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Proiectul Life

Proiectul

Life

ªansã ºi responsabilitate
Viorel LASCU  Preºedinte FRS

C

um s-a nãscut ideea proiectului?
Acum vreo 3-4 ani Cristi Lascu
mi-a comunicat cã într-unul din
miile de sertare ale Ministerului Mediului existã o scrisoare, de la Uniunea
Europeanã, în care cineva se arãta
interesat de a evalua realizarea unui
proiect pilot, legat de amenajarea
peºterilor din Apuseni. Sãpând din greu
am reuºit sã contactãm respectiva
comisie ºi cu îngãduinþa celor din
minister i-am plimbat prin Apuseni de
vreo trei ori. Vizitele s-au terminat cu
tot atâtea rapoarte ºi cu un proiect la
care i-am muncit pe Mihai Botez ºi
Miºu Gligan, apoi pe mulþi alþii.

Prezentarea proiectului
Acþiuni combinate pentru protecþia ºi
valorificarea patrimoniului natural al
Munþilor Apuseni
Scopul ºi rezultatele scontate
Oferirea unei alternative de valorizare
turisticã a obiectivelor protejate.
Protecþia activã a patrimoniului carstic
ºi realizarea unei alternative pentru
susþinerea dezvoltãrii socio-economice
a regiunii, prin utilizarea durabilã a
patrimoniului natural.
Contextul proiectului
Pentru administrarea proiectului, Consiliul Judeþean Bihor are ca parteneri
urmãtoarele instituþii ºi organizaþii:
Federaþia Românã de Speologie, Institutul de Speologie Emil Racoviþã,
Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului, Centrul Regional de Supraveghere Ecologicã Munþii Apuseni.
Proiectul urmãreºte prevenirea
degradãrii continue a patrimoniului
carstic ºi refacerea ecologicã a zonelor
adiacente degradate. Obiectivele avute
în vedere sunt peºteri ºi zone carstice
adiacente, de o valoare peisagisticã
deosebitã, protejate prin lege, care sunt
2

afectate de impactul unui turism necontrolat ºi neorganizat. Prin asigurarea
unei protecþii active, care sã confere
siguranþã din punct de vedere al fragilitãþii ecosistemelor, aceste obiective
pot fi introduse într-un sistem turistic
organizat, pentru susþinerea dezvoltãrii
regionale.
Peisajul carstic al Munþilor Apuseni
este unul de interes turistic internaþional, fiind prin valoarea ºi unicitatea
lui cãutat de un numãr important de
turiºti din Ungaria, Austria, Germania,
Polonia, Cehia. Zona este uºor accesibilã pe rutele europene ce fac legãtura
între Ungaria ºi România. Existã, de
asemenea, staþiuni turistice (Stâna de
Vale, Arieºeni, Bãiºoara) ºi balneare
(Bãile Felix, Bãile 1 Mai, Tinca) în
zonele de proximitate, care pot furniza
un numãr important de turiºti permanenþi.
Existenþa în România a unei reþele
speologice naþionale, a unei asociaþii a
consiliilor locale, a unei reþele de
turism rural, iniþiatã prin programe
PHARE, fac posibilã extinderea acestei
iniþiative pilot ºi la alte regiuni din
România.
Metoda de protecþie activã, dezvoltatã în cadrul acestui proiect, poate fi
extinsã ºi la alte zone montane din
România, în condiþiile în care acestea
reprezintã peste 35% din teritoriul þãrii,
activitãþile generate putând aduce o
contribuþie socio-economicã importantã
pentru dezvoltarea zonelor defavorizate.
Proiectul îºi propune abordarea,
pentru prima datã în România, rezolvarea corelatã a unor probleme de
protecþie a mediului cu gãsirea de
soluþii pentru susþinerea dezvoltãrii
socio-economice a regiunii. Aceastã
activitate este dezvoltatã printr-o misiune partenerialã în care sunt implicate
autoritãþi locale, autoritãþi centrale,

instituþii ºtiinþifice ºi organizaþii neguvernamentale de interes public.
Inovaþia proiectului rezultã din
atragerea populaþiei locale în activitãþi
turistice menite sã realizeze valorificarea potenþialului economic ºi cultural
tradiþional, corelate cu protecþia ºi
utilizarea durabilã a capitalului natural.
Proiectul preia experienþe reuºite în
domeniu, din þãri ale Uniunii Europene,
transpunându-le la specificul ºi necesitãþile naþionale. Beneficiul major al
proiectului va fi crearea cadrului pentru
administrarea, prin management specific, a unui vast areal, constituit dintrun patrimoniu natural de excepþie,
perimetrat în cadrul Parcului Naþional
al Munþilor Apuseni.
Descriere precisã
Prin proiect se urmãreºte valorificarea
durabilã a obiectivelor carstice protejate. Proiectul îºi propune realizarea de
amenajãri destinate accesului turistic,
cu afectarea minimã a peisajului natural, ºi crearea de facilitãþi vizitatorilor,
menite sã micºoreze impactul negativ
al acestora asupra peisajului. Proiectul
are un accentuat caracter educaþional,
propunând în acelaºi timp soluþii noi
pentru susþinerea dezvoltãrii socioeconomice a zonelor, prin valorificarea
patrimoniului natural ºi a celui cultural
tradiþional al zonei.
Activitãþile proiectului se vor dezvolta în zonele ªuncuiuº-Vadu Criºului
ºi Padiº-Cetãþile Ponorului, la Peºtera
Urºilor de la Chiºcãu ºi respectiv la
Peºtera Meziad.
Zona ªuncuiuº-Vadu Criºului
Sunt prevãzute urmãtoarele acþiuni:
1 Realizarea unui birou informativ la
Aleºd (pe ruta europeanã E60).
2 Amenajarea Peºterii Ungurului ca
bazã de informare turisticã ºi educaþionalã (ecomuzeu cu expoziþie
permanentã, cuprinzând prezentarea
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siturilor arheologice ºi paleontologice ale zonei).
Realizarea de puncte de informare la
Vadu Criºului ºi ªuncuiuº; se vor
realiza în staþiile CFR ºi la amenajãrile turistice existente ºi vor consta
în panouri poster cu harta zonei ºi
descrierea obiectivelor în limbile
românã, francezã, englezã, germanã.
Modernizarea amenajãrilor existente pentru practicarea sporturilor
nautice pe râul Criºu Repede, a
alpinismului ºi escaladei.
Dezvoltarea taberei ºcolare de la
Castelul din ªuncuiuº ca un Centru
de Vacanþã ºi Loisir.
Modernizarea amenajãrii Peºterii
Vântului pentru practicarea turismului specializat.
Activitãþi de protejare a biodiversitãþii subterane ºi conservare a
siturilor din Peºterile Ungurului,
Vântului ºi din Defileul Criºului
Repede.
Realizarea unui itinerar turistic
complet, care sã conecteze obiectivele majore ale zonei, în sensul
utilizãrii durabile a acestora.

Zona Padiº - Cetãþile Ponorului
Se vor dezvolta acþiunile mai jos
menþionate:
1 Amenajarea traseelor exterioare la
Cetãþile Ponorului, Gheþarul Focul
Viu, Cheile Galbenei; acestea vor
consta în reamenajãri ale traseelor
turistice (podeþe, scãri, balustrade,
marcaje, puncte de belvedere, balcoane, panouri de informare ºi
semnalizare, puncte de odihnã).
2 Amenajãri interioare: Focul Viu,
parþial Cetãþile Ponorului (dolina
III) (scãri de acces, balustrade).
3 Achiziþionare clãdire Cãput, recondiþionare ºi amenajare ca Centru de
vizitare ºi ecomuzeu (corelare cu
amenajãrile pentru Parcul Naþional
M. Apuseni).
4 Amenajarea a 2 locuri de campare
în zonele Glãvoi (pentru turism) ºi
Cãput (pentru stagii ºi ºcoli specializate).
5 Realizarea de puncte de informare
la Glãvoi, Cãput, Scãriþã, Boga,
cabana Padiº, Poiana Ponor; se vor
realiza sub formã de panouri poster
cu harta zonei ºi descrierea obiectivelor în limbile românã, francezã,
englezã, germanã.
6 Realizarea unui birou informativ la
Beiuº (pe ruta europeanã E79); se
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va corela cu Biroul info-turistic
existent deja, realizat prin programul de finanþare CREDO.
Peºterile Urºilor ºi Meziad
Vor face obiectul urmãtoarelor acþiuni:
1 Modernizarea amenajãrilor interioare la Peºtera Urºilor de la Chiºcãu,
pentru protecþia superioarã a biodiversitãþii subterane ºi a siturilor
paleontologice.
2 Elaborarea unui studiu de amenajare
ºi racordare în sistem a Peºterii
Meziad.
Centrul de promovare ºi formare,
oficiul de formare tehnicã ºi de
specialitate
1. Realizarea Centrului pentru promovare ºi formare pentru utilizarea
durabilã a patrimoniului carstic.
2 Realizarea Oficiului pentru formare
tehnicã ºi de specialitate în domeniul amenajãrii peºterilor.
3 Selecþie ºi formare personal specializat pentru administrare, ghidare,
formarea populaþiei locale pentru
dezvoltarea activitãþilor turistice.
Constituirea echipei manageriale
pentru amenajãri. Elaborarea planurilor de management pentru fiecare
areal în parte.
4 Formare de specialiºti în domeniul
amenajãrilor de peºteri ºi utilizãrii
durabile a carstului.
5 Realizarea de materiale promoþionale (pliante, broºuri, hãrþi turistice, cãrþi poºtale, afiºe, filme,
monografii, ghiduri turistice) ºi de
suport (cursuri specifice).
6 Realizarea de analize de oportunitate privind exploatarea turisticã
durabilã a regiunilor montane cu
potenþial similar, în sensul extensiei
proiectului.

«
«

«

«

«

integrarea în activitãþi turistice ºi
asigurarea unui important numãr de
locuri de muncã;
pregãtirea de specialiºti în domeniul
amenajãrilor de peºteri ºi utilizãrii
durabile a carstului;
selecþia ºi pregãtirea personalului
specializat pentru administrare,
ghidare, ºi respectiv formarea populaþiei locale pentru dezvoltarea
activitãþilor turistice;
revigorarea activitãþilor tradiþionale,
valorificarea preferenþialã a produselor obþinute prin tehnici agricole
ºi manufacturiere tradiþionale;
managementul integrat al obiectivelor carstice vizate de proiect ºi a
arealelor învecinate (utilizarea
durabilã a pãºunilor ºi zonelor
împãdurite, pentru zonele avute în
vedere);
valorificarea patrimoniului cultural
specific.

Pentru aplicarea acestui proiect s-au
semnat zeci de acorduri. Printre semnatari gãsim instituþii guvernamentale,
ministere, primãrii, consilii judeþene.
Federaþia Românã de Speologie ºi-a
asumat responsabilitãþi foarte mari
legate de administrarea ºi protecþia
peºterilor.
Este o ºansã, poate unicã, de a oferi
speologilor ºi peºterilor un viitor.
Porþile sunt deschise pentru voi toþi,
încercaþi sã vã implicaþi mai mult decât
o faceþi azi.
n

Proiectul este un program pilot, cu
caracter de model pentru alte 12 zone
din România cu potenþial natural ºi
cultural similar, el putând fi o experienþã pentru alte þãri europene cu potenþial similar nevalorificat (Slovacia,
Ucraina, Ungaria, Bulgaria).
Rezultatele scontate
« protejarea ºi amenajarea unui numãr
de 6 peºteri;
« Creºterea fluxului turistic specific
de la circa 70000 turiºti/an/obiectiv,
la peste 300000 turiºti/an/obiectiv;
« pregãtirea ºi formarea unui important numãr de localnici pentru

Peºtera Ungurului. Foto Dorin Chiº
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Cavitãþile artificiale

În atenþia Departamentului Specializãri al SRS

Cavitãþile artificiale
Traian Bebe BOSDOC  Zarand Brad

P

reocupare recunoscutã de UIS,
prin Grupul de Lucru în
Cavitãþi Artificiale, fondat în
1989 cu ocazia Congresului de la
Budapesta, explorarea cavitãþilor
artificiale are un specific ºi se desfãºoarã într-un mediu subteran în care
echilibrul spaþiilor excavate se aflã întro continuã instabilitate. Acest lucru
implicã o pregãtire prealabilã a celor ce
doresc sã abordeze domeniul. Departamentul Specializãri al SRS intenþioneazã sã deruleze ºi în aceastã
direcþie, stagii  curs de iniþiere ºi
pregãtire avansatã.

Începuturi europene
Teritoriul cel mai favorabil în care se
pot face explorãri ºi cercetãri asupra
cavitãþilor artificiale este domeniul
minier. Astfel, în 1960, la fostele
exploatãri miniere de la Sainte-Marieaux-Mines, din Alsacia, prin aplicarea
metodelor de explorare din domeniul
speologic al carstului, în mediul sub-

teran minier, se pun bazele speologiei
miniere. Paradoxal pentru unii, dar
aceastã nouã direcþie de cercetare va
face paºi în þãrile Europei. De cavitãþile
artificiale se ocupã speologi din Franþa,
Italia, Cehia ºi alte þãri. În prezent
Comisia pentru Cavitãþi Artificiale din
UIS are 28 de organizaþii afiliate, în 17
þãri din toatã lumea ºi difuzeazã informaþii în 34 de þãri.

Începuturile româneºti
Primele preocupãri, imagini artistice,
sunt aduse din lumea speologilor amatori de Mihai Ciuprina de la C.S.
Speotimiº în 1984. Ele reprezintã
picãturi de apã acide (cu hidroxizi de
fier) asociate cu stilolite, fotografiate
într-o galerie de minã din Munþii
Banatului.
În 1992, Vasile Gheorghe de la C.S.
Cristal Oradea face observaþii ºi diapozitive din partea nevizitabilã a galeriilor
romane de la Roºia Montanã (M.
Metaliferi). Împreunã cu Zoltán Czier

publicã un scurt material informativ în
revista Nymphaea.
În galeriile miniere de la Bãiþa
Bihor, Paul Damm de la C.S. Z
Oradea, în perioada 1996-1999, face
cercetãri ale cãror rezultate sunt în curs
de publicare. Observaþii nepublicate se
fac ºi în minele Musariu, Brãdiºor,
Ruda ºi Valea Morii, din perimetrul
minier Barza (M. Metaliferi), în perioada 1980-1990, de cãtre T. Bosdoc.
În 1994, Adrian Done publicã în
Cercetãri Speologice Sucevene Cavitãþi
din Valea Putnei, unde citeazã Mina lui
Mantz, o galerie de cercetare geologicã
din secolul trecut, asupra cãreia face
câteva observaþii privind concreþiunile,
de altfel destul de diversificate ºi face
unele mãsurãtori de temperaturã a
aerului ºi apelor.
La începutul anilor 90, în salina de
la Turda, face cercetãri Mircea Petrescu
(pe atunci la Institutul de Speologie din
Cluj). De zãcãmintele de sare de la
Turda ºi Sic, din podiºul Transilvaniei,
se ocupã în perioada 1995-1997, Codrin
Roman, de la A.S. Urºii din Cluj,
realizând un Studiu de speologie minierã în roci evaporitice (manuscris).
În aceeaºi perioadã C.S. Ursus
Spelaeus Tg. Mureº studiazã salina
veche din Praid ºi în particular modalitãþile de închidere a unor galerii
naturale în sare de cãtre cele artificiale
preexistente.

Cavitãþi artificiale
Cavitãþile artificiale le putem împãrþi în
douã mari grupe:
 excavaþii pentru locuinþe ºi cult;
 excavaþii miniere, care la rândul lor se
împart în:
- excavaþii în carierã;
- excavaþii în subteran, respectiv în
mine ºi saline.
Chilia lui Daniil Sihastrul de la Putna, jud. Suceava
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Cavitãþile artificiale
Locuinþele tribului Dogon, Mali, Africa

Excavaþiile pentru locuinþe ºi
cult
Au fost executate, de obicei, în roci de
consistenþã slabã cum ar fi: tufurile,
gresiile, creta, calcarele neogene,
loessul. În Dobrogea, la Basarabi, întro veche carierã de cretã s-au gãsit
locuinþe, locaºe de cult datând din
secolele al IX-lea ºi al X-lea e.n. Dintre
aºezãrile de cult, biserica rupestrã de la
Corbi (cãtunul ªghiab, satul Corbii de
Piatrã, jud. Argeº), pe râul Doamnei,
pare a fi printre cele mai reprezentative.
O altã aºezare de cult sãpatã în stâncã,
se aflã la Mãnãstirea Nimãeºti, lângã
Câmpulung Muscel. Un altar de rugãciune, datând din 1855 întâlnim în
salina Turda.
În muntele Cozia, o serie de peºteri
sãpate pentru sihãstrie, vin sã completeze numãrul excavaþiilor din aceastã
categorie. La fel chiliile lui Daniil ºi
Isail, de la Mãnãstirea Turnu. În muntele Sãlbaciu este citatã, încã din
secolul XVII, sihãstria lui Neofit, iar
Melentie îºi gãseºte locaº într-o peºterã,
care lãrgitã mai târziu va adãposti o
micã bisericã construitã de Episcopia
Râmnicului.

de calcare neogene de la Bãile Glimeii,
din comuna Boºorod, jud. Hunedoara.
În subteran, în minele de minereuri,
apele de infiltraþie, care strãbat diferite
corpuri mineralizate (filoane, lentile,
volburi etc.) favorizeazã procesele de
alteraþie ºi apariþia mineralelor secundare, care transportate în golurile
miniere (galerii, sãli de utilaje) sunt
depuse sub formã de cruste ºi concreþiuni comparabile morfologic ºi genetic
cu speleotemele. Cele mai frecvent
întâlnite sunt combinaþiile fierului
(limonit), rezultate din procesele de
oxidaþie a piritei. Ele formeazã curgeri
parietale, planºee cu microgururi,
stilolite, uneori pânã la 1 m lungime.
Toate aceste depuneri sunt foarte
fragile, distrugându-se la cea mai micã
atingere. Le întâlnim în minele de la
Roºia Montanã, în minele Ruda ºi
Brãdiºor (M. Metaliferi) ºi în majoritatea minelor vechi din þarã. Când
mineralele din gangã sunt de naturã
carbonaticã (calcit, dolomit), concreþiunile formate sunt identice cu speleotemele; stilolite, mici draperii, chiar cu
odontolite, observate în mina RudaBarza (M. Metaliferi). În galeriile
uscate se pot întâlni eflorescenþe de
epsomit (MgSO4). 7H2O. Se întâlnesc
în minele Musariu, Roºia Montanã etc.
Malahitul, Cu 2 (OH) 2 CO 3 , mineral
secundar în zãcãmintele de cupru, poate
forma depuneri crustiforme (mina Valea
Morii, M. Metaliferi), sau stalactite
(Bãiþa Bihor).
Salinele ne oferã posibilitãþi de
studii pentru microclimat ºi terapie,
studii de cristalogenezã ºi concreþionare. În salina Turda, a cãrei exploatare
a fost opritã în 1932, infiltraþiile de ape
au generat concreþiuni de diferite

forme: stilolite, cruste, cristale de
bazin. Astfel, în minele Iosif ºi Rudolf
întâlnim stilolite, care orneazã tavanele
în densitãþi impresionante. În mina
Ghizela se gãsesc cristale cubice de
bazin ºi sare flotantã (nuferi).
Acestea sunt doar câteva exemple
din marele potenþial al României în
domeniul cavitãþilor artificiale. Ele au
menirea de a stimula interesul pentru
studii de microclimat, morfologia ºi
chimismul concreþiunilor, foarte puþin
cunoscute în contextul domeniului.

Recomandãri
 Nu abordaþi explorarea excavaþiilor
vechi fãrã o pregãtire prealabilã.
 Cereþi aprobãrile administraþiilor
pentru acces în minele vechi. (Nu se
obþin prea uºor!)
 Învãþaþi sã controlaþi tavanul ºi pereþii.
Sunetul dogit indicã blocuri instabile
(copturi).
 Spre deosebire de peºteri, în lucrãrile
vechi aerajul natural se realizeazã cu
dificultate; întâlnim adesea aer viciat.

Bibliografie
1989, Bruno ANCEL, Pierre Fluck, Les
anciennes mines un patrimoine en
danger, Spelunca nr. 35, p. 64-65.
1994, Traian Bebe BOSDOC, Invitaþie
la speologia minierã ºi domeniul
cavitãþilor artificiale, Ardealul
Speologic nr. 4, p. 25-26.
1994, Adrian DONE, Cavitãþi în Valea
Putnei, Cercetãri Speologice Sucevene, nr. 1, p. 27-30.
1997, UIS Buletin nr. 2 (43), 12-th International Congress of Speleology,
p. 3.

Excavaþii miniere
Excavaþii miniere de carierã se aflã în
cariere de mici dimensiuni, unde s-au
fãcut exploatãri haotice, fãrã a urmãri o
metodã de exploatare rigurioasã. Un
exemplu în acest sens avem în cariera
Excavaþie în faleza de calcare neogene de
la Bãile Glimeii, comuna Boºorod, judeþul
Hunedoara. Foto Dan Herlea.
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Lucian BUªU  Focul Viu Bucureºti; Departamentul Expediþii FRS
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asivii muntoºi din sudul
peninsulei Crimeea, constituiþi în mare parte din
calcare, se prezintã sub forma unor
regiuni carstice de tip platou, adãpostind peste o mie de peºteri explorate
pânã la sfârºitul anului 1999.
Cele mai importante dintre aceste
platouri ºi care au fãcut obiectul mai
multor tabere de explorare speologicã
din ultimii zece ani, se situeazã în
imediata apropriere a Mãrii Negre.
Astfel, în masivul Chatyrdag s-au
descoperit 140 de cavitãþi în perioada
97-99 ºi încã alte 60 de peºteri ºi
avene pe celelalte platouri, renumite
din acest punct de vedere, cum ar fi
Babugan ºi Karabi. Un alt masiv de
interes deosebit, nu numai datoritã
obiectivelor sale speologice dar ºi
peisagistice este Ai-Petri (Sf. Petru).
Activitãþile explorative au început aici
doar de trei ani, pânã la momentul
respectiv Ai-Petri fiind consideratã o
bazã militarã ultrasecretã, ca mai toate
punctele de altitudine cu bunã vedere
spre mare, din Crimeea.
Peºterile ºi avenele din aceastã
peninsulã, explorate ºi cercetate în
special de speologii din Simferopol
(Regiunea autonomã Crimeea) ºi Kiev
(Asociaþia Ucraineanã de Speologie)
chiar dacã exceleazã prin frumuseþe,
mã refer îndeosebi la abundenþa de
concreþiuni, sunt deosebite din punct de
vedere morfologic. Majoritatea peºterilor mari sunt descendente, atingând
denivelãri de circa 200-220 m, cu un
cavernament voluminos, iar avenele
sunt alcãtuite în mare parte din succesiuni de puþuri absolut verticale ºi de
adâncimi considerabile. (Exemplu:
Avenul Cascadnaia, P1=80 m, P2=90 m,
P3=80 m, P4=100 m ). O altã importantã caracteristicã este lipsa galeriilor
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active, de altfel specificã cavitãþilor
aflate în platouri carstice de altitudine.
(Nici 10% din peºterile din Crimeea nu
sunt active.)
Cea mai lungã peºterã activã, KisilCoba din Karabi, face parte din sistemul Krasnaya-Golubinaya ºi depãºeºte
16 km, aflându-se încã în curs de
explorare. Momentan se pare cã platoul
Karabi deþine recordul de dezvoltare ºi
de denivelare, întrucât tot aici se gãseºte ºi cel mai adânc aven, Soldatskaya,
explorat pânã la -500 m, acesta nefiind
însã terminusul.
Babugan, cel mai înalt platou calcaros din peninsulã, dominat de vârful
Roman-Kosh, înalt de 1545 m, ºi care a
fãcut obiectul primei expediþii speologice româno-ucrainene în Crimeea,
deþine un numãr de câteva zeci de
cavitãþi, în special avene, cel mai adânc
nedepãºind, din pãcate, cota de -150 m
(Avenul 75 de ani de comunism, în
traducere, explorat în premierã de o
echipã mixtã, U.S.A. Kiev, S.C. Cristal
Oradea ºi A.S. Focul Viu Bucureºti, în
mai 97).
Sã nu uitãm însã de Chatyrdag,
masivul care a fost ºi continuã sã fie,
cel mai strãbãtut de speologii din
Simferopol. Cu aspectul sãu de dinozaur uriaº a atras de multã vreme nu
numai cutreierãtorii lumii subpãmântene, dar ºi pe cei pasionaþi în a
studia flora montanã, datoritã celor
câtorva specii rare ce vieþuiesc aici.
Devenit ulterior un important punct
de atracþie turisticã, Chatyrdag-ul poate
fi considerat ca fiind cel mai bântuit
munte din Crimeea. În adâncurile sale
sunt dezvoltate douã adevãrate bijuterii
carstice ale peninsulei ºi anume peºtera
Emine-Bair-Hosar ºi Mramornaia,
amenajate ºi puse în circulaþie turisticã.
Din nefericire un mare inconvenient,

întrucât infimelor poteci bãtute de capre
ºi pãstori, astãzi le-au luat locul drumurile late de piatrã sfãrâmatã pe care
circulã autocare, parcãrile auto placate
cu beton, motelurile, restaurantele ºi
dacã nu, pe alocuri ºenilele tancurilor ºi
tranºeele soldaþilor veniþi aici pentru
instrucþie.
ªi totuºi pe Chatyrdag speologia
explorativã are încã un cuvânt greu de
spus. Avene ca Gouguizigine-Khosar,
Khod-Koniom sau Bedomraia, cu
intrãrile lor impunãtoare având aspecte
de cratere selenare, încã îºi aºteaptã
cuceritorii.
Într-un cuvânt, partea sudicã a
acestui tãrâm scãldat de jur-împrejur de
ape, este deocamdatã un veritabil
potenþial carstic.
Acþiunile desfãºurate în colaborare
cu speologii ucraineni, începute în
august 96, s-au dovedit a fi de bun
augur, întrucât de atunci ºi pânã la
finele lui octombrie 99 au avut loc o
serie de expediþii ºi tabere, în care au
fost implicaþi peste douãzeci de speologi români.
Dintre acestea enumerãm:
 tabãra speologicã Cãput 96; au
participat 4 persoane de la U.S.A.
Kiev;
 expediþia speologicã Babugan 97;
10 persoane de la Cristal Oradea
ºi Focul Viu Bucureºti;
 tabãra speologicã Padiº 98; 10
persoane de la Cristal Oradea ºi
Omega Cluj ºi 23 de la U.S.A.
Kiev;
 expediþia speologicã Podolia 98
(Optimisticeskaia); 2 persoane de la
Cristal Oradea;
 expediþia speologicã Crimeea 99;
3 persoane de la FV, Cristal ºi
Proteus Hunedoara.
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Crimeea 99
Expediþia speologicã
CRIMEEA 99
Cea de a doua expediþie de explorare
speologicã din peninsula Crimeea, întreprinsã de FRS, s-a desfãºurat în trei
importante zone carstice din sudul regiunii. Acestea au fost platoul Chatyrdag,
Ai-petri ºi zona de coastã a Mãrii Negre
cuprinsã între localitãþile Yalta ºi
Sudak.
Obiectivele de lucru s-au concretizat în continuarea explorãrilor ºi
cartarea câtorva avene ºi peºteri, acþiuni
derulate la invitaþia speologilor ucraineni, în baza protocolului de acord
dintre federaþia noastrã ºi Asociaþia
Ucraineanã de Speologie din Kiev.
Acest protocol a fost semnat de ambele
pãrþi la finalul primei expediþii din
Crimeea, Bubugan 97.

