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Tudor MARIN • „Focul Viu” Bucureºti, Phillipe BENCE • „Explos” Ariège
Invitaþia. Context. Echipa.
Expediþia „Papou 2005” a fost organizatã de Asociaþia Explos ºi s-a desfãºurat
sub patronajul Federaþiei Franceze de
Speologie având statut de expediþie
naþionalã. Din partea Asociaþiei Explos:
Philippe Bence ºi Florence Guillot s-au
ocupat de cea mai mare parte a problemelor organizatorice, dintre care cea mai
importantã a fost alcãtuirea unei echipe.
Prima reuniune cu cei interesaþi a avut
loc în aprilie 2003, imediat dupã întoarcerea din altã expediþie: „Papou 2003”.
Cu toate cã organizarea a durat aproape
2 ani, echipa a suferit foarte multe
schimbãri. Peste 50 de persoane au
figurat pe listele pentru Papou 2005, dar
din diverse motive nu au rãmas în final
decât 21 de speologi.
De ce este atât de greu sã ai o echipã? În primul rând participanþii trebuie
sã aibã timp liber, adicã în medie 2 luni.
Trebuie sã aibã bani, suma necesarã este
între 5.000 ºi 7.000 € pentru o persoanã.
Trebuie sã aibã o sãnãtate perfectã ºi nu
în ultimul rând un bun nivel tehnic în

speologie, experienþã în astfel de activitãþi ºi o disponibilitate fizicã ºi mai
ales psihicã.
Având toate aceste probleme cu
echipa care se schimba foarte des,
responsabilii expediþiei au hotãrât sã
invite câte o persoanã ºi din alte þãri cu
care existau relaþii anterioare în domeniul speologiei.
Invitaþia pe care am primit-o de la
Philippe Bence m-a onorat ºi am fãcut
toate eforturile pentru a putea participa.
O astfel de oportunitate poate nu þi se
oferã decât o datã în viaþã, deci trebuie
sã profiþi de ea. ªtiam ce este în Papua
din povestiri, citisem cãrþile celor care
au fost acolo ºi rapoartele de expediþie
depuse la federaþie. Unul din paradisurile speologice de pe glob este Papua
Noua Guinee! Acum îmi dau seama de
ce orice speolog îºi doreºte sã ajungã
acolo.
Participanþii la expediþie au fost:
Judicaël Arnaud, Jacques Bast, Philippe
Bence, Bertrand Blanchet, Sébastien
Delmas, Marc Faverjon, Fabrice Fillols,

Barnabé Fourgous, Tristan Godet, Olivier
Guérard, Flo Guillot, Jean Héraud, JeanMarc Honiat, Tudor Marin, Laurent
Mestre, Yoann Rocco, Lionel Ruiz,
Yannis Rung, Raphi Sauzéat, Marie
Viaggi, Anne-Lise Widmer.

De ce Papou 2005?
În urma unor prospecþiuni realizate
de cãtre speologii francezi în anul 2000,
în zona Vãii Bairaman din Masivul
Nakanai, au fost organizate 2 expediþii
(în anii 2002 ºi 2003).
Deoarece în cursul expediþiei din
anul 2003 au fost identificate mai multe
obiective care nu au putut fi abordate
atunci, a apãrut nevoia organizãrii
acestei noi expediþii, de data aceasta
internaþionalã, o expediþie cu obiective
ºtiinþifice multidisciplinare.
Un alt motiv a fost ºi acela de a pune
bazele colaborãrii cu ultimul sat izolat
din junglã, satul Maito. Pentru localnicii
acestui sat s-a realizat un proiect de
captare ºi amenajare a unei surse de apã
potabilã.
Proiectul „Papua 2005” a apãrut ºi
ca urmare a faptului cã zona reprezintã,
încã, unul din puþinele locuri din lume
care a fost explorat, dar nu îndeajuns,
pentru a fi cunoscutã în totalitate din
punct de vedere geografic, geologic,
hidrogeologic, etnografic, cultural,
medical ºi mai ales speologic.

Cadru natural
Masivul Nakanai situat în Insula Noua
Britanie din Papua Noua Guinee este un
vis pentru speologii din lumea întreagã.
Aici se aflã un teren explorativ care nu
este accesibil decât câtorva speologi
care se încumetã sã ajungã în aceste
meleaguri total izolate. Masivul Nakanai
are o suprafaþã de 5500 kmp ºi este situat
în centru Insulei Noua Britanie. Cel mai
înalt vârf are altitudinea 2185 m. Toatã
zona carsticã este acoperitã de jungla
ecuatorialã aflatã încã în stare primarã,
2
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Context geografic ºi geologic

aproape nelocuitã ºi absolut virginã din
punct de vedere al explorãrilor.

Papua Noua Guinee. Date
istorice.
Insula Noua Guinee a fost populatã de
acum aproximativ 25.000 de ani de
popoare melaneziene. Primul european
care a descoperit insula a fost navigatorul portughez Antonio d’Abreu în anul
1511. Jorge de Menezes a fost primul
explorator care a acostat pe insulã în
anul 1526. Spaniolii revendicã insula în
1546 ºi o denumesc Novo Guinea,
deoarece cred cã localnicii care o populeazã sunt la fel cu cei din Africa de Vest
(Guineea Ecuatorialã, Guineea Bissau ºi
Guineea).
Începând cu secolul al XVIII-lea
britanicii revendicã insula, dar apoi
olandezii o cuceresc în 1828. Compania
olandezã a indiilor orientale ia în stãpânire jumãtatea vesticã a Insulei Noua
Guinee (care acum este teritoriu Indonezian). Restul teritoriilor nestãpânite de
olandezi sau englezi sunt anexate de
germani în anul 1884 sub numele KaiserWilhems-Land (mare parte a statului
Papua Noua Guinee de azi). Germana
devine limbã oficialã.
Începând cu 1883 guvernul australian începe sã ocupe teritorii în zona de
sud-est a insulei impunând limba englezã ca limbã oficialã. În 1914 trupele
australiene ocupã tot teritoriul german.
La sfârºitul Primului Rãzboi Mondial,
insula devine „Teritoriul Noua Guinee”
ºi se aflã sub mandat australian cu
supervizarea Societãþii Naþiunilor.
Începând cu anul 1931 se face creºtinarea populaþiilor din tot mai multe zone.
Între 1942 ºi 1945 aproape tot Arhipelagul Papua Noua Guinee este stãpânit de japonezi.
Dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial arhipelagul rãmâne sub tutela
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Papua Noua Guinee se situeazã între
141° ºi 160° longitudine esticã ºi 1° ºi
12° latitudine sudicã. Este formatã dintro insulã principalã ºi o puzderie de
insule de diferite mãrimi. Statul Papua
Noua Guinee deþine partea esticã a
insulei Noua Guinee, a doua insulã ca
mãrime pe glob dupã Groenlanda.
Partea vestica a insulei Noua Guinee
este provincia indonezianã Irian Java
(Noua Guinee Olandezã).
Insula centralã Noua Guinee are în
total o suprafaþã de 868.000 kmp din care
461.691 kmp reprezintã Papua Noua
Guinee. În afarã de insula principalã
existã peste 600 de insule rãspândite la
est ºi nord de insula principalã. Dintre
aceste insule se pot aminti: Arhipelagul
Bismark cu Insula Noua Britanie, Noua
Irlandã ºi Manus, partea de nord a
insulelor Solomon cu Bougainville ºi
Buka, Arhipelagul Louisiade, Insulele
Trobiand ºi Entrecasteaux.
Caracteristica dominantã a insulei
principale este un complex de lanþuri
muntoase înalte, cu înãlþimi medii de
3000 m, cu vãi alpine ºi multe platouri.
Cel mai mare vârf este Mont Wilhelm de
4706 m.

Capitala se afla la Port Moresby ce
are 200.000 de locuitori. Populaþia
actualã este estimatã la 5,2 milioane de
locuitori. Densitatea medie a populaþiei
(11 locuitori/kmp) este micã comparativ
cu cea a þãrilor din jur.
Locuitorii din Papua prezintã o mare
diversitate atât din punct al fizionomiei
cât ºi al culturilor pe care le reprezintã.
Totuºi ei se considerã ca fãcând parte
din familia melanezianã. În Papua se
vorbesc peste 800 de limbi ºi dialecte.
Limba oficialã este engleza dar se mai
vorbesc ºi Pidgin ºi Motu.
Climatul este ecuatorial-tropical.
Ora oficialã este cu 8 ore înainte de ora
de iarnã a României.
Noua Britanie este cea mai mare
insulã din Arhipelagul Bismark, aflatã la
N-E insulei Noua Guinee. Cel mai
important oraº este Kokopo (vechea
capitalã a fost oraºul Rabaul), cu 25.000
de locuitori. Insula are ºi un golf mare:
Kimbe Bay, situat în zona centralã a
coastei nordice. Vechea capitalã Rabaul
a fost distrusã în 1994 de erupþia Vulcanului Tavurvur. Astãzi capitala s-a mutat
20 km mai la sud în oraºul Kokopo.

Animale
Papua se aflã în primele 5 þãri din punct
de vedere al biodiversitãþii: 21.000 de
specii de plante mari, 242 specii de
mamifere ºi 762 de specii de pãsãri. Este
þara cu cele mai multe specii endemice,
datoritã aºezãrii sale, departe de alte
þinuturi populate cu alte specii.

Explos-Papou 2005

Explos-Papou 2005

Australiei ºi sub supraveghere ONU.
Olanda abandoneazã partea de vest a
Insulei Noua Guinee care intrã în administrarea Indoneziei.
Pe data de 6 septembrie 1975 se
proclamã independenþa statului Papua
Noua Guinee.
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Insula este gazda numeroaselor specii de marsupiale incluzând bandicoot
(ºobolan de Malabar), sugar glider
(planor al trestiei de zahãr), cuscuºi,
oposum ºi wallabie. Mai existã porci
sãlbatici, ºerpi, ºopârle ºi nu în ultimul
rând crocodili de Noua Guinee (crocodili de apã sãratã – printre cele mai mari
exemplare capturate în lume, ajung la o
tonã greutate ºi 8 m lungime). În vestul
insulei se gãsesc 28 de specii de lilieci,
majoritatea consumând fructe.

Pãsãri ºi insecte
Pãdurile tropicale din Noua Britanie
sunt gazdã pentru 193 de specii de
fluturi dintre care se poate aminti cea
mai mare molie (molia femelã Hercules
are o anvergurã a aripilor de 9,3 cm).
Cele mai multe specii de fluturi din lume
se gãsesc aici. Peste 700 de specii de
pãsãri zboarã peste insulã, printre care ºi
celebra pasãre a paradisului, precum ºi
tucanul.

Corali
Golful Kimbe Bay deþine mai mult de
60% din speciile de corali din întregul
bazin Indo-Pacific.

Peºti
În 1994 cercetãtorii au amintit cã în
Kimbe Bay se aflã peste 860 de specii de
peºti de recif, depãºind diversitatea
Insulelor Hawai ºi a întregului Arhipelag
Caraibian. Kimbe Bay este gazda ºi a
celui mai mic cãluþ de mare din lume:
cãluþul de mare pygmy (Hippocampus
bargibanti) de ¾ inch.

Geologia Insulei Noua Britanie
Structura reliefului este rezultatul comprimãrii între placa continentalã australianã ºi placa oceanicã a Pacificului.
Acest contact între plãci a creat în Eocen
un lanþ vulcanic în zona de sud a insulei
prin ridicarea lavei submarine.
În Pleistocen un alt lanþ vulcanic s-a
format mai spre nord, caracterizat de
mari vulcani activi care acum reprezintã
nord-vestul Insulei Noua Britanie.
Zonele calcaroase foarte carstificate
în prezent au rezultat în urma unei sedimentãri de platformã sau de bordurã-deplatformã în Oligo-miocen. Începând cu
sfârºitul Miocenului ºi Plio-quaternar
aceste calare au fost ridicate din cauza
miºcãrii plãcilor tectonice.
Cercetãrile fãcute de Richard Maire
ºi apoi Philippe Audra au arãtat cã
valoarea estimatã a dizolvãrii specifice
4

este de aproximativ 300 mc/kmp/an,
luând în considerare precipitaþiile dintrun sat de pe malul mãrii. În munþi
cantitatea de precipitaþii se multiplicã cu
un factor de 2,57. Astfel avem una dintre
cele mai mari valori cunoscute la ora
actualã în lume. Mai mult, aceste valori
nu þin cont de eroziunea mecanicã ºi de
transportul particulelor în suspensie.
Aceastã valoare este unul din principalii
factori care explicã amploarea ºi rapiditatea de dezvoltare a carstului din
Masivul Nakanai.
Acest masiv este alcãtuit din calcare
formate în Miocenul inferior ºi mediu de
tip bioclastic (cu urme coraliene ºi de
diverse alge) cu sedimentare de platformã.
Porozitatea acestor calcare ajunge la
22%, ceea ce face dificilã plantarea
amarajelor de diverse tipuri: spituri,
gujoane, broche-uri pentru echipãrile de
TSA.

Vulcanii
Insula Noua Britanie face parte din zona
cea mai activã din punct de vedere
seismic a planetei: Centura de foc a
Pacificului. Aici se concentreazã între 5
ºi 10% din activitatea seismicã mondialã. Practic în fiecare zi sunt câteva zeci
de cutremure dintre care doar cele care
depãºesc gradul IV sunt simþite. În
timpul expediþiei cel mai mare cutremur
a avut 5,2 grade ºi nu a produs pagube
materiale.
Vulcanul Tavurvur
În cãldarea Rabaul se aflã Vulcanul
Tavurvur situat în nordul insulei Noua
Britanie. Vulcanul a avut erupþii devas-

tatoare în anii 1878, 1937 ºi 1994.
Cãldarea Rabaul se aflã la joncþiunea a
trei plãci tectonice. La sud de Rabaul
este placa mãrii Solomon ce suferã o
subducþie sub placa Bismark. În spre est
este placã oceanicã a Pacificului. Arcul
vulcanic Noua Guinee - Noua Britanie
începe la vest de Maram, coasta de nord
a insulei Papua Noua Guinee ºi se
terminã la nord de Rabaul. Doar sectorul
Noua Britanie din acest arc are caracteristicile clasice ale unui arc insular: un
ºanþ submarin adânc în sud, o zonã
seismicã înclinatã ce merge spre nord ºi
un ºir de vulcani pe marginea insulei,
opusã ºanþului.
Geologia zonei ce înconjoarã cãldarea Rabaul este tipicã arcurilor vulcanice
tinere din Pacific. Datoritã poziþiei sale
neobiºnuite, oraºul Rabaul este vulnerabil la oricare din urmãtoarele pericole:
explozii ºi curgeri piroclastice, gaze
otrãvitoare, seisme vulcanice, tsunami,
ploi de noroi etc. În timpul multor
erupþii vulcanice sunt aruncate în aer de
explozii sau sunt împinse în sus odatã cu
coloana de erupþie, fragmente de roci
sau lavã. Acestea sunt de origine piroclasticã ºi formeazã un depozit piroclast
când ajung pe pãmânt. Aceste fragmente
numite ºi „tephra” constau din: materiale litice dense, cristale, zgurã vulcanicã,
piatra ponce sau orice combinaþie de
mai sus cu dimensiuni de la 2-6 mm
pânã la 64 mm în blocuri ºi bombe.
Cãderile de tephra la erupþia din 1937 au
fost responsabile de numãrul mare de
morþi din imediata apropiere a vulcanului. În 1937, locuitorii de pe o razã de
2-3 km, nu au avut nici o ºansã de scãSPEOMOND • 11 • 2006
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pare deoarece vitezele de dezvoltare a
erupþiei ºi de cãdere a tephra au fost
foarte mari. În 1994, cãderea de cenuºã
fierbinte a deteriorat clãdirile ºi a distrus
copacii din oraºul Rabaul. Toate clãdirile din imediata apropiere a vulcanului
s-au distrus în doar o orã printr-o combinaþie de curgeri piroclastice ºi cãderi de
cenuºã. Clãdirile de pânã la 8 km distanþã au fost afectate serios. Adâncimea
cenuºii fierbinþi care a ars oraºul Rabaul
în 1994 a fost de 75 cm.
Dupã dezastrul din 1994, capitala
Insulei Noua Britanie s-a mutat 20 km
mai la sud în noul oraº Kokopo, unde
este acum centrul administrativ ºi noul
aeroport „Tokua”.

Acþiuni similare în Papua Noua
Guinee
Între 1978 ºi 2004 s-au desfãºurat 15
expediþii speologice în Papua. Participanþii au fost: australieni, englezi,
francezi, spanioli, elveþieni ºi polonezi.
Aproape 100 km de galerii de peºterã au
fost exploraþi în premierã în 30 de ani.
Cu toate acestea nu a fost exploratã
decât o micã parte din acest teritoriu
fabulos. Cea mai importantã cavitate din
zonã este Avenul Muruck, ce are o
denivelare de -1178 m, fiind cea mai
adâncã peºterã din emisfera sudicã.
În anul 2000 o echipã francezã a
plecat într-o expediþie de recunoaºtere.
Realizând mai multe zboruri cu elicopterul ºi studiind hãrþile zonei ºi
aerofotogramele s-a descoperit cã Valea
Bairaman ascunde încã foarte multe
pentru speologi. Au fost vãzute pentru
prima datã chei foarte înguste cu pereþi
de peste 1000 m, resurgenþe foarte
puternice ºi platouri carstice enorme pe
ambele pãrþi ale Vãii Bairaman. Astfel
s-a confirmat interesul pentru aceastã
zonã încã neexploratã. Dar pentru a
ajunge aici trebuie trecute multe dificultãþi deoarece zona nu a fost cãlcatã de
oameni. Masivul Bairaman este sãlbatic
ºi foarte departe de orice aºezare omeneascã. Ultimul sat izolat din junglã este
Maito care ºi el se aflã la 8 ore de mers
de pe malul mãrii. Dupã mai multe
discuþii cu localnicii a fost obþinut acordul verbal de a le cãlca teritoriile. În anul
2000 localnicii din Maito nu cunoºteau
Masivul Bairaman ºi nici nu existau
poteci care sã urce spre platou.
În 2002 ºi 2003 s-au desfãºurat douã
expediþii speologice franceze în zona
respectivã, care au fost încununate de
succes. Aproximativ 14 km de galerii
SPEOMOND • 11 • 2006

explorate ºi multe alte perspective se
deschideau chiar la plecarea din martie
2003.

