Scorota Seacă 

Scorota 46 m 26 m 1.260 m 

21 21/2104 Peștera nr 10 din 
Scorota 

Scorota 11 m - 1.285 m 

22 22/2104 Avenul nr. 3 din 
Scorota Seacă 

Scorota 41 m 21 m 1.370 m 

23 
– 
25  

23/2104 – 
25/2104  

Peștera nr. 1-3 din 
Scocul Scorotei 

Scorota Max 32 m Max 4 m 1.130 m 

26 26/2104 Peștera nr. 4 din 
Scocul Scorotei 

Scorota 377 m 27 m 1.150 m 

27 27/2104 Peștera nr. 5 din 
Scocul Scorotei 

Scorota 15 m 3 m 1.150 m 

28 28/2104 Peștera de sub Vf 
Albele 

Vf Albele 22 m 2 m 1.850 m 

29 29/2104 Peștera de sub 
creasta secundară a 
Albelor 

Vf Albele 10 m 5 m 1.600 m 

30 30/2104 Avenul ponor din 
Scocul Scorotei cu 
apă 

Scorota 18 m 14 m 1.380 m 

31 31/2104 Peștera nr. 6 din 
Scocul Scorotei 

Scorota 6,5 m  1.190 m 

32 32/2104 Peștera nr. 9 din 
Scocul Scorotei 

Scorota 30 m  1.850 m 

33 33/2104 Peștera nr. 10 din 
Scocul Scorotei 

Scorota 10 m  1.850 m 

34 34/2104 Peștera nr. 11 din 
Scocul Scorotei 

Scorota 10 m  1.850 m 

35 35/2104 Peștera nr. 12 din 
Scocul Scorotei 

Scorota 12 m  1.600 m 

36 36/2104 Avenul nr. 1 din 
Scocul Scorotei 

Scorota 21 m 14 m 1.730 m 

37 37/2104 Peștera nr. 13 din 
Scocul Scorotei 

Scorota 10 m 5 m 1.740 m 

38 38/2104 Peștera nr. 14 din 
Scocul Scorotei 

Scorota 23 m  1.800 m 

39 39/2104 Peștera nr. 15 din 
Scocul Scorotei 

Scorota 11 m 5 m 1.700 m 



 

 

(peștera de sub 
brazi) 

40 40/2104 Peștera nr. 16 din 
Scocul Scorotei cu 
apă (peștera cu 
bârlog) 

Scorota 19 m  1.700 m 

41 41/2104 Peștera nr. 17 din 
Scocul Scorotei cu 
apă 

Scorota 13 m 2 m 1.710 m 

42 42/2104 Avenul nr. 2 din 
Scocul Scorotei cu 
apă 

Scorota 15 m 7 m 1.720 m 

43 43/2104 Peștera nr. 18 
(peștera cu două 
intrări din țanc 

Scorota 18 m 1 m 1.710 m 

44 44/2107 Avenul din plaiul 
Scorota Seacă 

Scorota 33 m 9 m 1.800 m 

45 45/2104 Avenul mare din 
Plaiul Drăgșanilor 

Scorota 109 m 57 m 1.810 m 

 
Versantul stâng al Jiului de Vest între Câmpușel și Câmpul Mielului  
 

Nr. Nr. Hidro. Denumirea peșterii UAT Dezvoltare  Denivelare  Altitudine  
1 1/2105 Peștera nr. 1 de la 

Dâlma cu Brazi 
Dâlma cu 
Brazi 

220 m 7 m  1.400 m 

2 2/2105 Peștera nr. 2 de la 
Dâlma cu Brazi 

Dâlma cu 
Brazi 

54 m  1.350 m 

3 3/2105      
4 4/2105 Peștera cu gheață 

din Dâlma cu Brazi 
Dâlma cu 
Brazi 

79 m 21 m 1.390 m 

5 5/2105 Peștera uscată din 
Cheile Jiului de 
Vest 

Iaru 20 m  1.060 m 

6 6/2105 Peștera Suspendată 
din Cheile Jiului de 
Vest 

Iara 
Ascuțită 

22 m  1.105 m 

7 7/2105 Peștera cu blocuri Iara 
Ascuțită 

15 m  1.140 m 

8 8/2105 Peștera cu lapiezuri Iara 
Ascuțită 

71 m 2 m 1.110 m 

9 9/2105 Peștera cu două 
intrări 

Iara 
Ascuțită 

21 m  1.110 m 

10 10/2105 Peștera cu cot Dâlma cu 
brazi 

25 m  1.110 m 

11 11/2105 Peștera cu brațe Dâlma cu 
Brazi 

10 m  1.110 m 

12 12/2105 Peștera nr. 1 cu 
gheață 

Dâlma cu 
Brazi 

31 m 6 m 1.110 m 



 

 

13 13/2105 Peștera de sub 
stâncă (Ponorul IV) 

Dâlma cu 
Brazi 

37 m 4 m 1.110 m 

14 14/2105 Peștera de lângă 
imergență 

Dâlma cu 
Brazi 

10 m 4 m 1.110 m 

15 15/2105 Peștera nr. 1 de 
deasupra ponorului 
IV 

Dâlma cu 
Brazi 

17 m  1.185 m 

16 16/2105 Peștera nr. 2 de 
deasupra ponorului 
IV 

Dâlma cu 
Brazi 

22 m  1.170 m 

17 17/2105 Peștera nr. 3 de 
deasupra ponorului 
IV 

Dâlma cu 
Brazi 

10 m  1.155 m 

18 18/2105 Peștera nr. 1 de 
deasupra ponorului 
IV 

Dâlma cu 
Brazi 

64  1.185 m 

19 19/2105 Peștera nr. 5 de 
deasupra ponorului 
IV 

Dâlma cu 
Brazi 

320 m 51 m 1.155 m 

20 20/2105 Avenul nr. 1 de 
deasupra ponorului 
IV 

Dâlma cu 
Brazi 

20 m 15 m 1.130 m 

21 21/2105 Avenul nr. 2 de 
deasupra ponorului 
IV 

Dâlma cu 
Brazi 

9 m 4 m 1.125 m 

22 22/2105 Avenul nr. 3 de 
deasupra ponorului 
IV 

Dâlma cu 
Brazi 

37 m 19 m 1.132 m 

23 23/2105 Peștera nr. 6 de 
deasupra ponorului 
IV 

Dâlma cu 
Brazi 

10 m 2 m 1.140 m 

24 24/2105 Peștera nr. 7 de 
deasupra ponorului 
IV 

Dâlma cu 
Brazi 

128 m  1.170 m 

25 25/2105 Peștera nr. 5 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Dâlma cu 
Brazi 

52 m 4 m 1.165 m 

26 26/2105 Peștera nr. 6 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Dâlma cu 
Brazi 

74 m 2 m 1.165 m 

27 27/2105 Peștera nr. 7 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Dâlma cu 
Brazi 

59 m 4 m 1.145 m 

28 28/2105 Peștera nr. 8 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Dâlma cu 
Brazi 

10 m  1.115 m 

29 29/2105 Peștera nr. 9 de la 
confluența Jiului cu 

Dâlma cu 
Brazi 

13 m 2 m 1.125 m 



 

 

Scorota 
30 30/2105 Peștera nr. 8 de 

deasupra ponorului 
IV 

Dâlma cu 
Brazi 

10 m  1.190 m 

31 31/2105 Peștera nr. 1 
amonte de  
ponorului II 

Dâlma cu 
Brazi 

14 m 2 m 1.140 m 

32 32/2105 Peștera nr. 9 de 
deasupra ponorului 
IV 

Dâlma cu 
brazi 

15 m  1.170 m 

33 33/2105 Peștera nr. 10 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Iara 
Ascuțită 

11 m  1.140 m 

34 34/2105 Peștera nr. 11 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Iara 
Ascuțită 

13 m  1.155 m 

35 34/2105 Peștera nr. 12 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Iara 
Ascuțită 

19 m  1.140 m 

36 36/2105 Peștera nr. 13 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Iara 
Ascuțită 

  1.140 m 

37 37/2105 Peștera înclinată Iara 
Ascuțită 

11 m  1.140 m 

38 38/2105 Peștera în pantă Iara 
Ascuțită 

15 m  1.135 m 

39 38/2105 Peștera cu trecere Iara 
Ascuțită 

15 m 1 m 1.125 m 

40 40/2105 Peștera de sub brad Iara 
Ascuțită 

15 m 4 m 1.150 m 

41 41/2105 Peștera dreaptă Iara 
Ascuțită 

11 m 1 m 1.110 m 

42 42/2105 Peștera cu balcon 
(ponorul III) 

Dâlma cu 
brazi 

17 m 8 m 1.120 m 

43 43/2105 Peștera nr 1 de 
deasupra ponorului 
III 

Dâlma cu 
brazi 

16 m 4 m 1.125 m 

44 44/2105 Peștera de lângă 
ponorul IV 

Dâlma cu 
brazi 

23 m  1.110 m 

45 45/2105 Peștera nr.10 de 
deasupra ponorului 
IV 

Dâlma cu 
brazi 

15 m  1.270 m 

46 46/2105      
47 47/2105 Peștera nr.1 amonte 

de confluența Jiului 
cu V. Jidanu 

Dâlma cu 
brazi 

10 m 1 m 1.140 m 

48 48/2105 Peștera nr.2 amonte 
de confluența Jiului 

Dâlma cu 
brazi 

14 m  1.225 m 



 

