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Context
În urma descoperirii desenelor rupestre din Peºtera Coliboaia, din toamna
anului 2009, descoperire realizatã de
subsemnatul ºi colegii mei Valentin
Alexandru Radu, Laura Þociu de la
Asociaþia Speologicã Speowest Arad,
Tudor Rus de la Clubul de Speologie
Speodava ªtei ºi Marius Kenesz de la
Asociaþia Montanã Speozarand Brad, a
fost pusã baza unei colaborãri fructuoase
cu o echipã multidisciplinarã francezã de
specialiºti în situri paleolitice. Astfel în
27.11.2010 - 05.12.2010 a fost organizat
un stagiu de speo-arheologie, în Munþii
Pirinei, din Franþa, pentru formarea unei
echipe de speologi români (cercetãtori
sau reprezentanþi ai Federaþiei ºi ai
ªcolii Române de Speologie), pentru
recunoaºterea unor posibile situri paleolitice din peºterile din România, dar ºi
pentru trasarea unor linii de protecþie
pentru astfel de situri, informaþii care
ulterior sã fie transmise comunitãþilor
speologice din þarã.

Astfel, la stagiu au participat
6 reprezentanþi din România, Ioana
Meleg, Mihai Besesek, Viorel Traian
Lascu (F.R.S.), Cãlin Ghemiº (arheolog
Muzeul Þãrii Criºurilor Oradea), Daniel
Vereº (Institutul de Speologie „Emil
Racoviþã” Cluj), Radu Pop (speolog
amator) ºi Yanik le Guillou (Direcþia
Regionalã pentru Afaceri Culturale),
Françoise Prud’Homme (muzeograf
Muzeul local al Preistoriei-Orgnac),
Michel Philippe (paleontolog specialist
în urºi de peºterã), Marcel Meyssonnier
(Franþa-România Speologia).

Istoricul ºi descrierea
peºterilor vizitate
Peºtera nr. 1
Situatã la 5 km de Tarascon-sur-Ariege,
pe valea Vicdessos, peºtera Niaux,
localizatã în apropierea peºterii Petite
Caougno, o fostã intrare paleoliticã,
serveºte actualmente ca loc de primire a
vizitatorilor. Din acest punct, printr-un
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tunel artificial prevãzut cu un sas, se
realizeazã legãtura cu Reþeaua Clastres,
a cãrei intrare naturalã situatã în imediata apropiere, inaccesibilã în prezent.
Peºtera cu o dezvoltare de peste 2 km,
formatã în general din galerii spaþioase
cu tavanul înalt, a fost parcursã integral
de omul preistoric în Magdalenian
(culturã aparþinând paleoliticului superior în Europa ºi încadratã între 18.500
ºi 10.500 B.P.), iar mai târziu în epoca
bronzului în zonele de intrare. Cele
mai vechi inscripþii dateazã din primul
deceniu al secolului XVll e.n. (1602).
Cu toate cã peºtera împreunã cu altele
din regiune a fost obiectul exploatãrii
turistice începând cu secolul XIX, autenticitatea ºi vechimea primelor desene
descoperite a fost semnalatã abia în
1906, interpretarea lor fiind realizatã de
Emile Cartailhac ºi Henri Breuil, fiind
publicate în 1908 în „L’ Anthropologie”.
A urmat apoi un nou val de descoperiri
realizate în 1925, 1949, 1970 ºi 1975
când au fost identificate noi picturi, o
serie de amprente plantare, doi cai ºi doi
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bizoni pictaþi, dar ºi gravuri. În prezent
Peºtera Niaux, este deschisã publicului
pe sectorul de la intrare pânã în „Salon
Noir”. Vizita cuprinde un tur ghidat de
maxim 20 de vizitatori. Turul porneºte
de la puctul de primire prin tunelulul
artificial ºi cuprinde vizitarea Galeriei de
Intrare pânã la „Salon Noir”. Iluminarea
parcursului turistic este asiguratã de lanterne electrice, pânã în zona desenelor
paleolitice din „Salon Noir”, unde este
realizatã cu leduri, ºi doar pe panourile
cu picturi. Traseul este amenajat minimalist, parcursul fiind realizat direct pe
planºeul peºterii sau pe câteva scãri ºi
zone nivelate prin cimentare. Primele
însemne preistorice sunt regãsite la
400 m faþã de intrare sub forma unor linii
verticale ºi orizontale de culoare roºie
ºi la 600 m la o intersecþie de galerii pe
„Panoul semnelor” unde sunt regãsite o
serie de dungi orizontale ºi verticale dar
ºi puncte realizate în roºu, ocru ºi negru.