Meteo. Climã. Riscuri ºi maladii
tropicale
Clima este umedã în general iar numele
sezonului secetos nu rãmâne decât un
nume, neavând nici o legãturã cu realitatea. Practic aici plouã aproape în
fiecare dupã-amiazã, iar o datã la douã,
trei zile este înregistratã o ploaie torenþialã ce poate ajunge la un debit de
150 mm/mp. De obicei, dacã cerul este
acoperit dimineaþa, riscul de ploaie este
scãzut pentru dupã-amiazã. Dar datoritã
aºezãrii insulei Noua Britanie între
Marea Bismark ºi Marea Salomon, curenþii de aer circulã foarte repede, astfel
cã aici nu poþi spune niciodatã ceva
sigur în materie de vreme.
Totuºi dupã câteva zile fãrã ploaie se
poate spune cã vegetaþia ºi solul pot
absoarbe mai bine efectele unei ploi mai
importante. Acest lucru constituie un
avantaj pentru echipele care se aflã în
peºterã.
Viitura este aici cel mai mare risc ºi
trebuie avut foarte mare grijã deoarece
nu se poate beneficia de o prognozã
meteo. Singurul ajutor poate fi un
barometru de la ceas.
Dacã totuºi este viiturã aceasta este
foarte puternicã ºi are un timp de tranzit
foarte scurt mai ales în zonele verticale.
Cu cât ne apropiem de sifoane cu atât
tranzitul dureazã mai mult, ajungând în
anumite peºteri ºi la 2 sãptãmâni. Nivelul de umplere identificat este foarte
mare, ceea ce denotã o cantitate mare de
precipitaþii.
Cea mai bunã strategie de explorare
pentru peºterile expuse la viiturã, este sã
intri în subteran la ora 20.00, pe o vreme
seninã ºi sã ieºi afarã pânã la ora 10.00
dimineaþa.
Temperaturile sunt foarte mari în
sezonul secetos. La malul mãrii se
ajunge frecvent la 40°C la umbrã ziua ºi
30°C noaptea. În munþi este un pic mai
„rece”, adicã noaptea sunt 20-23° iar
ziua se poate ajunge la 30-32°C. La
aceastã cãldurã se adaugã ºi umezeala
care este de aproape 100%. Toate aceste
condiþii mi s-au pãrut dificil de suportat
ºi au reprezentat pentru mine una dintre
problemele peste care a trebuit sã trec.
Perioada mea de adaptare la condiþiile
climatice a fost de o sãptãmânã. Practic
în aceste condiþii este greu sã stai, nu
mai vorbesc de a face un efort intens.

Deoarece ne aflãm foarte aproape de
ecuator (zona de explorare a fost situatã
la aproximativ 4° latitudine sudicã)
soarele este foarte puternic, iar riscul de
insolaþie, oftalmie ºi arsuri pe piele este
foarte mare. Razele soarelui cad aproape
perpendicular pe Pãmânt, astfel cã dacã
15 minute umbli neprotejat poþi face
arsuri pe piele care se vindecã în 3-4
sãptãmâni. La fel am pãþit ºi eu care
chiar în prima zi la Palmalmal nu am
ascultat sfaturile celorlalþi alegându-mã
cu arsuri pe ceafã ºi frunte.
Purtarea ochelarilor de soare între
ora 10.00 ºi ora 16.00 este neapãrat
necesarã pentru a te proteja de oftalmie.

Boli tropicale
Malaria
Este cea mai periculoasã boalã tropicalã
cunoscutã pânã în prezent, care poate fi
contactatã în Papua. Este o boalã parazitarã întâlnitã în multe zone din lume ºi
este parþial mortalã dacã nu este tratatã
la timp ºi cum trebuie. Anual peste 1
milion de oameni mor de malarie pe tot
globul! Malaria omoarã un copil african
la fiecare 30 de secunde!
Anual peste 10.000 de turiºti care
cãlãtoresc în zonele expuse se îmbolnãvesc de malarie.
Cauza bolii este un parazit monocelular numit plasmodium care este
transmis de la o persoanã la alta prin
intermediul ciupiturilor femelei de þânþar anofel. Perioada în care þânþarul
ciupeºte este între apusul ºi rãsãritul
soarelui.
Existã 4 tipuri de viruºi: Plasmodium
vivax, P. malariae, P. ovale ºi P. falciparum. Dintre aceºtia Plasmodium
falciparum poate provoca moartea dacã
nu este tratat la timp ºi cu un tratament
adecvat stãrii în care se aflã bolnavul.
Malaria este o boalã complexã care
pânã în prezent nu are un vaccin sau un
tratament universal acceptat ºi eficace
100%. Astfel fiecare dintre cei 21 care
am fost în Papua, am încercat sã ne
protejãm cât mai mult chiar dacã nu a
fost cel mai comod de fiecare datã. Cu
toate astea 2 colegi francezi s-au îmbolnãvit de malarie, fiind infectaþi cu
Plasmodium vivax. Boala a debutat la
exact 5 luni de la ieºirea din zona de
risc! Unul dintre ei a fãcut criza chiar
când se afla în România ºi numai medicamentele pe care le-am avut din Papua
l-au salvat. Practic în România eºti
condamnat la moarte dacã ai o crizã de
malarie deoarece pe piaþã nu existã
5
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vã vine sã credeþi, îþi trebuie vizã pentru
Papua! Acest lucru nu mi-a fost comunicat de compania KLM care cunoºtea
aceste lucruri. Surprinderea mea a fost
totalã, când, dupã 3 ore de parlamentãri
am fost scos afarã din aeroport ºi m-am
trezit în „jungla” unui oraº de 12 milioane de locuitori Manila. Singur, în
Manila la ora 23.00, am fost imediat luat
în primire de taximetriºtii care au vãzut
în mine o potenþialã victimã. Un oraº al
tuturor posibilitãþilor ºi mai ales al
þepelor care se ascund la fiecare colþ.
Dupã mai mulþi bani cheltuiþi pe taxi ºi
pe hotel, triplu decât ar fi fost în mod
real, am reuºit dupã 2 zile sã obþin viza
mult doritã de la Consulatul statului
Papua Noua Guinee. Un mare ajutor
pentru mine a reprezentat Ambasada
României la Manila ºi în special domnul
Ambasador Radu Homescu. Aici la
ambasadã am gãsit o adevãratã familie
care mi-a ghidat paºii în acest oraº
deosebit de ceea ce suntem obiºnuiþi în
Europa. Pânã la plecare m-am aflat în
custodia Ambasadei, lucru care m-a ferit
de multe neplãceri în Manila.
Dupã obþinerea vizei am fost nevoit
sã stau o sãptãmânã în Manila deoarece
cãtre Papua nu este decât un zbor la ºapte
zile. ªi aici am avut emoþii pânã în ultima
clipã deoarece nu existau locuri ºi riscam
sã fiu redirectat prin Singapore, dar
trebuia sã mai plãtesc 650 de dolari!
ªederea mea a fost mult mai plãcutã în
ultimele zile, alãturi de românii care
trãiesc acolo, în special Dan, Traian ºi Lili
cãrora le mulþumesc pentru gãzduirea
oferitã.

Toatã aceastã sãptãmânã pierdutã în
Manila, a condus la ieºirea mea din planificarea iniþialã a expediþiei. Astfel a
trebuit sã merg singur pânã în satul
Palmalmal, deoarece colegii mei francezi
deja plecaserã în junglã aproape toþi.
Zborul cu Compania Air Niugini pe
ruta Manila - Port Moresby - Rabaul a
fost o surprizã plãcutã, datoritã confortului ºi serviciilor oferite. Ceea ce este
mai ciudat ca din tot avionul sã nu fii
decât singurul alb, iar toþi ceilalþi se uitã
la tine ºi încearcã sã te întrebe ce faci pe
acolo ºi unde mergi. În primele zile nu
cunoºteam papuaºii ºi sincer m-am
temut dupã experienþele neplãcute cu
filipinezi. Numai cã papuaºii se aflã la
polul opus ca ºi comportament.
Practic eu am zburat pe ruta Bucureºti
- Amsterdam - Manila - Port Moresby Rabaul - Palmalmal, pe un traseu ce
depãºeºte 20.000 km!

Organizarea ºi obiectivele
expediþiei
Expediþia s-a desfãºurat în perioada 11
ianuarie - 14 martie 2005. Speologii s-au
deplasat spre Papua în trei ture la o
sãptãmânã distanþã. Planificarea expediþiei a fost foarte stufoasã dar bine pusã
la punct de Phil ºi Flo.
A existat o echipã care s-a ocupat de
cumpãrãturi în Kokopo ºi Palmalmal.
Toatã mâncarea ºi lucrurile necesare
pentru tabãrã au fost cumpãrate din
Papua. Tot aceastã echipã s-a ocupat de
împachetarea tuturor cumpãrãturilor ºi
de transportul lor cu vaporul pe ruta
Kokopo-Palmalmal (aproximativ 2,5 t).
Explos-Papou 2005

medicamente pentru tratament, deoarece
boala a fost eradicatã în anii ’50!
Tratamentul preventiv pe care eu l-am
fãcut, cu LARIAM, este unul dintre cele
mai bune, dar din pãcate are foarte multe
efecte adverse, începând de la dureri de
cap ºi terminând cu halucinaþii sau
psihoze uºoare. Cel mai tare eu le-am
resimþit la întoarcerea din expediþie în
perioada de reacomodare din România.
Malaria este o boalã dificilã deoarece
este ºi greu de depistat dupã simptome.
Alte boli tropicale care pot fi contactate în Papua sunt: encefalitã, meningitã,
hepatitã A sau B, difterie, tetanos, poliomelitã. Pentru toate acestea am urmat
o schemã de vaccinare la Spitalul de
Boli Tropicale de la Bucureºti.
Problemele medicale cele mai frecvente în timpul expediþiei au fost: diaree,
conjunctivitã, iritaþii diverse ale pielii,
plãgi uºoare infectate din cauza mediului ambiant, micoze mai ales la talpa
piciorului ºi afecþiuni ale antebraþelor ºi
articulaþiilor în general. Tot tratamentul
medical a fost asigurat de cãtre Marie
Viaggi, medicul expediþiei, cãreia mulþi
dintre noi îi suntem recunoscãtori.
Toatã apa bãutã în timpul ºederii în
Papua a fost tratatã cu pastile de Aquatabs
pentru purificare ºi deparazitare.
Trei membrii ai expediþiei s-au reîntors în Franþa cu probleme medicale
care nu au putut fi diagnosticate!
Cu toate acestea, bolile nu te aºteaptã
chiar aºa peste tot. Dacã sunt respectate
anumite reguli de conduitã ºi igienã ºi
dacã ai un anumit sistem imunitar
puternic, poþi termina expediþia fãrã
probleme medicale majore.
Expediþia „Papou 2005” a fost prima
care nu a chemat elicopterul prin staþie
pentru a evacua un speolog cu o problemã medicalã deci putem spune cã am
scãpat uºor per total!

Transport. Aventuri pentru un
român „încã venit din est”
Una din aventuri este transportul pânã în
Papua. Pentru a ajunge la Palmalmal,
practic ultimul sat de la marginea junglei
a trebuit sã schimb 5 avioane într-un
timp cumulat de peste 48 de ore. Colegii
francezi au schimbat chiar 7 avioane
pentru a ajunge în Palmalmal.
Aventura mea adevãratã a început
însã pe aeroportul din Manila. Acolo am
fost blocat de autoritãþile filipineze ºi de
responsabilii de la Air Niugini, deoarece
îmi trebuia vizã ca român pentru a mã
îmbarca într-un zbor spre Papua! Dacã
6
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de asigurare intermediarã legate direct
prin ele etc.
Pentru cartare s-au folosit 3 lasermetre ºi 3 busole optice cu clinometru
încorporat cu precizie de gradul IV.
La coborârea de canion s-au folosit
3 corzi de 60 m cu diametrul de 10,5
mm ºi o coardã de rezervã de 8 mm de
60 m. Amarajele au fost fãcute cu
gujoane sau spituri în funcþie de stâncã.

Jungla
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priveliºtea din tabãrã a fost extraordinarã, depãºind 30 km în linie
dreaptã. Acest amplasament a contribuit la starea de spirit mai bunã a
speologilor, faþã de expediþiile anterioare claustrate într-un dreptunghi
defriºat în plinã junglã, fãrã nici o
perspectivã vizualã.
Dupã douã zile de organizare administrativã a taberei ºi a bivuacurilor
personale, s-a trecut la explorarea propriu-zisã. S-au echipat mai multe tabere
avansate pentru a micºora timpii pierduþi
cu marºurile de apropiere. Astfel având
un confort minimal se putea sta 2-3 zile
într-o tabãrã avansatã pentru a lucra la o
peºterã sau pentru a explora o anumitã
zonã. Dupã aceastã perioadã echipa
revenea la bazã pentru refacere.
S-au deschis aproximativ 10 km de
noi poteci în junglã.

Echipament ºi tehnici folosite
În timpul expediþiei s-au folosit materiale lejere pentru 95% din explorãri:
corzi de 9 mm, 8 mm ºi 7 mm, bucle de
dyneema, carabiniere ultrauºoare Faders
sau verigi Speedy, plãcuþe Lucky, amaraje de tip AS etc. Echipãrile s-au fãcut
în mare parte cu gujoane de 8 mm
diametru ºi lungimea de 10-12 cm.
Stânca este foarte friabilã mai ales în
primii 50 m ai unui aven fapt pentru care
e aproape imposibil de plantat spituri
sigure. Pentru plantarea gujoanelor am
avut 3 perforatoare conectate la baterii
de 12V de tip Pb-Gel de 7 Ah. Burghiele
folosite au fost numai Hilti.
Pentru escaladele artificiale s-au
folosit: perforatoare, Bara Raumer cu
scãrþe speciale de escaladã, gujoane de
8 mm dar ºi de 10 mm, plãcuþe cu bucle
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O echipã formatã din patru speologi
a plecat înainte pentru a gãsi locul
taberei de bazã ºi a defriºa un spaþiu
pentru heliport.
Alte douã echipe s-au ocupat de
discuþiile cu localnicii ºi de angajarea
celor ºase papuaºi care au stat tot timpul
cu noi în junglã. Periplul lor s-a desfãºurat în patru sate de la marginea junglei:
Bairaman, Vilapuna, Serenguna ºi
Maito.
O echipã formatã din trei speologi
francezi s-a ocupat de prospecþiunile
deasupra junglei, cu ajutorul paramotoarelor (o paraºutã propulsatã de un
motor). Cavitãþile sau dolinele vãzute
din paramotor erau salvate pe GPS,
apoi seara erau comunicate prin staþie
echipelor care plecau a doua zi pe
direcþii clare. Astfel s-a economisit
mult timp ºi efort în tãierea potecilor
din junglã.
O altã echipã a avut ca sarcinã heliportajul tuturor echipamentelor din satul
Palmalmal pânã în tabãra de bazã. Tot
bagajul colectiv ºi personal al participanþilor, care a ajuns în final la 3 tone,
a trebuit cântãrit ºi organizat pentru a fi
urcat de elicopter. Din aceastã echipã am
fãcut ºi eu parte. Tot noi am realizat un
zbor de prospecþiune în amonte, pânã la
izvoarele Vãii Bairaman pentru a repera
obiective pentru expediþia noastrã sau
alte expediþii viitoare.
Coordonarea pe teren ºi în timp a
fost excelentã (mai ales cu ajutorul
staþiilor radio) astfel încât pe data de 1
februarie 2005 toþi speologii erau în
tabãra de bazã. Aceasta a fost situatã pe
o creastã îngustã, la altitudinea de 1220
m, deasupra unui abrupt din Marele
Circ al Vãii Bairaman. Deschiderea ºi

Jungla este unul din factorii care deosebeºte o expediþie în Papua de orice alt fel
de explorare speologicã. Prima încercare este aventura de a ajunge la gura
unei peºterii. Parcursul prin junglã este
impresionant. Tot ceea ce citeºti sau
vizionezi înainte de a ajunge acolo nu se
comparã cu realitatea. Jungla este o
pãdure în stare primarã, nealteratã de
prezenþa omului sau a altor factori
poluatori. Ultimul sat din junglã este
Maito care se aflã la o altitudine de
600 m. De aici trebuie sã mergi 2-3 zile
în continuu pentru a ajunge în zona pe
care am explorat-o. Aºa-zisa potecã nu
a existat pânã în anul 2002 când s-au
fãcut primele incursiuni în platoul de pe
partea dreaptã a Vãii Bairaman. Jungla
este o pãdure foarte deasã, plinã de
vegetaþie, care trãieºte ºi pulseazã alãturi
de tine în orice moment. Verdele sãu
crud, toate sunetele ºi aromele pe care le
rãspândeºte, vietãþile sale nocturne,
ceaþa de care este însoþitã aproape tot
timpul fac din junglã un univers unic ºi
miraculos. Unul dintre colegii francezi
spunea cã „Jungla este o experienþã
sacrã”.
Pãdurea este practic etajatã în douã
pãrþi. Existã foarte multe plante ce nu

7

Explos-Papou 2005

depãºesc 2 m înãlþime, dar care sunt
foarte dese ºi de o varietate foarte mare.
Deasupra sunt arborii seculari ce depãºesc 30 m înãlþime ºi au trunchiuri
gigantice de peste 3-4 m în diametru.
Printre aceºti arbori impunãtori existã
pâlcuri de bambuºi ºi palmieri care se
ridicã la înãlþimi mai mici.
Tot acest univers se lasã descoperit,
uneori mai greu, alteori prea uºor, dar de
fiecare datã îþi dã o lecþie pe care sigur
nu o uiþi. Insectele sunt cele mai prezente, mai ales pe frunzele pline de rouã
ale tuturor plantelor. Existã o varietate
foarte mare de fluturi ºi pãsãri dintre
care se remarcã de departe prin frumuseþe ºi semeþie: Tucanul ºi Pasãrea
Paradis. Existã 2 specii de ºerpi piton
care nu sunt veninoºi.
Solul este totdeauna umed ºi alunecos, un fel de noroi continuu pe care
aluneci în permanenþã. Niciodatã nu ºtii
dacã te poþi þine de o plantã sau nu.
Uneori se rup, alteori rezistã. Dacã se
rup riºti o cãdere care te poate accidenta
destul de grav. Dacã totuºi rezistã ºi te
poþi sprijini, atunci trebuie sã fii foarte
atent sã nu te rãneºti în palmã la contactul cu ele. Tãiatul cu maceta rezervã

Avenul Melchior Malu
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Avenul 7012

întotdeauna surprize. Uneori ne-am
trezit cu crengi care au cãzut de la 20 m
direct pe noi! Alteori bambuºii s-au rupt
dupã direcþii numai de ei ºtiute rãnindune la mânã sau la picior. O miºcare
greºitã te poate accidenta uneori fatal,
deci fãrã relaxare când se lucreazã cu
maceta! Oricum mai mult de 800-1000
m de potecã în linie dreaptã nu se pot
tãia într-o zi. ªi aºa apoi toate articulaþiile braþului suferã din cauza efortului
fãcut. În comparaþie cu ceea ce este în
junglã, potecile de la noi de pe munte
sunt adevãrate autostrãzi!
Nopþile petrecute în junglã sunt
experienþe care te marcheazã ºi ar trebui
încercate ºi de cei care au început sã taie
pãdurile tropicale în neºtire. Existã o
muzicã a junglei care se aude numai
noaptea! Toatã forfota vietãþilor din
timpul nopþii ºi liniºtirea lor treptatã
odatã cu rãsãritul soarelui, un pãianjen
gigant cu care te trezeºti pe faþã sau un
miriapod pe care-l gãseºti dimineaþã în
bocanc sunt amintiri ale junglei pe care
nimeni nu le poate uita. Acest plãmân al
planetei încã trãieºte ºi noi oamenii
trebuie sã-l protejãm!

de apã ºi este situatã într-o salã înaltã de
150 m cu un diametru de minim 100 m.
Un spaþiu enorm, un fenomen carstic
deosebit ºi niºte momente unice în viaþa
unui speolog. Pentru mine a fost cea mai
frumoasã peºterã pe care am fãcut-o în
Papua. Avalul acestui aven corespunde
cu zona amonte a avenului 7012 ºi se
terminã din pãcate cu un sifon îngust,
dar plonjabil.

