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Editorial

Pledoarie
pentru

Lucian NISTOR  Speo Club CRISTAL Oradea

S

PEOLOGIA  iatã o ºtiinþã
ºi o pasiune la îndemîna
tuturor. Simplul orãºean
care a avut ocazia vreodatã sã ia
contact cu lumea subteranã este deja
un speolog în devenire.
Aceastã minunatã pierdere de
vreme a devenit pentru mulþi o
veritabilã pasiune. A cunoaºte, a
iubi, a proteja, iatã trei lucruri
inseparabile în slujba cãrora trebuie
puse numeroase cunoºtinþe ºtiinþifice, practice ºi mai ales dragostea
pentru naturã. A promova aceste
calitãþi este unul din þelurile acestei
pledoarii care sper sã fie în acelaºi
timp ºi o invitaþie în a observa ºi
înþelege magnifica lume subteranã.
Speologia înglobeazã toate atuurile
pentru a seduce. Dar cel mai puternic atu este acela de a participa activ
la spectacolul naturii. Dintre formele de manifestare ale naturii,
relieful carstic, atît cel de suprafaþã
cît ºi cel subteran, ne marcheazã
prin spectaculozitatea formelor încã
de la primul contact. Speologia nu
este numai o pasiune contemplativã,
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ea subînþelege dinamism, acþiune,
conºtiinþã în a proteja ºi conserva.
Ceea ce este captivant ºi pasionant
nu este numai dorinþa de a observa
ºi descoperi, ci mult mai des aceea
de a privi, cunoaºte ºi înþelege grandoarea ºi mãreþia lumii subterane.
Ce sentiment copleºitor sã descoperi acea veºnicie ce s-a strecurat ºi
a acoperit cu falduri cernite timpul
ºi spaþiul. Ori sã fii martorul creaþiei
ºi neliniºtii tumultosului rîu subteran. Ori, ce spectacol fascinant sã
priveºti acele bijuterii minerale
nãscute dintr-o inexorabilã lege a
naturii ºi sortite uneori sã rãmânã
veºnic ignorate de om. Aceste paradisuri subterane ne fac uneori sã ne
întrebãm dacã raiul se aflã în cer ºi
iadul sub pãmînt.
Începutul, ca oricare început, este
uneori decepþionant ºi descurajant.
Mulþi descurajaþi abandoneazã încã
de la început din pricina unor obstacole ce se ivesc pe acest drum. Aceste
obstacole pot ºi trebuie sã fie repede
surmontate. Dupã puþin antrenament ºi rãbdare vom începe sã des-

coperim adevãrata faþã a speologiei,
iar cele cîteva decepþii de scurtã
duratã vor fi ºterse de amintirile de
neuitat ale lumii subterane.
Cred cã cel mai bun mijloc de a
contracara acest stres al debutantului este acela de a aparþine ºi
participa la viaþa unei asociaþii. A
adera ºi participa la viaþa unui grup
speologic oferã enorme avantaje:
primul este acela de a progresa
rapid ºi de a se informa ºi acþiona
într-un grup de oameni competenþi;
al doilea, tot atît de important, este
ºansa de a-þi face prieteni, avînd
preocupãri comune.
ªi nu este o exagerare sentimentalã,
ci un adevãr simplu, acela de a
afirma cã aceastã pasiune are asupra
omului influenþe benefice, copleºitoare ºi irepetabile în acelaºi timp.
Orele petrecute în tenebrele întunecate ºi misterioase ne dovedesc cã
specia umanã nu a murdãrit întreaga
lume. Dar pentru a pãstra aceastã
lume aºa cum este trebuie sã o
iubim cu adevãrat, sã o cunoaºtem
ºi sã o înþelegem.
n

SPEOMOND  2 97

Movile

Peºtera

MOVILE
Cristian Lascu  GESS

REPERE

1986, mai

Cristi Lascu încheie un contract cu
ISPIF (Institutul de Studii ºi Proiectãri pentru Îmbunãtãþiri Funciare)
avînd ca temã identificarea de goluri
carstice într-un perimetru ales pentru construirea unei termocentrale.

1986, iunie

În al ºaselea puþ investigat, la o
adîncime de 18 m este semnalatã o
fisurã penetrabilã, colmatatã cu
argilã ºi fragmente de rocã. Prin
sãparea dopului, se pãtrunde într-o
galerie scundã, cu mai multe ramificaþii sinuoase. Una din ele ajunge
la un mic lac cu apã sulfuroasã, slab
termalã.
În urmãtoarea expediþie se efectueazã cartarea împreunã cu topograful
Barbu Valter. Traian Constantinescu
preleveazã primele specimene de
pãianjeni pe care le încredinþeazã
biospeologilor Institutului de Speologie. Maria Georgescu, Ionel
Tãbãcaru, Vasile Decu, Cornel

Pleºa, ªtefan Negrea, îºi dau seama
imediat cã fauna din mica peºterã
dobrogeanã este extrem de interesantã. În cele din urmã au fost
identificate peste 30 de specii noi
pentru ºtiinþã. În ciuda acestui fapt
rezultatele cercetãrilor preliminarii
vãd lumina tiparului abia în anul
1989 (Miscellanea speologica).
Posibilitatea ca bogata comunitate
biologicã din peºtera Movile sã fie
bazatã pe chemosintezã este avansatã în anul 1986 de Lascu ºi Sârbu
în cartea Peºteri scufundate,
publicatã în anul urmãtor.

1987

Principalul motor al investigaþiilor
de la Movile, ªerban Sârbu, pleacã
într-o expediþie în Pacific iar apoi se
stabileºte în SUA.
Din primãvara anului 1988 pînã în
vara anului 1990 nimeni nu mai
intrã în peºterã. O surpare a pereþilor
acoperã cu doi metri de pietre fereastra de acces.

1990 iulie

Se decolmateazã accesul ºi se reîncep cercetãrile ce urmãresc îndeosebi sã dovedeascã faptul cã
organismele nu beneficiazã de
substanþã organicã adusã de afarã ci
aceasta este produsã in situ de cãtre
bacterii specializate care valorificã
energia de oxidare a hidrogenului
sulfurat.
Se obþine un prim grant de cercetare
în valoare de 17.000 $ de la National
Geographic.

1991

Echipa de biologi se întãreºte cu un
cercetãtor inventiv ºi pasionat, Radu
Popa. Cercetãrile de geologie sunt
continuate de Cristian Lascu, cele de
chimie de Marin Constantin, de
morfologie de Traian Constantinescu, toþi de la Institutul de
Speologie. Un aport deosebit în
organizarea expediþiilor, a explorãrilor ºi a protecþiei peºterii îl aduc
membrii Grupului de Explorãri
Subacvatice ºi Speologice (GESS),
Dumitru Pegulescu, Mihai Baciu,
Florin Baciu, Cãtãlin Gheorghe. Se
demonstreazã într-un mod satisfãcãtor izolarea relativã a ecosistemului
Movile. Concentraþia de oxigen, în
clopotele accesibile numai cu scafandru, coboarã la 5%, în timp ce
dioxidul de carbon depãºeºte 3%,
fãcând ca atmosfera în aceste locuri
sã fie irespirabilã. În sedimentul din
apa peºterii nu au fost detectaþi de
cãtre Florin Baciu urme de izotopi
artificiali, de tip Cernobîl, care sunt

Foto Cristi Lascu
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Movile
europene. GESS realizeazã un scurt
documentar de 10 minute care este
prezentat de televiziunile din Franþa.
Conferinþã la Tour Eiffel, Paris,
prezentatã de Lascu ºi Popa.

1993

Foto Cristi Lascu

prezenþi pretutindeni, inclusiv în alte
peºteri. Modificãrile de presiune
atmosfericã de afarã nu se propagã
în peºterã.
Se elaboreazã un scenariu potrivit
cãruia originea faunei este veche ºi
legatã de un eveniment paleogeografic de amploare care a produs
scãderea drasticã a nivelului Mãrii
Negre precum ºi aridizarea ºi rãcirea
climei, în urmã cu 5,5 milioane de
ani. Criza climaticã ar fi putut
favoriza colonizarea carstului termal, unde vieþuitoarele au regãsit
condiþiile de umiditate ºi temperaturã subtropicalã pierdute la suprafaþã, precum ºi o resursã inepuizabilã de hranã: chemosinteza.

1992

actualul nivel al Mãrii Negre, nivelul Würm II, 50 m racordat la
nivelul mãrii în timpul ultimei
glaciaþiuni ºi nivelul -200 m, corelat
cu marea regresiune messianã.
Unele specii din Movile îºi gãsesc
rude la mari depãrtãri. De exemplu,
pãianjenul Lascona cristiani are un
frate asemãnãtor, considerat relict
messinian, într-un tub de lavã în
Canare.
Rezultatele obþinute sunt spectaculoase. Peºtera Movile devine
brusc vedetã internaþionalã. Apar
articole în Science et Vie, CNRS
Buletin, Expres, Le Mond, Stern,
Life, New York Times, Washington
Post ºi alte cîteva zeci de publicaþii

GESS decide sã construiascã un laborator la Mangalia pentru a facilita
continuarea cercetãrilor. Cu recomandãri de la Jaques Yves Cousteau
ºi de la profesorii universitari din
SUA, folosind publicitatea favorabilã, se obþin în total 16.000$ de la
Soros, Aidrom ºi Shell Romania.
Numeroase donaþii în materiale de
construcþie, echipament de cercetare, mobilier, contribuie la progresul laboratorului. Costel Vînãu,
membru fondator GESS doneazã o
pompã de cãldurã ºi aer condiþionat,
Mihai Moldovan, doneazã computere. Numeroºi voluntari pasionaþi
fac munca de zidari, electricieni,
instalatori. Rolul principal în realizarea construcþiei l-a avut Dumitru
Pegulescu, ajutat îndeaproape de
Mihai Baciu. Construcþia va fi gata
în 1994 dar inauguratã abia în 1995.
Cercetãtorii implicaþi în proiect
primesc burse de specializare în
Franþa, SUA, Austria.
GESS realizeazã un film documentar de 23 minute La grotte hors du
temp pentru a ilustra douã confe-

Prin marcãri cu izotopi ai transferului de carbon prin lanþul metabolic se face dovada cã Movile este
primul ecosistem subteran din lume
bazat pe chemosintezã. Noi rezultate
ale hidrogeologilor susþin scenariul
de evoluþie a carstului sud-dobrogean, cu un episod ºi un segment
dintr-un vast lanþ de evenimente
paleogeografice ºi paleoecologice ce
au afectat vaste teritorii, cuprinzînd
Europa ºi nordul Africii în urmã cu
5 milioane de ani.
Se pun în evidenþã trei nivele de
carstificare în subsolul Dobrogei:
nivelul Movile, -20 m, racordat la
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Foto Cristi Lascu
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Movile
ence, Immersed, Spiegel.

Foto Cristi Lascu

Împreunã cu studioul de televiziune
Channel 4, Anglia, GESS realizeazã
un documentar de o orã destinat
difuzãrii pe canalul Discovery.
Larry Lemke, expert NASA, director al echipei de proiectare al modulului-laborator destinat investigãrii
vieþii pe Marte, vine la Movile întrun schimb de experienþã.

rinþe prezentate în Canada. Filmul
va lua locul I la douã festivaluri
europene, în Franþa ºi în Spania.
Apar articole despre cercetãrile de la
Movile în La Recherche, Geo, The
Scientist. Capitol în lucrarea de
sintezã The natural history of
biospeleology.
BBC realizeazã cu concursul cercetãtorilor români un film documentar
încununat cu distincþia de cel mai
bun film ºtiinþific pentru tineret al
anului.

1994

Începe explorarea fîntînilor vechi
din Dobrogea de Sud. În cele cu apã
sulfuroasã se descoperã faunã de tip
Movile.
Se extinde aria cercetãrilor în nordul
Bulgariei.

Popa, pornind de la cunoaºterea
mecanismelor metabolice ale vieþuitoarelor în medii reducãtoare de tip
Movile ºi venturi sulfuroase oceanice, elaboreazã o originalã ipotezã
privind originea vieþii pe Terra,
precum ºi posibilitatea ca viaþa sã
existe în cavitãþi subterane pe alte
planete, cum ar fi Marte.

Expediþie la Frasassi, Italia, suportatã de NASA ºi Channel 4. Aici
membrii echipei Movile participanþi
la expediþie identificã un ecosistem
bazat pe chemosintezã similar celui
din Movile.
Demonstrarea chemosintezei din
Movile realizatã de ªerban Sârbu
prin metoda izotopicã este publicatã
în Science.
Prima parte a ipotezei lui Radu Popa
este publicatã în Journal of Molecular Evolution.

Sârbu reia cu metode noi studiul
chemosintezei prin marcãri cu
izotopi.

1997

Movile este prezentatã în National
Geographic Magazine.

Cercetãri în cooperare cu Institutul
de Zoologie din Hamburg.

1996

Impas determinat de lipsa de cercetãtori rãmaºi în þarã ºi de lipsa de
bani pentru cercetare.
n

Apar articole despre Movile în Earth
Magazine, Focus, Discovery, Sci-

Sârbu ºi Popa prezintã conferinþe la
NASA.

Foto Cristi Lascu

Echipat cu un foraj adînc de 200 m,
subsolul laboratorului de la Mangalia poate deveni un simulator al
chemosintezei.
Pe baza ratei de reproducere a mutaþiilor în structura ADN la douã
specii de la Movile se demonstreazã
cã cel puþin o parte a faunei are o
vechime de ordinul milioanelor de
ani. Articole în Nature ºi American
Entomologist.

1995

Pregãtind un doctorat în SUA, Radu
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Blautopf

Urma
fierbinte
în recele

de ºi despre Jochen HASENMAYER
Blautopf (în traducere  cãldare
albastrã), puternic izvor carstic, se
aflã pe teritoriul localitãþii Blaubeuren, la 18,5km de oraºul Ulm, în
landul Baden-Würtemberg. Este cantonat în calcare jurasice, aparþinînd
platoului Jurasic din Vorlandul Alpin.
Tot în aceste calcare se aflã ºi traseele
de cãþãrare din aceeaºi zonã. Eroziunea le-a modelat ºi mãcinat sub
forma unor diverse turnuri. Aparent
dau senzaþia de olistolite, dar sînt de
fapt martori ai eroziunii. Deºi cursurile
de apã din regiune n-au avut un debit
competent, totuºi valea pe care se
situeazã localitatea Blaubeuren este de
fapt paleorelieful lãsat de vechiul
traseu al Dunãrii, care ºi-a mutat
cursul mai la sud. De fapt, aceastã
eroziune a Dunãrii a ºi interceptat
traseul cavernos, actualmente înecat,
al peºterii Blautopf.

6

I

zvorul Blaului (Mörikes
Märchentopf  cãldarea de
basm a lui Mörike) este aproape cufundat în verdele luxuriant al
depresiunii, cu versanþi abrupþi ºi
împãduriþi. Copaci bãtrîni se apleacã peste abruptul care-i susþine ºi se
oglindesc în albastrul de sticlã al
oglinzii circulare. Albastrul acesta
provine de la adîncimea bruscã a
izvorului  formã de puþ  ºi contrasteazã plãcut cu verdele sãlbatic
ºi abundent al algelor ce tapeteazã
fundul lacului. Fãrã explicaþie, mult
timp acest izvor a fost trecut cu
vederea.
Din adîncul lacului urcã spre suprafaþã un curent limpede ºi rece, care
nu ºi-a gãsit niciodatã liniºtea. La
viituri el se trasformã într-un puhoi
tulbure-întunecat. Atunci, suprafaþa
lacului se mutã cu 60cm mai sus,
dintr-o singurã miºcare, în timp
forate scurt, descãrcîndu-se peste
barajul lat de 32m. (Dimensiunea

aproximativã a diametrului este de
30m!)

