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Andrei POSMOªANU  Focul Viu Bucureºti

D

e parcã fotografiile n-ar fi
suficient de elocvente, voi
spune explicit ce-ºi doreºte
acest articol.
În primul rînd vrea sã atragã atenþia
celor ce se ocupã cu administrarea
peºterilor turistice, asupra modului în
care sînt trataþi speologii ce viziteazã o
astfel de peºterã. (E vorba de speologii
ce pot dovedi cu o legitimaþie cã
practicã aceastã activitate.) Eu unul
gãsesc normal ca un speolog, care în
cursul activitãþii sale  ce se mãsoarã în
ani, sau chiar zeci de ani  cheltuieºte
o micã avere pe echipament, deplasãri,
instruire º.a.m.d., sã beneficieze de un

tarif redus. Ar reprezenta un mic semn
de respect faþã de cineva a cãrui activitate  explorare, cartare, publicare,
imagine  înseamnã o propagandã
fãcutã speologiei ºi implicit speoturismului.
Cred cã este evident cã mã refer la
peºterile din România.
ªi ceferiºtii beneficiazã de reducere
cînd merg cu trenul, de ce sã nu beneficieze ºi speologii, amatori sau profesioniºti, de ceva similar cînd intrã întro peºterã turisticã.
În Franþa se practicã acest lucru, la
fel ºi în Ungaria, de exemplu la peºterile turistice din Budapesta.
În al doilea rînd ar fi o problemã la
fel de supãrãtoare dacã nu chiar revoltãtoare, ºi anume modul în care sînt
trataþi turiºtii strãini. O tarã din vremuri
deloc apuse face ca turistul strãin sã fie
privit ca un individ ce trebuie stors de
bani, acesta fãcîndu-se vinovat cã are
un venit mult mai mare decît un român
oropsit.

Nu cu mult timp în urmã am fost cu
niºte prieteni francezi sã vizitãm
Peºtera Urºilor. La casa de bilete am
avut neplãcuta surprizã ca acestora sã li
se cearã o taxã de cinci ori mai mare. ªi
mai neplãcut a fost la ieºire cînd
aceºtia, mi-au cerut explicaþii ºi nu
pentru cã n-ar fi avut cu ce sã plãteascã,
dar erau intrigaþi. Este normal ºi logic
ca un strãin sã plãteascã mai mult dacã
ghidajul se face într-o limbã internaþionalã, în caz contrar avem de-a face
cu o escrocherie (dacã cuvîntul este
prea aspru a se citi gãinãrie).
Mã întreb cum ar reacþiona turistul
român aflat în vizitã într-o altã þarã,
cînd la hotel, în cazul nostru la intrarea
în peºterã, i s-ar cere sã plãteascã mai
mult!?
Înainte de încheiere semnalez un
fapt îmbucurãtor: la peºtera menþionatã
mai sus lucrurile au revenit la normal în
ceea ce-i priveºte pe turiºtii strãini. Mai
rãmîne ca acest semn de civilizaþie sã
fie fãcut ºi în direcþia speologilor.
n

Tarifele de la intrarea în Grotte DOsselle ºi în Peºtera Poarta lui Ioanel. (Q.E.D.)
Foto Andrei Posmoºanu
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Din nou un
nou record
mondial de
denivelare
O expediþie polonezã a reuºit
joncþionarea peºterii denumite
PL-2 cu sistemul Lamprechtsofen
(masivul Leoganger Steinberge,
din Alpii Calcaroºi de Nord ai
Austriei) pe 19 august 1998.
Expediþia a avut ca scop explorarea peºterii Vogelschacht, peºterã ce face parte din sistemul
Lamprechtsofen din 1995. Au fost
descoperite galerii ºi puþuri totalizînd mai mult de 1000m. Explorarea acestora a condus la joncþionarea cu PL-2, la cota -400,
Lamprechtsofen devenind astfel
cea mai profundã peºterã din
lume. Ca mai de fiecare datã expediþia a fost condusã de Andrzej
Ciszewski, cel care descrie cum
s-au desfãºurat evenimentele.
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P

e data de 18.08.1998, continuînd explorarea unei serii de
galerii ce îºi aveau originea în
Sala Deszczu (Sala Ploii), Vogelschacht
(parte a sistemului Lamprechtsofen), un
grup de speologi polonezi reuºesc
joncþionarea uneia dintre acestea cu
avenul PL-2. Aceastã joncþiune face ca
Lamprechtsofen sã ajungã în capul listei
celor mai profunde peºterii din lume.
Denivelarea este acum de 1632 m.
Anul acesta expediþia a început 20 iulie,
mai devreme decît de obicei. Am vrut
ca numeroasa noastrã echipã (20 persoane) sã aibã cît mai mult timp la
dispoziþie. Ca de obicei ne-am împãrþit
în douã echipe. Ajunºi la faþa locului
am descoperit cã stratul de zãpadã era
mai mic ca niciodatã, ceea ce fãcea ca
ºansele noastre într-o explorare efectivã
sã creascã. Am luat hotãrîrea ca anul
acesta sã nu explorãm PL-2, ci sã
atacãm Sala Ploii, sectorul cel mai
sudic al peºterii Vogelschacht. Avînd
încã vie în amintire experienþa din anul
precedent ne-am echipat cu costume de
neopren, pentru cazul în care am fi fost
nevoiþi sã escaladãm vreo cascadã. Din
fericire n-a fost nevoie sã le folosim
datoritã nivelului coborît al stratului de
zãpadã. Imediat dupã instalarea taberei

în Vogelschacht echipa 1 urcã primii
60 m în Sala Ploii. De aici în colo
urcarea se face aproape numai pe
verticalã. În cursul urmãtoarei tabere,
dupã o succesiune de traversãri ºi
coborîri, am ajuns în capul unei cascade
care cãdea în salã.
Luînd în considerare cercetãrile
anterioare aveam motive sã credem cã
ne aflam la doar 30-60 m de PL-2. Dupã
o scurtã perioadã de euforie situaþia a
început sã se complice. Galeria ce
însoþeºte rîul subteran se terminã într-o
micã salã, de unde o fereastrã, pe care
aveam sã o descoperim mai tîrziu,
conduce într-un sistem de galerii ºi
meandre care cotesc spre NE, dar care
dupã 150 m revin pe direcþia S. Acest
pasaj se dezvoltase pe o diaclazã. Ne
puteam aºtepta ca aceastã galerie sã
dreneze apele din zona aflatã la V de
pereþii din Kuchelhorn ºi Birnhorn, zonã
în care pînã acum nu fuseserã descoperite peºteri importante.
Dupã cîteva zile avea sã fim cuprinºi iarãºi de o stare de euforie:
pasajul debuºeazã într-un puþ. Localizarea ºi profunzimea acestuia sugereazã
cã ar putea fi ultimul puþ din PL-2, puþ
neexplorat în întegime. Dupã o coborîre
de 150 m am atins baza puþului ºi am
avut confirmarea faptului cã eram în
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PL-2. Dar speranþele noastre de a
continua explorarea nu au fost distruse,
pentru cã dupã ce am mai coborît 20 m
am descoperit o fereastrã cu concreþiuni
de aragonit, despre care se ºtie cã se
formeazã acolo unde existã curent de
aer. Am fãcut o traversare pentru a
ajunge la fereastrã, iar dincolo de ea am
gãsit mai multe scurte galerii despãrþite
între ele de puþuri adînci. În capul unuia
dintre puþuri echipa de explorare a
rãmas fãrã echipament.
Pe 18 august Wojciech Czesak ºi
Tomasz Fiodorowicz au coborît puþul,
pe care, la înapoiere, au gãsit un spit,
ceea ce i-a fãcut sã creadã cã sînt din
nou în Vogelschacht. Ziua urmãtoare
Jan Kucmierz ºi Anna Przenioslo au
cartat Studnia Urodzinowa (Birthday
Pitch, -150 m), dupã care au coborît
puþul explorat de echipa anterioarã.
Printr-o fereastrã, situatã undeva în
peretele puþului au ajuns în Big Galleries din PL-2. ªi astfel, mai în glumã
mai în serios, am avut nevoie de cîþiva
zeci de metri de rocã pentru a explora
1200 m de galerii, hornuri ºi puþuri.
Înainte ca expediþia noastrã sã ia
sfîrºit am atacat ºi intrarea unei peºteri
situatã 15 m mai sus decît PL-2. Am
coborît pînã la -40, fiind foarte aproape
de PL-2. Dar mult mai important pentru
noi este cã am putut intra în CL-3,
situatã cu 70m mai sus decît PL-2. Aici
am coborît pînã la -60 unde ne-am oprit
din lipsã de timp, însã zona în care am
ajuns va fi foarte greu de explorat fãrã
explozibil. (Pînã acum nu am folosit
explozibil în explorãrile din Lamprechtsofen.)
Dupã aceastã joncþiune toatã lumea
a fost cît se poate de bucuroasã ºi
optimistã ºi cred cã într-un viitor foarte
apropiat vom reuºi urmãtoarea joncþiune.
n

Aceastã performanþã reprezintã
încununarea a 24 de ani de explorãri
în Masivul Leoganger Steinberge.
Cei mai importanþi paºi fãcuþi de
speologii polonezi în sistemul Lamprechtsofen au fost:
 1979  atingerea cotei de 1022 m
în urma unei escalade fãcute în
zona intrãrii;
 1990  joncþionarea N-132 cu
Lamprechtsofen, sistemul devnind
astfel traversarea cu cea mai mare
denivelare (1484 m);
 1995  joncþionarea Vogelschacht
cu Lamprechtsofen, locul II în clasamentul denivelãrilor (1532 m);
 1998  joncþionarea PL-2 cu Lamprechtsofen, locul I în clasamentul
mondial.

Intrarea aval în sistemul
Lamprechtsofen.

Fotografii de Stanislaw Kotarba.
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În cãutarea celei mai adânci
peºteri din lume

O

mul cautã unde-i mai bine iar
speologul unde-i mai adânc.
Nenumãratele greutãþi întâmpinate în Caucaz au convins mulþi
speologi sã-ºi încerce norocul ºi în alte
regiuni carstice. Cu un an ºi jumãtate în
urmã, o echipã ucraineano-rusã a avut
ºansa organizãrii unei expediþii speologice în Alpii Italieni. Dupã multe
discuþii ºi formalitãþi organizatorice a
luat în sfârºit startul proiectul KANIN2000  denumire datoratã fie anului
pânã la care se va prelungi proiectul, fie
adâncimii la care se doreºte sã se
ajungã, sau amândoura.

Masivul Kanin
Dintre toþi munþii în care s-au fãcut
cercetãri în ultima vreme, masivul
Kanin din Alpii Italieni oferã posibilitatea descoperirii unor peºteri care sã
egaleze s-au sã întreacã recordul de
adâncime existent. La graniþa dintre
Slovenia ºi Italia speologii sloveni ºi
italieni au descoperit mai multe peºteri,
trei dintre acestea depãºind 1000 m
adâncime. Cercetãrile geologice dovedesc cã potenþialul de adâncime este de
2000 m, cu 400 m mai mult decât vechiul record, fapt care a adus aici o serie
de expediþii din lumea întreagã. Din
acest motiv Uniunea Slovacã de Speologie a decis ca explorãrile sã fie
rezervate membrilor sãi. Dar, datoritã
strânselor relaþii de prietenie dintre
federaþiile, slovacã ºi ucraineanã,
proiectul Kanin-2000 a putut demara.
Primele douã expediþii, din vara ºi
iarna lui 96 au permis familiarizarea
speologilor cu peºterile deja existente ºi
au demonstrat seriozitatea ºi înalta
pregãtire tehnicã a speologilor ucraineni. Colegii sloveni le-au dat mânã
liberã sã continue explorarea unor
peºteri ºi deci, permisiunea unor expediþii viitoare. Acum, colaborarea lor
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este foarte strânsã, din dorinþa de a
realiza lucruri mari cu forþe slave.
La ultima expediþie, a III-a, au luat
parte peste 18 speologi din Kiev, Poltova
ºi Moscova. Misiunea lor a fost sã
prelungeascã douã din cele mai neprietenoase peºteri din masiv: Skalarjevo
Brezno (-911 m) ºi Ceki-2 (-1370 m).

Skalarjevo Brezno  mia
incompletã
Curentul de aer foarte puternic din
aceastã peºterã, curent ce se simte
printre stâncile prãbiºite din final,
demonstreazã foarte clar existenþa unei
continuãri. Dar, datoritã posibilitãþilor
mari de inundare ale unor porþiuni de pe
parcursul peºterii, lucrul în perioada de
varã este imposibil. Din acest motiv
eforturile expediþiei au fost concentrate
spre o mare galerie orizontalã, la cota
-300, care rãmãsese necercetatã. Prima
echipã, compusã din doi bãieþi ºi douã
fete, a avut misiunea de a face unele
cercetãri preliminarii.
ªeful expediþiei, Oleg Klimchouk,
povesteºte:
Depãrtându-mã de coardã strig
«liber» ºi mai fac câþiva paºi pentru a
mã feri de stropii de apã. Dupã câteva
minute de mers pe o galerie uscatã ºi
largã pereþii se aproprie la 25-30 cm.
Îmi dau jos hamul ºi-i aºtept pe colegii
mei; pânã acum acesta era finalul
galeriei. Ce i-a oprit pe cei de dinainte?
Diaclaza e foarte îngustã ºi înaltã de 2530 m. Problema era sã-þi dai seama care
este nivelul optim la care vei putea
înainta cel mai mult. Dupã mai multe
ore de cãþãrare liberã depãºim câteva
puncte critice spãrgând cu ciocanul,
ajungând astfel într-o galerie mai largã.
Dupã 30 m se îngusteazã din nou. Sã fie
oare capãtul? Cãutãm continuarea la
alte nivele ºi în sfârºit apare o trecere
îngustã, dincolo de care se aude zgo-

motul puternic al apei. Dupã ultimele
lovituri de ciocan ne strecurãm prin
îngustimea meandrului ºi ajungem pe
platforma de dinaintea unui puþ.
Aºa a început explorarea. Peºtera se
nãºtea sub privirea noastrã, tot mai
adâncã, cu fiecare coborâre. Dupã o
serie de cascade de 25-30 m am ajuns în
capul unui puþ foarte strâmt, în care
piatra cãdea 5-6 s, fãrã sã atingã pereþii.
Adâncimea lui s-a dovedit a fi de
126 m, iar cea totalã de 560 m. La
fundul puþului, pe care l-am denumit
«Fratele mai mic», era o grãmadã de
prãbuºiri. Dând la o parte câteva pietre
am gãsit continuarea ºi, dupã vreo
10 m, pe o diaclazã înclinatã, am gãsit
urmãtorul puþ.
Din pãcate aici ni s-au terminat
corzile, însã spre norocul nostru partea
«veche» a peºterii a fost folositã ca
poligon salvaspeo ºi am gãsit acolo o
mulþime de echipament abandonat. Se
pare cã n-au mai avut nevoie de acesta.
În orice caz, le mulþumim frumos. Am
luat cam 200 m de coardã, bucle ºi 10
carabiniere. Cu ajutorul acestora am
reuºit sã coborâm pânã la -640. Dupã o
verticalã pe care cãdeau pietre doar
dacã te uitai la ele am dat de un puþ ce
pãrea sã aibã peste 100 m. Dar toate
resursele noastre de echipament erau
epuizate. Ziua urmãtoare trebuia sã ne
întâlnim cu restul echipei la tabãra de
bazã, la cabanã.
Cabana «Baveþ», barul «Elvis».
Bere, prieteni, rock n roll. În sfârºit
împreunã. Printre sticlele de bere ºi
schiþele galeriei nou descoperite, echipa
noastrã istovitã primeºte felicitãri.
Dimineaþa urmãtoare a început prin
împãrþirea echipamentelor ºi stabilirea
detaliilor întregii expediþii, incluzând ºi
peºtera Ceki-2. Vechea noastrã echipã,
întãritã de încã doi kieveni ºi doi
sloveni, înarmatã cu corzi ºi amaraje,
s-a îndreptat spre S. B. sã-ºi continue
5
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munca. Era încã zi când pregãtirile s-au
terminat. Eram din nou în peºterã.
Echipa de vârf avea patru oameni:
cei doi sloveni, una dintre fete ºi eu. Am
coborât repede pânã la capãtul echipãrii. Slovenii sunt foarte impresionaþi
ºi încep deja sã se felicite pentru
«-1000». Din pãcate s-au cam grãbit.
Dar deocamdatã totul e în regulã, avem
400 m de coardã ºi o grãmadã de amaraje. Începem coborârea în urmãtorul
puþ. Peretele este friabil ºi foarte
colþuros; terbuie mai multe amaraje ca
echiparea sã fie sigurã. Treptat pereþii
se depãrteazã ºi cobor în gol. Dupã vreo
70 m vãd o platformã pe care, nu fãrã
efort, reuºesc sã ajung ºi sã le strig
colegilor sã coboare. Ei vin încet,
oprindu-se din loc în loc ca sã schiþeze
conturul pereþilor. În aºteptarea lor cânt,
ca sã uit de singurãtate ºi pregãtesc
continuarea explorãrii. Cu cât se adânceºte, cu atât puþul devine mai larg,
pânã la 100 m diametru, ºi nici vorbã sã
se termine. Însã undeva jos se aude
zgomotul unei cascade.
Cobor încã 40 m ºi caut loc pentru
a planta un piton. Reuºesc cu greu sã
mã agãþ de perete, gãsesc o fisurã ºi ,
consternare! În acel loc era deja un
piton! Nu pricep cum se poate, aici n-a
mai fost nimeni! Într-o peºterã nouã nu
sunt pitoane! În cele din urmã înþeleg
crudul adevãr: bucuria noastrã de a
explora a luat sfârºit. Am joncþionat cu
partea cunoscutã a peºterii. La adâncimea de -780 m am dat într-un puþ
cunoscut ºi denumit spre ironia noastrã
«Dont worry, be happy».
Da, n-am avut norocul unui -1000 ºi
eram aºa de porniþi! Harta pe care o
primisem de la sloveni avea orientarea
greºit stabilitã, aºa cã ne-am fãcut iluzii
degeaba. Oricum, descoperirea noastrã
era destul de importantã. Am avut
nevoie de douã sãptãmâni sã dezechipãm ºi sã transportãm echipamentul
la tabãra de bazã, aflatã în apropriere de
intrarea în Ceki-2.

Ceki-2: Are prãpastia asta
fund?
Ceki-2 este peºtera cea mai adâncã din
Slovenia ºi în acelaºi timp una din cele
mai impresionante din lume. Puþuri
adânci se împletesc aici cu galerii
labirintice. Prima parte a peºterii,
predominant verticalã, este foarte
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neprietenoasã datoritã trecerilor foarte
înguste dintre puþuri; de asemenea,
unele verticale sunt atât de strâmte,
încât trecerea lor cu echipament T.S.A.
este o adevãratã problemã, iar transportul bananelor o adevãratã pacoste.
Partea inferioarã a peºterii se întinde pe
câþiva kilometrii ºi este strãbãtutã de un
puternic râu subteran. Aceastã parte se
trece pe deasupra, pe pereþi sau de-a
dreptul prin apã. Echiparea întregii
peºteri necesitã aproximativ 2500 m de
corzi, 250 de carabiniere, 200 de
amaraje ºi alte multe accesorii.
Peºtera a fost parcursã prima datã în
1992-1993 de o echipã italianã. Ea se
termina cu o salã cu o porþiune uscatã,
de unde apa intra printr-o puternicã
cascadã într-un puþ. Cele câteva încercãri ale italienilor de a-l coborî au fost
nereuºite. Era prea multã apã. În 1993
italienii au dezechipat complet peºtera
ºi de atunci nimeni n-a mai intrat în ea.
Acum, în 1997, echipa Kanin-2000
era hotãrâtã sã atace acel puþ.
Pânã la -1000 echiparea s-a fãcut
direct, fãrã folosirea unor tabere intermediare. Ultima bucatã, de la -840 la
-1020 a fost echipatã în mod strãlucit de
doi speologi ruºi, cãrora cu tot cu
întoarcerea la suprafaþã le-a luat 29 de
ore. Toate intrãrile în puþuri au fost
dublate, de aceea s-au folosit grupe de
susþinere, care din timp în timp aduceau
bananele cu echipament. Dificultatea
ridicatã a peºterii permitea transportarea unei singure banane de om,
maxim douã. Întregul echipament
rãmas a fost transportat la bivuacul de
la -900, de unde s-au desfãºurat toate
acþiunile urmãtoare. La toatã aceastã
muncã titanicã s-a primit un mare ajutor
din partea liderului primei echipe din
Ceki-2, italianul Roberto Antonini.