Cele mai importante cavitãþi din
platou

Avenul Dom Malu
A fost descoperit spre sfârºitul expediþiei
în zona „1001 intrãri”. Explorarea sa a
condus la o denivelare de -270 ºi s-a
oprit: pe o ramurã din lipsã de timp, iar
pe cealaltã din cauza riscului crescut de
viiturã. Zona finalã este formatã din
galerii înguste întrerupte de puþuri mici,
fãrã curent de aer, tot drenajul apei
fãcându-se prin secþiuni foarte mici. Tot
în aceastã zonã a mai fost explorat un
aven de -104 m care se terminã într-un
sifon. Zona „1001 intrãri” constituie un

Avenul Melchior Malu
Avenul Melchior Malu a fost descoperit
de mine, împreunã cu Laurent Mestre ºi
Sebastian Delmas chiar în a doua zi de
prospecþiuni în junglã. Dupã mai multe
ture de explorãri ºi echipãri s-a ajuns la
o denivelare -236 m ºi dezvoltare de
1352 m. Superlativul acestui aven este
cascada Oussa care are 97 m de cãdere

Avenul 7012
Explorarea sa a fost începutã în expediþia din 2003. Atunci speologii s-au
oprit la cota -399 pe buza unui puþ din
lipsã de timp ºi de corzi. Primul aven
atacat la revenirea din 2005 a fost
„7012” dar din pãcate explorarea sa a
fost opritã de un sifon la cota -423.
Aºteptãrile speologilor au fost înºelate
de data asta. „7012” este un aven complex, frumos concreþionat, acvatic pe
alocuri, are 2 pseudosifoane, deci este
foarte expus la viiturã. A fost explorat ºi
cartat numai în timpul nopþilor. Debuteazã cu un puþ de 80 m ºi în zona finalã
a râului subteran are galerii ºi sãli de
mari dimensiuni.
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Peº tera Lali

potenþial speologic important dar nu a
putut fi exploratã în totalitate din cauza
lipsei de timp.
În timpul expediþiei au mai fost
explorate încã 40 de peºteri, dar mai
reduse ca dimensiuni sau fãrã continuãri
importante.

Peºteri explorate în Marele Circ
al Vãii Bairaman
Peºtera Lali
Cea mai mare cavitate exploratã în
Expediþia „Papou 2005” a fost peºtera
Lali. Dezvoltarea sa depãºeºte 5 km iar
denivelarea a ajuns la +270 m. În zona
finalã au fost escaladate mai multe
hornuri promiþãtoare cu curent de aer.
Explorãrile au fost oprite fie de sifoane,
fie de galerii impenetrabile care dreneazã ape din platoul de deasupra.
Pentru a ajunge la cota +254 m au fost
escaladate cu tehnici artificiale 14
cascade dintre care cea mai importantã
are 19 m.
Peºtera a fost exploratã în mai multe
ture organizate din tabãrã avansatã
Bairaman. Ea este formatã din 2 galerii
principale: o galerie fosilã superb concreþionatã, care a fost botezatã: Cristal
Land ºi o galerie activã care atinge cota
maximã de +270 m. La explorarea ºi
cartarea galeriei active am participat ºi
eu. Pot spune cã m-am simþit exact ca în
Sura Mare din România.
Debitul mediu al galeriei este de 0,5
mc/s. La ieºire apare încã un afluent
puternic de 2,5 mc/s. Parcurgerea galeriei implicã trecerea prin râul subteran,
prin cascade, intrarea completã în apã,
treceri în apnee cât ºi traversarea a 2
lacuri.
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Lali are un portal înalt de 25 m, iar
în zona de intrare are o colonie de lilieci
gigant ce se hrãnesc cu fructe. Dimensiunile aripilor desfãcute ajung la 1 m.
Pentru a intra în peºtera Lali s-a
realizat o escaladã artificialã de 35 m.
Râul subteran în zona sifonului aval are
un debit de 2mc/s.
Peºtera Rarang
Este una dintre cele mai spectaculoase
din Masivul Bairaman. Debuteazã în
mijlocul unei faleze de 800 m cu o
cascadã de 140 m. Aceastã cascadã a
fost escaladatã la artificial în trei zile,
folosind perforatoare cu acumulatori ºi
bara Raumer. Ajungerea la intrarea în
peºterã a fost unul din marile succese ale
Expediþiei „Papou 2005”. Din pãcate
peºtera se opreºte la un sifon impenetrabil la numai 250 m de intrare.
Debitul cascadei este de 0,5 mc/s.

Descoperirea surprizã: Peºtera
Marana Kepate
La terminarea expediþiei a fost descoperitã o peºterã chiar lângã satul
Palmalmal, conform indicaþiilor localnicilor. Peºtera Marana Kepate conþine
vestigii arheologice: gravuri rupestre ºi
oseminte umane. Dupã 4 zile de muncã
au fost colectate o serie de probe ºi date
importante. Primele concluzii aratã cã
peºtera a fost folositã probabil ca loc de
depozitare a mãºtilor pentru bãºtinaºi ºi
a fost un spaþiu rezervat numai bãrbaþilor. Osemintele aduc mai multe probleme decât rãspunsuri. Ele par a fi mai
recente decât picturile ºi gravurile
rupestre. Totuºi urmele de pe ele nu pot
fi explicate: s-au produs în urma unui
rãzboi, a unui ritual de sacrificare sau
sunt urme de canibalism? Poate studiile
aprofundate care se vor face pe aceste
vestigii sã poatã aduce rãspunsuri.
Oricum dupã primele estimãri par a fi
unele dintre cele mai vechi oseminte
umane gãsite în Papua Noua Guinee.
Încã o datã se demonstreazã cã peºterile
au fost locuite de oamenii primitivi ºi
pot pãstra probe care în junglã s-au
distrus de multã vreme.
Colectarea de fauna cavernicolã a
fost fãcutã în marea majoritate a peºterilor, speciile capturate fiind transmise
specialiºtilor pentru studiu.

Coborârea de canion în
premierã pe Valea Ngapaena
Împreunã cu Barnabe Fourgous ºi Tristan
Godet am realizat prima coborâre de
canion din Papua Noua Guinee, pe valea
Ngapaena. Canionul are o denivelare
totalã de 770 m iar în final are Cascada
Explos-Papou 2005
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Cascada Rarang
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Poupouli de 198 m. Aventura extraordinarã a acestei coborâri este relatatã
într-un articol separat din acest numãr al
Revistei Speomond.

Coborârea pe râul Bairaman –
aventurã 101%
La plecarea din junglã am realizat
împreunã cu Tristan coborârea râului
Bairaman din tabãra avansatã pânã la
vãrsarea în Marea Salomon. Acesta are
un debit în zona medianã de 10-15 mc/s
iar la vãrsare ajunge la 30 mc/s. Pe
maluri se vãd urmele curgerii din sezonul ploios când debitele sunt mult mai
mari. Traseul pe care l-am fãcut are
aproximativ 35 km. Râul are dificultãþi
între gradul 1 ºi gradul 3 pe o scarã
pentru caiac în ape de munte.
Prima porþiune strãbate un defileu
lung de câþiva kilometri în care pereþii
au înãlþimi de 1000 m ºi sunt total
împãduriþi. Zona de vãrsare în Marea
Salomon ajunge la un estuar lat de
câteva sute de metri.
Coborârea s-a fãcut în timp de 2 zile,
cu un bivuac de o noapte la mijloc ºi a
implicat: citirea miºcãrilor periculoase
ale apei înainte de fiecare dificultate,
lungi marºuri pe malurile râului prin
plaja de galeþi, porþiuni de înot în ape
repezi, sectoare lungi de înot în ape mai
liniºtite dar adânci cu curenþi profunzi,
traversãri de pe un mal pe altul în funcþie
de conformaþia râului, escaladarea
bolovanilor de pe maluri, sãrituri în apã
etc.
Practic am fost perfect autonomi din
toate punctele de vedere, nu am avut nici
un punct de reper în timpul coborârii, nu
am avut la noi staþie radio sau GPS ºi am
avut mâncare pentru numai 2 zile.
Coborârea nu a fost deloc uºoarã, la
sosire fiind amândoi epuizaþi de efort ºi
de alimentaþia foarte slabã din ultimele
4 zile când am rãmas singuri ºi în tabãra
avansatã. Orice problemã am fi avut pe

10

Vulcanul Tavurvur

râul Bairaman, se putea transforma întrun dezastru ºi ar fi dat planificarea
expediþiei peste cap. Cel mai repede ar
fi ajuns la noi cineva în douã zile.
Cele mai delicate momente: când am
intrat într-un contracurent care ne-a lipit
de o stâncã de unde am ieºit foarte greu
ºi când am fost surprins de o rapidã
foarte puternicã care m-a scos afarã 100
m mai jos, aproape KO, noroc cã am
avut cascã!
În timpul coborârii am identificat
mai multe resurgenþe pe ambele maluri.
Am ajuns împreunã cu Tristan la
întâlnirea din satul Bairaman cu o
întârziere de numai 30 min. Colegii
noºtri au coborât din tabãrã prin junglã.
Ce pot sã spun dupã aceastã coborâre? Cine face acest lucru trebuie sã îi
placã apa…

Bivuacul de lângã Vulcanul
Tavurvur
S-au organizat douã bivuacuri sub
cerul liber la numai 300 m de Vulcanul
Tavurvur pentru observarea, fotografierea ºi filmarea acestuia. La primul
bivuac am participat ºi eu împreunã cu

Yoann ºi Jean. În timpul dimineþii am
fãcut o incursiune pânã la baza vulcanului unde se aflau pietre încã calde
aruncate de vulcan. Mãrimea acestora
varia între 5 cm ºi 3 m în diametru!
Practic am stat 12 ore în una din cele
mai periculoase zone de pe planetã, în
apropierea unui vulcan gri, care nu
prevesteºte prin nimic o explozie catastrofalã faþã de una obiºnuitã.
La al doilea bivuac, Barnabe
Fourgous realizeazã un zbor cu paramotorul deasupra Vulcanului Tavurvur.
Tristan Godet ºi Lionel Ruiz urcã pânã
aproape de buza vulcanului. Senzaþiile
trãite în noaptea petrecutã la baza
vulcanului au fost unice: sunetul scos de
vulcan, intensitatea erupþiilor (o erupþie
puternicã în fiecare orã, o erupþie la
fiecare 5 minute), vibraþia solului ºi a
vegetaþiei înconjurãtoare etc.

Rezultatele expediþiei
Rezultate Explorative
• Explorarea ºi topografierea în premierã a peste 11 km de galerii de
peºterã.
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Explorarea unui numãr de peste 50
de peºteri ºi avene în premierã.
Explorarea celei mai mari peºteri din
Masivul Bairaman, Pestera Lali,
dezvoltare totalã 5,3 km, denivelare
plus +270 m.
Atingerea cotei de minus -423 m, în
Masivul Bairaman, în peºtera 7012.
Coborârea în premierã a celei mai
mari cascade subterane din Papua
Noua Guinee, denivelare minus -97
m, peºtera Melchior Malu.
Urcarea cascadei Rarang, (denivelare 140 m) prin tehnici de escaladã
artificialã ºi explorarea peºterii
Rarang, pe o lungime de 250 m. Escalada a durat 3 zile, lungimea totalã
a escaladei fiind de peste 300 m.
Au fost tãiate noi poteci în jungla
ecuatorialã, totalizând peste 10 km.

Rezultate ªtiinþifice
• Explorarea peºterii Marana-Kepate,
în care au fost gãsite gravuri rupestre
ºi osemintele a cel puþin doi indivizi
umani. Toate desenele ºi probele colectate se aflã în studiul specialiºtilor
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ºi dupã primele estimãri se pare cã
este vorba despre o descoperire
foarte importantã pentru istoria ºi
cultura Insulei Noua Britanie.
• A fost realizatã harta hidrogeologicã
a Masivului Bairaman, folosind
metoda colorãrii succesive a cursurilor subterane de apã ºi coroborare
a observaþiilor realizate în diverse
puncte de monitorizare.
• S-a realizat cercetarea multidisciplinarã a Masivului Bairaman.
Având în vedere complexitatea
materialul cules în aceastã expediþie, se
estimeazã cã un prim raport explorativ ºi
ºtiinþific sã fie finalizat pânã la sfârºitul
anului 2006. (Spre exemplu, Raportul
Expediþiei „Papua 2002” fost finalizat în
decembrie 2004 ºi conþine aproximativ
300 de pagini de text ºi imagini, precum
ºi 84 de hãrþi).
Rezulate Socio-Culturale
• Susþinerea financiarã a ºcolii din
satul Maito. Din fondul comun al
expediþiei, precum ºi din banii personali ai speologilor, au fost achitate

taxele necesare, furnizarea rechizitelor ºi remunerarea profesorului
pentru ca 36 de copii din satul Maito
sã poatã beneficia de educaþie pentru
prima datã, în cadrul unei ºcoli.
Ca activitate premergãtoare proiectului „Apã pentru Maito”, prevãzut a
demara în noiembrie 2006, s-au
derulat în cadrul Expediþiei Papua
2005 acþiuni de educaþie ºi pregãtire
a populaþiei locale. Proiectul va
debuta în noiembrie 2006.
Au fost realizate demersurile pentru
declararea Masivului Nakanai, arie
naturalã protejatã de maximã importanþã ºi înscrierea sa în lista de patrimoniu a Organizaþiei Naþiunilor
Unite - O.N.U.
Expediþia a avut în planul de acþiune
ºi activitãþi de susþinere a conservãrii biodiversitãþii ºi de promovare a dezvoltãrii durabile a zonei.
Astfel, au avut loc mai multe întâlniri cu autoritãþile locale, pentru
stabilirea demersurilor în vederea
declarãrii Masivului Nakanai ca
parc naþional ºi pentru evaluarea
posibilitãþilor de promovare turisticã a zonei pe scarã mai largã.
Totodatã, s-au analizat premisele
continuãrii colaborãrii pentru expediþiile viitoare.

Rezultate umanitare
• Au fost donate peste 50 kg de medicamente satelor Maito, Serenguna,
Wilapuna ºi Bairaman.
• Pe parcursul a 10 zile, medicul expediþiei a acordat tratamente gratuite
tuturor locuitorilor celor 4 sate menþionate mai sus.

Rezultate media
•
•

Au fost realizate 26 de ore de film
video la exterior ºi în peºterã.
Au fost realizate peste 7000 de
fotografii.

11

Papou 2005
Explos-Papou 2005

sponsor principal cât ºi al firmelor: Ager
Grup, Spelemat România, Alpin Expe,
The Learning Bussines, The Learning
Adventure, Trend Furniture, cãrora le
mulþumesc încã o datã pe aceastã cale cã
mi-au oferit aceastã oportunitate extraordinarã.

Epilog

Având în vedere foarte bunele relaþii
stabilite de speologii francezi în Papua
ºi mai ales în Insula Noua Britanie,
acþiunile de acest tip vor continua.
Obiectivele încã nu lipsesc în Masivul
Nakanai ºi chiar în masivul Bairaman în
zona „1001 intrãri” sau la nord de tabãra
de bazã din 2002.
Începând cu luna noiembrie 2006 va
debuta proiectul „Apã pentru Maito”.
Colegul francez Olivier Vidal va merge
în Insula Noua Britanie ºi în satul Maito
pentru a începe lucrãrile la acest proiect.
Proiectul va fi finalizat în anul 2007,
înaintea sezonului ploios.
În anul 2006 s-a desfãºurat în perioada ianuarie-martie, o expediþie de
explorare în Insula Noua Britanie,
Masivul Nakanai, zona Ora. Aceastã
expediþie a avut drept scop principal
finalizarea formalitãþilor necesare
declarãrii Masivului Nakanai drept arie
naturalã protejatã. Dupã realizarea ºi
semnarea hârtiilor necesare, acest colþ
de rai – Masivul Nakanai – va fi ferit de
agresiunea întreprinderilor chineze ºi
malaeziene de exploatare forestierã.
Pãdurea ecuatorialã se va putea dezvolta
în continuare aºa cum a fost de la
începuturi. Printre localnici se va accentua ideea de a obþine venituri din turism,
deoarece cadrul natural permite acest
lucru. Deja localnicilor li s-a explicat,
inclusiv de cãtre noi, ce înseamnã sã faci
turism, cum trebuie fãcut astfel încât sã
nu aduci nici un prejudiciu mediului
înconjurãtor ºi cum trebuie atras un
turist în aceste peisaje paradisiace.
Explorãrile din 2006 au adus peste 10
km de galerii în premierã.
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În anul 2007 este programatã expediþia „Sifoane sub Junglã”. Expediþia va
fi organizatã de cãtre Federaþia Francezã
de Speologie. Expediþia se va desfãºura
în Masivul Nakanai ºi va avea ca obiectiv principal plonjarea sifoanelor (galerii
verticale scufundate) care au oprit
explorarea în cele mai interesante
cavitãþi din masiv (în care s-au oprit
explorãrile din expediþiile anterioare).
Pentru anul 2008 se întrevede o
expediþie de explorare în zona carsticã
de lângã oraºul Rabaul-Kokopo, care
pare foarte promiþãtoare dupã aerofotogramele pe care le-am vãzut în Papua
sau în Insula Noua Irlandã.
În urma expediþiei Papua 2005 s-au
reîntãrit bunele relaþii de colaborare
între speologii francezi ºi cei români,
chiar am putea spune cã s-au stabilit noi
punþi de colaborare. În virtutea acestor
lucruri pot afirma cã sper la o viitoare
ECHIPÃ ROMÂNEASCÃ care sã participe la o expediþie de explorare speologicã în Papua Noua Guinee, în perioada 2006-2009.