Din infernala inimã a Alpilor
ªvabi

Adîncul albastru al izvorului dãruitor de viaþã ºi puhoiul de neînþeles
al apei, ce izvorãºte brusc dintre
munþii aparent uscaþi, a rãmas mult
timp o misterioasã enigmã pentru
spiritul uman.
La sfîrºitul secolului XV, cãlugãrul
dominican Felix Fabri povestea: 
din infernala inimã, pãmîntul începe
sã împingã apa afarã se poate
crede cã se deschide izvorul iadului  Dar el cunoºtea deja legãtura
dintre dolinele din Alpi ºi cãile subterane ale apelor:  se pot observa
multe «recipiente», care sînt sãpate
mai mult în adîncime  precum
oalele , în care apa pãtrunde ºi
apoi, din aceste locuri se scurge mai
departe prin «artere» spre acest loc,
unde iese din nou afarã.
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Da, aceastã veche ºi cunoscutã
cronicã a Blautopf-ului vorbeºte
despre imaginea acestuia, care pînã
în zilele noastre ºi-a -pãstrat puterea
de atracþie, ca un colþ al enigmei:
 apa provenitã din topirea zãpezilor ºi de la ploi se scufundã în
lacuri subterane 
Este de fapt Blautopf-ul exurgenþa
unui þinut al apelor subterane?
Existenþa lui conduce la ipoteza
unui sistem carstic uriaº în Jura
ªvabã?
La sfîrºitul secolului XX, dezvoltarea tehnicii l-a ajutat pe om (prin
intermediul organelor artificiale)
sã demareze una dintre ultimele
aventuri ale cunoaºterii în Schwabenland. S-a reuºit astfel, în întunericul Blautopf-ului (iadului
albastru  în acea vreme), parcurgerea cãilor înecate, pe care poetul
Eduard Mörike le descrie:  un
înalt ºi larg drum al stîncilor . S-a
reuºit, de asemenea, ºi gãsirea de
urme ºi dovezi clare, care divulgã
mai mult despre viaþa interioarã a
Jurei ªvabe, decît ceea ce ºtiam pînã
acum.

cu ajutorul unui echipament ce
cîntãrea 300 kg, sã parcurgã 1250m,
la capãtul cãrora a descoperit o
giganticã salã concreþionatã. Hasenmayer a botezat aceastã cea mai
mare salã din Jura Franco-ªvabã,
care adãposteºte ºi cel mai mare lac
subteran din Germania  Mörike
Dom  dupã numele poetului care
a scris poemele Frumoasele Lau,
nimfe exilate în Blautopf.
Jochen cerceta de 28 de ani peºterile
ºi sãlile înecate din Jura ªvabã. Prin
strãbaterea celui mai lung sistem
carstic din Germania (înecat) ºi prin
înaintarea pînã la Mörike Dom,
pionierul scufundãrilor subterane a
stabilit nu numai noi recorduri de
scufundare. Pentru el scufundarea în
peºterile înecate, la cei 45 de ani ai
sãi, este un mod de lucru; informaþia
directã primitã pe cãile inaccesibile
altora anterior, cîntãreºte mult mai
mult.
A te scufunda în lumea apei ºi a
rocii înseamnã a penetra în una
dintre ultimele regiuni ale Pãmîntu-

lui, care a fost pãstratã neatinsã de
«mîna omului». Pentru Hasenmayer rezultatele cercetãrilor au
valoare semnificativã mai ales
atunci cînd ele deschid perspective
umanitãþii.
Spre deosebire de teoriile geologice,
Hasenmayer, bazîndu-se pe lucrãrile
sale despre carst, e de pãrere cã este
vorba de un sistem vechi de cel
puþin 25 Milioane ani, care strãbate
Jura ªvabã, extinzîndu-se pînã sub
piciorul Alpilor. În stratele Jurasicului, care se scufundã la mii de
metri adîncime, se extinde un sistem
de peºteri scufundate, cu apã geotermalã, pe o suprafaþã de 25.00030.000 km 2. Acest sistem termic
prealpin (ca amplasare) are dupã
calculele lui Hasenmayer un potenþial energetic de 300.000 Mw,
capabil sã se menþinã la aceastã
valoare zeci de ani. Aceasta înseamnã cu zeci de procente mai mult
decât au calculat pînã acum, serviciile geologice. La o utilizare economicã, aceastã energie geotermalã ar

Descoperirea celui mai mare
sistem carstic înecat din
Germania

Tot mai penetrantele scufundãri, au
adus de timpuriu succese, care au
fost considerate senzaþii, în mediul
geologic.
Cercetãtorul-speolog J. Hasenmayer, din Birkenfeld-Pforzheim,
cu prilejul unei noi scufundãri, 9
ore, a reuºit la sfîrºitul anului 1985,
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reprezenta calea evitãrii epuizãrii
energiei clasice în Germania de Sud.
Despre asta, Hasenmayer spunea:
noi ture de înaintare în sistemul
înecat au început în toamna anului
1985. Cu 200 kg de echipament de
scufundare ºi 100 kg aparaturã de
documentare, am reuºit, în sfîrºit,
la 4 noiembrie 1985 sã penetrez
1.250 m în galeria inundatã din
Blaubeuren (fosta peºterã). Acolo,
în apa de 6 m adîncime, apoi de 3 m,
am rãmas la palierul de decompresie
timp de 55 minute (precum o navã
în rada unui port), pînã cînd aerul
respirat în condiþii artificiale, s-a
resorbit din sînge ºi þesuturi. Tensiunea aºteptãrii, în apa rece de 9°C
pentru aceste importante mãsuri
luate împotriva emboliei gazoase
ºi/sau a paraliziei, nu a fost prea
mare: pereþii erau tapetaþi cu formaþiuni de precipitare (speleoteme sub
formã de «meduzã»). O surprizã
prezenþa lor sub apã 
Deasupra mea, se afla oglinda unui
lac. Dupã 24 ani ºi 5 luni mi-am
atins þelul. În ultimii doi ani, numai
100 metri  distanþã sub apã  au
despãrþit teoria mea de realitãþile
actuale prognozate anterior. Am
înotat spre suprafaþã. Frontalele dau
o luminã care se pierde în întunericul negru ca noaptea din cea mai
mare cavitate carsticã din Jura
Franco-ªvabã (Schwäbisch-Franken
Jura). Într-un lac de 8 m adîncime,
înot spre mal. Labele de înot s-au
oprit încet în mîl. Stau pînã la piept
în apã. Raza de luminã lumineazã
peretele estic, alunecã peste generaþii de formaþiuni, aleargã în înãlþi-
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mile întunecate, înspre cascade de
curgeri, care de la înãlþimea unei
clãdiri cu 10 etaje plonjeazã spre lac.
Acesta este Mörike Dom. De
milioane de ani, întunericul stãpîneºte peste cel mai mare lac
subteran din Germania.
Trei sãptãmîni mai tîrziu, într-o
turã de documentare de 17 ore , am
filmat dimensiunile domului ºi leam imortalizat pe diapozitive, format mare, cu ajutorul unui blitz
special capabil sã lumineze sala pe
o distanþã de 70 m.
Spaþiul de deasupra apei are 125 m
lungime, 25 m lãþime ºi 30 m înãlþime, aºa cum am putut mãsura
exact, cu ajutorul unui balon cu
heliu. Aici, aceste dimensiuni puse
pentru prima datã în evidenþã sînt
totuºi atît de inaccesibile.
Dupã toate cunoºtinþele, asemenea
mari cavitãþi iau naºtere în mai
multe sute de mii de ani. În sfîrºit,
aveam documentul optic care nu
putea fi ºters de pe masã, dovada
sugestivã pentru ceea ce încã din
1982 am prezentat în cadrul unei
reuniuni hidrospeologice sub formã
de rezumat, ca un lanþ de deduceri
logice, asupra existenþei ºi semnificaþiei peºterii ºi lacului Blautopf.
Peºtera Blau este mai veche de
100.000 ani. De aceea, ea nu poate
fi consecinþa adîncirii vãii Dunãrii,
aºa cum se spunea. Ea este copilul
unui peisaj care acum 25 milioane
de ani a început sã se scufunde sub
Alpi (vorlandul alpin). Peºtera
trebuie sã aibã o vîrstã mai mare
decît cele mai de jos straturi ale

molasei (deci cele mai vechi roci din
molasã), mai bãtrînã de 25 milioane
de ani!
Astãzi s-a arãtat prin colorãri, cã
apele subterane nu funcþioneazã, aºa
cum arãta vechea teorie carsticã,
de-a lungul unor reþele de fisuri în
subsolul Alpilor ªvabi. Drumurile
intens carstificate, sînt mai vechi de
250 ori. Corespunzãtor, foarte mult
calcar a fost dizolvat din munte. Sub
Alpi se dezvoltã sisteme carstice
active care îºi au originea cel puþin
în Terþiar sau Cretacic, aºa cum ne
sugereazã marile dimensiuni ale
Domului Mörike.
Aceste peºteri sînt numai ramificaþiile nordice ale sistemelor carstice
care astãzi stau intacte (s-au pãstrat)
sub vorlandul alpin, îngropate. Sub
o grosime medie de 2 km a durelor
strate montane se formeazã acest
neasemuit acvifer de adîncime, neafectat de poluarea actualã a mediului
înconjurãtor  ca un adevãrat rezervor de apã potabilã pentru generaþiile viitoare.
Cu dovada reprezentatã prin Domul
Mörike, voi putea publica în continuare ºi cea mai importantã consecinþã a cercetãrilor mele carstice:
Carstul termic prealpin.

Energie geotermicã pentru mii
de ani

În regiunea Alpilor se aflã sisteme
carstice la adîncimi de 4 pînã la
6 km. La 1 km adîncime, gradientul
geotermic face ca temperatura sã
creascã în medie cu 30°C (3° la
100m). Deci, placa calcarului Jura-
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sic care se aflã îngropatã la aproximativ 2 km adîncime, încãlzeºte apa
din peºteri la temperatura medie de
70°C.
Pe o suprafaþã de 400 km × 120 km
trebuie cã se întinde sub Vorlandul
alpin, marea sursã de energie a
Germaniei de Sud, cel mai estins
cîmp de apã fierbinte de pe Pãmînt,
imediat utilizabil  energie geotermicã pentru milenii.
300.000 Megawaþi  înþelegînd
întregul necesar energetic al RFG
(1986! n.n.)  pot fi preluaþi ca sursã
de energie caloricã, prin aceastã
reþea de conducte naturale a carstului termic prealpin (ca amplasare),
pentru folosinþã pe zece ani. La o
ratã a preluãrii la nivelul energetic
de 50.000-100.000 Megawaþi, durata folosirii ar creºte la sute de ani.
Dacã extrapolãm ºi mai mult, reducînd treapta energeticã de folosire la
10.000-30.000 Megawaþi, durata
folosirii ar atinge mii de ani. Mereu
mai mult decît destul (adicã pe
româneºte  arhisuficient) pentru a
încãlzi toate casele dintre Alpi ºi
Dunãre. Science-fiction sau o sursã
comodã de energie pentru Germania
de Sud?
Cifrele mele privind întrebuinþarea
energiei geotermice din acviferele
carstice din Malmul vorlandului
alpin (J3) sînt de 250-1.000 ori mai
mari decît datele furnizate de Centrul de Cercetãri ºi Studii ale Pãmîntului  Hanovra, cu privire la aceeaºi
energie. De ce? Cînd un strat ajuns
la stadiul de rocã  în cazul nostru
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calcar  este carstificat, i se mãreºte
permeabilitatea. Aceasta înseamnã
în final, cã hotãrãºte asupra capacitãþii de transport al apei, chiar ºi-n
domeniul transferului energiei
calorice preluate din adîncime. Mai
întîi, se pune, în perspectiva de
viitor, o problemã  o întrebare în
aprecierea unui acvifer carstic de
adîncime: este placa scufundatã 
Jura  carstificatã încã din vremurile
cînd ea nu era încã acoperitã?
Aici am ajuns datoritã celor sugerate
de scurtele documentaþii ale forajelor de adîncime, de cercetãrile
speologice recente ºi teoriile mai
vechi ºi uneori nefondate:
 În Franken-Jura, partea ce a mai
rãmas la zi, neacoperitã, din placa
jurasicã, a început carstificarea în
timpul Cretacicului superior (K2),

deci acum mai bine de 100 milioane
ani.
 De pe întreaga placã (ºi ceea ce-a
rãmas la zi, ºi partea ei îngropatã
deja) lipsesc depunerile recente (K2
ºi Terþiar); De pe partea vesticã,
chiar ºi (K 1) lipseºte. Aceasta ne
spune cã în rãstimpul 50-100 milioane de ani în urmã, placa calcaroasã jurasicã, se afla liberã pe
suprafaþa pãmîntului. Dar în aceastã
perioadã lungã, ea a fost supusã ºi
tectonicii plãcilor ºi oscilaþiilor de
nivel ale mãrii ºi îngropãrii. Toate
au dus la o intensã carstificare.
 Din 75 de foraje pentru petrol,
72% (54) au intrat direct în contact
hidraulic cu acviferele carstice (în
landul Bayern). Multe au dat chiar
în cavitãþi carstice. Aceste spaþii au
fost întîlnite la adîncimi de pînã la
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200 m în calcare alb-jurasice. O
sondã situatã la sud-est de München
a dat la circa 3 km adîncime, de
depuneri de peºterã contemporane
cu Cretacicul. Dupã cunoºtinþele
hidrospeologice, aceste fapte nu
aratã numai existenþa cavitãþilor
carstice, dar chiar ºi prezenþa unor
cursuri de ape subterane. Ele demonstreazã cã formarea cavitãþilor
la aceste adîncimi este în continuare
activã.
 Existenþa apei în gãurile de foraj
aratã chiar ºi o tendinþã preferenþialã
spre est. Aceasta s-a sesizat în urma
unor experienþe cu trasori, pe o
suprafaþã extinsã, cu una din cele
mai mari distanþe de 280 km (!).
Rezultã clar existenþa unor canale
strãvechi, legate printr-o reþea
carsticã.
 Recent, în teoria carsticã au apãrut
principii precum coroziunea termalã de adîncime, care explicã
dublarea vitezei formãrii spaþiilor
cavernoase în Submolasa calcaroasã. În felul acesta pot fi explicate
interceptãrile sondelor.
 Valorile mari ale permeabilitãþii
rocilor luate în discuþie, nu au fost
considerate întrutotul în calculele
energetice oficiale. Datoritã acestui
lucru, nu a fost cunoscut sau poate
a fost ignorat avantajul financiar:
prin reþeaua carsticã, rezerva apelor
termale este slab cunoscutã ºi asta
numai cu ajutorul cîtorva sonde.
Costul acestor sonde (pe kilowatt orã) care ar evidenþia ºi mai apoi
exploata aceastã energie, ar putea fi
amortizat rapid ºi apoi ºi-ar arãta
importanþa rezultatelor.
Aceste completãri alãturi de susþineri carstologice, carsto-hidrologice
rotunjesc total imaginea unui teritoriu carstic inundat, aflat la adîncime
ºi recent descoperit.
Marea permeabilitate a zonelor
montane din întreaga regiune,
asigurã economicitatea acestei
porþiuni termalo-carsticã din Vorlandul alpin, pînã în teritorii mai
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reci-nordice. Exemplul de calcul
pentru acest lucru este instalaþia
experimentalã de la Bad Saulgau,
unde la numai 40°C temperatura de
contact a apei ºi la 380m distanþã de
zona de circulaþie, a fost oferitã cea
mai ieftinã energie din Germania
(RFG). Se ezitã însã pentru extinderea ºi dezvoltarea acestui model ºi
luarea în consideraþie a permeabilitãþii ariei sursã, în întregime;
numai considerînd totul, s-a ajuns la
cifrele energetice superioare, citate
anterior.
Deja, ceea ce este acumulat în
reþeaua de ape termale, aduce pentru
24 de ani, 1 Megawatt la kmp.
Cãldura reþinutã în apa termalã
corespunde numai aceleia conþinutã
în aproximativ 6 m grosime de rocã.
Ceea ce este însã realizat cu ajutorul
unei instalaþii de 2 sonde, prin care
sã circule apã rece, cu care sã se
preia energia termalã din adîncime
ºi adusã la suprafaþã, este de 50 ori
mai slab din punct de vedere al
randamentului faþã de ideea prezentatã de Jochen Hasenmayer. Dintrun kmp de rocã cu o cãldurã medie
de 70°C se poate extrage 4 Megawaþi pe o perioadã de cel puþin 1.200
de ani. Din 30.000 kmp (suprafaþa