Din acest punct, traseul continuã spre
„Salon Noir” o salã fund-de-sac a unei
galerii spaþioase ºi înalte situatã la 800 m
faþã de intrare. În acestã salã apar o serie
de panouri dinstincte în care sunt reprezentate animale. Desenele realizate din
cãrbune de lemn reprezintã bizoni, cai,
capre ºi cerbi. Cele mai reprezentate animale sunt bizonii, urmaþi de cai ºi capre.
Acestea sunt reprezentate din profil, pe
unele din ele apãrând ºi o serie de simboluri. În urma datãrilor cu C14 rezultatele
obtinute aratã vârste de 13.850, 12.890
ºi 13.060 ani B.P. cu o marjã de eroare
cuprinsã între 160 ºi 60 de ani. Din
motive de conservare ºi protecþie, restul
peºterii nu este accesibilã publicului, în
acest sector de rezervaþie fiind conservate alãturi de picturi ºi gravuri ºi peste
500 de urme plantare.

Peºtera nr. 2
Obiectivul zilei a fost vizitarea unui
sit paleontologic care conservã faunã
cavernicolã fosilã, puþin cunoscut
datoritã faptului cã descoperitorii au
pãstrat discreþia asupra amplasãrii
peºterii. „Peºtera cu Urºi ” cum am
numit-o noi este situatã la cca. 1 km
de Arbas, zonã cunoscutã speologilor
datoritã sistemului Felix-Trombe, un
sistem de peste 120 de km dezvoltare ºi
cu o denivelare de peste 1000 m, actualmente cel mai mare sistem cunoscut
în Franþa. Peºtera prezenta trei intrãri,
care debuºau într-o micã salã luminatã
natural, de unde continua printr-o galerie descendentã, care se colmata la cca.
50 m de intrare. În acest sector deja se
puteau observa depozite osteologice
aparþinând unor exemplare de urs, hienã
ºi leu de peºterã, caprã ibex, caprã
neagrã ºi cerb. Continuarea peºterii
se realizeazã printr-o galerie lateralã,
uscatã, din care în urma derocãrii unui
planºeu stalagmitic a fost descoperitã o
nouã galerie. Aceasta este descendentã
ºi duce la un puþ de 15 m care a fost
coborât pe o echipare T.S.A. destul de
superficialã care a necesitat mici ajustãri.
De la baza puþului peºtera continua cu
un plan puternic înclinat care se termina
cu o salã în fund-de-sac de 4×3 m în
care erau prezente resturi osteologice
de Ursus spelaeus. Datoritã neatenþiei
exploratorilor, unele au fost cãlcate fiind
zdrobite, acest caz fiind un exemplu
negativ în privinþa acordãrii atenþiei în
momentul explorãrii speologice în situri
arheologice sau paleontologice de cãtre
speologi. Pe planºeu erau împrãºtiate
resturile de oase provenind de la mai
mulþi urºi, inclusiv fragmente de cranii,
iar pe pereþi erau prezente grifade adânci
în mondmilch.
Peºtera nr. 3
În cursul zilei a fost vizitatã o cavitate
situatã pe Valea Garonne. Peºtera este o
strãpungere hidrologicã a unui mic masiv
calcaros. Apa pârâului Hountaou se pierde în subteran prin intrarea superioarã,
iar dupã 1200 m reapare la suprafaþã pe
partea opusã a masivului. Peºtera este
formatã dintr-o galerie principalã activã
la care se adaugã o serie de galerii laterale ºi etaje fosile care însumeazã cca.
2500 m dezvoltare.
Peºtera, adãposteºte numeroase
urme preistorice ale omului ºi ale ursului de peºterã, cuprinzând numeroase
gravuri, modelaje, urme lãsate pe sol
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ºi pe pereþii galeriilor. În contextul stilistic al reprezentãrilor urmele au fost
datate ca aparþinând Magdalenianului
timpuriu Pirinean, existând însã ºi
pãreri care încadreazã reprezentãrile în
Magdalenianul târziu. La cererea lui H.
