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Speo istorie

Speologia româneascã: trecut, prezent ºi viitor
Prof. dr. Marcian BLEAHU

P

eºterile au constituit totdeauna un
loc privilegiat, de atracþie pentru
oameni: la început adãpost pentru
primitivii oameni ai paleoliticului, ce-ºi
gãseau aici refugiu împotriva urgiei
climatului glaciar, apoi loc de retragere din
faþa diferitelor nãvãliri dinspre est, adãpost
pentru vrãjitoare, vraci, bandiþi sau
pustnici ºi, mai de curînd, loc de iscodire
a adevãrului ºtiinþific în ce priveºte
formarea ºi evoluþia lor. Ele, prin întunericul ºi misterul ce le învãluie au atras însã
ºi pe curioºi, pe curajoºi ºi pe cei dornici
de o stranie frumuseþe, adicã pe sportivi
ºi turiºti. Peºterile au devenit, pe la sfîrºitul
secolului trecut terenul de joc al îndrãzneþilor ce curînd s-a numit speologie (sau
speleologi). La început asociaþiile turistice
ºi cele de alpinism ºi-au creat secþii de
speologie, apoi au apãrut cele dedicate
exclusiv speologiei. Cea dintîi a luat fiinþã
în 1879 în Austria, apoi în 1883 ºi 1897 în
Italia, iar în 1895 ia naºtere Societatea
francezã de speologie.
La noi lucrurile s-au miºcat mai încet. La
început a apãrut interesul ºtiinþific: în 1767
sînt citate ºi descrise numeroase peºteri din
Transilvania, în 1780 din Banat, în 1792

este ridicat topografic primul plan al unei
peºteri din lume, peºterã aflatã la noi, în
Defileul Dunãrii, apoi în secolul XIX
numãrul descrierilor de peºteri creºte, atît
a celor din Transilvania, cît ºi a celor din
Regat. Dar, dincolo de interesul ºtiinþific,
am putea spune geografic, de înregistrare
ºi descriere a lor, începe ºi cel turistic.
Peºtera Ialomiþa se bucura încã din 1897
de o bogatã bibliografie, iar în Transilvania
se cunosc ºi unele amenajãri, cum au fost
cele fãcute de G. Czárán în Munþii Bihor.
Des vizitate sînt peºterile Meziad, Mãgura,
Scãriºoara, Vadul Criºului, Peºtera Bolii.
În 1901 se înregistreazã ºi prima explorare
a unui aven, cel din Vlãduºca (Piatra
Craiului).
Dacã pînã la primul rãzboi mondial cercetãrile speologice au avut pe teritoriul þãrii
un caracter mai mult întîmplãtor ºi necoordonat, lucrurile se schimbã radical prin
înfiinþarea în 1920 a primului institut de
speologie din lume, cel de la Cluj, datoritã
savantului Emil Gh. Racoviþã, creator ale
unor ramuri importante ale speologiei, cea
a studiului vieþuitoarelor lumii subterane,
biospeologia. Cu colaboratorii sãi, eminenþi biologi aduºi din strãinãtate,

Prima expediþie în Cetãþile Ponorului: M. Bleahu, Emilian Cristea, Emanuel Valeriu,
Auricã Irimia, A. Casaksany.
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Era scãrilor de lemn. Prima explorare a
Avenului Gemãnata (Munþii Bihor)
Racoviþã începe vizitarea sistematicã a
peºterilor þãrii. Chiar dacã nu în scopuri
explorative, ci pentru a colecta material
biospeologic. Listele de peºteri vizitate se
constituie într-un prim catalog a cavitãþilor
existente în þarã. Dupã dispariþia lui
Racoviþã, în 1950 o nouã generaþie de
speologi de la Cluj începe adevãrate
explorãri de peºteri dificile, ajutaþi ºi de
echipe de alpiniºti, sub conducerea
neobiºnuitului ºi pasionatului Emilian
Cristea. Pojarul Poliþei, Cetãþile Ponorului,
Avenul din Seºuri, Coiba Mare, peºterile
din Barsa, sînt numai cîteva din zecile de
cavitãþi, ce intrã acum în ºtiinþã. Începînd
din 1952 se constituie ºi o echipã de
speologi-biologi la Bucureºti, ce duc, de
asemenea, o activitate intensã de explorare
a peºterilor, mai ales din exteriorul arcului
carpatic. Un bilanþ al peºterilor cunoscute
în România realizat în 1964 înregistreazã
aproape 1000 cavitãþi.
Aceastã activitate explorativã, datoratã
mai ales oamenilor de ºtiinþã, au fost
însoþite, în afara lucrãrilor de specialitate,
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consimte apoi sã finanþeze aceste întruniri
anual, iar la cea de a treia, din 1975, se ia
hotãrîrea de a se constitui în cadrul
aceleiaºi federaþii o Comisie Centralã de
Speologie Sportivã (CCSS) care este
recunoscutã ca atare în 1977 ca disciplinã
sportivã independentã. Cu aceasta, speologia a intrat pe un fãgaº oficial ºi pentru
a se ºti de unde se pleacã s-a alcãtuit un al
doilea catalog al peºterilor din þarã, apãrut
în 1976, ºi care cuprinde aproape 2.000
cavitãþi, deci dublul faþã de cel din 1964,
merit al speologilor amatori.

Primul bivuac subteran în România, Cetãþile Ponorului, 1953.
ºi de articole de informare, de popularizare, conferinþe, filme ºi de apariþia unor
cãrþi ca cele ale lui Tr. Orghidan, D. Coman
ºi traducerile cãrþilor lui M. Siffre ºi N.
Casteret. Ele au avut darul sã deschidã o
fereastrã spre o lume necunoscutã, fascinantã, chiar dificilã, ce au atras rapid pe
tineri ºi pe cei dornici de aventurã. Aºa îºi
face apariþia, începînd din 1960, o nouã
formã de activitate speologicã, miºcarea
speologilor sportivi, numiþi pe nedrept
amatori, deoarece curînd ºi-au dovedit

competenþa în numeroase ramuri ale
speologiei. Mulþi din ei, provenind din
asociaþii de alpinism, s-au constituit în
asociaþii, cluburi sau grupãri cu þel
exclusiv speologic. Ele apar la Bucureºti,
Cluj, Oradea, Arad, Petrila, Reºiþa, Braºov,
Timiºoara, Tg. Mureº, Cîmpulung Muscel,
etc. aducînd cu ei nu numai materiale ºi
tehnici noi de explorare, ci mai ales un
entuziasm ºi un suflu extraordinar. Dacã
putem numi generaþia lui Racoviþã ºi a
urmaºilor sãi, speologi-ºtiinþific, ca fiind
cea a scãrilor de funie ºi a lãmpii de carbid,
aceastã nouã generaþie, a speologilor
sportivi, este cea a scãrilor electron ºi a
cãºtii cu luminã frontalã. Explorarea a noi
peºteri devine un curent, o pasiune ce
cuprinde cercuri tot mai largi de tineri ºi
apare chiar o conºtiinþã a unei noi tagme
sportive.

Un al doilea moment crucial a fost în 1977
cînd la cel de al 5-lea SpeoSport se aprobã
demararea concursului republican de
speologie sportivã, cu un regulament
foarte riguros, bazat pe performanþele
asociaþiilor de speologi, în domeniul
explorativ, ºtiinþific ºi de protecþie a
peºterilor. Primul an de concurs a adus un
spor de 800 de peºteri nou descoperite,
anul urmãtor încã 1.200, apoi ritmul s-a
menþinut la nivelul de 1.000 peºteri pe an.
În 1982, un nou catalog al peºterilor din
România datorat lui C. Goran consemna
astfel aproape 8.000, apoi ritmul a început,
în mod inexorabil sã scadã, dar în 1990
numãrul era de peste 12.000.
Odatã cu creºterea numericã a peºterilor,
speologia româneascã a cunoscut ºi alte
mutaþii importante. În primul rînd apariþia
unor noi tehnici de explorare: înlocuirea
scãrilor electron cu manevrele pe coardã
cu blocatoarele, iluminatul electronic,
utilizarea costumelor impermeabile ºi de

Dispersaþi ºi cunoscîndu-se prea puþin,
CSER Bucureºti ia iniþiativa sã adune pe
reprezentanþii acestor cercuri la Bucureºti
în mai 1973 la o primã consfãtuire a
speologilor amatori. Apoi în decembrie
acelaºi an neobositul Emilian Cristea
convoacã la cabana Padina pe cîþi mai
mulþi speologi pentru a discuta viitorul lor.
Nu au fost prezenþi decît 35 dar întrunirea,
foarte caldã ºi prietenoasã, s-a desfãºurat
sub un nume inventat atunci, dar care avea
sã facã carierã, SpeoSport.
Prima explorare a Cetãþilor Ponorului
(Munþii Bihor) în 1953.
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Tot sub presiunea lui Emilian Cristea,
Federaþia Românã de Turism ºi Alpinism

Era scãrilor elektron. Peºtera Cîmpeneascã, 1975.
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neopren, tehnica explorãrilor subacvatice
cu scafandri autonomi, cartarea cu instrumente automate etc. Acum se instituie
sistemul de înregistrare ºi marcare a
peºterilor ºi înscrierea lor într-un cadastru,
þinut pînã în 1990 de neobositul C. Goran.
În al doilea rînd, este remarcabilã creºterea
nu numai numericã, dar mai ales valoricã
a cavitãþilor descoperite, urmare evident
a adoptãrii noilor tehnici dar ºi a pregãtirii
fizice ºi psihice a speologilor. Anii 70 ºi
80 marcheazã astfel o extraordinarã
creºtere a cavitãþilor mari. Dacã în 1950
cea mai lungã peºterã cunoscutã depãºea
cu puþin 4.000 m, la începutul lui 1990
era de peste 40.000 m, iar numãrul celor
de peste 20 km de 4: Peºtera Vîntului,
Peºtera Hodobana, Peºtera Topolniþa,
Peºtera Humpleu. Sînt apoi de menþionat
explorarea unor dificile rîuri subterane
(ªura Mare, Buhui), a unor avene grele
(Stanu Foncii, Hoanca Urzicarului, Dosu
Lãcºorului), descoperirea celei mai lungi
peºteri în sare din lume, a unor peºteri de
valoare ºtiinþificã excepþionalã (P. Cuciulat
cu picturi paleolitice ºi P. de la Movile cu
o biocenozã avînd un ecosistem susþinut
integral prin chemosintezã (bazat pe
hidrogenul sulfurat). Tuturor acestora ar
trebui sã li se adauge nenumãratele peºteri
ce au necesitat eforturi deosebite pentru
explorare ºi cartare, unele intrate într-un
fel de repertoriu internaþional al parcurgerilor subterane dificile.
În perioada de activitate intensã a Comisiei
Centrale de Speologie trebuie menþionate
ºi alte cîteva activitãþi. Organizarea ºcoli-

Concurs falezã. ªuncuiuº, Speo-Sport 1994

4

lor de speologie, diversificate în ºcoli de
tehnicã explorativã, (inclusiv de formare
a monitorilor de speologie), de cartare, de
tehnicã fotograficã, de cercetare biospeologicã ºi carstologicã. Organizarea anualã
a Speo-Sportului, care s-a dovedit a fi nu
doar o tribunã de dezbatere a problemelor
comune, ci adevãrate sesiuni de comunicãri, rolul lor formativ în creºterea
nivelului cultural ºi ºtiinþific al tinerilor
speologi fiind indiscutabil.
Într-un bilanþ al perioadei anilor 60-80
nu pot lipsi ºi alte activitãþi remarcabile.
Aºa sînt anualele Festivaluri de Speologie
organizate de neobositul cerc Niphargus
la Rîmnicu Vîlcea ºi Cãlimãneºti, cu
nuanþã ºtiinþificã ºi literarã, iar pe planul
celei mai înalte ºtiinþe, simpozioanele TAC
organizate de Institutul de Speologie ºi
IPGG, care ºi-au cîºtigat un renume
mondial. Originale ºi tot mai gustate de
public sunt concertele organizate de
SpeoTimiº de mai bine de 10 ani în Peºtera
de la Româneºti. Sã amintim ºi darea în
exploatare a singurei peºteri turistice
amenajate la un înalt nivel, Peºtera Urºilor
din Munþii Bihor, care de la deschiderea
ei în 1978 a cunoscut aproape un milion
de vizitatori.
Pe plan internaþional CCSS a devenit
membru al Uniunii Internaþionale de
Speologie ºi a fost prezentã prin delegaþii
la mai toate congresele internaþionale
începînd din 1973.
În sfîrºit, sã amintim ºi publicaþiile
speologice, cele ºtiinþifice ale Institutului
de Speologie (Travaux, Miscelanea, TAC),

Peºtera Urºilor. Foto Alexandru Szuhai.
cele de relatare a rezultatelor explorative
(Buletinul FRTA, cel editat de Clubul
Emil Racoviþã Bucureºti, Speotelex), cu
apariþii regulate, ºi numeroase altele, cu
apariþii mai mult sau mai puþin sporadice
mai ales din provincie.
Dacã ar fi sã etapizãm istoria speologiei
româneºti putem vorbi de etapa preistoricã, cea de tatonare ºi luare la
cunoºtinþã cã existã peºteri în þarã; apoi
epoca clasicã, cea a lui Racoviþã
cuprinzînd perioada interbelicã; cea
romanticã, a entuziaºtilor oameni de
ºtiinþã de la Institutul de Speologie ºi
asociaþilor lor, cuprinzînd perioada 19501970 ºi cea tehnicã, a speologilor
sportivi, cea care a marcat cele mai
importante succese din toate punctele de
vedere.
Cu acest bilanþ am intrat în era nouã, cea
de dupã 1990. Ca în întreaga activitate
româneascã, ºi cea speologicã a cunoscut
la început un recul. Au apãrut alte preocupãri, alte orientãri economice, fiecare
ºi-a cãutat un alt fãgaº economic sau
profesional. Dar a apãrut ºi libertatea de a
crea noi structuri. Strînsã pînã atunci în
chingile oficiale ale unei unice federaþii
guvernamentale, acum ia naºtere pe linie
ºtiinþificã, Societatea Românã de Speologie, ba chiar mai multe, una ºi în
Transilvania, alta în Banat, ºi alta în
Moldova, fãrã activitãþi însã notabile. În
schimb, apare Federaþia Românã de Speologie, ca sã spunem aºa privatizatã, cu
scopul bine definit de a înregistra ºi
încuraja întreaga activitate a speologilor
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sportivi ºi amatori, preluînd activitatea
fostei Federaþii din cadrul CNEFS (dispãrut ºi acesta ºi transformat în minister). În
cadrul acestuia speologia este redusã la
rang de secþie a Federaþiei de Alpinism ºi
Escaladã (ºi rãmîne sã se ocupe cu latura
pur sportivã, competiþionalã, organizînd
concursul naþional, sprijinindu-le eventual
cu fonduri, ca ºi adunãrile Speo-Sport.
Federaþia de Speologie are în momentul
de faþã sarcina de coordonare a activitãþii
speologilor sportivi, de inventariere a
noilor descoperiri, organizare a ºcolii,
tabere ºi alte activitãþi ºi de reprezentare
internaþionalã (de ex. faþã de Uniunea
Internaþionalã de Speologie). În ce priveºte
cercurile de speologie, unele au dispãrut
în 1990, cele mai multe s-au reactivat ºi
duc mai departe o muncã susþinutã de
cercetare a zonelor carstice ºi de explorare
a peºterilor.
Dintre succesele explorative ale anilor 90
sînt de menþionat: explorarea Avenului din
Grind care are o denivelare de aproximativ
500 m (record naþional), a Peºterii din
Valea Rea (Bihor), care are deocamdatã o
dezvoltare de 13,5 km ºi o denivelare de 264 m, conþinînd speleoteme deosebit de
interesante ºi spectaculoase, Peºtera de la
Zgurãºti (Bihor) cu mare dezvoltare,
deosebit de dificilul Aven din Vãrãºoaia.
Ritmul de descoperiri s-a menþinut la circa
200 peºteri anual, dar din pãcate cadastrul
peºterilor nu mai este þinut la zi aºa cã este
greu de avut o evidenþã clarã. În general,
se poate spune cã dupã ce peºterile uºoare
s-au cam terminat, exploratorii atacã
cavitãþi tot mai dificile ºi mai greu de
abordat.
Pe plan public, în ciuda mutaþiilor diverse,
adunãrile SpeoSport au continuat cu
regularitate, ca ºi Festivalul de la Rîmnicu
Vîlcea - Cãlimãneºti, fãrã a mai vorbi de
sesiunile de înalt nivel ºtiinþific TAC. De
asemenea au fost înregistrate diverse
adunãri ºi manifestãri organizate în

Frumuseþi care nu mai sînt: Buzduganul
din Pojarul Poliþei, 1955.
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provincie. A continuat ºi publicarea
Buletinului Informativ al federaþiei, iar
pentru difuzarea rezultatelor explorative
Clubul Naþional pentru Turism (CNTT) a
început editarea unei excelente publicaþii,
Cercetãri speologice ajunsã la al IV-lea
volum. Existã ºi alte publicaþii regionale
prin care sînt diseminate informaþiile de
ultimã orã. Se constatã astfel cã dupã o
oarecare stagnare a activitãþii ea îºi reia
cursul anterior aºa cã ne putem gîndi ºi la
viitor.
În primul rînd activitatea explorativã. Se
observã de pe acum tendinþa de diversificare a ariilor de investigare. Sînt în
cercetare masive mai mici calcaroase, din
M-þii Maramureºului, Podiºul Someºan,
M-þii Plopiº. Speranþele pentru mari
cavitãþi sînt însã puþine aºa cã atenþia se
va concentra tot spre piesele importante
dar încã incomplet explorate. Se va apela
tot mai mult la escalade subterane pentru
cercetarea pãrþilor superioare ale galeriilor
sau în pereþii avenelor. O altã tendinþã va
fi explorarea subacvaticã, deja începutã în
anii 80, dar fãrã ca marile resurgenþe sã
fi fost cucerite: Izbucul Galbenii, Tãuzul,
Izverna. Mai importantã va fi explorarea
sifoanelor cu care se terminã nenumãrate
galerii cunoscute ºi care pot oferi surprize.
Al doilea obiectiv va trebui sã fie cartarea
ºi recartarea a nenumãrate peºteri asupra
cãrora informaþiile sînt insuficiente. Doar
douã exemple: P. Ciur-Ponor, la care nu
sînt cartate toate lateralele ºi P. Hodobana
a cãrui cartare, de altfel extrem de dificilã,
va trebui reluatã avînd în vedere dubiile
asupra preciziei hãrþii existente. Din pãcate
în ultimul timp se constatã o delãsare în
ce priveºte acþiunea de cartare, dar trebuie
înþeles cã valoarea unei descoperiri speologice constã în primul rînd în a avea la
dispoziþie o hartã cît mai precisã. În lipsa
acestora nu se poate duce mai departe nici
cadastrul, activitate ce trebuie reluatã
urgent.
A treia direcþie de dezvoltare a speologiei
trebuie sã fie cercetarea ºtiinþificã. Ea
trebuie practicatã cît mai intens de
speologii sportivi, mãcar pentru colectarea
materialelor, deoarece oamenii de ºtiinþã
nu mai pot ajunge în toate locurile, tot mai
inaccesibile, cucerite de exploratori.

