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POTENȚIALUL ARHEOLOGIC AL CARSTULUI DIN
CHEILE VÂRGHIȘULUI (MUNȚII PERȘANI).
ETAPE PRELIMINARE ÎN REALIZAREA UNUI
SISTEM INFORMAȚIONAL GEOGRAFIC
George Murătoreanu*, Roxana Cuculici**, Daniel Vereș***,
Marian Cosac*, Alexandru Radu****, Dan Lucian Buzea*****
* Universitatea Valahia din Târgoviște; muratoreanug@yahoo.com; cosac_marian@yahoo.com
** Universitatea din București; roxanacuculici@yahoo.com
*** Institutul de Speologie Emil Racoviță, Academia Română, Cluj; dsveres@gmail.com
**** Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Dâmboviţa;
alexandruradu2005@yahoo.com
***** Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe; buzealuci@yahoo.com
Abstract. Vârghișului Gorges represent the main karst area of Perșani mountains, situated in
their north extremity, at the boundary of Harghita Mountains. In the karst surface have been
indentified over 130 caves encased on 4 levels of karstification. The archaeological
researches, which started in 1911, and have been going on in certain stages up to the present
moment, have resulted in the discovery of several occupational stages from the Paleolithic up
to the modern period. In this material, starting from the studies published up until the present
and from the research campaigns realized between 2014 and 2015, we present the main stages
that we have achieved and that we take into consideration in the creation of a geographical
informational system in which to integrate the geographic and archaeological data which
refer to the caves from Vârghișului Gorges. The main intent of this step is the attainment of a
detailed data base which would contain characteristics of the caves, from the geographical
point of view (location, height, state of preservation, the orientation of the cave entrance, the
thickness and characteristics of the deposit from the cave, morphometry of the cave and so
on) and from the archaeological point of view (the existence or the non-existence of traces of
habitation, the periods of habitation, the continuity of the habitation and so on). For the
completion and the validation of the entered data there will be done a series of analyses (studies) by using the technology Terrestrial Laser Scanning (TLS) which allows the identifycation and analyses of the objects from the surface of earth and a new algorithm of calculation:
Iterative Closest Point (ICP) which offers the possibility of reconstruction of certain terrestrial surfaces resulting in the attainment of geodesic data. All these will allow us in the future
to identify a general model of selection of the caves from this area by the Paleolithic communities and eventually its extension to the Carpathian caves.
Keywords: Karst, Vârghișului Gorges, Paleolithic habitation, GIS.
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1. Argument
Alegerea arealului carstic al Cheilor Vârghișului pentru o cercetare interdisciplinară de lungă durată a avut câteva motive bine întemeiate. În primul rând este
vorba densitatea mare a peşterilor şi adăposturilor sub stâncă, cu un ridicat potenţial
arheologic şi plasate într-un spaţiu geografic relativ redus ca dimensiuni, dar cu observaţia că datele cunoscută până în acest moment nu ne permit, decât în mică parte,
identificarea facilă în teren a peșterilor. În al doilea rând, este un spațiu foarte generos
pentru realizarea de activități practice, atât pentru studenții de la specializarea istorie
– în cadrul șantierelor arheologice școală, cât și pentru studenții geografi – în cadrul
activităților practice staționare, ne referim la studenții din Universitatea Valahia din
Târgoviște, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, specializările Istorie și Geografie.

2. Localizare geografică
Bazinul hidrografic Vârghiș este dezvoltat în sudul grupei centrale a Carpaților Orientali, la contactul dintre Munții Harghita (în Nord) și Munții Perșani (în Sud)
având extensiune maximă în Munții Harghita, de unde își adună și cei mai mulți aflu-

Fig. 1. Localizarea geografică a Cheilor Vârghișului.
enți (Pârâul Bogat, Chirui, Pârâul Rece) (fig. 1). În extremitatea nordică a Munților
Perșani, la trecerea prin formațiunile calcaroase ce aparțin jurasicului și triasicului
din această unitate montană, dezvoltă cel mai important areal carstic atât al bazinului, cât și al Munților Perșani, nu atât ca întindere, cât din punct de vedere al diversi-
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tății și amplorii formelor de relief1.

