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“Lumea subterana” a 
carstului reprezinta, fara 
îndoiala, principala atractie a 
tuturor celor care practica 
speologia. Si tot, fara îndoiala, 
nu o singura data, rasplata 
numeroaselor sacrificii pe care 
le fac ca sa ajunga acolo este 
frumusetea si uneori bogatia 
fara egal a infinitelor forme sub 
care li se ofera privirilor 
înmarmurite extraordinara 
varietate a speleotemelor. 

Sunt mai putini însa, cei 
care stiu ca plecând de la cele 
mai opulente si pâna la cele mai 
obscure depuneri, ele reprezinta 
un inegalabil material informativ 
privind evolutia geologica, 
paleogeografica si paleo-
ntologica, geochimica si 
hidrochimica, climatica si 
paleoclimatica, etc., a zonelor 
sub care au fost modelate, în 
timp, cavitatile naturale numite 
generic cu termenii familiari 
noua: pesteri si avene. 

Adeseori însa, printr-un gest 
egoist greu de înteles, uitam 
truda de milenii a naturii, uitam 
irepetabilitatea ei, si distrugem 
aceste marturii ale irealului din 
motive, cel mai adesea,

meschine si de nejustificate, 
plecând satisfacuti de noul 
nostru trofeu al sensului de 
frumos, dar lasând în urma 
cicatricele urâte ale unor 
sparturi facute fara sens si care 
acuza. 

Am sa încerc sa va dau un 
exemplu. 

Cu 15 ani în urma în revista 
“Speotelex” publicam o 
presupunere privind posibila 
prezenta a salpetrului în mediul 
spelean (salitru, în expresie 
populara) plecând de la un 
toponim: Pestera Salitrari  
(localizata în Muntii Cerna). 

Numai un om cu tenacitatea 
lui Cristian Lascu putea sa 
caute, sa insiste si în final sa îmi 
aduca o proba pe care ulterior, 
facând analizele necesare, sa 
putem consemna împreuna 
doua noi specii minerale pentru 
speologia româneasca: 
nitronatritul (NaNO3) (salpetru 
de sodiu) si darapskitul 
[Na3(NO3)(SO4).H2O] (sulfato-
nitratul de sodiu hidratat). 

Pentru explicarea genezei 
celor doua specii minerale a fost 
necesara o corelare cu

procesele petrecute într-o 
pestera din apropiere (Pestera 
Ion Barzoni), celebra altadata 
prin existenta celor mai 
frumoase coralite  din 
endocarstul românesc. Spun, 
altadata, pentru ca astazi, 
datorita unor mâini inconstiente 
care le-au distrus fara 
discernamânt, ele în mare parte 
nu mai exista. 

Fericiti cei care au apucat 
sa le vada cândva. Ma întreb si 
acum, oare o mare prietena a 
speologiei (Oana Busuioceanu) 
care vazându-le pentru prima 
oara a plâns admirându-le 
incredibila lor frumusete, a avut 
atunci o presimtire asupra 
destinului lor? 

Oare va veni si o zi când 
speleotemele vor traversa fara 
griji mileniile protejate de 
constiinta si educatie si nu de 
grilaje de fier si porti betonate ? 

P.S. Aceasta rubrica este 
destinata oricarui autor care ofera o 
informatie interesanta referitoare la 
speleoteme (forme caracteristice 
noi, cristalografie, mineralogie, 
protectie, reconstituire, etc.) 
indiferent daca este speolog 
explorator sau profesionist. 
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