Frumuseþi care nu mai sînt: Fanionul
din Pojarul Poliþei, 1954.
pînã la montarea de porþi la peºterile ce
conþin lucruri deosebit de frumoase sau
interesante.
În sfîrºit, va veni vreme cînd se va constata
cã peºterile reprezintã un extraordinar
potenþial turistic ce trebuie valorificat.
Speologii sportivi se vor putea implica în
organizarea unor ture dificile pentru
amatorii strãini (deja Cetãþile Ponorului ºi
ªura Mare au o faimã internaþionalã în
acest sens) cît ºi la amenajarea turisticã,
preluînd activitãþi dificile (aºa cum s-a
fãcut la Peºtera Urºilor).
În România avem peºteri numeroase, avem
peºteri dificile, frumoase, interesante. Cred
cã potenþialul speologic al þãrii nu a fost
epuizat ºi cã mai sînt de fãcut descoperiri
importante. În plus speologii români au
acum posibilitatea sã se afirme ºi peste
hotare ºi sã participe la acþiuni internaþionale de mare clasã.
Ca unul care am participat activ la
aproape jumãtate de secol de speologie
româneascã, privesc cu optimism viitorul
acestei discipline, pe care toþi o îndrãgim,
ºi urez tinerilor sã se implice cît mai mult,
cu rezultate cît mai valoroase, în fascinanta activitate de cunoaºtere a lumii
subterane.
n

A patra direcþie trebuie sã fie protejarea
peºterilor. Aceasta începînd cu autodisciplina fiecãrui speolog, în sensul de
pãstrare a curãþeniei fiecãrui loc cãlcat,
nedistrugerea concreþiunilor ºi a faunei, ºi
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Scufundãri în peºterile Bermudei
Cristian LASCU _GESS Bucureºti

Explorãrile au fost începute în deceniul
trecut sub coordonarea lui Tom Iliffe.
Biolog ºi scafandru speolog, el este un
cercetãtor competent, organizat ºi meticulos. Printre calitãþile sale se numãrã ºi
aceea de a fi un bun prieten al României.
Recent Guvernul Bermudei a încurajat un
program de cercetãri asupra naturii þãrii
vizînd flora ºi fauna uscatului, viaþa ma
rinã, enigmele zonelor abisale, peºterile,
urmînd sã fie publicate monografii ilustrate frumos, accesibile publicului. Recent
înfiinþatul Institut de Oceanografie ºi
Muzeul-Aquarium coordoneazã lucrãrile.
Acestea au fost pe scurt împrejurãrile în
care în luna mai am pornit spre Bermuda.
Din avion am zãrit de departe forma de
potcoavã a insulei, nãpãditã de junglã, înconjuratã de o puzderie de stînci, microinsule ºi pete de culoare, de la albastrul
închis al adîncului la verdele de smarald
al lagunelor.
O bucatã de calcar pierdutã în imensitatea
Oceanului Atlantic.
Pe aeroport m-a întîmpinat Andrew, speolog-scafandru bermudez. Plete, blugi cu
gãuri ºi iscãlituri de admiratoare, o piatrã
magicã legatã cu sfoarã de gît iar deasupra
un zîmbet larg care a cimentat între noi
imediat începutul unei bune colaborãri ºi
al unei prietenii. Mic dar vînjos, a înºfãcat
într-o clipã cufãrul meu cu echipament de
scufundare ºi a umplut cu el tot spatele
liliputanului sãu Suzuki.
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nsula Bermuda are numai 50 km
pãtraþi, dar spre satisfacþia speologilor
teritoriul ei este 100 % calcaros, adãpostind 150 de peºteri. Peste un vechi
aparat vulcanic erodat, vînturile au adus
în urmã cu numai cîteva sute de mii de
ani un nisip alb, coraligen ºi l-au sedimentat în pachete cu stratificaþie încruciºatã,
specificã depunerilor eoliene. Mai apoi,
într-o fazã glaciarã tîrzie, cînd nivelul
oceanului a coborît cu 18-24 m, platforma
recifalã din jurul Bermudei a devenit un
uscat cu o întindere de cîteva zeci de ori
mai mare decît astãzi. Apele dulci acumulate în centrul insulei s-au drenat atunci
cãtre þãrmuri printr-o reþea complicatã de
galerii, care ulterior s-au inundat.

Pînã la sosirea lui Tom Iliffe am avut douã
zile rãgaz sã colind de unul singur prin
insulã ºi sã mã acomodez cu locurile. Am
avut prima întîlnire cu apele lagunelor
pline de viaþã multicolorã, m-am lungit pe
plajele albe, am furat banane dintr-o livadã
pustie, am tras o raitã de exocarst.
Ploile tropicale ºi sevele junglei au corodat
calcarele cu o agresivitate pe care nu am
zãrit-o în blîndul nostru carst mioritic. Rocile descoperite sînt pline de ace ºi lamele
de coroziune, lapiezurile au muchii
tãioase, dolinele au pereþi abrupþi ºi
nefinisaþi, trãdînd originea lor de prãbuºire
(colaps). Coborînd versanþii bolovãnoºi ai
unei astfel de doline, ajungi întotdeauna
la o salã de dimensiuni relativ mari ºi apoi
intri într-o galerie de dimensiuni modeste
ºi destul de neinteresantã. Cîteva astfel de
galerii sînt totuºi bogate în concreþiuni ºi
au fost luate în stãpînire de investitori care
le-au electrificat. Din fericire mai întotdeauna galeria se terminã la un lac cu apã
limpede ºi adîncime insondabilã cu privirea, care îþi stîrneºte fiori.
Dupã venirea lui Tom am început pregãtirile. Maestrul nu a fost cu totul mulþumit
de starea echipamentului meu ºi mai ales
de controlul flotabilitãþii. Prin amabilitatea
lui Andrew am fost înzestrat de îndatã cu
douã butelii de 12 l la 240 atmosfere
presiune de lucru, un detentor suplimentar
cu furtun lung, un proiector de cuarþ de 100
W, un computer pentru decompresie, vestã
compensatoare de tip aripi, plasate sub

butelii. Pentru exersare am parcurs mai întîi
un sifon de 450 m lungime. Dar numai în a
treia scufundare am reuºit cu noul meu
echipament sã-mi controlez flotabilitatea
atît de bine încît sã stau suspendat, fãrã sã
fac nici o miºcare. Astfel, în cele 21 de zile
care au urmat am fãcut în deplinã siguranþã
ºi confort 19 scufundãri de peºterã.
Diferenþa dintre sifoanele noastre ºi cele
din Bermuda este mare. Apa acolo este caldã, cel puþin de 20 grade. Cu un neopren
subþire poþi sta liniºtit 2-3 ore sub apã.
Vizibilitatea este bunã, iar uneori excepþionalã. În sãlile mari puteam vedea zeci
de metri. S-a întîmplat sã stîrnim sedimentul de cîteva ori pînã la reducerea
puternicã a vizibilitãþii, dar apa se
limpezea repede. În schimb, din cauza
alternanþei între straturi de apã cu salinitãþi
diferite aveam deseori percepþii vizuale
deformate, mai ales la adîncime micã unde
haloclina era mai netã.
Cît priveºte condiþiile de acces la peºteri
trebuie sã recunosc cã nu am mai avut
niciodatã ocazia de a sãri în sifon direct
din maºinã. Cel mai mult am avut de
strãbãtut prin junglã între parcare ºi peºterã
marºuri de 10-15 minute! Singura
dificultate era grija de a nu încãlca fãrã
permisiune proprietãþi particulare, cãci
pentru asta poþi fi mustrat sau împuºcat,
dupã toanele în care se aflã proprietarul.
Într-o zi am luat-o pe o scurtãturã, peste o
frumoasã pajiºte cu gazon englezesc. Ca
din pãmînt au apãrut doi paznici bine
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În primele zile ne-am ocupat de peºterile
grupate în jurul lagunei Harrington Sound.
Aici se aflã cea mai lungã peºterã, Green
Bay, de 2,5 kilometri, un labirint de galerii
dezvoltate sub apã la 18 m adîncime, pe
care am parcurs-o integral în trei scufundãri diferite. Peºtera strãbate practic insula
dintr-o parte într-alta într-un punct unde
uscatul este foarte îngust.
De aceea efectul mareelor se simte cu
putere, apele oceanului traversînd peºtera
zilnic în ambele sensuri. Din acest motiv
este plinã de sediment marin. Pereþii ºi
formaþiunile au o urîcioasã culoare neagrãbrunã, din cauza unei pelicule organice
oxidate. Stalactitele sînt încrustate cu o
puzderie de cochilii de moluºte, dar am
avut surpriza de a întîlni departe în galerie
peºti viu coloraþi ºi douã imense languste.
Tom mi-a arãtat resturile unei carapace de
þestoasã, de 1 metru lungime, ºi oase dintrun sãrman delfin rãtãcit cîndva pe aici.
La una din scufundãri, mareea ne-a
surprins pe contrasens, într-un pasaj îngust
ºi am fost nevoiþi sã lopãtãm energic pentru
a ieºi la liman, în limitele treimii de aer
planificate.
Într-o romanticã dolinã nãpãditã de liane
ºi palmieri ne-am întîlnit cu peºtera Deep
Blue. La cîþiva metri sub oglinda lacului
se aflã o intrare de 20 metri lãþime,
zãbrelitã de zeci de stalactite mari. Razele
soarelui bãtînd printre formaþiuni ºi
nelipsiþii peºti multicolori mi-au lãsat o
impresie de neuitat. Pãtrunzînd în marea
salã care urmeazã, puteam încã zãri de la
100 de metri spectacolul luminos al
intrãrii. Peºtera înainteazã peste un
kilometru într-o direcþie ºi alþi 700 m în
alta, dar sînt posibile viitoare joncþiuni cu
cavitãþi submerse apropiate. Peºtera
prezintã în cîteva locuri secþiuni mai
complexe, indicînd ca ºi Green Bay cel
puþin douã faze în evoluþie. Avansînd întro galerie lateralã plinã de blocuri de
prãbuºire, am avut singurul meu incident
mai serios: mi-am spart reflectorul de cuarþ
ºi am rãmas practic fãrã luminã într-o zonã
cu vizibilitatea redusã la zero. Încercînd
sã avansez pe pipãite, m-am încuiat cu
capul în jos, aparent fãrã posibilitãþi de
manevrã, printre niºte bolovani. Dar, dupã
cum vedeþi, m-am descurcat eu într-un fel
pînã la urmã.
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Turiºtii sînt ademeniþi ca pentru 20 de
dolari sã viziteze cei 100 de metri de galerie bogat concreþionatã în peºtera Crystal.
Calea de vizitare merge peste cîteva pontoane ce plutesc deasupra unui lac de azur.
La lumina reflectoarelor ºi în admiraþia
turistelor ne lansãm de pe un ponton spre
adîncul albastru, evoluînd printre mari
domuri submerse. La 15 m adîncime
plãcerea se terminã: avem de înfruntat
obiºnuita zonã de colapsuri care ne obligã
la o gimnasticã complicatã ºi tîrîºuri. Ieºim
apoi în spaþii generoase, excepþional împodobite. Facem multe fotografii, luãm probe
de sediment ºi din stalactite rupte, în care
vom gãsi apoi o ineditã succesiune de
oscilaþii ale nivelului mãrii.
Dar în materie de speleoteme submerse cea
mai extraordinarã mi s-a pãrut a fi Wonderland, un fel de Cloºani sub apã. Pe lîngã o
mare bogãþie de stalactite ºi stalagmite,
aflãm aici fistulare de un metru, coralite,
helictite, draperii. Este o performanþã sã te
apropii de ele fãrã sã le atingi. Uneori mã
sprijin de tavan cu un deget ºi apropii
aparatul cu cealatã mînã de formaþiuni, fãrã
a mã putea apropia ca sã vizez. În peºtera
Tuckerstown întîlnim o Saharã submersã,
cu dune de nisip alb- argintiu, pompate aici
pe cãi necunoscute încã, direct din ocean.
Cîteva mari pîlnii în nisip ne sugereazã
ipoteza seducãtoare cã sub paleonivelul de
la -18 m ar exista totuºi ºi un nivel mai
adînc, încã neexplorat, posibile peºteri la
contactul dintre calcare ºi substratul
bazaltic, cãtre care se dreneazã sedimentul.
Aici, dar ºi în alte locuri am reuºit sã
fotografiem ºi sã capturãm cîteva dintre
vieþuitoarele cavernicole care sînt foarte
rare. Tom a descris 60 de specii troglobionte acvatice, care în mod curios, prezintã asemãnãri cu specii din Africa ºi
Mediteranã ºi mai puþin cu cele americane.

Dupã trei sãptãmîni s-a adunat deja mult
material interesant ºi avem încrederea cã
monografia peºterilor va fi bunã. O mare
surprizã ne-a fãcut Costel Vînãu, care ºi-a
lãsat pentru cîteva zile presantele lui treburi
la New York pentru a ne întovãrãºi.
Împreunã am fãcut cîteva scufundãri de
duminicã, în recifii de corali ºi la epavele
care sînt din abundenþã pe platforma recifalã plinã de capcane. ªi nu mai micã a
fost plãcerea de a-i revedea pe soþii Cronk,
membrii ai NSS, care au dat o fugã din
Colorado special pentru a ne întîlni ºi ajuta.
Programul nostru zilnic începea la ora 7,
cu un duº ºi o cafea. La 8 încãrcarea în
maºini a echipamentului, pe la 10 scufundarea în peºterã. Ieºirea pe la 12, hamalîc,
întoarcerea, spãlarea cu apã dulce a echipamentului, obsesia reîncãrcãrii buteliilor
prin bunãvoinþã (aerul Bermudei se vinde
scump). Pe la 5 o gustare ºi o Cola. O turã
de 2-3 ore de peºteri uscate. Cina preparatã
acasã, în mica dar cocheta cabanã a muzeului sau servitã la un pub. Verificãri,
trieri, ungeri de oringuri, planul din ziua
urmãtoare, un somn adînc.
Prea puþine evenimente au întrerupt acest
program de o asceticã monotonie.
Doar ceasornicul meu biologic, reglat
pentru o altã emisferã, mã trezea în fiecare
noapte dupã ora 2. Ieºeam afarã în liniºtea
nopþii tropicale ºi fãceam o scurtã baie.
Apoi stînd pe mal cu o bere în faþã priveam
cerul plin de stele ºi sclipirile oceanului.
Numai în astfel de momente poþi auzi
strigãtele mateloþilor englezi de pe corãbiile naufragiate, poþi simþi uriaºii calmari
rãsucindu-se în peºterile lor abisale ºi spiritul malefic al Triunghiului alegîndu-ºi urmãtoarea victimã. Gîndind cã niciodatã nu
este prea tîrziu pentru a visa la locuri minunate ºi întîmplãri neobiºnuite.
n
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echipaþi dar amabili, care ne-au spus cã
încãlcãm terenul de golf a lui Bill Clinton.
Bermuda e o þarã foarte curatã ºi liniºtitã,
care trãieºte din turism, mai ales din turism
cu milionari, care nu trebuie supãraþi.
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Stagiul naþional de iniþiatori  Doubs 95

Raport asupra participãrii româneºti la acest stagiu, organizat de ªcoala Francezã de
Speologie, în perioada 08-15 iulie 1995, în localitatea Montrond le Château (Doubs)
Dragoº PETRESCU _ Focul Viu Bucureºti

Î

n perioada 08-15 iulie 1995 s-a
desfãºurat la Montrond le Château
(Doubs), pe teritoriul Franþei, un
stagiu naþional de iniþiatori, organizat de
ªcoala Francezã de Speologie (EFS 
École Française de Spéléologie). În cadrul
acordului de parteneriat stabilit între
Federaþia Francezã de Speologie (FFS) ºi
Federaþia Românã de Speologie (FRS), au
fost invitaþi sã participe la acest stagiu doi
membri ai FRS. Federaþia Românã a
stabilit sã trimitã drept participanþi pe
Mihai Botez ºi Lucian Buºu. Participarea
acestora a fost scutitã de taxe, însã cheltuielile de transport au rãmas sã fie suportate
personal. Aflaþi în aceastã situaþie s-a decis
sã se recurgã la o sponsorizare internã
parþialã ºi astfel s-a ales varianta de drum
 cu un autobuz al unei firme de transport
româno-germane sã se ajungã pînã în
Germania, de unde cei doi sã fie preluaþi
de mine, Dragoº Petrescu, ºi transportaþi
mai departe pînã la locul faptei, pe cheltuieli private. Vrînd ca aceastã cãlãtorie
sã nu rãmînã fãrã un eventual rezultat, miam fãcut bagajul incluzînd ºi echipamentul
personal de speologie, intenþionînd o
rãmînere la stagiu. Dupã cîteva sute bune
de kilometri ºi o întîrziere datoratã unei
neînþelegeri între ºoferii de autobuze ai
firmei de transport, români pe drumuri ºi
automobiliºti foºti vestgermani (5 ore
neîntrerupte ) am ajuns la M. le Château
pe data de 08 iulie la orele 23.30 (!) cînd
am fost întîmpinaþi cu multã cãldurã de
cãtre organizatorii de peste ape (Tisa,
Dunãre, Main, Dunãre, Rin ºi Doubs), care
erau încã trezi. ªi fiindcã nu ºi-au putut
abþine mirarea cum ºi de ce în loc de doi
sînt trei români, a trebuit sã mã apãr atacînd direct ºi sub centura cea mai latã 
cea a lui Rémy Limagne, directorul EFS 
arãtînd interes pentru acest curs ºi
solicitînd în acelaºi timp amabilitatea organizatorilor de a accepta ºi participarea
mea. Dupã numai cîteva minute de discuþii
în cadrul consiliului de monitori convocat
cu acest prilej, Rémy s-a înapoiat cu un
zîmbet larg cît o lunã plinã, ºi deºi eram
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convins (obiºnuit din filmele cu comuniºti)
cã asta vrea sã însemne S-a aranjat, nu se
poate!, m-am pomenit cã sînt acceptat
drept cursant suplimentar. Minunat!
(NOTA BENE pentru FRS! Pentru a nu
uita, am sã amintesc încã de acum
importanþa stãpînirii limbilor strãine, de
preferinþã a celor unde se desfãºoarã
activitãþile. Este evidentã plãcerea de a
conlucra, în cazurile în care se stabileºte
un adevãrat raport între oameni ce pot
comunica, în comparaþie cu situaþiile ce
nu permit dialoguri normale.)
Organizarea stagiului
Cantonarea participanþilor s-a fãcut în
spaþiile oferite de refugiul speologic al
localitãþii. S-a dispus de douã sãli de
dormit cu capacitate totalã de 30 de locuri,

salã de mese cu cantinã proprie, salã de
ºedinþe, grup sanitar cu duºuri, magazie
de echipament cu tot ce a fost nevoie, la
dispoziþia cursanþilor (corzi, carabiniere,
truse de spituri, verigi rapide, hamuri,
blocatoare, coborîtoare, lãmpi, cãºti,
scãriþe, scripeþi, carbid). Cantina a fost
animatã de douã persoane simpatice,
Benoît pastorul comunitãþii, în persoana
unui speolog amator înverºunat, cu calitãþi
de bucãtar de castel, ºi micuþa Christine,
o susþinãtoare inimoasã a miºcãrii speologice locale ºi naþionale. Mesele au fost
cîte douã calde pe zi (dimineaþa ºi seara),
programul aglomerat din timpul zilei
nelãsînd loc unui prînz amplu, acesta fiind
înlocuit pe tot parcursul stagiului cu pachete de mîncare rece.