Prezentarea expediþiei
Miercuri 29 septembrie
Plecarea din Bucureºti la ora 08.05, pe
ruta Vicºani (frontierã) - Kiev, unde
ajungem dupã 29 de ore, joi 30.09 orele
13.00
Joi 30 septembrie
În jurul orei 15.00 ne aflãm bine instalaþi în cel mai scump ºi luxos tren cu
destinaþia Simferopol (preþul unui bilet/
persoanã a fost de 35$, iar preþul unui
bilet/persoanã de la Bucureºti la Kiev ºi
retur a fost în jur de 65$) unde sosim
dupã 18 ore, vineri 1 octombrie, orele
09.00.
Îmi permit sã recomand speologilor
noºtri sã nu întreprindã expediþii în
Ucraina în grupuri mici de persoane.
Locurile publice cum ar fi gãri , staþii
de metrou, autobuz sau pieþele sunt
bântuite de nenorociþi gata oricând sã
þepuiascã strãinii, recurgând la fel
de fel de pãcãleli în ideea cã vor sã te
ajute. Pe deasupra, majoritatea vorbesc
limbi ca engleza ºi franceza.
Vineri 1 octombrie
Urmeazã îndelungi cãutãri pentru
localizarea firmei Onyx-Tour (una
dintre activitãþile de bazã desfãºurate de
aceastã societate este speo-turismul ºi
susþinerea celor speo-explorative), de
aici continuându-ne drumul cu un
autobuz pânã pe platoul Chatyrdag.
Ajunºi la locul de tabãrã scãpãm
relativ repede de partea administrativã
(taxã de campare, asigurãri, înscrieri,
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bonuri de masã), dar ºi de câteva zeci
de dolari. Ne-am instalat în incinta unei
foste baze militare (evident în corturi
personale), actualmente centru turistic,
în care la ora sosirii echipei noastre pe
aici se foiau deja vreo 300 de speologi
din Rusia, Ucraina, Bulgaria, Elveþia ºi
India. Acest speosport ruso-ucrainean, cãci pe bunã dreptate se poate numi
aºa, se prezintã sub forma Woodstockului anilor ºaizeci.
Sâmbãtã 2 octombrie
Are loc festivitatea de deschidere a
seminarului ruso-ucrainean cu privire la
activitatea speologicã a anului în curs.
Contactãm o serie de prieteni ºi cunoºtinþe, speologi participanþi la expediþiile
Babugan 97 ºi Bihor 98. Vizitãm peºterile Emine-Bair-Hasar ºi Mramornaia,
din punct de vedere turistic cele mai
bine amenajate peºteri de pe platoul
Chatyrdag ºi deschise oricând explorãrilor speologice. La lãsarea serii încep
proiecþiile de filme video ºi de diapozitive, susþinute de speologii þãrilor
invitate. Casetele video prezentate de
noi, în calitate de reprezentanþi FRS, se
dovedesc a fi de un real succes, obþinând multe aplauze ºi multe aprecieri
referitoare la calitatea imaginilor ºi
subiectelor unor filme ca: -1000,
Speologi români în China, Peºtera
lui Micula.
Aproape de miezul nopþii, fãrã
intenþie, îi trãdãm pe prietenii noºtri
din Kiev, coalizând cu speologii din
Moscova, alãturi de care punem bazele
unei grozave petreceri ce a þinut pânã la
primele ore ale dimineþii.

Duminicã 3 octombrie
Se efectueazã ture de parcurgere în
cinci cavitãþi din platou, peºteri ºi
avene aflate în curs de explorare:
Avenul Khod-Koniom (-213 m), Avenul
Gouguizigine-Khosar (-24 m), Avenul
Bedomraia (-18 m), Peºtera Bin Bach
Koba, Peºtera Rece.
Luni 4 octombrie
Se încheie seminarul, totodatã ºi activitãþile explorative de pe Chatyrdag,
dupã-amiazã în condiþii de temperaturã
foarte ridicatã, 28-30°C, demontãm
tabãra pentru a pleca pe platoul AiPetri, aflat la SV de Yalta. Ajungem aici
dupã miezul nopþii, cãlãtorind înghesuiþi într-o epavã de camion rusesc, care
evident cedeazã dupã nici trei sferturi
din drum. Aºadar remember Babugan
97, dar de mai micã amploare. Urmeazã trei ore de urcuº într-un frig deosebit
(pe platourile montane din Crimeea
diferenþa de temperaturã de la zi la
noapte este evidentã, noaptea furtunile
fiind frecvente), întregul grup având de
transportat circa 1100 kg de materiale,
echipament de explorare ºi alimente.
Noi românii eram aproape hotãrâþi sã
depunem armele, datoritã celor douãsprezece rucsacuri ºi banane, cântãrind
în jur de 140-150 kg. Însã sprijinul
acordat de colegii bulgari, un grup de
tineri inimoºi ºi plini de iniþiativã care
au preluat de la noi cinci banane transportoare, ne-a determinat sã continuãm
ascensiunea.
Dupã încã o orã de orbecãit prin
acea imensitate carsticã, sosim la locul
de tabãrã, rupþi de frig ºi de obosealã, în
apropriere de vârful Aº-Baº (1196 m).

Platoul Ai-Petri. Foto L. Buºu

7

Crimeea 99
 o echipã bulgaro-ucraineano-elveþianã
(10 persoane) efectueazã prospecþiuni
de suprafaþã la limita nordicã a platoului. Sunt descoperite douã avene în
care, dupã intense lucrãri de dezobstrucþie, se ajunge la cota -60 m,
respectiv -25 m. O bunã parte din cei
participanþi susþineau cã ºansele de
continuare sunt mari, doar dacã acolo se
vor implica slãbãnogii taberei. Adicã eu
ºi probabil Sanda, de Bibi nici nu putea
fi vorba, totodatã noi fiind singurii care
am fi vrut numai explorãri în premierã
(dupã pãrerea Nataliei Yablonkova).
 o echipã rusã (4 persoane), începe
echiparea Avenului Cascadnaia -450 m,
propus ca obiectiv de lucru pentru ziua
urmãtoare.

Foto L. Buºu

Marþi 5 octombrie
În tabãra de pe Ai-Petri sunt prezenþi 7
bulgari, 3 români, 1 elveþian, 6 ruºi ºi 6
ucraineni. Scopul acesteia a fost continuare explorãrilor în cavitãþile mai
importante, cartarea lor, precum ºi
descoperirea de noi peºteri ºi avene.
Echipele de lucru se alcãtuiesc dupã
cum urmeazã:
 o echipã ruso-românã (5 persoane)
având ca obiectiv de lucru Avenul
Comunipodnaia (-130 m). Intrarea
acestuia se gãseºte în fundul unei doline
de dimensiuni apreciabile ºi are un
diametru de aproximativ 20 m. Dezvoltat cu preponderenþã pe verticalã,
Comunipodnaia este alcãtuit din douã
puþuri: 48 m ºi respectiv 75 m. La baza
celui de-al doilea se aflã o salã de
50×30×40 m, de aici înaintarea pe
verticalã fiind imposibilã datoritã unei
masive acumulãri de argilã. Dupã
escaladarea unui perete de 8 m, printro diaclazã foarte strâmtã reuºim sã
pãtrundem într-o altã salã, frumos
concreþionatã ºi de dimensiuni medii.
Din pãcate nici aici nu descoperim o
continuare, singurul loc promiþãtor
fiind obturat de puternice depuneri
carbonatice;
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Miercuri 6 octombrie
Zi dedicatã continuãrii explorãrilor în
Avenul Cascadnaia. Situat într-o zonã
de mare altitudine a platoului Ai-Petri,
la limita sa sudicã, este cel mai adânc
aven de aici. Intrarea este de-a dreptul
impresionantã având aspectul unui
mare ponor. Cavernamentul voluminos
ºi succesiunea de puþuri, ale cãror
adâncimi sunt cuprinse între 80 ºi 120
m, ne determinã sã credem cã vom avea
de-a face cu o surprizã în domeniul
explorãrii avenelor din Crimeea. Echipei noastre, din componenþa cãreia face
parte ºi un speolog rus, îi revine misiunea de a parcurge sistemul de puþuri de
la cota -280 m. De aici avenul se
scindeazã într-un sistem paralel de
puþuri mici ºi sãritori, coborând pânã la
-450 m. Din pãcate la -380 porþiunea pe
care am abordat-o se terminã fãrã
posibilitãþi de continuare, într-un masiv
dop de argilã ºi pietre, care colmateazã
pe toatã suprafaþa, baza inferioarã a

puþului. Urmeazã partea cea mai dificilã a turei subterane, adicã dezechiparea
integralã a acestui sector ºi urcarea la
suprafaþã.
Totuºi surprizele pot apare ºi în
timpul retragerii, deoarece în P3 (80 m)
la cota -250, aproximativ, am localizat
o galerie în perete. Printr-o pendulare
am reuºit sã pãtrund în ea ºi sã mã
desprind de coardã. Era o diaclazã
înaltã de 5 m ºi latã de 0,5-1 m, din care
sufla un curent puternic de aer. Speram
cã mã va conduce la un nou puþ prin
care sã pot depãºi terminusul de la -380.
Secondat de Andrei, rusul, parcurg
20 m dupã care urmeazã o sãritoare de
5 m. Eu cobor iar Andrei porneºte pe o
galerie uºor ascendentã pe care a
localizat-o deasupra sãritorii. Dupã alþi
20 m de mers prin diaclazã mã opresc
la marginea unei bãlþi de unde îl reperez
pe Andrei deasupra mea la vreo 2530 m. Încerca sã mã facã sã înþeleg
strigând în ruseºte ºi gesticulând, cã se
aflã la baza unui puþ foarte mare. În cele
din urmã a fãcut cale întoarsã ºi dupã ce
ne-am reîntâlnit am continuat drumul
prin balta suficient de adâncã sã umple
cizmele rusului care deja tremura de
frig. Parcursesem pânã acum în jur de
90 m ºi ne aflam într-o salã cu multã
argilã. La baza unui perete se profila
continuarea mult doritã. Din nefericire,
pentru a putea pãtrunde era nevoie,
dupã cum m-am gândit, de vreo orãdouã de lucru, timp în care am fi scos
bolovanii ce obturau trecerea. Rusul
însã nu a vrut, motivând, dacã am
înþeles eu bine, cã este deja obosit ºi îi
este foarte frig. Adevãrul era cã echipamentul lui era mai degrabã elegant
decât adecvat parcurgerii unui aven ca
cel de faþã, adicã blugi cãmaºã ºi

Avenul Cascadnaia -380 m. Foto L. Buºu
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Sudak, SE Crimeea. Foto L. Buºu

pulover. Nu înþelegeam însã de ce
refuza sã primeascã puloverul meu de
rezervã aflat în bananã.
Aºadar, am revenit la coardã pentru
a merge la suprafaþã, mulþumit totuºi cã
explorasem mai bine de 100 m ºi
descoperisem un mare puþ ºi o posibilã
continuare a Avenului Cascadnaia.
Dupã 12 ore ne aflam din nou afarã,
mult dupã miezul nopþii, având la
dispoziþie câteva ore pânã se lumina,
pentru a ajunge la locul de tabãrã.
Existau douã posibilitãþi: sã fi rãmas
pânã dimineaþa la gura avenului, dârdâind de frig, sau sã fi plecat dupã propria
noastrã orientare spre tabãrã, pe acest
platou sãlbatic, ciuruit de doline. Am
ales-o pe cea de a doua ºi datoritã
bunului simþ de orientare al coechipierului nostru rus, distanþa între aven ºi
tabãrã am parcurs-o de douã ori mai
repede ca la venire. La ora 4 dimineaþa
eram în sacii de dormit.
Joi 7 octombrie
Pãrãsim tabãra de pe Ai-Petri ºi revenim la Simferopol pentru a pleca în
regiunea Sudak, pe coasta de est a
peninsulei. Timpul este scurt pentru a
ne aproviziona cu alimente, aºa cã
servim masa împreunã cu Iuri (preºedintele Federaþiei Ruse de Speologie) ºi
soþia sa, undeva în zona gãrii. În
Crimeea, mai ales în localitãþile mari,
existã obiceiul servirii mesei calde pe
stradã, ca ºi în oraºele din þãrile asiatice. Majoritatea teraselor ºi a micilor
restaurante mobile sunt proprietatea
localnicilor de origine tãtãreascã.
Cu acelaºi autobuz cu care am fost
la Chatyrdag, plecãm spre Sudak la
lãsarea serii, unde sosim în jurul orei
22.00. Tabãra se instaleazã într-un loc
pitoresc, la poalele unor stânci ciuruite
de mici peºteri ºi grote, la 40-50 m de
malul mãrii. Aici joncþionãm cu speologii care au fãcut explorãri în platoul
Karabi.
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Vineri 8, sâmbãta 9, duminicã 10
octombrie
În aceste trei zile programul nostru s-a
concretizat într-o serie de ture speo la
diverse peºteri de abraziune ºi avene,
precum ºi într-o serie de excursii cu
tematicã culturalã ºi vizite la diverse
obiective istorice aflate în munþii de pe
malul mãrii.
Bilanþul activitãþilor explorative
desfãºurate în Chatyrdag, Ai-Petri,
Karabi ºi cele în curs din Sudak are loc
într-un cadru oriental, pe malul mãrii, la
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un bar tãtãresc. În ambientul unei
muzici orientale, toþi reprezentanþii
þãrilor participante, aºezaþi desculþi pe
covoare persane, înºiruiesc poveºti
despre peºteri ºi fac planuri de viitor. O
cinã specificã, constând în frigãrui din
carne de caprã ºi oaie, sosuri delicioase
ºi multe soiuri de vin roºu, dulce, pun
bazele unor viitoare ºi deosebit de
importante colaborãri între speologii
þãrilor est-europene.
Una din echipele de lucru din aceastã regiune a fost alcãtuitã din noi trei,
cei ºapte bulgari, elveþianul René ºi
Natalia Yablonkova, ºefa grupului.
Deplasarea la peºteri, pe stâncile
foarte abrupte ºi înalte, fiind foarte
grea, am fãcut-o la bordul unui vaporaº
la cârma cãruia se afla un marinar
mongoloid. Dupã o orã de navigat dea lungul coastei, acest ochi oblici ne
abandoneazã într-o lagunã sãlbaticã, de
aici urmând sã ne descurcãm. Mai în
picioare, mai în patru labe, urcãm,
reuºind în cele din urmã, sã parcurgem
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din localitate. Nikolai ne-a condus la
propria sa locuinþã unde suntem gãzduiþi ºi trataþi cu ospitalitate regeascã.
El susþine cã e român, deoarece numele
sãu Nikola Gorovyi poate fi tradus ca
Nicolae Munteanu. Dupã nici un an de
zile de când a început sã studieze limba
românã, înþelege ºi converseazã aproape perfect. Afirmã cã multã lume vorbeºte englezã, francezã, germanã, rusã,
dar româneºte numai românii.

Sudak, SE Crimeea. Foto L. Buºu

Marþi 12, miercuri 13 octombrie
Zile dedicate vizitãrii Kievului ºi a unor
importante muzee, palate, catedrale,
parcuri. Participãm la ºedinþa sãptãmânalã a Asociaþiei Ucrainene de
Speologie.
ºi o serie de mici peºteri de abraziune,
cu dezvoltãri între câþiva zeci ºi o sutã
de metri, însã nu foarte importante din
punct de vedere speologic.
Peisajul de aici este deosebit de
frumos. Albastrul intens al mãrii ºi
sãlbãticia stâncilor izbite permanent de
valurile înspumate, ne duc cu gândul la
filmele cu corsari. De altfel ne ºi simþim
ca niºte piraþi, cu diferenþa cã noi
cãutãm doar peºterile, nu ºi comorile ce
ar putea fi ascunse în ele. Soarele
arzãtor în duet cu briza tãioasã a mãrii
ne dã rând pe rând senzaþii când de frig,
când de cald. Înaintãm cu greu pe
poteci bãtute de turme de capre, de cele
mai multe ori cãþãrându-ne. Ajungem în
sfârºit într-un sat ce pãrea lipsit de viaþã
ºi mica noastrã aventurã se terminã la
un vechi depozit de vinuri. Aici toþi
reprezentanþii celor cinci þãri  Bulgari,
Elveþia, România, Rusia ºi Ucraina 
închinã un pahar de ºampanie, bãuturã
de la care îºi trage numele localitatea
mai sus amintitã, ªampanskaia. Încheiem aceastã superbã zi la o frumoasã
terasã, pe malul mãrii, doar noi românii, cu câteva bacale de bere bunã.

cele douã vãi, pe un platou întins, se
aflã un oraº tãtãresc foarte vechi. Din el
se mai pãstreazã ceva ruine ºi morminte, sute de camere subterane ºi
galerii, foste locuinþe ale tãtarilor în
vremuri de demult apuse. De aceea este
cunoscut sub denumirea de oraºul
subteran. Hoinãrind în voie pe aici ºi
pãtrunzând în casele sãpate direct în
adâncimea rocii, cu ferestre deschise în
pereþii netezi ai canionului, aveai
impresia cã la fiecare pas puteai întâlni
acele personaje chele ºi cu coamã,
mustãþi lungi pânã la piept ºi ochi
oblici, îmbrãcate în ºalvari ºi la mijlocul cãrora sclipea o sabie latã ºi
încovoiatã. În jurul orei 20.00 ne aflam
în trenul cu destinaþia Kiev, într-un
vagon de dormit comun. Dupã 18 ore
soseam în capitala Ucrainei. Spre marea
noastrã bucurie suntem întâmpinaþi de
Nikolai ºi familia Reznikov, speologi

Joi 14 octombrie
Plecãm din Kiev
Vineri 15 octombrie
Dupã treizeci de ore de cãlãtorit pe
drumuri de fier, sosim la Bucureºti.
Participanþi în Expediþia Speologicã
CRIMEEA 99:
- Alexandra Neag, A.S. Proteus
Hunedoara
- Lucian Iambor, S.C. Cristal Oradea
- Lucian Buºu, A.S. Focul Viu
Bucureºti, Departamentul Expediþii
Pentru sprijinul acordat mulþumim
Federaþiei Române de Speologie, Departamentului Relaþii Internaþionale,
domnului secretar general Mihai Botez,
domnului director tehnic Tudor Marin
ºi sponsorilor: Jurnal Bihorean, S.C.
Tour Impexconserv S.R.L. Deva, S.C.
Comser S.R.L. Hunedoara.
n

Bahcisarai. Foto L. Buºu

Luni 11 octombrie
În seara acestei zile pãrãsim peninsula
Crimeea, altfel spus expediþia noastrã
urma sã se încheie din punct de vedere
speologic. Înainte de îmbarcarea în
trenul de Kiev am vizitat oraºul tãtãresc
Bahcisarai. În aproprierea sa parcurgem
douã vãi de tip canion, foarte adânci, cu
pereþi netezi ca sãpaþi din daltã, ciuruiþi
de peºteri. Cadrul peisagistic este
fascinant, iar dacã vegetaþia ar lipsi,
relieful de aici ar avea un aspect selenar. Pe unul din versantele ce desparte
10
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ªura Mare

130 de ore de bivuac pentru cea mai
spectaculoasã explorare a anului 1999

Tudor MARIN  Focul Viu Bucureºti

S

oarele de dupã-amiazã arde
destul de tare. Vântul bate în
rafale, dar cum cerul este perfect albastru nu e nici un pericol de
ploaie. În jurul meu e foarte liniºte,
aproape cã nu se aude nimic. Întreg
echipamentul speologic, ºi nu numai,
este împrãºtiat în jurul meu. Încerc sãmi fac bagajele, adicã sã le îndes pe
toate numai într-un rucsac ºi o bananã
transporter. Când cred cã aproape am
terminat, o rafalã de vânt trânteºte uºa
grajdului de la Cãput. Tresar un pic ºi
mã trezesc din gândurile în care mã
cufundasem. Mã uit în jurul meu, dar nu
vãd pe nimeni. Stagiarii au plecat
demult ºi ca în fiecare an în urma lor a
rãmas o mare liniºte. S-a mai terminat
o tabãrã. Uºa aceea trântitã asta mi-a
sugerat pe moment. Trezit de zgomotul
ei revin la realitate ºi mã gândesc la
ceea ce urmeazã. În douã zile trebuie sã
ajung în Sebeº-ªureanu, deoarece
Focul Viu organizeazã tabãra de varã
la Peºtera ªura Mare.
Speranþele mele se leagã de aceastã
explorare. Ele au început sã prindã viaþã
în octombrie 1998. Atunci împreunã cu
George Lazãr ºi Olivier Jassaud am
descoperit o nouã galerie în zona
Afluentului nr.4. În sufletul meu era
cuibãritã de mult credinþa cã Peºtera
ªura Mare nu e terminatã. De peste
zece ani nimeni nu mai gãsise nimic.
Amintirea pãstra imaginea explorãrilor
eroice din ani 84-87. Dupã nimic,
nici o explorare.
Informaþiile necesare le-am primit
de la Gigi Aldica, care ne-a indicat
câteva locuri din ªurã unde ar mai
trebui lucrat. Cum nu aveam prea mult
timp la dispoziþie ºi nu plecasem
pregãtiþi pentru bivuac, am hotãrât sã
mergem la cel mai apropiat obiectiv:
Sifonul Verde. Dupã o escaladã de
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aproximativ 25 m ºi forþarea unei
strâmtori în S, am reuºit sã ajungem în
buza unei sãritori de 8 m. Încercarea
mea de a o face la liber s-a soldat cu
blocarea pe la jumãtate. Providenþial
am avut la noi o bucatã de coardã cu
care am reuºit sã echipãm verticala.
Galeria în care am debuºat este o
reþea de sãli de mari dimensiuni, superconcreþionate, finalul ei fiind situat
undeva în peretele cursului principal
aval de Afluentul nr.4. Culmea este cã
se mai întrevede o continuare pe partea
opusã a galeriei principale dar accesul
nu e posibil decât prin tehnica escaladei
artificiale. Surprizele nu au lipsit pânã
la ieºirea din peºterã, când am fost
surprinºi de începutul viiturii. La numai
24 de ore distanþã de ieºirea noastrã în
ªurã a avut loc o viiturã apreciatã de
localnici ca cea mai mare de când ºtiu
ei. Tot ce pot sã spun, mai ales pentru
cei care cunosc satul Ohaba-Ponor, este
cã nu am mai putut sã plecãm acasã
datoritã nivelului apei, care depãºea 1,5
m pe uliþele satului. Aveam senzaþia cã
din ªura Mare ieºea Oltul , nu altceva!
Cu toate astea am avut mult noroc, fiind
protejaþi de cel de Sus faþã de un
incident foarte neplãcut.
În iunie 99 împreunã cu George,
Vivi ºi Nicu Murse am cartat Galeria
Speranþelor. Dezvoltarea ei este de
210 m. Înainte însã am tras o fugã la
Cascada Finalã, pentru a instala niºte
corzi fixe pe parcurs. Acest fenomen
carstic deosebit m-a impresionat prin
amploare ºi debit. M-am gândit instantaneu cum aratã la viiturã Cascada
Finalã ºi cam cum a fost pentru Guºã ºi
Gogoaºã escalada acestui adevãrat
infern.
Tabãra din august 99 ne dãdea
speranþe tuturor. E adevãrat mai sunt
galerii de descoperit! Cu toþii ne do-