 

cu V. Jidanu 
49 49/2105 Peștera nr.3 amonte 

de confluența Jiului 
cu V. Jidanu 

Dâlma cu 
brazi 

99 m  1.185 m 

50 50/2105 Peștera de lângă 
ponorul II 

Dâlma cu 
brazi 

10 m 4 m 1.125 m 

51 51/2105 Peștera nr. 2 cu 
gheață 

Dâlma cu 
brazi 

32 m 6 m 1.125 m 

52 52/2105 Peștera nr. 3 de 
deasupra ponorului 
III 

Dâlma cu 
brazi 

27 m  1.145 m 

53 53/2105 Peștera nr. 1 de 
deasupra ponorului 
II 

Dâlma cu 
brazi 

16 m 10 m 1.135 m 

54 54/2105 Peștera nr.4 amonte 
de confluența Jiului 
cu V. Jidanu 

Dâlma cu 
brazi 

12 m  1.170 m 

55 55/2105 Peștera nr. 2 
amonte de ponorul 
II 

Dâlma cu 
brazi 

12 m 3 m 1.140 m 

56 56/2105 Peștera nr. 2 de 
deasupra ponorului 
II 

Dâlma cu 
brazi 

11 m  1,135 m 

57 57/2105 Peștera nr. 3 de 
deasupra ponorului 
II 

Dâlma cu 
brazi 

71 m 20 m 1.145 m 

58 58/2105 Peștera nr. 4 de 
deasupra ponorului 
II 

Dâlma cu 
brazi 

13 m  1.140 m 

60 60/2105 Peștera nr. 5 de 
deasupra ponorului 
II 

Dâlma cu 
brazi 

15 m 4 m 1.150 m 

61 61/2105 Peștera nr. 6 de 
deasupra ponorului 
II 

Dâlma cu 
brazi 

32 m  1.150 m 

62 62/2105 Peștera nr. 7 de 
deasupra ponorului 
II 

Dâlma cu 
brazi 

13 m  1.160 m 

63 63/2105 Peștera nr. 8 de 
deasupra ponorului 
II 

Dâlma cu 
brazi 

15 m 6 m 1.155 m 

64 64/2105 Peștera nr. 9 de 
deasupra ponorului 
II 

Dâlma cu 
brazi 

25 m  1.170 m 

65 65/2105 Peștera nr. 3 
amonte de ponorul 
II 

Dâlma cu 
brazi 

11 m 2 m 1.180 m 

66 66/2105 Peștera nr. 4 Dâlma cu 66 m 8 m 1.175 m 



 

 

amonte de ponorul 
II 

brazi 

67 67/2105 Peștera nr. 5 
amonte de ponorul 
II 

Dâlma cu 
brazi 

14 m  1.160 m 

68 68/2105 Peștera nr. 6 
amonte de ponorul 
II 

Dâlma cu 
brazi 

29 m 4 m 1.170 m 

69 69/2106 Peștera nr. 7 
amonte de ponorul 
II 

Dâlma cu 
brazi 

41 m  3 m 1.175 m 

70 70/2105 Peștera nr. 8 
amonte de ponorul 
II 

Dâlma cu 
brazi 

26 m   1.170 m 

71 71/2105 Peștera nr. 21 de 
deasupra ponorului 
II 

Dâlma cu 
brazi 

25 m  1.170 m 

72 72/2105 Peștera nr. 9 
amonte de ponorul 
II 

Dâlma cu 
brazi 

14 m  1.170 m 

73 73/2105 Peștera nr. 10 de 
deasupra ponorului 
II 

Dâlma cu 
brazi 

15 m  1.165m 

74 74/2105 Peștera nr. 14 de la 
confluență 

Iara 
Ascuțită 

11 m  1.190 m 

75 75/2105 Peștera nr. 12 de 
deasupra ponorului 
II 

Iara 
Ascuțită 

12 m 4 m 1.190 m 

76 76/2105 Peștera nr. 13 de 
deasupra ponorului 
II 

Iara 
Ascuțită 

27 m 3 m 1.190 m 

77 77/2105 Peștera nr. 14 de 
deasupra ponorului 
II 

Iara 
Ascuțită 

58 m 6 m 1.195 m 

78 78/2105 Peștera nr. 15 de 
deasupra ponorului 
II 

Iara 
Ascuțită 

10 m 1 m 1.195 m 

79 79/2105 Peștera nr. 16 de 
deasupra ponorului 
II 

Iara 
Ascuțită 

28 m  1.190 m 

80 80/2105 Peștera nr. 17 de 
deasupra ponorului 
II 

Iara 
Ascuțită 

27 m  1.200 m 

81 81/2105 Peștera nr. 18 de 
deasupra ponorului 
II 

Iara 
Ascuțită 

15 m 1 m 1.205 m 

82 82/2105 Peștera nr. 19 de 
deasupra ponorului 

Iara 
Ascuțită 

70 m 5 m 1.210 m 



 

 

II 
83 83/2105 Peștera nr. 20 de 

deasupra ponorului 
II 

Iara 
Ascuțită 

21 m  1.205 m 

84 84/2105 Peștera nr. 1 aval 
de ponorul I 

Iara 
Ascuțită 

62 m  1.145 m 

85 85/2105 Peștera nr. 2 aval 
de ponorul I 

Iara 
Ascuțită 

17 m  1.160 m 

86 86/2105 Peștera nr. 3 aval 
de ponorul I 

Dâlma cu 
brazi 

12 m 1 m 1.160 m 

87 87/2105 Peștera nr. 4 aval 
de ponorul I 

Dâlma cu 
brazi 

13 m  1.165 m 

88 88/2105 Peștera nr. 5 aval 
de ponorul I 

Dâlma cu 
brazi 

41 m  1.165 m 

89 89/2105 Peștera nr. 6 aval 
de ponorul I 

Dâlma cu 
brazi 

12 m  1.185 m 

90 90/2105 Peștera nr. 7 aval 
de ponorul I 

Dâlma cu 
brazi 

11 m  1.165 m 

91 91/2105 Peștera nr. 8 aval 
de ponorul I 

Dâlma cu 
brazi 

12 m  1.185 m 

92 92/2105 Peștera nr. 9 aval 
de ponorul I 

Dâlma cu 
brazi 

15 m 1 m 1.165 m 

93 93/2105 Peștera nr. 1 
amonte de ponorul 
I 

Dâlma cu 
brazi 

266 m 8 m 1.160 m 

94 94/2105 Ponorul de la Valea 
Ursului 

Dâlma cu 
brazi 

18 m 6 m 1.140 m 

95 95/2105 Peștera nr.3 cu 
gheață din Cheile 
Jiului de Vest 

Dâlma cu 
brazi 

11 m 2 m 1.136 m 

96 96/2105 Peștera de la 
Câmpușel 

Câmpușel 17 m  1.160 m 

97 97/2105 Peștera nr. 11 de 
deasupra ponorului 
IV 

Dâlma cu 
brazi 

11 m  1.210 m 

98 98/2105 Peștera nr. 12 de 
deasupra ponorului 
IV 

Dâlma cu 
brazi 

15 m  1.220 m 

99 99/2105 Peștera nr. 15 de la 
confluența Scorotei 
cu Jiul de Vest 

Dâlma cu 
brazi 

118 m 2 m 1.310 m 

100 100/2105 Peștera Ursului din 
Cracul Stâna Tomii 

Dâlma cu 
brazi 

376 m 63 m 1.120 m 

101 101/2105 Peștera nr. 10 aval 
de ponor I 

Dâlma cu 
gheață 

12 m 2 m 1.160 m 

102 102/2105 Peștera nr. 11 aval 
de ponor I 

Dâlma cu 
brazi 

11 m 2 m 1.155 m 

103 103/2105 Peștera nr. 12 aval Dâlma cu 13 m 7 m 1.180 m 



 

 

de ponor I gheață 
104 104/2105 Peștera nr. 13 aval 

de ponor I 
Dâlma cu 
brazi 

13 m 2 m 1.140 m 

105 105/2105 Peștera nr. 2 
amonte de ponor I 

Dâlma cu 
gheață 

15 m 5 m 1.140 m 

106 106/2105 Peștera nr. 3 
amonte de ponor I 

Dâlma cu 
gheață 

10 m 2 m 1.145 m 

107 107/2105 Peștera nr. 4 cu 
gheață din Cheile 
Jiului de Vest 

Dâlma cu 
gheață 

11 m 4 m 1.150 m 

108 108/2105 Peștera prăbușită 
din Dalma cu Brazi 

Dâlma cu 
brazi 

40 m  1.150 m 

109 109/2105 Peștera cu Ferestră 
din Cracul Stânii 
Tomii 

Dâlma cu 
brazi 

12 m  1.100 m 

110 110/2105 Peștera ascunsă din 
Dâlma rece 

Dâlma rece 11 m  1.180 m 

111 111/2105 Peștera mare din 
Dâlma cu gheață 

Dâlma cu 
gheață 

88 m 20 m 1.310 m 

112 112/2105 Avenul mic din 
Dâlma cu gheață 

Dâlma cu 
gheață 

7 m  5 m 1.275 m 

113 113/2105 Avenul cu ferestră 
din Dâlma cu Brazi 

Dâlma cu 
brazi 

37 m 10 m 1.280 m 

114 114/2105 Peștera tunel din 
Dâlma cu gheață 

Dâlma cu 
gheață 

36 m 11 m 1.311 m 

115 115/2105 Peștera-aven cu o 
intrare din Dâlma 
cu Brazi 

Dâlma cu 
brazi 

44 m 13 m 1.280 m 

116 116/2105 Peștera cu două 
intrări din Dâlma 
cu Brazi 

Dâlma cu 
brazi 

11 m 1 m 1.280 m 

117 117/2105 Peștera-aven cu 
două intrări din 
Dâlma cu Brazi 

Dâlma cu 
brazi 

11 m 3 m 1.282 m 

118 118/2105 Peștera nr. 1 din 
Cracul Stâna Tomii 

Dâlma cu 
brazi 

52 m  1 m 1.110 m 

119 119/2105 Peștera nr. 2 din 
Cracul Stâna Tomii 

Dâlma cu 
brazi 

25 m  1.160 m 

120 120/2105 Peștera nr. 3 din 
Cracul Stâna Tomii 

Dâlma cu 
brazi 

11 m  2 m 1.120 m 

121 121/2105 Peștera CSER din 
Dâlma cu Brazi 

Dâlma cu 
brazi 

74 m 38 m 1.305 m 

122 122/2105 Peștera nr. 4 din 
Cracul Stâna Tomii 

Dâlma cu 
brazi 

12 m  1.120 m 

123 123/2105 Avenul mare din 
socul cu piatră cu 
gheață 

Stâna 
Tomii 

188 m 82 m 1.350 m 

124 124/2105 Peștera nr. 5 din Stâna 13 m  1.105 m 



 