J. Hasenmayer a suferit un accident de scufundare, astfel încît
cercetãrile au rãmas deocamdatã
în suspans.
Într-o turã de scufundare, echipat cu un dry-suit  costum
uscat de scafandru diferit ca
principiu de neopren  l-a agãþat
ºi sfîºiat pe o porþiune. Aflat la
mare distanþã de ieºire, Hasenmayer era nevoit sã stea la
palierele de decompresie. Datoritã temperaturii scãzute a apei i
s-a fãcut frig. Acest fapt l-a
determinat sã aleagã între a muri

estimatã a Vorlandului Alpin) ar
rezulta pînã la 30.000 Megawaþi
pentru acelaºi interval de timp.
Aceastã sursã de energie caloricã,
favorabilã ºi chiar fãrã concurenþã,
este absolut nepoluantã: chiar în
cazul nefolosirii, curenþii termali
rãmîn pentru urmãtorii 10.000 ani
de neinfluenþat ºi de nealterat.
Cãldura terestrã în zona carstului
termal prealpin este acumulatã întrun rezervor atît de familiar nouã,
care este în acelaºi timp ºi-un rezervor de apã potabilã nepoluantã
pentru vremurile ce vor veni.
n
Traducere de Luminiþa CREÞU, Eugen CREÞU ºi

Dragoº PETRESCU

de frig ºi efectele ulterioare ale
emboliei gazoase. A ales ultima
variantã ºi a ieºit la suprafaþã
fãrã a mai face decompresia.
Rezultatul a fost inevitabil:
paralizie aproape totalã, urmatã
de scaunul cu rotile. Mulþi au
fost sceptici, dar omul Hasenmayer s-a transformat în cîinele Hasenmayer. Actualmente
încearcã din greu sã se refacã
prin gimnasticã medicalã. Dacã
va reuºi ºi va reveni în sifoane
va deveni absolut imbatabil!
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Un caz special de

Vlad CODREA ºi Gigi FRÃÞILÃ
Sistemul Cerbului, alcãtuit din Peºtera
Cerbului ºi Avenul cu Vacã, gãzduieºte
mai multe cadavre de tetrapode mumifiate (mustelide, amfibieni, chiroptere,
insectivore). Între acestea se remarcã
mustelidele aparþinînd genului Martes,
atît prin numãrul mare de indivizi cît ºi
prin calitatea remarcabilã a mumifierii
pe care acestea le prezintã. De asemenea, acestea sunt interesante prin
prisma numãrului mic de specimene
descrise în literatura noastrã. Condiþiile speciale de microclimat ce au
permis mumifierea au la origine o
situaþie geologicã specialã (o cuverturã de necarstificabil ce acoperã
calcarele) ºi o morfologie ce a permis
acumularea unui gheþar în sectorul de
acces al avenului.

Figura 1. Legenda:
1. roci carstificabile ale autohtonului
2. roci necarstificabile ale pînzei
3. roci necarstificabile ale autohtonului
4. senonian
5. terase cuaternare
6. magmatite laramice
7. pînzã de ºariaj
8. peºterã
9. ponor
10. falie

Introducere

Peºterile din zona carsticã Ic-Ponor
se remarcã printr-o dezvoltare impresionantã a cavernamentului ºi o
bogãþie ºi varietate deosebitã a
speleotemelor. Acestor caracteristici
li se adaugã într-o serie de cazuri ºi
un mesaj paleontologic interesant
(ex. Peºtera Zmeilor de la Onceasa).
De asemenea, amintim prezenþa
unor gheþari subterani permanenþi,
ce apar în avenele Vîrtop, Cuciulat
ºi cu Vacã. Fenomenul prezentat în
aceastã lucrare e gãzduit de sistemul
Cerbului, situat pe bordura nordicã
a Munþilor Bihor ºi e format din
Peºtera Cerbului ºi Avenul cu Vacã.
Intrarea în Peºtera Cerbului e localizatã pe versantul stîng al Vãii
Alunului Mare, afluent de stînga al
Someºului Cald. Intrarea Avenului
cu Vacã se gãseºte în marginea
vesticã a platoului Onceasa.

a unor
tetrapode
în sistemul
carstic
Cerbului
Cadrul geologic

Vezi fig. 1: Harta geologicã a Zonei
Onceasa.
Rocile carstificabile în care se
dezvoltã peºterile din zonã sînt
reprezentate de calcare mezozoice,
mergînd din Triasic pînã în Cretacic 1 (Br.-Ap.i.), ce aparþin Autohtonului de Bihor. Alãturi de acestea
apar roci sedimentare necarstificabile ale autohtonului ºi ale
sistemului Pînzelor de Codru. Acestea sînt conþinute în structura Grabenului Someºului Cald, ce e mãrginitã de Falia Someºului ºi de Magmatitele laramice de Vlãdeasa.
Sectorul de peºterã ce gãzduieºte
cadavrele mumifiate se dezvoltã în
calcare puternic fracturate, ce sînt
acoperite de depozitele (T.1) detritice ale Pînzei de Gîrda (Digitaþia de
Sebiºel) (fig.1).

Vlad CODREA  Universitatea BABEª
BOLYAI  Facultatea de Biologie ºi
Geologie
Gh. FRÃÞILÃ  Clubul de Speologie
Politehnica Cluj
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Scurt istoric

Peºtera Cerbului a fost descoperitã
în vara anului 1988 de cãtre o echipã
a Clubului de Speologie Politehnica Cluj, condusã de Gigi Frãþilã.
În perioada 1988-1993 sînt explorate ºi cartate mai multe sectoare,
dezvoltarea peºterii atingînd 5094m.
În urma unei colaborãri fructuoase
cu speologii de la G.S.M. Fontaine
Grenoble, în toamna anului 1994 se
reuºeºte joncþiunea cu Avenul cu
Vacã ºi se descoperã porþiunea
amonte de sifonul terminal. Cu
aceastã ocazie se semnaleazã, pe
nivelul fosil superior, prezenþa unui
carnivor mumifiat. Cartãrile ce au
urmat au dat dimensiunile urmãtoare:
 Dezvoltare ...................6212m
 Denivelare ................... -123m
 Extensie ....................... 1103m

Morfogenezã
Figura 2. Galeria Jderilor
Legenda:
1. puþ
2. galeria activã
3. localizarea cadavrelor
4. ruta de acces a jderilor
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Sistemul s-a format în urma acþiunii
apelor ce se pierd pe cuprinsul
Platoului Onceasa ºi care alcãtuiesc
un rîu subteran cu debit normal de
aproximativ 8 l/s, ce apare la zi în
albia Vãii Alunului Mare, în dreptul
peºterii Izbucul Alunului Mare.
Peºtera se dezvoltã pe trei nivele,
unul activ ºi douã fosile, avînd
aspect labirintic. O bunã parte din
peºterã se dezvoltã pe o falie importantã (fig. 1), restul fiind dezvoltatã
pe suprafeþe de strat sau pe falii de
sprijin.

Date privind tanatocenoza

Particularitatea cea mai importantã
a peºterii de care ne ocupãm constã
în conservarea unor cadavre de
tetrapode prin mumifiere. Fauna
astfel conservatã în golul subteran sa întîlnit exclusiv pe o porþiune de
aproximativ 150 m de galerie,
indicatã în fig. 2. Întreg acest sector
aparþine domeniului profund al
peºterii, caracterizat printr-un mezoclimat de stabilitate.
Cu excepþia a douã cadavre de
broaºte, mamiferele sînt cele care
dominã tanatocenoza. Este vorba în
special despre chiroptere, insectivore, rozãtoare ºi mustelide. Dacã

existenþa chiropterelor, aparþinînd
speciei Plecotus auritus nu reprezintã o apariþie surprinzãtoare,
prezenþa lor fiind fireascã în golul
subteran, numãrul mare de cadavre
de jder reþine de la început atenþia.
Din acest considerent, galeria a fost
numitã Galeria jderilor. Au putut
fi astfel numãrate 18 cadavre aparþinînd acestor mustelide. Deºi ar fi
fost de aºteptat ca ele sã aparþinã
jderului de piatrã (Martes foina
Linnaeus), în mod surprinzãtor toate
au putut fi atribuite jderului de
pãdure (Martes martes Linaeus),
cãruia habitatul spelean nu îi este
caracteristic. Situaþia este cu atît mai
interesantã cu cît adîncimea la care
se gãseºte amplasat segmentul de
galerie este considerabilã, denivelarea în raport cu suprafaþa fiind de
65 m. Traseul de acces al acestor
animale este marcat pe figura 2. Nu
existã nici un argument topografic
sau de altã naturã care sã ne determine sã acceptãm existenþa unei
capcane naturale, în sensul termenului adoptat de Brugal & Jaubert
(1991).
Judecînd dupã numãrul cadavrelor,
precum ºi dupã cantitatea mare de
excremente conservate, este în mod
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clar vorba despre o comunitate de
jderi în cadrul cãreia s-au succedat
probabil mai multe generaþii. Este
interesantã ºi dispunerea în spaþiu a
cadavrelor, existînd o preferinþã
cãtre o grupare în perechi, masculfemelã, fenomenul de dimorfism
sexual fiind evident. Ar fi vorba
despre cinci astfel de perechi (1-2,
7-8, 10-11, 12-13, 14-15 din fig. 2),
restul cadavrelor apãrînd împrãºtiate
ºi precar conservate. Doar un singur
exemplar bine conservat apare în
mod clar izolat. Toate cadavrele sînt
conservate prin deshidratare. Acest
tip de mumifiere este cunoscut de
mult timp, fiind o modalitate de
conservare a cadavrelor în condiþii
de ariditate. Astfel de mumifieri nu
sînt însã foarte frecvente în peºteri,
unde umiditatea este de obicei
ridicatã. În acest context, trebuie
presupuse o serie de condiþii favorizante care au permis aceastã fosilizare. Pentru ca o astfel de conservare sã aibã loc presupunem ca
necesarã existenþa unui microclimat
lipsit de umiditate ºi uºor ventilat.
Explicaþia absenþei umiditãþii o
constituie situaþia geologicã din
teren: peste calcarele Autohtonului
de Bihor, în care este dezvoltatã
Galeria Jderilor, se dispun formaþiuni impermeabile ale sitemului
Pînzelor de Codru, reprezentate aici
prin Pînza de Finiº, digitaþia de
Sebiºel. Litologic, aceste depozite
impermeabile sînt reprezentate prin
conglomerate ºi gresii werfeniene
compacte, care impiedicã trecerea
apelor de infiltraþie. Efect al acestei
situaþii, la suprafaþa platoului On-
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ceasa, se poate remarca formarea de
zone înmlãºtinite, poziþionate exact
deasupra acestor formaþiuni ale
pînzei, în vreme ce punctele de
pierdere ale apelor în subteran se
plaseazã exclusiv în acele locuri în
care calcarele autohtonului afloreazã. Morfologic, acestea sînt
marcate printr-un exocarst cu doline
ºi ponoare. Consecinþã a absenþei
apei pe acest sector de galerie este
lipsa aproape totalã a speleotemelor.
Speleotemele care se pot întîlni aici
sînt reprezentate de cruste ºi cristale
fibroase (pãr) de gips. Formarea
acestora nu implicã o circulaþie a
soluþiilor pe fisuri, ci doar prin porii
rocii.
Prezenþa unor curenþi de aer uscaþi
de intensitate redusã, a grãbit procesul de deshidratare. Totodatã, era
obligatorie existenþa unor condiþii
defavorizante pentru dezvoltarea
faunei de troglobionte, care în mod
obiºnuit degradeazã în timp scurt
cadavrele. Observaþiile biospeologilor români obþinute în aceastã arie
a Apusenilor indicã faptul cã în mod
obiºnuit, insectele troglobionte de
acest tip preferã temperaturi scãzute,
creºterea, chiar sensibilã a acestora,
îndepãrtîndu-le (Oana Moldovan,
comunicare personalã). În porþiunea
respectivã de galerie media tempera-

turilor mãsurate de noi este în jur de
4.2°C. Aceastã temperaturã, relativ
scãzutã, este datoratã gheþarului
permanent existent în zona de intrare.
Dupã Anderson (1970), formele
würmiene ºi postglaciare de Martes
martes se diferenþiazã de cele actuale printr-o talie mai mare, evidentã
la nivelul unor repere biometrice
cum ar fi lungimea condilobazalã a
craniului, lãþimea palatului la nivelul caninilor ºi carnasierelor, lungimea ºi înalþimea mandibulei,
anumite dimensiuni ale jugalilor etc.
Diferenþele de talie sînt mai pregnante la subiecþii masculi. În acest
sens, datele prelevate pe cîteva piese
osteologice recoltate din peºterã
sugereazã o vîrstã actualã a cadavrelor conservate prin mumifiere.
Resturi de jder s-au mai întîlnit ºi în
alte peºteri din România, fãrã însã
ca acestea sã fi fost studiate în mod
particular. Astfel, Gaspar & Kessler
(1990) semnaleazã specia jderul de
piatrã în materialul osteologic
subfosil, recoltat din Peºterile I ºi II
de la Dealul Dumbrãvii (Valea
Miºid, M-þii Pãdurea Craiului). Un
material extrem de bogat, cuprinzînd resturi scheletice de la mai
mulþi indivizi, provine din peºtera

Foto Alain Maurice
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Gheþarul de la Scãriºoara. Materialul, aflat în posesia Institutului de
Speologie din Bucureºti, nefiind
însã pînã în prezent studiat. Resturi
de Martes martes mai sînt menþionate ºi dintr-o serie de peºteri din
Banat (Negrea & al., 1967), listele
respective neprecizînd ºi contextul
tafonomic al descoperirilor.
În legaturã cu acest aspect, sã menþionãm însã cã mesajul paleontologic
al jderului în Cuaternarul românesc
este aproape inexistent, remarca
referitoare la raritatea acestor fosile
(Bonifay, 1971) gãsindu-ºi valabilitatea ºi pentru þara noastrã.
n
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Jean-Bernard

Am coborât în

Tudor MARIN  Focul Viu Bucureºti ºi Dan PITIC  Cristal Oradea
În 1959, în masivul Folly în Samoëns
(Haute-Savoie), trei tineri speologi de
la Clubul Vulcain descoperã, din întâmplare, douã gãuri la baza unui perete atât de adânci încãt nu se auzea
piatra cãzând.
În 1963, doi speologi ai clubului, Jean
DUPONT ºi Bernard RAFFY, îºi pierd
viaþa într-un accident în Ardèche.
Drama i-a afectat profund pe membrii
clubului care în memoria lor ºi-au
botezat avenul Jean-Bernard.
Atunci a început mariajul între Clubul
Vulcain ºi avenul Jean-Bernard, care
dureazã ºi astãzi. Sute de expediþii s-au
succedat, majoritatea în condiþii
hibernale. Nenumãraþi speologi au
participat la explorãri. În 1979 avenul,
cu cei -1358 m, a devenit cel mai
adânc aven din lume, detronând astfel
avenul Pierre Saint-Martin din Pirinei.
În urmãtorii zece ani recordul a fost
ameliorat de cinci ori, iar pe data de 3
decembrie 1989 noul record mondial a
fost stabilit la cota -1602 m.