Atacul decisiv
Povesteºte acelaºi Oleg Klimchouk.
Tabãra noastrã subteranã, dimineaþa. Sau poate nu e dimineaþã, ci zi,
sau searã. Sub pãmânt nu prea conteazã; conteazã cã dormim de 10 ore ºi
cã ar fi timpul sã ne trezim. Ieri, în 18
ore, echipa noastrã internaþionalã,
ucraineano-ruso-italianã, s-a oprit la
-1300, la numai câteva ore de sfârºitul
peºterii. Acum suntem doar patru, cei
doi italieni, dupã o odihnã de patru ore
în tabãra de bazã, s-au întors afarã.
Coborâm plini de entuziasm, hotãrâþi sã

luãm de la peºterã cât mai mult, cât va
sta în puterile noastre.
Relativ repede, în 5 ore, am ajuns la
lacul «Terrano», mare, limpede, lung de
peste 100m ºi ocupând întreaga galerie.
Au fost necesari 130 m de coardã
pentru a-l putea depãºi. Dupã lac a
început partea cea mai periculoasã a
peºterii; 4-5 ore de ploaie la suprafaþã
sunt de ajuns pentru ca râul sã inunde
galeria pânã la tavan. Verificãm nivelul
apei dupã semnul pe care la-m lãsat ieri.
Scãzuse cu 0,5 m, lucru care ne-a
bucurat.
Mergem în continuare pe deasupra
apei, cãþãrându-ne la liber, lãsând doar
din loc în loc câte o mânã curentã. Iatã
ºi ultima porþiune uscatã, dupã descrierea fãcutã de Roberto. Din lateral
apare ºivoiul de apã, a cãrui forþã ne
uimeºte. Hotãrâm ca în continuare sã
meargã doar doi dintre noi, ceilalþi doi
urmând sã aºtepte întoarcerea acestora.
O felicitãm pe Lada, aceeaºi care a
explorat în S.B., pentru cã a ajuns cea
mai «adâncã» fatã din Slovenia ºi o
luãm de-a dreptul prin apã. Cascada s-a
fãcut repede auzitã datoritã zgomotului
înfiorãtor. Priveliºtea era grandioasã.
Ca sã ne spunem ceva unul altuia
trebuia sã ne strigãm în ureche. Însã
problema noastrã era cã trebuia sã
coborâm împreunã cu înspãimântãtoarele tone de apã. Încep sã înþeleg de
ce ne-a rãspuns Roberto cu «o sã vedeþi
voi» când l-am întrebat de ce n-a
coborât. Fixãm coarda în amarajele
fãcute de Roberto acum câþiva ani ºi ne
punem marea întrebare: cine coboarã
primul? Tragem la sorþi ºi ies eu. E
prima datã de când mergem împreunã,
eu ºi Denis, când nu ne putem înþelege.
Se vede treaba cã era ceva mai special.
Într-o poziþie incomodã, bat un spit
pentru a amara coarda în partea cea mai
slabã a cascadei. Apa mã loveºte cu
putere în cap ºi în spate. Simt pãmântul
sub picioare, mã trag cât pot într-o parte
ºi în sfârºit pot sã respir. Îi semnalizez
lui Denis cã poate sã coboare fãrã
probleme. De cobrât am coborât, dar
mai trebui sã ºi urcãm fãrã ca apa sã ne
sufoce.
Ne aflãm pe o platformã la 20 m de
baza puþului. Cascada se sparge de
bolovani umplând tot spaþiul de stropi
de apã, motiv pentru care nu putem sã
vedem nimic în jur. Va trebui sã cãutãm
cu mâinile, nu cu ochii. Continuãm pe
peretele opus torentului, cuprinºi de
7

febra explorãrii. Apa scade apoi se
pierde printre pietre. Bântuim cam
jumãtate de orã în aceastã salã morbidã
ºi mai coborâm circa 10 m. Ne oprim în
faþa unui tunel strâmt, lung de vreo 5 m,
din care vine înãbuºit zgomotul unei
cascade. Mã dezechipez ºi încerc sã
forþez strâmtoarea, dar degeaba; mã
înþepenesc. Dupã 40 min de chinuialã,
tras de picioare de Denis, reuºesc sã ies
afarã. E prea strâmt. E nevoie de
explozibil ºi din pãcate nu avem aºa
ceva la dispoziþie ºi nici n-avem din ce
sã improvizãm. Nu ne putem decide sã
ne întoarcem; ne chinuie gândul la
munca titanicã pe care au depus-o
douãzeci de oameni ca noi sã ajungem
aici. Hotãrât, Denis îºi dã jos salopeta
ºi neoprenul ºi vrea sã se avânte în
strâmtoare. Depãºirea acesteia dezbrãcat, ud ºi îngheþat e o adevãratã
sinucidere, mai ales dacã avem în
vedere cã este mai voluminos ca mine.
Mã decid sã mai încerc o datã.
Dezbrãcat, cu o lampã în mânã,
încep aceastã aventurã îngrozitoare.
Primii metri îi parcurg destul de uºor,
dar pereþii se aproprie tot mai mult ºi
sunt nevoit sã mã împing cu toate
forþele înainte. Expir adânc ºi mai
înaintez puþin, dar simt cã nu mai pot
inspira. Foarte concentrat încerc sã nu
intru în panicã; mã dau puþin înapoi ºi
îmi eliberez toracele. Cu capul în jos,
lipit de stâncã, îmi dau seama cã am
înaintat cam mult ºi nu voi putea sã mã
mai întorc. Pare ciudat, dar când am
realizat acest fapt am prins forþe noi.
Dorinþa de a supravieþui m-a împins
înainte, centimetru cu centimetru,
rãnindu-mã de colþurile stâncii. În cele

din urmã am reuºit sã mã strecor.
Urmeazã un puþ, pe care cobor la liber
cam 10 m, dupã care pereþii se depãrteazã ºi coborârea devine imposibilã.
Câþiva metri mai jos se vede fundul
puþului ºi continuarea.
Nu ºtiu cum am reuºit sã mã întorc,
ºtiu doar cã pe ultimii metri zãceam
întins ºi plângeam. Denis s-a chinuit sã
mã îmbrace ºi sã mã revigoreze. Eram
atât de istovit cã nu-l puteam ajuta cu
nimic. Ajungând la sãracii noºtri prieteni am primit tot ajutorul ce se cuvenea: ceai fierbinte, mâncare, odihnã sub
folia de supravieþuire, dupã care am
început urcarea spre tabãra de bazã de
la -900.
Dupã noi a coborât o altã echipã de
douã persoane, care a încercat zadarnic
sã lãrgeascã strâmtoarea cu ciocanul.
Fãrã explozibil nu se putea face nimic.
O altã echipã a coborât pentru a carta
porþiunea nou exploratã, care s-a dovedit a avea o denivelare de -60 m. Asta
situeazã peºtera Ceki-2 pe locul 11 în
lume, dar ceea ce este mai important e
cã peºtera nu s-a terminat ºi mai are
încã lucruri de dezvãluit.
Asta e, continuarea trebui lãsatã pe
anul viitor. Pânã una alta am mai
pierdut o groazã de vreme cu dezechiparea ºi evacuarea materialelor. Bineînþeles, noi am fi lãsat puþurile echipate
pânã anul urmãtor, însã echipamentul,
în majoritatea lui, era împrumutat ºi
trebuia înapoiat.

mult mai vitrege, dar dispare pericolul
viiturii. Expediþia din varã nu ºi-a
terminat misiunea, aºa cã se mai lucra
cu siguranþã în Ceki-2. Vreau sã le
mulþumesc din suflet atât speologilor
sloveni ºi italieni cât ºi echipei noastre
de susþinere pentru ajutorul dat, pentru
tot ce au fãcut pentru noi în Kanin.
P.S. Expediþia din iarna lui 1998, începutã de Anul Nou ºi continuatã încã
douã sãptãmâni, a avut drept scop forþarea finalului peºterii Skalarjevo Brezno,
dar din pãcate strãdaniile echipei ucraineano-ruso-italiane au fost zadarnice,
singura realizare fiind descoperirea unei
noi porþiuni verticale, paralelã cu cele
douã deja existente (inclusiv a impresionantului puþ Rolling Stones: -293 m).
Din nefericire , ambele încercãri de a
prelungi aceastã peºterã s-au soldat cu
eºecuri.
n

Traducere de Sacha OPRIªAN, C.S. Omega,
Cluj Napoca, dupã revista Lumea nr. 2 ºi
revista informativã a Asociaþiei Ucrainene de
Speologie.

Planuri de viitor
Explorarea în Kanin va continua chiar
la iarnã, deºi la exterior condiþiile sunt
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Vãrãºoaia
Paul DAMM  Z Oradea

O

mul a fost din totdeauna
predispus sã facã din proprie
iniþiativã niºte lucruri, de
care altminteri nu s-ar fi legat nici în
ruptul capului. Ce conteazã cã, imediat
dupã primii paºi timizi, marea majoritate a confraþilor noºtri în ale peºteritului, a fost etichetatã într-un fel sau
în altul? De altfel ce mai conteazã cã la
umbra Cortinei de Fier niºte indivizi
care au gãsit o peºterã, sau aven în
cazul de faþã, ºi-au construit acolo
propriul lor Gulag? Cãci dacã nu ai o
peºterã, þi-o sapi!
Operaþiunea, care în anumite cercuri
se cheamã derocare, decolmatare sau
scormonealã, are la bazã probabil niºte
motivaþii ciudate: chemarea necunoscutului sau plãcerea muncii fãcute
în zadar. Nu cred însã cã este cazul sã
ofer cititorilor un studiu ºtiinþific,
presãrat cu amãnunte ºocante, sau
consideraþii asupra celor mai recente
cuceriri din domeniu.
Eu mã voi mulþumi sã vã spun doar
cã pentru toate eforturile, suferinþele
dar ºi succesele noastre, trãite acolo,
este de vinã un singur om! Acest domn,
pe numele sãu Iancu Orãºeanu, dupã
niºte sfãtuiri, duse în cea mai mare
tainã cu Ghiþã Brijan, nu a precupeþit
efortul de a se furiºa pânã în Vãrãºoaia
ºi de a turna o gãleatã de zeamã fluorescentã în ponorul cel mai nordic de
acolo!
Era anul 1984 dupã Christos. Hodobana tocmai se terminase ºi toatã lumea
era în cãutarea noului Tãrâm al Fãgãduinþei. Este uºor de înþeles cã febra
ne-a cuprins pe toþi în aºteptarea
rezultatelor campaniei hidrogeologice.
ªi nu degeaba! Dupã numai 12 ore,
vijeliosul râu care trece printre cochetele case de vacanþã din Boga, semãna
panicã. Apa era VERDE.
Vestea s-a rãspândit ca fulgerul din
clipa în care informaþia a ajuns la
regretatul Paul Matos. ªtirea a fost
pomenitã la loc de cinste în urmãtorul
numãr al revistei sale Speotelex; din
care Pali, într-un mod pânã astãzi
neelucidat, reuºea sã scoatã trei numere
pe an!
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1985

Dupã o turã de recunoaºtere, care a avut
loc într-o zi de sãrbãtoare, Matos ºi Zoli
Kiss ajung la concluzia cã prin zãpada
de 2 m, cu tot 1 Mai-ul muncitoresc, nu
se zãreºte nimic. Vara trebuie aºteptatã.
Startul este reuºit. Se doarme la ªtei
în garsoniera lui Iancu, se povesteºte cu
Sanyi ºi Lajos Matyasi ºi echipa urcã la
Padiº într-un mod elegant, cu duba
sondorilor.
Din nefericire însã, Vãrãºoaia se
dovedeºte a fi inexpugnabilã. Sãpãm în
neºtire în tot felul de vãgãuni care suflã
în draci, dar probabil cã tocmai alergarea de la un obiectiv la altul, pentru
a gãsi varianta cea mai comodã, a sortit
eºecului aceastã promiþãtoare acþiune.
ªi gata! Entuziasmul dispare, iar
gaºca, conform normelor aflate în
vigoare, se sparge.

1986

Anul 1986 îl duce pe Pali Matos la
Poiana Horea, restul echipei optând
pentru Valea Cetãþilor. Astfel numai
pentru un final de tabãrã se mai populeazã Poiana Vãrãºoaia. Dar tot nimic
nu se iveºte. Într-un târziu, inspiraþia
urgenþei problemelor acumulate peste
ultima noapte a turei, mi-a condus paºii
spre partea superioarã a unei mici
poieni de pe versantul estic al Vârfului
Vãrãºoaia. Iar acolo, la marginea
poienii, un trunchi de brad putrezit
ieºea sub un unghi aberant din iarbã
Avenaºul, ascuns sfios sub acel dop,
avea sã primeascã numele de V5, sau
Faþa Muncelului dupã locul cu pricina.
Am decolmatat un pic pe la -5, iar la
-10 era deja clar cã gaura era diferitã de
tot ce a oferit pânã atunci zona. Gol de
distensie gravitaþionalã în pantã de 35°,
curs activ temporar (dar situat pe un
vârf de munte!) ºi primul curent de aer
absorbant din regiune.

1987

Am revenit la aven alãturi de Károly
Moréh ºi György Keser dupã o turã de
Valea Rea, unde am stat înþepenit în
Meandrul cu Tãiþei mai bine de un ceas;

ºi o alta, executatã la Cabana Padiº,
destinatã redresãrii psihice.
Aveam cu noi o þeavã de sondã, cea
de-a doua bijuterie tehnicã folositã la
explorãri, dupã toporul prost ascuþit cu
care am eliberat intrarea. A fost însã cât
se poate de eficient. Strâmtoarea la care
ne opriserãm cu un an înainte, a devenit
un puþ cu diametrul de 1m la gurã, în
numai 15 minute!
Am coborât într-un mod onorabil
pânã la -35, unde cu tot moralul îmbunãtãþit, am refuzat sã mã vâr în îngustimea, de altfel deloc îmbietoare din
cauza montmilchului, care se profila în
faþa noastrã.

1988, vara

Mare tabãrã mare, organizatã de Pali
Matos la Vãrãºoaia: Speotelex Cluj,
Emilian Cristea Alba Iulia, Czaran
Gyula Tinca, Alpin Grup Timiºoara,
BKBT Oradea plus speologi individuali. În V5 se lucreazã în 3 schimburi
pe zi. Este depãºit Montmilch-ul dar
se ajunge la Gaura de ªoarece, care
ulterior va primi ºi numãrul unu. ªpiþ,
baros, bomfaier, þeava noastrã de sondã
ºi Marcel Hudrea. Tehnici de vârf,
procedee moderne, sfârºit de secol XX.
Marcel, ultima unealtã, este pusã în
funcþiune timp de 3 ore, dupã depãºirea
obstacolului de cãtre colegii de echipã.
Puþ de 16 m, salã mare, încã una, un
mic activ, aragonite. ªi încã ce aragonite!!! Meandrul cu Septa Fraierilor,
-104; hartã: Csaba Csak ºi Elisabeta
Orban = 300 m. ªi gata! Gata?!?

1988, Revelion

Radu Pop, Cãlin Pop, Mihai Botez,
Dumi Ciocan, Istvan Szlany, Levi
Dimen, Puiu Chiseliþã. Zãpadã de 1,5m,
lupi, urºi, Claudia (Dia). Speologi în
cantonul silvic. Pãdurar dotat cu puºcã,
care vâneazã speologii din cantonul
silvic. Se sapã la Aragonite. Se pãtrunde
în Reþeaua Paralelã.

1989

Cartare integralã: Paul Damm, Zoltan
Kiss, Radu Pop. Se sapã la Septa
Fraierilor ºi la Aragonite.
9
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Cartare:
P. Damm
R. Pop
J. Zih
G. Frãþilã
Sz. Szücs
C. Pop
M. Botez
O. Pop
Katalin Perényi
P. Matoº
I. Szlany
Z. Kiss
K. Moréh
Magda Bartos
D. Ciocan
L. Forda
L. Kocsis
G. Popa
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1990

Liniºte ºi pace. Moral ridicat. Lumea se
dã prin Valea Rea, peºterã care începe
sã îºi arate colþii ºi o micã parte a
speleotemelor.
Piri Laci dãrâmã prãbuºirea de la
intrarea în Meandrul cu Tãiþei.
Se exploreazã ºi se carteazã pe
1166 m Peºtera V11, descoperitã în
dolina cu closet (budã ) de lângã fosta
Casã a Vãcarilor, la numai 30 m de
tabãrã!
Se sapã în V5, tot la Aragonite.
Dincolo parcã ar fi ceva

1991

August. Cea de-a doua tabãrã SAS ºi
prima organizatã la Vãrãºoaia. Acþiune
desfãºuratã sub egida prieteniei, democraþiei, circularelor ºi cu ajutorul de
neprecupeþit al camionului lui Marcel
Hudrea. Poiana s-a populat ca niciodatã. 20 de gropari de la vreo 6 cluburi,
plus oaspeþii ocazionali! Plan de bãtaie
afiºat, bãtut în prealabil la maºinã de
cãtre Mihai Botez.
Tot ce înseamnã Vãrãºoaia, ºi nu
numai, se ia de la zero.
Model de organizare militar:
 trupe de suprafaþã, care ajung în tot
felul de locuri exotice, dispuse între
Stâna de Vale ºi Izbucul Galbenei;
 echipa cârtiþelor industriale, coordonatã de Istvan Kiss. Trupa mutã
niºte metri cubi de detritus ºi produce Ponorul V12. Decorul este
modificat substanþial ºi în Vãrãºoaia-Sud, V11, Padiº ºi Valea Rea
la Ponorul Betonierei;
 echipa de duri: Zoli Kiss ºi Horaþiu
Corbeanu îl acosteazã pe Jóska Zih.
Actualul Afluent Adrian din Valea
Rea, este fãcut þãndãri;
 echipa topo, formatã din umila mea
persoanã ºi cei fraieriþi pentru
durata a cel mult douã ture de
cartare.
Efortul principal al taberei a fost
îndreptat însã spre strâmtoarea de la
Aragonite din V5!
06.08
Faptul cã oamenii erau hotãrâþi, s-a
vãzut încã din prima zi a taberei, prin
surprinzãtoarea intrare la sãpat, executatã de Mihai Botez ºi Cãlin Pop pe
la ora prânzului. Dimineaþa urmãtoare
locul le este luat de cãtre Radu Pop,
József Zih ºi Tibi Ille. Radu este în
delir: simte avenul dincolo
SPEOMOND  4 99

+30

0

50 m

±0

-37

Cartare: Z Oradea, Speotelex Cluj, Labirint Bucureºti
P. Damm, I. Kiss, C. Pop, M.Botez, Sz. Szücs, Z. Kiss,
H. Corbeanu, R. Pop, M. Hudrea
1990-1991

09.08
Mihai, Cãlin ºi Zoli intrã pe la prânz în
V5. Schimbul (Radu, Jóska, Horaþiu ºi
Szabolcs) îi gãseºte pe baricade.
10.08, ora 8 am
De pe deal se aud voci. Sosesc Horaþiu
ºi Szabolcs, care raporteazã: Radu ºi
Ioska au trecut strâmtoarea. Au plecat
în explorare pe la 6 dimineaþa. I-am
aºteptat mai bine de o orã, dupã care
fiindu-ne prea frig, am ieºit.
10.08, ora 10 am.
Urlete de pe deal. Jóska aleargã înnebunit spre tabãrã, anunþându-ne o veste
proastã: Radu a rãmas blocat în peºterã!. Stupoare generalã
Am trecut destul de uºor prin
strâmtoare, povesteºte Jóska. A urmat
o galerie spaþioasã, niºte prãbuºiri ºi
apoi o salã cu un puþ larg în podea. Am
fãcut o traversare pe stânga ºi am prins
un râuleþ, pe care l-am parcurs pânã la
o cascadã, accesibilã direct dintr-un
târâº prin apã. Radu a coborât folosind

unica coardã disponibilã ºi a ajuns pe
buza unui mare puþ 
Ceea ce a urmat, personal nu am
reuºit sã înþeleg niciodatã. Ce i-o fi
apucat pe cei doi sã interpreteze tocmai
în gãoaza aia nenorocitã, adaptaþia
postmodernistã a unei celebre drame
veroneze, care printre altele, include un
balcon ºi o funie? Nu ºtiu Cert este
cã, legând laolaltã mai multe ºnururi,
ºireturi ºi batiste, Jóska i-a coborât
coarda lui Radu, care dupã ce a legat-o
de o septã, s-a avântat voiniceºte în hãul
necunoscut
ªi bummm! Tocmai în clipa în care
protagoniºtii noºtri erau despãrþiþi de un
P7, inabordabil la liber, s-a întâmplat
nenorocirea. Iar în vacarmul general al
cascadelor, Jóska nu a putut înþelege
decât ceva ce pãrea sã însemne
CHEAMÃ ECHIPA DE SALVARE !
10.08, ora 10.30 am
Intrarea Avenului V5. Coboarã Cãlin cu
banana salvaspeo legatã de gât.
Urmez eu cu un teanc de funii ºi tot
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felul de fierãrii, ajutat din urmã de
Mihai ºi Tibi. La intrare se aºeazã omul
de legãturã cu tabãra: Istvan Kiss.
Verticalele Galeriei de Acces sunt
coborâte efectiv prin sãriturã. În mai
puþin de 10 minute Cãlin depãºeºte
Gaura de ºoarece 1, unde Tibi Ille va
rãmâne de releu. În decurs de 30 de
minute echipa se regrupeazã la Aragonite.
Cu schiþa lui Jóska în braþe, mã înfig
în Gaura de ªoarece 2 în urma lui Cãlin.
Vine prãbuºirea ºi apoi sala cu puþ pe
mijloc, care nu ne place de nici o
culoare. Punem o balustradã. Într-un
moment de liniºte însã, parcã auzim
ceva. E Radu ºi cântã!!!
Ne aruncãm pe galerie ºi în scurt
timp îl vedem. E întreg, e ud ºi vorbeºte
prostii. Ne întreabã dacã nu am adus
cumva cu noi o funie, pentru a coborî
mai departe Bineînþeles îl înjurãm de
mama focului, dupã care ne uitãm la
ceas: e 11 ºi 45! La ora 12 ºi 10 minute,
datoritã oamenilor de pe relee, vestea
salvãrii ajunge în tabãrã.
Dar totuºi, ce s-a întâmplat?
Radu, dupã ce a dobândit prin
metoda teatralã descrisã, preþioasa
coardã de Oradea, lungã de 20 m, a
coborât în noul puþ. Problemele au
început cu lungimea prea micã a funiei
ºi au continuat cu cele ale bogibbsurilor, care nu se pot monta prea uºor pe
o coardã întinsã, mai ales dacã se
coboarã pânã la nod. Fiind sub cascadã,
cu electrica slãbitã, Radu a scãpat din
mânã una dintre scule,dupã care a dat
alarma.
Neavând cordelinã la el (toate erau
pe cascada de 7 m ), Radu, cu un
blocator montat, îºi aminteºte de nodul
Obendorfer, pentru care însã avea nevoie
de capãtul corzii. În hãul larg de 10 m,
dupã mai multe pendulãri, prinde o
fisurã pe un perete, reuºeºte sã urce la
liber vreo 2 m ºi obþine suficientã coardã
pentru a confecþiona nodul de urcare.
Cu momentul cheie depãºit, fiind
doar ud complet, nu mai avea de
îndurat decât frigul pânã la venirea
salvatorilor.

cei 8 m. Cocoþat fiind pe un nivel de
eroziune situat ceva mai sus, ascult cu
groazã vestea: Urmeazã un nou puþ!.
Avenul V5 continuã

1991

Noiembrie. Radu Pop ºi Ovidiu Pop,
susþinuþi pânã la gura avenului de cãtre
o echipã de speologi francezi (Noi
acolo nu ne bãgãm!), ating dupã o
succesiune de puþuri largi cota de -188.
Ovidiu Pop este exclus din Clubul de
Speologie Politehnica, deoarece a
deteriorat niºte neoprene într-o acþiune
nepatronatã de club.