 

Cracul Stâna Tomii Tomii 
125 125/2105 Peștera nr. 6 din 

Cracul Stâna Tomii 
Stâna 
Tomii 

12 m  1.120 m 

126 126/2105 Peștera cu două 
intrări de lângă 
peștera ursului 

Scorota dr. 33 m 5 m 1.150 m 

127 127/2105 Peștera nr. 7 din 
Cracul Stâna Tomii 

Scorota dr. 12 m  1.120 m 

128 128/2105 Peștera nr. 8 din 
Cracul Stâna Tomii 

Scorota dr. 11 m  1.125 m 

129 129/2105 Peștera cu bazin din 
Dâlma cu Brazi 

Dâlma cu 
Brazi st. 

13 m  1.260 m 

130 130/2105 Peștera Scurtă din 
Dâlma cu Brazi 

Dâlma cu 
Brazi st. 

12 m  1.310 m 

131 130/2105 Peștera Mezinului 
din Dâlma cu Brazi 

Dâlma cu 
Brazi st. 

34 m  1.290 m 

132 130/2105 Peștera cu pilier din 
Dâlma cu Brazi 

Dâlma cu 
Brazi st. 

10 m  1.150 m 

133 130/2105 Peștera Promisiunii 
din Dâlma cu 
gheață 

Dâlma cu 
gheață st. 

5 m  1.250 m 

 
Versantul stâng al Jiului de Vest între Câmpul Mielului și Valea Buta 

 

Nr. Nr. Hidro. Denumirea peșterii Localizare Dezvoltare  Denivelare  Altitudine  
1 1/2106 Avenul din Pleșa Pleșa 37 m 31 m 1.820 m 
2 2/2106 Peștera din Valea 

Buta 
Buta    830 m 

3 3/2107      
4 4/2106 Peștera cu săritoare 

din Valea Buta 
Buta  11 m  820 m 

5 5/2106 Peștera Echilibrului Buta  72 m  880 m 
6  6/2106 Peștera Diaclazelor Buta 79 m  880 m 
7 7/2106 Peștera cu lemne Uricani – 

Buta  
84 m 7 m 880 m 

8 8/2106      
9 9/2106 Peștera din fisură Valea 

Urzicarului 
15 m  1.210 m 

10 10/2106 Peștera suspendată Buta 20 m  890 m 
11 11/2106 Peștera Căpriorului Valea 

Urzicarului 
35 m 4 m 1.240 m 

12 12/2106 Peștera ascunsă Buta 14 m 2 m 890 m 
13 13/2106 Peștera de la Podul 

Urzicarului 
Valea 
Urzicarului 

73 m 15 m 1.460 m 

14 14/2106      
15 15/2106 Peștera oilor Valea 

Urzicarului 
20 m  1.200 m 



 

 

16 16/2106      
17 17/2106      
18 18/2106 Peștera de sub 

creastă 
Valea 
Urzicarului 
– Pleșa 

12 m  1.300 m 

19 19/2106 Peștera de pe valea 
Urzicarului 

Valea 
Urzicarului 

15 m 1 m 1.200 m 

20 20/2106 Avenul nr. 1 din 
Piule 

Piule  13 m 5 m 2.000 m 

21 21/2106 Avenul nr. 2 din 
Piule 

Piule  14 m 6 m 2.000 m 

22 22/2106 Peștera nr. 1 din 
Valea Urzicarului 

Valea 
Urzicarului 

11 m  1.200 m 

23 23/2106 Peștera nr. 2 din 
Valea Urzicarului 

Valea 
Urzicarului 

20 m 7 m 1.210 m 

24 24/2106 Avenul de la fag Valea 
Urzicarului 

59 m 26 m 1.240 m 

25 25/2106 Peștera nr. 1 din 
Pleșa 

Valea 
Urzicarului 

22 m 3 m 1.800 m 

26 26/2106 Peștera nr.2 din 
Pleșa 

Valea 
Urzicarului 

17 m  1.800 m 

27 27/2106 Avenul cu gheață 
din Dâlma cu brazii 
cei  vineți 

Dâlma cu 
Brazi 

70 m 55 m  1.750 m 

28 28/2106 Avenul nr. 1 din 
Piatra Albă 

Jiul de Vest 25 m 10 m 1.800 m 

29 29/2106 Avenul nr.1 cu 
gheață din Piule 

Piule  17 m 8 m 1.800 m 

 
Versantul stâng al Jiului de Vest, aval de Câmpu lui Neag 
 
Nr. Nr. Hidro. Denumirea peșterii Localizare Dezvoltare  Denivelare  Altitudine  
1 1/2107 Peștera Toplița Fețele 

Topliței 
2.150 m 28 m 833 m 

2 2/2107 Peștera Dodoconi Dodoconi 170 m  -  
3 3/2107 Peștera din Valea 

de Brazi 
Valea de 
Brazi 

1140 m 25 m 750 m 

4 4/2107 Peștera cu două 
intrări 

Valea de 
Brazi 

27 m - 750 m 

5 5/2107 Peștera din perete Valea de 
Brazi 

16 m 3 m 750 m 

6 6/2107 Peștera cu prăbușiri Valea de 
Brazi 

  750 m 

7 7/2107 Peștera hoților Valea de 
Brazi 

11 m  750 m 

8 8/21067 Peștera cu trei 
galerii 

Valea de 
Brazi 

  750 m 

9 9/2107 Peștera cu diaclază Valea de   750 m 



 

 

Brazi 
10 10/2107 Peștera din drum Valea de 

Brazi 
  750 m 

11 11/2107 Peștera cu 
Montmilch 

Valea de 
Brazi 

  750 m 

12 12/2107 Peștera cu fereastră Valea de 
Brazi 

  750 m 

13 13/2107 Peștera Calului Valea de 
Brazi 

50 m 3 m 755 m 

14 14/2107 Peștera Urșilor Valea de 
Brazi 

4480 78 m 750 m 

15 15/2107 Peștera Catedrală Valea de 
Brazi 

58 m 7 m 770 m 

16 16/2107 Peștera cu frunze Valea de 
Brazi 

14 m  785 m 

17 17/2107 Peștera supraetajată Valea de 
Brazi 

33 m 1 m 750 m 

18 18/2107 Peștera activă din 
V.B. 

Valea de 
Brazi 

200 m 10 m 745 m 

19 19/2107 Peștera cu puțuri Valea de 
Brazi 

20 m 2 m 750 m 

20 20/2107 Peștera ursului Valea de 
Brazi 

20 m  785 m 

21 21/2107 Peștera nr. 1 din 
Bulzu 

Bulzu 20 m 21 m 1.200 m 

22 22/2107 Peștera Hoților din 
Bulzu (P2) (Peștera 
Haiducilor) 

Bulzu 190 m 12 m 1.200 m 

23 23/2107 Peștera nr. 3 din 
Bulzu 

Bulzu 23 m 3 m 1.175 m 

24 24/2107 Peștera nr. 4 din 
Bulzu 

Bulzu 11 m 2 m 1.175 m 

25 25/2107 Peștera nr. 5 din 
Bulzu 

Bulzu 12 m  1.150 m 

26 26/2107 Peștera nr. 6 din 
Bulzu 

Bulzu 12 m 1 m 1.200 m 

27 27/2107 Peștera Vulpilor din 
Drăcoasa (P2) 

Drăcoasa 24 m 7 m 1.500 m 

28 28/2107 Peștera nr. 3 din 
Drăcoasa 

Drăcoasa 47 m 15 m 1.500 m 

29 29/2107 Peștera nr. 4 din 
Drăcoasa (peștera 
lui Ion Doacă???) 