O

cazia de a coborî în cel mai
adânc aven din lume este
rarisimã, din acest punct
de vedere considerându-mã în acest
moment un privilegiat al soartei
printre speologi.
Propunerea a venit din partea prietenului ºi colegului speolog Olivier
Vidal membru al Clubului Vulcain
din Lyon. Pe Olivier l-am cunoscut
în 1996 cu ocazia participãrii la
Stagiul de Iniþiatori Federali organizat de ªcoala Francezã de Speologie
la Montrond du Château, Doubs.
Chiar dacã se afla în postura de
cadru am stabilit împreunã destul de
rapid o relaþie de amiciþie.
La o sãptãmânã de la terminarea
stagiului, Olivier a hotãrât sã ne
viziteze la Refugiul Le Lapiaz din
Vercors unde noi ne stabilisem
pentru o sãptãmânã. Chiar dacã a
fost fãcutã telefonic, propunerea mi
s-a pãrut extraordinarã ºi am acceptat-o în numele celorlalþi colegi cu
care eram la refugiu: Dan Pitic,
Keme, Simona, Miron ºi Vivi.
Avenul Jean-Bernard de fapt nu este
un aven, ci un mare sistem, cu peste
15 intrãri localizat în Masivul Criou,
din Departamentul Haute-Savoie.
Acest masiv este foarte asemãnãtor
cu Fãgãraºii noºtri, cu douã mici
diferenþe: este în întregime format
din calcar iar cele mai înalte vârfuri
ating altitudinea de 3000 de metri.
De ce Jean-Bernard ? Numele avenului este format din prenumele a
doi speologi membri ai clubului
Vulcain, care au lucrat în aceastã
peºterã. Cei doi ºi-au pierdut viaþa
fãcând speologie.
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Primele intrãri în aven au fost descoperite în anii 50-60 de cãtre speologii lyonezi de la clubul Vulcain.
O datã cu evoluþia echipamentului ºi
a tehnicii speologii au început sã
pãtrundã tot mai adânc în mãruntaiele muntelui. Cele mai utilizate
intrãri au fost V4, V4Bis ºi V5
situate la altitudini mai joase 16001700 de metri ºi mult mai accesibile
în condiþii hibernale. Celelalte
intrãri au fost descoperite o datã cu
trecerea anilor marcând o avansare
în altitudine a prospecþiunilor de
exterior.
Astfel cea mai înaltã intrare C37
este situatã la o altitudine de aproape
2400 metri. Ea este ºi principalul
motiv al actualului record mondial
de adâncime. O datã cu încheierea
explorãrilor în subteran, plonjarea
celor 4 sifoane terminale la începutul anilor 80, speologii de la
Vulcain au fost conºtienþi cã pentru
mãrirea denivelãrii avenului, ar
trebui descoperite noi intrãri, dar
situate la altitudini superioare.
Realizarea joncþiunii cu galeria
principalã a însemnat împlinirea
unui vis de peste 30 de ani al celor
de la Vulcain. Jean-Bernard a preluat definitiv supremaþia între avenele lumii, dupã ce ani de-a rândul
a stat în umbra mult mai cunoscutelor Pierre Saint-Martin ºi Berger.
Totuºi, chiar ºi cu acest renume
creat, avenul Jean-Bernard nu atrage
zeci de expediþii anual cum fac
suratele ei mai sus amintite. Pentru
atingerea cotei finale -1602 metri,
expediþia trebuie organizatã în lunile
februarie-martie. Acest lucru im-
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plicã lungi marºuri de apropiere prin
stratul de zãpadã ce uneori depãºeºte
doi metri. În aceste condiþii este o
performanþã sã ajungi pânã la intrarea V4Bis, urmãtorul pas fiind
localizarea ei, foarte dificilã, datoritã faptului cã poate fi acoperitã de
stratul de zãpadã.
Cu toate acestea într-o primã discuþie avutã cu Olivier la Refugiu Le
Lapiaz, am aflat cã deja cota finalã
a fost atinsã de expediþii din Cehia,
Ungaria, Bulgaria ºi chiar cã a mai
fost ºi un român înaintea noastrã
care a încercat sã plonjeze sifoanele
terminale. La auzul acestui lucru mam încruntat puþin, deoarece cu toþii
eram animaþi de gândul cã vom fi
primii români la Jean-Bernard. Am
încercat sã-l contrazic pe Olivier,
consultâdu-mi cunoºtinþele în materie de realizãri speologice româneºti, dar nu am ajuns la nici un
rezultat pentru moment.
A doua zi pe drum l-am întrebat pe
colegul francez în ce scop merg ei
acolo. Acesta mi-a explicat pe
îndelete o istorioarã cu un accident
petrecut în septembrie 1995 ºi la
care era sã-ºi piardã viaþa chiar ºi
unul dintre salvatori. Acela a fost
momentul în care Speleo Secours
Français a anunþat cã nu va mai
interveni la nici un accident dacã
avenul nu va fi echipat conform
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exigenþelor actuale. Având în vedere
cã în septembrie era plãnuit un
exerciþiu de Salvaspeo împreunã cu
Speleo Secours Français, avenul
trebuia echipat pânã la acea datã.
 Bine, dar noi ce vom face ?
 Stai liniºtit Tudor, mã bãtu pe
umãr Olivier. Este de lucru pentru
toatã lumea!
Bineînþeles în mintea mea se încruciºau ºi alte întrebãri, dar cãrora
momentan nu puteam sã le dau curs.
Cu toate acestea începusem sã-i
cunosc pe francezi ºi simþeam cã în
spatele aparenþelor se ascunde o
organizare impecabilã.
La câteva ore de le plecarea din
Grenoble ne-am despãrþit pentru o
vreme de Olivier care a fãcut o micã
escalã în Annency pentru a prelua
tot echipamentul ce trebuia dus sus.
La ora 17 ne-am reîntâlnit cu el la
ieºirea de pe autostradã în oraºul
Cluses. Cu toate cã noi rãmãsesem
aceeaºi echipã de ºase, Olivier nu
mai era singur. În portbagaj dar mai
ales pe bancheta din spate se aflau
nenumãrate banane cu aproape 1000
de metri de coardã, un maldãr de
amaraje, bucle, cordelinã ºi spituri.
Accesul la aven în condiþii de varã
(în condiþii hibernale datele problemei se schimbã) se face din satul
Samoëns. Aceastã micã localitate
aºezatã la poalele Masivului Criou,

oferã o perspectivã deosebitã în
condiþii de vizibilitate maximã.
Staþiune pentru sporturi de iarnã dar
nu numai, pe mine a reuºit sã mã
impresioneze atât datoritã curãþeniei
ºi ospitalitãþii localnicilor dar mai
ales nenumãratelor ghirlande cu
flori ce sunt prezente pe peretele
fiecãrei cãsuþe. Aproape instantaneu
am realizat o paralelã în minte cu
oraºul Buºteni o altã localitate de
munte mult dragã sufletului meu.
În a doua parcare situatã la o altitudine de 700 metri am sosit în jurul
orei 18. Aici ne-am întânit cu ceilalþi
speologi de la Vulcain. Printre
aceºtia se aflau Bernard ºi Josiane
Lips, adevãrate legende vii ale
speologiei franceze. Cei doi, soþ ºi
soþie, au participat la explorarea
avenului începând cu anul 1970, la
ora actualã fiind cei care-l cunosc
cel mai bine. Lãsând la o parte toate
acestea, cei doi s-au dovedit a fi
niºte persoane mai mult decât simpatice, reuºind sã comunice cu noi
chiar din primele momente. Aceastã
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atitudine a fost dublatã ºi de faptul
cã cei doi au participat la o expediþie
speologicã în România în anul 1990.
Dupã o masã rapidã pe care am luato în parcare, a început partea serioasã a lucrurilor: împãrþirea echipamentului colectiv. Ne-a revenit la
fiecare pe lângã echipamentul individual, sac de dormit ºi saltea,
mâncare ºi haine de schimb, câte o
bananã cu coardã. Keme s-a ocupat
de fierãrie, revenindu-i un frumos
buchet de amaraje ce nu-ºi mai
gãsea locul în mãruntaiele rucsacului.
Mirarea mea a crescut foarte tare
când am citit un bilet ce era pe capacul bananei mele ºi pe care scria
201m. În primul moment nu mi-a
venit sã cred cã într-o bananã (nu
transporter) poate fi filatã o lungime
aºa de mare de coardã, având în vedere cã avea un diametru 10,5mm.
Olivier mi-a explicat cã aceasta
fusese filatã de un membru al clubului lor, salvaspeolog, specialist în
aºa ceva. În momentul în care am
ridicat de jos ansamblul format din
rucsac ºi bananã, toate îndoielile
mele în privinþa lungimii au dispãrut.
Refugiul Folly la care urma sã
ajungem este situat la o altitudine de
1500 metri, fiind construit prin
munca voluntarã a speologilor de la
Vulcain. Chiar deasupra lui se aflã o
cabanã turisticã cu acelaºi nume.
Drumul pânã acolo nu a reprezentat
o plãcere, reuºind sã dovedim cei
800 metri diferenþã de nivel în douã
ore. Drept recompensã am avut
parte de o vizibilitate foarte bunã

putând admira peisajele carstice
deosebite din aceastã zonã.
Primirea fãcutã de francezi la refugiu a fost caldã din toate punctele de
vedere, dar în timpul serii nu am
stabilit ce vom face a doua zi.
Alcãtuit dintr-o micã magazie, o
bucãtãrie ºi un dormitor, refugiul s-a
dovedit neîncãpãtor pentru cei 21 de
inºi care eram acolo. În consecinþã
am hotãrât sã dorm afarã, în cort
împreunã cu Keme.
A doua zi în jur de 08h30 am fost
trezit de forfoteala ce se auzea în
jurul cortului nostru. Colegii francezi se sculaserã de dimineaþã ºi
intraserã într-o stare de uºoarã
agitaþie organizatoricã. Vremea se
arãta în aceastã zi foarte frumoasã
venind un pic sã-l contrazicã pe
Olivier care-mi spusese cã în aceastã
zonã se înregistreazã cea mai mare
cantitate anualã de precipitaþii , fiind
denumitã de cãtre montaniarzi
toaleta Alpilor.
Dupã un mic dejun în cel mai pur
stil franþuzesc: lapte cu cereale, suc
de portocale ºi bineînþeles brânzã
am început sã discut cu Olivier
despre programul zilei. El împreunã
cu o echipã urma sã meargã pe intrarea V5 pentru a echipa cu ajutorul
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unui perforator cu benzinã cu broche-uri (inele din oþel inoxidabil
fixate în gãurile din stâncã cu ajutorul unor adezivi puternici). O altã
echipã va merge pe V9 sau V11, alta
la prospecþiuni în exterior. Keme ºi
Dan împreunã cu alþi lyonezi vor
merge într-o reþea paralelã Combe
au Puerre, mai puþin cunoscutã dar
cu un potenþial cel puþin egal cu al
lui Jean-Bernard. Echipa noastrã,
adicã Vivi, Simona, Florence ºi cu
mine, am hotãrât sã mergem la
întrarea B22, pentru a echipa pânã la
joncþiunea cu Galeria ChampsElisees ºi încã câteva verticale.
Ghidul nostru pentru a gãsii B22,
Florence, nu coborâse niciodatã pe
aceastã variantã, pentru toþi tura
fiind o premierã explorativã.
Intrarea B22 situatã la o altitudine
de 2200 metri a fost decoperitã în
jurul anului 1970. Joncþiunea cu
Galeria Champs-Elisees a fost
consideratã la vremea respectivã o
victorie din punct de vedere al
denivelãrii totale a sistemului.
Marºul de apropiere a fost destul de
plãcut, cei 700 de metri diferenþã de
nivel fiind parcurºi în aproximativ
douã ore. În tot acest timp vremea a
fost deosebit de schimbãtoare oscilând între soare, ploaie, lapoviþã,
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încã o datã ºi-a continuat ascensiunea cãtre unul din vârfurile ce se
zãrea înainte.

grindinã, vânt ºi iar soare. Un
element deosebit a fost traversarea
unui gheþar stabilit probabil de mii
de ani în talvegul unei vãi oarbe.
Suprafaþa albã a gheþarului în contrast cu verdele ierbii din jur era
brãzdatã de niºte ape de un albastru
intens, foarte reci ºi clare din care
ne-am fãcut ºi provizia de apã
pentru mai târziu.
Gãsirea intrãrii B22 nu a fost un
lucru uºor nici chiar pentru Florence
care fusese acolo cu douã sãptãmâni
înainte. Orientarea în zonele calcaroase mai ales cu relief variat este
uneori problematicã.
În tot acest timp în care Florence ºi
Vivi cãutau intrarea, privirea mi-a
fost atrasã de vârfurile ce se zãreau
spre est la graniþa cu Elveþia ºi spre
sud în zona Chamonix. Apoi atenþia
mi-a fost captatã de niºte lapiezuri
imense ce depãºeau 3 metri ºi care
erau formate dintr-un calcar foarte
poros ºi aderent supus continuu
eroziunii ºi coroziunii, asemãnãtor
aceluia din Piatra Iorgovanului.

Trebuie sã recunosc cã am fost
cuprins de un fior în momentul în
care am pãtruns în aven gândindumã cã sunt primul român în acele
locuri. Totuºi îmi veneau în minte
cuvintele lui Olivier de la telefon
care-mi spusese cã Jean-Bernard nu
este un aven atrãgãtor, ci un aven
rece, strâmt ºi argilos, iar pe deasupra nu exceleazã în frumuseþe mai
deloc.
Spusele lui s-au adeverit de la
început. Primul puþ de 10 metri
precedat de o sãritoare ce se face la
liber este destul de strâmt. Drept
dovadã nici nu am început bine
coborârea ºi am reuºit sã-mi agãþ
salopeta în formaþiunile de pe perete. La baza acestui puþ ne-am
regrupat cu toþii, începând echiparea
urmãtorului puþ care debuta cu o
strâmtoare. În capul acestui puþ am
gãsit un spit bãtut în tavan pe care de
altfel l-am ºi folosit. Acest puþ nu
este mai adânc de 7 metri ºi nu pune
mari probleme, doar intrarea în
coardã este mai acrobaticã.
Dupã regruparea într-o micã sãliþã
observãm începutul unui meandru
destul de strâmt. În cursul dimineþii
vãzusem acest punct pe hartã ce

avea menþiunea strâmtoare. Aspectul diaclazei nu era deloc plãcut
fiind foarte strâmtã în partea de jos
ºi în cea superioarã. Trecerea nu este
posibilã decât la un nivel de aproximativ 2 metri faþã de sol. Problema
se îngroaºã atunci când observãm ºi
douã schimbãri de direcþie în genul
unui dublu S. Pentru a trece a fost
necesar sã ne scoatem hamurile,
pasajul fiind destul de solicitant în
ansamblu. Din discuþiile avute cu
Florence am înþeles cã acest loc
fusese lãrgit cândva de speologii
lyonezi.
Din acest punct începe succesiunea
puþurilor mari ºi odatã cu ea banana
201 începe sã piardã în greutate.
Am echipat împreunã cu Vivi ºi
Simona 4 puþuri de 35-40 de metri.
Toate au acelaºi aspect. Intrarea în
coborâre prin intermediul unei
strâmtori, dupã care se debuºeazã în
tavanul unor mari sãli sau puþuri în
formã de clopot. Coborârea nu se
face pânã la bazã ci la un anumit
nivel trebuie fãcut un balans pentru
a intercepta o galerie ce intersecteazã puþul.
La baza celui de-al patrulea puþ au
început problemele de orientare.
Dupã ce am coborât pe un puþ ce s-a
dovedit a fi greºit ºi pe care a trebuit
sã-l caþãr la liber pe o variantã

Dupã ce au gãsit pe rând intrãrile
B19, B10, B21 ºi B20, cãutarea a
fost încununatã de succes. Intrarea
B22 nu foarte largã ºi destul de bine
mascatã ne mai oferea încã o surprizã. Chiar la gurã era prezentã o
limbã de zãpadã pe care cãldura
verii nu reuºise sã o topeascã.
Echipându-mã destul de rapid, am
hotãrât sã cobor primul pentru a
începe echiparea. În acel moment
m-am reîntâlnit cu banana ce o
purtasem în ajun, cu cei 201 metri
de coardã. Miron care ne-a ajutat la
cãratul echipamentului pânã în acel
punct, dupã ce ne-a mai fotografiat
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tã ºi cap de puþ. Spiturile gãsite de
noi sunt foarte bãtrâne. Cred cã au
30 de ani vechime, deoarece strângerea ºurubului plãcuþei devine o
operaþiune care necesitã multã forþã.
Intrarea în puþ se face în acelaºi
mod: printr-o strâmtoare în care deabia intru cu hamul pe mine. Soluþia
montãrii coborâtorului în lonja
scurtã pare de bun augur.

ocolitã, am întâlnit în faþã o nouã
verticalã. Având în vedere scopul
nostru acolo ºi anume echiparea
corectã am trecut la treabã. Beneficiind de o trusã plinã de spituri am
realizat o echipare ca la carte cu
douã spituri în cap de mânã curentã
ºi cap de puþ. Deviza noastrã a fost
nici o frecare coardã-stâncã. Chiar ºi
devierile pe care am fost nevoit sã le
fac, le-am montat tot în spituri. În
tot acest timp Florence ne-a urmãrit,
neîndrãznind sã ne dea nici mãcar o
indicaþie. La intrarea în aven el nea declarat cã este la nivelul de începãtor, fiind autonom pe coardã dar
fãrã cunoºtinþe în domeniul echipãrilor. Demonstraþia noastrã de
tehnicã a culminat cu plantarea unui
spit cu ajutorul cârligului Goutte
deau, într-o poziþie destul de incomodã.
Deja în acest punct avenul ºi-a
schimbat un pic morfologia, spaþiile
sunt mai largi, roca este mai friabilã,
a apãrut argila ºi chiar apa care curge
de undeva din tavan ºi este exagerat
de rece. Olivier mi-a spus cã ei au
mãsurat-o ºi cã avea 2°C. Temperatura aerului se aflã în vecinãtatea
lui 0°C.
Coborând ºi acest puþ pânã la un
anumit nivel, instinctul mi-a dictat
sã nu o fac pânã la bazã ci sã realizez
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un pendul pânã la un buzunar de pe
peretele din stânga. Am ales soluþia
bunã. La baza acestui puþ am lãsat ºi
ultima bananã în care avusesem
coarda pentru echipare. În acest
moment ne îndeplinisem misiunea
dar am continuat sã mergem înainte
deoarece atracþia necunoscutului era
irezistibilã.
Dupã un cot al galeriei avenul ne
oferã încã o surprizã! Ne aflãm la
intrarea într-un mare meandru dar cu
pereþii apropiaþi de tip diaclazã. Aici
întâlnim ºi primele formaþiuni,
timide, care au crescut pe tavan ºi pe
pereþii laterali. Din acest punct de
vedere avenul este foarte sãrac.