3. Istoricul cercetărilor
Primele menţiuni ale complexului carstic din Cheile Vârghişului se plasează
în perioada de naştere a unei noi discipline – speologia. Astfel, prima descriere a
Peşterii Mari de la Mereşti o datorăm lui Johann Friedvaldsyki, în anul 1767, urmat
de Benkő József (1780), Johann Ehrenreich von Fichtel (1780) şi J. Kleinkauf (1793).
În anul 1835 Fekete István a publicat prima hartă detaliată a Peşterii Mari, iar în
1868 Orbán Balázs a realizat o descriere amplă a complexului carstic2.
Dacă interesul pentru carstul din Cheile Vârghișului s-a manifestat de timpuriu, din punct de vedere arheologic potenţialul acestora a fost evidenţiat de Podek
Ferenc, cel care a publicat în 1911 rezultatele săpăturilor din 15 peşteri3. În anii
1941–'42 Maria Mottl a reluat cercetarea arheologică4. Din nefericire, prin raportarea la standardele actuale, studiile acestora atrag atenţia doar asupra potenţialului
arheologic a pachetelor sedimentare din peşterile plasate în Cheile Vârghişului, cel
puțin pentru perioada paleoliticului. Peșterile cercetate de Podek Ferenc nu pot fi identificate în teren, iar la M. Mottl, dacă punctele pot fi plasate, nu dispunem de planuri
ale săpăturilor, de o descriere pertinentă a materialului arheologic, a asociației faunistice și a profilelor stratigrafice.
O descriere amplă, a celor mai cunoscute peșteri și adăposturi sub stâncă din
Cheile Vârghișului, o datorăm speologilor Traian Orghidan şi Margareta Dumitrescu5.
În anii 1957–'58 aceștia au prelevat datele necesare realizării primului studiu interdisciplinar consacrat acestui areal, dar au reluat şi datele arheologice cunoscute despre unele dintre cavernele vizate. În unele situaţii, când profilele arheologice au rămas
deschise de săpăturile anterioare, au recuperat şi identificat ceramică preistorică şi
faună pleistocenă. În acest stadiu al cercetărilor, monografia realizată de Tr. Orghidan
şi M. Dumitrescu rămâne cel mai important studiu consacrat carstului din Cheile
Vârghișului, chiar dacă acesta descrie doar 65 de peşteri, din cele aproximativ 130
cunoscute în acest moment.
În anul 1969 Lucian Roşu a efectuat săpături în peşterile Calului şi Tătarilor6,
dar rezultatele cercetărilor nu au fost publicate. Materialul litic, descoperit în cursul
cercetării arheologice din peştera Calului, în proximitatea unei vetre amenajate şi în
asociaţie cu faună pleistocenă, a fost atribuit de arheologul Alexandru Păunescu musterianului şi aurignacianului7, dar această încadrare a fost a fost efectuată doar prin
apelarea la criterii tipologice.