Drăcoasa 10 m  1.500 m 

30 30/2107 Peștera nr. 1 din 
Bilugu (peștera de 
la conacul lui 
Hobiceanu) 

Bilugu - 
Dodoconi 

25 m 12 m  

31 31/2107 Peștera nr. 2 din Fețele  50 m  1 m 840 m 



 

 

Toplița Topliței 
32 32/2107 Peștera nr. 1 din 

Valea Ursească 
Valea 
Ursească 

12 m  900 m 

33 33/2107 Peștera cu 
microgururi din 
Valea de Brazi 

Valea de 
Brazi 

244 m 19 m 755 m 

34 34/2107 Peștera Salamandrei Valea de 
Brazi 

105 m 20 m 755 m 

35 ?/2107 Avenul din 
Dodoconi 

Dodoconi  340 m 17 m  

36 ?/2107 Podul natural din 
Dodoconi 

Dodoconi  17 m 5 m  

37 ?/2017 Peștera nr 2 din 
Dodoconi 

Dodoconi  15 m   

38 ?/2107 Peștera cu târâș Valea de 
Brazi 

44 m  755 m 

39 ?/2107 Avenul din Valea 
de Brazi 

Valea de 
Brazi 

  800 m 

40 ?/2107 Avenul nr. 2 din 
Dodoconi 

Bilugu – 
Dodoconi 

   

41 ?/2107 Avenul de la Fețele 
Topliței 

Fețele 
Topliței 

   

42 ?/2107 Calcarele din 
Păroasa 

Câmpu lui 
Neag 

   

 

Versantul stâng al Jiului de Vest, Uricani – Bulzu Buhanilor (conglomerate) 
 
Nr. Nr. Hidro. Denumirea peșterii Localizare Dezvoltare  Denivelare  Altitudine  
1 ?/2017 Peștera din Valea 

Furului 
Valea de 
Brazi 

   

2 ?/2107 Peștera nr 1 din 
Bulzu Buhanilor 

Uricani 32 m 12 m  750 m 

3 ?/2107 Peștera nr. 2 din 
Bulzu Buhanilor 

Uricani 20 m 7 m 758 m 

4 ?/2107 Peștera nr. 3 din 
Culmea Buhanilor 

Uricani 15 m - 768 m 

5 ?/2107 Peștera nr. 4 din 
Culmea Buhanilor 

Uricani 12 m - 770 m 

6 ?/2107 Peștera din valea 
Sterminos (Masa 
haiducilor) 

Sterminos   730 m 

7 ?/2107 Peștera de la Masa 
tăcerii 

Jiul de 
Vest 

11 m - 714 m 

 
 

 
 



 

 

Munții Vâlcan 
 
Versantul drept al Jiului de Vest între Câmpușel și Câmpu lui Neag 
 
Nr. Nr. Hidro. Denumirea peșterii Localizare  Dezvoltare  Denivelare  Altitudine  
1 1/2110 Avenul din 

Câmpușel 
Câmpușel   20 m 1.250 m 

2 2/2110 Peștera Jidanului Pârâul 
Jidanului 

80 m 16 m 1.150 m 

3 3/2110 Peștera cu corali Cioaca 83 m 8 m  1.220 m 
4 4/2110 Peștera cu corali nr. 

2  
Cioaca  90 m 9 m  1.225 m 

5 5/2110 Peștera  nr. 1 din 
Rostoveanu 

Valea 
Rostoveanu 

748 m 51 m  

6 6/2110 Peștera nr. 2 din 
Rostoveanu 

Uricani 432 m 48 m  

7 7/2110 Peștera Alunii 
Negrului 

Buta Sat 3.280 m 43 m 875 m 

8 8/2110 Peștera nr. 1 de la  
Alunii Negrului 

Buta Sat    

9 9/2110 Peștera nr. 2 de la  
Alunii Negrului 

Buta Sat    

10 10/2110 Peștera nr. 1 din 
Valea Negrului 
(Peștera cu Arcadă) 

Buta Sat 15 m 8 m  

11 11/2110 Peștera nr. 2 din 
Valea Negrului 
(Peștera cu 
Meandre) 

Buta Sat    

12 12/2110 Peștera de la 
Pepeniera Negrului 

Dealul 
Negru 

   

13 13/2110 Peștera nr. 1 din 
Valea Strugurului 

Struguru     

14 14/2110 Peștera nr. 1 din 
Valea Strugurului 

Struguru     

15 15/2110 Peștera cu horn Dealul 
Negru 

   

16 16/2110 Avenul de la Alunii 
Negrului 

Dealul 
Negru 

29 m 12 m  

17 17/2110      
18 18/2110 Peștera cu treaptă Dealul 

Negrului 
34 m 5 m  

19 19/2110 Gaura de Crocodil Dealul 
Negrului 

71 m   

20 20/2110      
21 21/2110      
22 22/2110 Peștera Z Dealul 19 m   



 

 

Negrului 
23 23/2110 Peștera cu gât Dealul 

Negrului 
15 m   

24 24/2110 Peștera cu 
buzunare 

Dealul 
Negrului 

13 m   

25 25/2110 Peștera cu pilieri 
din Valea Negrului 

Valea 
Negrului 

162 m 23 m 834 mm 

26 26/2110 Peștera cu horn Valea 
Negrului 

17 m  845 m 

27 27/2110 Peștera cu trei 
intrări 

Valea 
Negrului 

27 m  855 m 

28 28/2110 Peștera cotită Valea 
Negrului 

28 m  840 m 

29 29/2110 Peștera cu probușiri Valea 
Negrului 

25 m  820 m 

30 30/2110 Peștera meandrului 
dublu 

Valea 
Negrului 

21 m  820 m 

31 31/2110 Peștera îngustă Valea 
Negrului 

24 m 4 m 825 m 

32 32/2110 Peștera izbucului Valea 
Negrului 

13 m  820 m 

33 33/2110 Peștera nr 3 din 
Rostoveanu 

Rostoveanu  262 m 34 m m 

34 34/2110 Peștera nr. 4 din 
Rostoveanu 

Rostoveanu 155 m 44 m m 

35 35/2110 Peștera nr.5 din 
Rostoveanu 

Rostoveanu 54 m 40 m m 

36 36/2110 Peștera nr 6 din 
Rostoveanu 

Rostoveanu 84 m 30 m m 

37 37/2110 Peștera nr.1 vizavi 
de ponorul IV 

Cioaca 16 m  1.160 m 

38 38/2110 Peștera nr.2 vizavi 
de ponorul IV 

Cioaca 14 m 2 m 1.160 m 

39 39/2110 Peștera nr.3 vizavi 
de ponorul IV 

Cioaca 12 m  1.160 m 

40 40/2110 Peștera nr.4 vizavi 
de ponorul IV 

Cioaca 14 m 3 m 1.160 m 

41 41/2110 Peștera nr.5 vizavi 
de ponorul IV 

Cioaca 16 m  1.135m 

42 42/2110 Peștera nr.6 vizavi 
de ponorul IV 

Cioaca 14 m 6 m 1.135 m 

43 43/2110 Peștera nr.7 vizavi 
de ponorul IV 

Cioaca 15 m  1.145 m 

44 44/2110 Peștera nr. 1 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Cioaca 15 m  1.155 m 

45 45/2110 Peștera nr. 2 de la 
confluența Jiului cu 

Cioaca 35 m  1.200 m 



 

 

Scorota 
46 46/2110 Peștera nr. 3 de la 

confluența Jiului cu 
Scorota 

Cioaca 17 m 5 m 1.175 m 

47 47/2110 Peștera nr. 4 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Cioaca 12 m  1.800 m 

48 48/2110 Peștera nr. 14 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Cioaca 17 m  1.300 m 

49 49/2110 Peștera nr. 15 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Cioaca 12 m  1.155 m 

50 50/2110 Peștera nr. 16 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Cioaca 11 m  1.120 m 

51 51/2110 Peștera nr. 17 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Cioaca 19 m  1.185 m 

52 52/2110 Peștera nr. 2 din 
cheile Jiului de 
Vest  

Cioaca 15 m  1.220 m 

53 53/2110 Peștera nr. 18 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Cioaca 11 m  1.190 m 

54 54/2110 Peștera nr. 19 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Cioaca 10 m  1.180 m 

55 55/2110 Peștera nr. 20 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Cioaca 11 m  1.140 m 

56 56/2110 Peștera nr. 21 de la 
confluența Jiului cu 
Scorota 

Cioaca 13 m  1.120 m 

57 57/2110 Peștera nr.1 de la 
Pârâul rece 

Cioaca 18 m  1.150 m 

58 58/2110 Peștera nr.2 de la 
Pârâul rece 

Cioaca 12 m  1.170 m 

59 59/2110 Peștera nr.3 de la 
Pârâul rece 

Cioaca 26 m  1.160 m 

60 60/2110 Peștera nr.4 de la 
Pârâul rece 

Cioaca 14 m  1.170 m 

61 61/2110 Peștera nr.5 de la 
Pârâul rece 

Cioaca 20 m  1.160 m 

62 62/2110 Peștera nr.6 de la 
Pârâul rece 

Cioaca 18 m  1.170 m 

63 63/2110 Peștera nr.7 de la 
Pârâul rece 

Cioaca 12 m  1.155 m 



 

 

64 64/2110 Peștera nr.8 de la 
Pârâul rece 

Cioaca 20 m  1.170 m 

65 65/2110 Peștera nr.9 de la 
Pârâul rece 

Cioaca 23 m  1.170 m 

66 66/2110 Peștera nr. 1 din 
Cheile Jiului de 
Vest 

Cioaca 10 m  1.110 m 

67 67/2110 Peștera nr. 3 din 
Cheile Jiului de 
Vest 

Cioaca 30 m 1 m 1.160 m 

68 68/2110 Peștera nr. 4 din 
Cheile Jiului de 
Vest 

Cioaca 13 m 1 m 1.180 m 

69 69/2110 Peștera nr.1 din 
Dealu rece 

Dealu Rece 13 m  1.110 m 

70 70/2110 Peștera nr.2 din 
Dealu rece 

Dealu Rece 
Dealu Rece 

11 m  1.170 m 

71 71/2110 Peștera nr.3 din 
Dealu rece 

Cioaca 
Ursului 

43 m 4 m 1.185 m 

72 72/2110 Peștera cu sală din 
Cioaca Ursului 

Cioaca 
Ursului 

37 m  1.175 m 

73 73/2110 Peștera cu pod 
natural din Cioaca 
Ursului 

Cioaca 
Ursului 

21 m 3 m 1.175 m 

74 74/2110 Peștera mare din 
Cioaca Ursului 

Cioaca 
Ursului 

302 m 28 m 1.300 m 

75 75/2110 Peștera cu bolovani 
din Cioaca Ursului 

Cioaca 
Ursului 

126 m 26 m 1.280 m 

76 76/2110 Peștera cu Frunze 
din Cioaca Ursului 

Cioaca 
Ursului 

32 m  1.180 m 

77 77/2110 Peștera mică din 
Cioaca Ursului 

Cioaca 
Ursului 

14 m  1.160 m 

78 78/2110 Peștera vizavi de 
valea cu Dâlmele 
dintre Brazi 

Cioaca 
Ursului 

19 m  1.130 m 

79 78/2110 Peștera rece din 
Cheile Jiului de 
Vest 

Cioaca  33 m  1.150 m 

80 80/2110 Peștera cu trepte 
din Cheile Jiului de 
Vest 

Cioaca  55 m  1.150 m 

81 81/2110 Peștera nr. 7 din 
Rostoveanu 

Rostoveanu 145 m 59 m  

82 82/2110 Peștera lui Stanciu Rostoveanu 161 m 31 m  
83 83/2110 Peștera nr.1 din 