Financiar

Explos-Papou 2005

Perspective

Cineva spunea cã peºterile sunt peste tot
la fel. Aproape adevãrat ºi pentru cele
din Masivul Nakanai. Pânã la urmã
dificultãþile sunt ceva relativ, iar dimensiunile ºi cifrele nu sunt decât ceva care
sã ne facã sã ne simþim mai buni decât
alþii. „Superlativele” ºi „recordurile” au
fost ºi rãmân acolo neschimbate chiar ºi
dupã ce oamenii le „descoperã”.
Papua Noua Guinee este o þarã
surprinzãtoare mai ales prin comportamentul localnicilor: totdeauna zâmbitori
ºi vorbãreþi, gata sã te ajute în orice
situaþie, gata sã împartã cu tine tot ce au,
curioºi din fire, niciodatã mânaþi de
gânduri sau sentimente ascunse faþã de
strãini. Nicãieri în lume nu am vãzut
oameni care sã râdã atât de mult ºi nu
cred cã sunt chiar cei mai fericiþi.
De departe cea mai mare surprizã
pentru mine au fost papuaºii! Totuºi
dupã 2 luni trãite acolo, încã nu îmi pot
da seama cum ne vãd ei pe noi ºi ce
gândesc despre pasiunile noastre ºi
despre toatã expoziþia de echipament ºi
materiale pe care o datã la doi-trei ani
oamenii albi o fac în Masivul Nakanai.
Ceva care vine ºi pleacã de fiecare datã,
dar ceva care nu ºtim ce urme lasã în
conºtiinþa colectivã ºi individualã.
Peisajul natural este deosebit ºi
îndreptãþeºte panoul cu care eºti întâmpinat la sosirea pe aeroport: „Bine aþi
venit în Paradis”. Da, „Paradisul” este
acolo în insule, acolo unde îºi duc viaþa
în comun aceºti oameni simpli, neafec-

Bugetul meu personal a depãºit suma de
7000 euro, aici incluzând toate cheltuielile (inclusiv cele neprevãzute din
Filipine) ºi echipamentul individual ºi
colectiv pe care o parte îl aveam înainte
de expediþie. Bugetul total al expediþiei
a depãºit suma de 100.000 euro

Sponsori
Participarea mea la Expediþia „Papou
2005” nu ar fi fost posibilã fãrã sprijinul
financiar al Federaþiei Române de
Speologie ºi al firmei S.C. Sensiblu –
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taþi de aºa-zisa civilizaþie, dar care sunt
mult mai curaþi sufleteºte decât noi. Ca
sã vã puteþi bucura ºi dvs. de acele plaje
minunate cu ape turcoaz ºi cu nisip alb,
cu palmieri ºi cu recife de corali, oamenii vor trebui cât mai repede sã înveþe sã
protejeze natura ºi sã ofere o ºansã de
dezvoltare ºi unei þãri mai mici, dar care
poate este cea mai frumoasã din lume!
Am trãit timp de 2 luni împreunã cu
speologii francezi, papuaºii ºi magnifica
junglã ecuatorialã, experienþe care m-au
marcat, m-au fãcut sã mã cunosc mai
bine ºi sã pot aprecia mai corect ceea ce
se întâmplã în jurul meu. Viaþa în junglã,
în condiþii de izolare mi-a dezvãluit noi
faþete ale personalitãþii mele ºi m-a fãcut
sã îmi pun multe întrebãri.
Un „Paradis” nu poate fi înþeles cu
adevãrat numai dintr-o singurã incursiune, fapt pentru care îmi doresc sã mai
revin încã o datã în Papua.
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Prima coborâre de

canioane

din

Papua Noua Guinee
Tudor MARIN • „Focul Viu” Bucureºti

I

deea coborârii de canion ne-a venit
uitându-ne în fiecare zi din tabãra
de bazã cãtre valea care se deschidea în versantul stâng al Marelui Circ al
Vãii Bairaman. Cu ajutorul unei lunete
puternice montatã pe un trepied am
studiat valea Ngapaena care practic taie
muntele în douã ºi se varsã în afluentul
râului Bairaman numit de localnici
Poupouli.
Conform organizãrii expediþiei
trebuia sã coborâm în tabãra avansatã
din Marele Circ al Vãii Bairaman deoarece cele douã peºteri nou descoperite:
Lali ºi Rarang trebuiau explorate ºi
cartate pânã la capãt. De ce sã nu o
facem printr-un canion în premierã? Pe
potecã ar fi fost mult prea monoton.
Ceea ce ne-a atras cel mai mult a fost
ultima cascadã, care de altfel se vedea ºi
cel mai bine, ºi pe care am estimat-o la
cel puþin 150 m denivelare.
Echipa s-a format ad-hoc, dupã o
discuþie pe care am avut-o cu Tristan
Godet ºi Barnabe Fourgous – Bab, în
dupã-amiaza zilei de 13 februarie 2005.
Cei doi colegi francezi au brevete
profesionale în Franþa pentru speologie
ºi coborâri de canioane, lucrând practic
ca ghizi în perioada aprilie-octombrie în
fiecare an. Cum toþi suntem atraºi de
canioane, avem o oarecare experienþã în
domeniu ºi ne cunoaºtem destul de bine,
cred cã vom face o echipã excelentã.
Zilele de 14 ºi 15 februarie le-am
consacrat pregãtirilor acestei ture, dar
fãrã a neglija responsabilitãþile pe care le
aveam în cadrul expediþiei: dezechiparea avenelor Melchior Malu ºi 7012,
continuarea prospecþiunilor prin junglã
în partea de sud a taberei de bazã,
treburile administrative de fiecare zi etc.
În seara de 14 februarie am terminat
bagajele ºi nu micã ne-a fost mirarea
când am constatat cã avem 7 banane,
dintre care 4 de tip transporter iar celelalte 3 de tip clasic. Am cântãrit bagajul
ºi… surprizã, când am vãzut cã avem
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aproape 100 kg. ªi asta numai în trei
inºi!
Dupã ce ne-am dezmeticit puþin, am
hotãrât sã trimitem pe 15 februarie,
adicã a doua zi, o echipã formatã din 2
papuaºi, care sã ne ducã 2 banane pânã
într-un loc, care atunci credeam cã ne
permite intrarea în canion. Era foarte
clar cã nu puteam sã mergem pânã acolo
cu atâtea bagaje! Nu ºtiu cum o sã
mergem de acolo mai departe, dar vom
vedea cã doar vrem aventurã.
De ce aveam atâtea lucruri cu noi?
Pãi în primul rând eram pregãtiþi pentru
bivuac în orice condiþii (junglã, perete
sau chiar tabãra avansatã care practic era
þinta noastrã finalã), aveam mâncare
pentru minim 4 zile, camerã de filmat cu
acumulatori ºi casete, perforator la 12V
cu 2 acumulatori de 7Ah, 50 de plachete
cu verigi pentru echiparea canionului,
50 de gujoane de 8 mm, trusã de spituri
cu 20 de spituri, 3 corzi de 60 m de 10,5
mm diametrul ºi o coardã de rezervã de
60 m cu diametrul de 8 mm, diverse
bucle, staþii de emisie-recepþie, tot echipamentul individual pentru canioane ºi
speologie, neoprene, trusa de prim
ajutor ce includea medicamente ºi unguente contra afecþiunilor tropicale, trusã
completã de cartare, 2 macete ºi nu în
ultimul rând aveam rezerve de apã
pentru numai o zi.
Practic eram perfect autonomi pentru minim 4 zile cu încã o rezervã severã
de 2-3 zile pentru alimente. Da, dar cu
ce preþ… 100 de kg de bagaje !
Dupã calculele noastre, coborârea de
canion ne va lua 2 zile, urmând ca apoi
sã ajungem în tabãra avansatã din
Marele Circ al Vãii Bairamanului unde
se aflã alþi colegi de-ai noºtri. Eu chiar
îmi propusesem sã nu mai urc din nou în
tabãra de bazã ci sã rãmân acolo pânã la
sfârºitul expediþiei.
Ziua de 15 februarie am consacrat-o
compactãrii ºi reducerii bagajelor pe cât
posibil. Rezultatele nu au fost prea

fructuoase fapt pentru care m-am culcat
cu gândul la grãmada de banane pe care
trebuia sã o coborâm pe acea vale necunoscutã.
Iatã cã a venit ºi ziua cea mare! Ne
sculãm la ora 06.00 ºi dupã un mic dejun
rapid, reuºim sã plecãm la ora 07.00 din
tabãrã. Suntem însoþiþi de 2 papuaºi care
ne vor ajuta la cãrat 2 banane pânã unde
vor începe sã se teamã de înãlþime. Acolo
ne vor lãsa ºi bagajele ca ºi în alte dãþi.
Traseul pe care îl avem de fãcut impune traversarea a nu mai puþin de 4 vãi,
dintre care una pare destul de adâncã.
Dimineaþa în junglã, temperaturile sunt
un pic mai clemente, adicã aproximativ
22-25°C. Vrem sã terminãm cât mai
repede cu marºul de apropiere deoarece
dupã ora 10.00 cãldura este nãucitoare ºi
canionul este expus cãtre sud.
Pornim în traversarea noastrã avându-i deschizãtori de drum pe cei 2 papuaºi: Melchi ºi Leo. Cãldura se face deja
simþitã chiar dacã nu este decât ora 7.00.
Încercãm sã urmãrim o veche potecã
deschisã în expediþia din 2002, dar pe
care a crescut multã vegetaþie între timp.
Solul este alunecos ca peste tot în junglã
iar vegetaþia nu este întotdeauna de
încredere. Niciodatã nu ºtii pe ce te poþi
sprijini. Melchi ºi Leo se schimbã între
ei la tãiat poteca fapt care ne mai conferã
câte un moment de respiro. Dupã ce
traversãm cele 3 vãi care se vedeau din
tabãra de bazã coborâm într-o vale de
doline ºi îi urmãm talvegul. Dupã nici 10
minute ne aflãm la intrarea unui aven ce
debuteazã cu un puþ de minim 50 m.
Bineînþeles, neexplorat pânã acum!
Memorãm coordonatele pe GPS pentru
a le comunica colegilor care au rãmas
sus pentru prospecþiuni.
Ajungem în sfârºit pe versantul drept
al celei de-a patra vãi. Versantul este
foarte înclinat ºi nu existã nici un fel de
potecã. Noroiul alunecã foarte tare, aºa
cã sfârºim prin a coborî pe fund ºi pe
tãlpi, cu o vitezã relativ controlatã.
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Trebuie sã coborâm complet ºi apoi
sã urcãm pe celãlalt versant, deoarece
valea asta se terminã deasupra unei
faleze de 500 m. Aceasta falezã a apãrut
în urma unui cutremur puternic din anii
’70. O echipã a încercat în primele zile
ale expediþiei sã coboare în partea stângã
a falezei, dar s-a oprit datoritã periculozitãþii la care se expuneau. Stânca este
foarte friabilã ºi tot timpul cad bolovani
de diverse dimensiuni chiar fãrã a fi
atinºi!
Dupã 2 ore ajungem în locul în care
erau lãsate bananele aduse de ieri. Aici
suntem pe un pinten din care avem o
vizibilitate foarte bunã cãtre Valea
Bairamanului, dar din pãcate nu vedem
valea Ngapaena.
Bab porneºte într-un traverseu foarte
lung, sperând sã ajungã la intrarea în
vale. Conform altimetrului ºi a hãrþii pe
care o avem suntem la un nivel bun.
— Dacã cumva mai coborâm acum
sau dacã intrãm pe o vale greºitã, dupã
ce am recuperat coarda de pe primul
rapel nu ne mai putem întoarce! ne
spune Bab.
— Aºa ne putem rata complet tura,
dacã ieºim în versantul plin de vegetaþie
ecuatorialã sau chiar în marea falezã,
constatã ºi Tristan.
— Pãi hai sã nu ne grãbim, ci sã
cãutãm cât mai bine intrarea, cã e foarte
important, concluzionez eu.
Profit cã Bab ºi Tristan pleacã în
prospecþiuni ºi mã apuc sã filmez un pic
peisajul care este deosebit. Mã aflu la
altitudinea de aproximativ 1200 m ºi am
o priveliºte ce ajunge pânã la Marea
Salomon. Cãldura începe sã-ºi facã de
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cap deja, ceea ce iniþializeazã formarea
norilor termici. N-ar strica o ploaie cã e
prea cald! ªi oricum ieri nu a plouat. În
faþa mea se desfãºoarã Valea Bairaman
ºi Valea Wunung, iar la capãtul lor se
aflã Golful Jacquinot ºi satul Palmalmal.
Bãieþii încep sã echipeze o mânã
curentã lungã cãreia nu îi vãd sfârºitul.
Acum vine ºi momentul în care papuaºii
ne abandoneazã. Cu toate insistenþele
noastre nu mai vor sã facã nici un pas.
Le e fricã ºi gata, chiar dacã sunt puse
corzi. Ajutorul lor a fost nepreþuit ºi îl
vom regreta imediat ce începem sã
deplasãm cele 7 banane pe mâinile
curente. Sacii sunt atâta de grei ºi de
incomozi de purtat încât ajung sã-i urãsc
foarte repede. Mâinile curente au bucle
foarte lungi, peste 15 m, datoritã lipsei
amarajelor naturale, iar prizele la picioare nu sunt foarte bune. Dupã prima
cãdere urmatã de o alunecare de câþiva
metri pânã la oprirea în lonjã de pe
marginea prãpãstiei, celelalte cãderi nu
ne mai impresioneazã chiar aºa de tare.
Diferenþa de nivel pânã la afluentul
Poupouli este de doar 900 m!
Totuºi trebuie sã fim atenþi sã nu
pierdem nici un sac deoarece asta ar
putea însemna blocarea noastrã pentru
cel puþin o zi pânã la sosirea ajutoarelor
din tabãrã!
Ne organizãm astfel: Tristan merge
înainte sã echipeze mâinile curente, iar
eu cu Bab rãmân sã transportãm cei 6
saci rãmaºi ºi sã dezechipãm. Traversarea continuã destul de mult, astfel
încât la un moment dat Tristan ne anunþã
cã nu mai are nici o coardã ºi cã are
nevoie de una din cele dezechipate. Deja