Activitãþile desfãºurate au fost de douã
tipuri distincte: aplicaþii practice în teren
sau în peºteri, ºi teme teoretice dezbãtute
în cadrul unor mese rotunde, în spaþiul
oferit de sala de ºedinþe.
Programul de lucru a semãnat de la zi la
zi ºi s-a desfãºurat fãrã abatere de la regulã:
- deºteptarea  în jurul orei 07.30;
- mic dejun  în jurul orei 08.30;
- teren (peºterã sau falezã)  de la ora 09.00
pînã dupã-amiaza, spre orele 16.00-18.00;
- predarea echipamentului ºi pregãtirea
celui pentru a doua zi;
- masa de searã  în jurul orei 19.00;
- dezbateri teoretice susþinute de cursanþi
sau monitori  în jurul orei 20.00 pînã spre
01.00;
- stingerea  la libera alegere (cu urmãrile
de rigoare în ziua ce urma).
Cadrele care s-au ocupat de monitorizarea
cursanþilor au fost oameni deosebit de bine
pregãtiþi atît tehnic, moral ºi intelectual,
cît ºi pedagogic. Fãrã a da vreo importanþã
deosebitã vîrstei sau originii lor (þãran, orãºean, moldovean, oltean) au impresionat
prin comportament ºi au impus o înaltã
þinutã moralã, fãrã a împiedica prin aceasta
apariþia momentelor de deconectare duse
pînã la rîs în hohote dezlãnþuite. Pe numele
lor franþuzeºti, ei au fost:
- Jaillet Stéphane  10 ani de speologie în
reþele dificile, geolog.
- Langlois Denis  membru al echipei
Salvaspeo din Petit-Ile, informatician.
- Limagne Rémy  preºedintele EFS ºi un
geolog cu experienþã ºi calitãþi excepþionale.
- Menoux Ludovic  speolog cu vechime
ce i-a permis acumulãri cantitative ºi
calitative pe teme tehnice, profesor.
Aceºti principali monitori au fost ajutaþi
pe atelierele pe care s-au desfãºurat activitãþile de alte trei personaje din sufletul
FFS:
- Maingault Corrine  fermecãtoare speoapariþie ºi dispariþie.
- Mangel Laurent  om de bazã la capitolul
noduri ºi testãri tehnice, una din cele cîteva
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mîini drepte ale binecunoscutului reprezentant CREI (Commission des Relations et Expéditions Internationales) în
România, Marcel Meyssonier.
- Mabel  susþinãtoarea tuturor problemelor de secretariat loco ale lui Denis.

A doua zi 10.07.1995
Zi de explorare
Cadre: Rémy
Peºtera: Gouffre Gros Gadeau; timp de
explorare propus ºi atins, 6 ore; cota -112m
(echipãri în P16, P10, S5, P8, P15, S5, P11,
P12).

Deoarece încã din momentul apariþiei
noastre în faþa organizatorilor ni s-a pus
în vedere cã nu vom fi repartizaþi toþi în
aceeaºi grupã, noi românii, a trebuit sã ne
supunem regulilor interioare ale EFS ºi
astfel ne-am trezit fiecare în cîte o grupã
din totalul de 4x4, care au cãpãtat astfel o
compoziþie heterogenã din punct de vedere
sexual ºi naþional. (De aici puteþi trage
concluzia cã participanþii au fost în numãr
de 16 în total ºi printre ei s-au aflat ºi
reprezentanteeee ºi reprezentante.) Din
acest simplu motiv voi relata numai ce mi
s-a întîmplat mie personal. Dacã însã
ceilalþi doi au lipsuri ºi n-au de unde (eh!,
acu asta e!), mã ofer sã-i ajut.
Prima zi  09.07.1995
Zi tehnicã la falezã
Cadre: Denis, Stéphan, Laurent
Faleza: Dolina Mare din cadrul potecii
speologice (poteca pedagogicã pentru mic
ºi mare)
Conþinutul turei:
- dupã verificarea echipamentului personal
s-a trecut la echiparea unei verticale de
cãtre fiecare cursant în parte cu utilizare
de amaraje naturale, spituri, pitoane de
fisurã, nuci;
- critica individualã a verticalelor fãcutã
de monitori;
- sufertaº;
- scurte impresii geologice pe baza situaþiei
oferite de dolinã;
- treceri de noduri la urcare ºi coborîre;
- testarea cunoºtinþelor la capitolul noduri;
- decroºãri ºi autodecroºãri din situaþii
dificile;
- testarea tehnicilor de scripeþi (palane );
- dezechiparea verticalelor în altã ordine
decît cea iniþialã.
Teoria de searã:
- bilanþul tehnic al zilei, referitor la toate
cele 4 grupe, fãcut de cãtre toþi monitorii;
- pregãtirea stagiului descoperire (prepararea teoreticã ºi pedagogicã a cursanþilor în vederea vizitei unor copii ce se
vor lãsa introduºi în practicile tehnice ale
peºterilor verticale de cãtre cursanþii
stagiului, ce vor sã dobîndeascã titlul de
iniþiatori).
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Conþinutul turei:
- cavitatea necesitã echipare la viiturã,
fiind o insurgenþã cu un mare bazin de
acumulare;
- echiparea s-a fãcut de cãtre toþi membrii
echipei, într-o ordine stabilitã la faþa
locului, dupã o scurtã discuþie tacticã la
gura avenului, pe baza fiºei tehnice ºi a
profilului;
- în timpul explorãrii s-au fãcut remarci
cu privire la detaliile geologice întîlnite,
aspecte tehnice ale echipãrii ºi sugestii
date de monitor, s-a exersat tehnica de
decroºare în condiþii de peºterã, s-a luat
prînzul în urlet de cascade;
- dezechiparea a fost fãcutã de doi dintre
membrii echipei, stabiliþi prin benevolat.
Teoria de searã:
- avantajele echipãrii în doi;
- probleme ridicate de ºocurile primite în
coborîtor (în cazurile de coborîre simultanã
pe tronsoane succesive ale corzii, în acelaºi
puþ; dublarea spiturilor de fracþionare care
se aflã în aproprierea fundurilor puþurilor
de mari dimensiuni; ºocuri pricinuite de
cãderi ale coborîtorilor simultani prin ieºire
de spit inferior, primite în coborîtoare
blocate cu cheie  cazuri mortale {);
- probleme teoretice de salvaspeo;
- dietetica în peºterã ºi alimentaþia în ture

de lungã duratã în condiþii dificile;
- psihologia în subteran.
A treia zi  11.07.1995
Zi de explorare lungã
Cadre: Stéphane
Peºtera: Ieºirea din ziua respectivã a fost
planificatã la o peºterã cu activ (Baume des
Crètes), dar din cauza condiþiilor meteo
instabile tura a fost mutatã la Gouffre de
Vauvougier. Timpul de explorare propus, de
minim 8 ore, a atins totuºi 9 ore. Cota
atinsã: fund = -160 m. (Echipãri în P38,
P20, P18, S5, S8, S8, P47.)
Conþinutul turei:
- pe parcursul explorãrii am admirat
caracterul complex al avenului, alternare
de verticale largi cu tîrîºuri strîmte,
finalizat cu un puþ de 47 m echipat la limitã
cu ultima buclã ºi carabinierã de deviaþie
avute la dispoziþie, urcînd la ieºire ca niºte
melci, admirînd frumoasele septe arhiascuþite, ce ameninþau coarda de la distanþe
sub 10 cm.
Teoria de searã:
- carstologie ºi geologie, referatele fiind
semnate în paralel de cursanþi ºi monitori,
cei din urmã aducînd completãri pertinente;
- proiecþie de diapozitive pe teme de sedimentar în peºterã, finalizat la cererea speºi nemaispectatorilor pe la orele 1.45 am
din ziua ce urma.
A patra zi  12.07.1995
Zi de încadrare a unui grup în formare
(Amintisem mai devreme cã aºteptam
vizita unui grup de copii începãtori în ale
speologiei, pe care trebuia sã ne testãm
calitãþile de iniþiatori, sub supravegherea

monitorilor. Aceastã zi va fi dedicatã
acestui tip de activitate.)
Cadre: Denis
Peºtera: Gouffre de la Belle Louise. Timp
propus: cît mai repede. Am reuºit sã ne
înscriem în barem cu 7 ore Adîncimea
atinsã  cota cea mai de jos  116 m.
(Echipãri în P48, S8, S5, P20, S6.)
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Stagiari în formare: Un grup de patru
copii între 10 ºi 14 ani.
Conþinutul turei:
- echiparea puþului de intrare, P48, în
dublu, pentru a asigura supravegherea copiilor pe verticalã, în special la manevrele
de trecere a fracþionãrii de la -30 m;
- iniþiatorii s-au împãrþit în douã grupe: 2
în faþã pentru a echipa porþiunile de peºterã
ce aveau sã urmeze ºi ceilalþi 2 care au
rãmas sã însoþeascã grupul de începãtori pe
tronsoanele deja echipate. Monitorul ce nea însoþit a funcþionat pe post de observatorcritic;
- prînzul a fost luat într-o salã mai mare,
unde cei mici ºi-au putut reînprospãta forþele, primind suplimente de dulciuri de la
iniþiatori;
- s-a mers pînã la capãtul peºterii, fãcînduse un scurt popas la Galeria pãpuºilor de
argilã. Cu aceastã ocazie, colecþia ºi-a
mãrit numãrul exponatelor, primind un
exemplar de Foc Viu, meºterit ad-hoc
de autorul acestei embleme; J
- ieºirea ºi dezechiparea s-au fãcut conform
planului ºi fãrã incidente.
Teoria de searã:
- critica din timpul zilei, reactualizatã:
greºeli în metodica pedagogicã a iniþiatorilor (trebuie sã lipseascã timpii morþi
în cursul vizitei, pentru a evita dezamãgirea
clientelei; a nu se exagera cu mãsurile de
siguranþã. Uºor de spus, dar greu de
acceptat, cînd ºtii cã ai pe mînã atîtea suflete
pe care nu le poþi implica în riscuri
nefondate. L);
- subiect dezbãtut de cãtre stagiari, din
domeniul hidrologiei.
A cincea zi  13.07.1995
Amorsaþi în urma unor mici observaþii
ºoptite de mine pe lîngã urechile monitorilor, aceºtia s-au reunit ºi pe baza preferinþei exprimate, am fost mutat din grupa
mea  care avea zi de topografie  într-o
grupã care avea de fãcut explorarea lungã
în peºtera pe care-am ratat-o din cauza
vremii nefavorabile, din întîmplare fiind
grupa în care se afla Mihai Botez. De aceea:
Zi de explorare lungã
Cadre: Denis
Peºtera: La Baume des Crêtes. Peºtera
face parte dintr-un sistem acvifer subteran
de 32 km, pe nume Réseau du Verneau (din
amonte spre aval însumînd cavitãþile Jérusalem, Baume des Crêtes, Biefs Boussets
ºi Vieille Folle). Tronsonul vizitat avea de
pus probleme de verticalã (puþuri de
coborît, cascade de urcat) ºi întîlnirea cu
apa rece ºi nepotabilã. Obiectivul vizitat:
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Sala Sinai în colectorul Verneau. Timp de
explorare: 9 ore. Cota atinsã: -80 m la
interceptarea colectorului.
Conþinutul turei:
- topografie, orientare, cartografie,
protecþia mediului subteran  toate fiind
subiecte susþinute de stagiari, cu completãri scurte din partea monitorilor.
A ºasea zi  14.07.1995
Pedagogie ºi salvaspeo
Cadre: Ludo(vic)
Locul de desfãºurare: Faleza din Dolina
Mare. Timpul afectat: 9 ore.
Conþinutul turei:
- fiecare iniþiator a echipat o verticalã
destinatã coborîrii unui (unor) novic(i) în
peºterã. S-a pus la dispoziþiei o scãriþã
electron de 10 m, coardã ºi carabiniere,
avînd voie sã se utilizeze spiturile deja
fixate în pereþi, înfrumuseþîndu-le cu
plãcuþele necesare. Fiecare a fãcut cum a
crezut de cuviinþã ºi a avut de pãtimit
direct proporþional cu gradul de complicaþie ce ºi l-a ales, deoarece:
- novicul nostru a fost interpretat de cãtre
Ludo, intrat impecabil în pielea unui
imbecil notoriu, dînd naºtere la cele mai
complexe situaþii posibile ºi greu de crezut,
prin care au fost testate nu numai calitãþile
tehnico-pedagogice ale iniþiatorilor, dar ºi
tãria nervilor acestora.

Concluzii parþiale:
 a nu se folosi niciodatã scãriþa
electron pentru coborîrea începãtorilor, chiar cînd aceºtia sînt asiguraþi
de sus;
 a nu se încerca sã se stea tot timpul
cu ochii pe pacient (ca pe butelie);
 a nu se încerca asigurarea pe scãriþa
electron cu ajutorul coborîtorului,
mai ales dacã acesta este de tip
STOP-Petzl;
 de preferat tehnica salam.

- au urmat aplicaþii de tehnici speciale de
intervenþie în situaþii speciale:
- balansierul spaniol (sau cum se poate recupera un coechipier ce s-a blocat din diverse
motive la numai cîþiva metri sub punctul
de amaraj, într-un puþ nefracþionat);
- trecerea de fracþionãri în cazul decroºãrilor;

- instalarea unui punct cald pentru rãniþi
(confecþionarea unui cort cu ajutorul
foliilor de supravieþuire);
- coborîrea pe coardã tensionatã;
- utilizarea nodului Rémy (semicabestan
blocabil într-un singur sens prin intermediul unei carabiniere suplimentare).
Teoria de searã:
- referate pe teme de meteorologie, biospeologie;
- scurte prezentãri de zone inedite: Brazilia
ºi România;
- pregãtirea pentru ziua rezervatã surprizelor. În funcþie de activitatea depusã
ºi de felul în care s-a remarcat fiecare,
corpul de monitori ºi-a permis repartizarea
cursanþilor în alte noi grupe, cu scopuri
noi de data aceasta: 2 grupe cu personale
care au demonstrat lipsuri în anumite
capitole ale pregãtirii lor ºi o grupã cu cei
mai buni dintre cei buni pentru o turã ceva
mai tare decît pînã atunci. ªi pentru aceºtia
din urmã s-a ales o peºterã cu apã rece ce
punea probleme diverse (tavane semiscufundate, cascade, bazine pasabile doar prin
înot  neopren indispensabil carva sã
zicã!). De menþionat aici, dar nu aplic
majusculele, cã românaºii noºtri au fost
numiþi sã participe ºi ei la aceastã turã,
chiar dacã ceva mai tîrziu unii dintre ei au
renunþat la serviciile respective. Deci:
A ºaptea zi  15.07.1995
Zi de explorare acvaticã
Cadre: Denis ºi Stéphane
Peºtera: Chauveroche. Timp de explorare:
6 ore. Exurgenþã.

Conþinutul turei:
- intrarea echipei într-o zonã subfosilã,
inundabilã la viituri, din care cauzã prezenþa de semisifoane scurte ºi multã-multã
argilã era explicabilã;
- luarea prînzului înainte de îmbrãcarea
neoprenelor ºi udarea în afluentul ce
conduce la activul propriu-zis;
- luarea de contact cu apa rece care taie
(s-au pe limba gazdelor ça caille) în
bazinele de peste 2 m adîncime care invitã
la înot;

SPEOMOND  1  96

Doubs 95
localizatã în spaþiul imediat învecinat, pe
muºchii personali ai fiecãruia. S-au schimbat ecusoane, tricouri, carabiniere, adrese
ºi vorbe brieteneºti.