1992
Vara. Tabãrã SAS: 35 de participanþi,
procent redus al oamenilor de tabãrã,
obiective clare, dotare tehnicã de
excepþie, asiguratã de Ioan Czibulak
Foka. Scop: gãsirea unui pasaj ocolitor al meandrului de la -131.
25.07
Generatorul de curent, un monstru de
70 kg, este urcat pe Muntele Vãrãºoaia.
Prima echipã de cãblari (oameni care
întind cablul) formatã din Szabolcs,
Dumitru Ciocan, Lucian Forda ºi sub-

semnatul, este surprinsã de viiturã pe
Galeria de Acces, la puþin timp dupã
ieºirea scãrarilor (Jóska, Gigi Frãþilã,
Katalin Perényi ºi Cãlin Pop). Aceºtia,
dupã cum le spune ºi numele, au avut
sarcina de a monta scãri fixe din aluminiu, în perspectiva traficului intens
preconizat.
26.07
Cablul ajunge la Aragonite. Gaura de
ªoarece 2 este lãrgitã cu un rotopercutor HILTI.
27.07-1.08
Se lucreazã în 3 schimburi a câte 5 ore
pe zi, în echipe de 3-4 persoane, la un
numãr de 4 obiective.
Se trece peste tot, însã continuãrile
sunt nesemnificative.
02.08
Cablul electric ajunge la -132. Împreunã cu Mihai Botez, în apã, adesea pânã
la brâu, dãm la HILTI pânã rupem un
burghiu. Gata! Ori trecem prin meandru, ori renunþãm!
03.08, ora 16
Echipã de vârf: József Zih ºi Gigi
Frãþilã. Serpaºi: Kati Perényi, Mihai
Botez ºi Szabolcs Szucs.

12.08
Echipã de vârf: Radu Pop, József Zih,
Szabolcs Szucs, Mihai Botez; echipã de
cartare: Paul Damm, Cãlin Pop. Joncþiunea echipelor are loc la -132, în
dreptul unui meandru acvatic monstruos. Radu VREA însã ca avenul sã
continue; se dezbracã la slip ºi trece de
12
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04.08, ora 11
Sala cu Aragonite; are loc racordul
echipei de cartare (P. Damm, C. Pop,
susþinuþi de D.Ciocan, L.Forda ºi
R.Haþegan) cu echipa de vârf. Vedem
pe feþele lor, în zonele neacoperite de
argilã, cã sunt dezamãgiþi; au mai
coborât doar vreo 100 m de la terminusul Radu-Ovidiu. Au dat de un
sifon

Era o liniºte grea în jurul focului.
Doar lucirea unei sticle aproape goale,
pe care ne-o pasam cu Jóska, ne mai
aducea aminte de anii care au trecut. ªi
nu mai era nimic de spus. Mã gândeam

04.08, ora 13
Ne luãm neoprenele, îi salutãm pe
bãieþi. Cãlin se înfige în meandru cu
dezinvoltura-i caracteristicã. Însã
stupoare! Neoprenul este prea gros ºi la
nivelul pieptului, unde îi vine dublu, se
înþepeneºte pe cinste. Se elibereazã;
încearcã din nou, rezultat identic; ºi tot
aºa, pânã când constatãm cã suntem
prea îngheþaþi pentru a mai continua.

Deºi este mult mai puþin renumit sub
aspectul bogãþiei concreþiunilor în
comparaþie cu celebrele sale vecine:
Peºtera V11 ºi Peºtera din Valea Rea,
Avenul V5 nu dezamãgeºte nici sub
acest aspect. Parcurgând cavitatea,
vizitatorul va rãmâne surprins, dupã
zeci ºi sute de metri de galerii strâmte,
care oferã doar roca vie, de adevãratele explozii cristaline, care apar în
cele mai neaºteptate locuri.
O astfel de situaþie oferã ºi zona
terminus 1988, care nu întâmplãtor a
primit numele de Sala cu Aragonite.
Pãtrunzând în acel sector, vom rãmâne
pur ºi simplu ºocaþi la vederea jerbelor
de cristale care acoperã tavanul sãlii
pe mai bine de 15 m lungime.
Privind mai de aproape, ne vom da
seama cã admirãm varietatea nobilã
a carbonatului de calciu: aragonitul. O
cavalcadã de cristale aciculare a cãror
grosime doar arareori depãºeºte 2 mm,
concrescute paralel sau în mãnunchiuri
radiale, care pornesc de la o rãdãcinã
comunã, lipitã de perete sau de un grup
vecin de cristale. Lungimea indivizilor
este de asemenea remarcabilã, adesea
20 cm, fãrã ca pe acel parcurs sã fie
sesizabilã o creºtere semnificativã a
diametrului.
Cu toate cã aceste cristale în
realitate sunt translucide, chiar transparente, din nefericire o peliculã
foarte finã de argilã îmbracã întreg
edificiul. Acest din urmã aspect nu
deranjeazã însã, mai ales cã din loc în
loc, s-au depus ºi concreþiuni calcitice
clasice, de un alb imaculat, care
contrasteazã puternic cu ruginiul
aragonitelor.
Este interesant de remarcat aspectul general al acestor aragonite, diferit
de cel îndeobºte întâlnit în mediul
speleal. Ele seamãnã mult mai mult cu
aºa zisele flori de minã, depuse din
soluþii suprasaturate în diferite geode
(care oferã condiþii de stabilitate termodinamicã foarte rar întâlnite într-o

04.08, ora 18
Sala Mare. Ne întâlnim cu Szabolcs ºi
Radu Pop, ambii în mare formã. Vor sã
vadã capãtul ºi dacã se poate sã îl
depãºeascã. Ieºim plouaþi ºi triºti.
06.08
Avenul trebuie cartat. Cu Jóska Zih ne
luãm de mânã ºi îi dãm bãtaie. Cel mai
frumos a fost meandrul de la -132. Am
jurat sã nu îl mai trec de acum încolo.
Era noroi, întuneric (probabil datoritã
faptului cã nici lãmpile cu acte în
regulã, nu au fost proiectate pentru aºa
ceva), ploua peste tot (citeºte: cascadã),
iar topofilul lui Gigi funcþiona când
avea chef. Ca într-un vis urât.
Însã l-am biruit. Chit cã Jóska
adesea mã trãgea ca pe un sac, sau cã nu
am avut curajul de a ne dezbrãca de
neoprene la întoarcere dupã traversarea
meandrului. Ajunºi afarã, pãream atât
de victorioºi, precum niºte cârpe de
spãlat pe jos, în clipa în care ajung la
tomberon. Dar noi aveam un atu faþã de
ele: am atins cota de -273 m, în dealul
din Vãrãºoaia! Nu e prea mult, dar
pentru noi totuºi era ceva
Ne-am precipitat spre tabãrã, unde
doar un mic foc mai sugera un efemer
serviciu de veghe. Parcã era ceva în aer,
ceva nedefinit, dar teribil de prezent.
Vãrãºoaia s-a terminat. S-a terminat
undeva foarte departe de locul unde
speram sã ajungem. S-a terminat la fel
de neobservat precum a început Nici
mãcar nu ne-am dat seama, cã suntem
de fapt ariegarda unei retrageri prea
puþin glorioase.
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la Pali Matos. Era cu siguranþã alãturi
de noi în acele clipe; venit de undeva de
dincolo, din lumea neantului. ªi se
auzea doar foºnetul surd al molizilor în
noaptea fãrã stele
n

Aragonitul din V5
peºterã), decât cristalele obiºnuite.
ªi într-adevãr, dacã mai alocãm puþin
efort turei noastre, ceva mai departe,
în amontele Sãlii Balustradei, pe
tavanul unei galerii active, excavatã în
regim vados, vom regãsi aragonitul,
dar de data aceasta sub forma unor
aripi de fluture ºi cuiburi eflorescente, cât se poate de caracteristice
unei peºteri.
Amintindu-ne de principalele aspecte legate de geneza (polifazicã) a
avenului (DAMM 1996; SILVESTRU
1988), nu vom ezita sã punem formarea aragonitelor noastre, temporal, pe
seama primei faze, freatice, care a
condus la conturarea actualului Complex al Sãlilor Mari. În cadrul acestuia
ar putea intra în discuþie doar o fazã
uºor tardivã, sau eventual una incipientã. Doar acestea puteau teoretic sã
creeze condiþiile de stabilitate menþionate mai înainte, probabil prin
blocarea unei pungi de apã într-un
segment de galerie izolat în prealabil.
Cu toate cã ulterior formãrii, cristalele au fost acoperite de o peliculã
foarte finã de argilã, iar scurgerea
timpului le-a mai domolit formele
îndrãzneþe, aragonitele din V5 reprezintã prin tipul, dimensiunile ºi aspectul estetic creat, o adevãratã capodoperã a Naturii, care meritã toate
eforturile de a fi protejatã!

Cristale de aragonit. Foto Paul Damm.
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Condiþionarea tectonicã ºi hidrogeologicã a sistemelor hidrocarstice din

Platoul Ocoale
Munþii Bihor

Paul DAMM  Z Oradea; Viorel LASCU  Cristal Oradea; Christian CIUBOTÃRESCU  Sfinx Gârda de Sus
Zona Gârda - Ocoale este consideratã ca una dintre cele mai
reprezentative regiuni carstice
ale României. Partea centralã a
perimetrului este ocupatã de
Platoul Ocoale, dezvoltat, cu
excepþia extremitãþii nordice, în
calcare ºi dolomite Triasice.
Regiunea este drenatã de cãtre
un numãr de 4 sisteme hidrocarstice, considerate ca fiind
printre cele mai importante din
partea de est a Munþilor Bihor.
Lucrarea descrie, în contextul
litologic, structural ºi hidrogeologic al regiunii, principalele
trãsãturi morfologice ºi hidrologice, geneza ºi evoluþia sistemelor active din perimetru.

Date generale
Platoul Ocoale, situat în partea de sudest a Munþilor Bihor, este una dintre
cele mai reprezentative regiuni carstice
ale României. Afirmaþia este motivatã
atât prin prezenþa în zonã a complexului
carstic Ocoale-Gheþar-Dobreºti (RUSU,
COCEAN 1992), care include cel mai
mare gheþar subteran al României,
Peºtera Scãriºoara, cât ºi a Peºterii
Zgurãºti, care adãposteºte cel mai mare
lac subteran din þarã.
Platoul Ocoale, având o suprafaþã de
21 kmp, este o unitate geograficã cu o
formã apropiatã de cea a unui trapez cu
baza micã orientatã spre sud. Zona este
încadratã simetric de cãtre Valea Gârda
Seacã la vest ºi principalul sãu afluent de
dreapta, Valea Ordâncuºa, la sud ºi est.
Limita nordicã este marcatã de Valea
Gheþarului ºi fâºia de roci necarstificabile de vârstã Liasicã, situatã între
Dealul Ocoale ºi Valea Gârda Seacã.
Relieful platoului este domol, dominat de doline ºi lapiezuri, acoperite în
cea mai mare parte de cãtre o pãturã
subþire de sol. Versanþii spre vãile
limitrofe sunt abrupþi, respectiv verticali în partea de sud ºi sud-est spre
Cheile Ordâncuºii.
Din punct de vedere hidrografic
zona este deosebit de sãracã. Singurul
curs subaerian notabil din interiorul
platoului este Pârâul Ocoale, care se ºi
pierde în ponorul omonim. Se pot
menþiona însã ºi o serie de mici cursuri
cu caracter temporar, care se alimenteazã, de asemenea, din surse situate la
nivelul depozitelor impermeabile.

Date geologice

Intrarea
Foto A. Posmoºanu
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Regiunea Gârda - Ocoale prezintã o
relativ mare complexitate geologicã
prin aflorarea Unitãþii de Bihor (cu rol
de autohton) ºi a mai multor unitãþi
ºariate aparþinãtoare sistemului pânzelor de Biharia (BALINTONI 1997).

În zona Platoului Ocoale apar predominant formaþiunile sedimentare
mezozoice ale Unitãþii de Bihor, care
acoperã intervalul Triasic - Jurasic inferior (DIMITRESCU et al. 1977). Succesiunea debuteazã cu formaþiunea
detriticã a conglomeratelor ºi gresiilor
cuarþitice, respectiv a ºisturilor argiloase roºii werfeniene, peste care s-a depus
o importantã secvenþã carbonaticã.
Aceasta cuprinde: dolomite anisiene,
calcare biomicritice albe, masive (de tip
Wetterstein) cu Daonella pichleri,
Daonella tridentia ºi Daonella cf.
tyrolensis, determinate de BLEAHU ºi
DIMITRESCU (1957) din Dealul Scãriºoara. Peste formaþiunea carbonaticã
(având o grosime de peste 300 m), s-au
depus pe parcursul Ladinianului gresii
ºi ºisturi argiloase violacee, brecii poligene, ºisturi argiloase roºii în alternanþã
cu calcare albe. Ultimul termen al autohtonului, prezent în regiune, este formaþiunea gresiilor cuarþoase ºi a ºisturilor argiloase violacee de vârstã
Hettangian - Sinemurian inferioarã.
Bordura vesicã a Platoului Ocoale
este marcatã de apariþia insularã a
Permianului uranifer în facies de
Verrucano, urmat de conglomerate,
gresii cuarþoase ºi ºisturi argiloase
werfeniene, toate aparþinãtoare Pânzei
de Gârda.
Sedimentarul Mezozoic prezintã
o structurã simplã, de tip jurasian
(IANOVICI et.al.1976), cu formaþiuni
slab înclinate sau cutate ºi compartimentate de sisteme de falii verticale ºi
slab înclinate. Zona cercetatã face parte
din compartimentul tectonic Poiana
Horea - Ocoale, orientat nord-sud ºi
dispus sub forma unui homoclin cu
cãdere spre vest. Formaþiunile din acest
compartiment sunt în general puternic
faliate, atât longitudinal cât ºi transversal, ultimele determinând o structurã
în trepte descendente în sensul cãderii
homoclinului.
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La nivelul Platoului Ocoale, o
importanþã deosebitã prezintã Falia
Mununã - Gheþar, care desparte douã
blocuri tectonice, distincte din punct de
vedere hidrogeologic. Astfel, spre est de
aceastã falie avem Blocul Mununã Hãnãºeºti, drenat de cãtre Sistemul
Zgurãºti, iar spre vest Blocul Ocoale,
drenat în principal de cãtre reþeaua care
se dreneazã prin Izbucul de la Coteþul
Dobreºtilor.

Morfohidrografia sistemelor
hidrocarstice
Drenajul Platoului Ocoale se realizeazã
exclusiv pe cãi subterane: spre sud, în
direcþia impusã de accidentele tectonice: Blocul Mununã - Hãnãºeºti (dreSPEOMOND  4 99

nat longitudinal prin sistemul Zgurãºti),
respectiv vest,sud-vest în sensul cãderii
homoclinului: Blocul tectonic Ocoale,
drenat printr-un numãr de 3 sisteme
hidrocarstice.
Ponderea cea mai însemnatã a
transferului de apã (ORÃªEANU,
1996), se realizeazã prin sistemul
Ocoale - Dobreºti (Qmed=280 l/s), care
colecteazã apele din partea central nordicã a regiunii. Urmeazã, în ordinea
descrescãtoare a debitului: sistemul
Zgurãºti - Poarta lui Ioanele (90 l/s),
sistemul Hoanca Apei - Corobana
(cca.55 l/s) ºi sistemul ªesuri - Poliþa
(cca.5 l/s). Fiecare dintre cele 4 sisteme
principale prezintã regimuri hidrologice
distincte, ca rezultat al diferitelor moduri de condiþionare geologicã ºi geomorfologicã.

A) Sistemul hidrocarstic Hoanca Apei
Este situat în partea de NV a perimetrului în calcare de tip Wetterstein.
Sistemul dreneazã prin Peºtera Hoanca
Apei spre Peºtera Corobana cele câteva
mici ponoare de pe limita Triasic
superior-Jurasic inferior, din partea de
vest a Dealului Ocoale ºi zona dolinarã
adiacentã.
Peºtera Corobana (800 m altitudine), cunoscutã ºi sub numele de Peºtera
cu Apã de la Tãu, constituie resurgenþa
sistemului. Peºtera este accesibilã pe
doar 17 m lungime, pânã în dreptul
unui sifon colmatat.
Peºtera Hoanca Apei (VÃLENAª &
JURKIEWICZ 1985), având o dezvoltare de 1939 m, reprezintã în parte preaplinul sistemului. Este o reþea suborizontalã complexã, parcursã în sectorul
final de cãtre 4 cursuri active independente (Q=0.5-3 l/s), terminate spre aval
cu sifoane impenetrabile, apropiate
nivelului de bazã. Cel mai important
este Activul de Vest, care a putut fi
urmat spre amonte de-a lungul unei
galerii puternic ascendente, inclusiv
urcarea unei cascade de 20 m, pânã la
cota +75.
Nivelul subfosil, de prea-plin, este
limitat la pasajul de intrare, urmat de
Galeria Sifoanelor, cu importante
acumulãri de apã, care joacã rolul unui
castel de echilibru pentru sistem.
Hoanca Apei este o tipicã watertable cave (FORD & WILLIAMS
1989), condiþionatã tectonic ºi formatã
în regim epifreatic în sectorul inferior al
unui sistem hidrocarstic cu extindere
limitatã. În amonte se realizeazã trecerea spre o drawdawn vadose cave,
materializatã prin Galeria Cascadelor.
În sens larg, geneza peºterii a fost
influenþatã de coborârea lentã a oglinzii
apelor freatice, care se intercepteazã ºi în
prezent în mai multe puncte ale reþelei.
Debitul descãrcãrii variazã între valori extrem de largi care pot atinge chiar
2000 l/s (VÃLENAª & JURKIEWICZ
op. cit.). Faptul denotã o predominantã
alimentare a acviferului din infiltraþii ºi
pierderi organizate care dreneazã
organisme torenþiale.
B) Sistemul hidrocarstic Avenul din
ªesuri - Izbucul Poliþei
Reprezintã materializarea celei de-a
doua etape de captare a Pârâului Ocoale
spre Gârda Seacã. Datoritã Avenului din
ªesuri (VÃLENAª 1978; CIUBOTÃRESCU et. al. 1998) sistemul a fost
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penetrat aproape în întregime, investigarea sa directã fiind astfel posibilã.
Avenul din ªesuri (4270 m dezvoltare; -220 m denivelare), este o fostã
peºterã-ponor, generatã de cãtre un curs
de apã (azi dispãrut) care a pãtruns în
subteran prin intermediul actualei
Galerii de Acces. Elementele morfologice care atestã un regim freatic de
curgere, apar de la -100 spre aval.
Acestea au fost însã puternic remodelate de cãtre o serie întreagã de mici
cursuri de apã, a cãror captare subteranã
a survenit în urma fosilizãrii Galeriei de
Acces.
Coborârea în trepte a nivelului
cursului activ este materializatã prin
existenþa unui nivel superior fosil
relativ slab dezvoltat, cãreia îi corespunde Huda de la Poliþã, ca fostã
exurgenþã.
Controlul structural este evident.
Panta întregii reþele este impusã de stratificaþie, iar direcþia galeriilor în cadrul
existent, este determinatã de cãtre
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fracturile paralele cu falia Mununã Hãnãºeºti.
Regimul de curgere, cu excepþia
unor scurte sectoare sifonate, este în
prezent în întregime vados. Sifonul
terminal, situat la -220, se gãseºte la
intersecþia cu nivelului piezometric al
apelor freatice. În consecinþã, dincolo
de acel punct, drenul este înecat probabil în cea mai mare parte.
Din punct de vedere tipologic avem
o caracteristicã drawdown vadose
cave (FORD & WILLIAMS op. cit.
p.268).
C) Sistemul hidrocarstic Ocoale-Dobreºti
Este cel mai lung ºi mai profund drenaj
subteran evidenþiat pânã în prezent în
Bazinul Arieºului Mare (2800 m lungime, 390 m diferenþã de nivel). Sistemul dreneazã apele Pârâului Ocoale
(ORÃªEANU et. al. 1994), captate la
1170 m altitudine în depresiunea omonimã din nordul platoului, spre Izbucul
Coteþul Dobreºtilor (770 m alt.), situat