am parcurs peste 200 m ºi intrarea în
Valea Ngapaena nu se zãreºte!
Cãldura e înfiorãtoare! Sunt transpirat
peste tot, iar sudoarea îmi curge pe faþã ca
de la robinet. De mult am gura uscatã fãrã
pic de salivã. Nici mãcar nu mai am cu ce
sã mã ºterg. Toate hainele sunt ude sau
murdare. De abia am scãpat de o conjunctivitã rebelã. Încep sã regret un pic cã
am venit aici. Dacã nu intrãm cât mai
repede pe vale sau în pãdure ne vom topi
de cãldurã. Dezechiparea mâinilor curente, cu acele bucle lungi e o adevãratã
aventurã. Fiecare alunecare înseamnã un
balans de 10-15 m în care razi toatã
vegetaþia din cale.
Într-un final ajungem la sfârºitul
corzilor. Dar oare este ºi sfârºitul interminabilelor mâini curente? Se pare ca
da. Dar unde este Tristan? Urmãrim o
potecã îngustã defriºatã de colegul
nostru, pânã la un vâlcel ce are în cap un
arbore foarte gros. Aici Tristan echipeazã urmãtoarea coborâre.
Ce bine e aici la umbrã! Facem mai
multe drumuri sã aducem toþi sacii ºi
hotãrâm sã luãm o scurtã pauzã. Este ora
11.00 ºi noi încã nu am început sã
coborâm cu adevãrat.
Mâncãm ceva dulce ºi bem apã, dar
cu moderaþie cât sã nu ne deshidratãm.
Rezervele de apã sunt limitate. Nu avem
decât 3 litri de persoanã.
Începem coborârea. Fiecare dintre
noi are un sac în spate ºi unul prins de
ham. Eu m-am nimerit de data asta sã
am 3 saci ºi constat cã din cauza greutãþii lor nu mã pot delonja din amaraj.
Folosind diverse trucuri reuºesc sã mã
delonjez ºi încep coborârea mult doritã.
Abia reuºesc sã frânez din cauza greutãþii sacilor. Am senzaþia cã mã frige
coarda care intrã în coborâtor, aºa de
cald e afarã! Îmi impun tot timpul sã nu
mã enervez, deoarece sacii de agaþã în
vegetaþie sau eu nimeresc cu fundul în
diverºi copãcei destul de ascuþiþi. Pânã la
urmã noi am vrut sã venim aici ºi era
clar cã e vorba de un canion de tip teren
de aventurã pe care nu a mai coborât
nimeni niciodatã. Suntem la capãtul
lumii într-un loc deosebit iar parcurgerea lui cere eforturi.
Primul rapel are 50 m. Când ajung
jos colegii mã ajutã sã manevrez sacii
care m-au cam epuizat. Urmeazã o
potecã îngustã de 100 m pe care mergem
neasiguraþi pentru a câºtiga timp. Imediat îmi fuge gândul la brânele de
versant din Bucegi. Da, dar în Bucegi e
zãpadã acum.
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Urmãtorul rapel are tot 50 m ºi este
echipat tot dintr-un arbore secular cu
diametrul de 1 m. De data asta sosirea se
face în plin perete unde este echipatã o
regrupare deoarece coarda freacã destul
de tare. Urmeazã încã un rapel de 7 m,
apoi se porneºte într-un balans destul de
lung care e aproape imposibil sã-l faci
cu sacii agãþaþi de tine. Ne hotãrâm sã
pasãm sacii prin intermediul corzii de
rezervã pe care o agãþãm cu o carabinierã de coarda de coborâre (ca într-un
rapel ghidat) pentru a evita cât mai mult
agãþarea sacilor în vegetaþie. Bineînþeles
cã sacii se agaþã ºi trebuie sã ne cãþãrãm
în echilibru pentru a-i debloca.
De aici începe Bab sã echipeze ºi
astfel schimbã cu Tristan toatã legãtura
de amaraje ºi bucle care aratã ca o enormã ciupercã prinsã de ham. Încep sã mã
ocup de recuperarea corzilor, care de
data asta nu vor sã se recupereze agãþându-se în stâncã sau în plante. Tristan este
nevoit sã se caþere la liber pentru a
debloca coarda de câteva ori.
În timpul ãsta Bab coboarã aproximativ 30 m ºi face un mare pendul urmat
de un salt pentru a ajunge pe cealaltã
parte a canionului. Acum e clar cã
suntem în Valea Ngapaena. Chiar aratã
a canion. Din pãcate canionul este sec pe
aceastã verticalã. Dupã ce îi pasãm
bananele lui Bab, cobor ºi eu entuziasmat pentru prima datã pe ziua de azi, de
balansul pe care trebuie sã-l fac deasupra vãii de sub mine. Ne regrupãm cu
toþii lângã trunchiul unui mare copac.
De aici îmi vine mie rândul sã echipez. Montez o buclã de coardã în jurul
copacului ºi o verigã rapidã pe buclã,
blochez un fir al corzii ºi încep coborârea. Sub mine nu vãd mai mult de 20 m.
Am în bananã 60 m de coardã ºi mai am
o bananã cu încã o bucatã de 60 m.
Priveliºtea cãtre Bairaman este obturatã
de un grup de nori care parcã s-a agãþat
de aceastã vale pe care suntem noi.
Cobor constant ºi trec de o margine pe
care coarda freacã lejer. Nu am voie sã
balansez prea mult! Continui coborârea
ºi am senzaþia cã nu mai ajung jos. Când
mai am 2 m pânã jos observ cã ºi în
bananã mai sunt tot 2 m de coardã.
Datoritã greutãþii pe care o am ºi a unui
salt scurt, ajung jos în marmitã fãrã probleme. Ce noroc am avut! Dacã cascada
era mai lungã trebuia sã înnod 2 corzi
sau sã echipez o regrupare la numai
câþiva metri de sol!
Mã aflu într-o marmitã de 3 m diametru, complet seacã, dar dupã urmele
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de pe stâncã se vede cã aici sunt debite
foarte mari în sezonul ploios, care
practic rod calcarul. Stânca este finisatã
pe toatã suprafaþa care este în contact cu
miºcãrile apei. Nu trebuie decât sã mã
întorc cu 180° ºi peisajul îmi taie rãsuflarea. Se vede pânã jos la afluentul
Poupouli ºi chiar pânã în tabãra de bazã.
În fundal disting cascada Rarang ce are
140 m ºi care a fost urcatã de colegii mei
în numai 3 zile cu ajutorul tehnicilor de
escaladã artificialã. Peste tot apa este
albastru-turcoaz, iar calcarul este de un
alb imaculat. Totul încadrat în verdele
crud al junglei. Absolut impresionant ºi
inedit ca peisaj.
Nu mai pierd vremea ºi încep sã
echipez o mânã curentã ºi apoi capul
cascadei urmãtoare. Prima estimare este
cã aceastã cascadã are aproximativ
100 m cu toate cã nu îi vãd încã baza. E
clar, va trebui sã echipez ºi o regrupare
în perete, undeva. Pânã plantez spiturile
în calcarul coralian care este cam friabil
ºi nesigur, sosesc Bab iar apoi Tristan,
ambii entuziasmaþi de peisaj, mai ales cã
norii au degajat complet cerul.
Practic avem contact direct, vizual,
cu tabãra de bazã, dar ei ca sã ne vadã le
trebuie cu siguranþã luneta ºi trepiedul.
Bab încearcã o comunicare prin staþie ºi
chiar îi rãspunde cineva. În tabãrã este
agitaþie mare. Toþi papuaºii nu au fãcut
nimic toatã ziua decât sã ne urmãreascã
prin lunetã.
— Se uitã ãºtia la voi ca la cinematograf. Stau neclintiþi pe heliport ºi vã urmãresc fiecare miºcare, ne zice Phillipe.
— Auzi, dar chiar ne vedeþi cã totuºi
suntem departe? se mirã Bab.
— Sigur cã da. Se vede perfect.
Câteodatã mai dispãreþi dupã vegetaþie
sau stâncã, dar pentru puþin timp.
— Ei, asta nu credeam, cã o sã dãm
ºi reprezentaþie azi! încheie Bab conversaþia.
Discuþia cu colegii noºtri ne ridicã
imediat moralul ºi ne dã un impuls
suplimentar sã ne mai grãbim un pic cu
echiparea. Încep coborârea încercând sã
curãþ de pietre ºi vegetaþie traseul. Dupã
60 m mã opresc la capãtul corzii. Mai e
ceva pânã jos, dar îmi e greu sã mã uit
acolo. De jur împrejur este un peisaj
deosebit, absolut virgin! Nu rezist sã nu
mã opresc de câteva ori ca sã îl admir.
I-am pasat camera de filmare lui Bab
care trage niºte cadre din coardã.
Deoarece stânca e foarte proastã urc
5 m unde gãsesc o bucatã mai solidã
pentru a planta 3 gujoane. Deja mã fo-
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losesc de perforator pe care pânã acum
l-am menajat. Deasupra stâncii este un
strat de vegetaþie de aproximativ 10 cm,
gros ca o mochetã, pe care îl îndepãrtez
cu ciocanul. E clar în stânca asta nu se
pot planta spituri!
Dupã ce echipez regruparea care este
în plin perete, chiar un pic aerianã, fãrã
prize la picioare, continui coborârea ºi
ajung la baza cascadei dupã încã 30 m.
Aici deja începe sã curgã apa, dar fãrã a
avea un debit important. Practic am
echipat o cascadã de 90 m.
La baza cascadei gãsesc un afluent
care vine de undeva din amonte. Cum
unul din obiectivele noastre este ºi
explorarea peºterilor din zonã, încep sã
tai potecã împreunã cu Bab pânã la un
izvor situat în capul unei alte cascade de
10 m. Aici deja debitul este mai mare ºi
profitãm sã facem o baie pentru a ne mai
rãcori. Explorãm aceasta resurgenþã, dar
din pãcate apa iese dintr-o fisurã impenetrabilã! Mai mult ca sigur este o pierdere care vine din avenele ce se aflã sus
în creastã ºi care au fost explorate în
mare parte de noi. Finalul acestor avene
de sus este mereu la fel: impenetrabil ori
un sifon ce trebuie plonjat. Facem un
crochiu rapid ºi ne întoarcem pentru cã
e deja târziu. Unde vom dormi în aceastã
noapte, trebuie sã avem ºi apã lângã noi.
Aici este un pârâiaº dar noi vrem sã mai
coborâm câteva cascade pentru a avea
mai puþin de lucru mâine. Oricum fiind
o premierã nu avem nici un punct de
reper. Nu ºtim unde suntem ºi cât mai
avem de coborât. Fapt pentru care
trebuie sã facem cât mai mult azi, chiar
dacã mâine e o nouã zi.
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Partea orizontalã care trebuie parcursã nu e lungã dar este suficientã
pentru a ne epuiza deoarece trebuie sã
facem 2 drumuri cu cele 7 banane pe
care le avem. Este ora 16.00 ºi mai avem
maxim 2 ore pânã când se va întuneca.
Tristan echipeazã urmãtoarea cascadã, care are o lungime de 60 m. Pe la
jumãtatea cascadei este un trunchi de
arbore blocat între pereþii canionului la
vreo 3 m înãlþime. Acesta este martorul
debitelor fantastice care sunt în timpul
sezonului ploios. Deoarece coarda freacã
destul de tare se echipeazã ºi o regrupare
în mijlocul cascadei. Canionul este tãiat
perfect în calcarele coraliene ale Masivului Nakanai. Ai senzaþia cã eºti într-un
cilindru perfect circular de culoare albã.
Ce frumos ar fi fost dacã debitul ar fi
mãcar dublu faþã de acum! Profit de
faptul cã nu echipez ºi trag mai multe
cadre pe camera de filmat. Ce pãcat cã nu
am putut lua cu noi ºi un aparat foto!
La baza cascadei de 60 m sosim
într-o marmitã circularã, cu un diametru
de 6 m. Marmita este plinã de galeþi
rulaþi, finisaþi atât de fin de parcã ar fi
fost pe mâna unui bijutier.
Tristan echipeazã ºi urmãtoarea
cascadã folosind perforatorul pentru a
mai câºtiga un pic de timp. De fiecare
datã încercãm sã triplãm amarajele pe
care le facem, prin intermediul unei bucle
legate de un copac sau de o bucatã de
stâncã. Calcarul de aici nu este foarte
solid, iar în momentul în care cobori
practic nu stai decât în acest amaraj
realizat în capul cascadei. Diferenþa e
mare faþã de speologie unde mai ai multe
amaraje deasupra ta la un moment dat.
Regrupãrile pe care le facem în plin
perete sunt în 3 gujoane de 8 mm diametru cu o lungime de 12 cm. Cu cât
gaura e mai profundã cu atât rezistenþa
este mai mare. Ce sã mai, aceste amaraje
echipate la coborârea de canioane trebuie
sã fie perfecte. Orice incident se poate
transforma aici într-o tragedie, deoarece
posibilitãþile de intervenþie sunt nule!
Tristan dispare din raza noastrã
vizualã ºi coboarã destul de mult ca
timp. Dacã este nevoit sã echipeze încã
o regrupare ne va prinde noaptea la baza
acestei cascade. Când coarda se slãbeºte,
se resimte un ºoc destul de puternic la
nivelul amarajului. Oare de ce? Rãspunsul îmi vine de la Tristan imediat ce am
contact vizual cu el.
— Ai grijã, coarda se terminã cam cu
un metru înainte de sol, aºa cã trebuie sã
sari! îmi spune Tristan.
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— OK, o sã-i spun lui Bab sã prelungeascã coarda de recuperare cu încã 2 m,
i-am rãspuns eu, înþelegând de fapt ce se
întâmplã.
Cascada are într-adevãr 61 m ºi trebuie sã sari aproximativ un metru înainte
sã ajungi pe sol. Sosirea este pe o plajã
de galeþi într-o marmitã foarte mare.
Marmita este aproape seacã deoarece
apa ºi-a gãsit un loc prin care se pierde
total. Aceeaºi morfologie a cascadei,
practic o singurã verticalã, fãrã nici un
prag intermediar.
Tristan încearcã sã câºtige un pic de
timp ºi echipeazã urmãtoarea cascadã
pânã ce eu ºi Bab dezechipãm cascada
buclucaºã de 61 m. E clar cã nu putem
dormi aici deoarece aproape nu avem
apã ºi oricum este periculos în cazul
unei ploi urmate de o viiturã, nu existã
nici un loc de refugiu!
Urmãtoarea cascadã are „numai”
30 m ceea ce ne faciliteazã coborârea
rapidã a întregii echipe. La fiecare
verticalã mai pierdem timpul ºi cu
pasarea bananelor prin intermediul
corzii de siguranþã. Când ajungem cu
toþii jos, deja afarã e întuneric. Nici aici
locul nu e propice pentru bivuac. Suntem într-o marmitã, nu e spaþiu destul ºi
mi se pare foarte periculos. Îi propun lui
Bab sã coboare ºi urmãtoarea verticalã,
deoarece din stânga vine un afluent
destul de puternic. Plantãm rapid 2
gujoane cu 2 plachete ºi îl „trimitem” pe
Bab în jos. Bab coboarã destul de mult,
ajunge jos într-o mare marmitã, iese din
coardã ºi dispare… Dupã câteva minute
se întoarce ºi ne transmite cã putem
coborî ºi noi deoarece este apã ºi a gãsit
ºi un loc ferit pentru bivuac.
Ura! Victorie! Avem unde sã bivuacãm!
Pasãm cele 6 banane prin intermediul corzii fãrã a auzi indicaþiile lui
Bab care se agitã jos. Cascada are 55 m
ºi are în paralel cu ea o altã cascadã la fel
de mare ca un fel de afluent. Din cauza
asta nu se aude prea bine. Sub privirile
noastre toate bananele ajung în mijlocul
marmitei, direct în apã. De asta se agita
Bab. Trebuia sã le trimitem în mai multe
ture ºi sã le legãm ºi de coarda de coborâre pentru a fi scoase din traseul apei.
Cum sunt atât de grele, Bab nu a putut
face nimic. Noroc cã ceea ce era important este protejat de umiditate!
Coborârea este superbã, parcã am fi
în peºterã! Cu ajutorul frontalelor cu leduri ne iluminãm traseul dar nu ºtim ce ne
aºteaptã jos. Aterizez în vitezã direct într-

o marmitã foarte mare (15 m diametru) ºi
foarte profundã, cãci nu ajung la fundul
apei. Încep sã înot, bucurându-mã de
acest duº gratuit de searã. Apa nu e rece,
are 18°C. Chiar dacã nu avem neoprenele
pe noi este în regulã. Trebuia sã facem ºi
noi o baie dupã atâta transpiraþie!
Cascada de 55 nu o dezechipãm,
deoarece ne hotãrâm ca mâine sã explorãm ceea ce se aflã în spatele afluentului
paralel care vine din stânga ºi care este
impresionant ca ºi cãdere de apã.
Este ora 19.00 ºi am ajuns cu toþii jos
dupã o zi istovitoare. Avem 12 ore de
când suntem pe coclauri fãrã oprire.
Cred cã a fost una dintre cele mai
obositoare zile din viaþa mea!
Comunicãm cu tabãra de bazã care a
urmãrit aventura noastrã în direct prin
intermediul lunetei. Cei mai impresionaþi sunt papuaºii care pânã acum
veneau doar la gura peºterii, dar nu
vedeau ce facem noi acolo. Papuaºii au
o fricã cultivatã din mai multe surse faþã
de peºteri. Existã tot felul de suspiciuni
cã în peºteri trãiesc animale fabuloase ºi
spirite care le pot face rãu. Pe când
acum, s-au uitat toatã ziua cum noi am
coborât ca niºte pãianjeni pe peretele de
900 m.
Noaptea este seninã ºi înstelatã, ca
orice noapte din sezonul secetos, de aici
din Insula Noua Britanie. Pierdem vreo
2 ore cu amenajarea bivuacului. Ne
alegem un loc mai ferit pe partea stângã
a vãii. Hotãrâm sã dormim în hamacuri
sub niºte folii de plastic. Când totul e
pregãtit încerc sã mã urc în hamac ºi…
surprizã. Copacul de care m-am legat
cedeazã ºi se prãbuºeºte peste mine.
Încep sã mã zbat precum o muscã prinsã
într-o plasã de pãianjen, ca sã ies din
încurcãtura creatã de hamac, sacul de
dormit, folia de plastic, plasa contra
þânþarilor ºi corzile de legãturã. În timpul
ãsta Bab ºi Tristan se prãpãdesc de râs.
Ce le pasã lor, ei deja au hamacul pregãtit pentru somn. Dupã încã o orã pot
sã spun ºi eu cã am terminat. Am renunþat la plasa pentru þânþari deoarece aici
nu prea sunt. Nu ºtiu din ce motiv deoarece suntem foarte aproape de apã.
Totuºi nu am uitat sã mã ung cu substanþa repulsivã pe bazã de DEET care
cu siguranþã va goni toate insectele de pe
mine. Pânã sã adorm privesc cerul
înstelat ºi ascult sunetul junglei. Senzaþia de libertate ºi de aventurã trãitã azi
cred cã o voi egala cu greu pe viitor!
Ziua de 17 februarie debuteazã cu un
cutremur pe la ora 5.00 dimineaþa care
17

Canion PNG
ne scoalã pe toþi. Pe la ora 07.00 ne
trezim deoarece începe sã se facã luminã. Dupã ce strângem bivuacul, ne hotãrâm sã urcãm cascada de 55 pentru a
explora resurgenþa din spatele ei. Ziua
pare superbã aºa cã trebuie sã profitãm
de ea. Dupã ce urcãm toþi cascada, Bab
porneºte într-un traverseu asigurat cu o
coardã. Într-o mânã are maceta cu care
îºi taie potecã.
— Vezi sã nu îþi tai ºi coarda, cã o sã
cazi numai 55 m! se distreazã Tristan.
În spatele cascadei paralele de 55 m,
este o micã peºterã. Din pãcate chiar ºi
dupã ce am scos niºte bolovani nu se
poate trece. Totul devine imposibil de
strâmt. Asta e, trebuie sã ne vedem în
continuare de coborârea de canion.
Dezechipãm cascada de 55 ºi ne
transportãm bagajele cãtre urmãtoarea
cascadã. Dupã ce încercãm sã ajungem
pe marginea ei pe mai multe variante, ne
hotãrâm sã punem coarda. Bab echipeazã o mânã curentã lungã pânã la buza
ei ºi ne dã vestea cea mare:
— Bãieþi asta e cascada cea mare.
Nu ºtiu cât are, cã nu îi vãd baza, dar e
foarte mare!
Bab pleacã cu tot echipamentul pe el
în prima coborâre. A echipat capul cascadei pe partea dreaptã cum priveºti în jos,
deoarece astfel se poate evita un timp
cursul apei care a devenit mai important
ca debit ºi oricum mai jos se sparge pe un
prag. Bab dispare repede din câmpul
vizual ºi nu putem comunica cu el decât
prin intermediul fluierului, pe care ºi aºa
mã îndoiesc cã o sã-l auzim. La câþiva
metri de la pornire descoperim o deviere
pe un amaraj natural care îndepãrteazã
coarda ºi mai mult înspre dreapta. E mai
confortabil pentru noi, dar va fi mai greu
de recuperat. Va trebui sã tragem mai
tare. Nu auzim nici un semnal din partea
lui Bab, iar aºteptarea nu e chiar plãcutã
pe marginea acestui hãu. Sincer aº vrea sã
cobor cât mai repede. Nu îmi place sã
aºtept ºi oricum sunt foarte curios sã vãd
cascada. Coarda se detensioneazã la un
moment dat, ceea ce înseamnã cã e liber,
ºi Tristan pleacã în cel mai scurt timp. Îmi
place de el cã se miºcã repede. Aici nu
mai avem ce sã facem, fiecare coboarã cu
douã banane: una în spate ºi una legatã de
ham. A ºaptea bananã se goleºte oricum
cã în ea sunt corzile.
Destul de rapid îmi vine ºi mie rândul
sã cobor. Pornesc în coborâre cu o
oarecare emoþie. Privesc în jos. Câmpul
vizual îmi este obturat de perdeaua de
picãturi pe care o face cascada care se
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sparge pe un prag la 20 m sub mine.
Înainte sã trec devierea, observ cã coarda
mi-a ieºit singurã din carabiniera de
frânã. Noroc cã niciodatã nu dau drumul
din mânã corzii care iese din coborâtor.
Tocmai aici mi se întâmplã evenimente
din astea! Continui coborârea spre
dreapta, dar oricât m-aº feri intru direct în
jetul de apã care mã udã instantaneu.
Dupã ce trec de primul prag mã opresc ºi
mã uit în jos. Mai e încã foarte mult pânã
la sol. Bab este ascuns într-o surplombã,
unde de altfel este echipatã ºi prima
regrupare. Nu îl vãd decât când ajung
lângã el. De sus coarda pãrea cã intrã undeva în stâncã. Regruparea e bine poziþionatã deoarece ne fereºte de jetul cascadei, dar are un mare dezavantaj este total
aerianã. Nu avem deloc prize pentru
picioare. Stãm amândoi lonjaþi, sprijinindu-ne în pedalã. Atârnãm de parcã am
fi niºte saci de cartofi.
Tristan a coborât deja încã 60 m. Îl
vedem undeva sub noi, iar din cauza peretelui ne pierdem un pic simþul verticalei. Am senzaþia cã este pe un plan
înclinat, dar de fapt imediat sub noi
peretele surplombeazã puternic pânã la
un mare prag care iese mult în afarã.
Când sã expandeze gujoanele Tristan
constatã cã în viteza în care a luat
echipamentul de la Bab a uitat sã ia
ciocanul. Fãrã ciocan nu poate expanda
gujoanele pentru regruparea a doua.
Încercarea de a-i pasa o bananã cu echipament în care este ºi ciocanul ne enerveazã destul de tare. Folosim coarda de
siguranþã care este de 8 mm diametru ºi
care iese numai încurcatã din bananã.
Coarda ºi banana se agaþã, se rãsucesc
cu coarda de coborâre, fac parcã orice
pentru a nu ajunge la Tristan. În acest
timp datoritã vântului cascada începe sã
curgã pe noi, aºa cã apa ne intrã pe undeva pe la gât ºi ne curge prin bocanci.
Toatã treaba asta ºi imobilitatea în care
suntem începe sã ne creeze senzaþia de
frig. De mult nu mi-a mai fost frig! Cred
cã de pe Aeroportul Otopeni!
Dupã mai multe încercãri ciocanul
ajunge la el, cam în acelaºi timp când
picioarele noastre amorþesc total în ham.
Plec imediat ce Tristan îmi dã liber,
lãsându-l pe Bab sã fileze în bananã
coarda recuperatã cu greutate dupã
prima coborâre. Cea de-a doua porþiune
este superbã. Aproape pe toatã lungimea

nu atingi peretele, aºa cã ai o senzaþie de
plutire accentuatã ºi de spaþiile enorme
din jurul tãu. Ãsta nu e un canion pentru
cei slabi de inimã!
Regruparea a doua este echipatã pe
o faþã înclinatã pe care cu greu ne putem
menþine echilibrul. Imediat ce ajung
lângã Tristan mã lonjez ºi încep sã iau
tot echipamentul de la el. Urmãtoarea
lungime voi coborî eu. Încep sã agãþ de
mine: perforatorul cu bateriile ºi burghiele de 8 mm, toate amarajele ºi verigile,
toate buclele de coardã ºi dyneema, 2
banane cu corzi, trusa de spituri ºi sãculeþul cu gujoane ºi parcã nu se mai terminã. În spate îmi pãstrez banana mea în
care am camera, deoarece vreau sã-i
filmez pe colegii mei în coborâre.
Continui coborârea pe partea dreaptã
a cascadei cum priveºti de sus. Deja aici
cascada este sub formã de ploaie deoarece se sparge mai sus în mai multe
praguri. Este greu sã o eviþi ºi nici nu
încerc sã balansez prea tare deoarece
coarda atinge stânca în câteva locuri.
Dupã 30 m mã opresc ºi hotãrãsc sã
echipez a treia regrupare. Mai este mult
pânã la baza cascadei ºi coarda nu îmi va
ajunge, în plus peretele surplombeazã ºi
s-ar putea sã nu pot ajunge la el când o sa
fiu la capãtul corzii. E mai înþelept sã
echipez aici regruparea. Plantez 3 gujoane, le pun plãcuþe, apoi le leg prin intermediul unui repartitor de sarcinã realizat
cu o buclã de coardã. Mã lonjez ºi le dau
liber coechipierilor mei amorþiþi ºi ei la
rândul lor. Profit de spaþiul vizual pe care
îl am ºi filmez coborârea lui Bab ºi apoi
cea a lui Tristan. Regruparea e largã aºa
cã încãpem cu toþii. Bab încearcã sã
comunice cu cei din tabãra avansatã din
SPEOMOND • 11 • 2006