- interceptarea cursului principal ºi înaintarea în amonte pe cascade ºi tobogane.
Frumuseþi acvatice reci. Intrarea este stopatã de un sifon ce închide în fund de sac
galeria devenitã strîmtã (strîmptã),
meandratã ºi cu septe tãioase;
- pierderea rapidã în calorii suferitã de toþi
membrii echipajului obliga la retragere,
aceasta fiind uºor întîrziatã de dezechipãrile de pe cascade ºi de înotul înfrigurat
pentru unii prin bazinele cu apã rece.
Neoprenele sînt pãstrate pînã la ieºirea din
peºterã ºi tot echipamentul este clãtit în
pîrîul exurgenþei.
Teoria de searã:
- fiind ultima searã a stagiului, s-a ajuns,
în urma unor scurte aprecieri ale activitãþii
din timpul zilelor petrecute la Montrond
le Château  fãcute de Rémy, la momentul
solemn al decernãrii legitimaþiilor de
iniþiatori FFS tuturor cursanþilor, moment
care a fost secondat de o viiturã alcoolicã

PS: Rezumatele prezentate pe parcursul
teoriilor de searã:
l Prezentarea geologicã a masivului Jura
 Stéphane Jaillet (monitor)
l Punctãri tehnice  Denis Langlois
(monitor)
l Orientare  Claude Fournier (iniþiator)
l Cartografie  Damien Decreuse (iniþiator)
l Topografie  Thierry Gille (iniþiator)
l Carstologie  (iniþiator)
l Hidrologie  Cathrine Dallidet (iniþiator)
l Meteorologie  Gabriel Hez (iniþiator)
l Protecþia mediului subteran  Etienne
Reynaud (iniþiator)
l Biospeologie  Guillaume Lebeuze
(iniþiator)
l Speologia în România post  Mihai
Botez ºi Dragoº Petrescu (iniþiatori)
l Teritorii virgine pentru speologia
brazilianã. Aplicaþii  Gabriel Hez (iniþiator)
l Salvaspeo în Franþa  Denis Langlois
(monitor)
l Dietetica în speologie  Benoît Mouy
(iniþiator)
l Psihologie aplicatã în peºterã  Emmanuel Pluchart (iniþiator)

Închei aici prin a-mi exprima mulþumirea
ºi apreciind totodatã încrederea ce-au
avut-o în mine cei ce m-au solicitat pentru
transport ºi pentru scrierea raportului de
faþã.
Cu stimã ºi consideraþie, al dumneavoastrã

CONCLUZII FINALE
þ Stagiul s-a desfãºurat în condiþii deosebite, datorate unei organizãri impecabile. ªi pentru
acest lucru trebuie aduse mulþumiri EFS-ului, care a înlesnit, de asemenea, ºi participarea
pãrþii române. Trebuie amintite tot aici înlesnirile de care s-a putut profita: decontarea combustibilului folosit de cãtre stagiarii ce ºi-au folosit maºinile personale pentru deplasãrile la
peºteri, mîncarea deosebit de bine pregãtitã ºi cu gust aleasã, zona bine cãutatã pentru a
oferi unei astfel de ocazii necesarul scontat.
þ A fost o experienþã utilã ºi necesarã, în urma cãreia s-au creat relaþii ºi eventual prietenii
viitoare. Este de recomandat tuturor celor ce-ºi pot oferi aceastã ºansã, în special celor ce
ani de zile s-au înþelenit în atmosfera comunistã. Acumulãrile de cunoºtinþe noi ºi epurarea
zaþului teoriilor învechite, atît pe teme de tehnicã cît ºi la nivelul culturii generale s-au
condensat incredibil într-o sãptãmînã încãlzitã de atmosfera natural prieteneascã ºi deschisã.
þ Este un prim pas fãcut pe drumul spre trepte superioare de pregãtire, ce culmineazã cu
titlul de Instructor Federal de Speologie. Celor cu astfel de ambiþii le recomand înscrierea
pe lista FRS.

SPEOMOND  1  96

11

China 96

Prima competiþie mondialã de speologie

Speologi români la primul campionat internaþional de Tehnica Speologiei Alpine
LIUPANSHUI, CHINA, 01-15 aprilie 1996
Rãzvan PETRESCU _ Focul Viu Bucureºti

D

elegaþia românã la Prima
Competiþie Mondialã de
Speologie a fost formatã din 6
persoane, 4 membri ai Federaþiei Române
de Speologie (FRS) ºi 2 delegaþi din partea
Televiziunii Române  Departamentul
Emisiunilor Informative (DEI).

Viorel BÃLTÃREÞU
Practicã speologia din 1990 în cadrul AS
Focul Viu din Bucureºti. A obþinut 2
titluri de campion naþional ºi are recorduri
naþionale omologate în probele de vitezã.
A participat la majoritatea acþiunilor de explorare importante desfãºurate în ultimii
ani.

Rãzvan PETRESCU
Practicã speologia din anul 1983 în cadrul
Asociaþiei Speologice Focul Viu din
Bucureºti. A participat în aceastã perioadã
la descoperirea, explorarea ºi cartarea
unora dintre cele mai dificile peºteri ºi
avene din þarã. A fost de trei ori campion
naþional. Participant la Prima Expediþie
Speologicã Româneascã în strãinãtate, ce
a avut loc în Franþa, în zona Masivului
Central ºi în Pirinei.
În prezent este manager la AS Focul Viu
ºi vicepreºedinte al FRS. În cadrul FRS
este ºi preºedintele Comisiei de Relaþii ºi
Expediþii Internaþionale.

În prezent este director de Programe la AS
Focul Viu ºi monitor SRS.

Lucian BUªU
Practicã speologia din 1983, în cadrul Clubului de Speologie Silex din Braºov. A
cîºtigat o datã titlul de campion naþional
ºi a fost de 3 ori ocupant al locului II. Este
cadru brevetat al ªcolii Franceze de
Speologie.
În prezent este preºedintele Comisiei de
Competiþii ºi Expediþii a FRS, monitor al
ªcolii Române de Speologie (SRS),
membru al Centrului Salvaspeo Braºov ºi
membru al AS Focul Viu.
Tudor MARIN
Practicã speologia din 1990 în cadrul AS
Focul Viu din Bucureºti. A obþinut 2
titluri de campion naþional ºi are 3
recorduri naþionale omologate în probele
de vitezã. A participat la majoritatea acþiunilor de explorare importante desfãºurate
în ultimii ani.
În prezent este vicepreºedinte al AS Focul
Viu ºi monitor al SRS.
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Vlad STERESCU
Lucreazã în mass-media din 1991, în
prezent fiind redactor la TVR  Departamentul Emisiunilor Informative,
Redacþia Actualitãþi. S-a specializat în
reportaje speciale în condiþii de risc
extrem, realizînd filmãri din elicopter, în
escaladã în marii pereþi din Carpaþi ºi
Caucaz, filmãri subacvatice.
A creat o rubricã specialã în cadrul emisiunii de Actualitãþi a TVR, numitã Dincolo
de lume, rubricã ce are un generic propriu
ºi care este introdusã în jurnalele de ºtiri
de la ora 20.00, ori de cîte ori se petrece
un eveniment ieºit din comun.
Reportajele fãcute au fost difuzate în
emisiunile de Actualitãþi ale TVR (ora
20.00) ºi apoi reluate pe larg în emisiunile
de mare audienþã ale programului I: Ora
25, Video magazin, Atlas.
Claudiu PETRINGENARU
Operator imagine în cadrul TVR  DEI,
redacþia Actualitãþi. Are o vastã pregãtire
în domeniu, cîºtigatã în perioada în care a
fost angajat la Studioul Sahia Film ºi
Editura Video a Ministerului Culturii. Are
pregãtire pecialã pentru realizare de reportaje ºi documentare care necesitã filmãri
în condiþii extreme de risc.
Reportajele fãcute au fost difuzate la orele
de maximã audienþã în emisiunile DEI al
TVR.

PREAMBUL
În luna noiembrie a anului 1995 am primit,
trimisã de Uniunea Internaþionalã de Speologie (UIS), invitaþia de a participa la
Primul Campionat Internaþional de Speologie Alpinã ce se va desfãºura în China.
Am considerat cã este important sã participãm deoarece România are o bogatã
tradiþie speologicã, fiind þara unde s-a
înfiinþat acum 75 de ani primul institut de
speologie din lume, ºi din dorinþa de a ne
confrunta cu speologi din alte þãri.
Pînã în ultimul moment  am primit chiar
ºi biletele de avion înainte de a avea banii
pentru a le plãti  am crezut cã este doar
un vis, o dorinþã imposibilã de realizat. Le
mulþumim acelora care au fãcut ca visul
sã devinã realitate:
 Banca Comercialã Românã
 Bancorex
 Banca Românã de Dezvoltare
 Ciel
 Asociaþia Oamenilor de Afaceri Turci
 Banca Columna
 Cosmos Trading
 Schela Boldeºti
 Agros Boldeºti
 GES Boldeºti
 Bankcoop
 PECO
 ICCO Computers
 Happy Tour
 Repchim
 Rulmentul Braºov
 Steagul Braºov
Scurtã prezentare a expediþiei
Sîmbãtã, 30.03.1996
Am plecat din Bucureºti-Otopeni cu RO051 la ora 23.45. Destinaþia noastrã este
Beijing, loc în care vom ateriza dupã un
zbor de aproximativ 11 ore. Echipa FRS
este formatã din Rãzvan Petrescu, Lucian
Buºu, Viorel Bãltãreþu ºi Marin Tudor.
De-a lungul cãlãtoriei noastre vom fi
însoþiþi de o echipã a DEI al TVR, formatã
din Vlad Sterescu ºi Claudiu Petringenaru.
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Duminicã, 31.03.1996
Dupã un zbor plãcut am aterizat cu aeronava Moldova pe aeroportul din Beijing
în jurul orei 15.00. Dupã 3 ore continuãm
cãlãtoria noastrã cu avionul pe ruta
Beijing-Guiyan (peste 2000 km).
Aterizãm nu fãrã emoþii pe aeroportul
Guiyan care se aflã la 35 km distanþã de
oraº. Din fuga microbuzului încercãm sã
ne formãm o primã impresie despre acest
oraº care este capitala provinciei Giuzhou.
Sîntem cazaþi la Hotel Liupanshui, la unul
din etajele superioare, fapt ce ne permite
sã avem o panoramã destul de vastã asupra
Guiyan-ului, oraº despre care aflãm cã are
aproape 3 milioane de locuitori.
Datoritã diferenþei de fus orar resimþim cu
toþii oboseala cauzatã de drumul foarte
lung (am parcurs pe calea aerului peste
13.000 km). Totuºi nu rezistãm tentaþiei
de a face o micã plimbare nocturnã pe
strãzile deja pustii. Contrastul dintre nou
ºi vechi, între grandios ºi neînsemnat, între
civilizaþie ºi primitivism este izbitor ºi ne
obsedeazã în ultimele clipe dinaintea
somnului.

Luni, 01.04.1996
Plecãm cu trenul din Guiyan pentru a
strãbate urmãtorul segment al cãlãtoriei
noastre. Destinaþia este oraºul Liupanshui,
gazda primului Campionat Internaþional de
Speologie. Dupã o cãlãtorie de 8 ore sosim
în Liupanshui unde sîntem întîmpinaþi
cãlduros de oficialitãþi.

cãtre satul Nankai unde se va desfãºura
sãrbãtoarea florilor, cea mai importantã
sãrbãtoare a populaþiei Miao. Miao trãieºte
izolatã în munte ºi este cea mai veche
populaþie de pe teritoriul Chinei (aprox. 4
mii de ani î.Ch). În prezent mai trãiesc doar
cîteva mii de locuitori pe tot cuprinsul
Chinei.

Sîntem cazaþi la Zhong Shang Hotel, cel
mai luxos aºezãmînt din localitate. Primirea care ne este fãcutã este de-a dreptul
impresionantã, iar operativitatea în rezolvarea problemelor de ordin administrativ
este demnã de remarcat.

Sîntem întîmpinaþi cu cîntec din fluier ºi
o bãuturã tradiþionalã pe care sîntem
obligaþi sã o bem. De jur împrejurul nostru
se aflã sute de mii de chinezi ºi noi coloane
de oameni se aproprie mereu. Sîntem
curiozitatea festivalului datoritã înfãþiºãrii
noastre diferite, un numãr impresionant de
chinezi dorind sã se fotografieze cu noi.
Dãm multe interviuri posturilor locale ºi
centrale de radio ºi televiziune, precum ºi
ziarelor locale. Acest lucru, împreunã cu
fotografiile fãcute împreunã cu chinezii se
vor repeta cu asiduitate în fiecare zi pînã
la sfîrºitul expediþiei.

Oraºul Liupanshui are o populaþie de
aproximativ 2,5 milioane de locuitori ºi este
situat între munþi, în plinã zonã calcaroasã,
ceea ce face ca excitaþia noastrã speologicã
sã ajungã la paroxism. Asta, cu atît mai mult
cu cît peºterile se vãd în numãr nemãsurat
chiar la marginea drumului, iar zona este
relativ virginã. Sîntem primii europeni care
pãtrundem aici, iar chinezii au cercetat mult
prea puþin aceste locuri.
Masa este fulminantã. Bucãtãrie chinezeascã cu nimic asemãnãtoare celei de
acasã ºi servire tradiþionalã de înaltã clasã.
Încercãm sã mîncãm cu ajutorul beþelor dar
nu reuºim întotdeauna.
A urmat deschiderea festivã a Competiþiei
Speologice ºi a festivalului MIAO
TIAOHUA. Încercãm sã luãm primele
contacte cu organizatorii cît ºi cu celelalte
organizaþii prezente. Primim programul
pentru zilele urmãtoare, detaliat deja pe
ore ºi foarte bine structurat ºi materialele
de prezentare a Munþilor Wuxan.
Marþi, 02.04.1996
Plecãm într-o coloanã formatã din peste100 de maºini de teren ºi microbuze,
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Chargerul pentru încãrcat acumulatorii ºi
microfonul echipei TVR s-au defectat. Am
fost ajutaþi de chinezi sã încãrcãm acumulatorii, ceea ce ne-a permis sã filmãm
în ziua urmãtoare.
Miercuri, 03.04.1996
Ziua de antrenament.
Ne deplasãm pînã la podul natural (Tiansheng Ciao). Drumul este lung ºi obositor.
70 km se fac în minim 3 ore. Aici este deja
adunatã foarte multã lume venitã sã ne
vadã. Mîine vor fi ºi mai mulþi.
Cînd ajungem la pod sîntem impresionaþi.
ªtiam deja cã este cel mai mare pod natural
din lume (136 m) dar realitatea depãºeºte
orice ne-am imaginat despre el. Nu numai
cã este foarte înalt dar este ºi foarte larg.
Uneºte printr-un arc cei doi pereþi ai unui
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China 96
dar dupã primii 60 de metri entuziasmul
dispare. Nu ne mai uitãm în jur, nu mai
admirãm peisajul, urcãm cu privirea fixã
pe blocator, patru secunde pauzã, ºi de la
capãt.
Ajunºi sus sîntem primiþi cu aplauze dar
ºi cu o uºoarã teamã din partea celorlalþi
concurenþi. A fost un antrenament cronometrat.
Joi, 04.04.1996
Dupã ce parcurgem drumul obositor pe
care am ajuns sã-l cunoaºtem, participãm
la festivitatea de deschidere. Discurs,
prezentarea delegaþiilor  peste 50 de
participanþi din Italia, Spania, Rusia,
Malaiezia, Indonezia, Japonia, SUA,
China ºi România  artificii, peste 3000
de baloane zburînd în vãzduh, 500 de
porumbei simbolizînd prietenia.
La 12.30 a început competiþia.
Incredibil dar adevãrat! Cîºtigãm locurile
I ºi II, la o diferenþã de 4 minute de al 3lea clasat (un chinez, din fericire pentru
organizatori). Bucurie. Ameþealã.
Festivitate de premiere. Zeci de interviuri.
canion foarte adînc ºi care se întinde dintro zare în alta. Ne echipãm ºi coborîm în
abis. Întîi Luci, apoi Rãzvan ºi la sfîrºit
echipa de concurs. Senzaþia este copleºitoare. În momentul în care pãrãseºti
peretele, din cauza dimensiunilor extraordinare, orice percepþie a distanþelor se
pierde, iar senzaþia de coborîre este de
cãdere în gol.
La urcare lucrurile se schimbã. Plecãm
hotãrîþi, ajutaþi ºi de încurajãrile chinezilor,

Vineri, 05.04.1996
Am plecat din Liupanshui spre Liuzhi. Din
acest moment ne despãrþim de celelalte
delegaþii participante ºi începe partea
explorativã a expediþiei.
Dupã ce ajungem, mîncãm ºi plecãm spre
Miao vilage, cel mai vechi sat Miao de pe
teritoriul Chinei. Aici oamenii trãiesc
departe de civilizaþie. Ei locuiesc în colibe
de pãmînt ºi sînt conduºi dupã legi proprii

de un rege. Legãturile între ei ºi exterior
sînt cvasi nule; ele se reduc la prezenþa
unui profesor plãtit de stat.
La întoarcere ne oprim pentru a urca pe
un deal de unde sînt trase salve de tun în
cinstea noastrã.
Sîmbãtã, 06.04.1996
Mergem sã vizitãm prima peºterã: Lianfengdong (Peºtera cu vegetaþie ºi cãldurã).
Ne echipãm, cu o mulþime de localnici în
jurul nostru care formau un cerc compact
care se strîmta mereu. Se uitã curioºi la
feþele ºi la echipamentul nostru, iar noi ne
simþim ca Marco Polo colindînd lumea.
Peºtera este foarte caldã ºi nu foarte
dificilã. Pare intrarea într-un mare sistem,
dar trecerile sînt obturate de prãbuºiri sau
concreþiuni.
În drumul spre casã ne oprim în satul
populaþiei Buiy. Aici trãiesc doar 1300 de
locuitori, ultimii reprezentanþi ai acestei
populaþii. Sîntem întîmpinaþi cu vin ºi
obligaþi sã dansãm un dans ritual.
La plecare vizitãm cascada Dishuitan, una
din cele 10 cascade renumite de pe rîul
Huangoshu.
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Marþi, 09.04.1996
Pentru a ajunge la avenele vãzute ieri
folosim un tertip. Trimitem echipa televiziunii sã ne reprezinte la Peºtera Long
Tan Kuo ºi la întîlnirea cu populaþia Yi. O
fac cu succes.
În acest timp ne deplasãm, de data asta
fãrã alai ºi trîmbiþe, la locul stabilit.
Echipãm un prim aven ºi coborîm acolo
unde nu a cãlcat picior de om.
Dupã 80 de metri, ajungem într-o salã
imensã (se pare cã imensul este atributul
dominant al Chinei) strãbãtutã de un
puternic rîu subteran. Galeria ne aminteºte
de cea din Cetãþile Ponorului, dar sistemul
pare mai complex.
Parcurgem ºi topografiem rîul pe o distanþã
de 1500 m, gîndindu-ne cã în România,
dacã gãsim 100 de metri noi într-un an de
cãutãri sîntem mari. Sîntem opriþi de
lacuri, dar dupã unul din ele se vede lumina
soarelui. Vom face joncþiune coborînd în
cel de-al doilea aven.
Mai explorãm un aven de 100 m care
intersecteazã acelaºi rîu subteran.
Duminicã, 07.04.1996
O zi întreagã în care ne-am deplasat pînã
în Panxian.