Begouen peºtera a fost clasatã monument istoric în 1923.
Primele explorãri sunt datate din
decembrie 1881, când mai mulþi localnici au reuºit sã pãtrundã în subteran
întorcându-se la suprafaþã cu o colecþie
de stalactite. În 1922, Norbert Casteret,
în cursul unei explorãri solitare, pãtrunde
prin intrarea inferioarã ºi reuºeºte sã
depãºeascã niºte pasaje acvatice cu tavanul coborât, parcurgând râul subteran
pânã la sifonul de la intrarea superioarã,
însã fãrã sã observe urmele preistorice. În
anul urmãtor împreunã cu Henri Godin
ºi Jean Cazedessus descoperã o galerie
lateralã, „Galeria Castaret-Godin”, cu o
serie de modelaje ºi gravuri, printre care
ºi cea mai mare „statuie preistoricã” din
lume, un urs modelat din argilã, fãrã cap.
În 1924, Louis Trombe Felix ºi Gabriel
Dubuc, descoperã numeroase amprente
ºi grifade de urs, dar ºi noi gravuri, iar
în 1926 dupã derocarea unor concreþiuni
ce obturau intrarea pe o micã galerie,
au fost descoperite amprente umane
de copil pe sol, ºi o frizã realizatã pe
peretele argilos al galeriei. Denumitã
„Scena Vânãtorii”, friza cuprinde desene
realizate direct cu degetul în argilã, aici
fiind reprezentat un cal, dar ºi o serie
de linii ºi puncte adânci ºi un cap de cal
gravat în poziþie verticalã.
Prima publicare a descoperirilor îi
aparþine lui Norbert Castaret, care în
1923 anunþã descoperirea, însã fãrã a
preciza de gravuri. În acelaºi an abatele
Henri Breuil, realizeazã crochiurile
modelajelor, iar Louis Capitan a însemnelor, iar în 1947 apare o monografie
extrem de detaliatã în care apar releveele
realizate de Felix Trombe ºi Gabriel
Dubuc.
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prezent este superficial, fiind complet
ineficient.
Peºtera nr. 4
Gura peºterii, se deschide în apropierea
unei biserici medievale (sec. XlV-XV
e.n.). Legat de aceastã peºterã, mai precis de pârâul ce izvorãºte din ea, existã
o tradiþie, care îmbinã vechile credinþe
pãgâne, cu elementele creºtine – apa
fiind consideratã ca având proprietãþi
tãmãduitoare. Peºtera este resurgentã, la
intrare aflându-se un mic baraj construit
cu scopul captãrii apei pentru irigaþii.
Dupã deschiderea barajului ºi scãderea
nivelului apei se poate pãtrunde în subteran, unde dupã un pasaj care presupune
înaintarea prin apã de cca. 1 m adâncime,
restul peºterii se parcurge fãrã probleme
printr-un labirint de galerii fosile ºi active.
Peºtera exploratã de Norbert
Castaret, adãposteºte urme care duc
din paleolitic pânã în prezent. O atenþie
deosebitã meritã acordatã depozitului
de bronzuri descoperit aici, precum ºi
unui rest de schelet uman prins în crusta calciticã, ºi materialelor medievale
din zona intrãrii. Pe lângã vestigiile
umane, peºtera se remarcã în primul
rând datoritã urmelor lãsate de ursul de
cavernã. Astfel, în subteran sunt întâlnite foarte multe grifade, culcuºuri de urs
ºi amprente plantare de urs, care apar
în marea parte a galeriilor. Un alt punct
interesant al peºterii, este o salã situatã
sub o dolinã unde au fost identificate
resturi de oase de mamut, rinocer, cerb
etc., dovadã fiind o bucatã de craniu de
rinocer intactã, prinsã pe peretele sãlii.
Cu toate cã abundenþa ºi densitatea vestigiilor este foarte mare, iar în
subteran sunt prezente colonii mari
de chiroptere, peºtera este extrem de
degradatã, mare parte a urmelor fiind
distruse, iar oasele fiind furate.