în versantul stâng al Gârdei Seci, la
2,3 km amonte de confluenþa cu Ordâncuºa. La 80 m aval de izbucul principal
se gãseºte o nouã emergenþã (Izbucul
Morii;760 m alt.), care reprezintã cel
mai recent stadiu al evoluþiei sistemului.
Asupra celui mai lung sistem din
regiune, dezvoltat în calcare de tip
Wetterstein, cu excepþia unei mici
porþiuni din sectorul inferior, nu deþinem decât puþine date directe. Este
vorba despre Izbucul de la Coteþul
Dobreºtilor (VÃLENAª et. al. 1982;
DAMM et. al. 1998), o resurgenþã tipic
vauclusianã. Sifonul, situat imediat
lângã intrare, a fost explorat prin intermediul unei serii de scufundãri autonome pe 294 m lugime/-67 m adâncime. Deasupra intrãrii se dezvoltã o
reþea superioarã fosilã, puternic ascendentã, care atinge cota de +22, fãrã a
contura însã un ipotetic nivel superior.
Dezvoltarea totalã a cavitãþii este de
511 m, din care 294 m submerºi, iar
denivelarea de 89 m (-67;+22).
Trasorul lansat în luna aprilie 1964
de cãtre un colectiv condus de T.
RUSU, a traversat sistemul în decurs de
38 ore, realizând o vitezã medie de
tranzit de 73,7 m/h. Aceastã valoare
indicã o curgere cu regim vados pentru
o mare parte a drenajului, ipotezã
întãritã ºi de cãtre panta medie ridicatã
existentã. Luatã în ansamblu, distribuþia
acestor elemente sugereazã un sistem
de drenaj complex:
- aerat în partea superioarã ºi eventual
medianã (drawdawn vadose cave);
- phreatic cave with (multiple?) lops
în partea inferioarã.
Pânã la nivel sectorului inferior este
evidentã condiþionarea exercitatã de
cãtre structura monoclinalã. Apariþia
sectorului inundat îl vedem legat atât de
hidrodinamica drenajului,cât ºi de
particularitãþile tectonice locale. Un rol
important pare sã fie jucat însã ºi de
probabila interceptare în acest sector a
dolomitelor anisiene.
Schimbãrile survenite în regimul
hidrologic al sistemului sunt legate
exclusiv de adâncirea treptatã a vãii
Gârda Seacã.
D) Sistemul hidrocarstic Zgurãºti
Situat în partea de sud a Platoului
Ocoale, în blocul tectonic Mununã Hãnãºeºti, sistemul este dezvoltat în
aceleaºi calcare ladiniene de tip Wetterstein. Explorãrile efectuate au relevat
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existenþa unui sistem de drenaj complex, cu punct final de descãrcare în
Peºtera Poarta lui Ioanele (810 m alt.),
o cavitate ascendentã, terminatã cu un
sifon profund. Lateral faþã de resurgenþã, la o altitudine de 880 m, se deschide
impresionanta intrare a Peºterii de sub
Zgurãºti (5210 m dezvoltare; 75 m
(-45;+30) denivelare), prin intermediul
cãruia se reintercepteazã cursul activ.
Peºtera de sub Zgurãºti (CIUBOTÃRESCU et.al. 1998) este o cavitate
subfosilã, care conþine cea mai mare
acumulare de apã, evidenþiatã pânã în
prezent în endocarstul românesc. În
esenþã este vorba despre o peºterã
suborizontalã, bietajatã, care etaleazã
aproape în exclusivitate forme morfologice ce atestã o genezã în regim înecat.
Nivelul inferior are rol de prea-plin
în prima treime a peºterii, dar devine
permanent activ în cea de-a doua
jumãtate. Se terminã cu un sifon situat
în Galeria Styxului. Nivelul superior,
fosil în principiu, dar care prezintã
urme ce atestã o inundare, adesea totalã
la debite excepþionale, evolueazã în
medie cu cca. 15-20 m deasupra. În
punctele de convergenþã ale celor douã
etaje apar spaþiile cele mai mari de pe
parcursul peºterii, spaþii care sunt
ocupate la bazã de lacuri profunde,
interconectate, cu excepþia primului.
Aceste lacuri din aval spre amonte sunt
urmãtoarele:
 Lacul din Sala de Intrare, temporar,
atinge 65/38 m ºi 14 m adâncime. La
o valoare mai ridicatã apele deverseazã prin Galeria de Fugã, formând o
spectaculoasã cascadã în versantul
drept al Cheilor Ordâncuºei;
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 Lacul Mare  65/20 m, 10 m adâncime la debite normale;
 Lacul Velenþa  25/10 m, 5 m adâncime la debite normale;
 Lacul Lung  75/5m, 2÷5m adâncime;
 Styx  râu subteran la debite mici.
La debite normale apele din Lacul
Mare deverseazã prin Galeria Infernului
Nãmolos ºi ajung pânã în capãtul nordestic al Sãlii de Intrare unde se pierd în
prãbuºirea din podea. La debite ridicate, datã fiind capacitatea de transfer
scãzutã prin prãbuºire, apele se acumuleazã formând lacul temporar. În cazul
unor debite scãzute, apele se dreneazã
din Lacul Mare direct spre Peºtera
Poarta lui Ioanele.
Existenþa unor stalagmite submerse
sub nivelul mediu al lacurilor permanente, atestã formarea acumulãrilor de
apã în urma unei etape inactive, care a
succedat perioada iniþialã de modelare
în regim înecat. POURCHET et. al.
(1996) în urma studiului depunerilor
silto-argiloase, depuse pe fundul Lacului Mare, au ajuns la concluzia cã
inundarea Peºterii de sub Zgurãºti a
avut loc foarte recent, mai precis de
aproximativ 250 de ani.
Problema procesului care a condus
la formarea lacurilor este delicatã. Se
poate apela la posibila implicare a
neotectonicii (POURCHET et.al. 1996)
sau la prãbuºirea din Sala de Intrare,
care ar fi obturat galeria de drenaj dintre
Peºtera de sub Zgurãºti ºi Peºtera Poarta
lui Ioanele.
În altã ordine de idei, Peºtera de sub
Zgurãºti reprezintã partea inferioarã a
unui sistem hidrocarstic, care în prezent
dreneazã infiltraþiile difuze insinuate
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din dolinele sectorului Mununã - Hãnãºeºti. Aspectul general al cavitãþii este
acela de fost sifon resurgent. Tipologic
avem de-a face cu o water-table cave,
bietajatã, cu evoluþia condiþionatã de
coborârea nivelului piezometric.
În evoluþia cavernamentului se pot
distinge urmãtoarele etape:
- formarea peºterii în cadrul unui
acvifer epifreatic, condiþionat de cãtre
fracturile paralele cu Falia Ordâncuºa ºi
Falia Mununã - Hãnãºeºti. Având în
vedere morfologia cavitãþii considerãm
cã debitul iniþial al acviferulului a fost
mult mai ridicat decât cel actual.
Prezenþa unor galeþi cuarþitici bine
rulaþi în anumite sectoare sugereazã
existenþa a cel puþin unei pierderi
organizate, situatã la nivelul Dealului
Ocoale sau mai probabil undeva în
bazinul median al Vãii Ordâncuºa;
- trecerea în regim vados de curgere,
cu posibile etape fosile datoritã dezactivãrii ponorului. Este conturat nivelul
inferior ºi activat punctului de resurgenþã din Peºtera Poarta lui Ioanele;
- obturarea drenului dintre Lacul
Mare ºi Peºtera Poarta lui Ioanele. Se
formeazã sistemul actual de lacuri.
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Istoricul explorãrilor din
zona amonte sifon
1985

Echipe alcãtuite din János Czibulák
Fóka, Péter Dobrai, Péter Nagy ºi
ªtefan Pop au trecut cele douã sifoane
temporar deschise ºi au descoperit
galeria cascadelor, ce a fost cartatã pe
o lungime de 375m. Au identificat o
galerie de ocolire a sifonului 2, cu trei
ferestre asupra lacurilor sifoanelor.

1996

Echipã alcãtuitã din Alexandru Fekete
ºi Tibor Botos au reluat explorãrile în
galeria post-sifon. Au fost organizate
mai multe expediþii în care s-a început
escaladarea cascadei din Sala Ploilor
atingând cota de 20 m.

1997

Cu ajutorul colegilor de la SC Cristal,
în special Viorel Lascu, ºi Andrei
Posmoºanu, a fost continuatã escaladarea. Dupã mai multe expediþii organizate pentru escaladare ºi filmare, în octombrie Viorel Lascu alãturi de Dragoº
Petrescu au ajuns la partea superioarã a
cascadei de 36 m ºi s-au oprit la baza
cascadei de 15 m.

1998

Foto Alexandru Szuhai
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În tura de explorare din martie, la
retragere, s-a produs accidentul colegului Tibor Lázár în zona Cascadei Mari.
În luna august A. Posmoºanu susþinut de V. Lascu ºi István Rostás au
escaladat cascada de 15 m, au ajuns în
Galeria Lacurilor ºi au avansat cca.
50 m pânã la începutului Lacului Lung,
de unde s-au retras.
La sfârºitul aceleaºi luni echipa A.
Fekete, I. Rostás, T. Botos ºi L. Balla
(CSA Cluj) au trecut înotând Lacul
Lung (105 m) ºi au avansat încã cca.
200 m pe o galerie largã ºi sinuoasã, în
care cursul de apã formeazã mai multe
lacuri succesive, în general adânci.

În noiembrie, deºi pe ape mari,
echipa compusã din: V. Lascu, D.
Petrescu, A. Posmoºanu, N. Murse ºi V.
Dudnic au reuºit dupã depãºirea câtorva
cascade (3÷7m) sã ajungã la sifonul ce
reprezintã actualul terminius al Peºterii
lui Micula.

Descrierea galeriilor în
partea post-sifon
Galeria sifonului urmeazã falia pe care
este dezvoltatã peºtera. Se prezintã ca o
diaclazã strâmtã ºi înaltã, foarte bogat
concreþionatã. Cruste ºi scurgeri parietale, coralite, helictite, excentrite
firiforme de aragonit, având formã ºi
coloraþie foarte variatã, împodobesc
aceastã zonã. Sifonul este precedat de
un lac lung de cca. 5 m ºi adânc de 3 m,
care continuã atât între cele douã
sifoane cât ºi dincolo de ele. Primul
sifon este temporar, închizându-se doar
la ape mari, este format din coborârea
tavanului. Partea de deasupra apei, cca.
15 cm, are forma triunghiularã datã de
un filon mai fiabil de câþiva centimetri.
Dincolo de acesta urmeazã o porþiune
înaltã de 40-50 cm lungã de 6 m, asemãnãtoare unui tunel. Sub nivelul apei
pasajul este larg ºi adânc. Tunelul intrã
în lacul dintre sifoane de dimensiunile
10×5 m ºi adâncã de 4 m. Aici se deschide o fereastrã de dimensiunea lacului, prin care se poate ocoli sifonul 2,
mai strâmt, de lungime de 0,5 m.
Ocolirea este suspendatã la 6 m ºi are
încã douã deschideri asupra lacului
amonte de sifon (5×8 m).
Dincolo de sifoane se mai pãstreazã
secþiunea de diaclazã, trecând însã
destul de repede la un tub de presiune
dezvoltatã pe falie, de secþiune ovalã 35 m peste aceasta se suprapune ºi o
dezvoltare a formelor în regim de
curgere gravitaþionalã.
Galeria este unicã, organizatã preponderent în direcþia est-nord-est ºi
prezintã o serie de cascade, cea mai
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Foto ªtefan Sófalvi

înaltã de 3,5 m, despãrþite prin porþiuni
de galerii cu regimul curgerii foarte
lent. Elementele morfologice sunt bine
dovedite de formele speleogene abundente  septe de tavan ºi podea, marmite de evorsiune, respectiv de foarte
variatele marmite. La o înãlþime de 0,51,0 m de la nivelul apei, pereþii galeriei
sunt acoperiþi de concreþiuni bine
dezvoltate de crustã ºi scurgere parietalã, stalactite, coralite, helictite variat
colorate. Un singur afluent de stânga
formeazã o scurtã galerie bogat concreþionatã.
Foarte des se observã corodarea
speleotemelor deasupra cotei de 1,5 m
de la nivelul apei. Coralitele prezintã o
formã ºi structurã asemãnãtoare celor
de calcit-aragonit-hidromagnezit descrise de I. Viehman în Peºtera Fagului
ºi mai recent de B. Onac (1998) în
Peºtera de sub Peretele Dârninii, dezvoltate de asemenea în dolomite. În
porþiunile lente apa a depus cantitãþi
importante de aluviuni nisipoase fine ºi
grosiere de culoare albicioasã. Pe
cascadele ºi pe porþiunele repezi, sub
nivelul apei, roca este acoperitã de o
mâzgã albicioasã, de origine organicã,

0

50

descrisã de A. Fekete, T. Lázár ºi M.
Petrovici (1998).
Galeria Cascadelor în partea din
amonte porneºte dintr-o salã triunghiularã 15, 8, 13 m, înaltã de 45 m. Sala
este spãlatã de o ploaie torenþialã
provenitã din spargerea, la cota 10 m, a
cascadei de 36 m, pe stânca despicatã
din peretele din nord-est, la cca. 10 m
de la baza sãlii. Pãrãsind cota de 15 m
secþiunea orizontalã a Sãlii Ploilor ia o
formã circularã. Aproape de axa verticalã un torpedou stalactitic de cca.
12 m, atârnã ca un candelabru, din
scurgerea parietalã suspendatã la cota
34 m. ªuvoiul de apã de diametru de
cca. 1m, debuºeazã în salã printr-o
tãieturã ascendentã, asemãnãtoare unui
jgheab. Prin acesta se adunã apa cascadei de 15 m, din amonte. Cascada se
dezvoltã pe diaclazã ca un evantai.
Tavanul Sãlii Ploilor se înclinã înspre
partea de sus a Cascadelor Colaborãrii,
incluzând ºi diaclaza de legãturã,
acoperind astfel toatã denivelarea de
67 m parcursã, pânã la gura Galeriei
Lacurilor. Aceasta din urmã se deschide
lateral, cu o secþiune ovalã, cu axa mare
orizontalã, suspendatã la o înãlþime
relativã de 5 m în peretele din stânga,

pe care râul subteran se desfãºoarã pe o
lãþime de 4 m, formând o cãdere de apã
latã ºi spumoasã.
Galeria Lacurilor urmeazã un drum
sinuos pe o porþiune modelatã preponderent în regim sub presiune. Spre
amonte galeria este descendentã, adâncindu-se concomitent cu coborârea
tavanului. Câteva stalactite poziþionate
aspectuos decoreazã porþiunea de
început. Dupã 50 m, unde tavanul
ajunge la nivelul apei ºi adâncimea la 34 m, se trece un pasaj scurt la dreapta,
înotând deja în Lacul Lung. Porþiunea
joasã a tavanului este acoperitã de o
fracþiune finã argiloasã. La fund sunt
acumulate cantitãþi impresionante de
nisip albicios.
Lacul Lung aproape rectiliniu,
dezvoltat în direcþia E-NE, are o adâncime între 8 ºi 2 m, mai mare în partea
din aval ºi lungimea de 105 m. Lãþimea
variazã în general între 2 ºi 3 m, în
unele locuri lãrgindu-se la 5 m. Din
perete se evidenþiazã atât septe laterale
cât ºi bancuri de eroziune. Un grup de
câteva stalactite mari sunt retezate
uniform la cca. 20 cm deasupra nivelului apei, indicând un vechi nivel mai
ridicat de curgere.

Final
Dupã ce am îngheþat de înot în apa de
8°C, la capãtul din amonte al lacului
cotim la dreapta. Trecem de un prag de
1m, apoi urmãm o galerie sinuoasã.
Continuând drumul, mai bine zis:
lecþiile de înot începute în Lacul Lung,
în amonte gãsim 2 confluenþe cu afluenþi mici, neînsemnaþi ca debit ºi
probabil ºi ca dezvoltare. Traversãm o
succesiune de lacuri de adâncimi
variabile. Vizavi de unul dintre afluenþii
amintiþi, un banc de nisip ca la Miami
Beach, depus în cotitura râului, ne
invitã la un scurt popas. Data viitoare
un ceai cald aici ar fi foarte binevenit.
Poate o sã instalãm ºi un stand de
hotdog. De la capãtul Lacului Lung
am avansat 150-200 m. Echipa care a
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fãcut ultima explorare s-a oprit aici. În
pauzã am mai avut chef de înot. Galeria
continuã cu un nou lac, fãcând mai
multe coturi. Pe aceasta am avansat
încã 20 m, de unde se aude o cascadã
micã ascunsã probabil dupã cel mult al
doilea cot. Din motive de siguranþã ºi
cunoscând drumul înapoi am stabilit
aici finalul actual al peºterii. Explorãrile se vor desfãºura însã ºi în continuare, sub egida sezonului umed.

P

e vremea când romul Havana
Club era la îndemâna drincãilor speologi, Miºu Ungureanu ºi Dorel Borodan negociau din
greu explorarea cascadei finale din
Peºtera lui Micula. Eu stãteam între ei,
iar când încercam sã-i temperez mi se
punea în faþã halba cu licoare, care de
la un moment dat nu cã nu era plãcutã,
dar nu mã mai þineau picioarele.
Doisprezece ani mai târziu eram în
plinã cascadã, Poºme mã asigura din
greu, iar înaintarea de pe brâna de la
+12 mergea anevoios.
Fóka ºi Tibi Botoº escaladaserã
surplomba peretelui stâng al Sãlii

Ploilor pânã la brâna respectivã, pe care
o echipaserã pentru asaltul final.
O incursiune fãcutã cu puþin timp
înainte împreunã cu Buºu, Nistor, Kefe
ºi Botoº ne-a dus la concluzia cã abordarea cea mai bunã a cascadei era
traversarea jetului acesteia, pe o lãþime
de 5-7 m, spre versantul drept.
La capãtul a trei ore ºi un sfert, în
care buclele ºi nucile au fost folosite din
plin o coardã fixã a fost amaratã la cota
+20 în peretele drept. Poºme înjura din
plin neoprenul de 3 mm, iar eu eram cu
gâtul înþepenit, Kefe în schimb era mai
în formã, aburindu-ne cu cãldurica ce
ne aºtepta la Fluturi.
Tura a doua de escaladã a fost de pe
poziþii mai sigure. Am echipat diedrul
în care ajunsesem cu o mânã curentã ºi
o scurtã balustradã. Vedeam deja bine
de unde venea apa ºi direcþia de înaintare: o fereastrã undeva pe stânga 10 m
mai sus, de unde pornea un dom stalagmitic imens. De data asta înaintarea se
fãcea pe sub jetul cascadei, fãrã a fi
scutiþi însã de o ploaie de stropi reci ceþi veneau în ochi.
Dupã o micã surplombã friabilã, în
care spiturile au fost fixate cu efect
moral, am ajuns pe un mic canal.
Înaintarea mai rapidã ca pânã atunci l-a
fãcut pe Fóka sã-mi strige: Bade, mai
pune ºi tu câte-o buclã sã nu-þi strici
frizura în cãdere.
Coarda staticã urmeazã drumul
escaladei, o fracþionare cu dublu amaraj, încã una într-un natural ºi apoi
finalul turei doi. Cascada se vede
superb plonjând în abisul Sãlii Ploilor.
De sub picioare o altã cascadã de calcit
mergea la înãlþimea celei de apã, fiind
frântã de ultima, 30 m mai jos.
 Cum îi, bade?!
 E þapãnã. Hai sus sã vezi.
Tura trei a fost mai artisticã. S-a
filmat din greu ºi s-a cãrat echipament
ºi mai din greu. Dar cea mai fainã fazã,
Guºã aruncând coarda cu capãtul îngreunat cu carabe spre o posibilã strãpun-

Foto Andrei Posmoºanu

gere, ne-a scãpat. Poate pentru cã nu am
crezut cã muchia va þine, dar a þinut.
Însã în bucuria generalã, depãºirea
ultimilor metri ai cascadei a fost imortalizatã pe bandã video.
Dupã C36 a urmat C5 ºi apoi C15
pe care Poºme a abordat-o în tura a
patra, în stilul lasso-kamikaze deja
consacrat, ºi despre care povesteºte:
Sifon

Lacul Lung

Terminus
31.08.98
Sector încã necartat

Cascadele
Colaborãrii

Terminus
20.11.98

Peºtera lui Micula
3427/10 Munþii Bihor
© 1982-1998 Crysis
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Tura a patra a fost ceva mai restrînsã:
numai cu Viorel ºi Piºti. ªi cu acelaºi
vechi prieten, neoprenul de 3 mm.
Am mai tras friguri nãpraznice în
peºteri, dar niciodatã nu m-au durut
dinþii de atîta clãnþãnit ca acum.
A durat mai bine de o orã pînã ce
Viorel, dupã ce a fãcut o escaladã de
cîþiva metri pe peretele opus cascadei,
sã reuºeascã sã arunce coarda dupã un
umãr de stîncã. O datã capãtul corzii
dinspre Viorel fixat m-am cãþãrat pînã
în dreptul lui, mi-am montat blocatoarele ºi coarda de asigurare ºi am
început sã urc. Dupã 5 m am ajuns la
perete opus ºi am prins o fisurã ascendentã pe care, dupã ce am renunþat la
blocatoare, am reuºit sã ajung în capul
cascadei. Am echipat cascada, ambiþionîndu-mã sã folosesc perforatorul,
defect de altfel, dar ca sã nu zicem cã
l-am cãrat degeaba. În cele din urmã am
renunþat în favoarea mult mai credinciosului tamponor. Dupã ce ne-am
regrupat am urcat urmãtoarea cascadã,
mult mai uºoarã ºi înaltã de numai 3 m.
Mult mai uºoarã ºi mai micã, în schimb
mult mai alunecoasã, datoritã unei
ciudate depuneri albicioase.
Aici morfologia peºterii se schimbã
radical locul cascadelor fiind luat de o
galerie orizontalã pe care apa curge cît
se poate de liniºtit. Am înaintat cîþiva
zeci de metri prin apa din ce în ce mai
adîncã. Pentru ca cei aflaþi afarã sã aibã
ºi ei parte de plãcerea din ce în ce mai
rarã a explorãrii în premierã ne-am oprit
la ceea ce mai tîrziu avea sã se numeascã Lacul Lung.
În urmãtoarea turã a fost rândul
Lacului Lung  105 m ce trebuie înotaþi
 sã cedeze în faþa bãieþilor de la Crysis,
iar în noiembrie 98, în ultima turã,
dupã încã cîteva sute de metri ºi trei
cascade pînã în 10 m, dintre care una
singurã mai delicatã, am ajuns împreunã cu Guºã, Poºme, Vladi ºi Nicu la
sifonul pe care deocamdatã suntem
nevoiþi sã-l numim final.
Continuarea explorãrilor în Micula a
fost pentru mine cea mai plãcutã experienþã speologicã. O mare prietenie a
fãcut ca toate echipele care au participat
la explorare sã depãºeascã bariere greu
de trecut pentru mulþi din cei pentru care
speologia a însemnat puncte, porþi,
exclusivitãþi. Chiar dacã Micula mi-a
arãtat cã am îmbãtrânit, eu zic cã a
meritat. Explorarea Peºterii lui Micula
este o ºansã pentru fiecare. N-o rataþi!