Am continuat coborârea cu toþii pe
acest meandru imens intersectând
diferite galerii laterale din ambele
pãrþi. Am mai parcurs câteva puþuri
ºi cred cã am mai fi continuat dacã
nu ne-am fi uitat la ceas. Deja se
fãcuse târziu iar rezerva de carbid
era pe sfârºite deci ar fi trebuit sã
facem cale întoarsã. Aºa am ºi fãcut
dar cu sufletul pe jumãtate îndoit din
dorinþa de a coborî mai jos.
Partea serioasã a turei de-abia începea deoarece tot ceea ce am coborât
pe coardã ºi la liber trebuia urcat ºi
asta destul de repede pentru cã frigul
îºi fãcuse loc pe lângã prietenii mei.
Pentru cã primisem de la Olivier un
subcombinezon Panda-TSA, foarte
cãlduros, am hotãrât sã rãmân ultimul la urcare. Despre urcare nici
chiar eu nu am amintiri deosebite,
decât o succesiune infinitã de miºcãri sacadate: Croll, Poignée, Croll,

Diaclaza îºi schimbã tot timpul
forma oferindu-ne treceri strâmte
apoi ramonaje foarte largi. Argila
este deja prezentã pe pereþi, scãzându-ne aderenþa simþitor. Dimensiunile sunt foarte mari deoarece nu
pot vedea fundul sau tavanul diaclazei nici chiar cu frontala electricã.
La un moment dat am fost tentaþi sã
abandonãm echipamentul de verticalã pentru cã dificultãþile apãrute se
puteau rezolva la liber. Totuºi întâlnim o coardã bãtrânã prinsã în
plãcuþe mâncate de ruginã. Nu mai
avem coardã pentru a echipa ºi
aceastã verticalã, dar vom remedia
singurul spit din cap de mânã curen-
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Jean-Bernard
campare pentru toate expediþiile
care au dus la cucerirea acestui
Everest al lumii subterane  sistemul Jean-Bernard. E un adãpost
prietenos, capabil sã gãzduiascã
lejer 10 -12 persoane, ticsit cu toate
cele necesare, chiar unui speolog
mai pretenþios.
A doua zi de dimineaþã am purces la
fãcut planuri ºi format echipe.
Pentru operativitate, ne-am împãrþit
în grupe: Tudor, Vivi ºi Simona;
Keme cu mine, iar Miron a constituit grupa de fotografiat externã.

Poignée întrerupte de momentele
de odihnã. Ieºirile din puþ prin acele
strâmtori consider cã au fost mai
obositoare decât urcarea în sine. La
întoarcere strâmtoarea de la -30 a
mers mai bine.
Când am ieºit afarã soarele apusese
demult, iar cerul senin era brãzdat
de o puzderie de stele. Colegii mei
îºi strângeau tacticos echipamentul
la lumina lãmpilor de carbid. Preocupaþi aproape cã nici nu au bãgat de
seamã ieºirea mea din aven. Profitând de rãcoarea nopþii de varã mam aºezat jos pentru a-mi trage
sufletul puþin. Gândul mi-a zburat
aproape instantaneu la cei de acasã,
la colegii mei de la FoculViu, care
cu siguranþã ºi-au dorit de-a lungul
anilor o astfel de posibilitate dar pe
care nu au putut sã o realizeze. În
acel moment noi, cei de-acolo, eram
exponenþii celor ce ne-au îndrumat
ºi format pe tãrâmul speologiei.
Oboseala care ne marca pe toþi era
alungatã de o anumitã stare de
bucurie ce o citeam pe feþele degajate ale celorlalþi. Motivele bucuriei
nu pot fi înþelese de oamenii obiºnuiþi, ci doar de cei care au fãcut
speologie cu adevãrat mãcar odatã
în viaþã.
Tudor MARIN
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Î

ntâlnirea cu membrii Clubului
Speologic VULCAIN din
Lyon nu a fost ceva memorabil.
Singurii care au ieºit în evidenþã au
fost soþii Lips (Bernard ºi Josiane),
despre care Olivier ne-a povestit cu
câteva zile înainte, cu multã admiraþie ºi respect.
Disponibilitatea manifestatã de noi,
pentru o mânã de ajutor la cãrat
materiale, a fost exploatatã de
Olivier, care ne-a refãcut componenþa rucsacilor, lãsând acolo mâncare ºi încãrcându-ne cu echipament, în special corzi ºi amaraje.
Pânã sã ne desmeticim, francezii au
luat-o uºurel la picior, urându-ne
baftã ºi ne întâlnim sus. Acel
sus a însemnat o denivelare de
cca. 800 m, suiþi cu monºtri în
spate, dar e drept, încãlziþi de gândul
întâlnirii cu Jean-Bernard ºi de
frumuseþea sãlbaticã a masivului
Criou.

Eu ºi Keme, însoþiþi de Cayin ºi
soþia sa (speologi mai vechi ai
clubului Vulcain), am optat în prima
zi pentru o recunoaºtere în Combe
aux Puaires. De fapt opþiunea noastrã a avut la bazã neatenþia ºi oboseala, întrucât intenþia noastrã era de
a intra în Jean-Bernard, nicidecum
în Combe aux Puaires, care este un
alt sistem, paralel cu JB. Confuzia a
fost posibilã datoritã faptului cã
intrãrile (avenele) din acea zonã sunt
botezate cu indicative ( C12, V4, B3
etc.) care nu spun nimic unui strãin
de acele locuri. Unele aparþin reþelei
JB, altele de Combe aux Puaires, iar
altele nu au deocamdatã vreo apartenenþã doveditã.
Am pãtruns în Combe aux Puaires
printr-o intrare creatã artificial (prin

Þinta noastrã din acea primã zi, refugiul speo FOLLY (cota 1.500m),
vecin cu refugiul turistic cu acelaºi
nume, are o istorie foarte zbuciumatã. Reconstruit de câteva ori, în
urma avalanºelor devastatoare ce
rad adesea superba vale glaciarã
pe care e situat, mica construcþie a
fost (ºi este în continuare) baza de
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Jean-Bernard

detonare) de curând (1-2 ani), în
urma prãbuºirii vechii guri de acces.
Pânã la cota de  300, cât am reuºit
sã coborâm, peºtera nu impresioneazã în mod deosebit: o succesiune
de galerii înguste, sãritori, strâmtori,
puþuri; puþine speleoteme; frig
datorat unui curent rece de aer (peste
1.500 m altitudine !!). Ultimul puþ
coborât (cca. 60 m) ºi o micã galerie
lateralã, ticsitã pânã la refuz cu
helictite, fac notã discordantã cu
monotonia asceticã a cavitãþii.
Am aflat ulterior cã speologii de la
Vulcain îºi pun mari speranþe în
acest sistem (Combe aux Puaires),
care deºi nu are nici o legãturã cu
JB, ar putea deveni  în urma unei
posibile ºi cãutate joncþiuni cu o altã
reþea dezvoltatã pe aceeaºi vale 
una din peºterile mari ale Franþei, cu
o denivalare de peste 1.000 m ºi o
dezvoltare mai mare decât a Jean
Bernard - ului în prezent. ªi dacã
am amintit aici posibilitãþi, o altã
surprizã pe care speologii francezi
ne-ar putea-o face ar fi joncþiunea JB
cu un aven situat la altitudinea de
peste 2.500 m, adicã în amonte de
punctul 0 al acestuia cu vreo 200 m.
Aceasta ar duce la un nou record
mondial de adâncime, depãºind
bariera de -1.800 m.
Ziua urmãtoare ne-a gãsit la 1.860m
altitudine, la intrarea în V6, aven
intrând în componenþa reþelei JB.
Descoperitã în 1963 ºi joncþionatã în
1968 cu avenele V4 ºi V4 bis, V6 a
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ajuns în urma unei dinamitãri cea
mai practicã intrare pentru acces în
amontele sistemului. Francezii au
decis sã ne lase, pe mine ºi pe
Keme, sã parcurgem singuri o porþiune a peºterii, în urma unor sumare
indicaþii de orientare. I-am lãsat
aºadar în urmã pe Olivier ºi Bernard, ocupaþi cu schimbarea amarajelor clasice cu amaraje permanente
ºi pe Josiane, care preda primele
noþiuni de speologie ºi TSA unui
cuplu de tineri. În urma a douã
sãritori scurte, (3 m, 4 m) ºi o scurtã
remontare, iatã-ne în Galerie du
Mais, un tub de presiune cu diametrul de cca 3 m, puþin accidentat.
Am lãsat în dreapta Galerie du
Jaunisse ºi am ajuns, dupã câteva
semirapeluri (pe un tobogan argilos) în Salle de la Chatiere.
În ciuda faptului cã Bernard Lips ne
descria JB ca fiind strâmt, rece ºi
fãrã nimic interesant de vãzut,
ochiul care vrea sã vadã poate gãsi
ºi aici prilejuri de încântare: mici
helictite, ascunse într-o fisurã, un
grup de fistulare, într-un colþ al unei
sãli, stalactite, stalagmite, coloane,
unele din ele chiar mari, impunãtoare tuburi de presiune, de dimensiuni ºi forme chiar excepþionale.
O micã trecere, prin care se nãpustea
un violent curent de aer (ºi pe care,
dacã era dupã mine, aº fi denumit-o
gaura de fluier) ne-a condus în
Galerie de lerreur, o galerie
largã, dreaptã ºi care se terminã
brusc, ca tãiatã cu toporul. Noroc cã
în urma indicaþiilor primite de la
francezi, am reuºit sã dibuim un mic
horn (unde am ºi refãcut echiparea
dezastruoasã pe care am gãsit-o) ce
face legãtura cu o galerie paralelã 
un superb tub de forþã. Mãrºãluind
ca pe bulevard, atraºi de vuietul unui
curs de apã, ne-am pomenit ajunºi la
activ, în aval de pseudosiphon (cota
 525). Cum singura variantã de
înaintare era trecerea acelui sifon
deschis, ne-am avântat, reuºind sã
facem cunoºtinþã cu apa extrem de

rece a sistemului. Blestemând neinspiraþia de a ne fi luat mãcar ciorapii
de neopren, am bântuit o vreme
între cele douã pseudosifoane, prin
reseau des Branlots, exploratã în
1976. Al doilea pseudosifon, în
urma experienþei umede avute la
primul, a avut darul de a ne descuraja. Trecerea lui se face pe un fel de
tirolianã lipitã de tavan, la rasul apei
(cca 40 cm). Încercarea lui Keme s-a
soldat cu un eºec, acesta reuºind sã
bage cocoaºa la apã înainte de a
ajunge la jumãtate.
Întoarcerea la suprafaþã am fãcut-o
pe acelaºi traseu, cu numeroase
abateri pe laterale ºi pauze pentru
cãscat gura, încurajãri pentru echipa
Bernard-Olivier pe care i-am lãsat
muncind ºi susþinere moralã pentru
elevii Josianei, care transpirau pe
ultimii metri spre ieºire.
În ciuda faptului cã vizita la Jean
Bernard a fost limitatã ºi ca timp ºi
ca amploare, aceasta a avut pentru
noi o semnificaþie deosebitã. A fost
ca o privire aruncatã în culisele
istoriei cunoaºterii, a aventurii
umane pentru atingerea extremului.
Ce altã lozincã mai potrivitã aici ai
putea gãsi decât cea care se impune
tot mai mult domeniului de care
suntem ataºaþi  NO LIMIT.
Dan PITIC
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Juleºti

Caracteristicile fizico-chimice ale apei

Izbucului Juleºti
Munþii Bihor (studii preliminare)

ing. chim. Alexandru FEKETE, R.A. Apele Române - Filiala Oradea, Clubul de Speologie Crysis Oradea
Lucrarea prezintã o primã evaluare a
unor cercetãri în curs privind caracteristicile ºi provenienþa apelor izbucului
Juleºti (peºtera Micula) din Munþii
Bihor. Au fost recoltate ºi analizate
probe de apã în diferite condiþii de
curgere  debite mici ºi mari  în
perioada 1994-1997, pentru descrierea
încãrcãrilor de substanþe dizolvate
transportate de apã. S-a constatat o
mineralizare scãzutã a apei izbucului,
într-o repartizare destul de echilibratã
a valorilor, ceea ce indicã un rezervor
important de apã, cu un regim de
curgere în general lent.

1. Introducere

Izbucul Juleºti este situat pe versantul drept al vãii Crãiasa, în
perimetrul satului Juleºti, la altitudinea absolutã de 510m ºi reprezintã
resurgenþa apelor drenate de peºtera
Micula (rezervaþie speologicã).
Izbucul este cunoscut ca un izvor
permanent, cu apã bogatã ºi limpede
[1]. În momentul actual izvorul [2]
este captat de Pãstrãvãria Chiºcãu.
Debitul mediu captat este de 35 l/s
(mãsurãtori RA Apele Române Filiala Oradea).
Datoritã tectonizãrii intense, în zonã
se prezintã numeroase pierderi de
apã ºi izvoare carstice indicând o
circulaþie a apelor destul de complicatã [3]. Pentru descifrarea informaþiilor transmise de drenajul
subteran al izbucului Juleºti prin
galeriile peºterii Micula este importantã cunoaºterea caracteristicilor fizico-chimice ale apelor
resurgenþei.

Peºtera Micula. Foto Tibor Lázár

2. Hidrologia

Masivul Tãtãroaia se întinde ca o
fâºie între vãile Crãiasa ºi Galbena.
Ea face parte din edificiul structural
al sistemului Pânzelor de Codru ºi
este alcãtuit din dolomite cenuºii ºi
dolomite albe vacuolare de vârstã
Anisianã, respectiv calcare stratificate cenuºii-negricioase ºi calcare
negre cu accidente silicioase de
vârstã Ladinianã. Apele din arealul
carstic al masivului Tãtãroaia sunt
dirijate preponderent prin sistemul
hidrogeologic al izbucului Juleºti.
Dupã cercetãrile lui Orãºeanu I.,
Gaºpar E., Pop I., Tãnase T., apele
provin probabil din zona vârfului
Tãtãroaia prin infiltraþii difuze, ºi
pierderi din valea Cãuºii, pe de o
parte ºi prin interceptarea drenajului
subteran activ al peºterii Fagului,
dovedit prin colorare cu rodaminã
B, pe de altã parte [4]. La fel intercepteazã probabil drenajul subteran
temporar al avenului Petit Tibi situat
între peºtera Fagului ºi peºtera
Micula. Legãtura între peºtera
Fagului ºi avenul Petit Tibi este
presupusã ºi de Kopacz Zs. ºi Lázár
T. [3]. Debitele de scurgere prin
sistem în general variazã între
câteva zeci l/s ºi câteva sute l/s, în
cazuri excepþionale însã pot ajunge
ºi la cîteva m3/s.