Foto Viorel Lascu

ream asta ºi culmea am ºi avut. Între 11
ºi 28 august ne-am stabilit cartierul
general în satul Ohaba-Ponor. Nea
Miron ºi cu tanti Maria s-au dovedit
încã o datã niºte gazde extraordinare.
Eu am sosit în tabãrã doar în 15, datoritã unui concurs de împrejurãri ºi mai
ales cã în aceeaºi searã trebuia sã vinã
un grup de 10 speologi francezi. Acest
grup a fost organizat ºi trimis de cãtre
Comisia Tineret a Federaþiei Franceze
de Speologie a fost condus de vechiul
meu prieten Olivier Vidal ºi ne-a fost de
un real ajutor.
Cum timpul era limitat pentru toatã
lumea am purces la lucru. A doua zi,
adicã pe 16, am fãcut o turã de acomodare ºi transport materiale pentru
bivuac pânã la Sala Prieteniei. La
întoarcere Bab, unul dintre cei mai
simpatici francezi, plonjeazã în apnee
sifonul Afluentului 6. ªtiam cã sifonul
mai fusese trecut ºi oricum avea ril pe
el. Bab reuºeºte sã treacã în partea
cealaltã ºi monteazã o coardã fixã.
Totul se petrece sub privirile mele
stupefiate de nonºalanþa cu care el a
rezolvat problema. Chiar dacã atunci
am considerat cã este o chestie colateralã, acest afluent se va dovedi cel
mai surprinzãtor din toatã peºtera.
Zilele urmãtoare le-am dedicat
Avenului Dosu Lãcºorului ºi pregãtirilor pentru bivuac. Din toate acestea nu
au lipsit chefurile, într-unul dintre ele
George alunecã cu mâna direct în jar ºi
se arde destul de tare. Pe loc am înþeles
cã voi intra în bivuac numai cu Vadim.
În dimineaþa zilei de 20.07 am
plecat spre bivuacul din Sala Prieteniei,
însoþiþi ca echipã de susþinere de Dan
11
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Lupu ºi Maria Criºan. Fãrã ajutorul lor
nu am fi putut sã cãrãm în doi toate
materialele necesare. La douã ore dupã
noi intrã ºi trei francezi: Bab, Pute ºi
Benoit. Colegii noºtri francezi sunt
speologi foarte buni ºi se miºcã foarte
repede la parcurs, motiv pentru care nu
au intrat decât în pantaloni de neopren,
iar Pute a intrat fãrã neopren, numai cu
un combinezon de Polar Strech Bury
TSA !
Obiectivele noastre erau clare:
escaladarea unui horn paralel cu cascada finalã, perierea zonei finale ºi
forþarea Afluentului 6. Având în vedere
toate acestea volumul de materiale
transportate a fost impresionant. Pe
lângã echipamentul individual am
cãrat: o coardã dinamicã de 60 m,
câteva corzi statice de diferite lungimi,
30 de carabiniere, 23 de plãcuþe, 2 truse
de spituri, 30 de spituri, 30 de goujoane
de 8mm, 8 excentrice, 8 nuci, un friend,
trusa de cartare, 2 scãriþe de escaladã,
perforator cu douã centuri de acumulatori, hamuri speo ºi de escaladã, un
echipament TSA complet, 15 kg de
carbid etc. Toatã lumea a optat la
capitolul dormit pentru hamacuri.
Singurul rebel am fost eu care am
beneficiat de confortul unei saltele
compacte. Odatã ajuns în bivuac,
bineînþeles cã nu m-am putut stãpâni sã
nu glumesc pe seama colegilor mei care
se chinuiau de zor sã-ºi planteze spiturile necesare. În jurul meu nu se auzeau
decât bãtãi de ciocan de parcã aº fi fost
într-o tabãrã de sculpturã.
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O datã liniºtite spiritele ne preparãm
o mâncare gustoasã împreunã cu francezii care au venit foarte dotaþi la acest
capitol ºi ne pregãtim pentru prima
noapte (dacã se poate spune astfel în
peºterã unde e noapte tot timpul) de
bivuac. Nu suntem decât cinci persoane
dar mi se pare cã suntem foarte mulþi.
Sala Prieteniei este propice pentru
bivuac. Nu are curenþi de aer deranjanþi,
temperatura este de 10-12°C ºi nu este
zgomot. De la intrare, în funcþie de
antrenamentul echipelor ºi volumul
bagajelor, se poate ajunge în 4-8 ore,
având în vedere cã se merge amonte.
Vara apa este mai caldã în ªurã ºi
acest lucru se simte pe mãsurã ce ne
apropiem de final. Chiar la Cascada
finalã apa e ca o ciorbã cãlduþã în zilele
de varã, fapt care aratã cã ea intrã rapid
de la exterior printr-un sistem de fisuri
verticale, de dimensiuni apreciabile.
Astfel vara este anotimpul propice unor
explorãri de mare anvergurã. Cu toate
acestea ªura Mare este o peºterã expusã
la viiturã, dar care trece destul de
repede în funcþie de durata ploii de la
exterior. Consultasem starea vremii
înainte ºi prognoza era stabilã, fapt care
favoriza explorãrile noastre. N-am
ezitat sã montez o nivelã de cum am
ajuns în bivuac, pentru a putea urmãri
nivelul apelor.
A doua zi de bivuac s-a dovedit a fi
cea mai nesuferitã. O sã vedeþi de ce!
Echipaþi numai în pantaloni de neopren
ºi cu bananele bine plombate pornim
cu toþii cãtre Cascada Finalã. Prima

observaþie: debitul e mai mic decât în
iunie. Cascada aproape a dispãrut din
galeria principalã într-o diaclazã lateralã. Începem cu toþii cãutarea hornului minune. Cu toate eforturile
fãcute nu am gãsit nimic. Enervat
oarecum ºi dezamãgit cã principalul
obiectiv practic nu existã, încep sã trag
de o coardã fixã, montatã acum 13 ani.
La un moment dat simt cã coarda nu
mai opune rezistenþã, dar nu mai am
timp de reacþie. Un bolovan de câteva
kilograme, de mãrimea unei cãºti îmi
ºterge capul ºi cade printre braþele mele
ridicate, lovindu-mi violent umãrul.
Prima senzaþie de durere puternicã ma fãcut sã cred cã mi-am rupt umãrul.
Dupã George urmez eu acum, mi-am
ºoptit. Mã ºi vedeam cum trebuie sã ies
afarã cu mâna legatã de gât. Aproape cã
muream de ciudã pentru cã am ratat
tura. Ceilalþi datoritã zgomotului nu au
perceput nimic. Când mã uit la umãr nu
observ decât o mare vânãtaie ºi o
tãieturã adâncã în zona muºchiului
deltoid. Cu toate astea am avut noroc,
deoarece bolovanul m-a prins cu braþul
încordat ºi în poziþie verticalã.
Pentru a nu mai simþi durerea puternicã, dupã ce stau câteva minute în apa
rece, hotãrãsc sã mergem pe Afluentul
7. Aici, dupã o derocare fãcutã de Pute
ºi Benoit, reuºim sã trecem printr-un fel
de micã diaclazã activã, care o datã
escaladatã cu apa în cap ne permite sã
intrãm într-un labirint de galerii fosile
ºi subfosile. Dupã câteva târâºuri la
limita respiraþiei parcurgem un sector
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de galerii de tip conductã de presiune.
Probabil pe aici a curs un afluent cu
mult timp înainte. Pe podeaua galeriei
gãsim nisip ºi un strat subþire de argilã
ceea ce-mi sugereazã cã regimul este
subfosil. La un moment dat ne oprim.
În faþa noastrã avem o sãritoare de vreo
10 m iar în lateral galeria continuã. Fãrã
sã mã gândesc prea mult încep sã mã
caþãr pe perete. Curentul de aer care se
simte mã face sã cred cã galeria continuã. Dupã câteva miºcãri mai delicate
ajung cu bine sus. Galeria continuã!
Continui ºi eu parcursul prin aceastã
reþea mai degrabã dendriticã decât
labirinticã. Spaþiile sunt înguste iar
sãritorile abundã. Mã opresc la o
sãritoare negativã, uºor surplombatã.
Stau în cumpãnã câteva minute dacã sã
cobor sau nu. Senzaþia pe care o ai la
explorare nu poate fi egalatã de nimic!
Parcã este ceva care te împinge înainte
nemaiþinând cont de nimic. Cu toate
astea trebuie sã-mi pãstrez raþiunea. Fac
cale întoarsã sã-i spun lui Bab sã urce ºi
el, dar cu o coardã. Vadim se hotãrãºte
ºi el sã ne urmeze, dar Dupã câþiva
metri de cãþãrare o prizã se rupe cu el.
Aceeaºi prizã de care eu ºi Bab ne-am
þinut cu toatã încrederea. Deoarece nu
eram atent nu am auzit decât plesnitura

cizmelor de stâncã ºi sunetul scos de
Vadim. M-am speriat foarte tare. Într-un
ultim moment Vadim a avut reflexul sã
se prindã cu mâna stângã de coardã ºi
sã-ºi amortizeze cãderea la numai o
jumãtate de metru de sol. O miºcare de
circ, dar ºi mult noroc în toatã treaba.
Era prea de tot sã avem douã accidente
în aceeaºi zi. În final Vadim se hotãrãºte
sã meargã pe galeria orizontalã lãsatã
neexploratã.
Cobor împreunã cu Bab sãritoarea
negativã la care mã oprisem ºi ne
continuãm parcursul escaladând sau
coborând mai multe verticale, totul la
liber bineînþeles. Auzim un zgomot tot
mai tare. Fãrã sã ne dãm seama mergem
în direcþia lui. Curiozitatea ne creºte pe
mãsurã ce trece timpul. O datã ajunºi
descoperim un jet de apã care curge de
undeva din tavan ºi coboarã într-o
diaclazã. În partea opusã vãd o coardã
fixã care atârnã pe perete. Este cascada
finalã. Dar oare la ce cotã am intersectat-o? Mã uit la altimetrul de la ceas.
Diferenþa de nivel indicatã este de 7580 m. Ceea ce descoperim este fantastic. Am urcat foarte mult prin aceastã
reþea de galerii ascendente.
La un moment dat observ lângã
mine o coardã pliatã pusã pe o septã,

Gururi din Sala Mendip. Foto Cristian Lascu
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acoperitã pe jumãtate de nisip ºi argilã.
Coarda este trasã cumva din calea apei
ºi în orice caz este în stare foarte bunã.
Oare o mai fi amaratã? Dar nu mai trag
de corzi cã m-am lecuit! Mai descopãr
o coardã. Toate se aflã în acelaºi loc aºa
cum au fost lãsate acum 14-15 ani. Este
fantastic! Parcã timpul a rãmas pe loc.
Mã trec fiori gândindu-mã cã am ajuns
în locuri în care nu a mai fost nimeni de
foarte multã vreme, iar cei care au ajuns
aici se pot numãra pe degetele de la o
mânã.
Cum timpul a trecut, hotãrãsc cu
Bab sã ne întoarcem. Ceilalþi se întorc
ºi ei. Ramura respectivã continuã dar ei
s-au oprit la un puþ ce trebuie escaladat,
cu prize cam friabile ºi stropit de apã.
E clar cã am descoperit ceva de ordinul
sutelor de metri ºi cu o denivelare
considerabilã. Mai trebuie cãutat cãci
sunt încã laterale neexplorate.
Ne întoarcem în bivuac deoarece
suntem obosiþi, uzi ºi înfometaþi.
Încercãm sã ne respectãm ritmul biologic: adicã sã dormim în perioada de
noapte ºi sã nu lucrãm efectiv mai mult
de 8 ore. Odatã întorºi în Sala Prieteniei
îi regãsim pe Dani ºi George care au
venit de afarã de câteva minute. Cu ei
au mai intrat câþiva francezi. Ne facem
planul pentru a doua zi, împãrþindu-ne
în trei echipe. Abandonez gândul de a
ieºi afarã, deoarece umãrul nu mã mai
doare atât de tare ºi cred cã pot sã fac
faþã efortului care mã aºteaptã.
Dupã o noapte liniºtitã plecãm
care-ncotro: Dani, George ºi cu Bab se
duc la Afluentul 6, ceilalþi francezi
merg sã carteze galeriile descoperite cu
o zi înainte în zona cascadei finale, iar
eu cu Vadim ne hotãrâm sã escaladãm
un horn din Sala Prieteniei cã tot ne-am
pregãtit atâta de cãþãrat hornuri în
peºterã. Acest tip de explorare nu mi-a
adus mari satisfacþii, pânã în momentul
de faþã. Marile galerii aºteptate la
capãtul diverselor hornuri escaladate nu
au apãrut. Nici hornul din Sala Prieteniei nu ne-a oferit nimic, decât o
lungã serie de emoþii datorate friabilitãþii rocii ºi condiþiilor ostile în
general. Ca sã nu ne pice moralul de tot,
ne refugiem în bucãtãria bivuacului
pentru a ne prepara ceva de mâncare.
Celelalte echipe vin mult mai vesele
din turã. Francezii spun cã au cartat tot
dar nu s-au cãþãrat pe puþul respectiv. În
schimb Dani ºi George mai au un pic ºi
explodeazã de bucurie. Dupã ce au
13
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trecut nu fãrã emoþii Sifonul 1(care are
cam 6-6,5 m) au parcurs un sector de
galerii de câteva sute de metri ajungând
la un alt sifon. Bab a trecut în manierai caracteristicã ºi Sifonul 2, spunândule cã galeria continuã cu o salã destul de
mare. În timpul scurs au ºi cartat o
porþiune între cele douã sifoane.
Dintr-o datã situaþia se schimbã. Am
descoperit noi galerii ºi mai este încã
mult de lucru. Uitãm pe moment de
toate hornurile ºi ne îndreptãm atenþia
cãtre Afluentul 6. În bivuac e veselie
mare, au mai intrat câþiva francezi ºi
încã un român care însã este nespeolog.
În momentul în care l-am vãzut pe Dan
am simþit cã mã ia ameþeala, era aproape epuizat total. Cred cã suntem vreo 13
persoane în bivuac.
Deja în ziua a patra ritmul biologic
începe sã se deregleze. Ne sculãm tot
mai târziu iar oboseala o simþim în
muºchi ºi chiar la suflu. Ritualul
îmbrãcãrii neoprenelor ude ºi reci se
aseamãnã fachirismelor. Ostilitatea
mediului subteran îºi face simþite
efectele chiar ºi în moralul nostru. Dar
motivaþia este mult mai puternicã:
mergem la explorare! Mai este un factor
care ne liniºteºte, avem încã foarte
multe provizii de mâncare lãsate, în
special de francezi.
Ne despãrþim de francezi la intrarea
pe Afluentul 6, ei vor ieºi cu toþii afarã.
Dupã escaladarea unei sãritori active de
7 m ºi un târâº cu urechile prin apã
ajungem la locul faptei. Trecerea
sifonului 1 ne dã emoþii tuturor. Nu este
un sifon dificil dar este destul de lung
pentru o apnee. Aºa-zisa panicã de sifon
se transpune pe feþele noastre într-o
grimasã, chipurile ne concentrãm.
Reuºim sã pasãm ochelarii ºi sã trecem
toþi cu bine. Începem sã urcãm pe un fel
de grohotiº format din mari prãbuºiri
pânã când ajungem într-o salã. De aici
continuãm pe un meandru activ foarte
drãguþ, asemãnãtor celui din Peºtera
Rãtei, pânã când ne oprim la cel de-al
doilea sifon. Din indicaþiile pe care ni
le-a dat Bab, Sifonul 2 este mai scurt
(cam 3 m) dar are tavanul denivelat
ceea ce ne poate crea probleme. Cu
toate astea trecerea se face mult mai
repede ca la primul sifon. Senzaþia care
o avem la ieºirea din sifon este extraordinarã, mai ales cã avem ºi ochelari de
scufundare ºi putem sta cu ochii deschiºi. Ne înveselim instantaneu. Post
sifon surpriza este imensã! Intrãm într14
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o galerie activã care apoi se deschide
într-o mare salã. Parcurgem sala pe firul
apei dar din pãcate aceasta pare cã se
terminã. Este un târâº prin apã în dublu
S, dar cu un mic efort reuºim sã-l
trecem. Intrãm în altã salã care se
deschide din ce în ce mai tare. Dupã
numai câþiva zeci de metri ne dãm
seama cã suntem într-o salã absolut
imensã. Totul este foarte frumos concreþionat. Chiar dacã suntem în neoprene ºi ne-am încãlzit cam tare, nimic
nu ne poate opri. Parcursul printre
prãbuºirile acestei sãli nu este lipsit de
emoþii deoarece majoritatea bolovanilor
sunt în echilibru instabil. Asta e foarte
normal. Nu a mai trecut nimeni pe aici
niciodatã! Atât eu cât ºi Dani, George ºi
Vadim nici nu mai ºtim cum sã ne
manifestãm de bucurie. Mergem pânã
la capãt unde marea galerie se terminã
cu un horn de mari dimensiuni (iarãºi
un horn !). O datã terminat axul principal ne oprim o secundã sã ne mai
odihnim. Dani e cel mai fericit ºi ne
spune:
 Spaþiile sunt enorme. E foarte
mare, mult mai mare decât Sala Prieteniei, constatã George.
 Cred cã am descoperit o altã ªura
Mare, îi rãspunde Vadim.
 Acum chiar cã nu-mi mai pare
rãu cã nu am mers în Franþa! Cred cã aº
fi regretat foarte tare dacã nu aº fi fost
aici, acum cu voi.
 O astfel de explorare nu ai ocazia
sã o faci decât o datã în viaþã, spun eu.
La întoarcere explorãm ºi afluentu1
care este destul de mare. Hotãrâm sã ne

întoarcem ºi sã terminãm de cartat
galeriile dintre cele douã sifoane. Apa
Afluentului 6 este mult mai rece decât
apa galeriei principale. Dimensiunile
ultimei sãli ne fac sã credem cã este
aproape dublã faþã de Sala Prieteniei.
Cavernamentul este enorm. Pe lângã
roca calcaroasã observãm ºi contacte cu
roci ºistoase, deosebit de friabile. Stãm
ºi ne gândim ce zi este astãzi. Da, este
23 august, am sãrbãtorit cum se
cuvine aceastã zi.
La cartare mai avem o surprizã,
gãsim o legãturã cu galeria principalã
un pic amonte de cascada de 7 m,
undeva în perete cam la 15-20 m.
Descãþãrarea e un pic cam acrobaticã,
se terminã cu un salt, dar totul este OK.
Descoperim în zona cartatã niºte macaroane imense cred cã depãºesc 2 m
lungime. Totul e alb, asemenea unui
palat de cleºtar.
Seara suntem cu adevãrat mulþumiþi
ºi pentru a ne simþi mai bine ne gãtim
absolut toate bunãtãþile pe care le avem
la dispoziþie.
A cincia zi de bivuac este ºi cea mai
grea. Luptãm cu oboseala, neoprenele
ude, temperatura scãzutã ºi apa rece din
noua galerie gãsitã de dupã Sifonul 2.
Hotãrâm sã cartãm cât mai mult pentru
cã altfel descoperirea noastrã nu are
nici o relevanþã pentru cei de afarã.
Dupã cum am mai spus apa Afluentului
6 e foarte rece. Cred cã are cam 5-5,5°
C, ceea ce îmi confirmã ideea cã ea
intrã undeva mai departe ºi are un
parcurs lung ºi lent prin masivul calcaros. Deja trecutul sifoanelor în apnee
SPEOMOND  5  2000
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devine distractiv, pânã la momentul la
care Vadim se agaþã într-o asperitate a
tavanului. În acel moment ne trezim la
realitate ºi ne dãm seama cã trebuie sã
avem mare grijã la aceste treceri.
Începem cartarea tocmai de la
hornul final la care ne-am oprit ieri.
George încearcã sã-l urce dar dupã vreo
10 m se opreºte ºi ne spune:
 De aici numai cu coardã ºi poate
la artificial!
Vom carta numai axul principal
pânã la Sifonul 2. Spaþiile sunt foarte
mari. Ruleta de 20 m este insuficientã
ºi suntem nevoiþi sã dãm 2-3 vize pe
aceeaºi direcþie. Sala cea mare hotãrâm
sã o botezãm Sala aniversãrii deoarece
anul acesta Focul Viu aniverseazã 30
de ani de existenþã. Dimensiunile ei ne
fac aproape sã nu ne mai auzim când
dãm o radiere sau o vizã. Cel mai
hãituit este George care face crochiul ºi
care trebuie sã alerge peste tot ºi sã
deseneze în ritmul în care noi luãm
vizele. Nu rare sunt momentele când
rãmâne în urmã, motiv pentru noi de a
glumi pe seama lui. Chinuiala noastrã
dureazã cam 8 ore. Gata, am terminat
de cartat ºi ne putem întoarce rapid în
bivuac. Suntem cam înfriguraþi de la
cartare ºi nu putem ieºi din starea asta
decât dacã ne miºcãm. Ca sã punem
capac hipotermiei care vrea sã ne
cuprindã mai trebuie sã trecem ºi
sifonul 2 care acum este parcã mai rece.
În micuþa galerie ce urmeazã sifonului
datoritã diferenþelor de temperaturã
între aer ºi corpurile noastre s-a fãcut un
abur de nu ne mai vedem. Lãsãm o
coardã fixã pe sifon ne strângem toate
bagajele ºi plecãm în sfârºit. O datã
ajunºi în bivuac nu gãsim pe nimeni. În
mod normal trebuia sã fie un grup de 34 francezi. Gândul cã mâine vom ieºi
afarã ne mai învioreazã. Deja ne facem
calculele. Am descoperit mai mult de 2
km de galerii. Asta înseamnã cã ªura
Mare a depãºit 9 km în dezvoltare. Ar

fi interesante ºi denivelãrile, dar nu le
putem calcula. Suntem foarte curioºi
încotro o iau galeriile noastre, dar asta
nu putem vedea decât la exterior, pe
hãrþile care le avem.
Ultima noapte e ºi cea mai scurtã.
Se vede treaba cã vrem cu toþii sã ieºim
afarã. Suntem de 6 zile ºi asta înseamnã
ceva. Bagajele care trebuie scoase afarã
sunt multe. Nu le putem duce numai noi
patru. Le lãsãm ceva ºi francezilor.
Precum niºte melci cu casa în spate
începem drumul cãtre exterior. Umãrul
meu care în toate zilele astea a stat
liniºtit mã doare din ce în ce mai tare.
Asta din cauzã cã banana transporter e
destul de grea. Dupã 2 ore când ajungem la Sala Mendip aproape cã mã
prãbuºesc de durere. Ca sã pot ieºi
trebuie sã mai îmi uºurez bagajul. Tot
ceea ce înseamnã carbid voi lãsa aici. O
sã-l scot în tura viitoare.
Nivelul apei a rãmas constant scãzut, fapt care ne faciliteazã parcursul ºi
ne permite o bunã vitezã. Deja pe la
viza 10 începem sã simþim mirosul
specific de la exterior. Ne-am fãcut
calculele sã ieºim pe la ora 17-18.00,
deci pe luminã. Mai mergem vreo sutã
de metri ºi surprizã: apar primele raze
de luminã. Luminã adevãratã, naturalã
nu de la electricã sau de la lampa de
carbid. Senzaþia este extraordinarã.
Afarã cerul este albastru, soarele
strãluceºte dar nu cu mare putere.
Descoperim absolut orice culoare din
nou. Iarba este atât de verde. Florile
sunt atât de roºii sau de galbene. Parcã
nu ni se pãreau aºa când am intrat.
Amãnuntele cromatice ne atrag atenþia
ºi ne dezvãluie încã o datã frumuseþea
lumii în care, de fapt, trãim. Nu sunt
singurul care simt o durere în fundul
ochilor ºi asta datoritã luminii naturale
destul de puternice dupã 6 zile de
întuneric.
Suntem cu adevãrat fericiþi ºi uitãm
de obosealã sau alte probleme fizice

care mai persistã. În poartã la Nea
Miron ne întâlnim cu Olivier ºi încã 3
francezi care tocmai se pregãtesc sã
intre. Le povestim ce-am fãcut. Ne
bucurãm cu toþii de ce am realizat.
 Cred cã e una dintre cele mai
importante descoperiri dintr-o peºterã
cunoscutã, fãcutã în ultimii ani, îi spun
lui Olivier.
 Pentru noi e ºi mai extraordinar
deoarece explorãrile în premierã s-au
împuþinat tare, îmi rãspunde.
Seara vine repede, aproape pe neaºteptate. Ziua s-a micºorat. Parcã ºi
noaptea este mai rece. Stãm în jurul
focului ºi povestim câte ºi mai câte.
Atât francezii, dar ºi gazdele noastre, ne
urmãresc firul istoriilor care deja intrã
în amintire. Întotdeauna am fost de
acord cã nu se pot obþine rezultate mari
fãrã eforturi la fel de mari. Mai ales în
speologie aceste rezultate nu se pot
obþine decât în echipã, iar noi, adicã
George, Dani, Vadim ºi Tudor, formãm
o echipã. Dupã un bivuac de peste 130
de ore ºi o tabãrã la care au participat
peste 30 de oameni am reuºit sã mai
descoperim o filã din aceastã carte
minunatã care este ªura Mare. Mai sunt
pagini în aceastã carte, depinde numai
de noi sã le parcurgem. Încãlziþi de foc,
dar ºi de bãuturile care circulã, începem
sã ne facem planuri de viitor. Prins în
mijlocul discuþiilor care se poartã în trei
limbi în jurul meu, nici nu-mi dau
seama când rãmân singur la foc. Începe
sã se facã luminã ºi e destul de rãcoare.
Toamna este pe aproape. Satul este
amorþit, nu se aude nici un zgomot,
numai un fel de abur se ridicã din
pãmânt. Parcã ar fi ceaþã. Pentru cã nu
îmi e somn mã aºez pe scara ce urcã în
ºura lui Nea Miron. Îmi place aceastã
atmosferã calmã. Chiar ºi cocoºii au
tãcut, cred cã se tem sã tulbure liniºtea.
Gândurile îmi zboarã aiurea. O rafalã
de vânt, venitã nu ºtiu de unde, trânteºte
uºa grajdului
n
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Expediþia

Mai departe

Tudor MARIN  Focul Viu Bucureºti

I

ncerc sã îmbrac bluza de neopren
dar ceva o împiedicã sã alunece aºa
cum mi-aº dori. Îmi pãstrez calmul
deoarece pânã la urmã îmbrac un
neopren nu un tricou ºi în plus nu vreau
sã mã enervez, lucru care ar putea duce
la pierderea bunei dispoziþii ºi motivãrii
cu care am venit de-afarã. În jurul meu
este gãlãgie deoarece apa cade în câteva
mici cascade zgomotoase ºi apoi suntem destul de mulþi care dorim sã intrãm în Peºtera ªura Mare. Împreunã cu
un grup de speologi din Franþa câþiva
membri ai Focului Viu sunt pe punctul sã redescopere una dintre cele mai
extraordinare peºteri din România.
Discuþiile ne poartã prin toate domeniile. Speologii francezi sunt încântaþi
cã pot vorbi în limba lor maternã cu noi,
fapt pentru care ne povestesc tot felul
de lucruri simpatice. La un moment dat
se ajunge ºi la subiectul speologie.
Barnabe Fourgous poreclit ºi Bab îmi
spune: N-ai vrea sã cobori în Berger?.
I-am rãspuns afirmativ din cap, dar
pupilele mi s-au dilatat instantaneu de
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emoþie, deoarece ºtiam cã francezii nu
aruncã oricum cu vorbele. Bab continuã: Clubul meu va participa în
octombrie împreunã cu un club din
Lyon la o expediþie în Berger. Eu am
fost deja de patru ori, chiar dacã nu am
ajuns niciodatã pânã jos, aºa cã îþi pot
ceda locul meu, afiºându-ºi apoi
zâmbetul sãu blând.
Iniþial nu am prea crezut. M-am
temut sã nu fie un text spus la repezealã în peºterã. Sunt deja prea obosit
de atâtea oportunitãþi ºi expediþii ratate
dintr-un motiv sau altul, ca sã mã mai
pot entuziasma. Bineînþeles cã îmi
doream. Era chiar un vis de-al meu mai
vechi, dar care odatã cu trecerea anilor
a luat loc undeva într-un sertãraº,
aºteptând. Auzisem atâtea poveºti, ºi
apoi ce speolog nu ar vrea sã meargã în
Berger? Apoi am uitat. De cum am
intrat în împãrãþia întunericului ºi
soarele puternic de august a dispãrut
treptat, alte probleme ºi speranþe i-au
locul în mintea mea. Febra explorãrilor
din ªurã ne-a cuprins pe toþi ºi, mulþumesc lui Dumnezeu, nu degeaba.
Dupã ce lucrurile s-au mai liniºtit
Olivier Vidal ºeful expediþiei franceze
ºi Preºedinte al Comisiei de Tineret al
FFS, mi-a confirmat cã participarea
româneascã în Berger este posibilã. El
m-a asigurat de tot sprijinul de care
aveam nevoie în obþinerea formalitãþilor necesare. În consecinþã, în mai
puþin de o lunã toate problemele au fost
rezolvate ºi marele sistem carstic de
abia ne mai aºtepta.
În toate eforturile pe care le-am
fãcut, am fost un pic dezamãgit, deoarece la circulara pe care am trimis-o în
toatã þara nu au rãspuns decât foarte
puþini speologi. Chiar m-am întrebat la
un moment dat, speologii români nu
mai sunt atraºi de o expediþie în Franþa
ºi mai ales de o asemenea oportunitate?

