Asociaþia „SpeleoTeam" Timiºoara s-a
înfiinþat în 18.10.2001. Deºi este încã tînãrã,
toþi membrii ei fondatori sunt vechi speologi,
unii chiar fiind între primii care au adus
speologia în Timiºoara.

,

E-mail: speleoteam@yahoo.com
http:\\speleoteam.rdstm.ro

Asociaþia SpeleoTeam
Timiºoara

Proiectul de reamenajare a traseelor din
zona Buhui-Mãrghitaº a avut loc în perioada
15.01.2003 - 28.06.2003 ºi a avut drept scop
refacerea potenþialului turistic al zonei.
S-a realizat ecologizarea zonei carstice de
suprafaþã dar ºi a Peºterii Buhui, au fost refãcute
marcajele, a fost construit un nou loc de popas,
au fost amplasate panouri informative ºi plãcuþe
indicatoare.

SCURTÃ PREZENTARE
Peºtera Buhui este o peºterã mare
(3.217 m lungime totalã), uºor
descendentã, activã (cursul subteran de
apã strãbate cei 2.100 m ai galeriei
principale), dezvoltatã în parte pe
diaclaze, în parte pe feþe de strat are pe
alocuri aspect de tunel de presiune.
Peºtera se prezintã ca o galerie de
dimensiuni variabile cu multe cotituri ºi
cu câteva sãli mari pe parcurs. Atât din
galeria principalã cât ºi din sãli pornesc
galerii laterale scurte înfundate la capãt
fie cu concreþiuni, fie cu material
aluvionar.
Galeria principalã este drenatã de
pârâul Buhui, care apare în capãtul ei
din amonte ºi pârâul Certej cu care se
uneºte în peºterã în dreptul primei
intrãri. Apa unitã a celor douã cursuri se
pierde parþial prin ponoare ºi fisuri,
dispare compet în dreptul Intrãrii prin
Dolinã, reapare apoi ºi formeazã
cascade ºi dorne adânci.
Peºtera poate fi exploratã de la un
capãt la altul, dar pentru a evita
obstacolele mai dificile se recomandã
folosirea succesivã a celor trei intrãri.

În total s-au efectuat peste 2.500 ore de
muncã de cãtre membrii asociaþiei ºi nu numai,
participarea la realizarea proiectului fiind
bazatã pe voluntariat. Au participat peste 30
persoane.

Mulþumim A. S. “Exploratorii”
Reºiþa pentru colaborare ºi sprijinul
acordat.

Buhui

Multumim “Fundaþiei Pentru
Parteneriat” pentru finanþarea ºi
inþelegerea acordate.

Imaginea de pe coperta:
Avenul din Culmea Frumoasei (foto: Victor Ursu)

Aria protejatã

Buhui - Mãrghitaº
Proiect finanþat de Fundaþia pentru Parteneriat
Romanian Enviromental Partnership Fondation
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S-a amenajat un nou loc de popas (bãncuþe ºi mãsuþã
acoperite) în poiana de la începutul coborârii spre
exurgenþa Buhuiului.
S-au mai amplasat panouri informative la intrarile
Peºterii Buhui ºi Lacul Marghitaº .
Bandã albastrã
Durata: 3 si ½ ore nesocotind timpul necesar
vizitãrii peºterilor.

Dealul Rominovãþ
P. Buhui (Certej)

Puþul II

II. Lacul Marghitas, Anina(Oraºul Nou),
P. Buhui (exurgenþa), ªaua Cuptoare, Lacul Buhui
Devieri spre
1. P.Buhui Exurgenta;
2. P.Buhui Intrarea Certej;
3. Comarnic - Reºiþa;
4. L. Gura Golâmbului.
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I. Oraºul Anina(cimitir) - cabana Maial - Lacul
Buhui. Durata: 1 si ½ ore.
S-a amplasat un panou informativ la Lacul Buhui
ºi în oraºul Anina.
S-a refãcut locul de popas din apropierea fostei
cabane Maial.
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Dealul Hotarului

· Camparea este permisã doar în locurile indicate;
· Nu sãpaþi ºanþuri în jurul corturilor;
· Pãstraþi curãþenia! Nu lãsaþi dupã dumneavoastrã
ce nu a fost când aþi sosit;
· Nu deterioraþi modestele amenajãri turistice
existente;
· Faceþi focul în vetrele existente folosind numai
lemne uscate;
· Nu lãsaþi focul nesupravegheat;
· Nu pãrãsiþi potecile, nu deschideþi noi poteci;
· Nu distrugeþi natura;
· În loc de suveniruri pãstraþi-vã amintirile doar în
gând sau pe peliculã;
· Nu faceþi zgomot excesiv.