Canion PNG

Marele circ al Bairamanului. În timpul
ãsta eu încep coborârea în a patra lungime. La un moment dat Bab îmi strigã:
— Opreºte-te!
— De ce?
— Sã nu iasã poza miºcatã.
— Care pozã? Cã noi nu avem aparat
foto?
— Poza pe care o fac colegii noºtri
din tabãra avansatã, care sunt cu un
teleobiectiv pe versantul celãlalt! Am
reuºit sã comunic cu ei prin staþie! îmi
spune Bab.
Asta chiar mi se pare prea mult. Nu
rezist ºi mã întorc, dar bineînþeles cã nu
vãd nimic în jungla deasã de pe versantul opus. Continui coborârea ºi dupã ce
intru în surplombã alunec constant în jos,
fiind însoþit numai de picãturile de apã.
Mã uit în jos ºi vãd solul dupã mai bine
de 3 ore. Aterizez la baza cascadei, ud
fleaºcã ºi uºor ameþit din cauza rotaþiilor
corzii. Am ajuns jos ºi abia pot sta în
echilibru din cauza picioarelor care sunt
amorþite. Încerc sã mã miºc dar sacii care
sunt legaþi de mine mã þin pe loc. Uitasem
un moment de ei în euforia coborârii.
Degajez zona periculoasã de la baza
cascadei ºi îmi caut un cadru cât mai bun
de filmare. Acum sunt un pic mai departe
ºi pot privi în sus sã vãd ºi eu de unde am
coborât. Impresionant! Cuvintele sunt de
prisos! Apa cade în perdele care se
întretaie pe o diferenþã de nivel de 200 m.
Dacã te uiþi fix numai la cascadã, ai
senzaþia cã apa parcã nu curge direct în
jos ci pluteºte deasupra abisului. Nu am
vãzut niciodatã un fenomen carstic aºa de
impresionant!
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Când filmez mai bine, simt o miºcare
scurtã sub mine. A fost cutremur. Aici
sunt în fiecare zi câteva. Doar suntem pe
Centura de Foc a Pacificului. Bine cã nu
a fost mai mare. Bineînþeles cã cei doi
care coboarã cã nu l-au simþit. Îl rog pe
Bab sã coboare mai încet pentru a-l putea
filma. Cuprins ºi el de euforia rapelului
vine într-o mare vitezã în jos.
Ne îmbrãþiºãm toþi trei fericiþi de ceea
ce am realizat. Am coborât în premierã un
canion în Papua Noua Guinee ºi probabil
cea mai mare cascadã din aceastã þarã!
Cascada Poupouli are aproape 200 m!
Canionul Ngapaena ne-a oferit momente
deosebite!
Totuºi nu are rost sã ne bucurãm prea
mult. Conform altimetrului mai avem de
coborât 170 m diferenþã de nivel. Din
pãcate, dupã cum aratã relieful va trebui
sã o facem pe picioare. De asta îmi era cel
mai fricã! Avem 7 saci grei, care ne vor
omorî pânã jos. Le propun colegilor mei
sã lãsãm 4 saci aici ºi sã coborâm numai
cu lucrurile personale pânã în vale. Nu
sunt de acord cu mine, deoarece mâine sar pierde o zi cu recuperarea bagajelor
noastre. Asta e. Începem sã ne târâm cu
bagajele dupã noi. Nu existã o potecã dar
nici mari denivelãri. Totul se poate face
la liber. Se poate merge în picioare dacã
se defriºeazã uºor cu maceta. Cel care
merge în faþã nu are decât un sac în spate
pentru a avea mâinile libere. Nu mai
avem contact radio cu tabãra avansatã
pentru a le cere ajutorul, dar parcã nici nu
vrem. De fapt nu ºtiu dacã vrem sã
demonstrãm ceva, dar dacã e aºa, este
stupid! Suntem atât de epuizaþi toþi trei!

Mi s-a pãrut interminabilã coborârea
pânã la confluenþa cu râul Poupouli, care
izvorãºte din peºterile Rarang ºi Lali. Am
ajuns cu toþii epuizaþi la aceastã confluenþã. Porþiunea asta a fost cea mai obositoare dintre toate. La un moment dat nu
am mai putut cãra sacii ºi am început sã-i
aruncãm pe fiecare sãritoare care trebuia
descãþãratã. Dupã câteva manevre de acest
gen, ne-am dat seama cã vom distruge tot
ce e în saci dacã continuãm aºa, fapt
pentru care am lãsat o parte din bagaje.
Am mai fãcut un drum sã le recuperãm.
Odatã ajunºi la confluenþã se lasã
complet întunericul. Nu ºtim cât mai
avem pânã în tabãra de bazã. Poate 10
min, poate 2 ore. Ne oprim sã ne odihnim, sã mâncãm ceva, sã ne hidratãm,
apoi poate vom lua decizia înþeleaptã.
Lãsãm din nou niºte bagaje acolo ºi nu
luãm cu noi decât strictul necesar. Vrem
neapãrat sã ajungem în tabãra avansatã
unde sunt 6 colegi de-ai noºtri care ne
aºteaptã. Tabãra este situatã pe malul
opus, deci va trebui sã traversãm ºi râul
care este rapid ºi cu un debit considerabil.
La starea de epuizare ºi deshidratare în
care suntem nu cred cã mai putem face
înnot în ape repezi ºi cu un sac de minim
15 kg în spate. Dar nici un bivuac în
junglã nu mai vrem sã facem. Pornim la
drum cu ideea cã tabãra este aproape ºi
nu ne mai gândim la alte variante pesimiste. În 20 min ajungem în tabãrã, dupã
o reprizã de emoþii cu ocazia trecerii râului Poupouli. Întâlnirea cu colegii noºtri
este emoþionantã. Îmbrãþiºãri, strângeri
de mânã ºi felicitãri din partea lor.
— Aþi fãcut o treabã extraordinarã!
ne felicitã Marc.
— Am fost tot timpul cu gândul la
voi, ne spune Fabrice
— Dacã aveaþi vreo problemã, nu
ºtiu care ar fi fost posibilitãþile reale de
intervenþie, nu ezitã sã ne spunã Rafi.
— Sunteþi obosiþi? Pãi aventurã aþi
vrut, aventurã totalã aþi avut! se mai
aude un coleg de-al nostru
— Crezi cã se poate merge sãptãmâna viitoare cu clienþi în canionul ãsta?
se distreazã altul.
Atmosfera este foarte caldã aici în
mijlocul junglei ecuatoriale din Masivul
Nakanai. Aºa de tare ne-a remontat
întâlnirea cu ei, cã pornim imediat pentru
a recupera sacii lãsaþi la confluenþã. De
fapt totul nu depinde decât de moral ºi
vine numai din creier. Toate resursele
astea nebãnuite nu se aflã decât în noi.
Trebuie doar sã ºtim sã le scoatem la
luminã ºi sã le exploatãm. 
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Traversarea
Ciurului
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Cristian LASCU, Viorel LASCU, Dragoº PETRESCU, Florin BACIU, Mihai BACIU, Dumitru PEGULESCU,
Rajka GÉZA, Daczo CSABA, Valeriu LIPCANU, Andrei LASCU, Andrei POSMOªANU
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înguste, cascadele, sãlile cu prãbuºiri,
sãritorile, canistrele… Trãim visul…
Alaiul se opreºte în faþa primului sifon.
Ne reflectãm în oglinda apei. Oglinda
apei reflectã contururi ºi umbre. Reflectãm…
În bananã am deja un acumulator
mare, unul mic ºi butoiaºul etanº cu
cîteva baterii ºi ciocolãþi. Ar mai fi loc
pentru cîþiva bolovani. Ridic privirea în
tavanul galeriei ce se apleacã peste suprafaþa apei. În spatele acelei oglinzi
întunecate, Mihai strãbate într-o altã
dimensiune unduiri tulburi cãutînd trecerea. Tavanul poartã umbrele noastre
aruncate de luminile plãpînde ale lãmpilor. Este aproape liniºte. Numai gîndurile zumzãie.
Revin la bananã. Înghesui un bolovan de cîteva kilograme între acumulatori. Cam greu bagajul acum. Dar poate
cã în apã va fi exact lestul necesar…
Cîteva clipe, diferenþa între aiciacum ºi acolo-apoi. Clipe dilatate de

flamura imaginaþiei. Clipe care trec
relativ rapid ºi pe care nu ne putem împiedica sã le povestim ca pe o aventurã
de dimensiuni interstelare… Sîntem nu
departe de limitele personale. Totul se
dilatã. Adîncimea respiraþiei, pulsul în
timpane, ochii în aviditatea lor de a
surprinde toate momentele posibile…
Butelia, ar trebui sã o prind cumva
pe lîngã bananã, într-o poziþie care sã
permitã detentorului sã ajungã comod la
nivelul gurii. Conþinutul ei face legaturã.
Între aici-acum ºi acolo-apoi.
Au trecut douãzeci de ani. Parcursul
de la intrare ºi pînã la sifoane a fost
presãrat cu feþele celor ce se aventurau
atunci alãturi de mine în farmecul
tenebrelor Ciurului… Voci rãsar încã de
dupã stalactite, din galeriile afluenþilor.
Linguriþele reflectã încã ecoul acelor
drumeþi apocaliptici…. Întunericul îi
reinvie: Mihai Dudnic, Vali Neagu, Gabi
Halasi. Ne privesc de dincolo de tot ce
ºtim. Trãiesc aventura cu noi…
Andrei POSMOªANU

D

elimitat de lemnele unite întrun gard strîmb rãsfirat peste
movile, drumul nostru se opreºte în faþa unui negru nesfîrºit. Roua
nopþii strãluceºte în lumina farurilor pe
firele de iarbã legãnate de adierea
vîntului, sfidînd încremenirea paielor
din cãpiþele vecine.
Cîteva umbre ne întîmpinã ºi-n
moleºeala clipei înnoptate de sfîrºit de
septembrie ne lãsãm greu în îmbrãþiºarea lor. ªi ne simþim deodatã acasã.
Sîntem primiþi ca la curþile marilor
prinþi, cu mãmãliga lui Cristi aburindã,
brînza asprã ºi stropealã de palincã de la
Viorel. Bucuria revederii cu vechii prieteni ne face sã uitãm pentru un timp de
obosealã. ªi povestim ºi ne sorbim din
priviri, ºi-am vrea mai mult ºi tot mai
mult… Noaptea ne scãpã printre degete
ºi-n ceas tîrziu, rãpuºi, ne strecurãm în
sacii de dormit. În spatele ochilor deacum închiºi, toarcem din caierul viselor
imagini ce-au trecut, imagini ce-au sã
vie.
Am revenit în Groapa Ciurului animaþi de un vis mai vechi: TRAVERSAREA. De la intrarea amonte din dolinã
pînã la ieºirea aval în Izbucul Topliþa de
Roºia. Inclusiv cele opt sifoane… Vis
dospit preþ de douãzeci de ani, ani trecuþi
peste trupurile noastre, dar nu ºi peste
jindul nostru de aventurã. Sãrutul priciar
în pãdurea adormitã. Logistica pretenþioasã, material numeros, decizii luate în
comun. Poezia nu-ºi mai are locul aici.
Abia mai tîrziu, în galeriile meandrate
umezite de lacrimile pãmîntului.
Într-o caravanã jovialã, exploratori ºi
susþinãtori de exterior se îndreaptã spre
intrare. Odatã înghiþiþi de tenebre, simt
o miºcare de flux-reflux între echipa ce
o formãm ºi egoul personal. Amintirile
învãluie, trãiri de pe vremuri se întretaie
cu voci din prezent. Alunecãm pe raza
aventurii nou dimensionate. Galeriile

Foto Andrei Posmoºanu

SPEOMOND • 11 • 2006

SPEOMOND • 11 • 2006

picioarele pe pietriºul de pe fundul sifonului strãpung moleculara apã a
Ciurului ºi în scurt timp suprafaþa apei
se deschide fãcînd loc unui spaþiu virgin
pentru mine. Pentru mine, cãci în aceastã aventurã, dilatat, devin singur. Bãtrînul ºi marea…
În apnee nu auzi bolboroseala aerului din detentor. Urechile vibreazã ritmic
ºi apãsat în bãtaia pulsului. Gîtul transmite încordãrile gestului de compensare
a presiunii, micul declic al timpanului la
realizarea egalizãrii marcînd dreptul de
a cobori în adîncime. Dinþii nu preseazã
încrîncenat muºtiucul detentorului ci
poate doar clãnþãne de frig. ªi poate de
teamã. Încercarea este trecerea la act. Un
amestec de voinþã ºi nevoie de a demonstra cã pot. Desigur, mie. Existã doar o
ieºire. O ieºire care trebuie sã fie alta
decît intrarea. ªi dacã ieºirea asta nu
vine cînd rezerva de aer e la o treime, nu
mai existã decît intrarea. Care devine
ieºire. Neplãcut calculul ãsta. Dar
ecuaþia devine teoremã. Pledez pentru
ieºirea ieºire.
Situaþia se repetã, morfologia spaþialã variazã în limite reduse. Între
pasajele scufundate, tavanul se înduplecã de rãtãcirea noastrã în mãruntaiele
tainicului munte ºi ne permite ieºirea.
De trei ori plonjam în apa rece ºi tulbure
ºi tot de trei ori ieºim din nou la aer.
Întîlnim echipa celor urcaþi din aval,
Géza, Csobi, Andrei Lascu. Traseu cu
galerii înalte, cu concreþiuni ºi galerii de
afluenþi. Spinãri împovãrate suplimentar
cu echipamentul de scufundare. Ropotul
devine tãcere. Nu se mai spune aproape

nimic. Oboseala începe sã se facã
simþitã. Ne pregãtim de scufundare.
Ultimele cinci sifoane se succed pe o
distanþã micã. Le trecem fãrã pauzã.
Culoarea pietriºului devine pãmîntie,
rãcoarea aerului e exterioarã. Ochii
cautã lumina solarã. Nu e.
Am ieºit împreunã în frigul nopþii pe
terminate.
Împreunã, cãci pentru împreunã a
fost visat visul.

Dragoº „Guºã” PETRESCU

Andrei POSMOªANU

Nu rezist tentaþiei ºi rup o bucatã din
ciocolata pregãtitã de Viorel. Dulceaþa ei
îmi întãreºte vrerea ºi energia zaharoasã
împrospãteazã rezervele sleite de efortul
susþinut de pînã acum. Valeriu se pregãteºte sã se scufunde. Privim cu toþii ºi-i
respectãm încercarea cu sufletele încordate. Nu reuseºte. Emoþia ºi decepþia îi
marcheazã faþa conturatã de masca de
scufundare. Nu se spun multe cuvinte.
Doar puþine ºi pline de cãldurã.
Îmi vine rîndul…
În fiecare joi mergeam la bazin la
antrenamentul de scufundãri. La adîncimi de cinci-ºase metri încercam sã
trecem printre ºicane, sã recuperãm
masca de scufundare, sã parcurgem
distanþe cît mai lungi. Totul în apnee.
Urmãrind sã rãmînem calmi, sã fim
logici ºi atenþi.
Vara mergeam la mare – scufundãri
dupã scoici, scufundãri dupã peºti,
scufundãri…
Experienþele repetate trasau limitele.
În acea varã am hotãrît sã mã avînt în
sifoanele de la Topliþa de Roºia, capãtul
aval al Ciurului. Studiasem însemnãrile
lui Halasi care trecuse deja aceste sifoane. Am optat pentru apnee. Vladi
Dudnic m-a acompaniat. Aveam sã escaladãm o cascadã pe unul din afluenþii
dintre sifoane. O frumoasã experienþã
limitã.
Detentorul funcþioneazã. Sînt foarte
greu pe mal, relativ uºurel în apã. Masca
de scufundare se abureºte. O spãl. O
fixez pe faþã. Aprind lampa electricã.
Deodatã mã simt ºtiucã. Sau poate
somn. Ba chiar biban, vidrã, delfin.
Remarc cum nivelul apei întretaie sticla
vizorului. Simt o rãcoare în regiunea
rinichilor, a plãmînilor, a umerilor, a
cefii. Neoprenul s-a umplut acum cu
apã. Respir o datã prin detentor. Bolborosesc ca o pungã spartã. Nu vãd decît
umbre roºietice, maronii. Mîna nu lasã
firul ghid sã scape. Este esenþial! Totul
dispare în plan secund. Memoria înceteazã deodatã sã zgîndere atenþia. Nu
mai existã decît aici-acum. Este infinit.
Infinitul mic. Al creierului, al adrenalinei. Gesturi rutinate, planificate de
nenumãrate ori, devin gesturi noi,
nemaiîntîlnite. Mã reîntîlnesc cu cevacineva cu care am complicitate. Tulbureala din jur e ca o crisalidã. Nu ºtiu cum
îmi joacã inima. Înaintez ca un cosmonaut teluric, cu miºcãri adecvate ambientului. Mã simt „caracatic” de bine.
Sub apãsarea tavanului care se afundã în
adîncime, cu mîna pe firul ghid, cu

Andrei POSMOªANU

Traversarea Ciurului
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Carmen AVRAM

Traversarea Ciurului

M

îmi redã încrederea în puterile proprii. ªi
astfel, poate voi reuºi sã explorez acele
locuri numai de mine ºtiute… Mãrturisesc cã mai visez la ele.
Dar dupã ani ºi ani suntem aceiaºi,
puþini ºi încã încrâncenaþi pe baricadele
senzaþiilor pe care le-am trãit de atâtea
ori ºi parcã vrem sã le trãim la nesfârºit.
(Lupul îºi schimbã blana, dar nãravul
ba, Guºã.) Speologul se naºte odatã cu
descoperirea primilor metri de peºterã
necunoscutã, ºi trãieºte cu dorinþa permanentã a retrãirii momentului. Pe unii
îi duce cursul vieþii în alte direcþii, alþii
ne opunem destinului pentru a rãmâne
lângã prima dragoste. Restul este poezie… Dar foarte important este cã am
rãmas oameni…
Sã nu credeþi cã în scurtele meditaþii
ce mã însoþesc prin parc, în drum spre