Cum, necum pe data de 09.10.1999
grupul format din Viorel Lascu, Roxana
Soreaþã, Petre Merinu ºi subsemnatul
am plecat din Oradea, cu destinaþia
Autrans. Mai târziu ni s-a alãturat ºi
Rãzvan Petrescu. Ne fãcusem planul sã
ajungem luni dimineaþa ca sã putem
participa la prima turã de echipare. Din
cauza unui vameº ungur complet idiot
cât ºi din cauza oboselii acumulate, nu
am reuºit sã ajungem decât luni seara.
Responsabilul refugiului Les Hirondelles a fost deosebit de simpatic când
i-am spus cã noi suntem românii. El
ne-a replicat Cest pas grave ºi abia
atunci am simþit spiritul deschis ºi
prietenos al francezilor, în mijlocul
cãrora am trãit douã sãptãmâni o adevãratã vacanþã. Chiar dacã nu eram
pentru prima datã în Franþa, am redescoperit cu mare plãcere atât peisajul
unic al acestei þãri cât ºi oamenii care
sunt cu adevãrat extraordinari.
Speologii de la Speleo Club
Villeurbane Lyon  SCV erau deja în
peºterã. Când s-au întors pe la ora trei
dupã miezul nopþii, eram aºa de obosit
cã nu am putut nici mãcar sã-i salut. În
schimb dimineaþã am intrat încet, încet
în febra organizãrii acestei mari expediþii. Francezii reuºiserã sã echipeze
pânã la vestiar cota -660 ºi în plus au
fost transportate toate materialele
pentru final pânã acolo. Clubul SCV
Lyon a fost cel care a obþinut aprobarea
pentru aven în perioada 10-20 octombrie. La explorare mai participau
Speleo Club Forez, Speleo Club
Vulcains ºi noi românii. Condiþiile de
acordare a accesului în avenul Berger
sunt foarte stricte ºi se fac sub directa ºi
unica supraveghere a Primãriei Comunei Engins. Formalitãþile sunt un pic
cam complicate ºi implicã pe lângã
toate mãsurile pe care ºi le pot lua cei
care sunt responsabili (adicã Primãria)
ºi plata sumei de 10.000 FF reprezenSPEOMOND  5  2000
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tând garanþie în caz de producere a unui
accident. De fapt aceastã suma reprezintã obiectul unui litigiu între Federaþia Francezã de Speologie FFS ºi
Primãria Comunei Engins, deoarece
este prima situaþie de acest fel care
poate constitui un precedent, dar mai
ales pentru cã aceastã practicã încalcã
anumite principii constituþionale în
vigoare încã de pe vremea Revoluþiei
Franceze, adicã 1789. Primarul este o
personalitate destul de obscurã, care nu
face nici un efort sã exploateze din
punct de vedere turistic acest obiectiv,
ba chiar câteodatã mai pune ºi piedici.
(Asta e Se mai întâmplã ºi la ei nu
numai la noi!). Pe de-o parte este de
înþeles aceastã atitudine, judecând prin
prisma numãrului foarte mare de accidente petrecute, dintre care cel mai
important s-a produs în anul 1996.
Stephane Jaillet, ºeful expediþiei,
ne-a spus din start cã obiectivul este
atingerea cotei -1000 de cãtre cât mai
mulþi speologi, dar nu cu orice preþ. În
cazul în care nivelul apelor va fi considerat periculos, proiectul -1000 se va
suspenda pur ºi simplu. În caz de
viiturã Berger-ul nu iartã mi-a spus
Stef, finalizând discuþia începutã pe
tema unei performanþe pe care ne-o
doream cu toþii.
Sistemul Berger este al patrulea
sistem ca adâncime din Franþa. Este
situat în masivul Vercors, la aproximativ 30 km de oraºul Grenoble. Prezintã opt intrãri dar pe una singurã se
fac turele de expediþie. Restul intrãrilor
sunt considerate periculoase sau joncþioneazã cu axul principal prin intermediul unor sifoane, iar scufundãrile sunt
complet interzise. Denivelarea totalã a
sistemului este de -1271 m dacã se intrã
prin puþul Fromagere, sau -1241 m dacã
se intrã prin intrarea clasicã. Dezvoltarea totalã a sistemului este de 27,71
km. Renumele acestui aven rezidã din
faptul cã a fost primul -1000 explorat
din istoria speologiei (24 mai 1953). În
prima turã care a atins sifonul 1 (cota 1122 m) echipa de vârf a petrecut în
subteran 380 de ore, aproximativ 16
zile. Bineînþeles cã aici trebuie sã ne
gândim la tehnica ºi materialele anilor
60.
De ce atrage acest aven? În primul
rând prin posibilitatea de a face un 1000, dar mai ales prin faptul cã este
situat într-un cadru natural deosebit,
fiind încãrcat de istorie ºi faimã. Existã
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sectoare în subteran care sunt cu adevãrat superbe atât prin frumuseþe cât ºi
prin grandoare. Francezii spun cã
avenului Berger nu-i lipseºte nimic ºi
m-am convins personal cã aºa este.
Dar sã continuãm pe firul povestirilor. Marþi ºi miercuri au fost zile de
relaº. Am reuºit sã facem câteva ture de
prospecþiune în zona comunelor Engins
ºi Autrans. Miercuri am ajuns într-una
din ture, în zona unor platouri calcaroase fantastice atât prin dimensiuni cât
mai ales prin planeitate. Singurele care
întrerupeau suprafaþa perfect planã erau
lapiezurile de mari dimensiuni. În acel
moment am înþeles încã o datã, dacã
mai era nevoie, ce reprezintã Platoul
Vercors ºi cam care-i diferenþa dintre
peisajele carstice de pe la noi ºi cele de
la ei. Cu toate astea ziua de miercuri a
fost una neplãcutã deoarece a plouat tot
timpul. Spre searã, deja mã gândeam
cum mâine nu vom putea atinge sifonul
1 din cauza precipitaþiilor. Am stat pânã
la ora 23.00 în barul lui Claude ºi am
privit prin fereastrã cum turna neîncetat. Nici mãcar berea presion nu
reuºea sã mã înveseleascã deloc.
Prietenul meu Bab, cel de la care a
pornit totul de fapt, m-a asigurat cã nu
este decât o ploaie trecãtoare, care nu
ne va strica planul ºi, mulþumesc lui
Dumnezeu, a avut dreptate.
Joi m-am sculat de la ora 7.00 ºi
surprizã Cerul era perfect degajat de
nori ºi luminat de un soare orbitor. De
jur împrejurul refugiului se ridicau
aburi din cauza umiditãþii de cu searã.
Parcã eram într-un cazan din iad, dar cu
toate astea era foarte plãcut. Mi-am
revenit instantaneu din starea în care
intrasem cu o zi înainte ºi am început sã
mã gândesc la ceea ce ne aºtepta în doar
câteva ore.
Organizarea parcursului de -1000 a
fost perfectã. Toþi cei nominalizaþi
pentru turã au fost împãrþiþi în echipe de
5 persoane, care au intrat în aven la o
distanþã de douã ore ºi jumãtate. Accesul cãtre aven nu este dificil, ci doar un
pic cam întortocheat. Din parcarea
situatã în pasul Croix-Perrin se traverseazã un platou iar apoi începe coborârea care dureazã aproximativ 45 de
minute. Pânã în parcare am mers în
maºinã împreunã cu Viorel ºi un francez pe nume Patrick (monitor de canioane), care a gonit ca un nebun pe un
drum forestier cu niºte serpentine
îngrozitoare. Când am coborât din

maºinã starea mea era vecinã unei
ameþeli ciudate care nu ºtiam de unde
sã o iau ºi ce sã fac cu ea, cã doar rãu
de maºinã nu am avut în viaþa mea. În
toatã agitaþia care s-a creat am reuºit sã
mã aºez în spatele microbuzului Toyota
ºi sã mã schimb încet, încet în subcombinezonul de polar ºi cizmele de cauciuc. Francezii discutau tare, râdeau,
fãceau tot felul de tâmpenii pe care nu
prea le înþelegeam. La un moment dat
doi dintre ei s-au urcat în maºinã ºi au
fãcut cale întoarsã, pentru cã uitaserã
carbidul. Ce vrei, se întâmplã ºi la case
mai mari, mi-am zis în gând. Imediat
m-am gândit ºi eu Dacã am uitat
ceva?. Dar acum era prea târziu. Am
pornit din parcare împreunã cu Viorel,
lãsându-i pe francezi înainte, deoarece
cunoºteau drumul. Stef a rãmas împreunã cu noi pentru a baliza drumul ºi
pentru celelalte echipe. Chiar dacã nu
era decât ora 10.00, rãcoarea dimineþii
de toamnã persista, iar în fundal vârfurile din Haute Alpes deja erau acoperite
în întregime de zãpadã. Peisajul din
Vercors este unul dintre cele mai
frumoase pe care le-am vãzut în viaþa
mea. Este o combinaþie de platou
calcaros, strãbãtut de vãi carstice foarte
adânci care la rândul lor sunt strãjuite
de faleze stâncoase cu pereþi de mari
dimensiuni (pânã la 5-600 m). De fapt
peisajul montan care înconjoarã oraºul
Grenoble este într-adevãr unic. În orice
direcþie ai privi indiferent de poziþia pe
care o ai în oraº vei vedea numai creste
montane ºi vârfuri, unele acoperite cu
zãpadã tot timpul anului.
Starea de contemplaþie în care am
intrat a fost alungatã de faptul cã am
intrat în pãdure. Aici nu sunt prea multe
de admirat, dar La un moment dat în
stânga drumului apare o gurã de aven.
Îl întreb pe Stef:
 Ce e aici ?
 Pãi, avenul Fromagere. Face
parte din Sistemul Berger, joncþioneazã
cu acesta în dreptul cascadei Uragan
prin intermediul unui sifon. Are un puþ
de 200 m, iar denivelarea totalã este de
-950 m. Cam atât ºtiu eu, mi-a rãspuns
Stef, destul de plictisit. În timpul ãsta
eu am rãmas aproape cu gura cãscatã,
deoarece Stef avea un aer foarte natural.
 Nu putem sã-l facem ºi noi zilele
urmãtoare? am întrebat.
 Din pãcate nu este posibil deoarece trebuie aprobare din partea Primãriei din Engins.
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Discuþiile care au urmat, mi-au
confirmat faptul cã în zonã sunt încã
vreo 30 de avene cu denivelãri de peste
300 m. Un spaþiu aproape ideal pentru
speologie! Nu mã aflam pentru prima
oarã în Vercors, dar de aceastã datã am
înþeles cu adevãrat de ce este denumit
Vercorul paradisul speologiei verticale.
Nu ºtiu când a trecut timpul ºi am
ajuns într-un platou calcaros cam de 50
pe 50 m, asemenea unui teren de fotbal.
Imediat în stânga potecii este o gaurã în
care m-am dezechilibrat ºi era chiar sã
cad dacã francezii nu strigau la mine:
 Tudor ai rãbdare sã-þi vinã rândul
sã intri în Berger, nu merge aºa cum
vrei tu!
Aºadar aceasta era intrarea în faimosul Berger ºi eu era cât pe-aci sã cad
în ea. Foarte largã, primitoare, debuteazã cu o micã sãritoare de un metru, apoi
dupã o mânã curentã de 10 m se intrã în
primul puþ de 7-8 m.
Înaintea noastrã mai intraserã încã
douã echipe. S-a hotãrât sã intrãm în
echipa a treia, în componenþa: Franck,
Patrick, Marc, Viorel ºi eu. Am început
sã ne echipãm fiecare gândind probabil
la altceva. Ciudat, dar emoþia care mã
aºteptam sã mã cuprindã, nu exista. Mã
aºtepta o turã grea, poate cea mai grea
de pânã acum, dar eram perfect motivat
sã o fac ºi ferm convins cã o pot duce
pânã la capãt fãrã probleme. Dupã ce
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am fãcut douã fotografii istorice cu
echipa la gura avenului, gândul mi-a
fugit fãrã sã vreau la alte douã momente
asemãnãtoare: iulie 96 când mã aflam
la intrarea în Sistemul Jean Bernard
(record mondial de adâncime la vremea
aceea) ºi august 97 când mã aflam la
intrarea în Sistemul Pierre SaintMartin. Anii au trecut foarte repede, dar
parcã au lãsat ºi ceva în urmã. Amintirile. Singurul nostru bagaj cu care
putem merge oriunde.
Mã uit la Viorel. Acelaºi calm îl
regãsesc ºi la el. ªi pentru Viorel
aceastã turã are o semnificaþie deosebitã, ca o încununare a unei activitãþi
speologice explorative prodigioase.
Ultimele amãnunte sunt stabilite
împreunã cu Stef, apoi începe coborârea. Noi doi, adicã eu ºi Viorel, am
rãmas la urmã. Aspectul primitor al
avenului îl regãsesc ºi dupã ce cobor
primul puþ. Pânã la -90 nu ieºim din
coardã. Cobor pe rând puþul Ruiz,
Ressaut Holiday ºi puþul Cairn. La baza
ultimului puþ începe un meandru lung
de peste 200 m. Pe puþul Cairn curge un
pic de apã. O fi bine? O fi rãu? Nu ºtiu
nimic. Instantaneu mã trezesc la realitate ºi-mi aduc aminte cã mã aflu în
avenul Berger, care în caz de viiturã
pierde absolut orice urmã de prietenie,
transformându-se într-un adevãrat
monstru de care dacã nu ai raþiune ºi un
car de noroc nu mai poþi scãpa. O

dovadã a ceea ce spun sunt crucile ºi
monumentele funerare prezente încã de
la intrare ºi mai apoi pe tot parcursul.
Puþurile sunt largi, au intrãri comode ºi sunt echipate corect ºi confortabil.
Toate chestiile astea ajutã din punct de
vedere moral. Materialele utilizate de
francezi sunt corzile de 8 ºi 9 mm,
plãcuþe, verigi ºi carabiniere toate din
categoria materialelor lejere. Chiar
dacã toate cele de mai sus nu reprezintã
pentru noi românii decât lecþii din
cadrul unui stagiu, eficienþa lor nu
poate fi înþeleasã decât în contextul
unei cavitãþi de mari dimensiuni.
Meandrul nu foarte strâmt, reuºeºte
sã scoatã transpiraþia din noi. De altfel
cred cã înaintãm foarte bine cu toþii. La
mijloc luãm o pauzã ºi hotãrâm sã
mergem o idee mai încet, dar bineînþeles cum ne pornim continuãm
aceeaºi goanã nebunã, de parcã am
merge spre ieºire nu spre final. Meandrul se terminã brusc la gura puþului
Garby (37 m), a cãrui intrare reprezintã
ceva inedit, mai ales din punctul de
vedere al speoloagelor. Viorel ºi chiar
francezii sunt de acord cu mine în
aceastã privinþã, dar sã trecem peste
Aici îi surprindem pe francezi din
punct de vedere tehnic prin introducerea în zero a corzii în coborâtor ºi
deplasarea foarte rapidã pe o coardã
destul de împuþitã. Nu cã n-ar fi ºtiut,
dar nu s-au gândit.
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 Da cum ai coborât aºa repede cã
eu m-am chinuit tot puþul? mã întreabã
Patrick, de departe cel mai simpatic
dintre francezi. Pus tot timpul pe glumã
ºi chiar indignat câteodatã, vãzându-ne
cã facem ceva ce nu cunoaºte sau ce lui
nu i-a trecut prin minte.
Dupã încã un meandru, mai scurt
decât precedentul dãm în puþul Gontard
(24 m) care este urmat de o succesiune
de puþuri mai mici ºi de puþul Aldo
(41 m) care este udat în perioadele de
viiturã. Acest puþ este echipat în mod
deosebit, cu douã corzi în paralel,
pentru o evacuare rapidã în caz de
viiturã.
 Acum înþeleg de ce le-a trebuit o
armatã de oameni ca sã care materialele, îmi spune Viorel, extrem de
tãcut pânã în acest moment. Nu prea e
de acord cu chestia asta. Am coborât
puþul împreunã în paralel, având senzaþia cã plutesc, cã sunt suspendat
undeva în întuneric. Toatã aceastã
senzaþie este creatã de dimensiunile
puþului ºi nu cred cã am mai întâlnit-o
decât în China la coborârea de pe
Marele Pod Natural Tiansheng Ciao.
Din deformaþie profesionalã probabil, verificãm fiecare amaraj ºi nu
micã ne-a fost mirarea când descoperim
câteva desfãcute. Acest lucru este
explicat prin numãrul mare de speologi
care deja au parcurs echipãrile.
Suntem deja la cota -234 ºi nu cred
cã a trecut mai mult de o orã. Dupã un
pasaj un pic cam strâmt (adicã în care
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nu încãpem cu banana în spate) debuºãm în Marea Galerie care coboarã
pânã la lacul Cadoux (cota -280),
asemenea unui grohotiº montan deosebit de monoton. Deja în acest sector
avenul ºi-a schimbat complet configuraþia, fiind ca o peºterã formatã din
sãli de mari dimensiuni.
Lacul Cadoux reprezintã un punct
periculos la viiturã. La etiaj este aproape sec, dar în cazul creºterii apelor
devine un veritabil lac de mari dimensiuni care nu poate fi trecut fãrã barcã.
Aceasta este doar una dintre capcanele
Berger-ului.
În continuare mai coborâm câteva
cascade ºi apoi galeria devine înclinatã
iar parcursul se face slalomând printre
blocuri de stâncã aºezate haotic. Sunt
locuri unde lãþimea galeriei poate
atinge ºi 150 m la o înãlþime de 50-60
m. La fiecare oprire Marc mã întreabã
dacã nu mâncãm ceva, iar eu îi replicam lui Viorel în româneºte:
 Ãsta nu-i normal dacã vrea sã
mâncãm, dupã o orã ºi jumãtate !
În timpul coborârii prin Marea
Galerie, Viorel îmi spune:
 Acum e frumos. Stai sã vezi la
ieºire ce-o sã mai gâfâim!
Monotonia acestei coborâri este
întreruptã de Salle de Treize, o salã
bogat concreþionatã, cu gururi ºi scurgeri de mari dimensiuni asemãnãtoare
celor din ªura Mare. Este unul din
pasajele superbe ale avenului.
Urmeazã încã câteva cascade, sãritori ºi traversãri dintre care se remarcã
prin inedit Vire du Vagin. Apa curge
printr-o gaurã elipticã din tavan de
parcã ar fi împinsã de o pompã. În
podea apa este receptatã într-un fel de
gaurã de aceeaºi formã care o ºi dreneazã foarte repede. Parcã ar fi fost
decupatã o porþiune dintr-o conductã.
Am mai coborât câteva verticale
scurte ºi am ajuns la activ. Marc îmi
confirmã cã am ajuns la Vestiar, adicã
cota -660. Mã uit la ceas ºi nu îmi vine
sã cred cã nu au trecut decât douã ore ºi
jumãtate. Am avut un ritm foarte bun de
înaintare, nu degeaba am transpirat din
plin. Francezii au fost mai ºmecheri. De
la cota -234 au mers numai în subcombinezoanele de polar, având un regim
termic mai bun. Da, e adevãrat, dar ºiau cam deteriorat polarele!
La Vestiar totul a fost OK. Am
mâncat, ne-am fãcut lãmpile ºi ne-am
schimbat: noi în pantaloni de neopren ºi

pulovere de lânã, francezii în pontoniere peste polare. Viorel a avut cea
mai neplãcutã surprizã, când a constatat
cã ºi-a uitat la refugiu puloverul. A gãsit
ceva la francezi dar care nu a corespuns
la apa rece.
Primele douã echipe au avut misiunea sã echipeze pânã în final. Noi
urma sã începem sã scoatem din materiale, cãtre vestiar. Din acest punct
avenul îºi schimbã total morfologia.
Parcursul se face aproape în întregime
prin apã. Primul pasaj acvatic este
Coufinades. Un lac asemãnãtor Veneþienei din Cetãþile Ponorului, dar cu apa
mai adâncã ºi aproape dublu ca lungime. Pe pereþi este echipatã o mânã
curentã fixã de foarte mulþi ani. La dus
am parcurs acest pasaj fãrã sã intru prin
apã, doar pe corzi. Pot spune cã a fost
mai mult decât fizic. Urmeazã o serie
de traversãri acvatice ºi de cascade
superbe (Abelle, Claudine, Topographes etc.). În aceastã parte ne-am
bine dispus cu toþii. Pe galerie se
auzeau numai chiuituri ºi strigãte de
bucurie, la coborârea prin apã. Totul se
aseamãnã unui canion.
Ceea ce m-a surprins au fost cele
patru corzi care se gãseau pe echipare.
Mai târziu am înþeles provenienþa lor:
una era a noastrã, una era o echipare
fixã, iar celelalte douã erau abandonate
de douã expediþii care au fost prinse de
viiturã ºi trebuiau sã fie scoase tot de
cãtre noi.
Dupã cascada Topografilor râul se
pierde printre prãbuºirile unei sãli de
mari dimensiuni Marele Canion.
Aceastã galerie largã cam de 50 m, este
la început foarte înclinatã, plinã de
argilã, având aspectul unui tobogan
enorm. Ea coboarã pânã la cota -840.
Chestiunea cea mai distractivã a reprezentat-o terminarea corzii cu care
era echipat toboganul cu mult înainte de
final. Mã uitam la colegii mei cum
încercau sã-ºi pãstreze echilibrul ºi îi
asemãnam cu niºte pinguini, singura
diferenþã era cã zãpada a fost înlocuitã
de argilã.
În Marele Canion ne-am întâlnit cu
prima persoanã care venea din final.
Era obosit ºi chestia asta se vedea foarte
bine. A reuºit sã ne spunã ceva printre
gâfâituri, apoi a pornit din loc. Pe rând
ne-am întâlnit ºi cu ceilalþi. Printre ei se
afla ºi o fatã foarte bucuroasã ºi vorbãreaþã. Pe faþa tuturor se citea bucuria cã
au putut face acest parcurs.
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De la cota -840 urmeazã o serie de
cascade mai mari întrerupte de traversãri aeriene sau tiroliene oblice. Cea
mai mare dintre ele Grande Cascade
(27 m) este ºi cea mai periculoasã,
deoarece dacã faci greºeala sã cobori
direct pe coardã fãrã a te lonja pe o altã
coardã oblicã care te scoate din jetul de
apã, riºti sã ajungi direct în firul
cascadei, loc unde nu ai prea multe
ºanse de scãpare datoritã debitului ºi
prezenþei vaporilor de apã în atmosferã.
Se produce aºa-zisul efect de vacuum,
în care un om nu poate respira mai mult
de câteva secunde. Toate aceste pasaje
au fost într-adevãr superbe, deoarece îi
puteam vedea pe toþi colegii mei coborând, fiecare pe o altã cascadã. Fenomenul carstic este impresionant.
Dupã o trecere pe genunchi ºi coate
a unui sector mai scund, urmeazã
ultima succesiune de cascade, care se
terminã cu cea mai mare verticalã a
avenului: cascada Uragan. Parcurgerea
acestei cascade este într-adevãr fenomenalã. Coborârea începe printr-o
fereastrã lateral dreapta direct în apic,
cam 40 m pânã la o brânã unde se poate
balansa pentru a ieºi din apã care cade
asemenea unei ploi foarte fine, care are
tendinþa de a te sufoca. Este o adevãratã
surprizã trecerea de la acel pasaj strâmt
într-o salã de mari dimensiuni în care
cascada se aflã la doar 3 m de tine! Apa
se sparge în douã praguri apoi cade
direct vreo 30-35 m pânã la Ghiciþi!
COTA -1000! Mult dorita cotã -1000!
Am atins-o! Jos gãsim bucurie mare.
Bat palma cu Viorel, apoi începem sã
ne îmbrãþiºãm cu toþii. Chiar dacã
cascada face un zgomot asurzitor (Cã
doar e cascada Uragan!) în salã se aud
numai strigãtele noastre de bucurie. Îmi
place de francezi cum ºtiu sã se bucure
în astfel de momente importante. Cred
cã am putea sã învãþãm de la ei câte
ceva. Toatã aceastã fericire se produce
deoarece nici unul din coechipierii mei
nu au mai ajuns în Berger pânã la
aceastã cotã. Este aºadar o premierã
pentru toþi!
Dupã ce ne-am revenit un pic am
continuat coborârea printr-o salã foarte
mare pânã am interceptat activul. Aici
francezii s-au oprit deoarece le era
teamã ca adâncimea apei sã nu depãºeascã nivelul pontonierei. Am continuat cu Viorel parcursul. Înaintarea se
face direct prin râul subteran. Nu ºtiam
cât avem de mers ºi ce dificultãþi mai
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sunt. La un moment dat ne-am oprit. În
faþa noastrã se afla o cascadã de 6-7 m
care nu era echipatã cu coardã. Dupã
câteva secunde de discuþii Viorel o ia
înainte ºi face o traversare aerianã
printr-un ºpraiþ foarte larg, pe prize
slabe ºi alunecoase. Îl urmez imediat
chiar dacã mi se pare ceva foarte
periculos mai ales în acest context. Ne
dorim foarte mult sã mergem pânã la
capãt ºi se vede treaba cã nu ne poate
opri nimic. Nu ºtiu cât am mers ca
distanþã, cert este cã la ora 20.08 ne-am
oprit în faþa Sifonului 1 la cota -1122 m.
Aceastã performanþã reprezintã un nou
record naþional de parcurs în adâncime.
Pe lângã bucuria ºi emoþia care ne
stãpânea pe amândoi, ne-am gândit un
moment ºi la speologii români care ºiau dorit generaþii de-a rândul o astfel de
turã dar nu au avut posibilitatea sã o
facã.
Apa este destul de rece, cam pe la 56°C. Datoritã epuizãrii fizice, accentuatã
ºi de apa rece, ne-am trezit brusc din
starea euforicã în care eram. Urma
partea cea mai grea, URCAREA. Pânã la
Cascada Uragan ne-am întâlnit cu echipa
lui Stef care ajunsese ºi ea cu bine la cota
-1000. Coechipierii noºtri urcaserã deja
Uraganul aºa cã ne-am pornit ºi noi sã
facem cale întoarsã pe coardã.
Pe verticala Uragan mi s-au întâmplat toate lucrurile neplãcute posibile:
mi s-a stins lumina din cauza suflului
cascadei, mi s-au blocat sculele ºi am