A fost o zi lungã dupã care am plecat cu
nostalgia faptului cã sîntem obligaþi sã
pãrãsim aceste locuri chiar a doua zi.

Luni, 08.04.1996
Vizitãm o peºterã turisticã din aproprierea
oraºului: Biyundong (Peºtera cu nori verzialbãstrui la intrare), dupã care ne deplasãm
la obiectivul principal al zilei, Peºtera
Shang Yang Fengdong (Peºtera din piatra
bãtutã de vînt). Accesul în aceasta este
dificil, necesitînd echipament ºi tehnicã
speologicã alpinã.

Miercuri, 10.04.1996
Plecãm din Panxian spre Guiyan. În drum
vizitãm cascada Huangoshu, cea mai mare
cascadã din China.

Explorãm peste 3 km de galerii strãbãtute
de un puternic rîu subteran. Sîntem opriþi
de lacuri adînci ºi cascade inabordabile.
Cãutînd o cale de a ajunge dincolo de lac,
gãsim o fisurã pe unde suflã un puternic
curent de aer. Este mult prea îngustã pentru
a trece prin ea dar poate fi lãrgitã. Dupã 3
ore de muncã reuºim sã lãrgim intrarea ºi
sã pãtrundem în galeria ce o intuiam. Din
pãcate nu realizãm decît descoperirea a
încã 400 m de peºterã, galeria terminînduse cu un sifon.
Ieºim plini de argilã, ceea ce face hazul
populaþiei locale.

Joi, 11.04.1996
Plecãm din Guiyan spre Beijing. Aici
sîntem încãlziþi de primirea fãcutã la
Ambasada Românã.
Vineri, 12.04.1996
Avem ocazia de a face puþin turism, vizitînd
cîteva din monumentele culturii chineze.

Sîntem primiþi de ambasadorul României
la Beijing, dl. Virgil Constantinescu, care
ne felicitã pentru realizãrile obþinute.
Petrecem Paºtele alãturi de cei din ambasadã, care au venit cu ouã roºii ºi cozonaci
pentru a ne invita la masã.
Duminicã seara semnãm în aeorport,
Protocolul de Colaborare Speologicã între
Federaþia Românã de Speologie ºi Academia Chinezã de ªtiinþe, creîndu-se astfel
baza dezvoltãrii de proiecte comune.
Decolãm din Beijing la ora 21,25, întorcîndu-ne acasã cu aeronava Transilvania.
A doua zi, luni 15.04.1996, ia sfîrºit uimitoarea aventurã pe care am trãit-o.
REZULTATE
Ó Douã tituluri cîºtigate la Primul Campionat Internaþional de Speologie Alpinã
(campion ºi vicecampion).
Ó Explorarea a peste 6000 de metri de
peºterã ºi topografierea a 2000 de metri
dintre aceºtia.
Ó Semnarea Protocolului de Colaborare
româno-chinez.
Nu în ultimul rînd, cu toate cã nu se include
printre obiectivele directe ale expediþiei,
schimbul cultural dintre noi ºi prietenii
chinezi, îl considerãm ca pe o mare realizare.
n

Înainte de a pleca spre Panxian un localnic
ne aratã 6 intrãri de avene în care nu
coborîse niciodatã nimeni. Sînt impresionante iar programul nostru pentru ziua
de mîine este deja hotãrît.
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Gaura cu Vînt

Prezentarea Avenului Gaura cu vînt din Munþii Pãdurea Craiului
József ZIH _ Z Oradea / M.A.F.C. Budapesta

Z

ona central-sudicã a Munþilor
Pãdurea Craiului este constituitã
dintr-o alternanþã de platouri ºi
depresiuni de captare carsticã (Rusu,
1988), platouri precum sînt cele de la Zece
Hotare, Damiº-Ponoraº ºi Cãrmãzan.
Drenajele subterane din aceste areale se
descarcã în numeroase izbucuri situate la
periferia masivului. Debitele medii
depãºind în unele cazuri cifra de 100 l/s,
evidenþiindu-se astfel o serie de sisteme
carstice cu un potenþial speologic presupus
a fi deosebit de ridicat.
Dintre toate aceste sisteme, încã din anii
50 a ieºit în evidenþã sistemul hidrocarstic
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al Izbucului Izbîndiº de la SV de localitatea
ªuncuiuº, care dreneazã apele din Depresiunea Cãrmãzan ºi din partea de sud a
Platoului Zece Hotare, situatã la mai mult
de 5 km distanþã aerianã. Sistemul Izbîndiº
cu toate cercetãrile sistematice întreprinse
se dovedea a fi însã inexpugnabil, fie
datoritã sifonului gigant de tristã amintire
a izbucului, fie gradului avansat de
colmatare a ponoarelor. La începutul anilor
60 o echipã a CSA Cluj-Napoca a
descoperit în spatele caselor din centrul
satului Zece Hotare o fisurã cu un violent
curent de aer, botezatã de localnici simplu
Gaura cu Vînt. Intrarea a fost lãrgitã prin

dinamitare în anul 1968, cu aceaºi ocazie
atingîndu-se, dupã depãºirea unei a doua
strîmtori, cota de -19 (-27 dupã CSA),
reprezentat de un meandru extrem de strîmt,
din care pur ºi simplu erupea curentul de
aer. Dar cu toate insistenþele se pãrea cã
acest terminus va rãmîne definitiv, pînã cînd
în 1988 un mic grup de speologi amatori
din Oradea, dupã mai multe ºedinþe de
derocare, reuºeºte pe data de 3 mai depãºirea ºi a ultimului obstacol, pãtrunzînd
într-o zonã de puþuri.
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Descrierea avenului
Deschiderea de 1x0,5 m este urmatã de un
tîrîº strîmt, lung de 4 m. La capãtul lui un
P6 se lãrgeºte într-o sãliþã de 7x2 m, din
care la nivelul podelei se deschide un
meandru penetrabil în partea superioarã,
care ajunge deasupra unui puþ în clopot de
10 m.
Meandrul de la baza verticalei (Terminus
1968), puternic descendent, incluzînd ºi
cîteva mici puþuri (2,5; 3 m), debuºeazã
într-o zonã cu puþuri largi, formatã dintr-o

parte principalã (P24 urmat dupã un pat
de aluviuni de un P30 în clopot) ºi o reþea
paralelã complexã. Aceasta din urmã este
formatã dintr-o galerie orizontalã strîmtã
din care pornesc 4 puþuri independente, 3
dintre ele (P20, P22, P12) înfundîndu-se
la bazã dupã scurte parcursuri orizontale.
Al patrulea puþ, dupã mai multe verticale
mici comunicã cu puþul de 30 m din
ramura principalã.
Baza zonei de puþuri este o sãliþã de
4x2x4 m de unde se schimbã net morfo-

logia cavitãþii, prin trecerea la o galerie
orizontalã strîmtã ºi meandratã. Dupã un
parcurs de 70 m galeria prezintã o salã
(3x7 m) situatã la baza unei sãritori de 5 m,
continuînd apoi tot în aceeaºi manierã pînã
la terminusul actual (-115) reprezentat de
o strîmtoare impenetrabilã.
Din punct de vedere hidrologic avenul este
parcurs de un curs de apã temporar, care
colecteazã apele infiltrate pe parcursul
avenului ºi ale celor douã doline din vecinãtatea intrãrii.
Avenul este situat pe cumpãna de ape
dintre sistemul hidrocarstic al Izbîndiºului
(la est) ºi al Izbucului Apa de sub Stan din
bazinul Vãii Letii (la vest). Susþinem însã
ipoteza drenãrii sale spre Izbucul Izbîndiº,
în lipsa unor trasori, prin direcþia de dezvoltare a cavernamentului în direcþia ponorului Brezului, aparþinînd cu certitudine
acestui sistem.
Morfometric, avenul are o dezvoltare de
cca. 600 m ºi denivelarea de -115m; fiind
din acest punct de vedere unul dintre
avenele importante din Munþii Pãdurea
Craiului.
n
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Peºtera-Aven din Dealul Pobraz
Notã preliminarã

M. VREMIR, Z.I. KOVACS

C

ercetãrile speologice întreprinse
în ultimii doi ani în Bazinul
mijlociu al Vãii Iadei (Munþii
Pãdurea Craiului) au dus la o serie de noi
descoperiri, printre care Peºtera-Aven din
Dealul Pobraz (3720/25) ocupã un loc
aparte.
Explorarea avenului, început în prima
jumãtate a anilor 70, a dus la o denivelare
de -185 m ºi o dezvoltare de 352
m. Explorãrile reluate aici în
iunie 1995, au avut ca rezultat
identificarea unor noi sectoare,
pe alocuri bietajate, dezvoltate cu
precãdere de-a lungul unui curs activ
independent de cursul principal, prezentînd ºi o serie de afluenþi.
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Morfologic, avem de-a face cu un sistem
dendritic polietajat, cu douã cursuri active
ºi un numãr de 7 afluenþi aferenþi acestora,
cu debite în general mici. Acestea se
dreneazã în direcþia SV respectiv NE,
probabil spre un colector principal, încã
neidentificat. Prin complexa ei morfo-

genezã, aceastã peºterã încã ridicã unele
probleme privind identificarea fazelor de
evoluþie ºi corelarea acestora cu datele
existente privind nivelele de carstificare,
în prisma unor remodelãri vadoase tîrzii.
Explorãrile de pânã acum au pus în
evidenþã o denivelare de 200 m ºi o dezvoltare de cca. 1.300 m pe o extensie de
190 m. Cercetãri în curs.
n
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Peºtera cu cristale din Dealul Mihai*

Cu referiri asupra Peºterii din Groapa Largã ºi Peºterii Rãsuflãtoare din Dealul Mihai
Bazinul mijlociu al Vãii Iadului
M. VEMIR, Z.I. KOVACS

I

dentificatã la începutul anilor 70,
Peºtera cu Cristale (3730/10) este
exploratã ºi cartografiatã pe primii 65
m, de cãtre Gh. Racoviþã ºi V. Crãciun
(RUSU, 1988 p. 197). Ulterior (iunie,
1973) cu ocazia unei tabere de cercetare a
Cercului Speologilor Amatori (CSA) din
Cluj, în terminusul galeriei uscate este
depãºitã o strîmtoare prin care se ajunge
într-un diverticul întortocheat. Motivat de
multiplele posibilitãþi de continuare ale
peºterii ºi de asemenea de lipsa unei hãrþi
complete, în anii 80 s-a încercat reluarea
explorãrilor, însã din pãcate fãrã rezultat,
intrarea ei ne mai fiind gãsitã decât în anul
1992**.

Cu ocazia a douã ture de explorare
organizate în vara anului 1992, se cerceteazã etajul inferior al galerie uscate, de
asemenea prin decolmatarea unui pasaj
scund se descoperã o nouã galerie, puternic
descendentã care în final, prin derocarea
unei strîmtori, dã acces într-un puþ prin
care se ajunge la cota de -35 m.
La începutul anului1995, prin cîteva
escalade se descoperã noi galerii atît în
zona galeriei uscate, cît ºi deasupra lacului
permanent, dintre care cel din urmã tinde
spre o joncþionare cu P. Rãsuflãtoare din
Dealul lui Mihai (nr. 217), în prezent
peºtera depãºind 350 m lungime.

Morfologie
Peºtera este situatã pe versantul estic al
Dealului Mihai (Grabenul Remeþi), la o
altitudine relativã de 250 m (fig. 1),
prezentînd o intrare de tip aven cu o
adîncime de 4 m (fig. 2), de la baza cãreia
se desprind douã galerii. Spre S porneºte
Galeria Lacului, care este puternic descendentã, cu aspect meandrat în care
predominã blocuri de prãbuºire. Pe tot
parcursul prezintã secþiuni de cîþiva metri,
în care se remarcã trei nivele de eroziune.
În zona inferioarã, tavanul devine suborizontal dupã care galeria se îngusteazã,
în final debuºînd într-o salã de 5x6x8 m,
care gãzduieºte un lac permanent cu nivel
variabil, cu adîncimea medie de 2 m ºi
temperatura constantã de 5°C. Deasupra
lacului, prin escaladarea unei scurgeri
parietale, se intercepteazã o galerie
ascendentã, pe alocuri bietajatã, orientatã
spre SV.
Imediat la intrare, spre V porneºte Galeria
Uscatã, care pe primii 50 m prezintã acelaºi
tip de meandre, cu mai multe nivele de
eroziune ºi o alternanþã de pasaje strîmte
ºi spaþii largi cu aspect de sãli. În a doua
parte, deasupra galeriei de acces, a cãrei
cvasiorizontalitate s-a pãstrat pe tot
parcursul, apare un nivel superior de
aceeaºi morfologie, în podeaua cãreia din
loc în loc existã mici ferestre de comunicare
cu galeria inferioarã. Printr-un horn se
ajunge pe un nou nivel pe care se dezvoltã
o salã bogat concreþionatã (predominã
helictite ºi cristalictite). Prin pasajul de la
nivelul II, în continuare spre SE, ajungem
într-o salã argiloasã care comunicã ºi cu
galeria de la nivelul I, printr-o strîmtoare.
Escaladînd un planºeu suspendat între
nivelele II ºi III, ajungem într-o galerie
superioarã descendentã, care dupã cca. 15
m dã acces într-un sector polietajat, cu patru
nivele distincte, care comunicã între ele

* În anumite publicaþii mai apar denumirile de P. din Faþa Mihaiului ºi P. din Valea Strivinoasa (T. Rusu, 1988 pg. 197).
** La un moment dat (1986) s-a emis ipoteza conform cãreia peºtera a fost distrusã prin exploatarea unei lentile de bauxitã (de altfel
situatã mult mai jos), numãrul de cod al peºterii este înscris ºi pe peretele galeriei miniere.
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prin puþuri ºi ferestre. La cota de -17 m
ajungem într-o salã de 8x4x5 m, în care
existã un lac temporar cu adîncime maximã
de 1,5 m, similar cu cel din Galeria Lacului.
Galeria continuã spre V printr-un pasaj
strîmt, care în final se închide prin concreþionare. De remarcat sunt mineralizãrile de
calcit dezvoltate pe tavan ºi pereþii
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sectorului polietajat de deasupra lacului
(helictite, cristalictite diverse, cristale
romboedrice de bazin).
În porþiunea de intrare a galeriei uscate, în
peretele nordic se deschide intrarea strîmtã
a Galeriei N, care dupã 4 m dã acces într-o
salã de 10x5x8 m cu podeaua descendentã.
Printr-o sãritoare ºi un pasaj mai scund,

ajungem într-o nouã salã din care se
deschide un horn cu diametru de 2-3 m, prin
care ajungem la cota de -4 m. La baza
hornului (cota -15) printr-o strîmtoare în
breccie pãtrundem într-un puþ continuat cu
o galerie descendentã, prin care ajungem
la cota inferioarã de -35 m. ªi aici se
remarcã o morfologie vadoasã, cu nivele
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în urma acestor pierderi s-au format sisteme
carstice similare, punctele de captare ºi
drenajele fiind deviate spre stînga faþã de
axul vãii. Astfel, apele traverseazã oblic
linia culmilor principale ale dealurilor în
care se înscriu.

cu Cristale (/10). Fenomenul este explicabil prin blocarea timpurie a legãturilor
dintre cele douã peºteri superioare (nr. 50
ºi 217) ºi P. cu Cristale, totodatã acest fapt
ne indicã ºi relativ recenta surpare a intrãrii
celei din urmã.
Din punct de vedere tipologic, toate
aspectele sugereazã o apartenenþã la tipul
peºterilor de divagare lateralã, a cãror
speogenezã s-ar fi derulat în mare proporþie
sub regim epifreatic (COCEAN, 1990).

Aspectul general al cavernamentului, cu
cele trei galerii divergente orientate spre S,
SV ºi NE, sugereazã aparent un punct de
difluenþã încã din zona intrãrii. Pãrerea
acceptatã privind formarea acestei peºteri,
se leagã de pierderile Vãii Strivinoasa, a
cãrei albie era cu cca. 250 m mai sus decît
în prezent. Din acest punct de vedere, vîrsta
peºterii trebuie corelatã cu primul nivel de
carstificare (identificat ºi delimitat în zona
centralã a Grabenului Remeþi (VREMIR &
KOVACS, 1995)).

Intrarea actualã a peºterii, evident este
rezultatul eroziunii versantului, la fel ca ºi
în cazul Peºterii Rotaridesz (3720/23), faþã
de care am remarcat o serie de similitudini
(morfologice ºi speogenetice). Luînd în
considerare morfologia Galeriei Uscate ºi
secþiunile longitudinale (fig. 2 b-d),
considerãm ca un posibil punct de insurgenþã (dar nu singurul) tocmai P. din Groapa
Largã (3720/50) situatã la altitudine
absolutã de 830 m (fig. 3), la nivelul
contactului dintre eruptiv ºi carstificabil.
Direcþia drenajului principal avea o
orientare S-N, trecînd pe sub sistemul
dolinar actual din Groapa Largã, apãrînd
dupã o diferenþã de nivel de 70 m în
extremitatea superioarã a Galeriei Uscate
(la cota +2) unde în prezent avem o galerie
închisã prin concreþionare.

Formarea ponoarelor de contact litologic
în albie pe douã linii de contact (eruptivcarstificabil, respectiv Tithonic-Barremian),
pînã la ora actualã este o regulã care se
poate generaliza pentru toate vãile afluente
de dreapta ale Iadei, dezvoltate între satul
Remeþi ºi Lacul Leºu. Aceastã situaþie
exista ºi în trecut, dovada fiind reprezentatã ºi printr-o serie de peºteri cu caracter
fie insurgent, fie exurgent, dispuse pe cinci
nivele principale, pe o diferenþã de nivel
de 350 m. Motivat de condiþiile litotectonice similare, atît în cazul Vãii Izvor, cît
ºi al Vãilor Strivinoasa ºi respectiv Sãlãtruc,

Un alt sector care aparþinea acestui drenaj
este reprezentat de P. Rãsuflãtoare din
Dealul Mihai (3720/217)(fig. 4), care din
punct de vedere morfologic comportã
aceleaºi caractere, însã în acest punct,
fenomenul de colmatare este într-un stadiu
foarte înaintat. În aceastã peºterã de
remarcat sînt depozitele breccioase cu un
bogat conþinut paleontologic, cu o paleofaunã în care elementul principal este ursul
de peºterã (Ursus spelaeus). Resturi
scheletice de Ursus spelaeus au fost
identificate ºi în P. din Groapa Largã (/50),
însã acestea lipsesc cu desãvârºire din P.

de eroziune, podeaua fiind un con de
material breccios acoperit cu un planºeu
stalagmitic.
În prezent peºtera are o dezvoltare de 352
m ºi o denivelare de 45 m (-35; +10), pe o
extensie de 110 m.
Speogenezã
Peºtera se dezvoltã în calcare Barremiene
la intersecþia unui sistem de falii cu direcþia
principalã SV-NE ºi o faþã de strat (cu o
înclinare ce cca. 10° N-S).