3. Metode

Cinci probe de apã au fost recoltate
din cãminul de captare al pãstrãvãriei (care colecteazã apa din
peºterã), într-o perioadã destul de
întinsã, între noiembrie 1994 ºi
februarie 1997, cu frecvenþã determinatã de debitele de apã transmise
prin peºterã. Debitele nu au fost
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Juleºti
Data

21 11 1994 09 04 1995 23 11 1996 25 01 1997 02 02 1997 Domeniul de
rãspânmare
mediu,
mediu-mic, mediu-mic, dire a conmediu-mic
(pragul
înaintea
în scãdere în scãdere
centraþiilor
porþii)
viiturii

Observaþii
referitoare la debit

Media

Debit

l/s

~ 30

~ 300

30 - 50

30 - 50

30 - 50





t apã

°C







8,0



8,0

8,0

7,89

7,95

7,70

7,81

7,71

7,70 - 7,95

7,81

pH
conductiv.

µS/cm

364

367

376

359

335

335 - 376

360

CCO-Mn

mgO/l

1,92

2,56

1,84

0,88

0,64

0,64 -2,56

1,57

Cl

mg/l

6

27

6

4,0

2,0

2,0 - 27,0

9,0

SO

mg/l

8

7,3

8,6

5,7

7,6

5,7 - 8,6

7,4

NO

mg/l

0,003

0,000

0,000

0,005

0,000

0,000 - 0,005

0,002

NO

mg/l

3,36

3,7

2,2

1,96

2,91

1,96 - 3,70

2,83

HCO

mg/l

244,0

250,1

234,6

223,87

209,44

209,4 - 250,1

232,4

CO

mg/l







7,80

9,0

7,8 - 9,0

8,4

Na

mg/l

2,5

10,0

2,0

8,0

8,0

2,0 - 10,0

6,1

K

mg/l

0,5

1,0

0,5

1,0

1,0

0,5 - 1,0

0,8

Ca

mg/l

52,9

49,7

59,3

43,3

37,6

37,6 - 59,3

48,6

Mg

mg/l

19,6

27,8

14,7

24,3

19,9

14,7 - 27,8

21,3

NH

mg/l

0,03

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00 - 0,04

0,01

Fe

mg/l

0,032

0,572

0,026

0,077

0,015

0,015 - 0,572

0,144

Zn

mg/l

0,0013









0,0013

0,0013

PO

mg/l





0,13

-

0,052

0,052 - 0,052

0,036

Alcalinit. p

mval/l







0,13

0,3

0,13 - 0,30

0,22

Alcalinit. T

mval/l







3,80

3,6

3,60 - 3,80

3,7

Durit.tot.

G

11,89

13,35

11,78

12,17

11,16

11,16 - 13,35

12,07

Durit.temp.

G

11,20

11,48

10,77

11,76

10,02

10,02 - 11,76

11,05

Durit.perm.

G

0,69

1,87

1,01

0,41

1,14

0,41 - 1,87

1,02

CO liber

mg/l







0,0



0,0

0,0

COagresiv

mg/l



0,0



0,0



0,0

0,0

R.f. calculat

mg/l

214

252

211

203

193

193 - 252

215

a

mval/l

4,39

5,02

4,23

4,19

3,99





c

mval/l

4,29

5,25

4,27

4,06

3,89





ε

%

+1,06

-1,73

-0,50

+1,62

+1,32
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Juleºti
Peºtera Micula. Foto Tibor Lázár

Grupa 1
Duritatea totalã, HCO 3, conductivitatea se modificã în domenii
foarte mici la variaþii mari de
debite.
Grupa 2
La indicatorii Fe total ºi Cl - s-a
observat un salt la debit mare respectiv o mãrire mai puþin pronunþatã
a concentraþiei de substanþe organice
(CCO-Mn), NO3- ºi PO43-.
Grupa 3
pH, Ca2+, Mg2+, Na+, SO42- prezintã
fluctuaþii mici, necorelate cu debitul.

mãsurate, mãrimea lor fiind apreciatã, în momentul recoltãrilor, cu
ajutorul unor repere de la intrarea ºi
din interiorul peºterii.
Au fost efectuate analizele fizicochimice complete ale celor mai
importante substanþe dizolvate în
apã. Temperatura, pH-ul, alcalinitatea ºi CO2 liber au fost determinate
pe teren. Principalii ioni ºi alþi
indicatori au fost determinaþi, prin
metode standardizate, în Laboratorul de chimia ºi biologia apei al
RA Apele Române - Filiala Oradea.

4. Rezultate

Apa izbucului Juleºti este bicarbonato-calcicã, ionii dominanþi fiind
HCO32-, Ca2+, Mg2+ faþã de SO42-,
Cl-, NO3-, Na+, K+. Analizele, domeniile de rãspândire a valorilor
concentraþiilor ºi valorile medii pe
indicatori sunt prezentate în tabelul
alãturat.
Valorile concentraþiilor: CO2 liber
CO 2 agresiv, CO 3 2- , aratã o apã
suprasaturatã în CaCO 3 , suprasaturaþie care scade încet în timpul
pãstrãrii.
Se pot diferenþia trei grupuri de
indicatori care se comportã diferit,
presupunând o corelare între indicatorii aceleiaºi grupe [5].
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Concentraþiile de NO2-, NH4+, Zn2+
se situeazã în apropierea limitelor de
sensibilitate a metodelor de analizã
folosite.
Mineralizarea apei izbucului Juleºti
este relativ micã, totalul substanþelor dizolvate nu depãºeºte 300 mg/l.
Surprinzãtor valorile sunt asemãnãtoare cu ale resurgenþelor mai
importante din Munþii Pãdurea
Craiului [6], singurele date din
literatura consultatã, gãsite în zonele
apropiate.

5. Concluzii

Din analizele rezultate reiese cã la
variaþii mari de debite, conþinutul de
substanþe dizolvate nu variazã în
limite foarte largi . Tot aºa nu s-a
observat opalescenþa sau turbiditatea
apei. Existenþa unei sedimentãri
eficiente în amonte este doveditã ºi
de lipsa fracþiunilor argiloase din
galeria activã.

subteran este nevoie de extinderea
analizelor ºi în porþiunea din amonte
de cascada de la terminusul actual al
peºterii. Explorarea cascadei este în
curs, lucru însã mult îngreunat de
accesul foarte dificil în peºterã ºi
periclitat de riscul mare de inundaþii
subterane.
n
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Toate acestea indicã existenþa unor
importante rezervoare de apã în
lungul cursului subteran, afirmaþie
doveditã ºi practic, în sensul cã pe
tot cursul explorat al râului subteran
se gãsesc lacuri lungi ºi adânci,
separate de porþiuni cu curgere
rapidã ºi cascade.
Pentru obþinerea unor informaþii
mai detaliate ºi mai concrete asupra
fenomenelor legate de drenajul

Peºtera Micula. Foto Tibor Lázár
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Potriva

Potriva
Paul DAMM, József DEZSÖ  Clubul de speologie Z

P

eºtera lui Potriva este una
din cavitãþile cel mai des
vizitate dintre cele situate în
interiorul ramei Munþilor Pãdurea
Craiului. Dificultãþile tehnice relativ
ridicate ale parcursului, complexitatea ºi nu în ultimul rând apropierea
faþã de cãile de comunicaþie au fãcut
din Potriva un obiectiv speologicspeoturistic tentant, însã destul de
puþin cunoscut ºi studiat.
Impresionanta intrare de peºterã
(17/10 m) care înghite apele uneori
destul de învolburate ale Vãii Mnierei în extremitatea vesticã a Depresiunii de la Pusta Cãlãþea a atras de
timpuriu atenþia cercetãtorilor, fiind
investigatã din punct de vedere
biospeologic încã din 1924 de cãtre
P.A. Chappuis. Cercetãrile care au
urmat, iniþiate de T. Rusu pe la
mijlocul anilor 60, au vizat în
primul rând clarificarea unor aspecte
teoretice ºi practice legate de hidrogeologie (demonstrarea drenajului
spre Peºtera de la Aºtileu, unde
apele sunt captate pentru consum),
respectiv geomorfologia exocarstului. Muzeul Þãrii Criºurilor în
urma sesizãrii primite de la speologii amatori orãdeni, care au luat
primele contacte cu P. lui Potriva la
începutul anilor 70, a efectuat o
campanie de sãpãturi arheologice ºi
paleontologice în galeriile fosile ale
peºterii, descoperind numeroase
piese scheletice aparþinãtoare lui
Homo sapiens ºi Ursus spelaeus.
Prima explorare mai serioasã a
peºterii aparþine însã aceluiaºi
Teodor Rusu, oprit de sifonul din

SPEOMOND  2 97

capãtul Sãlii de Intrare, respectiv de
o strâmtoare dintr-un horn aparent
fãrã nici o perspectivã de continuare. În mod paradoxal acesta va fi
punctul care va atrage atenþia unui
grup de speologi amatori din Oradea
ºi Aleºd, format din L. Berecz, I.
Dezsö, I. Köszegi, G. Papp ºi L.
Toth, ulterior membrii fondatori ai
Clubului de Speologie Z, care
dupã o scurtã derocare au pãtruns
într-un puþ adânc de 15 m, format în
realitate din 3 trepte, ce debuºa în
profunzimile pânã atunci necunoscute ale peºterii.
Galeria care se cascã în faþã era,
dupã penibila hârºãialã de acces, în
sfârºit largã, iar pelicula finã de
argilã de pe pereþi indicã o inundare
periodicã, deci situarea undeva prin
apropiere a cursului activ mult
cãutat.
În urma unei seri de bâjbâieli prin
câteva galerii cu darul inevitabilei
reveniri în acelaºi loc, dar prin altã
parte, continuarea a fost identificatã
sub forma unei galerii orizontale
confuze, care dupã un frumos parcurs executat cu precãdere în patru
labe, a oferit în sfârºit urechilor
avide, bubuitul râului subteran. Din
acel punct galeria îºi mãreºte dimensiunile, parcã pentru a prefaþa Sala
Mare a Activului, un hãu impresionant înalt de peste 40 de metri,
urmat îndeaproape de un frumos
canion cu profil gotic prin care
reapare apa Vãii Mnierei. Elanul
luat de exploratori în aceastã conductã forþatã cu pereþii umezi,
sclipitori la lumina lãmpilor cu

acetilenã, avea însã sã fie curmat în
curând. La capãtul a doar 30 m de
curs învolburat, râul se varsã într-un
lac negru ºi foarte adânc, ce ocupã
întreaga secþiune a galeriei care
continuã impasibilã ºi dincolo de cei
10-15 m vizibili direct.
Cartarea galeriilor cunoscute la acea
datã ºi explorarea zonei cu lacuri
alãturi de LIVIU VÃLENAª ºi
NICU SASU aveau sã constituie
unul din actele de naºtere ale Clubului Z, consemnate de data
aceasta în Pãdurea Craiului. Lacul
final, din punctul numit de atunci La
Debarcader, cu toate eforturile
depuse în depãºirea unor strâmtori
navigabile la limitã, cu barca parþial
dezumflatã, nu avea sã ofere pãtrunderea în marele sistem, rãmas de
altfel pânã la recentele expediþii de
scufundare din Peºtera de la Aºtileu,
total inaccesibil.
Deºi cu o serie întreagã de semne de
întrebare rãmase nelãmurite, prioritãþile explorative din alte regiuni
carstice au þinut echipele Z-ului
departe de tenebrele P. lui Potriva
timp de aproape 10 ani. Mult plãnuita reexplorare a peºterii a început
totuºi în iarna anului 1985 la iniþiativa lui Paul Damm ºi Emil Filip.
Acþiunea, desfãºuratã în colaborare
cu o echipã a Grupului Speotelex
Cluj condusã de Paul Matoº, avea
drept scop o purecare sistematicã a
tuturor vãgãunilor care se cãscau pe
parcursul peºterii, alãturi de o recartare necesarã poziþionãrii exacte a
acestora.
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Potriva
Rezultatele nu s-au lãsat aºteptate.
Delicata escaladã a unui horn argilos
din prima treime a galeriei fosile
avea sã îi conducã pe P. Matos, A.
Almaºan ºi P. Damm în Reþeaua
Harakiri, un labirint aberant, dispus
pe vreo 3 nivele, iar un altul foarte
foarte strâmt, urcat de Radu Pop, i-a
oferit temerarului reþeaua care în
prezent îi poartã numele. Viitorul în
Potriva numindu-se escalada, Liviu
Vãlenaº, Nicu Sasu ºi Péter Ménesi,
cu plecare dintr-o gaurã dibuitã la
10 m deasupra Sifonului 1, gãsesc
un nou traseu fosil al râului, care cu
tot ipoteticul racordaj la Reþeaua
Radu Pop complicã ºi mai mult
teoriile curente referitoare la geneza
ºi evoluþia peºterii, care pe vremea
lui Teo Rusu pãreau încã deosebit de
simple ºi clare.
Harta expusã la Speosportul de la
Costineºti din 1987 marca 3 km de
galerii, iar posibilitãþile de continuare erau substanþial reduse. Rãmãsese
de continuat doar escalada artificialã
spre o gurã de galerie suspendatã în
Sala Mare a Activului ºi eventual
cea de deasupra Debarcaderului.
Între timp Potriva devenise ºi o
peºterã de antrenament atât pentru
membrii coaliþiei de explorare, cât ºi
pentru echipa salva-speo din Cluj
condusã de Radu Craioveanu. Statutul astfel dobândit, cu tot numãrul
mare de ture pe care îl implica, nu a
dus la noi descoperiri timp de 5 ani,
deºi efortul investit în aceastã
direcþie nu a scãzut în mod semnificativ.
În 1992 însã cu ocazia unei astfel de
ture Paul Damm ºi Szabolcs Szücs
ajung sã rãtãceascã din purã întâmplare printr-o galerie ascendentã
destul de strâmtã din zona medianã,
care în mod evident trebuia sã ducã
undeva cãtre suprafaþã. Capãtul
acelui tub eliptic era marcat de un
fel de fisurã-horn, cu o grãmadã de
bolovani instabili rãspândiþi aiurea
pe parcursul vizibil direct. A fost
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nevoie de o puternicã motivaþie a
dovedirii lipsei de perspectivã de
înaintare în acea direcþie, pentru ca
cei doi sã se angajeze în slalomul
vertical printre bolovani. Nu micã a
fost însã surpriza oferitã de ultimul
pasaj strâmt, care a debuºat într-o
galerie orizontalã cu diametrul de
2m, când aºa ceva în mod normal,
nu avea ce sã caute acolo. Au fost
parcurºi în seara aceea aproape
600m de galerii care nu semãnau de
nici o culoare cu ce a oferit Potriva
pânã atunci, ba chiar, cartãrile
ulterioare au dovedit cã una dintre
ramuri depãºeºte destul de mult în
extensie intrarea, sfârºindu-se într-o
zonã intens tectonizatã undeva sub
actualul curs subaerian al vãii
Mnierei. Ramura de nord-vest,
reprezentând avalul reþelei, dupã
primii 100 de metri a început sã
încãlzeascã speranþele pãtrunderii în
mult doritul sistem. Galeria a devenit descendentã, urmele lãsate de un
curs subteran cu debit mare fiind
vizibile peste tot, evidenþiind un nou
traseu subteran al Mnierei. Resursele Potrivei în domeniul imprevizibilului s-au dovedit însã din nou
inepuizabile. Dupã o cotiturã ºi o
micã sãritoare galeria s-a terminat
brusc ºi fãrã explicaþii suplimentare.
Nu era nici o prãbuºire sau dop de
argilã ci pur ºi simplu o fisurã largã
de 15 cm în care nici mãcar pietrele
aruncate nu se duceau mai departe
de 2 metri.
De atunci Potriva se pare cã s-a
închis în sine. Cu toatã reexplorarea
lacurilor în costume de neopren ºi
escaladarea direct din apã a unor
hornuri, acþiune extremã, la care
ºi-au dat concursul C. Pop ºi P.
Damm, sau cãþãrãrile în extremis ale
lui Feri Magyari au oferit doar niºte
prelungiri nesemnificative. Cursul
activ, într-o perioadã de secetã
intensã care a determinat secarea
vãii Mnierei, a fost parcurs ºi el, cu
excepþia sifonului 2 (din actuala
configuraþie) colmatat cu lemne ºi

gunoi menajer, practic în întregime.
Potrivei îi va fi consacrat un important capitol dintr-un studiu complex
al carstului din zona Aºtileu-Pusta
Cãlãþea, aflat în ultima fazã a definitivãrilor, care va pune într-un fel
punct semnelor de întrebare. Dar
asta sã fie totul? Scafandrii lui
Lubomir Benysek au gãsit drumul
prin sifoanele Aºtileului, rãzbãtând
în niºte spaþii de o mãrime ºi o
complexitate de naturã sã te punã pe
gânduri. Se va reuºi oare vreodatã
joncþiunea ºi oferirea topurilor
naþionale a unei noi peºteri de peste
10-15 km dezvoltare? Sau câte
generaþii de speologi vor trebui sã se
mai perinde prin tenebrele platoului
Hârtoapele Igreþului pentru a-i
dezvãlui o ºi mai mare parte a
tainelor?
Desigur viitorul va da rãspuns
acestor întrebãri, probabil într-un fel
pe care azi nici nu îl bãnuim. Cert
este însã cã în lipsa tentaþiei necunoscutului, a râvnei de explorare,
cunoaºtere ºi înþelegere a Naturii, cu
toatã competiþia sportivã de performanþã atât de la modã în zilele
noastre, speologia de amatori nu ar
merita o altã soartã decât sã fie
transmisã pe Eurosport. Potriva este
unul din capitolele frumoase ale
speologiei româneºti, construit în
decursul a mai bine de trei generaþii.
Penetrarea ei în continuare va necesita niºte disponibilitãþi, eforturi ºi
idei pe care noi cei care am explorat-o, pânã în prezent nu le-am avut.
Cu toþii vrem însã sã credem cã va
veni într-o zi ºi cea de a patra
generaþie a Peºterii lui Potriva. n
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Chauvet

