
Actiune de ecologizare în Pestera Closani 
Bine cunoscuta în rândul speologilor si nu numai, Pestera Closani, situata în perimetrul localitatii cu acelasi nume (jud. Gorj), este 

renumita pentru frumusetea concretiunilor ce le adaposteste. Monument al naturii si rezervatie stiintifica, aflata în custodia Institutului de 
Speologie, pestera Closani, printr-una din galeriile sale, a functionat de-a lungul timpului ca laborator subteran. Aici s-au desfasurat o serie 
de experiente de biospeologie, climatologie subterana, fizico-chimia procesului de infiltrare si de cristalizare în subteran, etc. În acelasi 
timp, datorita mediului stabil si izolat, pestera a constituit unul din observatoarele seismice din reteaua Institutului de Geodinamica. De-a 
lungul timpului, pentru a asigura buna functionare a aparaturii, în Galeria Laboratoarelor au fost desfasurate o serie de cabluri, în cea mai 
mare parte devenite nefunctionale. 

În perioada 17 – 23 august, sub îndrumarea D-lui Cristian Lascu, a avut loc o actiune de ecologizare în Pestera Closani care a avut 
drept scop taierea si înlaturarea cablurilor mai sus amintite si a deseurilor ce se mai gaseau în pestera. La actiune a participat un grup de 8 
persoane din Tulcea, condus de Dl. Prof. Nicolae Dobrescu, grup ce a beneficiat de sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean Tulcea. Un 
aport substantial la aceasta actiune a fost adus de grupul de 3 voluntari din Lehliu Gara, jud. Calarasi, între care s-a remarcat Dl. Dan 
Coman. 

Bilantul estimativ al actiunii ar fi: peste 200 de ore petrecute în subteran, taierea cablurilor în totalitate, pe tronsoane de aproximativ 10 m 
lungime, aproximativ 1,2 km de cablu înlaturat din pestera, aproximativ 100 kg de alte deseuri colectate si scoase afara. 

Cuvintele ar parea lipsite de importanta daca am încerca sa facem o apreciere a eforturilor, tenacitatii si altruismului acestor oameni. Iata 
de ce credem ca un gest ar fi mai sugestiv: o adânca reverenta, Domnilor! 

Viorel Horoi 
 
Informatii utile  
Cum obtinem harti topografice 
Lipsa materialului topografic constituie uneori o piedica insurmontabila pentru buna desfasurare a activitatii speologilor. Am fost deseori 
întrebati: cum si de unde putem obtine harti topografice? Iata ca, în cadrul acestei rubrici, încercam sa va raspundem la astfel de întrebari. 
Considerând ca aceste informatii va vor fi folos, am fost si ne-am interesat pentru D-voastra. 
Exista doua institutii de unde se pot obtine harti topografice: 
Directia Topografica Militara (D.T.M.), cu sediul în Bucuresti, B-dul Ion Mihalache, Nr. 124 – 126 (intersectia fostului Bd. 1 Mai cu Bd. 
Miciurin). Telefonul la care puteti afla informatii detaliate este: 01-224.26.58. De la DTM, persoanele fizice sau organizatiile 
neguvernamentale pot obtine harti topografice la scarile 1:100.000 sau 1:200.000, care au fost desecretizate si, deci, nu se bucura de un 
regim special. Hartile 1:25.000, secretizate, au un regim special, pot fi obtinute doar de institutii de stat, în urma unei proceduri complicate 
si îndelungate în care se cere avizul Ministerului Apararii Nationale, iar aprobarea, daca se obtine, are doar un caracter temporar. 
Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrametrie si Cartografie , Bd-ul Expozitiei nr. 1A, sector 1, cod 79662, tel 01-224.16.21, fax 01-
224.19.96. Furnizarea de material cartografic se face la comanda scrisa; modalitatile de plata sunt în numerar sau cu ordin de plata; 
personalul care administreaza fondul de date este cel din cadrul Direc tiei Fond National de Geodezie si Cartografie si poate fi contactat la 
tel/fax 01-224.39.67; în conditiile solicitarii de date cu caracter “secret” sunt necesare avize speciale, care vor fi comunicate în momentul 
solicitarii; planurile topografice la scarile 1:10.000 si 1:5.000 pot fi furnizate în format analogic (plan tiparit, în culori sau copie alb-negru) si 
în format digital pe suport magnetic (imagini scanate, alb-negru); materialele cu caracter “secret de serviciu” vor fi utilizate numai în scopul 
pentru care au fost achizitionate si numai în cadrul lucrarilor care fac obiectul solicitarii acestora; suportul magnetic este furnizat de 
solicitant. Întrucât nu au fost realizate harti 1:10.000 sau 1:5.000 pentru tot teritoriul tarii este bine sa va informati în prealabil asupra 
existentei hartii care v a intereseaz a. În general, materialele cu caracter “secret” sunt hartile 1:25.000. 
A consemnat Viorel Horoi si Alexandru Petculescu 
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Nr. 
crt. Publicatia Pret (lei) 

1. Harta hidrogeologica – România; sc 1:1000000 (1984) cu medalion 400000 
2. Harta geologica a României; sc. 1:200000 (1967) – compusa din 50 de foi 300000/buc. 
3. Harta geologica a României; sc. 1:50000 (1967 - 1995) – compusa din 136 de foi 400000/buc. 
4. Harta hidrogeologica a României; sc. 1:100000 (1968 – 1992) – compusa din 40 de foi 300000/buc. 
5. Harta hidrogeologica a României; sc. 1:50000 – Foaia Vas cau (1986) 300000 
6.  Harta hidrogeologica a României; sc. 1:50000 – Foaia Balaceanu (1987) cu text 300000 
7. Harta hidrogeologica a României; sc. 1:50000 – Foaia Blajeni (1987) cu text 300000 

 
 
 

Asociatia Speologica “Exploratorii“ din Resita – la ora bilantului 
În anul 1961. Günter Karban însotit de doi membrii ai Sectiei de Turism ai C.S.M. Resita explorau Avenul din Poiana Gropii, cel 
mai adânc pe atunci din România (-235). La sugestia semnatarului acestor rânduri a luat nastere în acelasi an, Grupul Speo 
Resita, transformat ulterior în Cercul de Speologie “Exploratorii“. Între 31 august si 2 septembrie a.c. Bogdan Badescu, 
presedintele A.S.E.R., a organizat la Resita si Cantonul Silvic Buhui (Anina) sarbatorirea a 40 de ani de realizari speologice în 
carstul Muntilor Banatului si nu numai. În principal e vorba de explorarea a 982 cavitati totalizând 55.090 m dezvoltare si 8650 m 
denivelare. Cu acest prilej festiv, sa le uram “Exploratorilor“ o viata lunga, plina de descoperiri si realizari de multiple planuri 