Parcurgînd sectorul orizontal al Galeriei
Uscate pe nivelul III, apele se drenau prin
Galeria N. Prin adîncirea treptatã a galeriei
principale, Galeria N îºi înceteazã funcþia
de drenor, colmatîndu-se parþial ºi intrînd
într-o fazã de fosilizare. Locul acesteia este
preluat de Galeria Lacului spre S, astfel cã
pe parcursul activ apare un mare meandru.
Momentul cînd G.L. devine inactivã,
coincide cu coborîrea progresivã a nivelului apei în sectorul polietajat, în zona
terminusului Galeriei Uscate. Coborîrea
nivelului piezometric concomitent cu
adîncirea Vãii Iadului, a dus la o fazã de
fosilizare a peºterii, apele instalîndu-se la
un nivel inferior, actualmente marcat prin
Avenul nr. 2 din Dealul Mihai (nr. 43 
peºterã bietajatã cu intrare tip aven).
Concluzii
P. cu Cristale din Dealul Mihai (nr. 10)
împreunã cu P. din Groapa Largã (nr. 50) ºi
P. Rãsuflãtoare din Dealul Mihai (nr. 217)
formeazã un sistem unitar (fig. 5), drenaj
care se înscria pe primul nivel de carstificare la o altitudine absolutã de 830760 m.
Din punct de vedere tipologic avem de-a
face cu o peºterã de divagare lateralã
(COCEAN, 1990), caracterizatã prin
polietajare ºi o dezvoltare relativ paralelã
cu Valea Strivinoasa.
Intrarea actualã este rezultatul eroziunii
versantului, surparea ei survenind relativ
recent,. Totodatã legãturile directe dintre
cele douã componente superioare (P. nr. 50
ºi 217) ºi P. cu Cristale s-au blocat încã
înainte de formarea (sau punerea în loc) a
depozitelor fosilifere de Ursus spelaeus. P.
cu Cristale, datoritã izolãrii a funcþionat
ca un gol închis, perfect izolat, în care condiþiile mesoclimatice au rãmas neschimbate
o perioadã destul de lungã, dînd naºtere la
interesante cristalizãri de calcit. Aici remarcãm monocristale (megacristale) ditrigonal-prismatice, de dimensiuni relativ
mari, cel mai reprezentativ individ iden-
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MIHAIULUI CRYSTAL CAVE  IADS VALLEY
PÃDUREA CRAIULUI MOUNTAINS
Summary
The cave was the object of several explorations since the 70s. Recently (1992) new
galleries have been discovered and a new
survey of the cave has been done.

tificat pânã acum (pe nivelul II) avînd o
greutate apreciatã la peste 10 kg.
Prezentarea mai pe larg a morfogenezei
sistemului Groapa Largã-P. cu Cristale din
Dealul Mihai a avut ca scop clarificarea
unor aspecte legate de evoluþia unor
sisteme carstice ºi modelul de circulaþie
al apei în anumite tipuri de drenaje fosile
identificate în acest areal. De asemenea,
menþionãm cã acest tip de peºterã, situatã
la o altitudine de peste 750 m, deocamdatã
reprezintã un caz de excepþie în carstul din
Bazinul Mijlociu al Vãii Iadei.

RUSU T., 198, Carstul din Munþii Pãdurea
Craiului, Ed. Dacia, Cluj-Napoca.
SWEETING M.M., 1972, Karst Landforms,
Macmillan, p. 103-251, London.
VREMIR M. & KOVACS Z., sub tipar, Data
concerning the Karstification Levels in
the Middle Basin of Iadului Valley 
Pãdurea Craiului Mountains. TAK XIII
(in press vol. 8-9), Bucureºti.

From a morphological point of view we
have a dendritic system with 3 divergent
galleries with a few levels, which are
orientated S, SW and NE (a lateral
digression type cave). The southern gallery
is a descendent one and by the quota -20 m
presents a lake. The SW gallery (the Dry
Gall.) after a horizontal, meandered portion
which in some places has 2 or 3 floors becomes very descendent, the ceiling having the quota of +2 m. Intermediating 3-4
labyrintic levels we arrive to quota -17 m,
where another lake is to find. The NE Gallery, subhorizontal at the beginning, becomes more and more inclined, finally
presenting a pit of -35 m. The length of the
cave is of 352 m, the denivelation of 45m
(-35, +10), and air line extenction of 110 m.
The cave has developed by the intersection of a bedding plane with the foul system, in Barremian (lower Cretaceous) limestones. As concerning its age, it is appreciated to belong to the first level of carstification (altitude 830-760 m). It has been
formed by the action of the Strivinoasa
Valley stream which got lost in the contact
zone of the carstificable with the volcanic
rocks, through the cave from the Groapa
Largã (/50). The Mihaiului Crystal Cave
presents a great interest from mineralogycal
and paleontologycal points of view.
n
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Munþii Bihor

Petit Tibi

Prezentarea Avenului Petit Tibi din Munþii Bihor
Zsuzsánna KOPACZ, Tibor LÁZÁR _ C.S. Cr ysis Oradea

A

venul Petit Tibi este situat în
Munþii Bihor  Masivul
Tãtãroaia  Dl. Prelucilor, în
versantul drept al Vãii Prelucilor (bazinul
Vãii Crãiasa), la o altitudine absolutã de
960 m. Administrativ avenul se gãseºte pe
raza comunei Pietroasa, jud. Bihor, la
aproximativ 3,5 km est de satul Chiºcãu.
Geologia zonei
Munþii Bihor în care este localizat Avenul
Petit Tibi se caracterizeazã printr-o structurã în pînzã de ºariaj, deosebindu-se un
autohton (Autohtonul de Bihor) ºi douã
sisteme de pînze (sistemul Pînzelor de
Codru ºi sistemul Pînzelor de Biharia).
Zona interesantã se încadreazã în Unitatea
de Codru, Pînza de Ferice, Solzul de Tãtãroaia. Formaþiunile sedimentare din zonã
aparþin Triasicului. Triasicul inferior este
reprezentat prin gresii cuarþitice werfeniene.
Triasicul mediu începe cu gresii ºi siltite
dolomitice, urmate de dolomite cenuºii,
uºor stratificate ºi dolomite albe vacuolare
de vîrstã Anisianã. Peste aceste depozite
sînt depuse calcare stratificate cenuºiinegricioase, care suportã în partea superioarã calcare stratificate negre cu accidente
silicioase de vîrstã Ladinianã.
Triasicul superior este reprezentat prin
calcare fine dolomitice, dolomite, gresii,
siltite marnoase ºi ºisturi argiloase încadrate stratigrafic intervalului Carnian-Norian.
Tectonica
Se considerã cã punerea în loc a pînzelor
din Unitatea de Codru s-a petrecut la
sfîrºitul Cretacicului inferior cînd s-a
manifestat faza austricã. Fenomenul de
ºariaj este reluat de faza laramicã, dar are o
amplitudine mai micã.
Edificiul structural actual al unitãþii NVice a masivului se datoreazã tectonicii
disjunctive care a complicat relaþiile dintre
diferite unitãþi structurale. Dintre sistemele
de falii, cel mai important este cel orientat
NV-SE, pe care se înserie ºi aliniamentul
de banatite. Un alt sistem, avînd caracter
de falii de sprijin faþã de cel NV-SE este cel
de direcþie NE-SV care compartimenteazã
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formaþiunile sedimentare în blocuri tectonice. Ultimul sistem principal din regiune
este cel orientat E-V care include fractura
Valea Fagului-Plãiuþ-Pãuleasa-Galbena.
Morfologia ºi hidrografia zonei
Relieful zonei este foarte variat, fiind
reprezentat prin forme specifice domeniului altitudinal cuprins între 450 m ºi
1200 m.
Sub acþiunea unor puternice cursuri de apã
orientate E-V (Criºul Pietros, Valea Mare,
Valea Cãuºii, Valea Crãiasa, Valea Sighiºtel) relieful a fost compartimentat în mai
multe culmi ºi masive izolate (Culmea
Cãuºii, Prelucilor, Mãgurii, Cuculeului,
Tãtãroaia).
Larga rãspîndire a rocilor carstificabile din
bazinul Vãii Crãiasa, intens tectonizate, a
dus la formarea unui relief carstic cu
numeroase pierderi de apã, izvoare carstice
ºi o circulaþie subteranã destul de complicatã.
Bazinul Vãii Crãiasa are o desfãºurare
dendriticã fiind alcãtuit dintr-o serie de
afluenþi temporar activi. Bazinul de
recepþie este format în principal din Valea
Fagului ºi afluentul Sibiºoara, din Valea
Pietrele Roºii ºi Valea Prelucilor. Vãile
afluente cu o pantã accentuatã sînt înguste
în sectorul de confluenþã ºi largi în cele de
obîrºie.
Versanþii ºi bazinele superioare de recepþie
ale vãilor au pante destul de mari, din care
cauzã majoritatea apelor provenite din
precipitaþii se scurg rapid la suprafaþã, dînd
apelor curgãtoare un caracter torenþial,
majoritatea izvoarelor avînd astfel un
caracter temporar.
Singurul izvor permanent este Izbucul
Miculii, situat aval de satul Giuleºti, care
constituie apariþia la zi a drenajului subteran din Peºtera Micula.
Istoric
Deschiderea avenului (cu dimensiunile
iniþiale de 0,4 x 0,2 m) a fost cunoscutã de
mult timp de cãtre localnici ºi a fost semnalatã lui Gáspár Tibor. În toponimia localã
este denumit Gaura cu vînt deoarece

dupã deschiderea Peºterii Fagului în 1973
s-a semnalat ventilaþia puternicã a golului.
Cu ocazia taberei speologice din vara
anului 1992, împreunã cu echipa francezã
de la clubul Dijon-Speleo formatã din
Jerôme Larouse, Cristofe Larouse, Guy
Marget, Erich Robinet ºi Nicholas Renard,
prin intense lucrãri de derocãri s-a lãrgit
deschiderea avenului pînã la limita penetrabilitãþii umane. Astfel a fost explorat
pînã la cota de -70,68 m. În august 1994,
echipa formatã din Balla László ºi Botoº
Tibor, au forþat strîmtoarea de la punctul
terminus din 1992 ºi au ajuns pînã la baza
puþului de 80 m.
Cu ocazia taberei din august 1994 întregul
gol a fost cartat.
Descrierea avenului
Deschiderea avenului se aflã la o altitudine
relativã de aproximativ 25 m, în versantul
drept al Vãii Prelucilor, avînd dimensiunile
0.68x0.30 m. Golul subteran este format
din sãli de mãrimi diferite conectate între
ele prin sectoare de galerii înguste. Dupã
intrare, printr-o galerie helicoidalã, strîmtã
ºi puternic descendentã se pãtrunde într-o
salã cu dimensiunile de 3,5x3,5x4 m (Sala
Pãianjen) cu blocuri prãbuºite ºi material
detritic.
Din aceastã salã se trece printr-o strîmtoare
într-o galerie lateralã, ascendentã, împodobitã cu cruste parietale. Continuînd
coborîrea se trece peste un prag de 6,4 m ºi
se ajunge în Sala Mare (dimensiuni
9x10x15 m) care adãposteºte o aglomerare
de blocuri prãbuºite, precum ºi cruste
parietale ºi de podea.
Printr-o altã strîmtoare se pãtrunde în Sala
Rinoceros (dim. 6,5x3x12 m) care dã
accesul în Sala Clopot (dim. 5,5x5,5x23m).
La baza acestei sãli, trecînd peste un prag
de 8 m, se ajunge în Galeria Activã; galeria
relativ îngustã, 03-1 m lãþime ºi 2-3 m
înãlþime, prezintã un curs de apã permanent dar cu un debit foarte mic. Galeria
activã are o ramurã lateralã cu acumulãri
masive de argilã. La capãtul acesteia, printro diaclazã îngustã se ajunge într-un puþ
adînc de 80 m (Puþul Hiroshima). Baza
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În aven temperatura aerului a fost mãsuratã
în douã locuri, astfel în data de 9 august
1994 la intrarea în Sala Mare s-au înregistrat 12°C iar în Sala Rinoceros 11°C.
Biospeologie, paleontologie
În aven existã o faunã cavernicolã destul
de bogatã. Din categoria trogloxenelor au
fost întîlnite furnici, greieri, pãianjeni,

de pãstrare, care pe baza determinãrii lui
Venczel Márton (cercetãtor de la Muzeul
Þãrii Criºurilor), a fost atribuit speciei
Coelodonta antiquitatis de vîrstã Pleistocen superior.
În Sala Mare ºi pe galeria activã s-au mai
gãsit resturi scheletice de animale recente
(lilieci, oi, capre).
Materiale tehnici ºi dificultãþi în explorare
Materiale folosite în explorare:
- 12 spituri autoforante cu plachete
multidirecþionale;
- 6 corzi statice cu lungimi de 40 m, 20 m,
30 m, 1 m, 80 m, ºi 13 m; dupã cum urmeazã
de la intrarea avenului;
- 12 carabiniere cu filet folosite pentru
amaraje.
Tehnica de echipare a avenului constã în
amararea pe corzi simple, recurgînd la
devieri ºi fracþionãri.
Tehnica de coborîre poate fi realizatã prin
rapel pe coardã simplã, iar urcarea fiind
efectuatã cu blocatoarele prin metoda DED.
Principalele dificultãþi au fost create de cele
4 strîmtori, unele aflate în verticalã ºi de
cãderile de pietre aflate în poziþii instabile
deasupra pragurilor.

acestuia reprezintã punctul terminus al
avenului, la cota de -159,75 m.
În numeroase puncte ale avenului putea fi
urmãrit planul de falie care a condiþionat
în mod primordial dezvoltarea golului
subteran. De la intrare pînã la baza Sãlii
Rinoceros se poate urmãri planul de falie
avînd orientarea 60°/180° (azimut sens cãdere). În Sala Clopot se observã o diaclazã
cu orientarea 90°/176°, iar pe Galeria
Activã la punctul 3200 reapare din nou
planul de falie 56°/10°. La baza puþului
Hiroshima se poate observa dezvoltarea
unei diaclaze cu orientarea 90°/170°, care
pe baza prezenþei unor blocuri de brecii a
fost interpretatã tot ca un plan de falie.
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Putem considera cã în formarea avenului
rolul primordial l-a avut factorul tectonic.
Modelarea sa ulterioarã se datoreazã
apelor care au circulat în regim vados.

A PRELIMINARY PRESENTATION OF THE
SHAFT CAVE AVENUL PETIT TIBI
BIHOR MOUNTAINS, ROMANIA

Clima
În aven existã o circulaþie intensã a aerului,
unidirecþionalã cu alternanþã sezonierã
(descendent în timpul verii ºi ascendent în
timpul iernii). Din cauza dimensiunilor
reduse ale deschiderii ºi ale galeriei helicoidale de la intrare, limita de pãtrundere
a luminii este foarte redusã. Din acet motiv
constatãm lipsa plantelor verzi fotosintetizatoare.
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muºte ºi fluturi. Din categoria troglobiontelor au fost identificaþi lilieci ºi
indivizi de Niphargus.
Prezenþa faunei guanobionte poate fi
presupusã datoritã existenþei coloniilor de
lilieci ºi a acumulãrilor de guano.
În Sala Rinoceros a fost gãsit un molar
superior stîng de rinocer, în perfectã stare

The authors present a preliminary description of the shaft cave Avenul Petit Tibi
from the Bihor Mountains. There are making specifications of the location of the
shaft cave, the zones geology, tectonics,
morphology and hydrography. There is the
description of the caves morphology by
making notice in connection with its genesis. There are remarks about the climate,
the living animals and the fossils from the
underground gap.
n
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Lãcºor 74

Lãcºor 74

Explorarea Avenului Dosul Lãcºorului
Horia MITROFAN

L

a capãtul a 80 de metri verticali,
care se prevalaserã deja de aproape
întreaga recuzitã tehnicã a clubului, finalul explorãrilor în Dosul Lãcºorului
nu se arãta în nici un caz a fi mai aproape
decît capãtul unui alt puþ, ºi mai gol, ºi
mai vertical, în care pietrele se duceau
ºuierînd cîte 4-5 secunde.
Pînã aici avenul se echipase în condiþii de
securitate: scãri, corzi pentru asigurare,
pentru balustrade, pentru bagaje, zeci de
carabiniere pentru autoasigurarea în
regrupãri a numeroaselor echipe de sprijin.
Chiar ºi o pereche de blocatoare fusese
confecþionatã, cu puþin înainte de plecarea
în tabãra de varã, dar pînã acum ele fuseserã
solicitate exclusiv de cãtre cei declaraþi
mort în timpul partidelor de bridge, care
îºi ocupau astfel, cu o scurtã ascensiune pe
coarda agãþatã în fagul ultracentral al
taberei, timpul disponibilizat prin sorþii
licitaþiei.
Mai rãmãseserã doar trei corzi de cîte 80 m
fiecare ºi cîteva carabiniere. Probabil cã
Bebe a crezut în obligaþia moralã a echipei
de vîrf ºi a lui în special, în calitate de
organizator al întregii acþiuni, de a ataca
hãul acela formidabil care urma fãrã alte
scule.