Cioaca Ursului 
Cioaca 
Ursului 

35 m 3 m 1.380 m 

84 84/2110 Peștera nr.1 din 
Cioaca Ursului 

Cioaca 
Ursului 

37 m 5 m 1.380 m 



 

 

85 85/2110 Peștera nr.1 din 
Cioaca Ursului 

Cioaca 
Ursului 

31 m 9 m 1.200 m 

86 86/2110 Peștera ascunsă din 
Cioaca Ursului 

Cioaca 
Ursului 

182 m 20 m 1.390 m 

87 87/2110 Peștera nr. 1 din 
Dealu Știrbu 

Valea 
Ursului 

46 m 2 m 1.360 m 

88 88/2110 Peștera nr. 2 din 
Dealu Știrbu 

Valea 
Ursului 

14 m  1.320 m 

89 89/2110 Peștera nr. 3 din 
Dealu Știrbu 

Valea 
Ursului 

11 m  1.320 m 

90 90/2110 Peștera nr.1 amonte 
de conflunța Văii 
Știrbu cu Jiul de 
Vest 

Afluent de 
dr al Jiului 
de Vest 

17 m 3 m 1.230 m 

91 91/2110 Peștera nr.2 amonte 
de conflunța Văii 
Știrbu cu Jiul de 
Vest 

Afluent de 
dr al Jiului 
de Vest 

14 m  1.220 m 

92 92/2110 Peștera nr. 4 din 
Cioaca Ursului 

Cioaca 
Ursului 

47 m  1.210 m 

93 93/2110 Peștera nr. 5 din 
Cioaca Ursului 

Cioaca 
Ursului 

15 m  1.220 m 

94 93/2110 Peștera suspendată 
din Cioaca Ursului 

Cioaca 
Ursului 

19 m  1.215 m 

95 95/2110 Peștera stupată din 
Cioaca Ursului 

Cioaca 
Ursului 

11 m 3 m 1.210 m 

96 96/2110 Ponorul din Cioaca 
Ursului 

Cioaca 
Ursului 

13 m 1 m 1.185 m 

97 97/2110 Peștera nr. 2 din 
Cioaca Ursului 

Cioaca 
Ursului 

11 m 3 m 1.070 m 

98 98/2110 Peștera cu săritoare 
din Cioaca Ursului 

Cioaca 
Ursului 

14 m 2 m 1.270 m 

 11/82/2110 Sistemul Peștera cu 
meandre – Peștera 
lui Stanciu 

Rostoveanu 
dr.  

783 m 32 m m 

 ?/2110 Peștera Ursoaicei Pârâul 
Ursului 

 m m  m 

 ?/2110 Avenul Ursoaicei Pârăul 
Ursului 

   

 
Versantul drept al Jiului de Vest între Câmpu lui Neag și Valea Tusu  
 
Nr. Nr. Hidro. Denumirea peșterii Localizare Dezvoltare  Denivelare  Altitudine  
1 1/2111 Peștera de gheață 

din Valea de pești 
Valea de 
pești – 
Arcanu  

 m  m   940 m 

2 ?/2111 Peștera din pârâul 
Valea de pești 

Valea de 
pești – 

   



 

 

Arcanu  
3 ?/2111 Peștera lui Inczi  Valea de 

pești – 
Arcanu 

 m  m  m 

4 ?/ 2111 Peștera din Valea 
Seacă 

Valea de 
pești – 
Arcanu 

11 m m m 

5 ?/2111 Peștera de la 
Stânconi 

Bilugu – 
Șigleu  

15 m 6 m m 

6 ?/2111 Peștera Haiducilor Bilugu – 
Șigleu   

   

7 ?/2111 Peștera de la 
Mârșevoni 

Valea de 
Brazi 
(vechiul 
funicular) 

m m m 

8 ?/2111 Peștera Murgului Arsa 
(Dinoni) 

20 m m  

9 ?/2111 Peștera din perete Arsa 56 m 5 m m 
10 ?/2111 Peștera din pârâu Valea Arsa    
11 ?/2111 Peștera cu găleți Uricani – 

Valomir  
34 m 4 m m 

12 ?/2111 Peștera cu activ Uricani – 
Valomir  

9 m m m 

13 ?/2111 Peștera nr. 1 din 
Valomir 

Uricani – 
Valomir 

30 m m m 

14 ?/2111 Peștera nr. 2 din 
Valomir 

Uricani – 
Valomir 

12 m m m 

15 ?/2111 Peștera dintre 
funiculare 

Mina 
Uricani 

11 m   

16 ?/2111 Peștera din Fața 
Bulzului 

Uricani    

17 ?/2111 Peștera din Bulzu 
Feciorilor 

Uricani    

18 ?/2111 Peștera din Bulzi Uricani    
 

 
Peștera din Piatra Topliței 



 

 

 
Cele mai importante peșteri din Orașul Uricani 

Peșterile din Retezatul Mic (Calcaros) ocupă un loc aparte în peisajul carstic 

românesc. Așezate la altitudini medii spre înalte, destăinuie prin indicii ascunse fireasca lor 

geneză, particularizată de geneza Retezatului însuși, ale cărui taine subterane rivalizează fară 

doar și poate cu splendoarea reliefului exterior. 

Peșterile descrise în cele ce urmează nu sunt amenajate touristic, au lungimi peste 

medie și un grad de dificultate ridicat, excepție făcând doar Peștera Liliecilor din Dodoconi și 

Peștera Mulgului. Vizitarea lor trebuie făcută cu echipament speologic adecvat și cu pregatire 

prealabila a explorarii subterane. 

 
Peștera Zeicului 
Peștera Zeicului se află în Munții Retezat, la ieșirea din Cheiel Scorotei, pe râul Jiul de 

Vest, în apropiere de localitatea Câmpu lui Neag, la altitudinea de 1260 m . 

Peștera Zeicului, situată pe teritoriul Parcului Național Retezat, a fost 

declarată rezervație naturală speologică de categoria a III-a deoarece prezintă o mare varietate 

de formațiuni stalagmitice și un bogat material paleontologic.   

 

Peștera a fost inclusă în Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate Publicat în Monitorul 

Oficial al României nr. 152 din 12 aprilie 2000, în Anexa Nr. I - Zone naturale protejate de 

interes național și monumente ale naturii, la nr. crt. 2.496, cu suprafața de 1 ha.   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Retezat
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Jiul_de_Vest
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Jiul_de_Vest
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpu_lui_Neag,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Na%C8%9Bional_Retezat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezerva%C8%9Bie_natural%C4%83


 

 

Peștera Zeicului era cunoscută în prima ei porțiune, de localnici, ca loc de adăpost 

pentru turme. Se spune că ea a slujit și ca ascunzătoare pentru haiducii lui Zeicu, fapt întărit 

prin descoperirea în peșteră a unor flinte ruginite.  După prima sală se află un horn, înalt de 

12m, continuat cu o sală cu multe concrețiuni, în care sau găsit și urme de Ursus 

spelaeus (ursul de cavernă). Din această sală se deschide și gura unui puț cu o adâncime de 48 

m, în care se află o stalactită de peste 12 m înălțime, una din cele mai mari din țară.   

 

Această peșteră poartă numele haiducului Zeicu, foarte bine cunoscut pe aceste 

meleaguri. Lui sunt atribuite urmele de locuire umană din prima sală ușor accesibilă. Intrarea 

peșterii este destul de mare și după prima sală urmează un horn, înalt de 12m. După depășirea 

hornului se ajunge într-o sală cu multe concrețiuni. Tot aici sau găsit și urme de Ursus 

Spelaeus, ursul de cavernă. Din această sală se deschide și gura unui puț cu o adâncime de 

48m. Cei care coboară această verticală pot admira o stalactită de peste 12m înălțime, poate 

una dintre cele mai lungi din România. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Haiduc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ursus_spelaeus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ursus_spelaeus


 

 

 

Peștera cu corali 
Peștera cu Corali se află în Munții Vâlcan, în judetul Hunedoara, la o distanță de 12 

kilometri de localitatea Câmpu lui Neag și se află în fața Văii Scorotei, pe versantul drept al 

Scocului Mare. Din dreptul confluenței Jiului de Vest cu râul Scorota se urcă pe versantul 

drept al Jiului, printr-o zonă de tufișuri dese și copaci izolați ce acoperă versantul culmii 

Cioaca. Diferența de nivel este de 110 m. Altitudinea absolută este de 1000 m. 