Peºtera nr. 5
Gargas este formatã din douã galerii
separate, mai exact galeria superioarã
orientatã spre nord ºi galeria inferioarã
situatã spre vest, cu 20 de m diferenþã

de nivel mai jos. Legãtura dintre cele
douã cavitãþi a fost colmatatã, ele fiind
complet separate. Ambele au fost vizitate de-a lungul timpului, dovadã fiind
urmele rãmase atât în galeria inferioarã
unde apar numeroase graffitiuri, dar
ºi depozite de urne funerare, ºi oase
umane calcinate în galeria superioarã.
Prima descriere a peºterii, mai exact a
sãlii de intrare din galeria inferioarã,
a fost fãcutã în 1575 de François de
Belleforest, în „Cosmographie universelle de tout le monde”, urmatã de
alte descrieri realizate de alþi autori.
Începând cu prima parte a secolului
XIX peºtera a fost vizitatã ºi descrisã de
excursioniºti, numeroºi ghizi organizând
vizite în Gargas. La scurt timp peºtera
a devenit bun comunal, ea fiind supusã
amenajãrii ºi exploatãrii ca obiectiv
turistic. Amenajarea a avut consecinþe
nefaste asupra conservãrii mediului
subteran, unde în timp au apãrut o multitudine de înscrisuri pe pereþi.
Primele sãpãturi arheologice au fost
realizate începând din 1870 de cãtre
Felix Garrigou ºi Alexis Chesteigner.
În subteran au fost descoperite urme
de locuire umanã ºi resturi de faunã
cuaternarã, urmate de alte sãpãturi
inclusiv în galeria superioarã, unde au
fost descoperite oseminte de urs, hienã,
inclusiv o bifacialã cuarþiticã uzatã ºi
oseminte umane. În urma sãpãturilor
realizate, în 1884, a fost deschis un
muzeu care sã prezinte descoperirile. În
urma unor subvenþii obþinute de Felix
Regnault, în 1880 este realizat un tunel
de legãturã între galeria superioarã ºi
galeria inferioarã, pe parcursul sãpãturii
fiind descoperite alte oseminte umane ºi
animale. Cu toate acestea, arta parietalã
în Gargas a fost adusã publicului pentru prima datã abia în 1906, când F.
Regnault anunþã descoperirea unor picturi roºii pe pereþii peºterii, informaþie
validatã de cãtre Emile Cartailhac ºi
abatele Henri Breuil care au ºi realizat
un inventar de peste 150 de negative de
mâini realizate în roºu ºi negru.
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Peºtera are un sistem de protecþie
constituit din mai multe porþi metalice
din care una este situatã la scurtã distanþã
de intrare, ºi câte una la intrarea în galeriile Castaret-Godin ºi pe galeria ce
conduce la Scena Vânãtorii.
Din punct de vedere paleolitic,
peºtera reprezintã un sit complex în
subteran, fiind localizate manifestãri
artistice (gravuri ºi modelaje în argilã),
dar ºi amprente umane, urme de locuire,
unelte de silex sau alte urme lãsate pe
solul sau pe pereþii galeriilor (escavaþii
de argilã, puncte în argilã realizate
cu diverse obiecte sau fragmente de
os rupte în fisurile pereþilor), la care
se adaugã urmele lãsate de ursul de
cavernã. De remarcat este densitatea
manifestãrilor artistice în care sunt reprezentate animalele (bizon, cal, capre,
mamut, feline etc.), ºi faptul cã acestea
sunt realizate în zone greu accesibile
situate la o distanþã mare faþã de intrare,
ceea ce pare a fi o caracteristicã a culturii magdaleniene pirineene. Cu toate
cã în momentul în care Magdalenienii
au folosit peºtera, aceasta era probabil
uscatã ºi nu presupunea un parcurs acvatic ca în zilele noastre, aceºtia totuºi
au ajuns în zone în care înaintarea
presupune parcurgerea unor târâºuri,
dovadã fiind gravurile din terminusul
Galeriei Castaret-Godin, sau galeria
care duce la Scena Vânãtorii unde încã
se pot observa urmele lãsate de mâinile
ºi genunchii artiºtilor paleolitici. Pe
lângã densitate, peºtera este bogatã prin
diversitatea stilisticã a manifestãrilor,
acestea fiind realizate în diverse forme,
gravuri pe sol ºi pe pereþi, realizate cu
unelte de silex sau direct cu degetul
în argilã, modelaje realizate pe sol, pe
pereþi sau cu volum complet.