Speologii care au
contribuit la explorãri
ºi cartãri în perioada
mai 96 - noiembrie 98:
Cristal Oradea
Viorel LASCU
Lucian NISTOR
Dan PITIC
Crysis Oradea
Tibor BOTOS
János CZIBULÁK
Alexandru FEKETE
Géza KOPACZ
Tibor LÁZÁR
Adrian PANAITESCU
István ROSTÁS
Zoltán SZENTMIKLÓSI
Mihai UNGUREANU
CSA Cluj
Lehel BALLA
Focul Viu Bucureºti
Lucian BUªU
Vladimir DUDNIC
Dragoº PETRESCU
Andrei POSMOªANU
Omega Cluj
Nicolae MURSE
FFS
Gabriel HEZ
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Imaginile alãturate au fost
extrase de pe filmul video
realizat de Dragoº Petrescu
în Peºtera lui Micula.
Unele din acestea sînt
filmate chiar în momentul
escaladãrii ultimilor metri ai
cascadei de 36 m.
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Peºtera din

Groapa Moþului
Munþii Pãdurea Craiului
Paul DAMM  Z Oradea

D

intre numeroasele resurgenþe
situate pe bordura nordicã a
Munþilor Pãdurea Craiului,
Izbucul din Groapa Moþului, prin
apariþia aceleiaºi ape într-un numãr
de 8 izvoare, situate în ambii versanþi ai
unei vãi carstice, face o notã discordantã, deosebit de interesantã. Complexul
de resurgenþe menþionat, dreneazã
apele vãii Deblei (RUSU 1988), care
sunt captate în subteran prin Peºtera de
la Gãlãºeni, situatã la 1,6 km SV. Ciudata reapariþie a apelor sugereazã încã
de la prima vedere un regim înecat de
curgere, cel puþin în ultima porþiune a
sistemului hidrocarstic, poziþie la care
de altfel au ºi ajuns cercetãtorii care au
investigat din punct de vedere carstologic regiunea (VALENAª ºi DRÎMBA,
1978; RUSU, 1988).
În 1990 o echipã a Clubului de
Speologie Z, compusã din Paul
DAMM, Eva DAMM ºi Zoltan KISS,
în versantul stâng al vãii carstice
amintite, remarcã prezenþa unui mic
canion, format în mod evident prin
prãbuºirea tavanului unui gol subteran.
În urma informaþiilor culese de la
localnici este începutã o importantã
acþiune de decolmatare, ce avea sã
cumuleze în final 10 zile de muncã a
câte 10 ore/3 persoane. Astfel este
sãpat un ºanþ lung de 15 m adânc în
medie de 1 m în vederea scãderii
nivelului apelor din sifonul de intrare,
între timp apãrut la zi de sub mormanul de dãrâmãturi ºi gunoi. La
aceastã acþiune, cu un pregnant caracter ºantierist, au luat parte Zoltan
KISS, Paul DAMM, Eva DAMM,
Radu POP, Constantin BOT, Tiberiu
ILLE ºi Adrian GARGEA sub directa
îndrumare a lui Teodor LUPU, diacului din localitate, cel mai aprig
susþinãtor al ipotezei existenþei Peºterii
din Groapa Moþului.
Efortul depus, avea sã fie încununat
de succes abia în data de 17 martie 1991,
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când Paul DAMM, Constantin BOT si
Tiberiu ILLE exploreazã cca. 500 m de
galerii în urma depãºirii a 5 sifoane ºi
ating cota +13 în dreptul unui nou sifon.
Explorãrile sunt reluate în vara aceluiaºi
an, ocazie cu care Andreas WALTER
(T.H.C. Nurnberg) reuºeºte depãºirea în
apnee a sifonului terminal. Din pãcate,
urmat dupã un spaþiu aerat lung de 4 m,
de cãtre un nou sifon (nr. 7), actualul
terminus al explorãrilor.
Din punct de vedere geologic
(BORDEA et.al. 1985) Peºtera din
Groapa Moþului este formatã în calcare
peletale cenuºiu deschise, cu rare
accidente silicioase, (calcare de Gãlãºeni), Callovian mediu - Tithonice. Formaþiunea face parte din compartimentul
tectonic Zece Hotare (IANOVICI et.al.
1976) ºi este dispusã sub forma unui
monoclin, cu o uºoarã cãdere spre nordnord-est.
Intrarea peºterii se gãseºte la capãtul
unui canion activ, lung de 20 m situat în
sudul localitãþii Josani (jud. Bihor). În
funcþie de nivelul apelor, pentru pãtrunderea în subteran este necesarã depãºirea a 1-2 sifoane închise, despãrþite de
un mic clopot de aer. Se intercepteazã
astfel o galerie relativ strâmtã ºi joasã
(1/1m), cu baza ocupatã integral de
oglinda unor lacuri puþin adânci. Dupã
un parcurs de 110 m se ajunge la prima
lãrgire mai însemnatã a galeriei, marcatã de o interesantã difluenþã, destul de
rar întâlnitã în mediul subteran. Fenomenul are loc în regim vados, într-un
lac puþin adânc, dar din pãcate galeria
de drenaj devine repede impenetrabilã.
Din dreptul difluenþei faciesul
galeriei se schimbã brusc, în sensul
mãririi secþiunii transversale, care
atinge pe alocuri 3/5 m. Înãlþimea
galeriei se reduce apoi treptat pe
urmãtorii 50 m, în exclusivitate datoritã
ridicãrii nivelului podelei, puternic
aluvionatã din acel punct. Tavanul
coboarã astfel, sau mai bine zis podeaua

urcã pânã la 0,5-1 m faþã de tavan,
lãþimea menþinându-se constant la peste
3 m. În ultima porþiune a galeriei,
adâncimea apei creºte simþitor, depãºind pe alocuri 1,5 m Avansarea prin
apã este îngreunatã local de prezenþa
unor septe de tavan care creeazã o
morfologie labirinticã, precum ºi de 3
noi sifoane, deschise doar în condiþii de
secetã persistentã. Sifonul nr.6 (1,5/1m)
este puternic aluvionat, fiind deci mai
greu penetrabil, însã sifonul nr. 7 revine
la faciesul anterior al galeriei. Datoritã
lungimii sale mari, el va putea fi abordat în viitor doar cu aparaturã autonomã
de scufundare.
Din punct de vedere morfometric
peºtera are o dezvoltare topografiatã de
526 m. Sifonul terminal este situat la
+13, cota maximã de +25 fiind atinsã
într-unul dintre numeroasele hornuri de
pe parcurs.
În urma celor prezentate, putem
afirma cã Peºtera din Groapa Moþului 
526 m dezvoltare ºi 26 m (-1;+25)
denivelare  reprezintã o peºterã tipic
resurgentã. Caracterele definitorii ale
acesteia sunt cursul activ, cu debitul
situat în jurul cifrei de 5 l/sec., orizontalitatea pregnantã a parcursului,
întrerupt doar pe alocuri de mici repeziºuri, numeroase lacuri cu adâncimi de
max. 1,5 m, respectiv prezenþa celor 7
sifoane, majoritatea deschise la debite
normale, toate fiind formate în schimb
prin ridicarea nivelului albiei pârâului
subteran în urma aluvionãrii pronunþate. Numeroasele hornuri de pe parcurs, au fost generate de apele infiltrate
din dolinele de la suprafaþã, situate în
acest sector la max. 50 m diferenþã de
nivel deasupra peºterii.
Formarea peºterii a fost condiþionatã de transferul apelor Vãii Deblei
de-a lungul unor feþe de strat spre
Depresiunea Vadului. Tectonica a
influenþat doar morfologia de detaliu a
galeriilor, respectiv local dispunerea
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spaþialã a acestora. În acest sens este
remarcabilã asemãnarea dintre sectorul
din amonte de difluenþã ºi Activul 1 din
Peºtera de la Gãlãºeni (VALENAS,
DRÎMBA, 1978), a cãrei extremitate
opusã ºi este de altfel.
Prezenþa difluenþei vadoase identificate, demonstreazã complexitatea
organizãrii drenajului ºi infirmã în mod
categoric teoriile freatice avansate
asupra pãrþii finale a drenajului.
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Adevãratul
Karoly MORÉH  Ursus Spelaeus Tg. Mureº

C

lubul de Speologie Ursus
Spelaeus din Târgu Mureº, a
început campania de explorãri
speologice în bazinul superior al Vãii
Gârda Seacã, Munþii Bihor, în 1988.
Acþiunile întreprinse, au vizat cu precãdere rezolvarea unor probleme ridicate de endocarstul din zona Gârdiºoara
- ªesul Gârzii - Bãtrâna, dar ocazional
au fost extinse ºi asupra unor perimetre
învecinate.
O astfel de situaþie s-a ivit în urma
discuþiilor purtate la Casa de Piatrã, cu
fiul paznicului Peºterii de la Vârtop.
Marius susþinea, nici mai mult, nici mai
puþin, cã adevãratul Gheþar de la Vârtop
nu este peºtera cu paza cãruia este
însãrcinat tatãl sãu, ci o altã cavitate,
situatã deasupra celebrei peºteri. În
opinia sa, confuzia se datora doar
înþelegerii greºite a termenului local
gheþãrie (care este echivalentul unei
intrãri de peºterã foarte reci în tot
timpul verii, ºi unde, în zilele toride, se
adunã adesea animalele domestice),
asociat Peºterii de la Vârtop. Datã fiind
celebritatea peºterii, asiguratã de
A
B

urmele de neanderthalieni, nimeni nu
s-a gândit cã undeva lângã GHEÞÃRIA
de la Vârtop ar putea sã existe ºi
GHEÞARUL de la Vârtop.
Vãzându-ne scepticismul, Marius
ne-a condus la intrarea acelei fantomatice peºteri. Am trecut pe lângã
intrarea, închisã cu poartã metalicã a
Gheþãriei, urcând mai departe pe un
vechi drum de TAF, pânã dincolo de
creasta care desparte bazinul Gârdiºoarei de cel al Platoului Vârtop. Dupã
câteva volute largi, nu departe de
marginea acelui drum, am ajuns la o
intrare de aven
Coborând verticala de la intrare, am
pãtruns într-o salã de mari dimensiuni,
ocupatã la bazã de un GHEÞAR PERMANENT! Stupefiaþi de ceea ce vedeam, am înconjurat sala, constatând cã
unica posibilitate de înaintare ar putea
fi asiguratã de o eventualã escaladã
artificialã de cca. 8-10 m, îndreptatã
spre o gurã de galerie largã de 2 m. Însã
nimeni nu se interesa de aceastã
posibilitate; eram pur ºi simplu fascinaþi de ceea ce s-a dovedit pânã la urmã
a fi adevãrat.

Avenul cu Gheaþã din Vîrtop

±0

SECÞIUNE A-A

Ursus Spelaeus Tg. Mureº
1990
Lungime: 890 m
Denivelare: 35 m
Extensie: 40 m
Ridicare topo: K. Moréh, L. Sófalvi
Desenat: A. Kelemen
-4

-6

Gheaþã

Revenind la suprafaþã nu am avut
altã alternativã decât sã acceptãm
varianta lui Marius, care ne aºtepta cu
expresia mulþumitã a omului care ºtie
cã are întotdeauna dreptate. Deºi
multora nici acum nu le vine sã creadã,
suntem totuºi prima echipã care a cartat
ADEVÃRATUL Gheþar de la Vârtop.
Faptul a fost confirmat atât prin consultarea întregii bibliografii referitoare la
aceastã zonã, cât ºi de discuþiile purtate
cu membrii Clubului de Speologie Z
din Oradea, care au explorat în prealabil zona.
Avenul cu Gheaþã din Vârtop (sau
dacã doriþi, Adevãratul Gheþar de la
Vârtop), este o cavitate formatã în
principiu dintr-o salã de 34/16/15m,
care adãposteºte un bloc de gheaþã
permanentã de 1600 mc. Peºtera are în
prezent 89 m dezvoltare ºi -35 m denivelare ºi reprezintã probabil cel mai
vechi nivel de drenaj al sistemului
polietajat Coibiþa-Vârtop. Peºtera a fost
exploratã ºi cartatã de cãtre o echipã a
C.S. Ursus Spelaeus Tg. Mureº, formatã din: K.Moréh, L.Sófalvi, L.
Piroska ºi L.Kocsis.
n

H4

Intrarea 2

permanentã

-5

!

~1600 m

Intrarea 1
+4
-9

-7

A`

Gheaþã
permanentã
-30

~1600 m3
?

0 2
B`
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Custodierea

Peºterii Rãposaþilor
Clubul Speologic GROTTES, Moldova

M

OLDOVA, cîte mistere,
legende, enigme, istorii
poþi savora din plin de pe
acest meleag mioritic. Un mare loc în
aceste legende, enigme ºi istorii au
ocupat peºterile ºi grotele basarabene.
Despre ele au scris poeþii, scriitorii,
cãrturarii ºi savanþii secolului trecut.
Din pãcate acum în veacul tehnicii
ºi compiuterului, aceste goluri subterane rãmîn a fi uitate, nestudiate, ba
mai mult destruse ºi nãruiate fãrã nici o
milã. Mare patimã o au liliecii, cei mai
vestiþi locuitori ai subteranelor, care
sunt nimiciþi de populaþie ca niºte fiinþe
socotite ale deavolului. Aceastã mare
confruntare, nãscocire, cine ºtie de cine
ºi de cînd, pînã în prezent aduce o mare
daunã florei ºi faunei subterane. Se
considerã cã în Moldova sunt aproximativ la 40 de peºteri ºi grote cunoscute. Dintre cele mai cunoscute sunt:
Emil Racoviþã, Surpriza, Rãposaþilor, Sihastrului, Cãlugãrilor,
Rezina-1, Japca etc.
Peºtera Rãposaþilor se aflã la 100°
SUD-EST de biserica satului Rudi
(r-nul Donduºeni) ºi 225° SUD-VEST
de casa opusã din spatele cimitirului, pe
malul drept al unei rîpi uscate, chear
sub cimitirul satului dat. Aceastã stranie
dezlocare a peºterii a fãcut-o sã fie
unica de acest tip din Republicã. Formarea peºterii este legatã de construcþiele geologice ºi tectonice, regimului
apei subterane ºi condiþielor climaterice. Peºtera este de categoria a II-a ºi
e situatã într-o stîncã de calcar sarmaþian. Condiþiele climaterice sunt diferite
ºi depind de condiþiele de la suprafaþã.
Iarna, în peºterã aerul este mai uscat ºi
temperatura ajunge la +10°, pe cînd la
suprafaþã este de -20°. Vara umeditate
în peºterã este mai ridicatã, iar temperatura scade la +10-15° echivalent cu
cea de la suprafaþã +30-35°. Pe timp
26

umed în peºterã se stabileºte o temperaturã neutrã, pereþii peºterii sunt
umezi, în unele locuri din tavan cad
picãturi de apã. Din reprezentanþii
faunei ºi florei putem întîlni vermi,
liliacul Noptar-de-iaz (Myotis dasycheme Boie), pãeangeni. Intrarea în
peºterã prezintã o crãpãturã sub formã
de unghi cu o lãþime de 0,70-1m. Fiind
despusã într-o vãgãunã micã, ea poate
fi observatã cu greu, mai ales earna.
De la intrare se deschide Sala de
primire care are o formã dreptunghiularã (5,6×2,8 m), cu înãlþimea de
2,70 m. În colþul stîng al acestei sãli se
opservã o altã crãpãturã de 0,70-0,80 m
lãþime, înaltã de 3,4 m, care se lungeºte
pe distanþa de 8,20 m în direcþia NordEst-30°. Pãtrunzînd pe aici, nimerim
într-o altã salã a cãrei podea are lãþimea
de 7m ºi care se îngusteazã treptat pe
verticalã avînd înãlþimea de 8,50m ºi se
lungeºte spre Nord-Est la 80°, pe o
lungime de 15 m. Aceste sãli - crãpãturi
au o arhitecturã ciudatã: de la podea au
o formã de semicerc care pe parcursul
de deplasare se lãrgeºte, spaþiul devenind mai generos. De la 2-3 m în sus ele
sunt practic pe toatã distanþa de o lungime constantã.
Sala a trea este cea mai micã dupã
lungime - 5m ºi lãþimea de 7 m, care
coteºte la 75° Nord-Est. De aici ne strecurãm în sala a patra care are dimensiunea de 5m lãþime ºi 13m lungime
îndreptîndu-se spre Nord-Est la 80°.
Aceastã salã se deosebeºte de restul
sãlilor avînd cele mai mari dimensiuni.
Pãtrunzînd prin aceastã salã noi nimerim într-un coridor-salã cu o lungime
de 13 m ºi lãþimea de 3 m. Lãsînd în
urmã sala 5, nimerim în a ºasea salã numitã de noi Sala CROCODILULUI,
datoritã unei pete alungite asemãnãtoare cu un crocodil. De aici peºtera
se îngusteazã brusc în toate demen-

siunile, de unde se începe un coridor
îngust care trebue parcurs tîrîº, ajungînd într-un punct neaccesibil, de aici,
la lumina felinarului, am vãzut cã
numai dupã cîþiva metri se lãrgeºte iar.
Datoritã lucrãrilor subterane cu un scop
de lãrgire a coridorului, efectuat de
cãtre membrii Clubului Speologic
Grottes, toamna anului 1996 ºi iarnavara anului 1997, aceastã crãpãturã a
fost practic accesibilã pe distanþa de
10 m cu lãþimea de 0,45-0,70 m ºi o
înãlþime de 0,65-1 m. Aceastã îngustã
trecãtoare a luat denumirea Trecãtoarea GROTTES în cinstea Clubului
Grottes. Pãtrunzînd aceastã trecãtoare
ajungem într-un punct final, de unde
peºtera continuã printr-o crãpãturã de
0,10 m pe o distanþã necunoscutã.
Cu aceasta expediþia speologicã a
luat sfîrºit cu concluzia membrilor
clubului, unde 50% erau de pãrerea cã
peºtera s-a sfîrºit, iar 50% din membrii
mai optimiºti, socot cã peºtera are
trecere mai departe, bazîndu-se pe
spusele bãºtinaºilor cum cã în trecut
aceastã peºterã se lungea pe o distanþã
de 1 km ºi din alte consideraþii ºtiinþifice. Aceste opinii optime fac ca
expediþiile speologice de la RUDI sã
continue, în cãutare celor trei peºteri
cunoscute încã de strãmoºii noºtri ºi
unei biblioteci foarte vechi ºi fãrã de
preþ care au dispãrut fãrã de urmã pe
braniºtea satului ºi rezervaþiei RUDI.
Nu putem încheia scurta noastrã
relatare fãrã sã aducem cãlduroase
mulþumiri Pãrintelui Policarp, stareþul
mãnãstirii Sfintei Treimi- Rudi,
pentru bunãtatea ºi ospitalitatea cu care
ne-a primit. Aceleaºi mulþumiri le aducem ºi Fundaþiei COUNTERPART
din partea cãreia am beneficiat de
suportul tehnico-material fãrã de care
expediþia speologicã nu ar fi putut-o
duce pînã la capãt.
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Membrii C.S. GROTTES participanþi
la expediþiile speologice cu studierea
peºterii RÃPOSAÞILOR:
 Roman Guþu  preºedinte
 Vitalie Dorogan  vicepreºedinte
 Plpa Adrian  fotograf
 Ludmila Aronov  sanitar
 Radu Paºchevici  meneger
 Victoria Vãrzari  ecolog
 Alexei Colun  biolog
 Vladimir Eftodii  respon. tehn. sec.
 Marcel Statii  bucãtar
 Ion Nagherneac  instructor
Adresa clubului:
str. Ghica Vodã 86-a
MD 5201 DROCHIA
AETPN. CSG.
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Moluºte descoperite în urma sãpãturilor arheologice în

Peºtera de la Cauce
Marinaº BAICOANÃ  Proteus Hunedoara
Începând cu anul 1998 Peºtera
de la Cauce a fost obiectul cercetãrilor arheologice, în cadrul
primului stagiu de iniþiere în
speo-arheologie, organizat la
Govãjdia, sat Ceriºor, comuna
Lelese, judeþul Hunedoara.
Cercetãrile au fost sprijinite de
cãtre Facultatea de Istorie din
cadrul Universitãþii Lucian
Blaga din Sibiu, cu concursul
unor specialiºti de la muzeele din
Alba Iulia, Hunedoara ºi a Clubului de Speologie Proteus
Hunedoara.

