
Bine ați venit in Lurgrotte Peggau, cea mai mare peștera traversată de apa din Austria 

Descoperirea peșterii in 1. aprilie 1894 

Max Brunello, speolog italian, a descoperit peștera. Cercetarea a început din Semriach deoarece în 
Peggau apa a blocat intrarea (abia în 1913 a scăzut nivelul apei cu 7 m datorită unei galerii de 
desecare). În 29 aprilie 1894 7 cercetători de peșteri au fost închiși in peștera după ploi abundente și
au putut fi eliberați abia după 9 zile printr-o acțiune de salvare spectaculoasa, la care au participat 
1000 oameni.

Deschiderea peșterii 

Exista doua intrări: Lurgrotte Peggau si Semriach (despărțite administrativ: Lurgrotte Peggau este o 
societate, Semriach este administrata particular). În 13 februarie 1935 peștera a fost traversată prima
dată, pentru aprox. 6 km a fost nevoie de 18 ore. După o perioadă de construcții de 20 de ani in 
1957 Lurgrotte a fost finisată pana la Semriach si a fost pregătită pentru vizitare, care dura 3-4 ore. 
Printr-o inundație seculară în 1975 (aprox. 10 m³/s) au fost distruse anexele de drum.

Formarea Lurgrotte 

La încrețirea munților s-au format crăpături, fisuri si peșteri. Prin aceste deschizături a pătruns apa, 
ascultând de gravitația in complexul de pietre. Urmând legea rezistentei celei mai mici, apa a căutat 
o cale, care e foarte întortocheata și de multe ori in zic zac. De-a lungul multor milioane de ani prin 
efectul de dizolvare a apei precum și prin nisipul și pietrele transportate de apele subterane au fost 
mărite astfel încăt s-a format un sistem de peșteri, doar in Steiermark 4500, dar doar 24 de peșteri 
sunt deschise vizitatorilor.

Cum se formează stalactitele si stalagmitele 

Apa pătrunde printre crăpături si fisuri in interiorul pănăntului și dizolva din piatra părticele mici. 
Ajunse la tavanul peșterii, incep să, când gravitația devine mai mare decât capacitatea de a se 
menține, să picure. Părticelele de piatra se depun pe tavan. 

Vizite prin Lurgrotte 

La mici expediții de aprox. 1 ora se vizitează 1 km al sistemului. Totul este iluminat electric. Se 
recomandă purtarea unei jachete deoarece in peștera sun aprox. 10° C si o umiditate a aerului de 
aprox. 95%. Iarna se fac expediții și de 5-7 ore. 
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