balansat chiar la plecare ajungând în
calea apei care mi-a intrat pe sus ºi mia ieºit prin cizme. Cu toate astea am
reuºit sã bag pompe pentru a-i da liber
lui Viorel. Între douã urcãri am fãcut
mai multe fotografii, actorul meu
preferat fiind Viorel pe care l-am pus sã
stea în tot felul de poziþii. Degeaba,
fotografiile nu au ieºit datoritã umiditãþii foarte mari ºi iluminãrii slabe.
Având un ritm mai moderat, la
întoarcere am putut observa resturile de
corzi, cabluri, scãriþe ºi crãci, care stau
blocate în diferite fisuri începând de pe
podea pânã în tavanul galeriilor. În
cazul unei viituri porþiunile de dupã
Marele Canion ºi zona Vestiar-Cascada
Topografilor sunt deosebit de periculoase. Francezii ne-au spus cã o galerie
cu diametrul de 5-6 m se poate umple
cu apã în câteva minute. Explicaþia este
cã în aven se dreneazã apele dintr-un
mare bazin, iar Bergerul nu are capacitatea sã preia tot acest debit. Singura
scãpare într-o situaþie de acest gen, nu
este urcarea contra apei, ci coborârea
pânã într-un loc mai larg. Existã câteva
sãli pentru refugiu care au fost folosite
de echipele care au fost surprinse de
viiturã ºi au ºtiut sã se comporte într-o
asemenea situaþie. Crucile prezente în
aven sunt în memoria celor care nu au
reuºit sã pãcãleascã stihiile naturii.
Marile cascade din zona finalã leam urcat prin tiroliene oblice sau
câteodatã direct prin apã când era mai
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comod aºa. Foarte multe traversãri leam fãcut direct prin marmite deoarece
eram în neoprene. Francezii au luat-o
tot timpul pe corzii deoarece erau în
pontoniere.
Cu cât ne apropiam de Vestiar
ritmul de înaintare scãdea. Patrick chiar
începuse sã vorbeascã singur cu cascadele care se pare cã nu-i mai ieºeau la
numãr. Cum mã simþea în spatele lui se
întorcea ºi începea sã râdã rugându-mã
sã-l ajut. Sã ai un asemenea coechipier
este într-adevãr relaxant. Cel puþin pe
mine, Patrick mã distra de minune!
O datã ajuns la Coufinades n-am
mai aºteptat venirea celorlalþi, care
oricum parcurgeau balustradele cu
lonjele. Am pornit direct la înot (cu
gândul la Cetãþi), pentru a scurta timpul
ºi efortul, dar apa rece m-a supt destul
de tare. Pe de-altã parte mi-era foame ºi
mã cam plictisisem de ritmul francezilor care cam obosiserã. Aºteptãrile de la
baza cascadelor în curent de aer rece sau dovedit a fi cele mai epuizante. La
un moment dat chiar ºi Viorel ºi-a
pierdut rãbdarea ºi mi-a spus:
 Mãi tatã, cât sunt eu de pensionar
ºi tot merg mai bine cã ãºtia!!!
Singurul dintre francezi pe care lam vãzut cã ºtia sã-ºi optimizeze
parcursul a fost Marc Pellet, monitor al
ªcolii Franceze de Speologie. Trecerea
dificultãþilor tehnice cu cel mai mic
efort reprezintã una dintre cheile unui
parcurs de mari dimensiuni. Acest lucru
nu poate fi înþeles decât în momentul în
care te afli într-o astfel de situaþie.
Când am ajuns la Vestiar parcã eram
deja afarã. Ne puteam schimba de
neoprene, puteam mânca ceva cald,
bananele ni se uºuraserã datoritã lãsãrii
materialelor aici. Pentru câteva minute
m-am simþit chiar confortabil în combinezonul meu de polar uscat ºi cãlduros.
Totuºi frigul ne-a cuprins repede pe toþi,
datoritã temperaturii scãzute, aproximativ 6°C. Cu greu am reuºit sã ne
urnim din Vestiar. Ne-am încãlzit
repede dupã primele verticale mai ales
cã am plecat numai în polare deoarece
ºtiam ce urcare ne aºteaptã. Porþiunea
cea mai monotonã s-a dovedit a fi
normal, cea mai monotonã ºi mai
plictisitoare. Câteva formaþiuni superbe
au reuºit sã ne mai scoatã din automatismul în care intrasem la urcarea prin
Marea Galerie.
Oboseala ºi mai ales ritmul biologic
au început sã-ºi spunã cuvântul. SomSPEOMOND  5  2000

nul deja începuse sã lucreze împotriva
noastrã. Era trecut de miezul nopþii.
Dozarea efortului într-o turã de o
asemenea lungime ºi intensitate necesitã experienþã, care nu se capãtã decât
dupã ani buni de explorãri speologice.
Chiar dacã am urcat numai în polare
pânã la Baza puþului Aldo, mi-a fost
foarte cald. Aici ne-am oprit pentru a
mai înghiþi ceva cald, cãci se simþea
nevoia. Oboseala ºi frigul nu ne-au
iertat. Cu toþii am intrat într-o stare de
hipotermie caracterizatã de frisoane.
Absolut tot ce am înghiþit a fost atât de
cald încât o sãptãmânã dupã nu am mai
simþit gustul la mâncare.
Francezii au hotãrât sã urce numai
în polare. Noi ne-am pus ºi combinezoanele ude ºi s-a dovedit a fi o bunã
alegere. Un strat în plus de îmbrãcãminte conteazã ºi apoi ne-am protejat
polarele, care pe meandru abia aºteptau
sã se agaþe.
Ca sã mã mobilizeze, înainte sã
urcãm Viorel zice:
 Gândeºte-te cã acum suntem în
finalul din Dosu Lãcºorului ºi trebuie sã
ieºi afarã. Numai atât mai avem de
urcat.
 Bine, dar mãcar aici nu este
argilã ca in Dos, nu m-am lãsat eu
mai prejos.
În timp ce urcam mi-am dat seama
cã la venire nu am reuºit sã apreciez
corect numãrul de puþuri ºi mãrimea lor.
Parcã erau din ce în ce mai multe ºi mai
lungi. Aproape de meandru am fost
ajunºi de echipa nr.4. Meandrul s-a
dovedit a fi la întoarcere foarte enervant, cel puþin pentru mine, deoarece
banana nu vroia absolut deloc sã mã
urmeze, blocându-se în tot ce întâlnea.
Când am ajuns la -90 Viorel a venit
lângã mine ºi mi-a zis:
 Mai sunt multe dastea mari, mãi
tatã, cã m-am plictisit.
Am început sã urc penultimul puþ ºi
am apreciat ce important este ca echiparea sã fie confortabilã. Toate trecerile
le-am fãcut cu minim de efort, deoarece
nu mai eram aºa de proaspãt din punct
de vedere fizic. În acest aven înþelegi cu
adevãrat ce înseamnã cuvântul anduranþã.
Oricum un zece din partea mea
pentru echipãrile fãcute de francezi.
Când am urcat ultimul puþ am început sã simt mirosul brazilor de afarã ºi
sã vãd primele gene de luminã. Croll,
Poignee, Croll, Poignee, mã lonjez, scot

sculele de pe coardã scot ºi lonja, ridic
privirea din pãmânt ºi Am ieºit afarã!
Da! Am reuºit! Am terminat! Totul e
fantastic! Datoritã întunericului dimineþii nu am realizat când am ieºit afarã.
Este ora 7.00. Dupã 18 ore sunt din nou
afarã. Chiar dacã sunt obosit, am o stare
de spirit foarte bunã. Peisajul de la gura
avenului este superb: luminã difuzã de
dimineaþã, umezealã peste tot, cred cã
a plouat puþin, francezii stau, care
întinºi pe jos exact aºa cum au ieºit din
peºterã cu echipamentul pe ei, doborâþi
de efort, care se îmbrãþiºeazã ºi fac o
gãlãgie enormã, deoarece se bucurã
foarte tare. Este o atmosferã extraordinarã ºi cred cã aceste momente sunt
unice în viaþã ºi trebuiesc trãite la o
intensitate cât mai mare, deoarece sunt
o parte importantã a vieþii noastre, a
celor care facem speologie.
La scurt timp iese din aven ºi Viorel
cu care nu pierd ocazia sã facem fotografia istoricã. Aproape am uitat de
obosealã cu toþii. Ultimul iese Stef cu
aceeaºi figurã zâmbitoare ºi mulþumitã.
 Ei cum e? l-am întrebat pe Stef.
 Expediþia a fost un succes deplin.
Toate obiectivele au fost atinse.
Ce-a mai urmat? Încã douã echipe
de la un stagiu Salvaspeo care au fãcut
parcursul integral ºi au mai dezechipat.
Sâmbãtã trei echipe de câte 10-15
persoane au intrat pânã la vestiar ºi au
dezechipat avenul. Duminicã încã douã
echipe de zece persoane care au dezechipat complet avenul. Totul s-a desfãºurat într-o organizare perfectã, fãrã
nici o scãpare. Expediþia care a cuprins
cam 70 de speologi ºi care pentru mine
personal a reprezentat un exemplu de
mobilizare, a fost condusã de Alex
Rivet ºi Stef Guillard din partea Speleo Club Villeurbane Lyon.
Dimineaþa de sfârºit de octombrie e
friguroasã. Stau în spatele dubei Toyota
ºi încerc sã-mi scot cizmele din picioare
într-o poziþie mai degrabã de contorsionist. Bineînþeles cã cizmele nu ies,
dar practic nu mai am puterea sã mã
enervez, deoarece sunt obosit. Mã urc
în maºinã ºi încep sã mã încãlzesc încet,
încet. În legãnatul lin al curbelor
gândurile îmi zboarã, pentru cã somn
nu îmi mai este. Analizez pe scurt
aceastã turã ºi apoi anii de speologie
care au început sã se adune ºi în spatele
meu. Ce-ar mai fi de fãcut? Mã încearcã
o senzaþie de automulþumire? Nu.
Rãspunsul este: Mai departe 
n
21

Michelle Gortani

Un horn ºi dincolo de el

Michelle Gortani
Monte Canin 1993-2000
Jozsef ZIH  Z Oradea; MAF Budapesta

A

pariþia pe piaþã a rotopercutoarelor electrice, dotate cu
acumulatori, a transpus în
realitate ºi cele mai îndrãzneþe visuri
ale speologilor-cãþãrãtori. Nu sunt
necesare mai mult de câteva secunde
pentru forarea unei gãuri ºi plantarea
unui diblu metalic, exploratorul gãsindu-se deja cu jumãtate de metru mai
sus. Cu existenþa unei asemenea dotãri
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a putut sã înceapã ºi escaladarea unui
horn gigantic din tenebrele platoului
Canin de pe graniþa dintre Italia,
Slovenia ºi Austria.
Zona de intrare a Avenului Michelle
Gortani (-930 m denivelare), situat la
1900 m altitudine, deosebit de periculoasã vara din cauza viiturilor, poate fi
abordatã doar în perioada de iarnã. Nu
cu mult mai multe informaþii a plecat

spre acest aven ºi o echipã din Ungaria,
într-o primã turã de recunoaºtere, cu
durata de 5 zile, în luna februarie a
anului 1993. A fost atinsã cota de -600.
În anul urmãtor tentaþia punctului
final, la care se adãugau ºi câteva
hornuri neexplorate de cãtre italieni, a
determinat organizarea unor noi expediþii. Tabãra subteranã a fost instalatã la
-450, punct din care a fost atins în
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sfârºit terminusul aval ºi în decursul a
douã ture de câte o sãptãmânã a fost
escaladat un horn înalt de 60 m situat la
-550. Verticala escaladatã a dat acces la
un meandru lung de 120 m terminat cu
un sifon ºi nimic mai mult
Gustul fiind prins, cu toatã dezamãgirea trãitã, nu se mai punea problema
abandonãrii lucrãrilor. În 1995 a fost
atacat marele horn cu secþiunea de 25/
10 m situat la -720 în punctul numit
By Pass. Escaladarea a 60 m nu a
relevat decât un hãu vertical gigantic,
care se pierdea în întunecimea teribilã.
Anul 1996 a fost marcat de trecerea
la utilizarea unei maºini de gãurit
acþionatã de cãtre un motor cu benzinã,
mult mai eficient. Drept urmare s-a
atins cota de +115, iar în anul urmãtor
+200, unde întunericul de nepãtruns se
afunda într-un meandru. Punctul menþionat a fost atins tocmai în ultima zi a
taberei, permiþându-ne doar o scurtã
recunoaºtere. În sectorul nou descoperit, deosebit de complex, ne-am oprit
la mai bine de 10 terminusuri diferite,
hornuri sau puþuri în care pietrele
cãdeau pânã la 6 secunde fãrã sã atingã
pereþii.

SPEOMOND  5  2000

În aceste condiþii este de înþeles
faptul cã nu am putut sã hibernãm o
varã întreagã. În luna iulie eram deja la
capãtul hornului de +200, când a sosit
viitura, iar în august tocmai în tabãra
înaintatã.
Alãturi de colegii din Trieste am
putut explora atunci doar puþul de 6
secunde, dupã care am fost nevoiþi sã
aºteptãm trecerea puhoiului de apã.
Ofticaþi pe capriciile naturii, italienii au
hotãrât atunci sã lase echipat avenul.
Uºurarea accesului hibernal este asiguratã acum de 1 km de corzi, 100 de
carabiniere ºi 100 de plãcuþe.
De atunci însã nu ne-am încumetat
sã coborâm decât în februarie, luna cea
mai sigurã din punctul de vedere al
stabilitãþii meteorologice. Organizãm
anual bivuacuri de 10 zile în tabãra de

bazã, punct din care în 12-16 ore se
poate ajunge la tabãra înaintatã. În
aceste condiþii, activitãþilor explorative
le putem consacra 5-6 zile, suficiente
însã pentru a progresa.
Porþiunea nou descoperitã nu a
depãºit, pentru moment, nivelul By
Pass (-720), dar urcã în schimb pânã la
-200. Sectorul explorat cumuleazã 9 km
dezvoltare, pe parcursul sãu existând 6
verticale mai mari de 100 m.
Anul acesta, în urma unei escalade
de 30 m, efectuatã bineînþeles în ultima
zi a taberei, am interceptat un sector
orizontal de mari dimensiuni (Australia), a cãrui explorare va necesita
organizarea unui nou bivuac. Dar în
acelaºi timp sunt foarte ridicate ºansele
descoperirii unei noi intrãri, care ne-ar
aduce Australia mult mai aproape. n
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Întâlniri cu animale
Dan PITIC  Cristal Oradea

Câinele
Era o zi de toamnã, lângã Oradea, în
care ne-am gãsit timp sã ne exersãm
tehnica de verticalã în Avenul Betfia
(-80 m, din care pe coardã 50 m).
Echipez primul, Keme ºi Kiru mã asistã
de sus, ei urmând sã dezechipeze.
Cobor pânã la fracþionare (o micã
platformã), montez plãcuþe, fac noduri,
cobor mai departe în întuneric. Acetilena îmi joacã feste, nu prea vrea sã
ardã. Mã opresc, scot bricheta, încerc
iar sã fac luminã. Flacãra pâlpâitoare
aruncã umbre fantomatice în sala mare
a avenului. Ochii mei, neobiºnuiþi încã
cu lumina artificialã gãsesc cu greu
spitul ultimei fracþionãri. Pendulez un
pic, ajung la amaraj, montez, trec,
cobor. Între timp, conversez prin urlete
cu cei de sus care s-au cam congelat.
Mai am un pic. Într-adevãr, ajung
curând cu picioarele pe sol (un mare
morman de grohotiº) ºi mã pregãtesc sã
semnalez sus evenimentul. Un zgomot
uºor în spatele meu trage un semnal de
alarmã. Îmi întorc capul înainte de a
gândi prea mult ºi mã gãsesc în faþã cu
doi ochi fosforescenþi. M-am blocat.
Încet, umbra prinde contur ºi desluºesc
silueta unui câine. Gata. Informaþiile
neprocesate îmi stârnesc miºcãri necontrolate ºi încerc disperat sã urc pe
coardã uitând cã am la mine blocatoare.
Dacã mã muºcã? Nu m-aº mira la cât o
fi de flãmând. Dacã e turbat? Dacã
Nu-mi pot lua ochii de la el ºi în
fracþiuni de secundã mã liniºtesc.
Câinele se apropie de mine dând din
coadã. În mod clar se bucurã. ªi eu maº bucura în locul lui. Le strig celor de
sus: E un câine viu aici!. Nu se
înþelege, dar strig numai câine ºi
logica completeazã restul. Mângâi
câinele pe cap (cu inima uºor strânsã) ºi
iau o decizie. Eu ies, iar Keme ºi Kiru,
pe lângã dezechipare, vor scoate ºi
câinele. Un salvaspeo canin! Zis ºi
fãcut. Când am început sã iau înãlþime,
câinele a început sã se jeluie de mi se
rupea inima. Apoi au coborât ceilalþi, au
scos câinele (acþiunea plinã de haz a
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fost prezentatã ºi la un congres salvaspeo la Moneasa, stârnind controverse
ºi valuri de râs), câinele rupt de foame
ne-a halit unicul sandvici, cu ºerveþel cu
tot, apoi am plecat spre oraº. Trei plus
câinele. Animalul a primit un nume 
Crater  ºi a vieþuit încã un an la o familie prietenã, pânã l-a cãlcat maºina.

Vulpile
Peºtera era Topliþa de Vida. Noi eram
patru, din care unul începãtor. Am gãsit
peºtera, ne-am echipat, stabilim ordinea
ºi ne punem pe burtã pentru lungul târâº
de la intrare. Eu, Alina, Kiru, Horea.
Primele bãnuieli ni le-au creat mormanele de rahat pe care le raºchetam cu
burþile salopetelor. Unele erau destul de
proaspete ºi mirositoare. De aceea,
eram oarecum pregãtit când la doi metri
de mine am vãzut ochii strãlucind.
Oricum am îngheþat. Repede s-a conturat ºi restul animalului. Fac apel pe
telefonul fãrã fir: Vulpe vulpe
vulpe. Spatele n-a înþeles: Ce? ce?
ce? Din nou: o vulpe o vulpe o
vulpe. Iau iniþiativa ºi înaintez încet, cu
flacãra lãmpii mare. Animalele se tem
de foc, nu? Vulpea se retrage ºi vãd clar
pe ea cã e panicatã. Fuge înainte ºi
înapoi, speriatã de monstru târâtor ce
scotea flãcãri prin bascã (!) Stai
proasto cã nu cu tine avem treabã! îi
strig, dar cred cã nu prea mã înþelege.

Ajungem la o ramificaþie ºi am vãzut
clar cã vulpea a luat-o la dreapta.
Propun sã mergem noi prin stânga,
lãsând animalul sã iasã. OK. Mã strecor
primul. E cam strâmt dar merge. ªi din
nou, la un metru de mine, privindu-mã
peste umãr o vulpe! Alta! Stã ghemuitã într-o scobiturã din podea ºi
parcã mã întreabã: Ce naiba cãutaþi
aici? Dau în marºarier cu miºcãri
precaute ºi ajuns lângã ceilalþi, îi anunþ:
Aici e alta! Stupefacþie! Kiru vrea sã
o vadã ºi el. Bagã bade! Dacã nu pot
sã ies, pregãtiþi-vã sã mã trageþi de
picioare. Înainteazã uºor ºi îl aud:
Unde-i? În faþa ta Unde-i cã
n-o vãd? Acolo-i, ºtergeþi ochelarii Unde-i? ºi înþepeneºte. Bate
rapid în retragere ºi ulterior ne mãrturiseºte cã s-a trezit brusc nas în nas cu
vulpea care era mult mai calmã ca el.
Hotãrâm cã ne vom continua înaintarea
pe axul principal ºi trec din nou în faþã.
Parcurgem precauþi ultimele pasaje mai
strâmte, ºi ajunºi în prima sãliþã, ne
regrupam, uitându-ne la vulpea care
oscila între momente de curaj disperat,
când se apropia cu intenþia de a o tuli pe
lângã noi ºi retrageri strategice, când
dãdea ocol sãliþei, cãutând o altã cale de
scãpare. Într-un final, animalul ºi-a luat
avânt, a urcat (dupã mai multe încercãri) o scurgere de 2m ºi a dispãrut întrun diverticol. N-am mai dat de ele la
ieºire.

Foto Dorin Chiº
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Întâlniri cu animale
ªarpele
99, sudul Franþei, avenul Banicous din
regiunea speo-carsticã Lozere. Echipa
franco-românã renunþã la cãldura toridã
a zilei de august ºi se retrage pentru
aclimatizare în gura avenului. Cei
350 m pe care-i avem de coborât azi
încep printr-o suitã de verticale; Herve
echipeazã primul ºi deja îl vãd cum se
apropie de un amaraj, zornãind mãnunchiul de carabe ºi plãcuþe ºi târând dupã
el banana cu corzi. Treaba merge
repede ºi deja porneºte al doilea  Adi.
Banana mea e însemnatã 3 aºa cã
sunt urmãtorul. Nu mã grãbesc ºi în
timp ce cobor, admir morfologia avenului. Seamãnã cu peºtera Cãput de pe
la noi, la altã scarã. Intrarea de mari
dimensiuni încurajeazã vegetaþia care
înainteazã mult în interior; pe la -20
încã întâlneºti smocuri anemice de
iarbã ºi poþi sã vezi lumina zilei.
Cobor mai departe ºi sub mine vãd
lumina lãmpii lui Adi. S-a oprit pe o
micã terasã ºi mã aºteaptã, lãsând rãgaz
lui Herve sã progreseze cu echiparea.
Dupã ce depãºesc ultima fracþionare,
Adi îmi strigã: Hai cã am sã-þi arãt
ceva. Intrigat, îmi frânez coborârea ºi
încerc sã aflu ce. Hai numai cã-þi arãt
aici. Cobor prudent ºi aproape ajuns pe
terasa cu pricina, o sclipire alburie întro fisurã unde urma sã-mi sprijin piciorul mã face sã pendulez puternic în
lateral. Tocmai vream sã-þi arãt sare
Adi, care îmi cunoºtea fobia vis-à-vis
de reptile (ºi în mod special ºerpi).
Cobor lângã Adi ºi de la distanþã studiez
ciudãþenia. Suntem la -40 m ºi într-o
fisurã hodinesc încolãciþi (definitiv din
fericire) douã târâtoare din specii
diferite. Le miºcãm cu o bucatã de lemn
ºi constatãm cã au început sã mucegãiascã. Coborât dupã noi, Jean Luc e
foarte încântat ºi de-abia îl oprim sã nu
îi ia cu el. Francezul ne explicã ca unul
din ºerpi e o viperã adultã  Vipera
ursini, ºi cã zona în care e situat avenul
e plinã de ºerpi. Dacã ºtiam eu asta nu
mã convingeaþi sã vin aici îi anunþ ºi
mã hotãrãsc sã-mi continui coborârea.
La urcare, întâmplarea a fãcut sã mã
nimeresc primul. Gândul cã voi ajunge
la locul cu ºerpi nu-mi prea plãcea,
dar faptul cã urma ultima verticalã era
o consolare pe mãsurã. Dau liber
celui de dupã mine (parcã Adi) ºi
trãgând dupã mine banana care cântãrea
o tonã (ca toate bananele la urcarea
avenelor mai mari) mã apropii de fisura
SPEOMOND  5  2000

cu reptilele. În timp ce-mi trag sufletul,
scotocesc cu privirea în jur. Prima
remarcã e cã cineva a schimbat poziþia
reptilelor  probabil Dorel, care a venit
mai în urmã. Continuând sã mã întreb
care a fost pricina din care au ajuns
animalele aici, caut eventuale alte
detalii. La circa un metru spre stânga,
îmi atrage atenþia o micã patã alburie.
Apropiindu-mã cu precauþie, constat cu
stupoare cã e un alt ºarpe aici, înþepenit
într-o poziþie ciudatã, cumva în suspensie. Nu am timp sã-l studiez prea bine,
cã ºarpele îºi schimbã poziþia, miºcându-se lent. E viu!! Intru în panicã ºi mã
îndepãrtez. Oare mai sunt ºi alþii pe
aici?! Strig în puþ, grãbind urcarea
urmãtorului. Între timp, mã apropii din
nou de fisurã, cu multã grijã. Nu
îndrãznesc sã urc aceastã ultimã verticalã; fisura e astfel amplasatã, încât e
foarte normal sã-þi plasezi piciorul în
priza oferitã de ea ºi nu prea poþi sã

eviþi asta. Mã rezum la a supraveghea
reptila, care se miºcã foarte încet,
probabil cãutând sã capteze cât mai
multã cãldurã din roca rece.
Adi, Dorel, apoi Jean Luc au ajuns
pe rând pe mica terasã. Dorel a ºi pus
blocatoarele pe coardã ºi a þâºnit în sus.
Jean Luc a fost cel mai încântat. Cum
i-am arãtat ºarpele, care era bine înfundat în fisurã, ºi-a vârât mâna acolo, scotocind ºi, îndatã ce a reuºit sã-l apuce,
l-a tras afarã ca pe o râmã din pãmânt.
ªarpele a încercat sã-i reziste, agãþându-se de asperitãþi, dar pânã la urmã a
cedat ºi s-a încolãcit pe mâna francezului. Jean Luc a început sã ne explice,
foarte încântat, cum sã recunoºti tipul
ãsta de ºarpe  Vipera ursini, fãrã sã
bage de seamã cã eu eram oripilat de
apropierea de ºarpele viu din mâna lui.
Pânã la urmã, Jean Luc a vârât târâtoarea în bidonul cu mâncare, l-a urcat
la suprafaþã ºi i-a dat drumul.
n