Douã corzi au fost puse fiecare în douã ºi
unite cu o carabinierã, înnãditura aflînduse astfel undeva pe traseul aerian al
verticalei. Cumva, capãtul corzilor trebuia
sã ajungã la o podea. Atît.
Bebe s-a lansat în rapel.
Au fost 75 de metri din singurãtatea
exaltantã a primului om care pãºeºte în
spaþiul necunoscut ºi misterios:
sfîrîitul motãnesc al corzii, stoarsã de apã
de carabiniera de rapel, care îþi împroaºcã
faþa cu stropi noroioºi
bocancii care pocnesc rar, grav ºi metalic
uriaºul clopot de piatrã
perspectiva ameþitoare a nervurilor
tubului, înfãºurate de circumferinþe ritmice,
parabolice, care se deschid spre întunericul
absolut
ºi la capãt, ca un cadou sperat (dar de
care nu erai de loc sigur), o podea cu pietri-

SPEOMOND  1  96

cele pe care o atingi, de care ai vrea sã te
sprijini, dar firul elastic de nylon care te-a
purtat pînã aici te smuceºte în sus, imprimîndu-þi încã o datã în mãruntaie acel
balans oscilatoriu cu care te-a ameþit în
lunga cãlãtorie verticalã.
Tãrîmul pe care a ajuns Bebe, galerii care
se deschid în culori ruginii spre necunoscut, se aflã deja dincolo. Lipsesc, cel
puþin deocamdatã, instalaþiile care ar
permite celor ajunºi aici sã revinã la
suprafaþã.
Cinzeaca (un rulou continuu de scãri lung
de aproape 50 m  cam 12 kg greutate ),
adusã de pe primele zeci de metri ai
avenului, unde fusese montatã iniþial,
atîrnã acum ineficace, cu ultima treaptã
naufragiatã în spaþiu, undeva pe la jumãtatea verticalei. Ar trebui aduse ºi înnãdite
la Cinzeacã ºi restul de scãri, care echipeazã
partea de jos a puþului de intrare.
Consemnul este însã: EXPLORARE!
Dorin a primit deja mesajul sã se lanseze
pe puþ, pentru a se întîlni cu Bebe ºi a-i
aduce accesoriul necesar continuãrii,
ultima coardã de 80 m.
ªuierul care a sfîºiat aerul s-a materializat,
în spatele pleoapelor crispate ale lui Bebe,
într-un trup care se prãbuºeºte pe zeci de
metri. Cu un sfîrºit dispreþuitor, singuri, 80
m de coardã s-au lipit de pietrele de pe
fundul de puþ: erau victimele  nu foarte
afectate  ale rapelului vijelios al lui Dorin,
care lovise imparabil carabiniera de
înnãdire a corzilor, deschizînd-o. Dupã ce
coarda de dedesubt a scãpat în gol, cîrligul
carabinierei a avut totuºi incredibila
prezenþã de spirit sã se agaþe în ultimul
colac de coardã, pe care Dorin îl purta în
bandulierã!
Pentru Bebe viziunea mormanului de
spaghete hidoase, de un alb murdar,
însemna uºurarea; chestie care nu era însã
valabilã ºi pentru Dorin, atîrnat la capãtul
unui cordon ombilical incert, care  s-a
constatat de cãtre cei de deasupra  nu
putea fi manevrat în nici un fel. Iar ultima
treaptã a Cinzecii se plasa cu puþin peste o
lungime de braþ de cel sinistrat.

În direcþia lui Dorin au început sã porneascã
ajutoare: mai întîi o coardã, demontatã de
undeva de pe traseul puþului precedent.
Din cauza septelor labirintice, care o
deturnau pe trasee necunoscute, capãtul ei
nu reuºea însã nicicum sã ajungã la
destinatar. Cei de sus au reuºit totuºi sã o
aducã pe traiectul dorit, legîndu-i de capãt
un bolovan de cîteva kilograme greutate,
care, odatã îndeplinitã misiunea (adicã
ajuns în raza vizualã a lui Dorin), s-a
desprins din legãturã ºi a scãpat în jos,
bãtîndu-l în trecere, amical, pe umãr.
Scopul fusese, oricum, atins: capãtul corzii
ajunsese la victimã, aceasta s-a legat de el,
iar cei de deasupra au reuºit sã o tragã cam
un metru. Cel de al doilea component
desemnat pentru echipa de vîrf a reuºit
astfel sã se instaleze pe ultima treaptã a
Cinzecii, ºi apoi, pas cu pas, pe urmãtoarele
trepte, pînã în braþele coechipierilor de
deasupra.
În situaþia creatã Ducele ar fi putut crede
cã cedînd altora întîietatea coborîrii
Marelui Puþ, cînd de fapt el fusese cel
desemnat de Adunarea poporului pentru
premierã, se achitase de toate obligaþiile
pe care i le-ar fi putut impune politeþea.
Dar nu era aºa: acum cineva trebuia sã
coboare Cinzeaca pînã la ultima treaptã,
cãrînd în spate 10 kg de scãri ºi, suspendat
la mijlocul uriaºei verticale, sã confecþioneze înnãditura care sã completeze
echiparea puþului. Nu se putea gãsi pentru
aceastã glorioasã misiune o persoanã mai
potrivitã decît Ducele!
Împreunã cu Bebe el a reuºit sã atingã în
cursul acelei memorabile ture adîncimea
de aproape -200 m.
Dupã ce au pãrãsit baza puþului de 75 m,
avansînd pe cea mai domesticã galerie de
peºtera care li se deschidea în faþã, s-au
pomenit la scurt timp în ºpraiþuri extreme,
speculînd asperitãþile unor blocuri noroioase, aglomerate, asemenea unei spume
perfide, pe buza unui nou vid vertical. Cum
naiba reuºise spintecãtura asta afurisitã sã
facã atîta economie la rubrica podele.
Ignorînd totuºi verticalitatea manifestã a
golului pe care îl parcurgeau, doar dupã vreo
treizeci ºi ceva de metri de coborîre la liber
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Lacºor 74
Bebe ºi Ducele au convenit cã au ajuns la
un puþ. În ultima secvenþã a episodului cei
doi protagoniºti aruncau cîte o piatrã în
profunzimile acestuia: pocnetelor joase ºi
rare li se succed tonuri din ce în ce mai acute,
întretãiate de ºuierãturi violente, apoi o
bufniturã finalã, repercutatã de pereþii unei
sãli îndepãrtate se propagã prin întreaga
coloanã sonorã a puþului. I-a fost destul de
greu Ducelui sã-l convingã pe Bebe cã aºa
ceva nu se putea coborî pe prize.
O masã amorfã, compusã din rucsace brungãlbui, oameni brun-gãlbui, colace de corzi
brun-gãlbui, se rostogoleºte încet-încet pe
patul de frunze din jurul gurii de aven, sub
proiectilele necruþãtoare ale unei ploi strãpungînd desiºul fagilor la acele ore înaintate ale nopþii de varã. Este o procesiune
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mohorîtã de chipuri trase, adormite, care
timp de ceasuri întregi au vegheat la
recuperarea scãrilor de pe Marele Puþ ºi leau montat din nou pe primii 74 m de verticalã; cîte 15-20 de ore de aºteptare în frig,
în cîte o platformã expusã, apoi sute de
metri de corzi ºi de cabluri clisoase, tãioase
datoritã bobiþelor de nisip prinse între
toroane, care le araserã în podul palmelor.
Dar meritase, pentru nemaipomenitele
isprãvi furnizate de echipa de vîrf, la care
fuseserã ºi ei pãrtaºi. Acum istoria Dosului
Lãcºorului putea fi însuºitã de fiecare din
cei care se aflaserã acolo ºi, dacã îl amuza,
oricare dintre ei o putea flutura cu ostentativã nonºalanþã, ca pe un pix procurat
din shop, sub ochii invidioºi ai celor mai
puþin favorizaþi decît el.

A te plimba pe strãzile Bucureºtiului în
posesia unei asemenea realizãri pãrea sã fi
devenit de-a dreptul riscant, cãci unii
dintre cei care aflau de ea începeau imediat
sã se intereseze de delegaþii ºi de bilete de
tren pentru Ohaba Ponor. Nimic mai normal
aºadar, pentru Icã, decît sã suspecteze,
vigilent, atentate la exclusivitatea explorãrilor, în primul rînd din partea nedeclaraþilor, dar vechilor noºtri rivali, speologii
profesioniºti. Deosebit de grav era însã
faptul cã înºine unii din cei care participasem la recentele explorãri ne lãsasem
induºi în eroare de scepticismul afiºat
vizavi de povestirile noastre de cãtre
relativ proaspeþii angajaþi ai Institutului
de Speologie (în realitate vechi cotizanþi
ai clubului Focul Viu!), Nelu Povarã ºi
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Lãcºor 74
Cristi Goran: nu numai cã îi provocasem
sã vinã cu noi în proxima turã, ca sã se
convingã cu ochii lor, dar ne lãsasem ºi
mituiþi de perspectiva de a urca Marele Puþ
pe scãri originale din electron, cu care cei
doi erau suspectaþi cã ar fi umblat sã-ºi
achite biletul de intrare în Lãcºor.
Cred mai degrabã cã prezumtivii noºtri
rivali, a cãror experienþã în domeniu o
depãºea sensibil pe a noastrã, fãcuserã
oferta sub impresia auzitelor peripeþii, care
pigmentaserã utimele ture ale recent
încheiatei tabere, cînd rãmînînd tot mai
puþini trebuise sã lãsãm bruma de scãri pe
care le aveam la locul lor, pe primii 74 m
de verticale; mai jos nu ne rãmãsese decît
sã contãm pe îndemînarea în mînuirea
blocatoarelor pe care apucase sã o dobîndeascã fiecare, în decursul celor cîtorva
done cînd licitaþia se încheiase în culoarea
partenerului
..................................................................
Cînd apãream, cartînd, de pe galeria
noroioasã care ne aducea la baza puþului
de 75 m, Marc, rãmas sã fotografieze
coralite prin împrejurimi, ne-a întîmpinat
fredonînd absent ºlagãrul la modã Eu sînt
Albã caa Zããpaaada . Am avut ocazia în
urmãtoarele ore sã cunoaºtem ºi alte bucãþi
din repertoriul sãu inepuizabil, aºteptîndune, fiecare, rîndul la urcarea Marelui Puþ.
Gîndul la neobiºnuit de lunga urcare în
gol ne provoca un trac teribil. Încercam sãl combatem sorbind cîte o cafea fiartã la
flacãra lãmpii de carbid, într-o cutie goalã
de conserve, dar ºi acest remediu se
dovedea ineficient pînã ce picioarele,
atîrnate în pedalele blocatoarelor, nu
încetau sã mai atingã podeaua, iar coarda
tensionatã nu începea sã vibreze uºor sub
mîngîierile metalului.
Peisajul monoton al peretelui concav de
brecie roºcatã te învãluia. Miºcãrile
trupului urmau un ritm regulat, blocatoarele þãcãneau, izbite unul de celãlalt,
pînã ce muºchii reclamau o pauzã. De la
un timp baza puþului, de unde plecaseºi,
nu se mai distingea clar, iar vîrful, unde
trebuia sã ajungi, era marcat doar de
luminiþele îndepãrtate ale coechipierilor
care te aºteptau. Coarda se rãsucea încet
cu tine prin aer ºi, deºi avansai continuu
prin vertiginosul tub vertical, capetele sale
pãreau sã nu se depãrteze, sã nu se apropie.
În spaþiul eteric, din care reperele dispãruserã, începea sã te încerce bãnuiala cã
miºcarea ta alunecase în sistemul de
coordonate al altui univers, din care ieºirea
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ar fi fost, fãrã îndoialã, problematicã. Pe
neaºteptate însã, prin haloul de aburi pe
care îl emanai neîncetat simþeai cum pereþii
zgrunþuroºi se apropiau ºi, atunci cînd
strînsoarea lor îþi apãsa deja pieptul ºi
picioarele, ºtiai cã îþi mai rãmîneau de fãcut
doar cîteva miºcãri bine sincronizate pentru
a ieºi din puþ.
Sus ne întîmpinã Didi ºi Rodica, cei doi
voluntari care fuseserã gãsiþi suficient de
antrenaþi pentru a face faþã primilor 74 m
de verticale ºi în acelaºi timp destul de
delicaþi încît sã nu ridice pretenþii la a
coborî ºi mai jos. Ei acceptaserã sarcina de
a ne mai asigura prin încã o coardã în
timpul urcãrii, ceea ce reprezenta fãrã
îndoialã o reminiscenþã cam pãgînã (din
apunînda Erã a Scãrilor de Cablu ), dar
care nu s-a dovedit întru totul inutilã: unul
din blocatoarele noastre confecþionate
artizanal, prea larg, avea uneori iniþiativa
de a sãri pe neaºteptate de pe coardã,
expediindu-l pe cel aflat în urcare cu capul
în jos, pentru a-l lãsa în final într-o posturã
destul de incomodã, spînzurat de un singur
picior. Trebuie sã recunoaºtem cã cei doi
cãrora le încredinþasem misiunea de a ne
asigura reacþionau la astfel de situaþii
satisfãcãtor de prompt, þinînd cont cã în
euforia organizatoricã anterioarã intrãrii
fuseserã omiºi de la raþia alimentarã,
oferindu-li-se ocazia unui post negru de
vreo 19 ore, aºezaþi, dîrdîind, spate în spate,
pe buza verticalei de 75 m.
Ca sã nu mai vorbim cã ulterior, în cursul
dezechipãrii finale a cavitãþii, Didi trebuise
sã-ºi întrerupã intempestiv urcarea pe scarã
ºi concomitent conversaþia hazoasã pe care
o purta cu Rodica, aflatã pe buza avenului,
la 2 m deasupra lui: cãlcînd pe capãtul
nematisat al colacului de coardã pe care îl
purta pe umãr, fusese smucit în verticala
puþului ºi, cum nu era asigurat, cu greu se
poate explica prin ce minune a reuºit sã se
opreascã, înþepenindu-se între perete ºi
împletitura tensionatã a Cinzecii doar dupã
vreo 15 m de cãdere în gol
..................................................................
Dar în timpul cînd se petreceau toate
acestea Icã se aflase, spre folosul þãrii, în
plinã desfãºurare a stagiului militar. Nu
trebuie deci blamat pentru cã nu înþelegea
uºurinþa cu care ne lãsasem corupþi de niºte
amãrîte de scãri electron. Pentru el important era cã la fundul puþului pe buza cãruia
se opriserã iniþial Ducele ºi Bebe, ºi care
fusese coborît în cele din urmã de Bebe ºi
Ghemulete, acolo unde apare un mic torent,

înghiþit inexorabil într-un sifon, se atinsese
cota -268 m, ceea ce fãcea din Dosul
Lãcºorului cel mai adînc aven explorat pe
atunci în þarã; în palmaresul clubului acest
trofeu trebuia sã intre imaculat, protejat de
riscul ca ºi cineva din afarã sã poatã ridica
pretenþii asupra lui.
Deja se convenise ca echipa care avea sã
înainteze în necunoscut sã fie compusã din
Faraonu, Costicã ºi din mine, rãmînînd ca
cei doi musafiri sã fie conduºi de Bebe
doar la fundul deja atins, constatîndu-se
(cu satisfacþie!) cã aceasta le favoriza ºi
proiectul de a colora cu fluoresceinã
torentul întîlnit acolo. Icã, acuzînd, tot ca
urmare a satisfacerii stagiului militar, o
stare fizicã necorespunzãtoare, nu intenþiona deocamdatã sã intre în aven.
Comparativ cu commandoul Bebe-Ducele
(care ne precedaserã, în cursul turei lor
anterioare, pe o porþiune din traseu) trio-ul
din care fãceam parte realiza un tempo net
inferior: primelor sãritori, pe care predecesorii noºtri nu îºi fãcuserã prea mari
complexe sã le atace în ceea ce ei mai
numeau (încã!) ramonaj, am preferat sã
le aplicãm un tratament mai reprobabil (dar
infailibil!), constînd din scãri de cablu.
Acolo unde ei se opriserã am lãrgit o
strîmtoare pe buza unei sãritori, pe care am
reuºit sã o coborîm la liber. Urmãtoarea
sãritoare se profila pe vreo 10 m adîncime,
mai aveam cu noi o scarã (ultima ), dar
singurul piton pe care am reuºit sã-l batem
nu inspira o siguranþã deosebitã. Coroborînd informaþiile asupra greutãþii corporale
a fiecãruia dintre noi, conþinute în declaraþiile luate operativ, pe loc, am convenit
cã cele mai mici ºanse de a-l smulge în timp
ce evolua pe scarã le-ar fi avut Costicã.
Ceea ce urma, în mod sigur nu fusese pus
acolo pentru noi; mai degrabã pentru Bebe,
care dupã ce îi alergase pe musafiri în josul
ºi în susul celor 66 m ai puþului-tobogan
de la capãtul celeilalte ramuri, ne ajunsese
deja acum din urmã, sã vadã ce brînzã
fãcusem.
Coarda (pe care nu omisese sã o aducã cu
el ) a fost lansatã prin orificiul care
perfora peretele drept al ultimei sãliþe
atinse. Zeci de metri de verticalã trebuiau
sã se afle dincolo, altfel n-avea unde sã
încapã întreaga cãdere semnalatã de
pietrele pe care le aruncam. Ispita pãcãtoasã a golului care þi se cascã, euforic, sub
picioare, nu se epuizase încã!
n
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Avenele din Piatra Rea
Borºa  Munþii Rodnei

Dumitru IªTVAN, Iosif RIST _ Speo-Montana Baia Sprie

C

alcarele cristaline din Piatra Rea,
au atras atenþia speologilor prin
grosimea lor (de peste 700 m) ºi
prin faptul cã existã o circulaþie subteranã
de ape între ponoarele din ªtiol ºi Izbucul
Fîntîna (verificatã de A. Jurkiewicz cu
trasor ln EDTA în anul 1986).
Piatra Rea este situatã în versantul nordic
al Munþilor Rodnei, în bazinul vãilor
Fîntîna ºi Cailor, la circa 3 km sud de
Complexul turistic Borºa.
Scopul lucrãrii este prezentarea principalelor avene din Piatra Rea, în legãturã
cu o reevaluare a potenþialului carstic al
acestei zone.
1. Date geologice
Calcarele cristaline de Fîntîna, de vîrstã
silurianã, formeazã o bandã cu orientare
NV-SE, cu o lungime de cca. 4 km (între V.