Peștera a fost descoperită în anul 1970 de către membri ai clubului de speologie 

„Focul Viu” din București, sub culmea Cioaca din Munții Vâlcan, iar în 1972 a fost declarată 

rezervație speologică și închisă accesului publicului. Vizitarea normală a peșterii durează 

aproximativ o oră, fiind necesare salopetă, cască de protecţie, surse duble de lumină. Nu se 

recomandă vizitarea în grupuri mai mari de patru persoane. Peştera este formată de un vechi 

drenaj de versant, care a lărgit prin dizolvare o litoclază locală. Este o galerie unică, lungă de 

83 de metri, fără ramificaţii. 

 

Peștera este una liniară, fosilă și descendentă cu o lungime de 83 de metri. Intrarea 

oferă acces într-o galerie înaltă de 2–4 metri, cu lățimi de 5–8 metri. Aceasta se îngustează la 

1 metru, într-un punct numit Altarul. Planșeul este acoperit cu blocuri desprinse din tavanul 

peșterii. După ce se parcurg 50 de metri se coboară o săritoare de 5 metri. La baza acesteia 

începe Sala cu Coralite cu o înălțime de 5–7 metri și o lungime de 30 de metri, fiind o 

porțiune bogată în coralite, dar și numeroase stalactite și stalagmite perlate, crustele şi 

draperiile cu coralite justifică efortul de a fi venit până aici. 

https://www.gohunedoara.com/
https://www.gohunedoara.com/wp-content/uploads/2020/04/Uricani_poza_Page_39_Image_0005.jpg


 

 

Condițiile prezente în peșteră au fost ideale pentru dezvoltarea coralitelor și 

clusteritelor. Acestea au forme și culori diferite, ce variază de la alb translucid la roșu-maron. 

Deși a fost distrusă în mare parte de vizitatori, rezervația prezintă multe urme ale 

numeroaselor concrețiuni (clusterite, stalactite, draperii și cruste). 

 

Cu toate măsurile de protecţie luate de-a lungul timpului, peştera a fost victima unor 

acte de vandalism, pierzând câteva dintre podoabele sale de preţ. În peşteră s-au realizat şi 

două filme documentare (1971 şi 1980), precum şi cercetări de biospeologie. 

 

 

 



 

 

Peștera Dâlma cu Brazi 

 

Peştera Dâlma cu Brazi este situată pe versantul stâng al Scocului Mare în bazinul 

superior al Jiului de Vest, la o altitudine de cca 150 m faţă de DN  66A şi la 1200 m altitudine 

absolută, în dreptul confl uenţei Scocului Mare cu Pârâul Jidanului. 

Intrarea peşterii, de formă triunghiulară deşi relativ mare (3 x 2 m), este bine mascată, 

se găseşte relativ greu şi este strajuită de un pâlc de brazi de unde şi denumirea peşterii. 

Principala difi cultate în vizitarea acestei peşteri o constituie găsirea intrării, în rest, 

exceptând porţiunea îngustă “La Strâmtoare”, ea poate fi parcursă comod. Durata normală a 

vizitei este de 2 ore. Ca echipament sunt necesare (în perioadele umede – pentru traversarea 

Bazinului Mare) cizme de cauciuc lungi şi surse duble de lumină. 

Este o peşteră formată dintr-o galerie principală şi o ramificaţie, totalizând 226 m. 

Galeria principală este largă de 3 – 5 m şi înaltă de 3 până la peste 10 m. Spaţiul se lărgeşte 

spre nord până la Sala Bazinului Mare, numită astfel datorită lacului temporar cantonat într-o 

depresiune a planşeului, lac care se formează în perioadele umede şi poate ajunge până la 1 m 

adâncime. 

Lacul împreună cu grupurile de speleoteme din clasa stalagmitelor şi scurgerilor 

calcitice de pe marginea lui – printre care şi un frumos stalagmit înalt de 2 m – confera locului 

un farmec deosebit, turiştii fotografi putând realiza aici imagini inedite. 

 

Tronsonul Sălii Bazinului Mare mai continuă 20 m spre nord şi se închide într-o fisură 

impenetrabilă, la Fundatura de Argilă. 

Spre sud-vest porneşte o ramificaţie – o galerie ascendentă, concreţională care în 

punctul “La Strâmtoare” obligă la o adevarată “gimnastică” speologică pentru trecerea spre 



 

 

porţiunea terminală. Stalactitele şi stalagmitele, ca şi crustele calcitice bogate oferă şi aici 

subiecte fotografice deosebite. 

Prezenţa în acest loc a osemintelor de Ursus Spelaeus dovedeşte că morfologia galeriei 

s-a schimbat mult în ultimele mii de ani, de când marele carnivor a călcat pentru ultima dată 

aici. 

Dispoziţia în plan a galeriilor ne îndreptăţeşte să presupunem că Sala Bazinului Mare a 

reprezentat punctul de confluenţă a două ape: prima, venind pe “La Strâmtoare”, prin galeria 

laterală, dinspre versant, cealaltă reprezentând un izvor din profunzimea masivului. Cele două 

ape mergeau apoi spre sud, ieşind prin actualul portal. 

Între cele peste 500 de peşteri cartografiate acum în zonă, Dâlma cu Brazi a fost 

printre puţinele cunoscute şi menţionate în lucrări mai vechi. În 1929 P.A. Chappuis şi A. 

Winkler au colectat faună subterană şi au făcut o prima schiţă a peşterii. Cercetările de 

biospeologie au fost continuate de speologii din Bucureşti în 1957, iar în anul 1971 C. Goran 

realizează planul complet al cavităţii. 

 

 

 



 

 

 

Peștera nr. 5 de deasupra ponorului 

O peștera dificilă, cu două dezvoltări din care una promite mult, se află la doar câteva 

sute de metri distanță de Valea Jiului de Vest. Urcușul presărat cu zone de grohotiș și pante de 

hiking este o încercare, mai ales că este nevoie de echipament TSA pentru explorarea 

avenului. O intrare verticala de mărimi relativ mari (8 x 6m) care începe cu o verticală de – 8 

m ne duce într-o sală mare cu resturi de materiale organice (bușteni, frunze moarte), procese 

de încaziune și multe diverticule cu continuări unele încă necunoscute. Aici, gheața se 

păstrează o mare parte a anului, datorită dispunerii intrării, totuși nu este o gheață perena. Pe 

galeria principală de acces la un moment dat ne întâlnim cu o alta galerie cu dispunere 

predominant verticală, ce se continuă de la intersecția cu galeria orizontală de acces cu un puț 

cu grohotis și respectiv cu un horn – clopot. 

 

Accesul în put este periculos, grohotișul generând mari neplăceri la coborâre. Puțul 

este puternic fracționat și prezinta zone de strâmtoare urmate de lărgiri în a pic (clopot). 

Terminusul este situat sub nivelul Jiului de Vest, fiind o posibilă intrare în sistemul Cerna – 

Jiu.  

Hornul are o dezvoltare de cel puțin 20 de metri, și deși a fost pitonat pentru escaladă 

pe acești 20 de metri, încă promite un posibil etaj superior, fosil. 



 

 

Aici a fost identificată posibila prezentă a unei colonii de lilieci în hibernare, lucru ce 

va fi cu siguranță constatat la viitoarele ture de escaladă în horn. 

 

Mergând în continuare pe galeria orizontală, ajungem la o zonă frumos concreționată, 

îngustată pe alocuri, iar în sala terminală are un frumos baldachin. 

Peștera nu are o dezvoltare mare, dar morfologia complexa, dezvoltarea pe verticală și 

prezența animalelor cavernicole fac din acestă peșteră un adevărat minilaborator. 

 

 



 

 

 

Avenul din Stâna Tomii 

Retezatul Mic reprezintă, alături de Piatra Craiului, una din puţinele arii ale Carpaţilor 

româneşti unde ar fi posibil să se fi dezvoltat un carst alpin de tip clasic. Reţeaua de drenaj 

subteran identificată în mod cert, prin trasări, pune în legătură două bazine hidrografice 

distincte: cel al Jiului de Vest şi cel al Cernei, dispunându-se între altitudinile de 1.390 m 

(ponorul văii Scorota, tributară morfologic Jiului) şi 700 m (marele izbuc din care ia naştere 

râul Cerna). Privind însă strict morfologic, zona carstică aferentă bazinului Jiului se extinde 

între 2.080 m altitudine (Vârful Piule) şi cca. 1.020 m (cele mai coborâte aflorimente de 

calcar din talvegul Jiului, în amonte de Câmpul Mielului), cote care marchează limitele 

posibile de dezvoltare a unor cavităţi penetrabile pentru om. 

 

Avenul din Stâna Tomii este situat pe un picior al Muntelui Piule, la aproximativ 1700 

m altitudine, la marginea unui mic platou, lângă un pâlc de brazi, de sub care începe un 

versant abrupt care coboară până la Câmpu Mielului. Locul se cheamă Stâna Tomii după o 

fostă stână. Intrarea are o formă de pâlnie turtită, lateral, pe care se poate coborî 5 – 6 m, 

printre tufişuri, până la buza unui puţ.  



 

 

O piatră aruncată, cade secunde întregi à pic, iar apoi se aud ricoşeuri dese. Este un puț 

imens, greu abordabil, cu o lungime de 131 m, fiind cea mai mare verticală a pic (verticală 

nefracționată) din România. 

 

 
Avenul de la Stâna Tomii nu este recomandat turiștilor pentru a fi vizitat. Vizitarea 

acestuia necesită pregătire și cunoștiințe din domeniul speologiei și salvapeo. 

 



 

 

Peștera nr. 4 din Cheile Scorotei 

Deși accesul la intrarea acestei peșteri este facil, puțini au fost aceea care au explorat 

peștera în întregime. Un vestibul mare ne conduce pașii spre poartă, dupa trecerea căreia 

galeria se îngustează, dând într-o sala mare. De aici pașii te poartă spre buza unui puț de 27 m. 