În ciuda unicitãþii peºterii ºi a
bogãþiei, multe urme paleolitice au
fost distruse sau se suprapun cu urmele
omului modern, care atât în momentul
explorãrii speologice dar ºi ulterior pe
parcursul vizitelor nu a pãstrat o potecã
unicã de acces, iar balizajul existent în
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a turiºtilor. Cu o investiþie ce depãºeºte
1,5 mil. euro, realizatã de o asociaþie
a comunelor, turiºtii beneficiazã pe
lângã vizita propriu-zisã a peºterii de
o prezentare ineditã, realizatã printr-o
serie de proiecþii, dar ºi prin mai multe
monitoare digitale unde pot fi descoperite informaþii legate de peºterã sau
arta parietalã europeanã. Tot aici sunt
prezentate ºi gravurile ºi desenele care
nu se regãsesc pe traseul turistic.
Peºtera nr. 6
În cursul zilei a fost vizitat un sistem
care cuprinde Ponorul Goufre Coustalat,
Grotte Blanche, o micã peºterã situatã la
40 m deasupra ponorului formatã dintr-o
salã de 70×35 m, ºi Peºtera Preistoricã.
Situl formeazã un sistem de peste
1500 m dezvoltare. Apa ce se pierde în
Ponorul Caustalat, ºi care are legãturã cu
Peºtera Preistoricã printr-un puþ de 30
m, reapare dupã un traseu subteran de
1,8 km în Goufre d’ Esparos, o peºterã
turisticã cunoscutã pentru formaþiunile
sale excentrice excepþionale, fapt pentru care a fost propusã pentru a intra în
patrimoniul UNESCO.
În afara paleoliticului, când peºtera a
fost vizitatã de omul preistoric, se pare
cã aceasta a mai fost vizitatã ºi în epoca
bronzului ºi epoca fierului, pe primii 150
m apãrând urme de incinerare ºi resturi
umane. În epoca modernã, peºtera a
început sã fie vizitatã începând cu sec.
XIX, însã numai în zona de intrare. O
primã explorare integralã ºi publicare
este realizatã în 1897 de Armand Vire.
Acesta realizeazã ºi un prim plan schematic, remarcând ºi niºte desene pe care
însã nu ºtia cum sã le interpreteze în acea
perioadã. A urmat o serie de vizite realizate de Réne Jeannel ºi Emil Racoviþã
în 1905 ºi 1910, care au reuºit sã realizeze la rândul lor un plan al peºterii care
ajungea la 400 m dezvoltare. În 1932
exploratorul Norbert Casteret, viziteazã
peºtera ºi observã pentru prima datã,
într-o salã ce se terminã în fund-de-sac,
capul gravat al unei feline, însoþit de
alte numeroase gravuri, solicitând apoi
lui Henri Boguen, membru al comisiei
Monumentelor Istorice, autentificarea
descoperirilor realizate. Ulterior, Casteret
realizezã o serie de prospecþiuni ºi cartãri
concretizate prin publicarea descoperirii
în 4 pagini ilustrate ºi 11 figuri.
Dupã evenimentele din 1932, a urmat
un lung ºir de noi descoperiri, în peºterã
fiind observate noi gravuri pe pereþi,
numeroase plachete gravate sau chiar
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În prezent în peºterã sunt identificate
în jur de 250 de amprente palmare de
diferite tipologii, peste 150 de gravuri
reprezentând animale, desene realizate
în cãrbune reprezentând bizoni, capre
ºi un cap de urs (reprezentare aproape
identicã cu cea din P. Coliboaia), cât
ºi urme de degete lãsate pe argilã, pe
pereþi sau simboluri ºi pete de pigment.
Reprezentãrile artistice au fost încadrate
stilistic în perioada Aurignacianã, fiind
datate la peste 27.000 de ani BP.