Cimpoiasa ºi Izv. Bistriþei), cu o lãþime de
400-800 m în partea SE (ªtiol  Cascada
Cailor) ºi 1-1,5 km (în zona Piatra Rea,
unde atinge ºi grosimea maximã de cca.
700 m).(Fig. 1.)
Calcarele metamorfozate sînt stratificate,
cu abrupturi ºi brîne structurale (în
versantul stîng al Izv. Cailor, în zona
Cãþînii Izvorului), cum mici suprafeþe
structurale cu doline, ponoare ºi lapiezuri
în Piatra Rea ºi în zona ªtiol.
2. Istoricul cercetãrilor
Fenomenele exocarstice din ªtiol-Izv.
Bistriþei sînt menþionate de N. Orghidan
(1909), I. Donisã (1963) ºi I. Sîrcu (1978).
Endocarstul este abordat în perioada 19781980 de cluburile speologice Flacãra Iaºi
ºi Emil Racoviþã Bucureºti, primul aven
explorat (Clubul de Speologie Flacãra

Iaºi, 1980), fiind Avenul M cu o denivelare de 15 m.
Speo-Montana Baia Sprie începe explorarea zonei în anul 1980, ca urmare a
cercetãrilor geologului M. Osian, care
identificã exurgenþa din Izv. Bistriþei
(1980).
3. Descrierea avenelor
A. Avenul din Podul Cailor  este situat pe
micul platou de pe Piatra Rea (denumit
Podul Cailor), la cca 250 m est de vf. Piatra
Rea, la cota 1630 m, fiind identificat de A.
Jurkiewicz în anul 1984 ºi cartat în 19851986 (fig. 2). Avenul se dezvoltã pe o
diaclazã de tracþiune gravitaþionalã orientatã NE-SV, paralelã cu abruptul nordic din
Piatra Rea.
Intrarea este situatã la capãtul SV al unei
diaclaze de cca. 8 m lungime, cu o
adîncime de 3,5 m ºi o lãþime de 1,5-3 m.
Dupã o strîmtoare pe un tobogan, se
coboarã un puþ de 10 m, pînã în podeaua
unei diaclaze de 1-1,5 m lãþime, pe care
spre NE se atinge -19 m, iar spre SV, la 22,5 m podeaua dispare. Aici s-a coborît
un puþ de 24 m pînã la o platformã cu
bolovãniº, apoi un alt puþ de 11 m pînã la
o platformã la -57 m, de unde un alt puþ
strîmt (0,5 m) de 5 m atinge denivelarea
maximã cartatã (-62 m).
În anul 1986, o traversare cu pitoane cu
expansiune, depãºeºte golul puþului de 24
m, pînã pe marginea unui alt puþ de 19 m
în care se atinge -46 m. Avenul are o
denivelare de -62 m ºi o dezvoltare de 222
m. Este un aven tectonic tipic, cu platforme
de bolovãniº fixate la nivele diferite, cu
resturi de oase ºi puþine speleoteme
datorate apelor de infiltraþie.
B. Avenul cu douã puþuri  este situat la
cca. 250 m V de vf. Piatra Rea, la cota 1560
m (fig. 3). El a fost explorat în anul 1980
de Clubul de Speologie Flacãra Iaºi, în
catalogul din 1982 apãrînd ca necartat.
În 13.07.1986, Speo-Montana realizeazã
harta avenului. Douã puþuri cu o adîncime
de 12 ºi 15 m coboarã într-o salã înclinatã
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Se remarcã 3 nivele cu podea de prãbuºiri
mai extinsã. La cota -10 în SE, ºi la cotele
-25, -30, ºi -43, -46 în partea centralã ºi
nord-vesticã.
Pentru a ajunge în punctul cel mai profund,
dupã ce ne luãm rãmas bun de la prieteni,
coborîm puþul de 24,5 m din intrarea C,
pînã la nivelul -25, -30 m. De aici se
parcurge diaclaza spre NV, în capãtul
acesteia printr-o strîmtoare cotitã, ajungînd
la puþul de 18 m ce ne duce la nivelul -43,
-46 m. Se revine la capãtul SE al diaclazei,
de unde un P5 ºi apoi un P2 strîmt, ne aduc
la -54,3 m într-o zonã în care diaclaza se
strîmteazã.
Dezvoltarea avenului este de 150 m.
4. Consideraþii asupra perspectivei zonei
În perioada 1980-1994, Speo-Montana a
abordat cu multã încredere zona Piatra Rea.
Dar pe rînd toate variantele de atingere a
mult visatului activ subteran (cel din
ponoarele din ªtiol ºi resurgenþã Fîntîna,
lungime aerianã cca. 3 km, diferenþã de
nivel cca. 600 m) s-au dovedit nerealizabile.
Explorãrile în ponoarele din ªtiol s-au oprit
în faþa unor diaclaze impenetrabile. În plus,
materialul adus de viiturile de la topirea
zãpezilor a schimbat mult morfologia
iniþialã, de aceea hãrþile avenelor 1 ºi 2
din Ponoarele ªtiolului nici nu au mai fost
prezentate acum.
unicã, cu dezvoltare pe direcþia NV-SE, cu
galerii ce se dezvoltã la diferite nivele (-4,
-9, -11). Spre NV, dupã o sãritoare de 4 m
diaclaza devine impenetrabilã la -24 m, ea
debuºînd apoi în exterior într-un perete
stîncos (fig. 3). Spre SE, galeriile sînt
ascendente, cu sãritori.

Lãrgimea diaclazei atinge 2 m la partea
superioarã, explorarea fiind astfel periclitatã de bolovãniºul instabil. Cea mai sigurã
cale de pãtrundere este intrarea C, îngustã
ºi care debuºeazã apoi în tavanul unui gol
mai larg.

Peºterile, destul de numeroase (10) sînt în
general mici, create de apele de infiltraþie
ce modeleazã mici diaclaze, pãtrunderea în
interiorul masivului fiind baratã de nivele
dolomitice. Peºterile sînt în general de
versant, ascendente, singura cavitate
descendentã, modelatã în regim înecat fiind

Avenul de o dezvoltare de 90 m ºi o
denivelare de -24 m, fiind modelat pe o
diaclazã tectonicã, dizolvarea ºi coroziunea modificînd însã substanþial morfologia
acesteia.
C. Avenul din vîrful Jgheabului  este
situat la cca 500 m NV de Piatra Rea, la
cota 1500 m, pe creasta dintre V. Rea ºi V.
Fîntîna (fig. 4, 5). Ca ºi celelalte douã
avene, era cunoscut de localnici, în plus
fiind figurat ºi pe o hartã geologicã de
detaliu. Localizarea imprecisã a necesitat
însã trei ture de cãutare (1985, 1986, 1990).
Avenul se dezvoltã pe o diaclazã de
tracþiune gravitaþionalã, marcatã la suprafaþã de o diaclazã de cca. 25 m lungime, pe
care se înºiruie cele 4 intrãri accesibile ºi
mai multe goluri inabordabile.
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Munþii Rodnei

Cartare 1990
Rist I., Constantinescu E., Borz I., Mersei F., Iºtvan D.

Peºtera cu mondmilch (1028/2) în care sau efectuat mai multe ture de derocare, pînã
la atingerea unui terminus ferm (diaclazã
impenetrabilã).
Cele 2 avene formate prin distensie gravitaþionalã (Av. din Podul Cailor ºi Av. din
Vîrful Jgheabului) rãmîn singurul fir de
speranþã, bineînþeles în afara ºansei ca
exploatarea calcarului cristalin din cariera
de deasupra resurgenþei Fîntîna sã deschidã
multvisata legãturã cu activul. Dar aceste
avene formate prin desprinderi masive de
versant au profil în care deplasarea masei
de rocã s-a produs gravitaþional, cu spaþii
mai mari doar la partea superioarã ºi cu
închidere în adîncime, de tip ic ºi nu cu
alunecãri ale bazei masei de roci. Ca
urmare, ºansa de a penetra foarte adînc în
calcare prin aceste avene pare limitatã.
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Ca urmare, singura posibilitate rãmasã este
ca aceste diaclaze de distensie gravitaþionalã cu o lungime nu foarte mare, sã
intersecteze providenþial goluri carstice
autentice, iar pentru aceasta, explorarea
completã pe direcþie a acestor diaclaze
chiar în condiþiile în care aceasta implicã
traversã de balustrade instalate cu pitoane
cu expansiune (volum de lucru mare)
rãmîne obligatorie.
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Iarna speologilor

Iarna speologilor în Podiºul Someºan
Dumitru IªTVAN _ Speo-Montana Baia Sprie

-

miez de iarnã ºi chiar dacã pentru
intervale scurte de timp, afirmaþia
pare perimatã (zãpadã mai micã de
5 cm, în pojghiþe ºi pe versanþii umbriþi,
iar temperatura oscileazã între sfîrºit de
toamnã ºi început de martie), din cînd în
cînd gerul ne aduce la realitate: e totuºi
ianuarie.
Tradiþii ancestrale de sorginte speo
prefigureazã pentru acest sezon, douã
direcþii majore de activitate. Pentru cei pe
care natura i-a fericit cu peºteri mari, e
momentul turelor de cartare ºi de explorare
în extindere, cãci înãuntru e cald ºi bine,
debitele apelor sînt mici, iar viiturile
excluse.
ªi aºa cum gospodarul îºi fãcea pe vremuri
sanie (acum probabil cã în puºculiþe
voluminoase, îºi adunã banii de tractor),
speologii cautã vara, doar-doar norocul le
va surîde ca sã aibã ceva de lucru, la
cãlduricã, ºi acum, iarna. Dar în economia
de piaþã, concurenþa e mare, cãci cererea
(de peºteri) depãºeºte cu mult oferta naturii,
aºa cã din ce în ce mai mulþi speologi rãmîn
cu buza umflatã (de ger), obligaþi sã se
ocupe ºi acum de explorãri de suprafaþã.
Cãci cu toate condiþiile neprielnice, acum
e vremea potrivitã de a ne bãga nasul prin
cîmpurile de doline pentru a face o selecþie
a celor care ar merita sã li se acorde o atenþie
mai mare. Cele cu circulaþie de aer fumeazã la temperaturi mai joase de -12, -15°,
iar cînd e mai cald, nu pãstreazã totuºi
zãpadã pe fund. În plus, mãrãciniºul ºi
ghimpãraiul ce le obtureazã inevitabil,
devin semitransparente, radarul ochiului
hãmesit al speologului putînd sã identifice
intrãri, cu un efort mult mai mic decît vara,
cînd totul e verde. Iar ghimpii, care vara
sînt elastici ºi agresivi, acum devin casanþi
ºi cedeazã uºor în þesãtura salopetelor, fãrã
a mai periclita integritatea epidermei, astfel
cã echipamentul de apicultor, dupã care
tînjeam în explorãrile de suprafaþã din varã,
nu mai e necesar. Sãlaºurile pregãtite cu
grijã din timp (camere de oaspeþi oficiale,
case pãrãsite, camere ale unor bãºtinaºi 
buni creºtini, sau sãlile unor peºteri mai
mari) devin cheia logisticã a operaþiunilor.
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Dimineaþa  totul e Manhattan  adicã
beton ºi sticlã, un motiv în plus de a
prelungi siesta ºi a pregãti mai atent
echipamentul. Se îndoapã termosurile cu
lichide aburinde (de obicei ceai ºi resturile
de vin rãmase de la tradiþionalele sãrbãtori
de iarnã, fierte cu zahãr ºi scorþiºoarã) ºi se
pregãtesc sandviciuri de sezon, la care
untul e prohibit (cãci se trasformã în ceva
dezagreabil, cu multã ghiaþã), de obicei
folosindu-se untura (eventual pãstratã cît
mai aproape de cîrnaþi) ºi brînzeturile.
Parizerul ºi mezelurile curente, la fel ca
untul, se consumã doar la locul de bivuac.
Echipamentul speo e acelaºi, în lipsa încã
neinventatei salopete îmblãnite, folosinduse salopeta cãptuºitã (cu restul hainelor).
Primusul cu benzinã, un prieten care îþi
oferã satisfacþii deosebite, atunci cînd la
fel ca orice eschimos care se respectã, poþi
sã îþi sorbi cafeluþa în condiþii subpolare.
De decolmatãri am scãpat, cãci orice maglavais, devine un beton de calitate, ce
trebuie derocat la fel ca roca masivã.
Este de-a dreptul distractivã explorarea
avenelor pe care norocul ni le aduce în cale.
Carabinierele nu mai vor sã se închidã,
rãmînînd crãcãnate, iar coarda frecatã pe
zãpadã devine bãþ ºi nu mai intrã în coborîtor. Aceasta la început, cãci pînã la urmã
greva sculelor trebuie sã ia forma japonezã. La ieºire, în lipsa totalã a formei
fluide H2O, o folosim pe cea pulverulentã
pentru a ne curãþa mîinile. În schimb trecerea de la echipamentul de explorare la
cel cãptuºit, bate recorduri demne de
Guiness Book.

ªi în continuare fugãreala spre garã pentru
a prinde ultimul tren ce ne va duce spre
vîltoarea existenþei noastre cotidiene de
sfîrºit de mileniu.
Dacã timpul ne permite, în garã avem de
ales între a tremura pînã la venirea trenului
sau a face un Non-stop, alegere care nu
ne pune însã într-o dilemã prea mare.
Iar în tren, pe frig ºi întuneric, nu regretãm
decît cã nu ne întreabã nimeni de biletele
pe care am dat bani grei. În schimb avem
vreme sã punem pe roate urmãtoarea ieºire,
degustînd din extractul natural de þîþa
caprei  soi al podgoriilor Podiºului
Someºan încã necunoscut de literatura de
specialitate, probabil pentru cã viile se
întind conspirativ pe stîlpi, doar între
poartã ºi grajd sau casã.
Lambada-Expres  denumirea cu care
alintãm personalul Bucureºti-Baia Mare în
care anii trecuþi aveam plãcerea de a asculta
la 2-3 casetofoane, renumita melodie ce ne
aducea aminte de Copacabana, tot timpul
drumului pînã acasã, ne este ºi el prieten
de 17 ani. Am prins vremea cînd avea
vagon-bar, cu loc spaþios tocmai bun pentru
bagajele noastre. Pînã mai anul trecut am
apreciat vagoanele cu etaj, cãci ne aduceau
aminte de Londra!, iar la etaj era mai cald.
Iar acum, deºi fãrã semivagon-bar ºi fãrã
vagoane cu etaj, rememorãm canicula ce
încingea cutiile de metal astã-varã.
Iarnã, deºi pari cenuºãreasa anotimpurilor,
eºti totuºi simpaticã ºi dupã ce vei trece,
ne vom gîndi la tine cu plãcere. Mai ales la
varã!
n

Cei cu pãcate ºi le ispãºesc acum stînd la
asigurare, singura lor dorinþã fiind ca fumul
revigorant al focului de vreascuri, sã vinã
ºi pe uliþa lor ca sã le mai dezmoaie
mãnuºile ºi sã le dezgheþe þurþurii de la
nas. Iar dupã ce echipa de explorare revine
la ger victorioasã (cu 10-15 m cartaþi),
urmeazã ritualul ofrandei spre cinstirea
protectorilor nevãzuþi, ce constã în untura
ce se scurge fierbînd de pe bucãþile de
slãninã afumatã þinutã deasupra jarului,
ritual imposibil atît în blocurile din Baia
Mare, ca ºi în zgîrîie norii din Manhattan.
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De ce FRS?

De ce o Federaþie Românã de Speologie?
Viorel Traian LASCU

S

peologul este mereu în
cãutarea a tot ceea ce se
gãseºte în lumea subteranã
ºi asta pentru cã ea existã pentru a fi
descoperitã.
Scoatem frumuseþile subterane la
suprafaþã prin poveºti, imagini ºi hãrþi
meºteºugite pentru a le arãta prietenilor ºi cunoscuþilor, ºi constatãm
cã pentru urmãtoarea explorare
sîntem deja o echipã sau chiar
un club. Avem nevoie
pentru a merge mai departe în explorare de
noi informaþii, nu
ºtim cum sã parcurgem verticalele,
viaþa subteranã ºi
diversitatea formelor pietrificate
sînt de neînþeles.
Vrem sã facem mai
mult pentru a proteja
aceastã lume ºi în acelaºi
timp sã arãtãm tuturor cît este
de extraordinarã. Mulþi dintre cei ce
azi sînt un nume în speologia internaþionalã au cãutat ºi cautã graniþele
lumii subterane.
Federaþia Românã de Speologie, prin
oferta care o face speologilor ºi
cluburilor, poate fi un posibil rãspuns
al acestor cãutãri.
În acest moment Federaþia oferã
tuturor amatorilor posibilitatea de a
se perfecþiona ºi forma în ªcoala
Românã de Speologie. La stagiile ºi
cursurile organizate de aceasta pot
deprinde întreaga gamã de cunoºtinþe
necesare parcurgerii ºi cunoaºterii
peºterilor ºi carstului.
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Foarte important pentru speologii
amatori este suportul pe care-l oferã
instituþiile specializate ºi în special
Institutul de Speologie Emil Racoviþã. ªi dacã speologia din România a
supravieþuit ºi progresat, acest lucru
se datoreazã în mare parte profesioniºtilor din acest institut.

Prin structurile componente:
Societatea Românã de Speologie ºi
Carstologie (structura naþionalã a
speologilor profesioniºti), Societatea
Ardeleanã de Speologie ºi Societatea
Speologicã Bãnãþeanã (structuri
regionale), Comisia Românã de
Speologie Sportivã (structura naþionalã specializatã pe speologia
sportivã ºi parcurs de canioane),
Grupul de Explorãri Subacvatice ºi
Speologice (structurã specializatã pe
explorãri subacvatice ºi protecþia
mediului subteran).

Federaþia pune la dispoziþia membrilor sãi (76 de asociaþii cu peste
2.000 de membrii):
 un important suport de informaþii;
 asigurã circuitul comunicaþional;
 formarea tehnicã;
 suport ºtiinþific;
 contacte internaþionale;
 posibilitatea participãrii la mari
expediþii ºi competiþii interne ºi
internaþionale;
 accesul la explorãri;
 parcursuri inedite de
canione ºi rîuri subterane;
 bazã documentarã;
 suport audiovizual.
Începînd cu acest
an încercãm sã
oferim ºi celor care
nu au acces la trãirile
speologice o micã parte
din lumea speologicã
SPEOMOND. Sper ca ea sã rãspundã mai bine decît mine la întrebarea: De ce o Federaþie Românã
de Speologie?. Sã ne regãsim în ea
prin ce facem ºi ce sîntem ca speologi,
sã oferim celor din afara lumii
speologice o frînturã din ceea ce noi
vedem ºi simþim, ºi sã avem cît mai
mulþi cititori ºi colaboratori.
SPEOMOND, îþi doresc viaþã lungã!

SPEOMOND  1  96