Fig. 1

Î

ncã din anul descoperirii Peºterii de
la Cauce (1994), membrii Clubului
de Speologie PROTEUS au efectuat o perieghezã ºi câteva sondaje în
aceastã peºterã, rezultatul fiind peste
aºteptãri: un conþinut foarte bogat de
material arheologic si osteologic.
Dându-ne seama de importanþa descoperirilor am luat legãtura cu arheologul de la Muzeul Castelul Corvineºtilor (Roman Cristian) ºi împreunã
am iniþiat Prima ªcoalã de Speoarheologie din România, ce s-a desfãºurat în perioada 1-3 mai 1998 în zona
Govãjdie, sat Ceriºor, unde este cantonatã Peºtera de la Cauce (fig. 1, 2).
Din primele douã casete de informare stratigraficã a rezultat material arheologic încadrabil culturilor StarcevoCriº, Vinca, Tiszapolgar, Petreºti (ce
aparþin neoliticului), Coþofeni, Wiettemberg, Otomani (încadrabile epocii
bronzului), ultimul lot de materiale
fiind situate din perioada timpurie a
epocii fierului, pânã în pragul epocii
dacice, faza clasicã.

În acest context de locuire, au ieºit
la ivealã ºi aproape 40 de moluºte. Se
disting ºi sunt de importanþã paleontologicã douã moluºte de vârstã badenianã (10 -15 milioane ani), ce au fost
aduse în aceastã peºterã de cãtre comunitãþile culturii Coþofeni, de la debutul
epocii bronzului. Sursa a constituit-o
depozitul fosilifer de la Buituri, ce se
aflã în imediata apropiere a oraºului
Hunedoara (fig. 1).
Ele aparþin clasei Gasteropoda, familia Conusidae, subgenul Lithoconus,
denumirea fiind Conus fuscocingulatus
(fig. 3a).
Tot de importanþã paleontologicã,
reflectând spiritul comercial ºi latura
esteticã a omului preistoric, sunt ºi douã
piese confecþionate dintr-o moluscã
marinã fosilã cunoscutã sub numele de
Spondylus gaederopus. Ele fac obiectul
unei relaþii de schimb, pe spaþii largi, cu
zonele Mãrii Mediterane ºi Mãrii
Negre. Ele apar în contextul unui
inventar funerar, utilitatea fiind de
obiecte de podoabã (fig. 3b).

LEGENDA
Localitate
Drum principal
Drum forestier
Râu
Peºterã
Posibila cale de pãtrundere a
pieselor spre Peºtera de la Cauce
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În cadrul lotului de moluºte descoperite, au putut fi identificate douã
specii tipice mediului de pãdure ºi de
apã din zilele noastre. Acestea sunt:
lamelibranhiata Unio sp. (fig. 3c) ºi
gastropodul Helicigona (Drobacia)
banatica (Rossmässler, 1838) (fig. 3d).
(determinãrile au fost fãcute de doamna
prof. Chira Carmen, Facultatea de
Geologie Cluj Napoca). Erau folosite în
alimentaþie, ca ºi degresant în confecþionarea ceramicii, posibil ºi ca obiecte
folosite pentru decorarea vaselor.
Raritatea acestor descoperiri de
moluºte într-un habitat complex oferit
de peºterã pune numeroase probleme.
În primul rând ne dã indicii asupra
surselor de exploatare ºi a traseelor
utilizate de omul preistoric pentru
materiile prime (scoici fosile ºi actuale), precum ºi o imagine a alimentaþiei
secundare. Numai cercetarea sistematicã a zonei (cu accent pe Peºtera de
la Cauce) poate aduce noi elemente
privind evoluþia istoricã a comunitãþilor
umane care au preferat peºterile.

Peºtera de la Cauce
D: 30m
d: 5 (+4,5; -0,5)m
E: 27,5m
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Nivel de cãlcare înainte de
sãpãturile arheologice

Nivel steril din punct
de vedere arheologic

Cartare:
M. BAICOANÃ
R. BREBAN
V. IONIÞÃ

Fig. 2
Fig. 3
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Un important sit paleontologic

Peºtera cu Oase de la
Someºul Rece
Matei VREMIR  Clubul Speologilor Nespeologi, Cluj

A

u trecut mai bine de o sutã de
ani de când câþiva cãutãtori ai
legendarei comori a lui Darius
au gãsit o micã intrare de peºterã, nu
departe de satul Someºul Rece, pe
Dealul Cetãþii (24 km vest de Cluj), în
aproprierea unei vechi mine de aur. În
acea zi de mai 1890, aceºtia au lãrgit o
gaurã de vulpe ºi au pãtruns într-un
spaþiu nu prea mare, unde au ºi început
sã sape. Încã din primul moment au dat
peste câteva cranii cu coarne foarte
mari ºi nenumãrate alte oase, dintre
care o parte au fost imediat vândute
profesorului Anton KOCH de la Universitatea din Cluj, fapt ce a condus la
începerea investigaþiilor ºtiinþifice din
aceastã peºterã. Profesorul KOCH, în
urma unei mici expediþii, reuºeºte sã
adune aproape întregul material paleontologic, sã facã observaþii tafonomice, carstogenetice, geologice ºi
mineralogice, de asemenea sã carteze
peºtera, hartã pe care o ºi publicã
(KOCH, A., 1891 A hidegszamosi
csontbarlang ismertetése Orv. Term.
Tud. Ért. II; pl. 2, a-b).
Mai târziu, Peºtera cu oase de la
Someºul Rece figureazã în cadrul unei
liste paleontologice (KOCH, A., 1900
A Magyar Korona Országai kövult
gerincesállat maradványainak rendszeres átnézete Magy. Orv. és Term. 
Vizsg., 30, P. 526-560), fiind menþionatã ºi într-un ghid turistic (RADNÓTI,
D., 1901 Erdély kalauz). Golul
ulterior inventariat în Catalogul peºterilor din România din 1965 ºi 1982
cu numãrul 33000/1 (GORAN, 1982),
se referã la o altã peºterã situatã aproape de prima (Peºtera de la Someºul
Rece) ºi consideratã de cãtre KOCH
sterilã din punct de vedere paleontologic. Cercetãrile speologice efectuate
în acest areal de cãtre clubul CSA din
Cluj, ºi mai ales de cãtre BAGAMÉRI
B., au mai evidenþiat câteva mici
cavitãþi însã fãrã importanþã, Peºtera de
la Someºul Rece fiind cartatã în 1984
(arhiva CSA ºi ISER), ocazie cu care ºi
aici se descoperã câteva oase nedeter30

minate. Mult mai recent se fac ºi
investigaþii de ordin biospeologic.

Descriere

Intrarea se situeazã la o altitudine
relativã de 100 m (alt. abs. 540 m) în
versantul stâng al vãii la baza unor colþi
calcaroºi (KOCH, 1981), sub aceasta cu
cca. 30 m fiind situatã Peºtera de la
Someºul Rece, ceva mai mare, însã

neimportantã din punctul nostru de
vedere. Rocile înconjurãtoare sunt
formate din ºisturi cristaline (sericitocloritoase, grafitoase, filite, amfibolite)
aparþinând Seriei de Someº, peste care,
pe o grosime de 25-30m, se dispun
calcare cristaline care prezintã o înclinare de 35-40° NE, formând o barã
calcaroasã orientatã perpendicular pe
cursul vãii. Peste acestea, se dispun

SPEOMOND  4 99

ºisturi argiloase micacee. Atât ºisturile
cristaline, cât ºi calcarele slab dolomitice-cristaline sunt strãpunse de
viniºoare ºi filonaºe de cuarþit lãptos,
cu conþinut de aur ºi piritã, ceea ce a
fãcut obiectul unor explorãri (KOCH,
op. cit., p. 2).
Peºtera, cu o lungime de doar 9 m,
are o morfologie simplã: o intrare
trapezoidalã de 1,5×1,2 m ce dã acces
într-un pasaj uºor descendent, cu dezvoltare sinuoasã ºi în care avem douã
spaþii ceva mai largi ºi mai înalte
(fig. 1). Umplutura este formatã din
blocuri angulare, pe de o parte, ºi
sediment argilos puternic cimentat pe
de altã parte, la care se adaugã detritus
vegetal ºi sol. Golul iniþial a fost mult
mai strâmt, însã aventurierii ºi ulterior
sãpãturile paleontologice au dus la
excavarea aproape totalã a sedimentelor. Din punct de vedere mineralogic,
KOCH (op. cit., p. 3-4) remarcã prezenþa abundentã a formaþiunilor aragonitice pe care le studiazã îndeaproape ºi
face unele aprecieri legate de origine ºi
geneza lor. Acestea erau prezentate ca
stalactite, scurgeri parietale, cruste ºi
depuneri pe oase, precipitarea aragonitului în soluþii reci, fiind pusã pe
seama prezenþei mineralizaþiilor din
filonaºele de cuarþit.
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Materialul paleontologic excavat de
aici este foarte bogat, o parte fiind chiar
expus la Muzeul de Paleontologie al
Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj.
Ceea ce a readus în actualitate aceastã
peºterã a fost recenta descoperire în
subsolul universitãþii a unor lãzi, dintre
care douã conþineau majoritatea acestui
material ºi despre care de decenii nu se
ºtia nimic.
Lista faunisticã originalã conþine:
Capra ibex v. carpathorum (strãmoº al
caprei de munte), cu oase de la cel puþin
5 exemplare mature, printre care 3
resturi craniene (fig. 2 a, b); Antilope
rupicapra (capra neagrã), oase ºi un rest
cranian (fig. 2 c); Bos sp. (bovid
nedeterminat); Canis spelaeus (lupul de
peºterã  formã mai robustã decât lupul
actual); Canis vulpes v. fossilis (vulpea), oase ºi resturi craniene de la cel
puþin 6 indivizi; Actomys cf. Bobac
(marmota de câmp), pe baza unui
incisiv; Cricetus rfrumentarius (hârciogul); Arvicola terrestris (ºoarecele
de câmp). La acestea se mai adaugã
oase de pãsãri de diferite talii, nedeterminate.
Pe baza asamblajului faunistic,
pentru aceastã peºterã KOCH determinã douã faze de locuire: prima ºi cea
mai veche este cea diluvianã (Pleis-

tocen superior), în care avem capra de
munte, capra neagrã, bovidul ºi lupul,
asociatã cu urmele omului primitiv,
ceea ce duce la ideea cã avem de-a face
cu un adãpost de vânãtoare. Urmele de
ardere de pe unul dintre craniile de
Ibex, oasele cu mãduvã sparte în mod
regulat ºi prezenþa unei lame (cuþit) de
silex, sugereazã faptul cã majoritatea
oaselor au ajuns aici ca pradã de vânãtoare. Prezenþa lupului la resturile de
mâncare este confirmatã ºi de urmele
de roadere de pe epifizele unor oase de
membre. În acea perioadã peºtera era
ceva mai largã, însã ulterior a avut loc
un colmataj. Cea de a doua fazã de
locuire pare sã fie mai recentã, probabil
aluvialã (holocen) ºi se referã la prezenþa vulpilor, care au inhabitat peºtera
un timp mai îndelungat. Materialul de
rozãtoare ºi pãsãri de pe lista lui KOCH
reprezintã, probabil, resturile de pradã
ale acestora.
Importanþa paleontologicã a acestei
peºteri este de netãgãduit, atât din punct
de vedere al asociaþiei faunistice, cât ºi
a prezenþei omului primitiv, dar mai
ales datoritã abundenþei oaselor de
Capra ibex, care pânã în prezent ne-au
livrat cel mai bogat material de acest fel
de la noi din þarã.
n
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Austria

Într-o turã de patru zile, la
începutul lunii martie, în avenul DOF-Schacht (Totes
Gebirge, Styria), doi speologi
de la Clubul Verein für Höhlenkunde, Obersteier, au ajuns
la cota -962, unde, din lipsã
de coardã, au fost nevoiþi sã
se opreascã. Pentru a ajunge
aici au fost nevoiþi sã sape în
stratul de zãpadã gros de 4 m
pentru a gãsi intrarea ºi sã
utilizeze 1200 m de coardã.
Peºtera mai are un potenþial
de 200 m denivelare.

Borneo

Gua Tewet este numele unei
noi peºteri cu picturi rupestre
descoperitã în Masivul Marang din Borneo. O salã de
circa 150 mp adãposteºte 175
de mîini în negativ (din care
aprox. 2/3 sînt negative ale
mîinii stîngi) ºi numeroase
motive simbolice ºi animaliere, ce te duc cu gîndul la
un limbaj al semnelor. Marea
majoritate a mîinilor sînt
legate între ele prin linii,
formînd cel puþin 5 grupe,
una dintre aceste grupe  ce
mai reprezentativã  vrînd
parcã sã reprezinte un arbore
genealogic.
În imediata vecinãtate, o altã
peºterã, cam de aceleaºi dimensiuni, adãposteºte la
rîndul ei aceleaºi negative de
mîini, dar ºi alte motive cum

ar fi: forme alungite de aproape 4m, o coadã de maimuiþã cu pãr cu tot, reprezentãri mult mai greu de
înþeles ºi explicat.

Cehia

Societatea de Speologie Cehã
a organizat între 1-5 septembrie 1999 a 4-a Reuniune
Internaþionalã de Speologie,
în localitatea Jedovnice, din
carstul Moravian, Republica
Cehã. Programul a cuprins
excursii în peºterile din zonã,
iar între 3 ºi 4 septembrie al
2-lea Congres Naþional de
Speologie.

Croaþia

La sfîrºitul anului trecut o
echipã formatã din 30 de
speologi croaþi ºi 15 speologi
slovaci a organizat a III-a
expediþie în Slovacka jama,
Velebit, Croaþia. Scopul expediþiei fiind de a continua
explorãrile din anul precedent, respectiv cele douã
puþuri paralele.
În primul dintre acestea speologii slovaci au început
explorarea de la -1000m, iar
croaþii în cel de al doilea de
la -587m.
Slovacii nu au reuºit sã coboare mai jos de -1022m,
mulþumindu-se sã exploreze
mai multe laterale, în schimb
croaþii au reuºit ca dupã
depãºirea unui puþ activ, a

Albania

Cele mai adînci peºteri (1996):
1.Shpella BB-30 ...............................................
2.Shpella Cilikokave ......................................
3.Grotta dei Uomini Umidi .............................
4.Shpella e Pucit ..............................................
5.Shpella e Gjek Markut ..................................
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-570 m
-505 m
-420 m
-335 m
-234 m

unui meandru situat între
cotele -636 ºi -717m ºi a
altor cîteva puþuri mai mici
sau mai mari sã atingã cota
de -1268m. Ambele echipe
au fãcut cîte douã bivuacuri.
Explorarea a fost filmatã de
alpinistul Stipe Bozic, autorul filmului ªapte vîrfuri
(cele mai înalte vîrfuri de pe
ºapte continente).
Explorãrile s-au oprit datoritã vremii nefavorabile ºi
lipsei de timp, urmînd ca în
expediþiile viitoare sã se
exploreze pasajele orizontale
de la actualul terminus al
Slovacka jama.
Amãnunte pot fi gãsite la
http://public.srce.hr/speleo/
hrv/slovacka.html

Cuba

În perioada 16-22 Aprilie
2000 Societatea Cubanezã de
Speologie organizeazã un
congres special pentru a marca sãrbãtorirea a 60 de ani de
la înfiinþarea acesteia. Evenimentul se va celebra în
oraºul Camagüey ºi va fi o
legãturã, bazatã pe prietenie
ºi colaborare, între organizaþiile de speologie din lumea
întreagã.

Franþa

În Munþii Pirinei, Masivul
Pierre Saint-Martin au continuat explorãrile în Avenul
Partages (M413) singurul
acces cunoscut la rîul subteran Z (rîu ce pare a fi
paralel cu rîul Pierre).
Fostul terminus al avenului
era reprezentat de sifonul Big
Blues de la cota -720. Dupã
douã zile de dezobstrucþii ºi
alte douã zile de explorãri ºi
topografieri sistemul cîºtigã
2600m în lungime, denivelarea fiind de -810m.
Explorãrile din luna august,
desfãºurate într-o ambianþã de
canion (lacuri, cascade), au
ajuns la -900 ºi s-au oprit în
mijlocul unei galerii lungi de
320m ºi late de 140m. Lungimea totalã a peºterii este
estimatã la 20km.
Este posibilã o joncþiune cu
sistemul Kakouetta - Arrestéliako Ziloua, ceea ce ar însemna cã noul sistem sã mãsoare 68km lungime ºi peste
1300m denivelare.
Explorãrile continuã, chiar în
momentul redactãrii acestor
rînduri o nouã turã în Gouffre
des Partages este în plinã
desfãºurare.

Bulgaria

Cele mai lungi peºteri (01.08.96):
1. Duhlata ..................................................... 17.200 m
2. Orlova Chucka ......................................... 13.437 m
3. Imamova dupka ..........................................8.500 m
4. Vreloto ......................................................... 5.280 m
5. Goliamata Balabanova ...............................4.800 m
Cele mai adînci peºteri (01.01.96):
1. Raichova dupka ........................................... -377 m
2. Barkite 14 ..................................................... -356 m
3. Iamata na Kipilovo ...................................... -350 m
4. Tizoin ........................................................... -320 m
5. Beliar ............................................................ -282 m
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În urma unor escalade fãcute
cu ajutorul perforatorului sau
chiar la liber, trei speologi
grenoblezi, au gãsit în peºtera Cheval Vapeur o ieºire în
falezã. Aceasta constituie cea
de 8-a intrare în sistemul
Berger.
În Masivul Criou, Munþii
Alpi (Haute-Savoie) speologii francezi de la Clubul
Ursus au reuºit joncþionarea
Gouffre des Jokers (1200 m
lungime ºi 330 m denivelare)
cu sistemul Mirolda. În urma joncþionãrii Mirolda mãsoarã 1616 m denivelare.

India

În luna februarie a acestui an
o echipã internaþionalã de
speologi (englezi, germani,
americani, indieni) au organizat o nouã expediþie în Hill
State of Meghalaya, o regiune din NE Indiei. În patru
sãptãmîni ei au topografiat
mai mult de 21km de noi
galerii, lungimea totalã a
peºterilor din zonã depãºind
125km.
În zona Lukha Valley a fost
fãcutã joncþiunea dintre peºtera Pielkhlieng Pouk, parþial
exploratã în 1998, ºi Sielkan
Pouk, sistemul mãsurînd
acum 9,7km, devenind astfel
a treia peºterã ca lungime din
India. De remarcat în aceastã
peºterã sînt gururile înalte de
8m ce formeazã o succesiune
de lacuri ºi canale în care
exploratorii au fost nevoiþi sã
înoate mai bine de 3km.
Explorãrile din Synrang Pamaing, zona Lumshnong, au
fãcut ca aceastã peºterã sã
ajungã de la 6,2km la peste
14km, a doua peºterã ca lungime din India.
Cea mai interesantã descoperire biologicã este cea a unui
peºte orb, observat pentru
prima datã în 1998, despre
care se crede cã aparþine unei
specii necunoscute.
Expediþiile vor continua anul
viitor.
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Portugalia

La Lisabona, în perioada 1-3
octombrie are loc al III-lea
Congres European de Speologie Noi abordãri ale
speologiei, în organizarea
Societãþii Portugheze de
Speologie împreunã cu Federaþia de Speologie a Comunitãþii Europene.
În zilele premergãtoare congresului se vor organiza excursii în peºteri (inclusiv
peºteri vulcanice din Insulele
Azore), în regiuni carstice,
pe litoral etc.
Congresul va cuprinde întîlniri, seminarii, simpozioane,
discuþii, noutãþi, expoziþii,
comerþ. Cu aceastã ocazie se
va sãrbãtori a 50-a aniversare
a Societãþii Portugheze de
Speologie.

S.U.A.

Record de scufundare în
Wakulla Springs. George
Irvine, unul din cei mai reputaþi scufundãtori de peºterã
la ora actualã, a reuºit într-o
scufundare de 6 ore, la o
adîncime de 80-100m, sã
parcurgã impresionanta distanþã de 5454m. Aceastã
performanþã a fost realizatã
în iulie 98.
Tot anul trecut ºi tot în sifonul de la Wakulla Springs
un alt scufundãtor de renume, Bill Stone  cunoscut
pentru foarte specialele echipamente de scufundare pe
care le proiecteazã ºi realizeazã, precum ºi pentru expediþiile în Huautla  ºi-a
testat cu succes noul 3D
mapper (foto), un fel de

sonar ce poate face o ridicare
topograficã tridimensionalã a
sifonului.

Ucraina

În Caucazul Oriental, Masivul Arabika, speologii ucraineni au continuat explorarea
peºterii Dzou, peºterã ce
fusese exploratã de Vladimir
Kisseljov împreunã cu speologi francezi pînã la -700.
Dupã o întrerupere de 5 ani
datoratã conflictelor etnice a
fost permis accesul în zonã
datoritã revenirii la o oarecare stare de acalmie.
Descoperiri importante, totalizînd mai mulþi km în acest
sistem parcurs de tumultoase
rîuri, au permis atingerea
cotei -1100m. Numeroase
puncte rãmîn de explorat.

Wakulla Springs

Cele mai lungi tuburi de lavã (m)
1

Kazumura Cave

Puna District, Hawaii, S.U.A.

61.420

2

Cueva del Viento

Tenerife, Insulele Canare, Spania

17.032

3

Leviathan

Colinas Chyulu, Kenya

12.500

4

Bilemot Gul

Insula Cheju, Coreea

11.749

5

Huehue Cave

North Kona District, Hawaii, S.U.A.

10.280

Cele mai adînci tuburi de lavã (m)
1

Kazumura Cave

Puna District, Hawaii, S.U.A.

1.102

2

Cueva del Viento

Tenerife, Insulele Canare, Spania

518

3

Leviathan

Colinas Chyulu, Kenya

480

4

Cueva de los Verdes

Lanzarote, Insulele Canare, Spania

230

5

Ape Cave

Skamania County, Washinton, S.U.A.