Rajka GÉZA
Andrei POSMOªANU

Andrei LASCU

ã simt ca picatura de la
capãtul unei firave stalactite: se formeazã, se rotunjeºte, îºi ia alura aerodinamicã pentru
viitorul implacabil… Iar dupã acel efort
de genezã inevitabila cãdere urmatã de
o împrãºtiere în mii de particule cu iz de
apã…
La plural: aºa ºi noi ne adunãm
zburãm în astronava visurilor noastre ca,
mai apoi sã aterizãm în cotidianul
cenuºiu sumbru ºi fãrã rost ce ne înconjoarã.
Aºa cum spunea ºi Cristi, ºi el ºi eu
am venit la institut sã facem speologie.
ªi ne-am trezit într-un sistem care uneori
nu are nimic de-a face cu speologia din
accepþiunea noastrã. ªi pentru cã noi tot
mai vrem speologie, turele de acest gen
ne redau dorinþa de viaþã. Mie cel puþin

institut nu mi se umezesc ochii recapitulând mental acest scurt timp petrecut
împreunã. Ne-am adunat ºi am realizat
ceea ce altãdatã nu s-a reuºit în ruptul
capului: am format o echipã. Totdeauna
m-am gândit în echipã, chiar dacã nu
întotdeauna am reuºit sã mã integrez. Eu
în cele douã zile nu am auzit un reproº,
un cuvânt critic la adresa cuiva, o ceartã.
ªi asta a fost posibil pentru cã fiecare a
fost acolo în primul rând cu sufletul.
M-am întors acasã foarte bine dispus
cel puþin din urmãtoarele motive:
- am avut senzaþia cã am fost util
altora (chiar dacã realitatea este cã
nu am fost povara altora);
- am verificat o parte din noile echipamente ce s-au dovedit bune;
- am reluat acele cãlãtorii subterane ca
speolog scafandru;
- am cunoscut un tânãr deosebit care
realmente m-a impresionat (Andrei).
- m-am întâlnit cu vechi prieteni întro conjuncturã necompetitivã, de
colaborare, de complementaritate.
ªi încã ceva.
O întâlnire în peºterã: Andrei Lascu
ud ºi îngheþat de atâta aºteptare, Cristi
Lascu tocmai ieºind din sifon. Tatãl ºi
fiul. De atunci mã tot întreb ce au simþit
aceºti oameni acolo sub pãmânt. Trebuie
sã fi fost ceva extraordinar.
O cugetare poate arhicunoscutã, dar
pe care eu o consider inventatã de mine:
„esenþial în viaþã e lupta ºi nu victoria”… Victoria, succesul au un gust dulceag efemer ºi trecãtor, ceea ce rãmâne
sunt trãirile ºi relaþiile interumane.
Ar fi bine sã ne mai întâlnim.
Cred cã întrebarea este cine sunã
adunarea pentru urmãtoarea expediþie…
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Cetãþile Rãdesei
Paul-Erik DAMM • Administraþia Parcului Natural Apuseni, „Z” Oradea

SPEOMOND • 11 • 2006

Cercetãrile geologice efectuate în
bazinul superior al Someºului Cald au
fost sintetizate de Ianovici et. al (1976),
respectiv Bleahu et. al (1985). Investigaþiile au relevat existenþa unui graben amplasat între homoclinul Padiº Cãlineasa la sud ºi tafrolitul Vlãdesei la
nord, peste care se suprapun parþial depozitele werfeniene ale solzului de
Sebiºel din cadrul Pânzei de Ferice.
Din punct de vedere litologic zona
studiatã relevã o alternanþã de calcare ºi
roci siliciclastice (predominant gresii)
Jurasic inferior - Cretacic inferioare,
aparþinãtoare Unitãþii de Bihor (fig. 1).
Perimetrul cercetat este situat între
confluenþa Pâului Rãdeasa cu Valea
Cuciulat la est, depresiunea Vãrãºoaia la
sud, ºaua valea Rea la vest ºi Pârâul
Feredeu la nord, acoperind o suprafaþã
totalã de cca . 1 kmp. Privit în ansamblu,
relieful este domol, în zonele cu substrat
necarstificabil, dar este brãzdat de numeroase vãi adânci, adesea de tip canion

în zona carbonaticã. Axul perimetrului
este reprezentat de cãtre Pârâul Rãdeasa,
un curs de apã firav, care se alimenteazã
din zonele mlãºtinoase ºi micile izvoare
situate la nord de Vãrãºoaia, în apropiere
de cumpãna de ape dintre Someºul Mic
ºi Criºul Negru.
Pârâul Rãdesei, dupã un parcurs
subaerian de cca. 400 m efectuat pe un
substrat format predominant din gresii
cuarþoase Hettangian - Sinemurian
inferioare, pãtrunde în calcare recifale
albicioase Oxfordian - Tithonice (calcare de Farcu).
Contactul tectonic dintre gresii ºi
calcare coincide cu primul punct de captare a vãii prin Ponorul Rãdesei, urmat
de un traseu subteran de cca. 70 m în
Alexandru SZUHAI

C

etãþile Rãdesei, situate în bazinul
superior al Someºului Cald, în
partea de nord a Masivului Bihor,
sunt considerate a fi unul dintre cele mai
cunoscute ºi atractive fenomene carstice
din Munþii Bihor. Tunelul natural gigantic, reminiscenþã a unei peºteri odinioarã
mult mai vaste, luminatã prin intermediul a numeroase ferestre, canioanele
situate la intrarea ºi ieºirea din peºterã,
ponoarele sau lapiezurile, conferã perimetrului o notã aparte de pitoresc ºi
farmec.
Explorarea speologicã a regiunii
iniþiatã de Adolf Schmidl (1863), continuatã de cercetãrile lui Gyula Czárán
(1903), urmate de cele ale lui Jeannel ºi
Racovitza (1929) ºi continuate la nivelul
anilor 1950 - 1960 de cãtre o echipã condusã de M. Bleahu (Bleahu et. al 1976)
au fost definitivate de cele întreprinse de
membrii Clubului de Speologie „Z”
Oradea: Vãlenaº et. al (1977), Vãlenaº
(1978) ºi Damm, Moréh (1997).
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Cetatile Rãdesei
Cetãþile
Radesei
linie aerianã, marcat de 2 sifoane scurte
ºi 2 afluenþi temporari de stânga cu
debite insignifiante. Apele reapar prin
Peºtera Izbucul Rãdesei (Q med = l0 l/
s), ca dupã un parcurs de numai 60 m
într-un canion format prin prãbuºirea
tavanului peºterii, sã disparã sub impunãtorul portal amonte al Cetãþilor
Rãdesei.
Pârâul Rãdesei urmeazã apoi un
traseu subteran de 260 m lungime dupã
care reapare la zi printr-un canion scurt,
dar deosebit de spectaculos. Pe parcurs
pârâul subteran recepþioneazã 4 afluenþi
(unul de stânga ºi trei de dreapta) ºi au
loc numeroase pierderi în albie ale
apelor, care ulterior se regãsesc într-un
izvor situat la 15 m aval de canion. În
perioadele de etiaj ultimul sector al
Cetãþilor Rãdesei este inactiv.
Ultimul tronson de 200 m lungime
este marcat de confluenþa cu Pârâul
Feredeului ºi un izvor carstic situat în
versantul stâng al acestuia din urmã ºi
se încheie prin confluenþa cu Pârâul
Cuciulat, punct în care se formeazã
Someºul Cald.
Din punct de vedere speologic remarcãm douã subunitãþi ale aceluiaºi
sistem carstic. Sistemul Rãdeasa în
amonte ºi Cetãþile Rãdesei în aval.
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Sistemul Rãdeasa a luat naºtere prin
captarea pârâului omonim prin Ponorul
de la Rãdeasa (L = 18 m, D = 11 m), o
cavitate insurgentã terminatã în dreptul
unui sifon la cota -8 (fig. 2). Dupã un
parcurs subacvatic neexplorat de cca.
5m se ajunge în P. de la Rãdeasa (L =
177 m, D = 10 m), o cavitate formatã
dintr-un curs activ dezvoltat pe diaclazã
în segmentul amonte, respectiv pe faþa
de strat în segmentul aval, deasupra
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cãreia se situeazã un prim nivel superior
(fosta P. Diaclazei) ºi o salã suspendatã
aparþinãtoare nivelului superior 2.
Joncþionarea resurgenþei (Izbucul de la
Rãdeasa) cu preaplinul fosil al acestuia
(P. Diaclazei) ca urmare a unei dezobstrucþii, a dat naºtere actualei Peºteri de
la Rãdeasa (fig. 3).
La 60 m aval de P. de la Rãdeasa se
deschide celebrul portal al Cetãþilor
Rãdesei având 7/15 m (foto 1). Peºtera

Cetãþile Rãdesei (fig. 4) este formatã
dintr-o galerie principalã maiestuoasã,
a cãrei lãrgime depãºeºte adesea 10 m
iar înãlþimea 20 m ºi este parcursã
longitudinal de Pârâul Rãdesei, larg
luminatã de cele 5 intrãri superioare
(foto 2). La galeria activã se racordeazã
4 afluenþi dintre care doi au reþele de
galerii proprii, bine dezvoltate. În
ambele cazuri apele provin din ponoare
evidenþiate în teren, situate la distanþe
de pânã la 100 m de axul galeriei (ex.
Ponorul cu Lemne - fig. 5).
Deasupra cursului activ se regãsesc
2 nivele superioare fragmentare. Primul
dintre ele este o reþea labirinticã de tuburi freatice, situatã la 8-10 m faþã de
nivelul actual al cursului subteran, iar
cel de-al doilea la peste 20 m. Dimensiunile galeriilor din cadrul nivelului
fosil 2 sunt mult superioare celor din
nivelul fosil 1, forma actualã fiind
rezultatul remodelãrii vadoase a unor
galerii formate în regim înecat ºi al
prãbuºirilor masive.
Nivelul fosil 1 este format dintr-o
reþea de tuburi freatice cu diametrul
mediu de 1 m, cu o largã extindere
orizontalã. Cea mai mare parte a acestei
reþele a fost decapatã ca urmare a
adâncirii treptate a galeriei inferioare
25

actuale. Reþeaua de tuburi denotã o
etapã intermediarã de curgere în regim
înecat, intercalatã între 2 perioade de
curgere cu nivel liber, fapt deosebit de
interesant, evidenþiat ºi în cazul peºterilor din Pârâul Vacii (Damm, in
press), situate în imediata apropiere.
Punctul final al Cetãþilor Rãdesei
(L = 862 m) se gãseºte la cota de -44 m,
la capãtul unei galerii descendente, fragmentatã de numeroase cascade, în
punctul de trecere spre un scurt canion
format prin prãbuºirea tavanului peºterii.
În concluzie, putem afirma cã
Cetãþile Rãdesei reprezintã un sistem
carstic aflat într-o fazã înaintatã a
evoluþiei. Aspectul actual este rezultatul
separãrii prin prãbuºire a unei cavitãþi
unitare. Evoluþia cavernamentului este
marcatã de etapele de captare în subteran ale Pârâului Rãdesei, din pãcate doar
foarte greu evidenþiabile în teren datoritã
decapãrii eroziv – corozive a perimetrului de insurgenþã. Putem totuºi decela
o primã etapã de formare în regim
înecat, înlocuitã rapid de una cu regim
liber de curgere, care a dat naºtere
nivelului superior al P. Cetãþile Rãdesei
ºi cu anumite rezerve, a sãlii superioare
din P. Rãdeasa.
Concomitent în regim înecat de
curgere, a început formarea unei reþele
de tuburi freatice, etapa fiind întreruptã
brusc de o creºtere a potenþialului
hidraulic alãturi de cea a debitelor din
zonã. În aceste condiþii ia naºtere
actuala galerie principalã a Cetãþilor
Rãdesei, al cãrei aspect actual va fi
definitivat ulterior în mare mãsurã de
procesele gravitaþionale.
În momentul de faþã un al 4-lea
nivel al reþelei se gãseºte în plinã
formare, punctul de descãrcare al
apelor infiltrate pe parcursul subteran
al Cetãþilor regãsindu-se în izvorul
situat în aval de cavitate.
La lucrãrile de teren care au condus
la întocmirea acestui material au participat: Paul Damm, J. Zih, Katalin ZihPerényi, L. Pusztai, Sz. Szûcs, T. Biró
ºi C. Pop. Fotografiile au fost realizate
de Alexandru Szuhai.
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Peºtera din

Mina Cerbului
Platoul carstic Rãcaº, Munþii Pãdurea Craiului
Victor URSU, Tamás BRUNCSÁK • „Cristal” Oradea / VidaTeam

U

na dintre principalele atracþii
turistice din Munþii Pãdurea
Craiului o reprezintã pitoreasca
Vale a Videi, care recent a devenit o
zonã principalã de lucru a Clubului.
Începând din vara anului 2004 o echipã
a SCC îºi îndreaptã atenþia în mod
deosebit spre sistemul carstic al peºterii
de la Stanul Cerbului, explorat în prealabil de CS Czárán Gyula din Tinca
(bazinul median al Vãii Videi, versantul
stâng). Impresionantul portal al peºterii,
mãrimea galeriilor, sifoanele largi,
activul permanent care parcurge cavitatea, lasã ideea unei vaste reþele de galerii
încã neexplorate. Peºtera de la Stanul
Cerbului este o cavitate exurgentã ºi a
fãcut obiectul a mai multe studii (S.
Mátyási ºi L. Mátyási 2005). În vederea
continuãrii explorãrilor din cadrul sistemului carstic, ne-am concentrat atenþia
asupra segmentului superior al acestuia
prin efectuarea a numeroase ture de
prospecþiune, atât la suprafaþã cât ºi în
interiorul lucrãrilor miniere din perimetru. Ca urmare a acestor investigaþii
a fost descoperitã Peºtera din Mina
Cerbului, o importantã cavitate parcursã
de un curs activ, care, cu toate cã nu au
fost încã efectuate marcãri cu trasori
ecologici, datoritã debitului activelor ºi
a distanþei relativ mici, presupunem cã
se dreneazã spre Peºtera Stanul Cerbului.

•

•

•

•

•

Istoricul descoperirilor
•

•

În vara anului 2002 o echipã condusã de Bálint Horváth identificã posibilitãþile de continuare a peºterilor de
la Stanul Cerbului. Tot atunci Bálint
caþãrã în nivelul superior al peºterii.
Tot aici îl întâlnesc pe Victor, pe
atunci încã membru Speleoteam.
În anul 2004 lucrãrile sunt reluate
de echipa Victor Ursu ºi Tamás
Bruncsák .
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Noiembrie 2004 – aceeaºi echipã
împreunã cu Miºu Teuºdea descoperã Peºtera din Minã. Mica fisurã în
peretele galeriei miniere dãdea acces
într-un puþ de 7 m care aparent se
înfunda.
Decembrie 2004 – aceeaºi echipã,
împreunã cu Ovi Lar, revine în minã
cu scule de derocare. Din cauza
zãpezii mari accesul a devenit aproape imposibil. Victor ºi Tamás descoperã ºi decolmateazã prima strâmtoare care dã acces în cel de-al doilea
puþ de 3 m, dupã care, o altã strâmtoare în roca vie, pãrea de netrecut.
Februarie-martie 2005 sunt efectuate
încã 2 ture de derocare, speologii
fiind încurajaþi de puternicul curent
de aer din acea diaclazã (participã:
Ioan „Foka” Czibulák, Bea Czibulák,
Adrian Kondács).
Aprilie 2005 Dan Pitic ºi Ursu Victor
forþeazã strâmtoarea pe care reuºesc
sã o depãºeascã. Pasajul dã acces la
o galerie relativ largã, care se afla la
baza unui sistem de trei hornuri
paralele înalte de 8 m. Puþin dezamãgiþi cei doi identificã urmãtorul
punct de derocare.
Mai - iunie 2005 – încep lucrãrile la
Peºtera de la Stanul Cerbului. Sunt
cartate hornurile ce dau acces în
nivelul superior al peºterii. În timpul
escaladei Attila Czumbil gãseºte o
galerie largã, având cca. 40 m înãlþime ºi sunt identificate noi puncte de
explorare. Se recarteazã nivelul
superior al peºterii ºi se echipeazã
intrarea în peretele portalului. Participã: Attila Czumbil, Luci Nistor,
Cristian Maghiar, Ana Lazãr.
18-19 iunie 2005 – reîncep lucrãrile
de derocare în minã. Se pare cã
suntem în tavanul unei galerii mari.
Se realizeazã o cartare de suprafaþã
în ideea poziþionãrii exacte pe hartã

•
•

•

•

a izvoarelor, a drumului forestier, a
minei ºi a peºterii din zona vãii dolinare Hârtoapele Cerbului.
26 iunie – lucrãri de derocare la
strâmtoare.
11 iulie – este trecutã strâmtoarea ºi
se descoperã o salã largã, de confluenþã, cu dimensiunile aproximative
30×40×5 m, cu 2 active semnificative. Activul 1 izvorãºte din sifonul din partea de nord a sãlii. Activul
2, ceva mai mic ca A1, strãbate
peºtera pe aproximativ 100 m, explorarea fiind baratã de un baraj
stalagmitic. Membrii nefiind dotaþi
cu suficiente resurse de iluminat
hotãrãsc sã continue cu altã ocazie
explorãrile (participã: Ursu Victor,
Dan Pitic, Atilla Czumbil, Cristian
„Maniacu” Maghiar si Ana Lazãr).
18 iulie – Tamás Bruncsák si Victor
Ursu revin pentru a continua explorãrile. Descoperã ºi escaladeazã un
horn larg pe cca. 30 m înãlþime ºi
reuºesc sã treacã terminusul anterior,
descoperind 20 m de galerii ºi un
semisifon plonjabil.
24 iulie – se carteazã peºtera ºi se
identificã punctele de abordare a
sifonului final (Miºu Teuºdea, Tamas
Bruncsák, Victor Ursu).

Descrierea Cavitãþii
Intrarea în Peºtera din Mina Cerbului se
aflã la aproximativ 70 m distanþã faþã de
intrarea în lucrarea minierã de pe valea
dolinarã Hârtoapele Cerbului (vr. st.
Valea Vida). Peºtera are 360 m lungime
ºi o denivelare de 55 m (-50; + 5).
Accesul în cavitate se face din lucrarea
minierã, prin care s-a exploatat unica
lentilã de bauxitã din zonã, printr-o
fereastrã situatã la aproximativ 1,5 m
înãlþime faþã de podea. Dupã coborârea
celor 7 m ai puþului de acces, a unei
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sãritori de 3 m, traversarea unei strâmtori de 4 m, urmatã de o porþiune mai
largã, ajungem la gura puþului mare.
Verticala are o adâncime de 35 m ºi se
deschide în tavanul Sãlii Mari, formatã
la confluenþa a 2 cursuri active. În partea
nordicã a sãlii se remarcã ochiul mare
(4-5 m diametru) al sifonului nr. 1.
Activul ce izvorãºte de aici se pierde
dupã parcurgerea a circa 15 m într-un
sifon impenetrabil. Tot în acest sifon se
pierde ºi activul nr. 2 care parcurge
ramura sudicã a peºterii pe o lungime de
100 m provenind din sifonul nr. 2, de
mici dimensiuni, dar totuºi plonjabil.
Deasupra acestui sifon se deschide un
horn de 40 m înãlþime cu mici laterale
fosile, destul de slab concreþionate. În
partea superioarã a hornului s-a descoperit o cascadã, de aproximativ 10 m
înãlþime, ce pare sã reprezinte vechea
intrare a peºterii. Dupã redactarea datelor topografice a reieºit cã aceastã intrare
se aflã în extremitatea sud-vesticã a
dolinei din faþa lentilei de bauxitã.