Fauna ciudatã a sistemului carstic Potriva-Aºtileu
Paul DAMM Z Oradea
În urma investigaþiilor întreprinse
asupra sistemului carstic Potriva Aºtileu, din partea de nord a Munþilor
Pãdurea Craiului, a fost observatã
prezenþa în peºterile din regiune a unor
vieþuitoare mai puþin caracteristice
mediului subteran. Este vorba despre o
serie întreagã de specii trogloxene ºi
troglofile, care conferã o notã de inedit
cavitãþilor din regiune.
Peºtera lui Potriva (3,7 km dezvoltare), insurgenþa principalã a sistemului hidrocarstic, dreneazã un curs
subaerian de peste 15 km lungime
(valea Mnierei), care traverseazã mai
multe cãtune ºi o fostã zonã minierã
(Cornet). Apele reapar la zi prin intermediul Peºterii de la Aºtileu (5 km
dezvoltare), situatã la 2,6 km nord-est
faþã de pierdere.
Elementul definitoriu al acestei
faune îl reprezintã pãstrãvul indigen,
care se constituie într-o prezenþã permanentã de-a lungul întregului curs
subteran. Au fost observate zeci de
exemplare, cel mai mare (peste 35 cm
lungime) fiind înregistrat în lacul din
faþa primului sifon al P. de la Aºtileu.
Racul constituie cea de-a doua
prezenþã comunã a râului subteran.
Avem cunoºtinþã despre un caz de pe

la mijlocul anilor 80, când o echipã de
speoturiºti înfometaþi a colectat din
Sala de Intrare a P. lui Potriva peste 30
de exemplare mature.
Broaºtele râioase, ajung ºi ele sã
traverseze sistemul, dar se îngraºã
pânã la niºte dimensiuni de-a dreptul
aberante.
Libelula este poate cea mai surprinzãtoare prezenþã. Exemplarele
ajung în zona profundã a P. lui Potriva
sub forma unor larve aduse de apã.
ªoarecii au fost observaþi pânã la
peste 100 m distanþã faþã de intrare în
P. lui Potriva ºi 80 m în P. de la Aºtileu.
Între 1986 ºi 1992 în apropierea
tavanului sãlii de intrare a P. lui
Potriva a existat un cuib de bufniþe. A
cãzut însã victimã, alãturi de un
exemplar matur, actelor de vandalism
generate de superstiþiozitatea localnicilor.
Pârºul este o prezenþã cvasi-permanentã a Reþelei Paralele a P. lui Potriva
ºi a zonei de intrare a P. de la Aºtileu.
În Avenul din Tãutiteu, aferent
sistemului, în iarna anului 1992 a fost
observatã o veveriþã. Datoritã capacitãþii sale de a urca verticalele din
mediul subteran, nu se pune problema
unei cãderi accidentale în aven.
25

Canionig în Turcia

anioning în Turcia
Felix PAPIU, Adrian POPENÞIU  Omega Cluj

I

n ciuda multor greutãþi întâmpinate, iatã-ne, la 5 aprilie 1999,
pãrãsind Clujul având ca destinaþie
Turcia. Scopul principal al expediþiei
este de a descoperi ºi de a parcurge
canioanele din partea de sud a þãrii,
Antalya, pe lângã explorarea posibilitãþilor naturale oferite de aceastã þarã
în ceea ce priveºte speologia, alpinismul, etc. Asta nu ne-a împiedicat,
însã, sã ne amestecãm printre turiºtii
obiºnuiþi pentru a vizita ruinele unor
mari civilizaþii antice, renumitele
bazaruri din zonele turistice ºi binenþeles, modernele staþiuni de la Marea
Egee ºi Marea Mediteranã. S-ar putea
povesti multe despre acestea, dar scopul
articolului este ca cei care îl citesc sã-ºi
poatã face o impresie despre canioanele
din Antalya. Singurele noastre informaþii constau în adresele câtorva firme
turistice ce organizau excursii de
canioning, care în final s-au dovedit a fi
de fapt vizite la mici cãscãduþe, fãrã
nimic extrem în parcurs.
Turcia este o þarã mare (de 3,3 ori
mai mare ca România) ºi ca sã ajungem
unde ne-am propus, ne-a luat ceva timp
pentru a parcurge cei aproape 3000 km,
iar timpul nu era la discreþia noastrã,
asta ca sã se înþeleagã starea de spirit în
care eram atunci când în ziua a cincea,
dupã amiaza gândindu-ne cã trebuie sã

Foto Felix Papiu
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gãsim un camping înainte de a se
însera, ni s-a pãrut cã, undeva în depãrtare, pe partea stângã, ceea ce apãrea o
dungã albã pe fondul închis al unui
versant stâncos ar putea fi o cascadã. De
la o simplã cascadã gândul ne-a zburat,
evident, la un posibil canion, aºa cã am
hotãrât sã ne abatem din drum. Aveam
nevoie de o cale de acces, pânã la un
moment dat am urmat un drum de þarã
printr-o livadã de mãslini, iar când
acesta s-a terminat, am luat-o pe jos dea lungul unui râuleþ. Dupã ce ne-am
cãþãrat pe câteva mici cascade ºi o
mulþime de bolovani am ajuns la baza
unei cascade de 10 m, am reuºit cu greu
sã ne cãþãrãm pe ea, dar a meritat, în
spatele ei urma o mare cãdere de apã,
de aproximativ 80 m, cascada care, am
crezut noi, am vãzut-o din drum. Ziua
urmãtoare a fost dedicatã explorãrii
zonei, în scopul interceptãrii cursului de
apã, amonte de marea cascadã ºi parcurgerea eventualului canion, despre
care trebuie sã spunem cã localnicii nu
ºtiau nimic, în afara faptului cã râul se
numeºte Degirmendere (în traducere
Râul Morilor). Am început cu o urcare
de 3 ore, pe versanþi abrupþi, cu grohotiºuri, printre tufiºuri þepoase, asta pe o
cãldurã îngrozitoare ºi cu tot echipamentul la noi: 150 m de coardã, amaraje de tot felul, costume de neopren,
echipamentul individual ºi în plus
aparatura foto. Dupã interceptarea în
amonte a râului, echipaþi cu toate cele
necesare am început coborârea canionului, aºteptând sã întâlnim marea
cascadã. Marea surprizã a fost cã de
fapt am coborât un total de 14 cascade
(cele mai mari fiind de 30, 55 ºi 80 m),
la 5 dintre ele utilizând echipãri artificiale cu spituri, la 4 am folosit amaraje
naturale, iar restul fiind de dimensiuni
relativ mici (3-5 m) le-am coborât la
liber. Având în vedere faptul cã pe tot
parcursul canionului nu am gãsit spituri, pitoane de fisurã sau urme ale altor
echipãri am dedus cã am fost primii
care am parcurs vreodatã acest canion.
Din pãcate, când am atins ultima cascadã, care era ºi cea mai mare, ne-am
dat seama cã nu dispunem de timpul ºi

de materialul necesar, adicã coardã
suficientã pentru coborâre ºi pentru
echiparea unei mâini curente, aºa cã am
fost nevoiþi sã cãutãm o ieºire care sã ne
scoatã dintre pereþii abrupþi ai canionului. Cu mult noroc, am gãsit o
cãrare abruptã, probabil folositã de
caprele sãlbatice, care ne-a ajutat sã
ocolim marea cascadã. Acesta a fost
canionul Degirmendere, care s-a transformat dintr-un simplu fir de apã pe un
perete de stâncã într-un adevãrat canion
cu o denivelare totalã de 255 m, dintre
care 230 m au fost coborâþi pe coardã.
În zilele urmãtoare, parcurgând
regiunea de coastã a Mãrii Egee ºi a
Mãrii Mediterane, am mai localizat
încã douã zone cu canioane. Din pãcate
timpul scurt nu ne-a permis parcurgerea
lor, însã faptul cã acum se cunoaºte
localizarea lor constituie un avantaj
imens.
În final, Turcia, s-a dovedit o þarã cu
un real potenþial în ceea ce priveºte
canioanele, unde existã o mulþime de
zone neexplorate.
O nouã expediþie, acum când deþinem o serie de date importante (contacte cu cluburi de speologie din zonã,
localizãri de canioane, locuri de campare etc.) ar avea toate ºansele sã aibã
un real succes.
n

Foto Felix Papiu
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P. de la Izv. Criºului Negru

Peºtera de la
Izvorul Criºului Negru
Paul DAMM  Z Oradea

Z

ona Bãiþei Bihorului a devenit
celebrã datoritã secretizãrii
exploatãrilor de uraniu din regiune. Chiar dacã acestea nu sunt situate tocmai în zona de izvoare a Criºului
Negru, datoritã activitãþilor miniere de
altã naturã, care se mai desfãºoarã acolo, accesul este încã ºi în prezent deosebit de dificil.
Parcurgând drumul industrial care
duce la Bãiþa Plai pânã cãtre Poiana
Corlatului, se ajunge curând la o poartã metalicã de tip uzinã, punct unde
se decide soarta trecãtorilor. Un gardian
public, (pentru perioada anterioarã anului 1990 citeºte paznic înarmat cu
ZB), plictisit, dar plin de importanþa
misiunii sale, vine agale în întâmpinarea nedoriþilor vizitatori. Iar dacã nici
sticla cu vodcã, destinatã înlesnirii manevrelor de trecere, nu va face minuni,
singura soluþie va rãmâne urcarea pe
serpentinele drumului de Arieºeni pânã
dincolo de Staþia de dezãpezire, de unde
o potecã abruptã ajunge dincolo de întreprinderea minierã.
Aceasta a fost procedura la care am
apelat ºi într-o zi de septembrie din
1984, în compania lui Liviu Vãlenaº ºi
al Gabrielei Lupescu. Voiam sã testãm
efectul exercitat de autorizaþia de
cercetare a lui Liviu asupra metabolismului paznicului de la intrarea
Peºterii de la Izvorul Criºului Negru.
Cavitatea la care râvneam cu atâta
ardoare, a fost cunoscutã încã din secolele trecute (POSEPNY 1874), ºi AMENAJATÃ TURISTIC!!! cu podeþe din
lemn în perioada de dupã 1900. ªi totuºi ea reprezintã, încã, în mod cu totul
paradoxal, una dintre marile enigme
ale carstului Munþilor Apuseni.
Ajunºi la faþa locului ºi simþindu-ne
precum Marco Polo la hotarul Chinei,
nu micã ne-a fost surpriza când dupã
tatonãrile de rigoare, fãrã prea multe
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tãrãgãneli de prisos, porþile Sesamului
ni s-au deschis. Am pãtruns astfel întro galerie activã, înzestratã cu toate atributele cunoscute din tratatele de carstologie: debit mare, hãuri pe mãsurã, cascade, nivel superior, speleoteme de tot
felul. Dupã vreo 150 m (parcurºi pe diaclazele permiene din albie!) vijeliosul
râu subteran se domoleºte uºor, tavanul
coborând la 0,5 m de oglinda apei. Traversarea pasajului conduce însã la cele
mai mari spaþii de pe galeria activã,
care apoi se ºi terminã brusc la cota +25
în dreptul Sifonului 1.
A doua zi am revenit la peºterã în
duet cu Liviu Vãlenaº. Cartarea ne-a
rezervat explorarea a 2 labirinturi fosile, splendid concreþionate, cel secund
scurtcircuitând pe deasupra ºi Sifonul 1.
Sala finalã ne-a delectat cu un lac profund, conducta submersã care se întrevede, prefaþând o continuare amonte pe
mãsurã.
Ultima acþiune de explorare în
aceastã superbã peºterã a fost realizatã
peste aproape douã luni de cãtre Gábor
HALASI susþinut printre alþii de cãtre
Iancu ORÃªEANU, Sandor ºi Ludovic
MATYASI. Gabor a avansat atunci 40
m la nivelul tavanului unui sifon larg ºi
a ieºit într-o diaclazã înaltã, aparent fãrã
nici o continuare. De atunci liniºtea
peºterii nu a mai fost tulburatã. Rezultatele încurajatoare obþinute în zonele
adiacente însã, au condus la decizia reluãrii cercetãrilor pe scarã largã cu începere din acest an. Asta deoarece sunt
unii oameni care cred în ºansa unei traversãri din Valea Galbenei spre Criºu
Negru!
Altfel spus Peºtera de la Izvorul
Criºului Negru ne-a oferit un fel de
clip publicitar, dedicat sistemului
carstic dezvoltat parþial sub depozitele
permiene ale vârfului Þapu. Resurgenþa
dreneazã pierderile Vãii Seci, din aval

de Groapa Ruginoasã ºi cele ale vãilor
de la obârºia Criºului Negru (Criºul
Bãiþei). Iar datele hidrogeologice publicate de Iancu Orãºeanu în 1997 prevestesc un parcurs aerat aproape de-a lungul întregului sistem.
Remarcabila complexitate litologico-structuralã a regiunii Bãiþa Bihor
se reflectã ºi asupra carstului din
regiune. Prezenþa Autohtonului de
Bihor, a mai multor unitãþi ºariate,
respectiv a magmatitelor hercinice ºi
banatitice (STOICI,1984) a determinat
formarea unui endocarst cu totul aparte,
aflat în prezent în plinã fazã a investigãrilor. Cele douã mari sisteme din
regiune: Izvorul Criºului-Corlat-Valea
Seacã (DAMM, 2000, in press) ºi
Porþile Bihorului (vezi ªtiri interne
din prezentul numãr al Speomond),
oferã nu numai niºte potenþiale de
dezvoltare ºi denivelare remarcabile, ci
ºi un interesant teren de studiu pentru
geospeologie.
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Reuniune speologicã

Reuniune speologicã
internaþionalã în
carstul moravian
Tibor LÁZÁR Crysis Oradea

I

ntre 8-12 septembrie 1999, în
Cehia, au avut loc cea de-a patra
Reuniune Speologicã Internaþionalã pe carstul Moravian ºi cel de-al
doilea Congres Naþional de Speologie,
evenimente ce s-au desfãºurat în orãºelul Jedovnice, la NE de Brno. Numãrul
speologilor români, care au participat la
aceste evenimente, a fost foarte restrâns
- 3 membrii ai Clubului de Speologie
Crysis Oradea (Rostás István, Dobi
Andrea ºi Lázár Tibor).
Carstul Moravian se întinde la cca.
30 km NE de Brno. Pe o suprafaþã
relativ restrânsã de 100 km 2 (cu o
lãþime de 2-6 km ºi o lungime de
25 km), masivul calcaros devonian
orientat N-S, cu o altitudine medie de
500 m, este considerat a fi o clasicã
zonã carsticã europeanã, cu peste 1000
peºteri explorate. Din punct de vedere
hidrologic zona se împarte în trei
subunitãþi: (1) cea sudicã, ale cãrei ape
carstice sunt drenate de râul Ricka ºi
pârâul Hostenický, (2) cea centralã, cu

pâraiele Krtinský ºi Jedovnický, respectiv cea mai importantã (3) cea
nordicã, unde râul Punkva adunã apele
provenind din Bílá-voda, Sloupský,
Ostrovské ºi Vilémovické.
Peºterile aflate în partea nordicã a
carstului Moraviei, care alcãtuiesc
preponderent un singur sistem, comunicã între ele prin galerii penetrabile
sau doar prin sifoane, formând sistemul
lung de peste 35 km al Peºterii Amatorilor (Amatérská jeskyne). Unele
dintre acestea sunt cunoscute ca peºteri
de sine stãtãtoare purtând denumiri
diferite, iar apartenenþa lor la un singur
sistem a fost doveditã în urma cercetãrilor începute încã din secolul al
XVII-lea.
Cadrul festiv al acestei reuniuni
speologice a fost dat de aniversarea a 30
de ani de la descoperirea peºterii
Amatérská, precum ºi de congresul
ºtiinþific ce a fost prilejuit de împlinirea
a 20 de ani de la înfiinþarea Societãþii
Cehe de Speologie.

Foto Tibor Lázár

Organizarea acestui meeting începuse cu un an înaintea evenimentului,
pe lângã invitaþiile trimise, publicânduse informaþiile privind programele, posibilele excursii ºi descrierea acestora
(inclusiv hãrþi ºi fotografii), pe Internet
la adresa http://www.natur.cuni.cz/
~fialka/meeting/enmeetin.htm, fapt ce
ne-a ajutat mult ºi pe noi.
Cu o organizare exemplarã, gazdele
au reuºit sã ofere celor cca. 300 de
participanþi zile de neuitat.
Grupurile de speologi au fost transportate cu autobuze (foarte punctuale),
participanþii putându-se înscrie cu o zi

Peºtera Punkevni. Foto Petr Zajicek
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Reuniune speologicã

Peºtera Katerinska. Foto Petr Zajicek.

înainte la excursiile cu dificultãþi
diferite. Paleta turelor a fost foarte
variatã, începând de la vizite în peºteri
sub egida Not a difficult excursion
pânã la Very difficult excursion for
crazy cavers!, unde era necesarã o
condiþie fizicã temeinicã ºi destul curaj.
Searã de searã proiecþii de diapozitive ºi filme video îmbunãtãþeau
programul, iar în campingul cu un
comfort deosebit de ridicat un speopub, special amenajat în aer liber,
asigura reuºita serilor sociale.
Pe parcursul a patru zile am avut
ocazia sã vizitãm 10 peºteri, dintre care
3 erau accesibile ºi publicului. Cea mai
frumoasã peºterã a fost Nova Amatérská,
cu dimensiuni enorme, pe alocuri cu
galerii largi de 20-30 m, în care am
efectuat un marº forþat de cca. 5 ore,
care a fost piperat cu câte un târâº ºi
o traversare cu bacul.
Cu o atracþie turisticã deosebitã
se poate mândri Prãpastia Macocha

Peºtera Amaterska. Foto Igor Audy

30

(Propast Macocha), care se aseamãnã
mult cu Cetãþile Ponorului din Munþii
Bihorului. Admirând dimensiunile
impunãtoare ale Macocha de 174×76 m
ºi 138 m adâncime, am avut ocazia sã
coborâm în rapel pe partea surplombatã, dupã 3 fracþionãri un a pic de
95 m  superb!, ajungând astfel, în
adâncul prãpastiei, la partea activã ºi
totodatã amenajatã a peºterii Punkevni,
de unde pe galeriile inundate am navigat cu bãrci cu propulsie electricã pânã
la ieºire.
Cred cã cea mai memorabilã aventurã pentru noi a reprezentat-o Peºtera
C13. Dupã o coborâre de 70 m pe o
scãrã metalicã fixã ºi pe coardã, am
ajuns la galeria orizontalã care aproape
din perete în perete era acoperitã de
pârâul subteran. Aici deja erau pregãtite
bãrcile pneumatice de 2 persoane, cu
ajutorul cãrora am navigat mai mult
de 1 km, fãrã vâsle, doar împingândune de pereþi sau tavan, ºi tractându-ne
pe cordeline fixate pe porþiunile de
lacuri. Partea neplãcutã a fost depãºirea
pasajelor cu strâmtori, când eram
nevoiþi sã cãrãm în spate ºi pe umeri
bãrcile.
Am mai umblat în peºterile Dagmar
(foarte strâmtã ºi plinã de noroi),
Pikova Dama (cu formaþiuni de gheaþã),
Spiralka, Stara Amatérská (cea mai
veche parte a sistemului Amatérská),
Katerinská, Ochozská ºi Holstejnská (o
peºterã colmatatã aproape în întregime
ºi fãcutã accesibilã prin sãpãturi imense).
Congresul ºtiinþific s-a desfãºurat
paralel timp de 2 zile, unde cei intere-

Prãpastia Macocha. Foto Petr Zajicek

saþi au putut asista la prezentarea celor
mai noi descoperiri speologice ºi
carstologice preponderent din Cehia,
dar ºi din multe alte pãrþi ale lumii
(Ucraina, Mexic, Australia etc.). CS
Crysis a prezentat lucrarea lui Fekete
Alexandru ºi Lázár Tibor intitulatã
Istoricul explorãrii carstului din Valea
Crãiasa, legat de care am prezentat
filmul produs în colaborare Crysis FRS, despre Peºtera lui Micula.
Ca o încheiere pe cinste a acestui
eveniment a fost cina festivã din ultima
searã, unde papilele gustative ale
participanþilor au putut savura ºi devora
gustoasele preparate culinare servite.
Din 1956 carstul Moraviei a devenit
Parc Naþional, cu o organizare impecabilã ºi o infrastructurã de nivel european. Astfel nu este de mirare cã în
afara speologilor consacraþi sute de mii
de turiºti viziteazã anual aceste meleaguri superbe.
Dacã sunteþi un admirator al mirificii lumi subterane, nu pot decât sã vã
asigur cã nu veþi regreta o vizitã fãcutã
în acest colþ al Europei.
n

Galerie activã în peºtera C13. Foto Tibor Lázár.
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Vara lui 99

Vara lui 99
Dan PITIC  Cristal Oradea

T

abãra speologicã din cheile
râului Tarn, undeva în sudul
Franþei. O tonã de echipament,
maºini, corturi mici ºi mari, tehnicã
multã ºi diversã ºi aproape 100 de
participanþi speologi, de toate vârstele,
dintr-o grãmadã de localitãþi, cluburi,
comitete, asociaþii, societãþi, federaþii
etc.
Printre ei ne-am nimerit ºi noi,
niscai cetãþeni mioritici, veniþi la
schimb de experienþã.
Jeannot Bancillon  capul organizator  era mulþumit. În ciuda faptului
cã aºa cum puteai citi la avizier, acþiunea avea o grãmadã de moaºe (a se citi
colaboratori) ºi încã o grãmadã de
obiective diverse, existau toate ºansele
ca rezultatele sã fie foarte bune. Fiecare
participant încerca sã-ºi facã treaba cât
mai bine, atmosfera era destinsã,
constructivã ºi nu existau motive de
îngrijorare.
La ºedinþa (brief-ul) de searã, se fac
planuri pentru ziua de mâine.
Vorbind cu Francis, care e tãticul
românilor în tabãra asta, îl întreb dacã
pot participa la ceva action  adicãtelea sã aduc ceva import românesc la
ditai munca de cercetare pur franþuzeascã. Bien sûr îmi zice ºi mã pomenesc
înscris într-o echipã de trei, care va
încerca mâine sã escaladeze niºte
hornuri promiþãtoare, undeva în capãtul
peºterii Castelbouc  teatrul principal al
luptelor în desfãºurare. Nu vreau sã fiu
neam prost ºi sã le spun cã nu sunt un
grozav cãþãrãtor, aºa cã mã arãt încântat
ºi sper sã nu mã fac de râs. Ne facem
semne discrete cu ceilalþi din echipã. Pe
Guillaume îl cunosc, l-am vãzut în subteran  se comportã foarte bine ºi denotã multã încredere. Celãlalt, Stephan,
pare ºi el OK, e un bãiat înalt ºi bine
fãcut, numai bun de cocoþãtor. Dupã
ºedinþã stabilim ora de plecare, detalii
despre echipament, mâncãm, bem ºi ne
culcãm, care cu cine.
A doua zi începe aproape normal:
sculat, spãlat, mâncat, pregãtit ghiozdãnelu ºi cu oarecare întârziere nemotivatã, iatã-ne tropãind în salopete sub
un soare de august la ora 12 spre
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impunãtorul portal al peºterii Castelbouc 1. La cei trei iniþiali, s-au lipit încã
trei: Francis, un franþuz creþ pe care nu
mai ºtiu cum îl cheamã ºi un român creþ
ºi cu ochelari pe care-l cheamã Zamfir.
Toþi o apã, ne repezim spre ademenitoarea rãcoare a grotei, unde însã
suntem întâmpinaþi de un refuz politicos ºi ferm: nu intrãm! Cei de la
meteo au anunþat o posibilã ploaie ºi
pânã nu se clarificã situaþia, cerberii de
serviciu, pe lângã supravegherea sifonului, mai au un consemn: nu lasã pe
nimeni sã intre.
Dar dacã tot sunteþi aici, echipaþi
sare unul hai sã faceþi figuraþie pentru
bãieþii de la televiziune. Bine. Cel care
era regizor ne explicã ce avem de fãcut,
utilizând mai multe gesturi decât cele
necesare. Când cineva îi spune avem ºi
doi români regizorul se entuziasmeazã. Vorbiþi în româneºte! ne
strigã ºi în curând se dã Motor.
Gaºca noastrã cea fudulã trece
þanþoº podul peste Tarn, în direcþia
carului de televiziune FR 3 Sud. Nu ºtiu
cum, dar parcã mi s-au lichefiat creierii.
Îi dau coate lui Zamfir: Vorbeºte mã
româneºte Bine bine, dar ce? Trecem
pe lângã camerã ºi nu reuºim sã scoatem decât un Da, da. Dupã ce ne
depãrtãm o þârã, ne gratulãm reciproc
Mari idioþi mai suntem. Dar acþiunea
se deruleazã, banda merge ºi noi urcãm
hotãrâþi scãrile montate la intrare pe o
sãritoare de 4 metri, evitând cablurile
de tot soiul întinse pe aici ºi furtunele
gâlgâitoare care fac legãtura dintre
peºterã ºi râu cum ar explica un
cunoscãtor. Stephan ne ºopteºte complice Nu vã opriþi ºi când auzim OK,
cest fini, surzim toþi ca unu ºi ne
continuãm înaintarea. Ajunºi la sifon,
Stephan îºi dã jos rapid combinezonul
ºi scutecele ºi îºi instaleazã fundul în
dreptul camerei video care supravegheazã permanent nivelul apei din
sifon. Dupã ha-ha-ul de rigoare, dezbatem o problemã serioasã: Ce facem?
Guillaume face o propunere care este
adoptatã pe loc. În Castelbouc 4, o
peºterã vecinã suspectatã cã ar face
parte din aceeaºi reþea, existã ceva