Din punct de vedere turistic peºtera a
fost supusã unei exploatãri turistice continue, care a degradat mediul subteran,
fapt ce adus la refacerea amenajãrilor. În
momentul de faþã amenajãrile sunt concepute în aºa fel încât sã minimalizeze
impactul asupra peºterii. Astfel, accesul
în subteran, se realizeazã prin galeria
superioarã unde sunt prezentate publicului numai o micã parte din manifestãrile
artistice. În zonele cu desene, iluminatul este realizat prin fibrã opticã care
reduce la maxim degradarea desenelor,
iar poteca este construitã din prefabricate, astfel fiind eliminatã o amenajare
permanentã cu beton. Legãtura cu galeria inferioarã este realizatã prin tunelul
artificial, prevãzut cu un sas pentru evitarea modificãrilor climatice. În galeria
inferioarã, parcursul prezintã o parte din
gravuri ºi mare parte a zonelor în care
apar amprente palmare. De remarcat este
densitatea mare a acestora cât ºi modul
lor de realizare, aceste apãrând în diferite
poziþii, pãrând a fi mâini mutilate, acest
efect fiind probabil realizat prin flexarea
unor falange sau degete în momentul
realizãrii lor. Gravurile reprezintã o
gamã largã de animale, însã remarcabil
este faptul cã toate sunt suprapuse, descifrarea acestora fiind deosebit de greu de
realizat pentru un ochi neformat.
Pe lângã exploatarea turisticã a
peºterii, în imediata apropiere a fost construit recent un centru media de primire

picturi monocrome ºi policrome, unelte
de silex etc. În urma acestor descoperiri
ºi a sãpãturilor arheologice care atestau
o locuire, gravurile ºi picturile au fost
încadrate în perioada Magdalenianã.
Ulterior prin metoda datãrii cu radiocarbon s-a obþinut o vechime de 14.260
± 440 ani. Peºtera a fost închisã la scurt
timp de la anunþarea descoperirilor,
ea fiind în prezent închisã publicului.
Cu toate acestea în 1955 un jurnalist
american care a ajuns în peºterã pentru
realizarea unor fotografii, degradeazã o
serie de gravuri pe care le-a evidenþiat
pentru fotografiere cu cretã coloratã.
În prezent în peºterã sunt identificate
peste 140 de figuri reprezentând bizoni,
cai, capre, reni, urºi, feline, reprezentãri
umane, pasãri etc., cât ºi numeroase
plachete gravate pe una sau ambele feþe,
unele fiind pictate sau prezentând urme
de foc.
Datoritã faptului cã peºtera nu este
deschisã publicului din motive de conservare, zona este exploatatã turistic
prin amenajarea unui parc tematic în
care vizitatorii pot descoperi ºi viziona
reproduceri dupã gravurile ºi picturile
din peºtera preistoricã. Astfel, amenajarea cuprinde un traseu care include
vizitarea intrãrii în Goufre du Caustalat
ºi în Grotte Blanche, traseu pe care sunt
regãsite ateliere pentru copii, tiroliene
etc. În Grotte Blanche este amenajat
un mic „cinematograf”, turiºtii putând
viziona în interior proiecþii video, direct
pe pereþii sãlii, prezentând o incursiune
preistoricã ºi o prezentare a peºterii preistorice din apropiere.
Peºtera preistoricã se remarcã prin
spaþii largi, care au fost vizitate în totalitate în paleolitic, dovadã fiind urmele
lãsate ºi în galeriile cele mai îndepãrtate.
Cu o dezvoltare a galeriei principale de
cca. 500 m, peºtera este o cavitate ornatã
în care abundã în primul rând gravurile
realizate pe pereþi cu ajutorul uneltelor
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ºi pictaþi mai mulþi cai, coama acestora
fiind realizatã scurt orizontal, dupã care
coboarã brusc pe verticalã, constituind
tipul specific de Isturitz.