Pentru speologii experimentați, traversarea pe langă put se poate face cu o mână curentă, dar 

galeria orizontală se închide. În baza puțului se gasește un depozit paleontologic uriaș, unde 

cercetătorii au găsit un schelet complet de Ursus Spelaeus, dar și alte animale preisorice ce și-

au găsit sfârșitul aici, amintind dintre acestea leul de peșteră, jderul fosil (Gulo gulo) și alte 

animale ale căror oase au fost descoperite în put. Din păcate acest depozit a fost vandalizat de 

căutătorii de cranii/comori care au răvășit acest depozit paleonologic, considerat până de 

curând cel mai mare din sud-estul Europei.  

 

Interesantă este dispunerea unui strat de calcit peste depozit, fapt ce atesta și cu 

ajutorul căruia se poate determina (prin măsurători) vârsta minimă a depozitului. Deși nu se 

mai vede nici o continuare, un târâș anevoios ne duce spre o galerie ascendentă, unde pot fi 

admirate câteva stalagmite – lumânare de înălțimi impresionante. Sala se termină cu o 

scurgere parietală care inchide o posibilă galerie ascendentă. Frumusețea acestei peșteri rezidă 

din stratul de oase din baza puțului, care continuă să arate potențialul de cerecetări 

paleontologice ce pot fi efectuate aici.  

 



 

 

 

Peștera Alunii Negrii 
Dupa cum o descria un cercetator de la Institutul de Speologie Emil Racovita – ”o 

peșteră împuțită”, o peșteră cotată drept una din cele mai labirintice peșteri ale României, 

alături de Peștera Urșilor din Valea de Brazi. Peștera are intrarea în apropierea DN 66A, dar 

în pofida acestui fapt, ea nu a fost vizitată de turiști sau localnici aproape deloc. 

Localizată într-o pădure deasă și întunecoasă de fag și aluni, intrarea ce continuă cu 

câteva meandre încă de la început au fost de natură de a stârni panică în rândul celor 

neavizați. Intrarea este orizontală, ca de altfel întreg cavernamentul. Deși sunt puțuri 

numeroase, din cauza supraetajării și a structurii labirintice, nu este nevoie de echipament 

TSA, puțurile putând fi ocolite prin folosirea altor galerii pentru accesul în fundurile de puț. 

Curentul de la intrare este de câțiva metri pe secundă (demonstrând de la primii pași 

anvergura cavernamentului) și poate stinge lămpile cu carbid, făcând pe porțiunea vestibulară 

înaintarea anevoioasă. Curentul de la intrare se menține tot timpul anului, nefiind afectat de 

ciclicitatea temperaturii și a presiunii atmosferice de la exterior. 

 

La un moment dat peștera începe să se ramifice și parcă nu se mai oprește din 

ramificat. Galeriile puternic meandrate și etajate, intersecțiile de 4, 5 sau chiar 7 galerii, 



 

 

târâșurile alternate cu zonele lungi de galerie orizontală derutează chiar și pe cei mai 

experimentați exploratori. Utilizarea unui fir – ghid în această peșteră, deși nu e scufundată, 

este pe deplin justificată. 

După trecerea de labirint, urmează un sector activ unde a fost semnalată prezență unei 

mari colonii de lilieci. Peștera este puțin concreționată, în schimb are foarte multe forme de 

coroziune, având în unele locuri meandre etajate cu înalțimi mai mari de de 15 metri. 

  

 

 



 

 

 

Peștera de gheață din Valea de Pești 
Peștera cu Gheață din Valea de Pești este una din peșterile cele mai cunoscute din 

zona Valea de Pești - Arcanu. Având un portal (intrare) destul de mare, ea a fost cunoscută 

din vechime atât de catre localnici cât si de către turiști datorită stratului de gheață ce persistă. 

Turiștii vin adesea la acestă peșteră și se aventurează destul de adânc în ea pe galeria 

principală, ușor descendentă, deoarece îi interesează doar gheața ce se formează aici și se 

menține tot timpul anului. 

În realitate peștera este mult mai mare ca dezvoltare și are o serie de intrări si 

diverticule întortocheate, unele pline cu gheață, altele păstrând urme de nivație. În această 

peșteră există și o colonie de hibernare mică de lilieci, într-un horn – clopot din zona 

vestibulară. 

Peștera este puțin concreționată și relativ ușor de parcurs. Anumite sectoare mai 

înguste necesită înaintare în ramonaj, dar echipamentul TSA nu este necesar. 

Se recomandă evitarea zonelor unde gheața acoperă podeaua galeriei, deoarece există riscul 

alunecării. 

 

Remarcabile aici sunt însă formele de scurgere, prelingere etc formate din gheață, care au o 

dinamica specifică de-a lungul anului: stalactite, stalagmite, coloane de gheață de înălțimi 

destul de mari pot fi găsite aici în special în perioada Decembrie – Iunie. 

Din păcate, datorită popularității, pereții peșterii sunt inscripționați în mai multe locuri 

de turiștii care nu cunosc nocivitatea acestor practici pentru ecosistemul format de peștera și 

viețuitoarele ei. 



 

 

 

Peștera lui Inți 
Peștera lui Inți este o descoperire de dată relativ recentă, ea nefiind încă declarată la 

Institutul de Speologie Emil Racoviță și nici cartată integral. 

Inți, un speolog al Văii Jiului, a găsit, în 1997, o superbă peșteră în munții Vâlcan, 

căreia colegii i-au dat numele său. De atunci, peștera, închisă de privirile turiștilor printr-o ușă 

metalică ce a fost montată de speologi pentru a proteja peștera, este explorată cu mare plăcere 

atât de amatori, cât și de speologi profesioniști. 

Situată în Valea de Pești, cavernamentul începe cu o intrare îngustă, inchisă de Clubul 

de Speologie Rhinolophus, după care urmează un sector de galerii frumos concreționate, 

caracteristica principală a lor fiind albul imaculat al pereților. 

  

Urmează un rând de săli înalte, frumos concreționate cu draperii mari, stalagmite de 

tip mamelon, discuri, stalagmite lumânare, domuri stalagmitice sunt doar câteva din 

frumusețile acestei porțiuni. 



 

 

De aici peștera continua într-o parte spre activ, unde s-au găsite urme ale ursului de 

peșteră, și unde se găsesc calcare cu intruziuni de sisturi friabile. Peștera își pierde aici din 

frumusețe și se ajunge în final la un sifon care merită explorat. 

 

În cealaltă parte a peșterii urmează o zonă care se îngustează, iar în capătul acesteia se 

găsește, după un târâs istovitor Sala Comorii, o saliță mică, care a fost inundată și care 

prezintă frumoase urme de concreționare de tip geode, un brâu de cristale de calcit, stalactite 

și stalagmite, microplanșee suspendate, o adevărată galerie în miniatură. Aici nu pot intra mai 

mult de două persoane, iar aerul se termină destul de rapid, așa că vizitarea acestei săli este 

limitată. Peștera are o dezvoltare totală de mai mult de 2.000 m. 

 



 

 

 

Peștera din Piatra Topliței 
O adevarată capodoperă a naturii, această peșteră s-a păstrat aproape intactă datorită 

importanței sale economice pentru zonă, captarea de apă de la gura inferioară a  peșterii 

(aceasta fiind o peșteră debitoare) alimentează cu apă potabilă comunitățile din împrejurimi. 

Fiind protejată, are la intrare o poartă de metal, după care începe un povârniș destul de 

alunecos, care se domolește într-o sală mare unde se pot admira scurgeri aurii roșiatice 

preovenite probabil de la prezența oxizilor de fier din masa calcaroasă, de unde îi vine și 

celalalt toponim, Peștera de Aur.  

Peștera continua liniar, pe o lungă diaclaza care constituie etajul fosil al peșterii. În 

capătul acestei diaclaze, după câteva mici lacuri care se pot ocoli pe o potecă amenajată 

precar pe deasupra nivelului apei, se ajunge într-o zonă de strâmtori, unde se urca în altitudine 

față de nivelul galeriei fosile. De aici se găsesc atât intrări spre etajul activ, unde după cateva 

sute de metri galeria se sifonează, iar în sus mai sunt cateva subetaje fosile de unde se ajunge 

în terminus, într-o galerie de tip fund de sac. 

Tot în etajele fosile se pot admira microgururi cu cristale, un mare gur de peste 8 metri 

diametru (cel mai mare din tara) îmbracat în cristale și coralite. De asemenea, iubitorii 

fotografierii speleotemelor rare pot găsi aici într-un mic bazinet, la capatul unui tub incalcit si 

anevoios, un superb nufăr de peșteră. 

 
În continuare, galeria principală interceptează în mai multe puncte pârâul subteran ce 

curge 4 m mai jos şi care este penetrabil pe câteva porţiuni scurte. Din loc în loc găsim 

acumulări de argilă în adânciturile cărora s-au format gururi. Porţiuni bogat concreţionate, 

în afară de cea aflată la început, se găsesc după 250-300 m şi apoi la 400 m de la intrare. 



 

 

În unul din etajele fosile superioare se găsește o frumoasă galerie (160 m) cu aragonite 

și multe gururi căptușite cu cristale de calcite. 

 

În galeria activă, înaintea sifonului terminal se află o superb curgere parietală ce 

maschează accesul spre câteva etaje fosile frumos concreționate: Galeria Macaroanelor, 

Galeria de Cristal, Galeria Liliecilor – loc în care am descoperit o mare colonie de lilieci, fapt 

ce ne-a dus cu gânul la posibila intrare a acestora prin Avenul din Piatra Topliței. 