La grotte

Articol preluat din SPELUNCA, cu fotografii ale unor picturi pe care nu le veþi vedea niciodatã.
Pe data de 18 decembrie 1994, JeanMarie Chauvet intrã într-o micã cavitate din Combe-dArc, de pe valea
rîului Ardèche. Agent de supraveghere
al Serviciului regional de arheologie,
el este însoþit de doi prieteni speologi,
Éliette Brunel-Deschamps ºi Christian
Hillaire. De mai mulþi ani ei prospecteazã sistematic regiunea cãutînd
peºteri ºi abriuri. Primãvara trecutã,
un slab curent de aer le-a semnalat
intrarea prin care acum se strecoarã în
interiorul Pãmîntului. Înainteazã încet
ºi cu dificultate printr-o galerie de 50
cm diametru, urmatã de un puþ de
cîþiva metri, ce debuºeazã într-o
galerie de mari dimensiuni. În lumina
frontalelor concreþiunile sclipesc dînd
locului un farmec aparte, iar ei, pentru
a nu ºtirbi din frumuseþea ce îi înconjoarã, se descalþã, pãºind pe urmele
celui din faþã pentru a nu distruge
nimic, îºi aminteºte Jean-Marie
Chauvet. ªi curînd, cînd intrã într-o
salã de dimensiunile unei catedrale,
observã o dîrã coloratã în ocru, iar
apoi un mic mamut de culoare roºie.

momentul actual, perioadã despre care
se cunosc atît de puþine date. Peºtera
impresioneazã atît prin dimensiuni (se
dezvoltã pe mai multe sute de metri),
cît ºi prin numãrul de picturi (aproape
300), dar mai ales prin mãiestria
artiºtilor. Lui Chauvet ºi prietenilor sãi
le revine ºi meritul de a fi luat infinite
precauþii pentru a nu strica sau distruge nimic.
Aceastã descoperire este o minune
pentru umanitate. Ea suscitã o curiozitate care îi poate fi fatalã dacã peºtera
va fi deschisã spre vizitare admiratorilor. Picturile, care rezistã de 20.000
de ani, ar putea fi distruse de schimbarea atmosferei ce rezultã dintr-o
vizitare regulatã. Pentru ca aceastã
descoperire sã poatã fi conservatã,
peºtera Chauvet va trebui, paradoxal,
sã rãmînã în bezna ce o învãluie.

M

aterialul care a stat la
baza acestui articol ne-a
fost pus la dispoziþie
prin bunãvoinþa domnului Marcel
MEYSSONNIER, membru corespondent pentru Franþa al Federaþiei
Române de Speologie.
Presa francezã ºi internaþionalã a
insistat mult pe o descoperire excepþionalã în domeniul artei parietale
preistorice.
Aceastã descoperire se datoreazã
unei echipe de speologi, remarcabilã
prin ambianþa prietenoasã ºi mai
ales prin plãcerea de a împãrþi
aceeaºi pasiune: speologia.
Echipa descoperitoare a avut o
atitudine exemplarã, rod al unei
experienþe îndelungate, rezistînd

Începînd din aceastã clipã, minune
dupã minune, descoperirile se þin lanþ.
Emoþiile, de asemenea. În faþa unui
perete pe care sînt pictaþi lei, JeanMarie Chauvet admirã ºocat: Forþa
pe care o degajã ºi realismul cu care
sînt reprezentaþi m-au stupefiat. Un
fascicol de luminã cade pe un craniu
de urs aºezat pe un bolovan, ce nu
putea fi pus acolo decît de o mînã de
om. Fãrã îndoialã, au descoperit un
sanctuar. Emoþia momentului nu-i
poate face sã uite cã existã ºi alte
peºteri cu picturi rupestre, cum ar fi
Lascaux sau Altamira. Însã aceasta
este cu adevãrat excepþionalã. Ea
dateazã din Solutrean, Paleoliticul
superior, perioadã cuprinsã între
22.000 de ani ºi 18.000 de ani, faþã de
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Chauvet
 Ce se va întîmpla cu restul
cavitãþii? Va rãmîne mai departe
neexplorat?
J.M. - CHAUVET: În acest moment
reþeaua se dezvoltã pe 500 m pe o
denivelare de aproximativ 30 m.
Existã o salã de circa 70 × 40 m.
Cum nu putem merge peste tot, este
dificil sã spun cît a mai rãmas de
explorat. Oricum, n-am prevãzut o
topografiere imediatã.

tentaþiei de a se apropia ºi de a
studia toþi pereþii, de a rãscoli
cavitatea, dupã gãsirea primelor
urme. Ei au reuºit sã ofere o ºansã
specialiºtilor de a studia intact
urmele ºi picturile. Nu ºtiu cîþi ar fi
putut rezista tentaþiei?
Echipa îi are în componenþã pe
Jean-Marie Chauvet, Éliette BrunelDeschamps ºi Christian Hillaire.
Aceastã echipã a fãcut în cheile rîului
Ardèche, de la Vallon-Pont dArc la
Saint-Martin-dArdèche, pe o lungime de 30 km ºi pe o suprafaþã de
aproximativ 400 kmp, 28 de descoperiri de peºteri cu picturi rupestre.
Aceste peºteri sînt înscrise în inventarul Monumentelor istorice, putînd
fi distinse douã mari perioade pentru
arta parietalã din Ardèche: Paleoliticul superior (21.000-11.000
înaintea erei noastre) ºi arta postglaciarã (sfîrºitul Neoliticului ºi
debutul erei noastre). Un studiu
preliminar, sintetic este în curs de
redactare de cãtre autorii acestor
descoperiri.

Jean-Marie CHAUVET: Existã o
multitudine de informaþii pe care
peºtera le poate oferi. Existã o
secþiune înaltã de cinci metri a
tuturor straturilor, existã numeroase
vetre de foc intacte, care vor permite, dupã analiza cãrbunilor, determinarea, de exemplu, a spaþiului
vegetal din epocã; sau pot apãrea
puncte de vedere legate de paleontologie pe baza celor peste 200 de
cranii ºi oseminte diverse etalate
peste tot, traseele de paºi ºi zgîrieturile, care ne pot preciza condiþiile
de ambiental, greutatea etc. a urºilor
de cavernã. Un lucru foarte important în aceastã cavitate, de asemenea, este climatologia, aceasta ne va
ajuta sã studiem condiþiile de conservare a sitului. Este excepþionalã
pentru ºtiinþã existenþa unui sit ca
acesta, variat ºi complet conservat.

Pentru cã o astfel de descoperire
atrage vizitatori numeroºi s-au luat
încã de la început mãsuri de protecþie: s-a zidit intrarea, montîndu-se
o poartã ºi lãsînd loc de aerisire
corespunzãtor orificiului original,
nu s-a mai utilizat eclerajul acetilenic (pentru a nu afuma pereþii ºi a
nu influenþa termic atmosfera),
utilizîndu-se numai sistemul electric
de iluminat. S-a delimitat o alee de
acces unicã, derulînd pe sol o folie
dublã de polietilenã pentru protejarea acestuia.
 În privinþa picturilor, ce este
excepþional în peºtera Chauvet?
J.M. - CHAUVET: Existã aproximativ 300 de picturi ºi gravuri.
Cincisprezece specii de animale
diferite sînt reprezentate: cal, rinocer, leu, bizon, bour, urs, hienã,
panterã, muflon, urs uriaº, cerb,
bufniþã, rãpitoare ºi altele nedeterminate; de asemenea, sînt pictate
mîini negative ºi pozitive, puncte,

Marcel Meyssonier împreunã cu
Fabien Darne au realizat pentru
revista Spelunca un interviu cu
descoperitorii, din care am preluat
cîteva dialoguri.
 În afara existenþei picturilor, ce
alte elemente sînt în atenþia cercetãrii ºtiinþifice?
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Chauvet
Éliette DESCHAMPS: Simþi prezenþa spiritelor. Este indescriptibil.
Tu îþi spui Eu nu cred în spirite!,
dar ele sînt prezente peste tot.
n
Traducere de Viorel LASCU

trãsãturi ºi semne tectiforme, care
sînt de o excepþionalã varietate
pentru arta parietalã. Cînd am descoperit picturile, am observat foarte
repede cã ceva nu-i în regulã aici,
erau animale care n-au fost niciodatã
reprezentate în preistorie sau foarte
rar. Am crezut pe moment cã este o
glumã. Hiena este numai la a doua
descoperire, pantera pentru prima
datã, de asemenea ºi bufniþa. În ceea
ce priveºte rinocerii sînt patruzeci în
peºtera Chauvet, pe cînd în toatã
Europa, pînã în prezent nu se cunosc
decît vreo douãzeci. Inevitabil au
fost gãsiþi mamuþi, mufloni, bouri ºi
cai. Am fãcut un recensãmînt care
va fi publicat.
 Ce crezi despre o comparaþie cu
peºtera Lascaux?
J.M. Chauvet: Este totalmente
diferitã, este complementarã, contextul speologic este mult mai
grandios decît Lascaux, dar Lascaux
rãmîne Lascaux ºi va fi mereu
Lascaux
 Ce aþi simþit personal în faþa
acestor picturi?
Daniel ANDRÉ: Este cea mai mare
trãire emoþionalã pe care am avut-o
în speologie. Cînd am descoperit
galeria Lionnes, am strigat ca un
isteric.
J.M. Chauvet: Eºti imediat în relaþie
cu oamenii care au fost înaintea ta
pe aceste locuri.
Michel CHABAUN: Niciodatã nu
am mai simþit ceva asemãnãtor. Am
plîns.
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Supranumitã Capela Sixtinã a
preistoriei, peºtera Lascaux a
fost descoperitã în septembrie
1940 de un grup de patru tineri
care-ºi cãutau cîinele dispãrut
într-o vizuinã. Dupã un scurt
tîrîº ºi coborîrea unei sãritori de
ºapte metri, îºi descoperã cîinele
dar ºi celebra frizã a peºterii.
Realizatã în negru, roºu, maro ºi
galben, friza reprezintã animale
din perioada glaciarã. Cai, bizoni,
cerbi, reni ºi animale fantastice
sînt reprezentate în miºcare sau
avînd semne rituale, unele din ele
în mãrime naturalã sau chiar mai
mari.
Amenajatã pentru vizitatori,
peºtera ajunsese în douãzeci de
ani de la descoperire într-o fazã
criticã de degradare. Numai intervenþia promptã a specialiºtilor a

putut salva picturile. Astãzi o
copie identicã a peºterii este
amenajatã pentru vizitatori în
imediata apropriere, originalul
putînd fi vizitat numai de specialiºti ºi asta numai pe baza unei
programãri foarte riguroase.
În România, pe 28 iulie 1978,
Mihai CODESCU (fãcînd explorãri împreunã cu colegii sãi de la
Clubul de Speologie Emil Racoviþã din Bucureºti) descoperã în
Peºtera din Cariera Cuciulat cele
mai vechi picturi rupestre din
România: figura evidentã a unui
cal alãturi de care apare figura
mai ºtersã a unei feline, o siluetã
umanã stilizatã ºi forma unei
pãsãri. (Buletinul CSER Bucureºti nr. 8/1983 editat de Casa de
Culturã a Studenþilor Grigore
Preoteasa din Bucureºti.)
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Vântului

de ani de la descoperirea

Peºterii Vântului
Vári LÁSZLÓ  Clubul Speologilor Amatori Cluj Napoca

Î

ntâmplarea a fãcut sã mã nasc
în apropierea Institutului de
Speologie din Cluj. În copilãrie
aceastã apropiere se materializa prin
a bulgãri bustul profesorului Emil
Racoviþã, care vegheazã ºi astãzi
intrarea institutului. Totodatã,
pentru noi, copiii din zonã, era o
mare enigmã obiectul pe care fondatorul institutului îl þinea în mânã.
Eram în clasa a treia când pe afiºul
din faþa institutului a apãrut un
fotomontaj reprezentând lupta pe
care membrii Clubului Speologilor
Amatori (CSA) ºi ai Institutului de
Speologie o duceau pentru cucerirea
Peºterii Vântului. Din ziua aceea, în
drumul meu cãtre ºcoalã, fãceam un
mic popas în faþa panoului respectiv.
Pentru mintea mea de bãieþandru,
pozele arãtau o luptã asprã, dusã în
condiþii vitrege, unde pericolul
trebuia înfrânt în fiecare clipã. Aceste
gânduri au fost consolidate ºi de tata,
când l-am întrebat dacã aº fi capabil
sã parcurg o bucatã din peºterã.
Þin minte, era prin anii 70, când am
ajuns prima datã în Padiº. Acolo am
vãzut pentru prima oarã în viaþã un
pârâu care intra ºi ieºea din
pãmânt. În tura aceea, fãcutã cu
familia, cea mai mare pedeapsã a
fost interdicþia pentru copii de a
vizita peºteri. Poate cã, reacþia în
subconºtient, la aceastã interdicþie, a
fãcut sã simt o atracþie ºi mai puternicã spre lumea subteranã.
În 1978, tot la Padiº, m-am întâlnit
cu niºte oameni deschiºi la suflet ºi
sãritori, indiferent cu ce problemã îi
deranjai. Spre sfârºitul sãptãmânii,
am aflat cã, de fapt, cei cu care
m-am împrietenit sunt membrii
clubului care cerceteazã Peºtera