1

Cioacă, 2002, p. 67.
Orghidan, Dumitrescu, 1963, p. 73-75.
3
Ibidem, p. 74.
4
Mottl, 1950, p. 465.
5
Orghidan, Dumitrescu, 1963.
6
Simionescu, 1969, p. 504-505; Jungbert, 1979, 408-409.
7
Păunescu, 2001, p. 399.
2
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4. Cercetările efectuate în perioada 2014–'15
Meritele semnalării potenţialului arheologic, pentru perioada paleoliticului,
a castului din Cheile Vârghişului, aparţin geomorfologului Nicolae Băcăinţan. La
sugestia sa, în anul 2011, M. Cosac şi G. Murătoreanu, alături de prof. Băcăinţan, au
vizitat o serie de peşteri şi au adunat datele cunoscute din studiile consacrare cercetările anterioare.
În anul 2014 au fost abordate trei puncte: peștera Calului, Abri 122 și peștera Ursului.
a. Peștera Calului este amplasat în versantul drept al Cheilor Vârghişului, la
60 de metri în amonte de Peştera Mare şi la 6 m deasupra talvegului. Obiectivul nostru
pentru anul 2014 a fost de a amplasa o secţiune în portalul peşterii, în proximitatea
secţiunii efectuată de L. Roşu în 1969, încă observabilă în planul peşterii. Cercetarea
a avut în vedere reevaluarea componenţei culturale a etapelor ocupaţionale, prin dezvelirea in situ a materialului arheologic de factură preistorică, precum şi colectarea
de probe necesare cercărilor interdisciplinare. Au identificate şi marcate în planul peşterii secţiunile din cercetările anterioare, dar şi gropile datorate acţiunilor de braconaj.
Din materialul passim au fost recuperate fragmente ceramice preistorice
indeterminabile. Săpătura a atins la adâncimea de 1,45 m patul peşterii fără a se
identifica materiale de factură paleolitică. Acest fapt se poate explica prin faptul că
portalul peşterii nu a oferit condiţii optime de locuire datorită reeactivării cu periodicitate a unui aport sedimentar datorat Vârghişului. Această ipoteză este susţinută
de succesiunea din profilul stratigrafic, unde lentile de nisip sunt intercalate de depuneri de pietriş aflat la un grad ridicat de rulare, fapt ce indică un regim de sedimentare
torenţial. În acest stadiu al cercetărilor acceptăm posibilitatea ca materialul paleolitic
menţionat de cercetarea anterioară să provină din galeria principală a peşterii, din
spaţiul ne-inundabil al acesteia8.
b. Abri 122 este amplasat în versantul drept al Cheilor Vârgişului, în sectorul
terminal al acestora dinspre localitatea Vârghiş, fiind reprezentat de o mică grotă
amplasată în treimea inferioară a versantului. Situl a fost cercetat sub coordonarea
lui I. Deneş în mai multe etape în anii 1989, 1990, 1995 şi 1996, dar rezultatele cercetărilor nu au fost încă publicate. Săpătura a afectat cea mai mare parte a depozitului
sedimentar din aria adăpostului, dar îndepărtarea acestuia nu a fost efectuată în cursul săpăturilor. Precizăm faptul că cercetarea anterioară nu a abordat şi spaţiului grotei.
Obiectivele cercetărilor de anul 2014 au fost degajarea materialului sedimentar din
imediata vecinătatea a grotei şi recuperarea integrală a materialului arheologic neidentificat anterior în cursul săpăturii şi, în principal, cercetarea pachetelor sedimentare
din spaţiul grotei, prin dezvelirea in situ a materialului antropic şi colectarea de probe
necesare stabilirii vârstei locuirii paleolitice.
Colecţia litică recuperată din sedimentele afectate de cercetarea anterioară este
alcătuită din 561 piese, cu precizarea faptului că acestea provin din afara unui context stratigrafic cert. În spaţiul grotei au fost identificate in situ 43 de piese; aceste
artefacte provenind dintr-un sector al adăpostului neafectat de cercetări anterioare,
8