213
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Expediþie în Franþa

În cadrul unui schimb bilateral între Ministerele Tineretului ºi Sportului din
România ºi Franþa, 18 speologi amatori români au participat în Franþa, în regiunea
Losere la Castelbouc, între
16-29.08.1999, la o tabãrã comunã organizatã de
Comité Departamental de
Speleologie de LEure, ca
parte francezã ºi Salvamont
Alba, A.S. Sfinx Gârda ºi
Cristal Oradea, ca parte
românã ºi finanþatã de ministerele mai sus menþionate.
În cadrul schimbului s-au
realizat: iniþiere la falezã,
parcurs de peºteri cu diferite
grade de dificultate ºi s-au

fãcut diverse excursii turistice, precum practicarea de
canoe pe râul Tarn, via corda
etc.
De asemenea, s-a participat la
explorarea exurgenþei Castelbouc 1, dupã golirea sifonului 2 cu ajutorul pompelor,
lãsând timp de 5 zile speologii sã exploreze ºi sã studieze sistemul. O echipã franco-românã a descoperit în
Castelbouc 4 un horn care
dupã escaladare a dat într-o
galerie numitã Galeria Românilor, colmatatã la un
moment dat cu bolovani;
pentru lãrgirea cu explozibil a
galeriei se va reveni în viitor.
În timpul expediþiei în Grotte
de Coutal s-a produs un accident, Roxana Ciubotãrescu a

cãzut de la 3 m, datoritã
ruperii concomitente a douã
prize de mânã, ºi ºi-a fracturat bazinul. Pentru salvarea
ei s-a declanºat o operaþiune
extraordinarã în care au fost
implicaþi speologi, pompieri,
doctori. Operaþiunea de salvare a durat 17 ore, dupã care
Roxana a fost transportatã la
spital cu elicopterul.
Pe drumul de întoarcere unul
din microbuzele româneºti a
fost prãdat de hoþi pe malul
Mediteranei.
Cu toate evenimentele neplãcute bilanþul taberei a rãmas
pozitiv, prin experienþa acumulatã ºi contactele noi realizate.

Foto Christian Ciubotãrescu

Christian CIUBOTÃRESU
Sfinx Gârda de Sus

Noi dispozitive ce uºureaza viaþa, dar ºi
buzunarul, speologului
Tibloc Petzl

Pantin Petzl

Un blocator ultralejer (39 g)
care ar trebui sã facã parte
din echipamentul oricãrui
speolog sau alpinist. Tibloc
înlocuieºte cu succes un nod
Prusik sau un blocator ºi este
ideal pentru realizarea sistemelor de scripeþi.
Este un dispozitiv eficace ºi
multifuncþional (desface chiar
ºi sticle de bere).
Preþ 97 FF

Acest nou model de blocator
de picior face ca urcãrile pe
coardã sã fie mult mai rapide
ºi mai puþin obositoare.
Cîntãreºte 110 g ºi este construit în aºa fel încît sã culiseze uºor de-a lungul corzii,
menþinînd în acelaºi timp
verticalitatea speologului.
Atenþie! se foloseºte numai
împreunã cu blocatorul de
piept ºi blocatorul cu mîner.
Este foarte uºor de instalat ºi
dezinstalat ºi este ideal pentru urcarea verticalelor foarte
mari ºi nefracþionate.
Preþ 276 FF
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Munþii Aninei

Valea Veliºteac
S-a încercat forþarea unei
strâmtori în Peºtera din Valea
Veliºteac, descoperitã în 1994
ºi cartatã pe o lungime de
100 m cu o denivelare de
-15 m (Proteus Hunedoara).

Munþii Bihor

Bazinul superior al
Someºului Cald
Clubul de Speologie Z a
continuat lucrãrile de sistematizare axate pe o zonã a
Someºului Cald cuprinsã
între izvoare ºi Pârâul Vacii.
Cu aceastã ocazie au fost
descoperite 3 noi peºteri,
dintre care se remarcã Peºtera din Peretele Cuciulatei
(L: 52m). Au fost recartate 11
cavitãþi de mici dimensiuni,
respectiv au continuat lucrãrile de topografiere a Ponorului din Cuciulat. La acþiuni
au participat P. Damm, I.
Dezso, L. Pusztai, Katalin
Kocsis, T. Biro, Cornelia Ile,
F. Miklovits, F. Leþ.
Zona Valea Rea - Cornu
Munþilor
Au fost continuate acþiunile
de explorare în Peºtera din
Valea Rea prin organizarea a
4 acþiuni, care au vizat în
special obiective din prima
treime a cavitãþii. Cea mai
importantã realizare este descoperirea, în urma mai multor
escalade artificiale, a continuãrii nivelului 3 în zona Sãlii
Giganþilor. Porþiunea nou
descoperitã este un labirint
complex, parcurs de mai multe cursuri active, care a fost
cartat pe o lungime de 1 km.
Continuarea înaintãrii presupune noi escalade.
Au continuat dezobstrucþiile
la punctul de lucru Armata
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Popularã Chinezã, evacuându-se peste 1,5 mc de bolovani, insuficienþi pentru a se
putea pãtrunde în sala care se
întrevede. Pentru moment
lucrul a fost întrerupt datoritã
periculozitãþii pasajului. Se
preconizeazã consolidarea
unor bolovani cu spumã poliuretanicã.
Lucrãrile de cartografie geologicã au fost finalizate pentru sectorul cuprins între
intrare ºi Grãdinile Japoneze
inclusiv. A fost conturat un
sistem complex de paleocarsturi hidrotermale. La
acþiuni au participat: J. Zih,
Katalin Perenyi, Sz. Szucs,
C. Pop, R. Pop, P. Damm, I.
Dezso, L. Pusztai ºi T. Biro
(Z Oradea) ºi mai multe
persoane de la diferite cluburi din Ungaria.
Bazinul Vãii Aleului
Au fost efectuate prospecþiuni pe scarã largã, inclusiv
în lucrãri miniere, în bazinul
median ºi superior al vãii.
Descoperirea a douã izbucuri
cu debite relativ mari, situate
aval de Izbucul Valea Popii,
ridicã interesante probleme
de organizare a drenajelor
carstice în regiune. La primul
dintre acestea, care posedã
un important curent de aer,
au fost efectuate importante
lucrãri de dezobstrucþie,
perspectivele de continuare
fiind interesante.
Bazinul Vãii Luncºoara
Cãlin Pop (Z), în colaborare cu o echipã a KKTJ Cracovia, condusã de S. Kotarba
au reluat explorãrile în Avenul Hoanca Urzicarului. În
urma a douã escalade efectuate la terminusul din amonte al nivelului superior al
Galeria Cristalelor, a fost
interceptat un meandru ori-

- descoperirea ºi cartarea pe
o lungime de 19 m a Peºterii
cu 5 intrãri din lunca Criºului
(aval de Bratca), temporar
activã, remarcabilã din punct
de vedere genetic, fiind în
mare parte modelatã de apa
râului;
- descoperirea a 17 noi peºteri în Valea Iadului, cu o
lungime cumulatã de 480 m,
dintre care cea mai semnificativã este Avenul lui Ioºca,
cu o lungime de 123 m ºi o
denivelare de -98 m. Ea se
prezintã ca o succesiune de
puþuri uscate, care în final
ajung la un curs temporar cu
debit scãzut. Dintre aceste
peºteri, 9 se aflã pe Dealul
ªipotele (printre care ºi unul
activ cu L: 38m), 2 pe Dealul
Mihai, 4 pe Dealul Pobraz, ºi
câte unul pe Dealul Ciungii
respectiv, Dealul Cornului.

zontal, care debuºeazã într-o
salã de mari dimensiuni.
Sala, reprezentând baza unui
sistem de verticale, din care
provine activul Galeriei Coralilor, este în prezent cel
mai mare spaþiu din interiorul avenului.
În peretele opus meandrului
de acces, au fost efectuatã o
escaladã artificialã pe cca.
30 m înãlþime, fãrã a se intercepta pentru moment vreo
continuare.

Munþii Pãdurea Craiului

Bazinul Mijlociu al Vãii
Iadei
Cu ocazia taberei de varã al
clubului CSA (9-18 august
1998), la care au participat în
total peste 150 de persoane,
s-au obþinut urmãtoarele
rezultate:

±0

+2

P85

Galeria Jderilor
P34
P5
P6
P9

28
Sala Goliat

Hoanca
Urzicarului
Galeria
Cristalelor

Galeria
Gururilor
P7

-254

P9

P5
P9

P10

-267

Sala
Urodzinowa

Cartare: L. Vãlenaº
S. Kotarba

-286
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S-au efectuat în mod extensiv câteva acþiuni de decolmatare la mai multe obiective ºi peºteri din zona Vãii
Leºului (Izvorul cu Travertin), Avenul Iadul Alb, Peºtera rãsuflãtoare din Dealul
Mihai, în zona Piatra Negrului (Peºtera Groapa Rece,
Peºtera rãsuflãtoare din Piatra Negrului), cât ºi în Peºtera de la Podireu.
A avut loc o amplã acþiune de
ecologizare în P. Lithophagus.
S-a recartat P. cu apã din Dl.
Lelii pe o lungime de 1502m.
În luna iunie, a avut loc o
acþiune de filmare de douã
zile în Peºtera Lithophagus,
materializatã printr-o producþie de 4 minute semnatã
Ugron Gábor jr. ºi difuzatã
pe postul Duna TV.
Zona Piatra Negrului
În luna octombrie o echipã
CSA compusã din: Batiz
Réka, Deak Zs., Felfalusi Á.
ºi Vremir M. au continuat decolmatarea în Peºtera Groapa
Rece. Cu aceastã ocazie s-au
mai descoperit 4 peºteri noi
cu o lungime cumulatã de
70 m. Se remarcã o peºterã
cu un horn activ de peste
15 m înãlþime.
Zona Secãtura Brãtcanilor
În douã acþiuni de decolmatare a unui ponor foarte
ventilat, la care au participat
printre alþii Gedeon M. L.,
Comãnescu Cs., Görög I.,
Felfalusi Á., Deak Zs. ºi
Vremir M., s-a ajuns la o
adâncime de 5 m, pânã la o
stâmtoare greu penetrabilã.
Pentru uºurarea lãrgirii, s-a
recurs la o metodã mai puþin
obiºnuitã: prin sãparea unui
ºanþ de 0,5 m adâncime ºi
cca. 3 m lungime, s-a reuºit
canalizarea apei unui lac
aflat în vecinãtate, deci reactivarea ponorului. În cca. o
orã, acesta a înghiþit peste
500 m 3 de apã. Operaþiunea
s-a mai repetat o datã. Drenajul aparþine Sistemului
Ponoraº-Izbucul Brãtcanilor.
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Peºtera Ponoraº
În luna Mai a avut loc prima
tabãrã subteranã din aceastã
peºterã, cu o duratã de 4 zile,
la care au participat 9 speologi. În bivuacul din Sala
Bazinelor s-au instalat Dascãl T., Fûlöp Zs., Szász P. ºi
Szilágyi P. (CSA), care au
recartat un segment de cca.
430 m, de la intrare pânã la
Meduza Mare. În bivuacul
din Sala Stadion situat aval
de cele 7 semisifoane de pe
activul principal, au participat 5 speologi: Balogh
Boglárka (Oradea), Tompa
K. (Budapesta), Felfalusi Á.,
Görög I. ºi Vremir M.(Cluj).
S-au explorat cca. 300 m de
noi galerii, cartându-se peste
670 m. Sub Sectorul Noroios s-a descoperit un lac
subteran (neexplorat integral), format de-a lungul unei
diaclaze largi. S-au mãsurat
dimensiunile unei coloane
gigantice aflate în Sala Pãdurii de Piatrã: circumferinþa
în bazã: 29 m; diametrul mare: 10 m; diametrul mic: 8 m;
înãlþime: 15 m; circumferinþa superioarã: 20 m; volum aproximativ: 780 m 3 !
Deocamdatã se pare cã avem
de a face cu cea mai voluminoasã coloanã stalagmiticã
din România.
Peºtera Zãpodie
Au continuat lucrãrile de
decolmatare însã dupã numai
6 m s-a ajuns la un punct de
unde ºansele de înaintare
sunt minime.
Peºtera din Dealul Prodan
Prin acþiuni combinate de decolmatare/derocare s-au mai
descoperit o serie de galerii,
ºi puþuri, care au condus la o
dezvoltare totalã de 222 m, ºi
o denivelare de -59,7 m, respectiv +5 m. Actualul terminus aflat la peste 30 m sub
albia pârâului Izbândiº, se
prezintã sub forma unei galerii descendente strâmte pe
care dispare un curs de apã
cu debit mic.

Peºtera Izbândiº
Ca rezultat al lucrãrilor de
dezobstrucþie efectuate în
Peºtera Izbândiº de CSA
Cluj, s-au gãsit cca. 1000 m
de galerii noi. Curentul puternic de aer indicã faptul cã
pe undeva trebuie sã existe o
legãturã cãtre reþea. Lucrãrile
de cartare sunt în curs, dar
din datele deja ridicate, dupã
confruntarea acestora cu
datele editate dupã plãcuþa
de cartare a lui Gabi Halasi,
se pare ca s-a gãsit locul în
care Gabi a ieºit la suprafaþã.
Din pãcate acest loc este doar
o altã fântânã care se deschide spre galeria sifonatã.
Se lucreazã intens pe partea
de fosil unde mai sunt ºanse
de continuare.
Peºtera Vântului
La începutul lunii decembrie,
Balla L. ºi Vremir M., cu
ocazia unei ture de cartare pe
activul interior (aval de Sala
Mare), la punctul A 1 96 au
descoperit ºi explorat un nou
sistem de galerii active ºi
fosile pe o lungime de cca.
1 km. Este vorba despre un
nou afluent cu debit destul de
mare (Galeria NS), rãmas
neidentificat din cauza punctului de confluenþã situat sub
un con de dãrâmãturi. Marcarea de identificare s-a fãcut
cu fluoresceinã. Noul activ,
pe lângã douã cascade mai
prezintã 3 afluenþi, numeroase sectoare fosile, un puþ
activ ºi 3 hornuri de peste
30 m înãlþime, dintre care
douã au fost escaladate.
În cursul lunilor ianuarie ºi
februarie 1999, au avut loc o
serie de acþiuni de cartare/
recartare, cât ºi douã ture de
filmare materializate prin trei
producþii semnate Ugron
Gábor jr. de 5, 8, respectiv 16
minute, difuzate pe posturile
naþionale (TVR 1 ºi 2), cât ºi
pe Duna TV. În aceeaºi perioadã, rezultatele unei excursii explorative de 4 zile se
prezintã sub forma a câteva
noi pasaje de legãturã, în

total peste 200 m de noi
galerii.
În perioada 13-21 Februarie
1999, a avut loc tabãra de
iarnã organizatã în peºtera
Vântului, la care au participat peste 30 de speologi din
Târgu Mureº, Budapesta,
Oradea ºi Cluj. Obiectivele
erau axate pe cartare/recartare în mai multe sectoare,
ture foto, observaþii ºtiinþifice cât ºi explorare. Speologii instalaþi în bivuacurile
din zona de intrare (Sanatoriul) ºi Hipodrom au reuºit
recartarea a peste 1700 m de
galerii, iar cei din bivuacul
din Tabãra Înaintatã a reuºit
explorarea (în micã mãsurã ºi
cartarea) a peste 700 m de
noi galerii. Cele mai semnificative descoperiri se referã la
sistemul de puþuri Pali (situat paralel cu Galeria Lacurilor la punctul T57 ºi identificat în tabãra din 1998), în
care avem 4 puþuri paralele
de 43, 30, 25 ºi 19 m (dintre
care douã active), ºi care
conduc într-o galerie activã,
al cãrui punct de confluenþã
cu râul principal încã este
necunoscut. De asemenea,
foarte importatã este descoperirea unui sector de cca.
400 m de etaj III (Galeria
Verde), în zona de bifurcaþieterminus ºi identificat prin
escaladarea unui horn. Este
vorba despre o serie de galerii ºi sãli de dimensiuni
mari, a cãror prezenþã cu
circa 20 m deasupra Galeriei
Negre (etaj II), infirmã presupunerea iniþialã cã în jumãtatea îndepãrtatã a peºterii,
acest nivel nu existã.
Având în vedere rezultatele
explorãrilor din cursul anilor
1998-1999, coroborate la datele existente pânã în 1997,
lungimea actualã a peºterii
depãºeºte 50 km.
Defileul Criºului Repede
Clubul de Speologie Z a
continuat lucrãrile de sistematizare în zona Bucea Piatra Craiului - Bratca. În
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urma prospecþiunilor efectuate au fost descoperite 8
noi cavitãþi, dintre care se
remarcã Peºtera cu Oase din
Coasta Rea (L: 56 m), care
cuprinde un valoros sit paleontologic cu resturi de Capra
ibex. Mai multe acþiuni au
fost dedicate derocãrilor care
se executã la prea-plinul
Izbucul de sub Coasta Rea,
deþinãtor al unui puternic
curent de aer. La acþiuni au
participat I. Dezso, P.Damm,
M. Dumiter, L.Pusztai, K.
Dezso.
Zona Bãlnaca
P. Damm ºi Katalin Kocsis
(CS Z), în urma unor prospecþiuni au descoperit o nouã
cavitate activã, în care explorãrile au fost oprite dupã
35 m, datoritã nivelului de
viiturã existent.

Munþii Poiana Ruscã

Valea Nandrului
În Peºtera cu Apã de la Dumbravã s-a efectuat un decolmataj la sifonul 2. Favorizaþi
de debitele mici, Dragomir
Gherman ºi Karoly Ban au
descoperit peste 150 m de
galerii.
Valea Runcului
În Peºtera de la Cauce continuã sistematic sãpãturile
arheologice începute de clubul Proteus Hunedoara în
luna mai, cu ocazia primei
ªcoli de Speo-Arheologie
din România.
Valea Balii
S-au mai descoperit, explorat
ºi cartat Peºtera nr. 1 din V.
Bãlii (21 m; 1 m); Peºtera nr.
2 din V. Bãlii (15 m; 1 m).

Munþii Retezat

Depresiunea Haþeg
La Piatra Coroieºti-Piatra
Sãlaºului, membrii clubului
Proteus au descoperit ºi
explorat 10 noi cavitãþi ºi au
cartat 137 m de galerii cu o
denivelare totalã de 35,5 m.
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Munþii Rodnei

Zona Piatra Rea
Avenul din Podul Cailor
Terminusul din iunie 1998
(-108 m) a fost depãºit în
octombrie 1998 de o echipã
Montana Baia Mare, formatã din Iosif Rist ºi Mihai
Tãmaº, într-o acþiune care a
durat aproximativ 12 ore. Cei
doi au ajuns la o nouã platformã de prãbuºiri în jurul
cotei de -108 m, nivel la care
diaclaza îºi schimbã aspectul
liniar, devenind sinuoasã.
Dupã ce a explorat circa
25 m pe orizontalã, echipa a
continuat coborârea, atingând o denivelare de cca.
-120 m. Avenul continuã, dar
îºi pãstreazã dimensiunile
restrictive (lãþimi de 0,30,6 m), trecerea mai departe
cu echipamentul de verticalã
devenind o problemã, la fel
ca ºi marea cantitate de apã
care se prelinge pe pereþi în
perioadele cu precipitaþii.

Munþii Sebeº-ªureanu

Peºtera ªura Mare
În perioada 12-14.10.1998 o
echipã formatã din Tudor
Marin, George Lazãr (Focul
Viu) ºi Olivier Jassaud speolog francez independent au
descoperit o nouã galerie în
zona afluentului 4. Dupã o
escaladã de 25 m ºi forþarea
unei strâmtori în S s-a
reuºit intrarea în galeria ce
debuteazã cu o sãritoare de
8 m. Galeria se lãrgeºte dupã
câþiva metri, transformânduse într-o reþea de sãli superconcreþionate. Finalul galeriei se regãseºte în peretele
activului principal, aval de
afluentul 4.
Între 18-20.06.1999 echipa
formatã din Tudor Marin,
Viorel Bãltãreþu (FV) ºi
Nicu Murse (Omega Cluj)
a cartat galeria descoperitã în
octombrie 98. Dezvoltarea
galeriei este de 200m. Tot în
aceastã turã, T. Marin, dupã o
escaladã de 20 m în zona
cascadei finale a instalat o

coardã fixã în vederea taberei
de varã.
În perioada 11-28.08.1999 a
avut loc tabãra de varã a
clubului Focul Viu în comun cu 10 speologi francezi.
Obiectivul principal a fost
constituit de bivuacul subteran din ªura Mare. În zona
afluentului 7, dupã o derocare fãcutã de Renaud Locatteli
ºi Magrin Benoit, a fost descoperitã o reþea de galerii ºi
sãritori lungã de 150-200m.
Dupã o serie de escalade
fãcute de T. Marin, s-a reuºit
intersectarea cascadei finale
la un nivel de aproximativ
75 m faþã de bazã. În acelaºi
timp, Bernabé Fourgous a
mai forþat câteva strâmtori
gãsind noi laterale. Pe o altã
ramurã Renaud, Benoit ºi
Vadim Bondar s-au ajuns la o
nouã escaladã în rocã foarte
friabilã. Din pãcate toatã
cartarea s-a pierdut datoritã
lipsei de etanºeitatea a unui
bidon.
Dupã ce a trecut douã sifoane
succesive, Bernabé a instalat
corzi fixe ce au permis trecerea speologilor de la FV.
Post sifoane a fost descoperitã
o reþea de sãli ºi galerii de
mari dimensiuni stratificate
pe 2-3 nivele. A fost explorat
axul principal ºi afluentul 1. A
fost topografiat axul principal. Dezvoltarea totalã a
galeriilor este de aproximativ
1 km. Din punct de vedere
peisagistic sãlile sunt bogate
în concreþiuni de toate felurile, unele dintre ele inedite. A
fost topografiat întregul sector
dintre cele douã sifoane, cu o
dezvoltare de 500 m. A fost
gãsitã o nouã joncþiune cu
galeria activã principalã.
Dezvoltarea totalã a galeriilor
explorate în aceastã perioadã
este de aproximativ 2 km.
Tabãra subteranã a durat 6
zile (circa 130 ore) apropiindu-se de un record în
ªura Mare.
Cu toate aceste descoperiri
Peºtera ªura Mare a depãºit
în dezvoltare 8 km.