Bogãþia istoricã a sitului ne conduce
printr-o incursiune preistoricã începând
de acum 80.000 de ani de la omul din
Neanderthal, pânã la Homo sapiens
sapiens, trecând prin toate perioadele,
de la Musterian-Aurignacian-GravetianSolutrean-Magdalenian, perioda cea
mai înfloritoare a sitului, urmate de
urme din epoca bronzului, romane ºi
medievale, oferind cea mai interesantã
încursiune stratigraficã din Pirinei. În
urma sãpãturilor au fost decoperite de la
unelte litice ºi din os, numeroase obiecte
decorative, instrumente muzicale (fluiere
din os) capete de suliþã ºi harpoane în
cantitãþi semnificative dovedind prezenþa
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unui important centru habitaþional paleolitic în regiune.
Turistic, vizita cuprinde un tur care
începe cu P. Isturitz unde pot fi vãzute
sãpãturile arheologice, dar ºi gravurile
apãrute în urma cercetãrilor. Acestea
reprezintã cervide, iar ele sunt realizate
în volum, prin gravarea unei scurgeri
stalagmitice. Legatura cu P. Oxocelhaya
este realizatã printr-un tunel prevãzut cu
un sas. Aici se pot viziona reproduceri
dupã gravurile ºi picturile de cai din
galeria învecinatã în care accesul este
restricþionat. Pe acesta pot fi observate
pe lângã gravuri ºi picturi monocrome de
cai ºi un bizon în poziþie verticalã a cãrui
spate este conturat de linia peretelui,
artistul completând numai capul, picioarele ºi burta animalului. În continuare,
traseul trece prin zone deosebit de bogat
Mihai BESESEK

Peºtera nr. 7
Localizatã în colina Gastelu, peºtera
care este sub proprietate privatã de
mai multe generaþii, face parte dintr-un
sistem dezvoltat pe trei nivele: nivelul
1 P. Isturitz, nivelul 2 P. Oxocelhaya ºi
nivelul 3 P. Erberua care este ºi nivelul
de bazã, reprezentând o traversare activã
a colinei sifonatã la ambele extremitãþi.
Din punct de vedere arheologic, în
1895 sunt prospectate primele depozite
din P. Isturitz, unde au fost descoperite
diverse obiecte decorative sculptate ºi
unelte. În 1912, E. Pesserman cu aprobarea proprietarului sitului A. Darricau
a început escavarea depozitelor arheologice continuându-ºi munca pânã în 1922
când descoperã câteva gravuri realizate
pe un pilier în sala mare a peºterii.
În acelaºi timp, mai exact în 1929
este descoperitã P. Oxocelhaya o cavitate deosebit de frumos concreþionatã.
Proprietarul o considerã o atracþie turis
ticã astfel încât în 1953 sapã un tunel de
legãturã între cele douã cavitãþi pentru a
le amenaja, iar pentru protecþia acestora
în acelaºi an sunt declarate monument
istoric, situl devenind în acelaºi timp
public dar ºi ºtiinþific.
Începând cu 1955 noi descoperiri
sunt realizate, în Oxocelhaya fiind descoperite gravurile a 4 cai ºi a unui bizon.
În 1973 C.Barroumes ºi J-D. Larribau
reuºesc sã pãtrundã pentru prima data
în P. Erberua. Aceºtia decoperã în 1975
pete colorate în roºu iar în 1977 J-D.
Larribau identificã gravuri ºi picturi pe
pereþi, tot acesta descoperind în 1982 noi
picturi de cai ºi simboluri în Oxocelhaya.
Din 1995 numeroase alte reprezentãri
precum suprafeþe colorate, simboluri,
desenul unui bizon ºi urme de degete
au fost identificate atât în Isturitz cât ºi
în Oxocelhaya. Pe pereþi sunt gravaþi
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de silex. Remarcabilã este fineþea acestor
gravuri aproape insesizabile, care de obicei se suprapun fiind extrem de greu de
identificat ºi descifrat, apoi densitatea ºi
diversitatea reprezentãrilor care cuprind
erbivore, carnivore, pãsãri ºi chiar forme
umane. Chiar dacã gravurile sunt cele
mai întâlnite, cea mai reprezentativã
manifestare paleoliticã este o picturã
policromã de mari dimensiuni a unui cal,
realizatã pe un bloc prãbuºit în mijlocul
galeriei principale. Pictura se impune
prin dimensiunile sale, dar mai ales prin
faptul cã este situatã la peste 2 m faþã de
sol, modul în care acesta a fost realizatã
în acel loc fiind un mister.