Cosac et alii, 2014b , p. 230-231.
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dar vor fi prezentate pe măsură ce colecţia se va îmbogăţii prin cercetările viitoare.
Piesele din categoria passim provin din pachetele sedimentare cercetate de I. Deneş
în campaniile din anii 1995 şi 1996, după cum rezultă din planul de săpături la care
am avut acces.
În asociaţie cu materialul litic din spaţiul grotei au fost identificate trei piese
din materiale dure de origine animală cu o evidentă morfologie de vârf. Analiza preliminară a acestora a confirmat faptul că două dintre acestea au fost utilizate.
La o analiză preliminară materialul faunistic recuperat, atât în regim passim,
cât şi din depozit sedimentar nederanjat din spaţiul grotei, prezintă un grad de fosilizare uniform şi pare să constituie rezultatul unei acumulări de natură antropică.
Ansamblul reflectă o bună reprezentativitate a scheletului, deoarece include fragmente anatomice variate, de la falange, la dentiţie şi oase ale craniului. Au fost identificate resturi provenind de la ierbivore de talie mare (Bos/Bison) şi medie (Capra),
canide (Canis lupus) şi urs (Ursus spelaeus).
În acest stadiu al cercetării arheologice şi analizei preliminare a materialului
colectat putem accepta existenţa a două etape de locuire atribuite paleoliticului mijlociu în aria adăpostului şi a grotei din partea sa terminală. Nivelul superior a fost
afectat de săpătura anterioară, după cum ne indică procentul ridicat de utilaje litice
recuperate din materialul excavat9.
c. Peștera Ursului este situată în versantul drept al Cheilor Vârghişului, la
107 m deasupra talvegului, la baza unui perete de stâncă înalt de 6–7 m. Peştera prezintă trei deschideri, două orientate E–NE şi a treia spre nord. Deschiderea principală
este blocată din cauza unor prăbuşiri de stâncă şi bolovani, dar accesul este permis
prin deschiderea din imediata apropiere a acesteia. Peştera este dezvoltată pe orizontală şi prezintă o sală principală lungă de 30 m şi largă de 20 m, precum şi alte două
secundare de mai mici dimensiuni. Obiectivul nostru pentru anul 2014 a fost de a
amplasa o secţiune în sectorul A al peşterii , zonă afectată parţial de cercetările anterioare, unde, cel puţin la nivel teoretic, poate fi surprinsă o concentrare de material
arheologic preistoric, iar nivelele ocupaţionale pot fi surprinse nederanjate. Din păcate,
datorită localizării cu greutate a sitului, precum şi a timpului limitat de cercetarea
arheologică din Abri 122, nu am reuşit decât o curăţare parţială a unui profilul stratigrafic rezultat în urmă a săpăturii lui M. Mottl. Din proximitatea săpăturii a fost
recuperată ceramică preistorică, iar din sondajele efectuate de speologi sau arheologi
amatori faună pleistocenă. În profilul stratigrafic a fost surprinsă o lentilă macroscopică de cenuşă vulcanică datorată erupţiei unui vulcan din lanţul carpatic, Masivul
Ciomadu, foarte probabil una dintre eruptiile masive din MIS 3, în jur de 40–45 ka
(analize cronologice pe depozitele proximale sunt in curs de realizare). Cercetarea
viitoare va stabili relaţia dintre acest marcator cronologic, respectiv modificările de
mediu locale datorate acestui eveniment, şi locuirea paleolitică identificată de cercetarea anterioară10.

9

Cosac et alii, 2014a , p. 165-166.
Cosac et alii, 2014c, p. 231.

10
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5. Caracteristici geografice ale arealului
Sistemul carstic, dezvoltat acolo unde valea Vârghișului părăsește pantele
sudice ale Munților Harghita constituite din roci magmatice neogene și pătrunde în
domeniul sedimentar mezozoic prin bara de calcare triasice și jurasice din nordul
Munților Perșani (fig. 2), are o lungime de 3,5 km și o suprafață de 56 km2. Întreg
acest areal este caracterizat de o abundență a formelor exocarstice (sectoarele de chei,
lapiezuri, doline, izvoare carstice) și endocarstice. În ultima categorie se includ cele
peste 130 de peșteri și avene, cu dimensiuni care variază de la câțiva metri la câțiva
kilometri.

Fig. 2. Harta geologică a arealului studiat.
Dezvoltarea arealului carstic s-a realizat în etape succesive, existând astăzi
concentrări ale golurilor carstice la trei nivele distincte: 5–6 m, 20 m și peste 80 m11.
Acest fapt poate conduce la o ierarhizare a cavităților carstice în funcție de altitudinea relativă ca element de separare a acestora în funcție de probabilitatea locuirii.