Frumusețea peșterii din Piatra Topliței este dată de culoarea roșcată a speleotemelor, 

iar în partea necartată de puritatea aragonitelor și a cristalelor de calcite. 

Peștera are o lungime de 2.150 m (cartată), dar galeriile descoperite în zona sifonului 

fac ca această peșteră să fie un obiectiv important privind cartarea și realizarea unei noi hărți. 

 



 

 

Peștera Liliecilor din Dodoconi 

Poate peștera cel mai ușor de vizitat din orașul Uricani. 

Este o peșteră înaltă, cu o lungime de 170 m, ce o face vizitabilă de către orice turism, 

cu condiția să nu distrugă speleotemele, să nu deranjeze familiile de lilieci, să nu facă focul în 

gura peșterii – aceasta fiind un portal imens, și să nu lasă mizerii. 

 

Farmecul acestei peșteri constă în faptul că se află inclusă în Poteca turistică tematică 

”Traseul Liliecilor” cu plecare de la Cascada Firizoni, Culmea Dodoconi, Peștera Liliecilor, 

Portalul din Dodoconi, Sorburile din Culmea Bradului, Peștera Catedrală și Cheile Valea de 

Brazi.  

 



 

 

Peștera Urșilor din Valea de Brazi 

Primele cercetări speologice în Cheile Valea de Brazi au început în anul 1977, de către 

Clubul de Speologie Proteul din Huinedoara. Fiind o zonă nou explorată, speologii au 

descoperit în acestă zonă peste 20 de peșteri, printre care și Peștera Urșilor și Peștera din 

Valea de Brazi  

 

 

Peștera Urșilor din Valea de Brazi, alături de Peștera Aluni Negrii sunt consiberate 

cele mai labirintice peșteri din România. 

Intrarea în peșteră se află situată lângă drumul forestier ce străbate Cheile Valea de 

Brazi (Bradului) pe Valea cu avcelaș nume, până la Troița Eroilor de pe muntele Tulișa.  

Cheile au o lungime de aproximativ 500 m și o înălțime de aproximativ 150 m. 

Peștera Urșilor este o peșteră fosilă, dezvoltată pe mai multe nivel, având o lungime de 

peste 4.000 m și un grad ridicat de dificultate, datorită celor două labirinturi aflate în etajul 

superior (Labirintul Mic) și cel inferior (Labirintul Mare). 

Tot în acestă peșteră se găsesc mai multe depozite de oase (Ursus Spelaeus) și 

importante grupuri de lilieci ce aparțin aceleiaș colonii. 



 

 

 

Vizitarea peșterii este recomandată doar cu un ghid, bun cunoscător al peșterii, 

deoarece exită riscul rătăcirii în labirinturile  existente, fiind necesar echipament TSA. 

În schimb în apropierea Peșterii Urșilor se află la scurtă distanță mai multe peșteri de 

mici dimensiuni, ce pot fi vizitate, având și un grad de dificultate ușor:  

- Peștera Catedrală – aflată la aproximativ 30 m deasupra Peșterii urșilor. Este o peșteră 

ușoară cu o lungime de 50 m și cu mai multe intrări, una fiind principală și ușor 

accesibilă din ”Poteca turistică tematică Traseul Liliecilor”, celelalte intrări ale peșterii 

putând fi considerate ferestre deoarece au dimensiuni mai mici; 

- Peștera Calului – se află în dreapta peșterii Urșilor la o distanță de 40 m, fiind format 

doar dintr-o galerie înaltă cu o lungime de aproape 50 m. 

 



 

 

 

Peștera din Valea de Brazi 
 

 

Ușor de localizat datorită faptului că se află față în față cu peștera Urșilor din Valea de 

Brazi, chiar sub o impresionantă și imensă surplombă.  

Este o peșteră fosilă ce se desfășoară pe trei niveluri având o lungime de 1.150 m, 

format dintr-un imens labirint în care greu te poți rătăci. 

Vizitele efectuate de numeroși turiști au lăsat pe pereții peșteri amintiri urâte sub 

formă de scrijelituri și vopsea. 

Peștera nu are speleoteme, dar are un grad de dificultate mediu, având căteva săritori, 

hornuri și chiar un puț de 24 m ce duce în etajul inferior, dar care poate fi fentat printr-un târș 

pe o galerie descendentă.  

 



 

 

Peștera din Perete și Peștera Murgului 

Aflate pe valea pârâului Arsa, după cătunul Dinoni, în micile chei cu acelaș nume, au 

fost dealungul timpul loc de retragere și apărare a populației locale (momârlanii) din calea 

turcilor adalai, de la Ada-Kale, ce veneau pe Valea Cernei și invadau regulat zona de Vest a 

Depresiunii Petroșani. 

Peștera din perete se află situată la jumătatea cheilor, la o înălțime de aproximativ 40 

m de drumul forestier, are 2 intrări ce sau format prin rupere unui bloc de stâncă, astfel 

trasformând peștera într-o fortăreață. Există o galerie lungă de aproximativ 20 de metri, în 

care se află un lac lung de 10 m, traversarea peșterii realizându-se doar prin ramonaj pe cei 

doi pereți. La finalul peșterii se află o frumoasă curgere parietală și un gur cu apă limpede de 

aproximativ 1 m ce seamănă izbitor cu un havuz suspendat. 

Peștera Murgului se află localizată la 100 m de peștera din Perete. Este o cavitate 

format dintr-o sală uriașă, unde localnicii își adăposteau animalele când erau atacați de turci. 

În ambele peșteri s-au găsit urme de locuire din perioadă medieval, ceea ce dovedește 

că erau folosite ca adăpost. 

În prezent, datorită creșterii abundente a vegetației, cele două peșteri sunt greu de 

găsit, pentru vizitarea lor recomandăm ghid turistic cunoscător al zonei. 

În Cheile Arsa se mai află 6 peșteri de mici dimensiuni (10 m) și o pesteră de 

aproximativ 40 m paralelă cu pârâul, inundabilă la fiecare creștere de debit, iar după 500 de 

metri de la parcungerea cheilor întâlnim Cascada din Arsa, o cădere de apă de aproape 15 m. 

    



 

 

 

Peștera cu găleți din Cheile Valomir 

Cheile Valomir sunt situate pe pârâul cu acelaș nume, important debitor al Jiului de 

Vest, locul în care acest pârâu a străpuns și modelat falia de calcar formând niște chei mici 

sub formă de faleze. Existența acestor faleze a făcut posibilă trasarea și amenajarea mai 

multor trasee de escaladă, zona Valomir fiind locul de antrenament și escaladă al sportivilor 

din orașul Uricani și împrejurimi, dar și un important loc de evenimente sportive. 

În aceste chei se află câteva peșteri de mici dimensiuni dintre care cea mai cunoscută 

este Peștera cu găleți. Are acest nume datorită faptului că în trecut se exploata piatra de calcar 

pentru producerea varului și mai multe utilaje au fost ai abandonate. 

 

Peștera cu găleți din Cheile Valomirului are 3 intrări și o lungime de aproape 35 m, 

poate fi parcursă în proporție de 50 % fără lumină și nu are speleoteme. 

Este un loc bun de refugiu în caz de vreme nefavorabilă șă ploiasă.  În prezent, peștera 

a fost amenajată ca refugiu de vară de către un iubitor al naturii. 

În apropiere se mai află două peșteri de lungimi mici (30 m) dar bogate în speleoteme 

– stalactite, stalcmite și coralide peșteră. 

Pe falezele de calcar de pe versantul stâng se află Peștera lu bătrânu Lucă (L=9 m), 

peșteră suspendată la 20 m înălțime, despre care se povestește că un locuitor din zonă în 

perioada primului război mondial s-ar fi urcat la acestă peșteră unde stătea ascuns și împușca 

soldații nemți care se plimbau pe vale sau care erau la vânătoare. 

 

 

 



 

 

 

Peștera Ursoaicei din Cioaca Ursului 

Hațisul pădurii și panta grea pe care se urca din pârâul Ursului sunt adversari 

redutabili pentru speologii ce vor să ajungă în această peșteră, o peștera dealtfel foarte 

interesantă, cu morfologie complexă, una din peșterile cu devoltare relativ mare din zona unde 

se pot întâlni urmele ursului de cavernă. 

Intrarea orizontală ajunge la o mare sala – prăpastie. Un rapel de -10m ne duce spre 

centrul sălii, de unde putem merge spre mai multe continuări. Una din cele mai intersante săli 

la care se poate ajunge din Sala Mare este Sala de Ciocolată, unde argila are zone cu peste 1,5 

metri grosime, fiind necesar ajutorul unui coechipier pentru a străbate și unde riscul de a 

rămâne înțepenit sau fara cizme în picioare este destul de mare. 

În spatele barierei de argilă se pot admira numeroase microgururi pe un planseu alb ce 

contrastează cu argila roșie. 

Celelalte două galerii, desi ambele sunt predominant verticale, contrastează puternic:  

-  prima este un povârniș de montmilch alb pe care se coboară numai cu 

echipament TSA, pentru a ajunge la terminusul situat la peste 60 metri diferență de nivel de 

intrare;  

-  iar cea de-a doua nu necesită coardă, având foarte mult grohotiș, prabușiri și 

doar câteva săritori. Aici se găsesc și oase de urs de peștera, din care cațiva doritori certați cu 

regulile speologiei au luat o parte și le-au dus spre intrare. 

Spectaculoase în aceasta peștera sunt niște mici gururi unde pasionașii de speleoteme 

rare pot admira și fotografia perlite de bazin, complet independente de mărimi diferite, până la 

mărimea unei bile de biliard. 
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