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concreþionate, în care apar formaþiuni
masive albe, creând un peisaj subteran
feeric. În aceastã regiune mai apar mici
pete de culoare pe pereþi, însã cea mai
interesantã parte este aproape de ieºire
unde pe o serie de draperii apar mici
puncte roºii. În urma analizãrii acestora
s-a constatat cã acestea marcheazã numai
acele concreþiuni care în momentul în
care sunt lovite au rezonanþã, de unde
s-a concluzionat cã ar fi fost folosite ca
instrumente muzicale.
Pe lângã vizitarea peºterilor se mai
poate vizita un mic muzeu amenajat la
suprafaþã în care se regãsesc, unelte ºi
podoabe descoperite în urma sãpãturilor,
oseminte de urs, mamut ºi chiar de om,
cât ºi fluiere sau fragmente de os gravate.
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Concluzii:
Pe parcursul stagiului, au fost vizitate
ºapte situri paleolitice, în care au fost
observate manifestãri artistice (desene,
picturi, gravuri sau modelaje), depozite
osteologice ºi urme de faunã fosilã.
Siturile localizate în Franþa, sunt dispuse de-a lungul Pirineilor, în apropierea
graniþei cu Spania, într-o zonã în care
densitatea peºterilor ornate este foarte mare. Acestea adãpostesc urmele
omului preistoric din Musterian pânã în
Magdalenian, dar din nefericire ºi urmele nefaste ale omului modern.
Cu toate cã toate sunt declarate monument istoric, o bunã parte a peºterilor
vizitate pe parcursul stagiului, sunt parþial
deschise turismului de masã. Acestea sunt
exploatate pentru valoarea lor istoricã ºi
peisagisticã, în timp ce altele sunt complet închise publicului, accesul în acestea
fiind realizat numai în scop ºtiinþific. În
acest caz, în apropierea siturilor sunt
deschise pentru publicul larg, centre de
vizitare, în care turiºtii, pot descoperi
informaþii despre siturile paleolitice ºi
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viaþa omului preistoric, dar ºi reproduceri
ale reprezentãrilor artistice. Astfel sunt
îmbinate în acelaºi timp protecþia, cercetarea, dar ºi valorificarea turisticã.
Datoritã faptului cã mare parte a siturilor au fost descoperite cu mult timp în
urmã, unele fiind deschise publicului de
mai bine de un secol, acestea au suferit o
serie de degradãri ireversibile. Din acest
motiv se pot observa picturi sau gravuri
care se suprapun cu inscripþii moderne
lãsate de vizitatori, sau urme umane sau
de faunã paleoliticã suprapuse cu urmele
primilor exploratori.
Prin urmare, protecþia unei peºteri
ºi cu atât mai mult a unui sit arheologic
sau paleontologic începe din momentul
explorãrii, speologul fiind obligat sã
acorde atenþie maximã atât planºeului
pe care pãºeºte, dar ºi pereþilor galeriilor. În momentul semnalãrii primelor
semne de urme, fie ale omului paleolitic
(amprente, manifestãri artistice, vetre de
foc, unelte etc), resturi osteologice, sau
resturi de ceramicã, speologii au datoria
sã lase situl nederanjat ºi sã anunþe de
urgenþã descoperirea sitului persoanelor

calificate. Aceste mãsuri impun atât în
momentul explorãrii speologice, dar ºi
pe parcursul oricãrei vizite în subteran.
Peºterile sunt dovadã a scurgerii timpului, a evoluþiei la scarã geologicã ºi
mai ales adãpostesc vestigii ale omului
modern. Sunt importante pentru valoare lor geologicã, biospeologicã sau
peisagisticã ºi poate cu atât mai mult
pentru importanþa lor arheologicã. Ele
ne transmit un mesaj cultural lãsat de
strãmoºii noºtri, de acum zeci de mii de
ani, iar datoritã lor putem înþelege acum
de unde am pornit ºi cum am evoluat ca
specie. Este datoria noastrã, a tuturor sã
le protejãm, ºi sã lãsãm cât mai puþine
urme a trecerii noastre prin ele.
Mulþumiri speciale lui Ioana Meleg,
Dan Vereº, Cãlin Ghemiº pentru suportul
acordat la scrierea prezentului articol.
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