11

Orghidan, Dumitrescu, 1963, p. 69-102.
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6. Identificarea peșterilor din Cheile Vârghișului
Identificarea peșterilor și adăposturilor sub stâncă s-a realizat pornind de la
catalogul publicat de Traian Orghidan și Margareta Dumitrescu în 196312 și de la
informațiile obținute de la administrația rezervației naturale Cheile Vârghișului, iar
pentru determinarea coordonatelor peșterilor și înregistrarea acestora s-a folosit un
GPS de tip Garmin Oregon 457 t. Datele astfel colectate, vor constitui suportul pentru viitoarea bază de date. Până în acest moment au fost preluate puncte GPS pentru
16 peșteri, urmând ca în campaniile de cercetare de anul viitor să identificăm și să
înregistrăm și celelalte peșteri pentru completarea bazei de date.

7. Generarea bazei de date GIS utilizând programul
ArcGIS 10.3.1 Desktop
O etapă importantă în realizarea proiectului de cercetare din arealul carstic
Cheile Vârghișului (jud. Harghita) o reprezintă realizarea unei baze de date GIS utilizând programul ArcGIS 10.3.1 Desktop.
O bază de date GIS reprezintă un ansamblu de informații numerice, toponimice, geografice, statistice, GPS etc. organizate după criterii bine definite pentru obținerea unei structuri de date conform standardelor GIS.
Respectarea fluxului tehnologic (metodologiei) de realizare a acestei baze de
date GIS va asigura o uniformitate a tuturor produselor cartografice si geostatistice
rezultate.
Teoretic, principala sursă de date o reprezintă harta topografică scara 1:25000
în proiecţie Gauss-Kruger pe elipsoid Krasovsky.
Pentru completarea atributelor elementelor din baza de date pot fi folosite şi
alte surse cartografice cum ar fi hărţile topografice la scara 1:5000, măsurătorile și
cartările din teren, datele statistice din documentații vechi și noi, orthofotoplanurile,
determinările anterioare. Tiparele scanate ale materialului cartografic (hărţile topografice la scara 1:25000 sau 1:5000) pot fi folosite orientativ în timpul procesului de
cartare sau vectorizare.
Datele culese sunt stocate ca și clase de elemente, organizate apoi în seturi
de date într-o bază de date geografică. Ierarhia structurii precum şi structura în sine
este conformă tehnologiei şi concepţiei modelelor de date ArcGIS 10.3.1 Desktop
(bază de date pe obiecte). Aceste date pot fi exportate din formatul VPF in diferite
alte formate de date GIS (coverage, shape, dxf etc.).
7.1. Etapele
Etapele de realizare a bazei de date GIS utilizând programul ArcGIS 10.3.1
Desktop sunt:
1. În aplicația ArcCatalog din ArcGIS s-a stabilit o partiție de lucru. În
această partiție a fost creat un director ce conține baza de date GIS creată pentru
Cheile Vârghișului (fig. 3).
2. În folderul creat a fost generată o bază de date personală, cu extensia
“.mdb”.
12

Ibidem.
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Fig. 3. Baza de date creată în Folderul Baza_Vârghiș.