hornuri care ar trebui scotocite. Zis ºi
fãcut. O luãm spre afarã, trecem pe
lângã bãieþii de la monitoare, care ne
fac niºte semne însemnând cam: Felicitãri, sunteþi mai tâmpiþi ca noi ºi
urcãm pe drumul ce duce în minusculul
cãtun Castelbouc.
Peºtera asta  Castelbouc 4, are o
structurã cam aºa: o suitã de pasaje
strâmte, printre bolovani, (vezi P.
Ponoraº) unde freci burta salopetei,
tragi de bananã ºi transpiri vârtos. Cam
când începi sã uiþi cum e sã stai în
picioare, te loveºte deodatã ceva mare
ºi negru. Ai ajuns în prima salã. E mare,
în pantã ºi plinã de bolovani. Asta
continuã cu a doua salã (tot aºa), a treia,
a patra ºi în final (oare e final?) ajungi
la sifon.
Când am ajuns  Zamfir, Francis ºi
cu mine  în prima salã, restul trupei
zãcea în aºteptare, cu combinezoanele
desfãcute ºi transpiraþia ºiroind pe
piepturile pãroase. Guillaume  cel care
a imprimat echipei un ritm de înaintare
superrapid  ne mãrturiseºte cã el intrã
în peºtera asta cam de douã ori pe sãptãmânã. Bãiatul ãsta are un servici miºto:
e monitor de speologie ºi canioane ºi
are contract cu un centru de vacanþã,
care îi plaseazã grupuri (de obicei
copii) pe care le dã prin peºteri sau
canioane. Rãspunde cu capul pentru ei
dar e plãtit destul de bine.
Pornim sã colindãm prin sãlile
Castelbouc-ului. Stephan a scos din
straiþã un reflector ºi plimbã raza lui
prin toate ungherele. La propunerea lui
Guillaume, înaintãm de-a lungul peretelui din dreapta pânã la sifon ºi ne
întoarcem pe cel din stânga. La sifon
facem o micã pauzã, vorbim câte ceva
cu un grup de nemþi (ºi nemþoaice) care
îºi iau masa aici ºi studiem nivelul apei.
Înainte de începerea pompajului în
Castelbouc 1, s-a marcat nivelul iniþial
al apei aici, bãnuindu-se (ºi dorindu-se)
cã acest nivel va scãdea. ªi a ºi scãzut,
dupã cum vedem, dar mult mai puþin
decât se aºteptau hidrologii.
Ajungem într-un sfârºit la locul de
muncã. Hornul începe cu câþiva paºi
uºori, se înfundã într-o fisurã, urmeazã o
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trecere delicatã pe un perete, pe sub niºte
bolovani încastraþi, o faþã foarte înclinatã, încã câþiva paºi ciudaþi ºi mai
departe va afla cel care ajunge aici.
Golim bananele ºi Stephan cu Guillaume
se îmbie unul pe altul. Câºtigã Stephan
aºa cã Guillaume se echipeazã ºi urcã
primul. Afarã de Stephan, care îl asigurã,
ne tolãnim care pe unde, cât mai comod
ºi urmãrim baletul vertical al francezului. La un moment dat, auzim un
sforãit discret: Creþu bãga de voie.
Dupã ce s-a muncit timp de o orã ºi
înãlþime de vreo opt metri, Guillaume,
ajuns la un pasaj care îi cam dã de
furcã, face rocada micã cu Stephane.
Acesta se echipeazã, urcã destul de uºor
înãlþimea deja cuceritã ºi se angajazã
mai departe în premierã. Progreseazã
într-un ritm destul de bun ºi în curând
ajunge în dreptul unei deschideri
cvasiorizontale. Acolo nu prea desluºim
mare lucru din ce se întâmplã, dar cam
are de lucru. Între timp, noi ne plimbãm
prin salã, de plictisealã ºi pentru a ne
mai încãlzi. În decorul sãlii, semãnãm
cu o gaºcã de furnici miºunând într-o
casoletã cu zahãr cubic. Doar cã nu ne
apucãm sã lingem bolovanii. Ce-ar fi
dacã  ne apucãm sã fabulãm cu
Zamfir  întorºi în tabãrã, le spunem
celorlalþi cã am descoperit ceva miºto;
o galerie, o salã , Da, da ºi cã
francezii, într-un gest de recunoºtinþã, iau dat numele sã vedem: Zamfir Dan, sau Salvamont - Cristal, aºa
cumva  Mai exploatãm acest subiect,
pânã ce de sus, Stephan ne solicitã
ajutorul. Are de degajat niºte bolovani
ºi îi trebuie maºina de gãurit. I-o
trimitem sus ºi ne cãutãm un loc cât de
ferit. În curând duduie motorul electric
ºi de sus plouã cu pietre. Fugim dintro parte în alta ca ºobolanii. Bolovanii
au o traiectorie imprevizibilã ºi nu ne
simþim deloc în siguranþã. Totuºi avem
timp sã gustãm ºi partea distractivã a
situaþiei ºi când nu ne þiuie câte ceva pe
lângã urechi, râdem unii de alþii. Parcã
suntem în rãzboi zice cineva ºi pe
bune cã are dreptate.
Într-un târziu, zgomotele înceteazã
ºi dupã încã ceva timp, Stephan se
retrage. În timp ce strângem echipamentul, ne povesteºte cã treaba promite, dar depãºeºte puterile unei persoane. E necesarã o mãsurã mai durã, o
dinamitare de exemplu. Ne pregãtim sã
ieºim ºi mã gândesc cã a fost o turã
interesantã chiar dacã de lucrat ceva
efectiv au lucrat doi-trei oameni.
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Ajungem în tabãrã relaxaþi, în pas
de voie, în timpul ºedinþei de searã (ora
20).
N-avem ce lucra ºi ne întindem la
palavre pe aici, curioºi la ce s-a mai
fãcut. La un moment dat, coordonatorul
ºedinþei face o scurtã trecere în revistã
a echipelor de lucru. Nu sunt prea atent,
fiind angajat într-o discuþie anexã, dar
undeva în planul secund, îl aud pe
Guillaume dând un fel de raport. La un
moment dat, îmi aud numele. Rãspund
ºi privesc întrebãtor în jur. ªeful ºedinþei zice ceva, dar vorbeºte aºa de repede
ºi cu un accent aºa ciudat, încât nu
înþeleg nimic. Tac ºi el mã întreabã
concluzionând: Oui ou no ? Mã uit
disperat în jur, cãutând un ajutor. Nu-mi
suflã nimeni ºi lumea începe sã-ºi
piardã rãbdarea. Zamfir îmi face un
semn afirmativ cu capul. Mã agãþ de
asta ºi strig un Oui hotãrât, numa sã
scap. Bun, ºeful îl ia acum pe Zamfir:
Oui ou no ?. Se codeºte dar îl încurajez eu: Zi mã Oui, ca mine !; aºa cã
îºi afirmã ºi el acordul. Guillaume ne
priveºte mulþumit: Mâncãm ºi plecãm
într-o orã. Unde? mã întreb ºi când
înþeleg pic jos. Adicãtelea noi tocmai
vom intra în tura prevãzutã iniþial, în
finalul Castelbouc-ului.
Pornim spre corturi, bombãnind.
De ce mi-ai fãcut semn sã spun oui?
încerc eu sã mã lãmuresc. Pãi trebuia
sã spui ceva! îmi trânteºte Zamfir.
ªi tu la ce te-ai mai înscris, cã doar
ºtiai care-i treaba?; Da nu puteam sã
te las singur în kkt; E clar, suntem
tâmpiþi.
Ora iniþialã de repaus s-a prelungit
pânã pe la zece, timp în care am înghiþit
cu noduri câte ceva, ne-am primenit
lãmpile, ºlamul de rezervã ºi potolul,
totul pe fondul unor dizertaþii privind
situaþia în care ne-am bãgat. Dintre
rezultatele acestor cujetãri, a rãmas
doar emanaþia lui Zamfir: Imposibil
de-a pleca, imposibil de-a rãmâne.
Adâncã, nu?
La intrare, ne trecem pe rând în
caiet numele, ora, locul ºi scopul intrãrii. Echipa a suferit câteva modificãri. Francis a rãmas afarã, dar a venit
cu noi un alt francez, pe care n-am ºtiut
cum îl cheamã nici atunci. Va trebui sã
parcurgem un traseu destul de lung,
care în mod normal este într-o bunã
mãsurã inundat, pânã în zona sãlilor
mari din final. Lãsãm francezii sã o ia
înainte ºi pornim. Parcurgem destul de
repede porþiunea pânã la nivelul normal

al apei ºi ne lansãm în sifon. Roca e
parcã mâncatã de acid, buzili tãioase
ne agaþã ba salopetele, ba bananele, ba
furtunele de la lampã sau alte anexe
atârnãtoare ale echipamentului, producându-ne tãieturi în mãnuºi ºi palme.
Traseul nu e foarte comod, pasaje
strâmte, diaclaze, puþuri ºi hornuri
strâmte ºi scurte se succed aleator,
punându-ne nervii ºi rãbdarea la încercare. În punctul cel mai de jos, niºte
mâini curente ne dirijeazã pe deasupra
unei porþiuni înecate. Reuºim sã trecem
fãrã sã ne udãm ciorãpeii, aberând
asupra unei ipotetice defecþiuni a
pompelor sau a sistemului de electricitate. Din fericire, acestea rãmân la
stadiul de aberaþii, colegii francezi
acordând o foarte mare atenþie acestor
amãnunte, care ar putea însemna
sfârºitul pentru toþi cei din subteran.
Într-un târziu, auzim în faþã ecourile
unor spaþii mari. Ieºim dintr-un fel de
tub de presiune pe un mic balcon, la
vre-o opt metri înãlþime ºi admirãm sub
noi golul impresionant al primei sãli
adevãrate. Chiar dacã efectul este
amplificat de orele petrecute pe porþiunile mult mai reduse ale accesului pânã
aici, dimensiunile sãlii impun; afarã de
tavan ºi o parte din laterale, pereþii nu
se zãresc.
Aºteptându-ne rândul la coborâre,
admirãm activitatea din salã. Vreo douã
echipe se agitã, fiecare cu treburile ei.
Una din ele testeazã un nou sistem de
comunicaþie prin ceva unde radio ºi se
pare cã funcþioneazã, din aparat rãzbind
printre pârâituri ºi vocea unui tip. Nu
prea mã pricep la astea ºi nici nu prea
mã intereseazã aºa cã mã mulþumesc sã
privesc împrejurimile. Dupã ce coborâm, hoinãrim prin salã ºi dupã ce
francezii se informeazã între ei, ne
strecurãm printre niºte blocuri spre sala
urmãtoare, dominatã de primul mare
lac. E impresionant. Tavanul e o faþã de
strat înclinatã foarte netedã, care
coboarã într-o parte pânã sub oglinda
apei. Echipa de hidrologi a vãrsat în lac
fluoresceinã ºi dacã ignori mirosul de
sulf, efectul e grozav. Asta mai ales
când Stephan bagã în apã reflectorul
halogen, pentru efect.
Rãtãcim în continuare; traversãm o
serie de sãli impresionante, prin care
apele zac sub forma unor lacuri leneºe,
mai mari sau mai mici sau curg uºor
prin pasaje mai înguste. O astfel de
porþiune, care impune o aventurã acvaticã, ne opreºte înaintarea. Vreo doi se
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încumetã sã vadã finalul, a cãrui recentã dezobstrucþie (cu bum-bum) va
deschide teren de lucru unei alte echipe,
aºa cã îi vedem cum dispar prin apã
pânã la brâu, cãutând cu atenþie prize
submerse. Restul ne retragem, mãturând cu reflectorul pereþii ºi tavanul.
Vreo douã enigmatice pete de întuneric
deschid dispute ºi dupã analiza unor
scenarii de abordare, trecem mai departe. Mãrturisesc cã habar n-aveam unde
va trebui sã acþionãm, iar francezii nu
se grãbesc sã ne lãmureascã, în ciuda
întrebãrilor noastre. Ne lãmurim într-un
sfârºit, când ajunºi din nou în prima
salã mare, bananele se golesc iar
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lumina reflectorului poposeºte pe o
micã galerie suspendatã, situatã cam în
partea opusã celei de acces. Pare sã
promitã.
Stephan, de a cãrui talent s-a convins toatã lumea, se echipeazã pentru
cap de coardã. Guillaume se pregãteºte
de filat, iar restul rãmânem spectatori.
De fapt eu mã mai lipesc de meseria de
luminist ºef, pornind din când în când
proiectorul. Stephan atacã verticala
din lateral, înaintând de-a lungul unei
fisuri-brâne cvasiorizontale care porneºte dintr-o porþiune la care ajungi
una-douã ºi se întinde pânã aproape de
intrarea galeriei-þintã. Ultima porþiune

se aratã cea mai dificilã, necesitând
utilizarea exclusivã a perforatorului
electric.
În timp ce Stephan se luptã sã
cucereascã metru dupã metru, ceilalþi
ne facem de lucru prin salã: Ne schimbãm carbitul, mai vizitãm o datã sala,
mâncãm gospodãreºte, Zamfir studiazã
aparatul de transmisie al echipei franceze care între timp a ieºit, învârtind de
butoane (cãuta muzicã) pânã ce aparatul care scotea un zgomot constant 
tace. Într-un final ne cuibãrim cât mai
comod pe podeaua acoperitã cu un nisip
argilos uscat, încercând sã furãm câteva
minute de somn.
n

33

Poluarea apelor carstice

Poluarea apelor carstice
Alexandru Szilard FEKETE  Crysis Oradea; ISER Cluj

A

pa carsticã reprezintã una dintre
resursele importante de apã
proaspãtã. Deºi nu sunt totdeauna suficiente, de regulã au calitate
excepþionalã. În unele situaþii (localitãþi
din Munþii Pãdurea Craiului, Târgoviºte, Târgu-Jiu, Constanþa etc.) asigurã
total sau parþial alimentarea cu apã
potabilã a populaþiei.
În ziua de astãzi mediul este din ce
în ce mai agresat. Dispersia deºeurilor
ºi substanþelor poluante ameninþã cu o
presiune crescândã ºi echilibrul natural
al mediului carstic.
Calitatea apei este datã de totalitatea proprietãþilor fizice, chimice ºi
biologice. Aceste proprietãþi în condiþii
naturale provin din dizolvarea substanþelor din aer, sol ºi a rocilor cu care apa
vine în contact, pe de o parte ºi din
dizolvarea substanþelor din procesele
biologice ale organismelor vii din apã,
pe de altã parte. În afara acestor condiþii
naturale calitatea apelor este afectatã ºi
de contactul cu substanþele provenite în
urma activitãþilor umane (activitãþi
gospodãreºti, agriculturã, industrie etc.)
Apa ce traverseazã zonele carstice
se îndreaptã pe toate cãile posibile în
subteran pentru a atinge cât mai repede
nivelul hidrogeologic cu cea mai joasã
energie potenþialã, adicã nivelul local
de bazã. Apa de regulã coboarã asimptotic la acest nivel croindu-ºi trasee
subterane de mai mulþi kilometri lungime. Capãtul drumului constã în
revenirea apei la suprafaþã în izvoare
carstice. Aceste cãi de circulaþie chiar ºi
în cazuri excepþionale sunt rar ºi numai
parþial accesibile ºi omului, doar în
câteva peºteri active. Din aceastã cauzã
eventualele poluãri sunt foarte greu
observabile. Observarea directã este
mult afectatã ºi din cauza cã poluanþii
ajung de obicei în apele carstice din
surse de poluare difuze.
Nu trebuie omis nici faptul cã
circulaþia apei în carst este neomogenã
ºi relativ rapidã imprimând o capacitate
de filtrare redusã. Prin conductele fine,
subcentimetrice, scurgerea este lentã
(pânã la 10 m/h), timp în care pe
conductele mari, dezvoltate, se circulã
rapid (cu viteze de pânã la 400 m/h). În
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Munþii Pãdurea Craiului, în urma
colorãrii în majoritatea traseelor s-au
obþinut viteze medii de parcurgere de
80-100 m/h. Într-o zonã carsticã datã
concentraþia de bicarbonat de calciu a
apelor scade de la apele cu circulaþie
lentã la cele de circulaþie rapidã. Iar în
general apele care sunt în contact mai
îndelungat cu calcarul sunt mai încãrcate.
Pe pereþii sau în ºicanele conductelor ºi galeriilor poluanþii se pot
concentra ºi persista mult timp, chiar ºi
dupã dezafectarea sursei de poluare,
otrãvind continuu apa.
În subteran reîmprospãtarea apei cu
oxigen este redusã, iar lipsa oxigenului
inhibã autoepurarea. În unele situaþii
procesele anaerobe pot prelua rolul
dominant în descompunerea resturilor,
distrugând definitiv fauna subteranã.
Analiza de mediu în zonele carstice
presupune investigaþii pluridisciplinare.
Cercetãrile devin foarte amãnunþite,
mai ales atunci când se vorbeºte despre
protecþia ariilor protejate, ex. Parcul
Naþional Munþii Apuseni, sau când
este vorba de vulnerabilitatea sursei de
apã potabilã a unei localitãþi.
Realizarea unui proiect de acest gen
presupune efectuarea de ridicãri geomorfologice ale suprafeþelor carstificabile, analiza solurilor ºi stratelor de
acoperire, prospectarea punctelor de
infiltraþii ale bazinului de captare ºi
evidenþierea sistemelor hidrogeologice
carstice. În afarã de acestea investi-
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gãrile hidrobiospeologice ºi hidrogeochimice pot oferi contribuþii valoroase
la descrierea factorilor de mediu ºi
determinarea denudaþiei de coroziune
carsticã.
Pe baza rezultatelor se poate determina vulnerabilitatea acviferului carstic
ºi se poate stabili cu stricteþe limitele
perimetrului necesar pentru protecþia
obiectivelor vizate. Totodatã se pot
modela efectele ºi durata derulãrii unor
posibile unde de poluare în carst. Adicã
se pot crea bazele unei protecþii mult
mai eficiente bazatã pe prevenire ºi
dezvoltare durabilã.
Direct sau indirect fiecare suntem
implicaþi în aceste mecanisme care degradeazã mediul nostru înconjurãtor ºi
angajeazã responsabilitatea noastrã faþã
de generaþiile viitoare. Este deci de importanþã crucialã sã participãm cu toþii la
prevenirea poluãrii, ºi la restabilirea
condiþiilor de puritate. Aceastã activitate
trebuie începutã chiar acum!
n
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Italia

Un nou mare sistem este în
curs de explorare de cãtre
speologii italieni din Trieste
ºi speologi polonezi. Avenul
se numeºte Dobra Picka are
în prezent o denivelare de
-1120 m ºi este situat pe versantul italian al masivului
Kanin. Acest sistem reprezintã al ºaptelea miar de pe
teritoriul Italiei.

Filipine

În luna februarie a acestui an
a avut loc expediþia speologicã francezã Suribao 2000, în
insula Samar, arhipelagul Filipine. Din cauza musonului
nu au putut fi explorate decît
5 cavitãþi, dar care totalizeazã 11.761 m. În una dintre
acestea, cu un potenþial de
20 km, explorãrile s-au oprit
pe o galerie înaltã de 25 m ºi
latã de 3-10 m, parcursã de
un rîu cu un debit de 5 mc/s.

Malaiezia

Exediþie ºtiinþificã americanã
în Gunung Buda, Sarawak. În
ciuda conflictelor cu autoritãþile locale  sub ameninþarea armelor le-au fost confiscate mostrele de material
biologic colectate din peºteri
 sînt cartaþi peste 24 km de
noi galerii în mai multe peºteri.

Franþa

Lot
Douã noi peºteri cu picturi
rupestre au fost descoperite
în 1998 ºi 1999. Þinute în
secret mai bine de un an,
ambele peºteri adãpostesc
desene calificate ca excepþionale, reprezentînd animaSPEOMOND  5  2000

le, dar mai ales siluete feminine, deosebit de rare.
Prima a fost descoperitã de
un student la arheologie, în
octombrie 1998, iar cea de a
doua, în mai 1999, de trei
arheologi independenþi. Pentru specialiºti descoperirile
sînt foarte importante, deoarece permit studierea unei
perioade foarte puþin cunoscute: Magdalenianul, perioadã aflatã la limita dintre palelolitic ºi neolitic (13.00011.500 ani înaintea erei noastre).
Peºtera Chauvet
Ministrul Culturii ºi Comunicaþiilor a semnat un protocol de acord definitiv cu cei
care au descoperit peºtera
Chauvet (vezi Speomond nr.
2), departamentul Ardèche.
Acest acord reglementeazã
prin cîteva mãsuri, obligaþiile
pe care colectivitatea le are
faþã de descoperitorii peºterii. Mai exact aceºtia trebuie sã aibã avantaje financiare de pe urma valorificãrii
respectivei descoperiri.
În mai anul acesta pagina
web dedicatã peºterii a primit
premiul Webby Awards
2000, echivalentul Oscarului
pentru Internet.

aceºtia hiberneazã, într-un
film realizat de speologii
germani, film ce se numeºte
Urºii ºi peºterile din sãlbaticii Carpaþi.
Vitarelles
Aºa se numeºte peºtera, din
departamentul Lot, în care
ºapte speologi francezi, datoritã unei viituri memorabile,
au fost obligaþi sã aºtepte 11
zile sosirea echipei de intervenþie. Din fericire cei ºapte
au avut mîncare ºi saci de
dormit, deoarece veniserã
pentru într-o turã de 48 de
ore, pentru explorarea sectorului amonte al peºterii. Apa
a urcat 12 m în cîteva ore, iar

pînã la plafon nu mai erau
decît 1,5 m, speologii fiind
obligaþi sã-ºi petreacã mai
multe ore în bãrci. Cum unele pasaje ale peºterii s-au
sifonat, salvatorii au fost nevoiþi sã aºtepte scãderea
nivelului apei pentru a putea
interveni.
Pentru a-i ajuta pe cei din
subteran, la suprafaþã s-au
mobilizat 150 de speologi
din toatã Franþa. Echiparea
cu mîini curente a mai multor sute de metri de galerie sa dovedit obositoare ºi anevoioasã. S-a fãcut chiar o
tentativã de a urca rîul cu un
caiac, dar care însã s-a soldat
cu un eºec. Astfel cã aºtep-

Drôme
În perioada 24-27 august s-a
desfãºurat la La Chapelle-enVercors primul festival internaþional de film de peºterã
ºi canioning. Selecþia s-a
fãcut dintr-un numãr de 66 de
filme, provenind din nouã
þãri de pe trei continente. Sau primit de douã ori mai
multe filme decît timpul
alocat vizionãrilor. România
ºi-a fãcut simþitã prezenþa
prin urºii ºi peºterile în care
35

tarea celor ºapte s-a prelungit
cu cîteva zile, momentele de
angoasã ºi disperare  datorate mai ales celei de a doua
unde de viiturã  alternînd cu
cele de luciditate ºi speranþã.
În cele din urmã salvatorii au
ajuns la cei imobilizaþi, dar,
spre marea lor surprindere,
salvatorii au venit dinspre
amonte! Pentru cã cea mai
bunã soluþie de a interveni sa dovedit forarea unor puþuri,
cel de-al treilea fiind ºi cel
salvator.
Priceperea, pregãtirea ºi dotarea salvatorilor, precum ºi
experienþa ºi sîngele rece al
celor din subteran au fãcut ca
aceastã întîmplare sã nu devinã o tragedie, ci doar o
experienþã speologicã, demnã de consemnat.

Spania

În partea spaniolã a Pirineilor
o expediþie formatã din speologi belgieni, francezi ºi
olandezi continuã explorãrile în Sistemul Anialarra,
dupã ce anul trecut descoperiserã a patra intrare în sistem. Obiectivele lor sînt
depãºirea terminusului de la
-711 m ºi recartarea unor
porþiuni ale cãror cartãri precedente conþineau mari erori.
Douã saptãmîni de bivuac le
sînt însã insuficiente pentru a
putea depãºi terminusul.
Dupã o escaladã artificialã
galeria coboarã, curentul de
aer este prezent, însã continuarea e prea strîmtã. Vor reveni anul viitor. În urma recartãrii denivelarea este doar
de - 645 m.
Dar marea realizare a acestei
expediþii þine de domeniul
comunicaþiilor subterane.
Doi membri ai expediþiei,
Erwin Lokhorst (Speleo Nederland) ºi Herman Jorens
(SC Avalon) au pus la punct
un sistem de radiocomunicaþie subteran cu transmisie prin sol (TPS), foarte performant ºi adaptat pentru
speologie. Radiotelefoanele
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Forajul de acces în peºtera Vitarelles. Foto Serge Caillault

se bazeazã pe niºte dispozitive englezeºti, dar sînt mult
mai performante (nu se cunoaºte limita exactã, dar cu
siguranþã este mai mare de
-500 m).
Necazul cu TPS-ul este cã
staþia de la suprafaþã trebuie
sã fie cît mai aproape faþã de
verticala staþiei subterane,
pentru ca distanþa dintre cele
douã puncte sã fie minimã,
iar pentru a comunica este
nevoie de un operator. Însã
adesea staþia de la suprafaþã
este foarte departe faþã de intrare. Dupã mai multe nopþi
albe cei doi tehnicieni au
reuºit sã construiascã o interfaþã care sã facã legãtura între staþia TPS de la suprafaþã
ºi radiourile portabile. Interfaþa joacã rolul unui operator
care apasã sau elibereazã butonul unui walkie- talkie.
Dupã ce toate dispozitivele
au fost puse în funcþie (la
acestea adãugîndu-se un acumulator reîncãrcat de un panou solar ºi o antenã) ºi reglate s-a produs miracolul. În
fiecare searã la ora 21.00
membrii echipei de la -600
(despãrþiþi de exterior ºi de
un semisifon lung de 100 m)
puteau vorbi cu coechipierii
lor de la suprafaþã, din tabãra
de bazã. Calitatea transmisiei
se poate compara cu cea a

unei convorbiri telefonice
standard.
Este o performanþã (dupã
cunoºtinþa participanþilor) istoricã, care va influenþa semnificativ explorãrile speologice viitoare.

Slovenia

Dupã 1989 explorãrile care
au avut loc în Slovenia au
scos la ivealã numeroase recorduri în ceea ce priveºte
speologia verticalã. 30 de
avene cu denivelãri mai mari
de 500 m, marea majoritate
fiind în curs de explorare.
Avenul Vrtglavica deþine cel
mai adînc puþ din lume: 643
m, iar Ceki-2 ocupã locul al
14-lea în topul mondial!

China

În lunile aprilie-mai o expediþie formatã din 10 speologi
francezi a explorat carstul

din zona Guizjou. Aceºtia au
explorat 70 de peºteri, din
care 65 au ºi fost cartate,
lungimea cumulatã fiind de
32.500 m. Timpul nu le-a
permis explorarea în întregime, 12 peºteri rãmînînd a fi
terminate într-o expediþie
viitoare.