SPEOMOND  2 97

Vântului. Primind informaþiile
necesare, în sãptãmâna urmãtoare,
m-am înscris în CSA. Aici am reuºit
sã dezleg enigma obiectului necunoscut, care s-a dovedit a fi un
craniu de Ursus spelaeus. Peste
douã sãptãmâni am ajuns ºi în
peºtera mult visatã. Dupã o turã, în
care am parcurs galerii largi ºi sãli
imense, am întrebat un coleg despre
posibilitãþile de a mai gãsi ceva nou
în interior. El mi-a rãspuns râzând:
Copile, ºi nepotul tãu va mai avea
aici de lucru!
Ani de zile ne-am lansat cu prietenii
în cãutarea noilor galerii, dar nu nea fost dat sã gãsim ceva. În acest
timp, colegii din club mai ciupeau
câte un pic din inima muntelui. Am
ajuns astfel în 1989, când o echipã,
de la clubul Myotis din Budapesta,
ne-a solicitat o vizitã în peºterã.
Fiind vorba de oameni cu experienþã, aceºtia au solicitat o turã
dificilã ºi lungã. Împreunã cu prietenii, am ales un traseu destul de
lung ºi complicat, incluzând ºi
Marile Meandre, de unde prin gale-

ria 7 Noiembrie trebuia sã facem
joncþiunea cu etajul I. Cunoscând
cel mai bine porþiunea amintitã,
eram conducãtorul unui ºir indian de
14 persoane. Întâmplarea a fãcut sã
uit sã iau o curbã la dreapta ºi sã
mã trezesc rãtãcit undeva în labirint.
Am comandat un popas forþat ºi mam întors sã caut curba cu pricina.
În rãstimpul cât am fost plecat,
colegii de club au zãrit o umbrã
dubioasã undeva pe tavan. Neavând
altceva de lucru, s-au cocoþat pânã
sus. Umbra s-a dovedit a fi o galerie
de legãturã cãtre o porþiune necunoscutã a etajului III
Studiind harta Peºterii Vântului ºi
datele rezultate din cartarea acesteia,
câþiva din club ne-am propus sã
organizãm ºi sã coordonãm recartarea peºterii; acþiune necesarã
datoritã diferenþei dintre sistemele
dupã care s-a realizat harta. Am
început acþiunea în 1996, dar dupã
douã-trei ieºiri, mi-am adus aminte
de spusele fostului meu coleg:
Copile, ºi nepotul tãu va mai avea
aici de lucru! 
n

Foto A. Szuhai
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CS Lipova

Aniversare
1976-1996
Walter DONIC  Preºedinte CSL

C

lubul s-a înfiinþat în anul
1976. În decursul anului în
cadrul clubului au activat 34
de membri ºi simpatizanþi. Au fost
explorate, cartate ºi inventariate
peste 500 de cavitãþi, în 176 de
ieºiri. Au fost descoperite în premierã 223 de cavitãþi ce însumeazã
circa 8700m galerii ºi sãli ºi denivelãri de peste 1600m (escaladaþi
600m de hornuri, coborîþi peste
1000m de puþuri ºi avene). Cavitãþile se aflã în 23 de zone ºi bazine
hidrografice rãspîndite pe întreg
teritoriul þãrii, din Dobrogea în
Moldova, din Munþii Banatului în
Munþii Apuseni. Douã ture au fost
efectuate de club în peºterile în
gresie din Alpii Saxoniei.
Cele mai importante zone explorate
de CSL sînt: Valea Galbenei, cu 57
de cavitãþi descoperite, Valea Luncºoarei, Platoul Padiº, Valea Bulbuci
Valea Posaga, Valea Sighiºtel ºi
Valea Mureºului. În subteran au fost
descoperite ºi vestigii arheologice 
urme ale locuitorilor cavernelor ca:
vetre de foc, unelte de piatrã, fragmente de ceramicã neoliticã ºi
paleoliticã, fragmente osteologice
etc. Majoritatea lor se aflã în Valea
Mureºului, Munþii Bihorului ºi
Dobrogea. Din pãcate cum în prezent se gãsesc foarte des ºi urme ale
lui HOMO SAPIENS contemporan,
trebuie pus un accent deosebit pe
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C LUBUL
S PEOLOGIC
L IPOVA
protecþia mediului carstic. Prin
demersurile întreprinse ºi cu concursul Institutului de Speologie
Emil Racoviþã din Bucureºti ºi
Cluj, a Agenþiei de Protecþia Mediului Arad, Comisiei Monumentelor
Naturii ºi Academiei Timiºoara au
fost puse sub ocrotire o serie de
peºteri din judeþul nostru ºi Munþii
Bihorului, peºteri explorate de CSL
ce se aflã în custodia clubului.
În cadrul competiþiilor naþionale
organizate de Federaþia Românã de
Speologie ºi Comisia Centralã de
Speologie Sportivã, individual sau
în echipã, membrii clubului au
obþinut ani la rînd locuri fruntaºe.
În cadrul explorãrilor au fost salvaþi
turiºti ºi speologi strãini accidentaþi.
Clubul colaboreazã cu Institutul de
Speologie, cluburi din þarã ºi de
peste hotare (Grupul Speologic
Saxonia, Grupul de Explorãri Speologice Turingia ºi din Republica
Cehã).
În anul 1988 s-a organizat de cãtre
CSL întîlnirea internaþionalã Bihor
88, cu participarea a 7 cluburi din
þarã ºi strãinãtate. Pe plan local s-au
organizat simpozioane pentru prezentarea mediului carstic, în special
pentru tineret, protecþia mediului
carstic, expoziþii foto, diasoane,
colocvii, publicare de articole de

specialitate în publicaþii ºi presã
(presa judeþeanã, Spelunca, Speotelex, Studii ºi cercetãri speologice,
Der Höhlenforscher, Ardealul Speologic, Buletinul informativ al
Comisiei Centrale de Speologie).
Toate aceste acþiuni enumerate
lapidar au necesitat eforturi deosebite, multã pasiune ºi sacrificii,
cunoscute prea puþin lipovenilor dar
recunoscute pe plan naþional (aportul adus la întocmirea inventarului ºi
cadastrului speologic naþional) ºi
internaþional. Deºi afiliat Federaþiei
Române de Speologie ºi membru al
Societãþii Române de Speologie ºi
Carstologie, cum Legea sponsorizãrii funcþioneazã aºa de bine, iar
salariile sînt aºa cum sînt este
nevoie de multã pasiune pentru ca
aceastã activitate sã fie continuatã,
în special de grupa actualã de juniori
a clubului. Pe aceastã cale facem un
apel tineretului de a ieºi din cotidianul incolor ºi sã înfrunte munþii ºi
lumea necunoscutã a subteranului.
Cine este o datã inoculat rãmîne
fidel munþilor pe viaþã!
n
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Expediþii

SPEO.EXE
Rubricã dedicatã expediþiilor speologice

Babugan 97
La un an dupã prima expediþie
româneascã în carstul tropical chinez, speologii români participã la o
expediþie în Crimeea, în perioada 25
aprilie-10 mai, unde, la invitaþia
speologilor ucrainieni, vor explora
cele mai mari peºteri ºi avene din
aceastã zonã, cunoscute ca avînd
peste -500 metri adîncime ºi 20 km
lungime. Totodatã se vor face cercetãri ºi explorãri în cele mai mari
labirinturi subterane din lume,
dezvoltate în gipsuri, cu lungimi
cumulate de pînã la 200 km. Analizele chimice ale apelor, trasãrile ºi
cercetãrile hidrospeologice, fac ca
durata ºederii speologilor pe cel mai
înalt platou din Crimeea, vîrful
Roman-Kosh, sã fie de o lunã de
zile.
Expediþia Babugan 97 este alcãtuitã din speologi de la cluburi din
Arad, Bucureºti ºi Oradea.
Profitînd de prezenþa lor în Ukraina,
o echipã de patru speologi va participa la Campionatul ukrainian de
speologie, ce va avea loc la Charkov, în perioada 05-09 mai.
Mediatizarea acþiunii se va face prin
intermediul PRO TV Canal 37 ºi a
presei ºi posturilor de radio din
importante oraºe ale þãrii, ca: Oradea, Cluj, Braºov, Bucureºti, Arad,
Timiºoara. Se va face un film de
prezentare a acþiunii.
Vom reveni cu amãnunte despre
aceastã expediþie în urmãtorul
numãr al revistei.
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-1000
Federaþia Românã de Speologie a
primit din partea ARSIP (Association pour la Recherche Spéléologique Internationale à la Pierre Saint
Martin), prin bunãvoinþa domnului
JF Godart, aprobarea de a efectua o
expediþie în celebrul aven Pierre
Saint-Martin, din Munþii Pirinei,
Franþa.
Scopul expediþiei este pur sportiv,
mai exact de a depãºi cota de -1.000
de metri.
Din pãcate, pentru a realiza acest
lucru speologii români nu au la
dispoziþie decît cinci zile, în perioada 16-20 august. Intrarea în marele
sistem se va face prin avenul Tête
Sauvage, distanþa care va trebui parcursã fiind de aproximativ 9.500 m,
pe o denivelare a de 1.171 m. Întregul traseu este presãrat cu nenumãrate dificultãþi. Dupã puþurile de la
intrare (circa -400 m) urmeazã un
parcurs acvatic, apoi lacul de la
Tunelul Vîntului, lung de 50 m.
Dupã lac urmeazã cîteva sãli de mari
dimensiuni  în care singura problemã este orientarea  ce culmineazã
cu Sala Verna. Din aceastã enormã
salã trebuie fãcutã o escaladã, nu
prea dificilã, dupã care vor fi coborîte puþurile din PSM aval.
Tot acest traseu va fi parcurs de o
singurã echipã, care va fi nevoitã sãºi petreacã cel puþin o noapte într-un
bivuac. Sarcina echipãrii ºi dezechipãrii va cãdea în sarcina altor
douã echipe.

La ora la care sînt scrise aceste
rînduri nu s-a stabilit încã componenþa echipelor ce vor efectua
aceastã dificilã încercare. Înainte de
a se confrunta cu dificultãþile din
Pierre Saint-Martin, speologii români vor trebui sã rezolve o altã
problemã mult mai dificilã: cea
financiarã.
Dacã aceastã probã de foc pentru
speologii români va fi încununatã de
succes, ea va face obiectul unui
amplu articol în viitorul numãr al
revistei, preconizat sã aparã la
sfîrºitul acestui an.

Denivelarea totalã a Avenului
Pierre Saint-Martin este de
1342 m, aceasta plasîndu-l pe
locul al 13-lea în lume.
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Info Speo

Video
Federaþia Românã de Speologie prin
Comisia Audio-Vizual, oferã spre
vînzare cluburilor ºi asociaþiilor
speologice, precum ºi persoanelor
fizice interesate, douã casete video
cu imagini din activitatea FRS
(parcurs de mari peºteri, canioane,
stagii TSA) ºi imagini de la prima
expediþie româneascã în China,
Liupanshui-Panxian 96.
Casetele se pot achiziþiona la preþul
de:
 caseta FRS ......... 30.000 lei;
 caseta China ...... 35.000 lei.
Relaþii suplimentare la Lucian Buºu
tel: 059-146.333.
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Congres U.I.S.
 În perioada 06-10.08.1997 va avea
loc la Chaux-de-Fonds, Elveþia,
Festivalul SPELEMEDIA, festival
multi-media. Acest festival îºi
propune sã reuneascã ºi sã recompenseze cele mai bune realizãri
fotografice ºi audiovizuale dedicate
speologiei ºi mediului subteran. Îºi
propune, de asemenea, sã prezinte
participanþilor un ansamblu de fotografii ºi programe de înalt nivel,
reprezentînd speologia actualã, felul
în care aceasta evoluazã, tehnicile ei,
descoperirile ºi universul subteran.
 În acelaºi loc dar în perioada 1017.08.1997, se va derula al 12-lea
Congres Internaþional de Speologie,
avînd în program: conferinþe, un
colocviu de hidrologie, simpozioane
de antropo-paleonto-speologie ºi
speologia în mine.
Simpozioanele vor fi compuse din
comunicãri, postere, mese rotunde,
expoziþii, demonstraþii etc. Ele vor
permite oamenilor de ºtiinþã ºi
speologilor interesaþi schimburi de
idei ºi stabilirea de contacte.
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Clasificarea peºterilor
În urma unei ºedinþe a corpului de
monitori al ªcolii Române de Speologie s-a ajuns la urmãtoarea
clasificare a peºterilor în funcþie de
gradul lor de dificultate:
Gradul I
Peºteri amenajate turistic.
Gradul II
Peºteri orizontale sau în pantã, cu
strîmtori, tîrîºuri, ramonaje ºi\sau
traverseuri dar care nu necesitã
echipament special. Aceste peºteri
pot avea cursuri de apã lente ºi de
micã adîncime, dar sã nu existe
pericolul de cãdere în apã sau de
inundare la viiturã.
Gradul III
Peºteri sau avene la care suma
verticalelor este de ordinul zecilor
de metri ºi necesitã echipamentul ºi
cunoaºterea tehnicilor TSA (Tehnica
Speologiei Alpine). Pot fi active, dar
sã nu existe pericolul de cãdere în
apã sau de sifonare (inundare a unei
porþiuni de peºterã) la viiturã. De
asemenea, pot avea traverseuri ºi/
sau sãritori pozitive (ce trebuie
urcate), dar acestea din urmã sã nu
necesite echipament de escaladã,
deci pot fi urcate la liber în condiþii
de securitate.

Tehnica Speologiei Alpine
Amaraje naturale

 Copacii de la intrarea în cavitãþi.
Nu se vor utiliza decît copacii sãnãtoºi ºi bine ancoraþi în teren, cu un
diametru al trunchiului de ordinul
zecilor de centimetri.
Amarajul se va dubla ca în figura
alãturatã, bucla dintre noduri fiind
cît mai micã.
 Stalagmite sau colþuri de stîncã
O fracþionare ca cea din fig. 2, poate
crea surprize, în special la urcare,
din cauza vibraþiilor rezultate din
efectul de yo-yo. Bucla de coardã
sau chinga folositã la amarare se
poate sãlta peste vîrful formaþiunii
(fig.3), carabiniera culiseazã pe
buclã ºi rezultã o cãdere în coardã
(fig. 4).
Pentru a evita o astfel de situaþie
bucla trebuie înfãºuratã în jurul
amarajului ca în fig. 5.

GRADUL IV
Peºteri sau avene care au suma
verticalelor de ordinul sutelor de
metri ºi/sau active, existînd pericolul de sifonare, cursul de apã fiind
periculos ºi neputînd fi evitat 
cunoaºterea înotului fiind obligatorie  ºi/sau cu verticale pozitive,
ce necesitã echipament de escaladã.
În acestã categorie intrã ºi peºterile
foarte lungi, pentru a cãror parcurgere este nevoie de unul sau mai
multe bivuacuri.
GRADUL V
Peºteri total sau parþial inundate,
pentru parcurgerea cãrora echipamentul ºi tehnicile de scufundare
sînt indispensabile.
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IN MEMORIAM

Mircea Nedopaca
1938-1996

S

ologi amatori din Brad ºi
Criºcior, cu care pune bazele
Clubului de Speologie Zarand din Brad.

Copilãria ºi adolescenþa le
petrece la Meriºor-Bãniþa
hoinãrind pe cleanþurile ce
dau locului o frumuseþe aparte, rãmînînd de aici cu
dragostea de munte ºi pietre,
pe care mai tîrziu ºi-o transformã în profesiune.

Deºi a activat preponderent
în Munþii Metaliferi, într-un
carst mai modest, Clubul
Zarand va fi mereu printre
primele zece din þarã, datoritã activitãþii de sistematizare a cadastrului peºterilor
ºi a studiilor de mineralogie
a carstului pe care Mircea
Nedopaca le-a fãcut cu competenþã ºi pasiune.

-a nãscut undeva
dincolo, de unde
românii au plecat în
bejenie, fugind de binele
promis.

Dupã absolvirea ªcolii tehnice de geologie de la ªtei va
lucra la Întreprinderea Minierã Barza, unde va dovedi
mult profesionalism.
La începutul anilor 70 strînge în jurul sãu cîþiva spe-
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Greutãþile vieþii, care nu l-au
ocolit, le-a înfruntat cu dîrzenie. Chiar ºi diagnosticul
l-a primit cu resemnare ºi o
speranþã. Dar nu a fost sã fie
aºa!

Cînd ne aflam la Bãile Herculane, SpeoSport ºi al II-lea
Congres Naþional de Speologie, la Cluj pleca dintre
noi, incredibil de repede,
Mircea Nedopaca.
Bradul, care i-a oferit neastîmpãrul unei vieþi pline de
cãutãri profesionale în lumea
mineralelor ºi interesante
explorãri speologice, îi rezervã azi liniºtea.
Dumnezeu sã-l odihneascã!

Colegii de la
Speo Grup Zarand Brad
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