Fig. 4. Structura bazei de date cu elementele conținute.
3. În această bază de date au fost generate seturile de date (clasele de elemente) ce conțin elementele vectoriale de tip linie, punct sau poligon.
4. Numele fiecărui set de date a fost ales sugestiv pentru elementele pe care
le va conține ulterior: relief, antropice, vegetație și hidrografie (fig, 4, fig. 5).
5. După crearea seturilor de date, au fost interogate fiecare dintre acestea și
au fost generate elementele corespunzătoare.
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Fig. 5. Elementele conținute în capitolul relief al bazei de date.
6. La generarea elementelor s-a avut în atenție tipul elementului (punct, linie,
poligon etc), numele acestuia (Name), pseudonimul acestuia (Alias) și atributele de
definire și determinare. Atributele acordate fiecărui element din clasa de elemente și
implicit din baza de date, ne oferă posibilitatea identificării, clasificării și analizei
acestuia în raport cu celelalte elemente din bază. Aceste atribute sunt acordate prin
introducere manuală a informației sau sunt definite implicit în domeniul de definire
al bazei de date. Aceste atribute pot fi “împrumutate” prin importare și la alte elemente din alte baze de date.
7. În cazul bazei noastre de date, în clasa de elemente relief, avem elementul
peșteră de tip punctual, căruia îi sunt acordate atribute cum ar fi: Nume, Data, Grosime sediment, Orientare, Configurația patului peșterii, Suprafața orizontală în
zona portalului, Informație arheologică, Înălțime în zona de portal, Lățime portal,
Lungime galerii fosile, Lungime galerii active, Versant. Dintre acestea, atributele
Orientare, Configurația patului peșterii, Informație arheologică, Versant sunt definite implicit în domeniul de definire al bazei de date (fig. 6). Celelalte vor fi introduse ca informații obișnuite.
8. Ultima etapa o reprezintă încărcarea bazei de date cu informații și organizarea lor conform structurii acesteia. În cazul studiului de față, sursa principală a
datelor o constituie informațiile publicate de Tr. Orghidan și M. Dumitrescu (1963),
informații care ulterior vor fi completate cu date preluate în campaniile arheologice
viitoare.

8. Interogarea bazei de date
Interogarea bazei de date va reprezenta o etapă ulterioară, care va putea fi
realizată doar parțial în această fază, dar care va putea oferi informații utile înțelegerii modului de stabilire a peșterilor prielnice locuirii de către comunitățile umane.
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Fig. 6. Elementele implicite ale bazei de date.
În acest moment, suntem în etapa în care preluăm informația geografică și
istorică și o integrăm în baza de date. O primă caracteristică, extrasă exclusiv din
informațiile GPS raportate la Modelul Numeric al Terenului, este aceea că peșterile
identificate în acest an se pot încadra altimetric în trei mari trepte – sub 630 m, 630–
651 m și peste 651 m (fig. 7), ceea ce raportat la altitudinea medie a talvegului de
600 m indică trei nivele de altitudini relative de sub 30 m, între 30 și 51 m și peste
51 m, lucru care confirmă în mare măsură lucrurile afirmate anterior de Orghidan și
Dumitrescu.
Ulterior, pentru completarea și validarea datelor înregistrate în această bază
de date, se vor putea efectua o serie de analize (studii) utilizând tehnologia Terrestrial
Laser Scanning (TLS) ce permite identificarea și analiza obiectelor de pe suprafața
pământului și un algoritm nou de calcul Iterative Closest Point (ICP) ce oferă posibilitatea reconstituirii unor suprafețe terestre si obținerii unor date geodezice.

9. Concluzii
Realizarea unei baze de date GIS pentru arealul carstic din Cheile Vârghișului poate constitui o punct de pornire pentru crearea unui tipar de locuire a peșterilor din această regiune. Integrarea în baza de date a unor parametri precum orientarea portalului peșterii și dimensiunile acestuia, raportate la etapele de locuire ne poate
oferi răspuns la motivația alegerii peșterilor de diversele comunități umane care au
locuit în areal. Informațiile legate de altitudinea relativă a peșterilor ne vor ajuta să
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separăm nivelele care puteau fi locuite la nivelul diferitelor perioade din preistorie,
în funcție de condițiile de mediu din perioada respectivă.

Fig. 7. Dispunerea altimetrică a peșterilor din Cheile Vârghișului.
Raportarea poziției altimetrice a peșterilor la Modelul Numeric al Terenului
(fig. 8) va genera o imagine completă a dispunerii acestora și a raporturilor dintre ele,
din punct de vedere al vizibilității și accesului.
Completarea, în viitorul apropiat, a bazei de date cu informații preluate în
campaniile arheologice, cu datări de vârstă absolută, cu rezultate ale săpăturilor
arheologice, va întregi tabloul arealului carstic din Cheile Vârghișului.
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Fig. 8. Raportarea poziției peșterilor la MNT.
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