Croaþia

Douã cavitãþi importante sînt
în curs de explorare de cãtre
speologii croaþi. În masivul
Velebit, în avenul Jama
Olimp s-a ajuns, din lipsã de
corzi, doar pînã la cota
-478 m. În Jama Amfora din
munþii Biokovo, explorãrile
s-au oprit în mijlocul galeriei
la cota -515 m. Ambele peºteri sînt reci, active ºi accesibile numai cîteva saptãmîni
pe an.
O parte din aceste ºtiri provin
din revista francezã

Slovenia

Cele mai adînci peºteri:
1. Ceki-2, 5 km ............................................ -1380 m
2. Crnelsko brezno, 9 km ........................... -1240 m
3. Vandima, 2,8 km ...................................... -1128 m
4. Led Zeppelin, 3,7 km ................................. -960 m
5. Complex Col delle Erbe, 15 km ................ -935 m

SPEOMOND  5  2000

Munþii Bihor

Bazinul Vãii Ponoraº
CS Z în colaborare cu Clubul de Scufundãri Plozer
Istvan Budapesta a continuat investigaþiile în bazinul
Vãii Ponoraº, ocazie cu care
a fost plonjat sifonul terminal
al P. de la Izvorul Ponoraºului (Moara Dracului), unde
dupã 20 m submerºi o strâmtoare a împiedicat înaintarea.
În Peºtera Biserica Scochii
au fost depãºite 4 sifoane,
dincolo fiind exploratã o
galerie largã, parcursã de un
râu subteran cu debit relativ
mare. Terminusul, dupã 60 m
parcurºi, este reprezentat de
un nou sifon.
În paralel a fost recartatã întreaga cavitate, constatânduse cã cifrele avansate în privinþa dezvoltãrii (Cadastru
1981; 560 m) au fost mult
exagerate. Sectorul antesifon
are o lungime de doar 361 m.
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.
A fost decolmatatã o nouã intrare a Ponorului din Cuciulat, sectorul aferent (cca.
80/-40 m), interceptând un
nivel superior din zona profundã a reþelei. În paralel au
continuat ºi lucrãrile de topografiere, iniþiate în 1997,
acþiune care a dus de asemenea la interesante descoperiri.
A fost reexploratã P. Cetatea
Rãdesei unde au fost topografiate în premierã o serie
întreagã de afluenþi ºi un niSPEOMOND  5  2000

vel superior discontinuu. Rapelurile efectuate din ferestrele care se deschid deasupra râului subteran au dus la
interceptarea mai multor galerii laterale ºi puþuri paralele. Lungimea Cetãþii Rãdesei
atinge 862 m.
În urma depãºirii în apnee a
unui sifon scurt (2/-1 m) au
fost joncþionate Izbucul de la
Rãdeasa ºi P. Diaclazei de la
Rãdeasa. Dezvoltarea reþelei
trece la 177 m.
Au fost descoperite 6 noi
peºteri de mici dimensiuni,
Ponorul cu Lemne, cavitate
insurgentã care dreneazã cca.
1/3 din debitul Pârâului Cuciulat (Alunul Mic) fiind decolmatatã pe o lungime de
12 m. Acþiunea vizeazã interceptarea unei cascade, al
cãrei zgomot se aude inclusiv
de la suprafaþã.
La acþiuni au participat P.
Damm, L. Pusztai, Katalin
Kocsis, T. Biro, Cornelia Ile,
J. Zih, Katalin Perényi ºi Sz.
Szucs.
Zona Izbucul Mic-Bãtrâna
CS Z în colaborare cu Clubul de Scufundãri Plozer
Istvan Budapesta a depãºit
sifonul 2 (deschis) al P. de la
Izbucul Mic. Au fost cartaþi
85 m de galerii spaþioase,
parcurse de un activ cu debit
mare (peste 50 l/s). Oprire la
un nou sifon. Peºtera depãºeºte 100 m dezvoltare.
Zona Valea Rea - Cornu
Munþilor
Clubul Z a continuat acþiunile de explorare în P. din
Valea Rea prin organizarea a
mai multor acþiuni, care au
vizat în special obiective din
zona finalã a cavitãþii. A fost

realizatã cartarea integralã a
Colectorului, punctul final
fiind reprezentat de un sifon
profund aflat la capãtul unei
porþiuni puternic descendente (de peste 50 m diferenþã de
nivel), accesibil doar apelând
la metode caracteristice canioningului! În sectorul aferent De Dincolo De Capãtul
Lumii au fost descoperite
noi reþele superioare, a cãror
dezvoltare cumulatã depãºeºte cifra de 1 km.
În luna iulie 1999 a fost efectuatã o dublã acþiune de trasare. Fluoresceina lansatã în
Sifonul Terminal a reapãrut
în Izbucul din Valea Câcatã
în decurs de 28 minute. În
schimb cele 2 bombe fumigene (model meci de fotbal), detonate în zona finalã, s-au dovedit a fi total
ineficiente datoritã forþei
enorme a curentului de aer
existent în acel sector.
La acþiuni au participat: J.
Zih, Katalin Perényi, Sz.
Szucs, C. Pop, P. Damm, L.
Pusztai ºi T. Biró (Z Oradea) ºi mai multe persoane
de la diferite cluburi din Ungaria ºi Polonia.
Bazinul Vãii Luncºoara Galbena
În paralel cu explorãrile din
Av. Hoanca Urzicarului au
fost efectuate ºi o serie de
acþiuni de suprafaþã constând
din reexplorarea unor peºteri
descoperite anterior ºi prospectarea zonelor de contact
litologic, fiind identificate
mai multe noi cavitãþi (aflate în curs de explorare) printre care un ponor fosil situat
în bazinul superior al Luncºoarei, care deschide noi
perspective în explorarea sis-

temului Urzicar-Pãuleasa.
A fost forþat terminusul P. cu
Aluviuni din Valea Galbenei,
un tub freatic puternic descendent, cu diametrul de cca
2 m, colmatat adesea pânã la
nivelul tavanului cu nisip.
Înaintarea a fost opritã din
raþiuni de securitate (pericolul declanºãrii unei curgeri
de nisip) la o cotã situatã sub
nivelul vãii Galbenei.
Bazinul Criºu Bãiþa
Clubul de Speologie Z în
colaborare cu CS Cristal
Oradea ºi KKTJ Cracovia a
continuat prospecþiunile în
zona situatã între Pasul Vârtop ºi Valea Comãnesei. Au
fost descoperite 4 noi peºteri
de 7-25 m lungime, fiind cartatã în premierã P. de la Varniþã (V. Mare). Au fost efectuate importante lucrãri de
dezobstrucþie la Ponorul Suspendat din V. Comãnesei,
susceptibil de a se drena spre
Izb. Hidra (Sighiºtel) faþã de
care este situat la 3 km distanþã aerianã ºi -300 m denivelare.
În P. Porþile Bihorului debitele extrem de scãzute au condus la scãderea nivelului apelor din sifonul terminal cu
12 m. A fost interceptat un
curs de apã cu nivel liber de
curgere, explorãrile fiind
oprite în dreptul unui sifon
generat de cãtre o prãbuºire
masivã.
Groapa de la Barsa
Clubul de Speologie Z prin
Sz. Szucs, J. Zih, Katalin Perényi, J. Deszo ºi D. Pitic
(Cristal Oradea) a reluat
explorãrile în Groapa de la
Barsa, cu aceastã ocazie fiind
descoperite 3 noi avene în
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zona Focul Viu - Vârful Cuculeul de Fier. Se remarcã
Av. Disperãrii adânc de 30 m.
În Sistemul Zãpodie în urma
unei escalade a fost descoperit accesul în principalul
afluent de stânga al Cursului
de Sud. Pentru moment, dupã
interceptarea cursului activ,
înaintarea a fost opritã în
dreptul unei prãbuºiri. Datoritã potenþialului ridicat, relevat cu aceastã ocazie, se preconizeazã reluarea acþiunilor
pe scarã largã.
Zona Vãrãºoaia
A fost descoperit Av. V18,
cavitatea situatã la cea mai
mare altitudine în regiune.
Decolmatãrile, încurajate de
un curent de aer absorbant,
au fost efectuate pânã la cota
-5. Lucrãri în curs.
Valea Crãiasa
Lungimea ºi denivelarea cunoscutã a cursului de apa din
Peºtera lui Micula, în urma
cartãrilor efectuate în aceastã varã, în galeriile din capãtul Lacului Lung a ajuns la
peste 1250 m, respectiv +165
m. Lungimea totalã a peºterii
însã nu este cunoscutã încã
din cauza erorilor descoperite dupã cartãrile din 1983 ºi
1985. Se apreciazã cã însumând lungimea galeriilor,
dezvoltarea totalã va depãºi
2000 m.

Munþii Codru Moma

Al VII-lea simpozion internaþional de pseudocarst,
Arad-Macea-Moneasa 1999
Între 6-10 octombrie 1999 sau întâlnit la Arad speologi
preocupaþi de pseudocarst
din cinci þãri europene (Ungaria, Olanda, Austria, Polonia ºi România).
Simpozionul a fost organizat
de Comisia de Pseudocarst a
Uniunii Internaþionale de
Speologie, Universitatea
Vasile Goldiº din Arad,
Federaþia Românã de Speologie, ªcoala Românã de
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Speologie, Societatea de
Geografie Arad ºi Clubul de
Speologie ºi Alpinism Liliacul Arad.
În deschiderea simpozionului
au luat cuvântul Istvan Eszterhas, preºedintele Comisiei de Pseudocarst din UIS,
Jan Pau van der Pas, preºedintele Comisiei de Vulcanologie din UIS, prof. univ. dr.
Aurel Ardelean, rectorul
Universitãþii de Vest, în calitate de gazdã.
În program: comunicãri ºtiinþifice, în Arad, excursii documentare în pseudocarstul
aglomeratelor vulcanice de
la Pãiuºeni (Peºtera Hodobana) ºi Gurahonþ, agrement ºi
mese rotunde la Macea ºi
Moneasa.
Au contribuit la buna desfãºurare a simpozionului tinerii
speologi de la C.S.A. Liliacul Arad, conduºi de îndrumãtorul lor Tiberiu Tulucan,
preºedintele Comisiei de
Învãþãmânt-Educaþie din
FRS.

Munþii Maramureºului

Cu ocazia Taberei de varã
din 1999 a Clubului de Speologie Montana Baia Mare,
Amati Odile a descoperit o
nouã peºterã. Aceasta a fost
exploratã ºi cartatã în noiembrie 1999 ºi se numeºte Peºtera Vasile Bologa din Dealul
Geamãnul ºi are dezvoltarea
de 120 m cu o denivelare de
-17,5; +2 m. Peºtera este formata în regim înecat ºi prezintã numeroase concreþiuni,
stalactite, stalagmite, coloane, scurgeri parietale. S-au
gãsit, de asemenea, oase,
probabil de urs actual.

Munþii Pãdurea Craiului

Zona Gãlãºeni
Clubul de Speologie Z prin
J. Dezso, M. Demeter, F.
Miklovits, T. Biro a continuat investigaþiile în P. de la
Gãlãºeni, reuºindu-se depãºirea în urma unei derocãri a

terminusului amonte al Galeriei Belemniþilor. Avansarea
a fost opritã pentru moment
în dreptul unei noi strâmtori.
Zona Cãrmãzan
În luna mai 1999 Clubul de
Speologie Z a organizat o
tabãrã internaþionalã (cu peste 60 de participanþi) în zona
Prislop-Gaura cu Vânt (Cãrmãzan). In cursul celor 5 zile
de lucru, Av. Gaura cu Vânt
(susceptibil de a fi drenat de
cãtre Izbucul Izbândiº) a fost
echipat cu cabluri electrice
pânã la cota -118. Cu ajutorul
unui rotopercutor HILTI, alimentat de la un generator de
curent amplasat la intrare, au
fost lãrgite strâmtorile situate în meandrul final, pânã la
terminusul din 1987.
Cel de-al doilea obiectiv al
taberei l-a constituit Ponorul
Prislop 2, unde s-a evacuat
colmatajul pe mai bine de 5
m diferenþã de nivel, puþul
fiind armat cu material lemnos. In paralel au fost efectuate prospecþiuni în zona
Chicera Buglei-Vida ºi a fost
golit integral, de toate sortimentele de bãuturi alcoolice,
bufetul Cãrmãzan
Douã noi acþiuni au fost desfãºurate la aceleaºi obiective,
dar cu efective mult mai reduse, în octombrie 1989 ºi
primãvara anului 2000. Derocãrile au fost continuate pe
scarã largã, însã rezultatele
se lasã deocamdatã aºteptate.
Bazinul median al Vãii
Iadului
În zona Daica-Secãtura echipa CS Z formatã din Sz.
Szucs, L. Dimen, Katalin
Perényi, I. Czibulák Fóka,
P. Damm, I. Dezso, M. Demeter, in urma unei dezobstrucþii a explorat Ponorul
Secãtura 2 (202 m dezvoltare ºi 35(-30; +5) m denivelare). Peºtera, parcursã de un
curs activ temporar poate reprezenta o fereastrã spre sistemul Peºterii Târului. Lucrãri în curs.

Bazinul Topa
Explorãrile începute în toamna anului 99 în bazinul Topa
au adus noi rezultate. Descoperirea, în urma unei escalade de 5 m, a unei galerii laterale ascendente, s-a dovedit
elementul cãutat pentru a
realiza joncþiunea între Peºtera de sub Stan ºi Peºtera
Þiclului. Acest sistem se poate parcurge în prezent dintr-o
parte în alta, obstacolele întâlnite fiind un târâº foarte
argilos, o cascadã de 7m ºi un
sifon care în mod normal e
deschis. Pe lângã joncþiunea
amintitã, s-au mai descoperit
câteva avene de dimensiuni
mai mici, continuãri nu foarte spectaculoase în alte cavitãþi ºi ceva peºteruþe mãrunþele.
O încercare de a reface performanþa lui G. Birtalan, care
a plonjat sifonul din izbucul
Brãtcanilor, s-a soldat cu un
eºec parþial. Mihai Baciu
(GESS) a fost nevoit sã decolmateze timp de 1 orã intrarea sifonului, pânã sã reuºeascã submersia. Dimensiunile extrem de reduse,
vizibilitatea mult scãzutã în
urma decolmatãrii ºi instabilitatea bolovanilor printre
care scufundãtorul este obligat sã treacã au determinat
finalul plonjãrii, cota minimã
atinsã fiind -7, loc în care
dimensiunile sifonului devin
mai generoase.

Munþii Zarandului

O echipã a Clubul de Speologie Zarand Brad, Cãlamar
Cãlin, Herman Zoltán, Pãdureanu Ovidiu, Pascãlãu Marius, condusã de Mircea Leca, a explorat în premierã în
1999 Peºtera de la Cariera
Prihodiºte (3000/4). Dezvoltarea este estimatã la 250 m
ºi denivelarea la -40 m. Lucrãrile de cartare sunt în curs,
explorarea continuã. Peºtera
este cea mai mare din M. Zarandului - Bazinul Criºului
Alb.
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Speologia  o cale de
integrare în structurile
europene

Podiºul Someºan

Zona Vãlenii ªomcutei
În mai 2000 s-a recartat Peºtera din Valea Rea de la Vãlenii ªomcutei. Peºtera are o
dezvoltare corectã de 175 m,
cu o denivelare de +9,5 m ºi
are statut de rezervaþie speologicã.
S-au mai descoperit douã
peºteri cu dezvoltarea 10 ºi
12 m.
Zona Varai
S-a început recartarea Peºterii de la Varai. În zonã s-a
derocat într-un izbuc care
devine impenetrabil dupã
5 m. S-au descoperit cîteva
peºteri de tracþiune gravitaþionalã care sunt în lucru.
Zona Buciumi
În iulie 2000 s-au recartat 3
avene de tracþiune gravitaSPEOMOND  5  2000

þionalã (Avenul nr 1, 2, 3 din
Vîrful lui Indrion) dezvoltate în calcare ºi tufuri badeniene cu dezvoltãri de 11,5;
40,5; ºi 50,1 metri ºi denivelãri de -4; -13,5 ºi -15,8
metri. S-a descoperit o nouã
peºterã cu dezvoltarea de
48 m ºi denivelarea de -3,5;
+7,8 m ºi se numeºte Peºtera
cu Sãritori din Vîrful lui Indrion.
Informaþii primite de la:

Paul
Tudor
Cãlin
Jozsef
Szabolcs
Tibor
Train
Jozsef
Traian
Dan

DAMM
MARIN
POP
ZIH
SZUCS
LÁZÁR
BOSDOC
DEZSO
MIGHIRAª
PITIC

Speologia, aceastã activitate
a sporturilor montane  fãrã
spectatori, fãrã luminã, departe de vuietul vieþii cotidiene  rãmâne un mister
pentru marea majoritate a
societãþii.
Cã speologia a fost prezentã
în plutonul care a þinut mereu
pasul cu integrarea în structurile europene este un fapt
greu de minimalizat. Cu pasiune ºi ambiþie, speologii
români au ºtiut întotdeauna
sã prezinte România la adevãrata ei valoare.
Începutã timid în 1990, colaborarea cu structurile europene similare s-a transformat
în decursul anilor în proiecte
ºi programe comune de o
anvergurã din ce în ce mai
mare.
Urmând aceste principii, sistemul de învãþãmânt speologic românesc a reuºit ca, în
câþiva ani, sã ajungã la nivelul standardelor europene ºi
chiar sã fie cap de afiº în
unele domenii. ªcoala Românã de Speologie este azi
apreciatã la nivel european

în toate acþiunile ºi activitãþile întreprinse.
Ca o recunoaºtere în acest
sens, la Reuniunea Comisiei
de Învãþãmânt a Uniunii Internaþionale de Speologie
care s-a þinut la Madrid în
1998, s-a stabilit ca urmãtoarea reuniune de acest fel
sã se desfãºoare în România
în anul 2000. Ea beneficiazã
de un larg sprijin din partea
Ministerului Tineretului ºi
Sportului prin DJTS Cluj.
Conferinþa Internaþionalã
pentru Învãþãmântul Speologic sub egida UIS, MTS ºi
FRS va avea loc la Stâna de
Vale în perioada 8-14 septembrie ºi va preceda seria de
manifestãri cu caracter speologic: Seminarul Life România, Congresul Naþional de Speologie ediþia a VIa, Conferinþa pentru protecþia
peºterilor, Concursul Speosport 2000.
Sintetizând aceste fapte,
putem afirma cã România
prin miºcarea speologicã a
fãcut deja pasul spre integrarea în structurile europene.

ISER 80 de ani

Anul acesta se împlinesc 80
de ani de cînd savantul
Emil Racoviþã a înfiinþat la
Cluj primul institut de speologie din lume, institut ce
astãzi îi poartã numele.
Odatã cu fondarea institutului, la 26 aprilie 1920, eminentul om de ºtiinþã, întemeietorul biospeologiei, a
deschis o nouã filã în înfãptuirile ºtiinþei româneºti.
În Institutul de Speologie
Emil Racoviþã (ISER) sau desfãºurat importante
cercetãri, la început în domeniul speologiei, cu participarea unor personalitãþi
de marcã, cum ar fi francezul René Jeannel  director adjunct al institutului de

odinioarã  sau elveþianul
Pierre-Alfred Chappuis,
care în 1922 a acceptat
funcþia de subdirector ºi
cãruia i se datoreazã supravieþuirea institutului în anii
celui de-al doilea rãzboi
mondial.
Astãzi ISER funcþioneazã
în douã sedii, la Bucureºti
ºi Cluj, iar cercetãrile, cu
rezultate recunoscute mondial, s-au diversificat în
foarte multe domenii, datorate profesionalismului personalului care, în ciuda
condiþiilor deloc uºoare din
România, îºi dedicã viaþa
cu pasiune ºtiinþei.
Din partea speologilor amatori: La Mulþi Ani!
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Lucian BUªU
Gan Bei China

În curs de apariþie.
Gan Bei China este o carte de
cãlãtorie ºi nu numai. Prin
expediþia din primãvara anului 1996, pentru prima datã
în istoria explorãrii speologice s-a oferit României ocazia
de a cerceta din punct de vedere endo- ºi exocarstic unele din cele mai sãlbatice ºi
mai îndepãrtate þinuturi din
carstul tropical chinez aflate
în sudul extrem al þãrii.
Speologii români au avut
ºansa de a intra în contact cu
cele mai vechi populaþii asiatice (Bouy, Yi, Miao, Longar) fiind primii albi pe care
localnicii i-au putut vedea.
Pe lângã explorarea unor importante peºteri ºi râuri subterane, expediþia a însemnat
ºi confruntarea cu speologi
sosiþi din toate colþurile lumii
într-un concurs de tehnicã
speologicã modernã. Întrecerea a avut loc pe cel mai înalt
pod natural din lume (140 m)
ºi s-a încheiat cu victoria
echipei române care a cucerit locurile I ºi II.
Cartea nu surprinde doar
momentele acestei exotice
aventuri. Ea doreºte sã ofere
o imagine fidelã a ceea ce
înseamnã viaþa speologului,
cu riscurile, sacrificiile ºi
satisfacþiile acestei pasiuni
unice.

Bogdan TOMUª (Dan
PLEªA, Radu BREBAN,
Marinaº BAICOANÃ)
Complexul carstic
Cioclovina

56 p. + 1 planºã, ed. C.S.
Proteus, Hunedoara 1999.
Rãsfoind monografia editatã
de cãtre speologii hunedoreni,
adepþii speologiei explorative
vor fi cu siguranþã încântaþi.
La finele anilor 90 Proteus
Hunedoara oferã cititorilor un
material compact, dedicat în
exclusivitate zonei carstice
Ciclovina. În accepþiunea clubului editor peºtera a rãmas
peºterã, chiar dacã are 5 m
sau 5 km dezvoltare, iar sportul numai un mijloc de a o cunoaºte ºi a o înþelege.
Revista este caracterizatã de o
concentraþie informaþionalã
remarcabilã. În urma prezentãrii telegrafice a istoricului
explorãrilor speologice, al cadrului natural ºi al exasperant
de detaliatei climatologii,
sunt descrise sumar 68 de
cavitãþi naturale, majoritatea
însoþite de ridicãrile topografice la zi.
Din pãcate însã, paternitatea
informaþiilor de specialitate
precum ºi al unor materiale
cartografice, în absenþa oricãrei referinþe bibliografice,
rãmâne incertã, lezând adesea
drepturile de autor. Iar în cazul de faþã, proverbiala scuzã
a timpului scurt avut la dispoziþie nu mai poate fi invocatã...

JASKINIE, nr.14-18
(1999-2000), Krakow,
Poland.

Prezentarea ultimelor numere ale revistei trimestriale a
speologilor polonezi în paginile Speomondului nu este
întâmplãtoare. Colaborarea
diferitelor cluburi din þarã cu
unele grupãri poloneze, dintre care se remarcã Lam40

prenstopheniºtii de la KKTJ
Cracovia, nu poate sã rãmânã fãrã consemnare scrisã.
Iar faptul cã România este,
datoritã numeroaselor materiale publicate, una dintre
cele mai mediatizate þãri din
revista Jaskinie, nu poate decât sã ne bucure.
În ultimele 5 numere ale revistei au apãrut materiale
despre Hoanca Urzicarului
(vezi ºi Speomond nr.4), Piatra Altarului (articol semnat
de H. Câmpean - Politehnica
Cluj), salinele Turda ºi Slãnic, expediþia Banat 99
etc. Fotografiile reproduse la
standarde calitative mondiale, realizate printre alþii de
S. Kotarba ºi D. Bartoszewski, ilustreazã lucrãrile, dar
sunt prezente ºi sub forma
unor pagini de autor. Rãsfoind paginile revistei vom
avea prilejul sã ne delectãm
cu imagini din Altar (coperta
1!), Valea Rea, Ciur Ponor,
Potriva, Comarnic, Liliecilor-Cheile Caraºului etc.,
dar ºi din giganþii mondiali ai
carstului. ªi nu este vorba de
materiale preluate de la alte
reviste sau de pe Internet.
Remarcabile sunt în acest
sens descrierile unor avene
recent descoperite în Austria,
Spania, Slovenia ºi Italia sau
ale unor peºteri din Mongolia, Borneo sau Insulele Paºtelui.
Materialele dedicate carstului polonez oferã o notã de
inedit prin lucrãrile consacrate pseudocarstului dezvoltat
pe nisipurile ºi pietriºurile
pleistocene, parþial cimentate, din Câmpia Poloniei.

Karst Studies and Problems: 2000 and Beyond,
Proceedings of the joint
meeting of Friends of
Karst, Theoretical and
Applied Karstology and
IGCP 448, editori: B. P.
Onac ºi T. Tãmaº

196+1p, July 14-22, 2000, ed.
Presa Universitarã Clujeanã,
Cluj-Napoca, România.

Volumul editat cu ocazia
conferinþei mondiale de geoºi biospeologie desfãºuratã
recent la Cluj, oferã cititorilor, în urma cuvintelor înainte semnate de Bogdan P.
ONAC ºi Daoxian YUAN,
rezumatele extinse ale lucrãrilor susþinute la aceastã prestigioasã manifestare.
Doar o simplã parcurgere a
cuprinsului ne poate oferi o
imagine asupra conþinutului
acestui veritabil Best of
Karst. Cei interesaþi vor putea citi despre toate: de la Lechuguilla la Movile, trecând
prin Canada, Bahamas, Mallorca, Okinava, Egipt, Israel,
Elveþia, Norvegia ºi multe altele. Lista autorilor este la fel
de impresionantã: Ford, Frumkin, Kearns, Lauritzen,
Mylroie, White ca sã amintim doar câþiva dintre strãini.

Bogdan P. ONAC, Geologia regiunilor carstice,

399 p. ed. Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 2000.
Apariþia tratatului de carstologie semnat de cãtre domnul Conf. Univ. Bogdan P.
ONAC este un eveniment de
primã mãrime pentru speologia româneascã ºi cea mondialã. Cartea are la bazã o
vastã documentare ºi o activitate de teren pe mãsurã,
desfãºuratã de cãtre autor în
multe dintre regiunile carstice reprezentative ale Terrei.
Lucrarea este remarcabilã
datoritã caracterului multidisciplinar ºi al modernitãþii
sale. Carstul este privit prin
prisma geoºtiinþelor într-un
mod global, de la aspectele
legate de rocile carstificabile
la hidrogeologie ºi speogenezã pânã la protecþia carstului ºi adresele speologice de
pe Internet.
Geologia regiunilor carstice
este o carte scrisã pentru Mileniul III. Un adevãrat ghid
al carstului, care cu siguranþã
va provoca multe ore de meditaþie, celor dornici sã aprofundeze subiectul.
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