Zona Ponorici-Cioclovina
Membrii clubului Proteus
Hunedoara au descoperit,
explorat ºi cartat 13 noi cavitãþi: Avenul C.S.U. (49 m;
-36 m); Peºtera CSU (27 m;
8.5 m); Peºtera cu 4 intrãri
(13,5 m); Peºtera de lângã
Tãu (45,5 m; -18,5 m); Av. lui
Bãdoi (19,3 m; -12,5 m);
Avenul lu Zbanghiu (6,5 m;
-4 m), Peºtera lu Zbanghiu
(8 m; 1m); Peºtera cu Cioabe
(9 m; -0,6 m); Peºtera de
deasupra Cioclovinei II (12m;
-1 m); Peºtera Abri (7,5 m;
+1 m); P. nr.1 din Abruptul
Cioclovinei (9 m; 0,5 m);
Peºtera nr. 2 din Abruptul
Cioclovinei (5 m; -2,5 m);
Peºtera nr.3 din Abruptul
Cioclovinei (11,8 m; -3,5 m).
Peºtera din Valea Stânii
Scufundãri: ªtefan Milota ºi
Sãsãreanu trec un sifon morfologic lung de 7 m pe activul de la cascadã, apoi exploreazã ºi carteazã 240 m de
galerii pânã la un al doilea
sifon pe care ªtefan Milota îl
trece în august 98 (13 m
lungime, -5 m adâncime) ºi
exploreazã parþial un sistem
de galerii (active ºi fosile).
Escalade: în Sala Marelui
Horn, Bogdan Tomuº ºi Valentin Bogdan continuã cãþãrarea începutã cu ani în
urmã, ajungând la +26 m în
niºte prãbuºiri.
La Hornul 2, Bogdan Tomuº
ºi Radu Breban continuã
cãþãrarea începutã în noiembie 1997 împreunã cu colegii
de la Focul Viu Bucureºti,
ajungând la +23 m într-o sãliþã fãrã posibilitãþi de continuare.
S-au cartat 390 m de noi galerii, lungimea peºterii devenind aproximativ 1600 m iar
denivelarea, -155 m.
Peºtera Cioclovina Uscatã
S-au explorat ºi cartat 430 m
de noi galerii dupã Marele
Horn ºi s-au mai adãugat
+55 m la denivelarea totalã,
în prezent peºtera atingând
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mativ 30 m, unde s-au cãþãrat pânã în prezent 14 m.
S-au mai descoperit, explorat
ºi cartat: Avenul cu Þap (7 m;
-3,5 m), Av. Cãutãrii (11 m;
-8 m) ºi Avenul de lîngã drumul Ascuns (18 m; -9 m).
Zona Crivadia-Izvoreni
S-au cartat Cheile Jgheabului
ºi s-a descoperit o nouã cavitate în Valea Cuculeu (7,5 m;
2 m).

Peºtera ªura Mare.
Foto Andrei Posmoºanu

2100 m dezvoltare ºi 115 m
denivelare (-60; +55).
Scufundãri: în sifonul amonte al peºterii, ª. Milota coboarã pe o lungime de 22 m
pânã la -9 m adâncime, ajungând la o strâmtoare pe care
a decolmatat-o; în sifonul
aval înainteazã 10 m pe tavanul unei mari sãli inundate.
Ponorici-Cioclovina cu Apã
Se caþãrã un baldachin ºi
forþându-se o strâmtoare se
ajunge la un alt sifon (penetrabil). S-au cartat 60 m de
noi galerii.
Platoul Troian
O echipã a clubului Proteus
Hunedoara a sistematizat
acest platou calcaros, realizându-se o hartã topograficã
cu caroiajul din 50 în 50 m.
Zona Tecuri (2066)
În Peºtera de la Tecuri s-a
demontat scara de acces ºi
s-au efectuat numeroase ture
de ecologizare a peºterii.
Acþiunea s-a derulat in octombrie 1998 ºi a implicat
mai multe echipe ale clubului Proteus Hunedoara.
Într-un bivuac de 60 ore în
Avenul Rãchiþeaua la -200 m,
Radu Breban ºi B. Tomuº
depãºesc pe activul din stânga terminusul de la S12 ºi
exploreazã în premierã peste
300 m de galerii frumos concreþionate. S-a ajuns la o
nouã sãritoare de aproxi38

Munþii Vlãdeasa

Peºtera Vârfuraºu
În luna septembrie 1998,
clubul CSA a organizat o
acþiune explorativã ºi de
cartare la care au participat
opt speologi, printre care
soþii Vári Mari ºi Laci, Deák
Zs., Felfalusi Á., Miklós K.,
Fûlöp Zs., Vremir M. S-au
descoperit 270 m de noi galerii în sectorul amonte, de
asemenea s-au topografiat în
jur de 400 m atât pe activul
principal, cât ºi pe nivele
fosile. Din pãcate, o serie de
potenþiale continuãri s-au
dovedit neabordabile.
În perioada 07-15.08.1999 la
Pietrele Albe a avut loc tabãra anualã CSA. Obiectivul
principal a fost continuarea
cartãrilor în Peºtera Vârfuraºul. S-au cartat 1620 m de
galerie din care 270 în premiera. S-au mai gãsit în aprox.
250 m de galerii pe nivelul
fosil (porþiune necartatã).
Concomitent s-a lucrat pentru terminarea sistematizãrii
zonei. Au fost gãsite cinci
peºteri noi a cãror lungime
oscileazã între 20 ºi 72 m.
Informaþii primite de la:

Radu
Paul
Tudor
Cãlin
Mihai
Tudor
Laszlo
Jozsef

BREBAN
DAMM
MARIN
POP
TÃMAª
TÃMAª
VARI
ZIH

Karst 2000
În perioada 14-23 iulie 2000,
Facultatea de Biologie ºi
Geologie (Universitatea din
Cluj), Institutul de Speologie
Emil Racoviþã, Federaþia
Românã de Speologie (FRS)
ºi Karst Waters Institute organizeazã la Cluj conferinþa
speologicã: Karst Studies
and Problems: 2000 and
Beyond. În paralel cu aceastã
conferinþã se vor organiza ºi
Simpozionul anual de Carstologie Teoreticã ºi Aplicatã
ºi va avea loc prima reuniune
a unui nou program internaþional de corelãri geologice
(IGCP) cu tema World Correlation on karst Ecosystems.
Conferinþa propriu zisa se va
desfãºura pe douã secþiuni,
una de geocarstologie cu
tema: Understanding the
Karst Environment ºi una de
biospeologie având ca temã
Evolution and Adaptation in
the Underground World. Pe
lângã aceste teme principale
vor avea loc mese rotunde pe
marginea problemelor de
Geomicrobiologie ºi de Conservare a Biodiversitãþii lumii subterane. De asemenea,
pe timpul conferinþei vor
avea loc ºi întâlniri de lucru
ale membrilor diferitelor
comisii ale Uniunii Internaþionale de Speologie.
Timp de trei zile, carstologi
ºi speologi din numeroase
þãri ale lumii (SUA, Italia,
Egipt, Japonia, Norvegia,
Australia, Noua Zeelandã,
Belgia, Anglia, China, Israel,
Polonia, Franþa, Slovenia) se
vor alãtura celor din România
pentru a-ºi împãrtãºi cele mai
recente rezultate obþinute.
Dupã sesiunea ºtiinþificã desfãºuratã în Cluj, vor urma trei
excursii tematice cu durata ºi
trasee diferite.
Excursia 1 (5-6 zile)
Cluj - Turda - Posaga (izbucurile ºi carstul din zona
Scãriþa Belioara) - Gârda de
Sus (carstul Platoului Scãri-

ºoara ºi vizita faimosului
gheþar subteran cu acelaºi
nume) - Cãtunul Casa de
Piatrã (izbucul Tãuz ºi Peºtera Coiba Mare) - Chiãcãu
(vizitã Peºterii Urºilor) ªuncuiuº (izbucul Izbândiº ºi
Peºtera Vântului) - Doda Pilii
- Ic Ponor (Peºtera Humpleu,
ponorul din Valea Ponorului)
- Padiº (Cetãþile Ponorului,
Peºtera Cãput ºi alte zone de
interes).
Pentru aceia care nu pot petrece 6 zile pe teren, am
programat doua excursii de
trei, respectiv douã zile dupã
cum urmeazã:
Excursia 2 (3 zile)
Cluj-Valea Iadei (exocarst)ªuncuiuº (izbucul Izbândiº ºi
Peºtera Vântului)-Oradea
(Muzeul de ªtiinþe Naturale
din Oradea)-Chiºcãu (Peºtera
Urºilor)-întoarcere la Cluj.
Excursia 3 (2 zile)
Cluj-Valea Iadei (exocarst)ªuncuiuº (izbucul Izbândiº)Chiºcãu (Peºtera Urºilor)Cluj.
Informaþii suplimentare cu
privire la taxa de participare
(pentru participanþii români)
vor putea fi consultate pe urmãtoarele adrese de internet:
http://www.uib.no/People/
nglbn/karst2000.htm
http://www.geocities.com/
Yo s e m i t e / G e y s e r / 3 4 7 9 /
karst2000.htm
http://frspeo.ccs.ro/
karst2000.htm
La oricare dintre aceste adrese poate fi gãsit ºi formularul
de înscriere pe care cei care
doresc sa participe la aceasta
manifestare il pot completa ºi
expedia on line. Pentru alte
informaþii vã rugãm sã contactaþi pe:
Bogdan P. ONAC
bonac@bioge.ubbcluj.ro
064-195954)
Mihai BOTEZ
speo@mail.soroscj.ro
064-187657,
sau pe adresa: Institutul de
Speologie Emil Racoviþã,
Clinicilor 5, 3400 Cluj.
SPEOMOND  4  99

Scafandri-speologi
din nou în actualitate
Deºi reînfiinþat odatã cu
Federaþia Românã de Speologie, Departamentul de
Scufundãri din cadrul acesteia, nu s-a prea fãcut auzitã.
Este adevãrat cã nu a excelat
printr-o activitate deosebitã,
dar aº îndrãzni sã afirm cã
încetul cu încetul membri ei
s-au pus în miºcare.
Scopurile Comisiei sunt urmãtoarele:
 de a promova pregãtirea
speologilor scafandri pentru diferite nivele de competenþã prin ºcoli ºi stagii;
 de a promova schimbul de
experienþã între scufundãtori;
 de a ajuta tehnic scafandri
care abordeazã scufundarea în peºteri prin oferte de
echipament la preþuri sub
cel al pieþei, respectiv la
mâna a doua;
 de a mobiliza forþe adecvate pentru abordarea unor
obiective care necesitã un
anumit grad de experienþã
ºi dotare;
 de a þine evidenþa acestei
activitãþi;
 de a avea permanent un lot
de scufundãtori activi care
sã poatã reprezenta F.R.S.,
atât pe plan intern cât ºi în
relaþiile internaþionale;
 de a avea permanent o echipã operativã de intervenþie pentru cazuri de
Salvaspeo.
Un prim pas a fost fãcut în
1997 prin trimiterea la cluburile a unor chestionare de
evaluare a potenþialilor scufundãtori ºi a eventualelor
obiective speologice care ar
necesita o colaborare cu scafandri speologi. Rezultatele
acestui recensãmânt au fost
urmãtoarele:
 am primit rãspuns de la 15
cluburi din 82;
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 conform acestor rãspunsuri, existã 18 scafandri
brevetaþi ºi activi cu echipament aproape complet;
 existã numeroase obiective
care se aºteaptã explorate.
În urma insistenþelor de pe
lângã conducerea Federaþiei
Franceze de Speologie, cu
ocazia Congresului de Speologie din 1997de la Cluj,
am obþinut pentru anul 1998,
douã locuri pentru scafandrispeologi din România la
Stagiul de Scufundare în
Peºteri organizat de Departamentul de Scufundãri Speologice din cadrul acestei
Federaþii. Din pãcate nu am
putut onora aceastã invitaþie
deoarece în ultimul moment
am fost anunþat cã din douã
locuri sã mã gândesc numai
la unul, iar pentru obþinerea
vizelor de însoþitor nu am
avut sprijinul solicitat din
partea celor care puteau sã o
facã (la un moment dat am
primit sugestia sã mã duc cu
auto-stopul, cu cca. 80 kg de
echipament ).
În perioada 16-20 septembrie
1998 s-a organizat o ªcoalã
de Scufundare în zona carsticã a Vãii Iadului, pentru
toate nivelele de pregãtire,
respectiv brevetare pentru
Scafandri de ape deschise,
atestare pentru Scafandri de
trecere ºi Scafandri de explorare. Au participat 4 scufundãtori dintre care unul
pentru atestarea de Scafandru de trecere, Adrian
Bâlgãr din Turnu-Severin, ºi
unul pentru atestarea de Scafandru de explorare, ªtefan
Milota din Timiºoara, ceilalþi
fiind pe post de observatori.
Cu aceastã ocazie, pe lângã
activitatea specificã perfecþionãrii ºi a schimbului de
experienþã, am abordat cu

participanþii, o nouã încercarea de trecere a ultimului
sifon din Peºtera cu apã din
Valea Leºului. Dupã un parcurs subacvatic de cca. 40 m
la 1-1,5 m adâncime, Milota
ªtefan a reuºit sã-l parcurgã,
dar dupã o scurtã galerie
aeratã, urmeazã un alt sifon
care pãstreazã aceaºi morfologie de laminor, explorarea
oprindu-se în acest punct.
S-au mai fãcut scufundãri în
Izbucul Izbândiº ºi Lacul de
acumulare Leºu.
O ºcoalã cu acelaºi specific a
fost organizatã ºi în anul 1999
la Peºtera Izverna, în perioada
5-8 august. De aceastã datã,
având în vedere cã nu am avut
cursanþi, dar am reuºit sã ne
adunãm mai multe generaþii
de scufundãtori respectiv
fraþii Florin ºi Mihai Baciu,
ªtefan Milota, Lascu Cristian,
Adrian Bâlgãr, Rajka Géza,
acþiunea noastrã s-a transformat într-un util schimb de
experienþã. Au fost parcurse
toate sifoanele din Peºtera
Izverna, în Sifonul Negru
coborându-se pânã la -27 m.
S-au fãcut fotografii ºi s-a
lucrat la decolmatarea Izbucului Cãlugãr, aflat in aceaºi

zonã. Am reuºit sã definitivãm componenþa Comisiei
de Scufundãri ºi am stabilit ca
în perioada 15-19.09.99 sã
organizãm o tabãrã de lucru în
zona Ic-Ponor. Cu autoritãþile
locale am ajuns la un acord de
principiu referitor la închirierea, contra cost, a cantonului din apropierea Peºterii
Izverna, de cãtre F.R.S.  Departamentul de Scufundãri pe
o perioadã de 5 ani.
Departamentul de Scufundãri
are urmãtoarea componenþã:
Director departament:Rajka
Géza
Monitor de scufundare în ape
deschise: Mihai Baciu
Monitor pentru scufundãri
subterane: ªtefan Milota
Secretar departament: Adrian
Bâlgãr
Pentru anul 2000 s-a definitivat urmãtorul calendar:
1. ianuarie: tabãrã de explorare, Pãdurea Craiului;
2. mai: ºcoala de scufundare pentru ape deschise,
Cloºani;
3. mai: ºcoalã de scufundãri
subterane, Izverna;
4. august: tabãrã de explorare, Bihor.

Rajka GÉZA

Foto Cristian Lascu
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Speomedia
Natura Silvaniae, nr.1,
Jibou, 1997.

Apariþia primului numãr al
unei reviste ºtiinþifice regional-locale, editatã de cãtre
un muzeu mult prea puþin
cunoscut, precum cel de la
Jibou, poate sã treacã cu cea
mai mare uºurinþã ca neobservatã. Tradiþia în ale ºtiinþelor naturii, motivatã atât de
existenþa aproape secularã a
unei grãdini botanice excepþionale, cât ºi de colaboratorii de marcã cooptaþi,
pare însã sã surmonteze handicapul izolãrii.
Primul numãr, deºi în apropiere existã numeroase peºteri interesante, are în cuprins
doar un singur articol din
domeniul carstologiei, ºi
acela din exteriorul perimetrului tradiþional. Materialul,
semnat de Matei Vremir,
prezintã un paleocarst fosilifer de tip Caraibean, de
vârstã Priabonian superioarã,
din cuprinsul Calcarului de
Cluj (aflorimentul SomeºDig).
Din punct de vedere morfologic este vorba despre un
microcarst, colmatat integral
în prezent, în care elementele
exterioare dedisoluþie (de
tipul carenelor litorale), se
îmbinã cu o succesiune de
goluri lenticulare interconectate. Vârsta paleocarstului
identificat, este doveditã de
conþinutul paleontologic
excepþional, care include
douã genuri de broaºte þestoase, douã de crocodili,
precum ºi 18 genuri de peºti
selachieni ºi teleosteleni.

Theoretical and Apllied
Karstology, nr. 10/1997

Cel mai recent numãr al publicaþiei, nu dezminte deloc
standardele revistei. Citind
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25 de ani de Explorãri
Speologice în Munþii
Apuseni

doar lista advizorilor, prin
filtrul cãrora o lucrare destinatã publicãrii trebuie sã
treacã, nu mai putem avea
nimic de adãugat.
Totuºi, privind numãrul 10 al
TAK prin prisma speologului
amator, pentru care informaþiile cuprinse au valoare
doar în cazul în care le poate
utiliza, trebuie sã remarcãm
câteva dintre articole:
 Gabriel Diaconu oferã celor
interesaþi un material deosebit de instructiv, intitulat:
Carstul: un sistem de sedimentaþie continental. Autorul distinge douã subsisteme
de sedimentaþie, exocarstic ºi
endocarstic, prezentând pentru ambele tipurile de sedimente specifice.
 Colectivul condus de Lucreþia Ghergari semneazã un
articol dedicat unui paleocarst
hidrotermal, descoperit recent
în zona median-superioarã a
Peºterii din Valea Rea (Munþii Bihor). Ocurenþa, pe lângã
numeroasele minerale ºi parageneze inedite carstului
(inclusiv prima semnalare de
pe Terra a aurului nativ, în
condiþii autohtone pentru
mediul speleal), ridicã numãrul speciilor minerale identificate în aceastã peºterã la
peste 30.
 În fine, Emil Silvestru, tratând dolinele din Platoul
Padiº, le considerã pe cele
de sufoziune, ca fiind formate sub influenþa unui acvifer paracarstic. În accepþiunea autorului, acest tip de
acvifer este unul cantonat în
roci necarbonatice, care se
dreneazã pe cãi subterane
spre un acvifer carstic subiacent/adiacent. Deºi puþin
important la prima vedere,
procesul descris este implicat
cu siguranþã în speogeneza
mai multor mari cavitãþi din
arcul Carpaþilor.

Autori: Paul Damm ºi Cãlin
Pop.
17 pagini de text, 9 pagini
anexe ce conþin 21 de hãrþi
de peºterã.
Unul dintre cele mai prestigioase cluburi de speologie
ardelene, Clubul de Speologie Z din Oradea, îºi face
bilanþul celor 25 de ani în
buletinul aniversar, editat de
cea de a doua generaþie de
speologi. Conduºi de speologi cu multã personalitate
(uneori în detrimentul relaþiilor cu colaboratorii ºi forurile), în urma activitãþii
sale ºi a colaborãrii cu alte
cluburi din þarã ºi strãinãtate,
Clubul Z ne oferã astãzi un
bogat material documentar:
activitãþi de explorare în trei
masive muntoase: Bihor,
Vlãdeasa ºi Pãdurea Craiului.

Au fost explorate 34 de bazine, sau subunitãþi carstice
în Masivul Bihor, 1 în Masivul Vlãdeasa ºi 18 în Masivul
Pãdurea Craiului. Bibliografia selectivã ne aratã cã
speologii Clubului Z au
scris pentru noi 19 lucrãri 
Liviu Vãlenaº, 11  Paul
Damm, în majoritate singuri,
dar ºi în colaborare cu alþi
colegi de explorare.
În graficã gãsim întortochiata
hartã a Peºterii din Pârâul
Hodobanei cu cei 22.142m ai
sãi, avenele din Hoanca Urzicarului -288 m ºi cel din Faþa
Muncelului (V5) -273 m ºi
nu în ultimul rând Sistemul
Zãpodie, cel care a dat numele clubului aniversar.
Lucrarea este o informaþie
concisã ºi concretã, un important document primar
pentru o eventualã istorie a
speologie româneºti.

Traian Bebe BOSDOC

CD

Clubul de Speologie Crysis
din Oradea a reuºit realizarea
unui CD intitulat Banca de
imagini a peºterilor protejate
din România.
Relaþii la Tibi Lázár tel: 059159.112
E-mail: ltibor@oradea.iiruc.ro

Video

Semnalãm apariþia a douã
noi casete video:
 -1000  imagini de la
expediþia realizatã în urmã
cu doi ani în Pierre SaintMartin (© FRS). Relaþii la
tel: 059-47.24.34, e-mail:
crse@mail.soroscj.ro.
 Peºtera lui Micula  conþine imagini de la explorarea în premierã a unor
pasaje din aceastã frumoasã
peºterã (© FRS, Crysis).
Relaþii idem CD.

Paul DAMM
SPEOMOND  4  99