Bibliografie
RUSU T. (1988): Carstul din Munþii
Pãdurea Craiulu – pe urmele apelor
subterane, 254 p., ed. Dacia, Cluj
Napoca
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Sistemul

BERGER
Tudor MARIN • „Focul Viu” Bucureºti

Partener în organizarea expediþiei:
Corpul Român Salvaspeo - CORSA
La aceastã expediþie au participat un
numãr de 16 speologi de la opt
cluburi de speologie din þarã,
respectiv:
•

„Prusik” Timiºoara:
Radu Puscaº
Elena Buduran
Anamaria Axinte

•

„Focul Viu” Bucureºti:
Tudor Marin
Valentin Bogdan
George Lazãr

•

„Speowest” Arad:

Istoric
Avenul Berger a fost descoperit în 24
mai 1953 de Jo Berger. În urma explorãrilor ºi cartografierilor din 1954
devine cel mai adânc aven din lume cu
o cotã atinsã de -740. În 1956, în Berger
este atinsã pentru prima datã în istoria
explorãrilor speologice cota -1000 m
într-o peºterã. Dar avenul continuã ºi se
ajunge pânã la cota -1122 m la oglinda
primului sifon. Recordul de cel mai
adânc aven din lume este deþinut pânã în
anul 1963, când este preluat de Sistemul
Pierre-Saint Martin. Avenul Berger a
fost scena desfãºurãrii marilor expediþii
speologice din anii 1950-1960.
Berger-ul mai este cunoscut ºi drept
cea mai frumoasã cavitate din Alpii
francezi. De fapt, francezii spun cã
acestui aven nu îi lipseºte nimic ºi de
acest lucru cred cã s-au convins ºi cei 16
membrii ai expediþiei române. Existã în
acest aven porþiuni cu adevãrat superbe,
atât prin grandoare, cât ºi prin frumuseþea speleotemelor, cele mai des întâlnite fiind stalactitele fistulare, deseori cu
lungimi de peste 2 m.

Avenul Berger a fost scena desfãºurãrii marilor expediþii speologice din
anii 1950-1960, atât prin numãrul participanþilor, cât ºi prin cantitatea de
materiale utilizate.
Datorita renumelui pe care îl are,
avenul atrage anual zeci de speologi din
întreaga lume, dintre care numai câþiva
ajung pânã la cota finalã.

Situare
Sistemul Berger este situat în Masivul
Vercors, Franþa, mai exact în lapiezurile
de pe platoul Sornin, la o altitudine de
1460 m.
Sistemul Berger prezintã 8 intrãri din
care doar una este folositã pentru marile
expediþii. Restul intrãrilor sunt considerate periculoase sau joncþioneazã cu
axul principal prin sifoane, iar scufundãrile sunt complet interzise în Avenul
Berger.
În prezent Sistemul Berger are o
denivelare de -1271 m ºi o dezvoltare de
peste 32 km.
Avenul Berger nu prezintã dificultãþi
tehnice extreme, dar rãmâne un -1000 m
Radu PUªCAª

În perioada 8-23 octombrie 2006 s-a
desfãºurat Expediþia Speologicã
Naþionalã „-1000 Berger 2006”
organizatã de Federaþia Românã de
Speologie prin Comisia Explorãri, în
colaborare cu Groupe Speleo
Montange - A.S. Fontaine Grenoble
ºi Federaþia Francezã de Speologie.

Romeo Lazãr
Mihai Besesek
Daniel Bibarþ
•

„Politehnica” Cluj:
Dan Ciprian
Constantin Stoian

•

„Cristal” Oradea:
Dorin Lazãr

•

CRIM Cluj:
Vlad Gongescu

•

„Proteus” Hunedoara:
Alexandra Bogdan

•

„Bucovina” Suceava:
Dumitru Pintileasa
Roxana Cicu

SPEOMOND • 11 • 2006

29

Sistemul Berger
Groupe Speleo Montange - A.S. Fontaine
Grenoble, prin Thierry Guerin. Acest
lucru a reprezentat o economie de 608
euro în bugetul expediþiei.

Jurnalul Expediþiei
Duminicã, 8 octombrie 2006
Oradea, orele 10.00 dimineaþa. Are loc
întâlnirea celor 14 speologi care vor
parcurge traseul România - Franþa cu
douã microbuze. Destinaþia finalã este
Lans en Vercors din Masivul Vercors.
Au loc ultimele pregãtiri ale echipamentului ºi ale maºinilor. În jurul orelor
13.00 se trece graniþa prin vama Borº.

Luni, 9 octombrie 2006
Dupã 21 h de drum ajungem în sfârºit în
Franþa. Au loc ultimele achiziþii de
echipament din Grenoble. În jurul orelor
11.00 se ajunge în Lans en Vercors la
pensiunea Gite de Peuil, care timp de 2

sãptãmâni a fost un adevãrat cãmin
pentru speologii români. Dupã despachetarea „muntelui” de bagaje, are loc
prima ºedinþã de organizare, unde
fiecare membru încearcã sã uite de
somnul mult visat care îi dãdea târcoale
ºi îºi prezintã speranþele ºi obiectivele în
ceea ce priveºte expediþia.

Marþi, 10 octombrie 2006
Zi de organizare. 13 membri merg în
recunoaºterea traseului de exterior spre
intrarea în avenul Berger. De la pensiune
se urca aproximativ 45 min. cu maºina
pânã la cota 1630, respectiv în punctul
denumit La Moliere – un adevãrat punct
de belvedere asupra Alpilor. De aici se
coboarã aprox. 45 min. pânã la cota
1460 m, în lapiezurile de pe platoul
Sornin unde se deschide intrarea clasicã
folositã în expediþiile din sistemul
Berger. Poteca trece pe lângã intrarea în
avenul Fromangere, intrare consideratã
Radu PUªCAª

dificil, cu un activ impresionant începând cu cota -640. Riscul major la care
te expui odatã cu intrarea în acest aven
este viitura. În cazul unor ploi torenþiale
de scurtã duratã sau a celor mãrunte de
lungã duratã, galeriile avenului sunt
complet inundate în anumite sectoare. În
15 minute de la începerea ploii la cota
-256 începe sã curgã apa pe puþul Aldo!
Sistemul Berger colecteazã apa de pe o
suprafaþã de aproximativ 15 kmp. În
ultimii ani 6 persoane au decedat în
acest aven, din care 5 ca urmare a viiturilor. Anual sunt declanºate aici câteva
operaþiuni de salvare a persoanelor
blocate sau accidentate în subteran.
Traseul integral de -1000 implicã
urmãtoarele:
- un nivel ridicat de cunoºtinþe de TSA
ºi coborâri de canioane;
- experienþã speologicã în parcurgerea
peºterilor de gradul 4;
- un antrenament anterior specific;
- o formã fizicã ºi psihicã foarte bunã.
Acest parcurs cât ºi participarea
completã la o astfel de expediþie, reprezintã o performanþã ºi este echivalatã în
lumea speo-alpinã francezã cu urcarea
unui vârf de 8000 m în Himalaya!

Aprobarea pentru expediþie
În luna ianuarie 2006 a fost depusã o
cerere la Primãria Comunei Engins
pentru intrarea în Avenul Berger. Aprobãrile pentru expediþii nu sunt date decât
de Primãria din comuna Engins pe raza
cãreia se aflã Avenul Berger. Accesul în
aven nu este permis decât între 1 iulie ºi
31 octombrie în fiecare an. Aprobãrile
nu sunt date decât pentru traseul clasic,
adicã intrarea prin Gouffre Berger ºi
parcurs numai pânã la Sifonul nr. 1,
adicã cota -1122 m. Orice altã activitate
este interzisã. Fiecare grup care intrã în
aven trebuie sã respecte Regulamentul
de acces stabilit de Comitetul Departamental împreunã cu Speleo Secours
Francais.
Rãspunsul a venit în luna iulie 2006,
cu o oarecare întârziere, fapt care a afectat campania de strângere de fonduri ºi
programul de pregãtire ºi selecþie prevãzut iniþial pentru expediþie.

Asigurãri
Toþi speologii români care au fost în
expediþie au beneficiat de asigurarea în
caz de accidente speologice pe teritoriul
Franþei, oferitã GRATUIT de cãtre
30

SPEOMOND • 11 • 2006

Sistemul Berger
Dumitru PINTILEASA

- echipa 5 a intrat la ora 12.00 în aven în
urmãtoarea componenþã: Dumitru
Pintileasa, Dorin Lazãr, Costi Stoian,
Radu Puºcaº ºi doi speologi francezi
Regis Brahic ºi Richard, care doreau ºi
ei atingerea cotei de -1000. Richard a
rãmas la cota -500, în punctul cald
amenajat acolo, din cauza unei indisponibilitãþi fizice. Echipa a dezechipat de
la cota -1000 pânã la cota -640 m.
Timpul petrecut în subteran de aceastã echipã a fost de aproximativ 21 h.
Echipa 4 s-a întâlnit cu echipa 5 în
jurul orei 18.00 la ieºirea din Grand
Cascade, cota -850 m, când echipa 4
pornise deja spre ieºire.

Duminicã, 15 noiembrie 2006

prea periculoasã (de cãtre Consiliul
Local al comunei Engins), având ºi o
verticalã de 200 m, care joncþioneazã cu
axul principal printr-un sifon!!!
La intrarea în aven îi întâmpinãm pe
speologii francezi a cãror expediþie tocmai se încheia. Este chiar ultima echipã,
care a avut sarcina de a dezechipa de la
cota -256 pânã afarã. Culegem informaþii legate de nivelul cursului de apã din
Berger ºi despre aven în general. La
întoarcere îi ajutãm pe francezi cu transportul bananelor pânã în parcare ºi
balizãm accesul spre aven.
Dupã-amiazã are loc pregãtirea
echipamentului colectiv pentru Avenul
Berger.
10 banane cu echipament colectiv
vor intra în aven: 1136 m de coardã
staticã (320 m cu diametrul de 8 mm,
521 m cu diametrul 9 mm ºi 295 m cu
diametrul de 10 mm), 127 de plãcuþe ºi
verigi, 56 de carabiniere cu siguranþã, 20
de carabiniere fãrã siguranþã, 64 de
bucle din dyneema, 100 de As-uri, 3
truse de spituri-complete + încã 10
banane cu diverse echipamente pentru
turele ulterioare (100 gujoane ºi 30 spituri, echipament pentru punctul cald,
echipament salvaspeo ºi echipament
pentru escaladã). În total aproape 20 de
saci cu echipament colectiv sunt pregãtiþi sã intre în Berger, pe lângã echipamentul individual.
Alte activitãþi organizatorice:
- acces la curent electric ºi încãlzire ºi
alte facilitãþi pentru tãbãra speo;
- consultare prognozã meteo;
- organizare tabãrã: mâncare, cazare,
acces internet;
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- echipa 1 compusã din Dumitru
Pintileasa, Dorin Lazãr, Costi Stoian,
Radu Puºcaº au intrat în aven ºi au
echipat cavitatea pânã la cota de -260 m;
echipa a intrat la ora 12.00 ºi a ieºit la
ora 21.30;
- echipa 2 compusã din Daniel „Polo”
Bibarþ, Romeo Lazãr, Elena Buduran,
Anamaria Axinte, Vlad Gongescu ºi
Roxana Cicu a echipat avenul de la cota
de -260 m pânã la -650 m. Echipa a
intrat la ora 16.00 ºi a ieºit joi dimineaþã
la ora 10.00.

- echipa 6 formatã din Tudor Marin,
Mihai Besesek, Alain Maurice ºi Tristan
Godet intrã în aven la ora 9.10. Obiectivul turei a fost explorarea unor galerii
în zona cotei de -640 m.
Pânã la cota de -256 s-a ajuns în
numai 35 de minute iar dupã 1 h 45 s-a
ajuns la cota de -640 m.
La ieºirea din sectorul numit „La
Vestiar” s-a urcat pe o coardã montatã de
francezi dupã o escaladã realizatã în
2004. Din aceastã zonã, dupã continuarea escaladei ºi coborârea unor puþuri
paralele, au fost descoperite galerii noi
dar ºi niºte stalactite fistulare inedite,
foarte subþiri ºi lungi de peste 3 m. Pe
aceste stalactite a fost descoperitã o specie de þânþar care trãieºte la exterior ºi
care era calcifiat pe suprafaþa formaþiunii.
Echipa 6 a pãrãsit cavitatea la ora
20.30. S-au cartat aproximativ 300 m de
noi galerii explorate.

Joi, 12 octombrie 2006

Luni, 16 noiembrie 2006

- contactare salvaspeo local: Speleo
Secours Isere.
În Lans en Vercors se alãturã expediþiei încã doi speologi români sosiþi în
Franþa cu avionul.

Miercuri, 11 octombrie 2006

- echipa 3 formatã din George Lazãr,
Valentin Bogdan, Dan „Ceapãru”
Ciprian, Mihai Besesek, Tudor Marin a
echipat avenul de la cota de -650 m
pânã la cota -1000 m, adicã sectorul
acvatic. Echipa a intrat în cavitate la ora
11.30 ºi a stat în subteran aproximativ
26 h.

Sâmbãtã, 14 noiembrie 2006
- echipa 4 formatã din Romeo Lazãr,
Buduran Elena ºi Axinte Anamaria a
intrat în aven la ora 10.15 având ca
obiectiv atingerea cotei de -800 m de la
baza Marelui Canion. Deoarece au mers
foarte repede au parcurs avenul pânã la
cota -1000 m. Timpul petrecut în subteran a fost de aproximativ 15 h.

- zi de odihnã pentru toþi speologii.

Marþi, 17 noiembrie 2006
- echipa 7 formatã din Dumi Pintileasa,
Dorin Lazãr, Radu Puºcaº, Elena
Buduran, Axinte Anamaria, Vlad
Gongescu ºi Roxana Cicu intrã în aven
la ora 11.00. Obiectivul echipei a fost
realizarea de fotografii în special în sala
cea mai concreþionatã, Salle de Treize.
Timpul petrecut în subteran a fost de
aproximativ 14 h.
- echipa 8 formatã din Tudor Marin,
Mihai Besesek, George Lazãr, Valentin
Bogdan, Sanda Bogdan, Dan Ciprian,
Bibarþ Daniel ºi Costi Stoian a intrat în
aven în jurul orelor 14.00 cu obiectivul
de a filma pânã la cota -500 ºi de a
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Joi 19 octombrie 2006
- o echipã formatã din 7 speologi împreunã cu Thierry Guerin au parcurs în
întregime Canyon-ul Furon.

Vineri 20 octombrie 2006
- toatã echipa de speologi români a
vizitat sediul Federaþiei Franceze de
Speologie – FFS ºi zona istoricã a
oraºului Lyon. La sediul FFS au avut loc
mai multe întâlniri cu responsabilii pe
diverse departamente. S-a discutat cu
Olivier Vidal despre participarea româneasca la viitorul Congres European de
Speologie care va avea loc în Vercors în
august 2008.

Sâmbãtã 21 octombrie 2006
- O echipã formatã din 6 speologi a
parcurs Canyon des Ecouges.

Duminicã 22 octombrie 2006
- Echipa de speologi români a plecat din
Lans en Vercors în jurul orei 10.00

Luni 23 octombrie 2006
- Echipa de speologi români a sosit în
Oradea în jurul orei 10.00.
De menþionat cã membrii expediþiei
au fost în contact permanent cu echipa
Speleo Secours Français din Departamentul Isere prin Consilierii Tehnici:
Enzo ºi Alain Maurice, iar prognoza
meteo a fost consultatã zilnic prin
telefon ºi internet.
Pentru parcurgerea avenului s-au
folosit numai materiale ºi tehnici lejere.
Acest lucru a permis sã ne putem încadra în timpul prevãzut pentru explorare
ºi sã putem dezechipa absolut tot ceea ce
am introdus în aven ca echipament
colectiv.
Echipament colectiv utilizat în
expediþie:
• 1136 m coardã din care: 320 m cu
diametrul de 8 mm, 521 m cu diametrul
de 9 mm, 295 m diametrul de 10 mm;
• 127 plachete ºi verigi rapide;
• 56 carabiniere cu siguranþã;
• 20 carabiniere fãrã siguranþã;
• 64 bucle din care 60 dyneema;
• 100 AS-uri;
• 1 barcã din cauciuc;
• 100 m ºnur pt. barcã ºi punctul cald;
• 22 banane pt. echipament colectiv;
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Echipament pentru punctul cald
de la cota -640 m:
• 4 folii supravieþuire, cordelinã, 1
primus cu butelii, mâncare,
• 3 truse medicale: 1 buc la exterior ºi 2
buc mobile;
• 1 perforator cu acumulatori;
• 3 truse complete de spituri;
• 1 set echipament salvaspeo: 11 scripeþi,
4 coborâtoare Stop, 2 blocatoare Basic,
1 minitraxion, 15 carabiniere, 20 inele,
10 repartitoare, 100 de gujoane ºi 30
spituri, 1 GPS, 4 staþii de emisie-recepþie, 1 set echipament de escaladã artificialã.
Echipament foto ºi film:
• 4 aparate foto;
• 4 blitzuri ºi 2 lumini calde;
• 1 trepied;
• 1 camera Sony MiniDv cu protecþie
subacvaticã;
• 1 camera Sony 8 mm;
• 2 surse de lumina de tip cobolt de
250W.

Bugetul Expediþiei
Bugetul total al expediþiei a fost de
aproximativ 10.000 euro (luând în
considerare ºi contribuþiile personale în
echipament ºi logisticã). Costurile per
persoanã s-au situat între 310 ºi 350 de
euro.
Derularea expediþiei nu ar fi fost
posibilã fãrã sprijinul financiar ºi
logistic al Federaþiei Române de Speologie ºi sponsorizãrile firmelor S.C.
Trend Furniture, Spelemat România,
Alpin Expe, cãrora le mulþumim încã o
datã pe aceastã cale.
Dorim sã mulþumim pe aceastã cale
prietenilor francezi pentru sprijinul
acordat: Thierry Guerin, Tristan Godet,
Marcel Meyssonier cât ºi familiei Sabine
ºi Emeric Malevergne!

pregãtit pentru parcurgerea cavitãþilor de
mari dimensiuni ºi care manifestã
entuziasm ºi disponibilitate cãtre acest
gen de expediþii ce se vor desfãºura în
viitor.

Mediatizare
Înainte ºi dupã expediþie au fost organizate conferinþe de presã la sediul FRS
din Oradea. Evenimentul a fost bogat
ilustrat atât în presa localã din diverse
oraºe cât ºi de presa centralã. ªtirile
despre expediþie au intrat la ore de
maximã audienþã pe: TVR, Pro TV ºi
Antena 1 ºi la Radio România Actualitãþi.
În timpul expediþiei a avut loc o
transmisie în direct din Franþa, care a fost
prezentatã la o emisiune de pe TVR 2.
În data de 5 decembrie a avut loc o
prezentare amplã a expediþiei organizatã
de clubul Prusik în Timiºoara. La eveniment au participat aproximativ 250 de
persoane. Prezentarea a fost bogat
ilustratã în presã.
Existã discuþii avansate pentru realizarea a 2 episoade despre Berger 2006
care vor fi difuzate la TVR 1 ºi TVR 2.
Mai multe amãnunte despre Expediþia Berger 2006 se aflã pe site-urile:
www.salvaspeo.ro ºi www.frspeo.ro. 
Radu PUªCAª

dezechipa de la cota -640. Ultimul
membru al echipei ºi totodatã ºi ultimul
membru al expediþiei a ieºit din Avenul
Berger miercuri 18 noiembrie 2006 la
ora 08.30.

Rezultatele expediþiei:
- 12 speologi au atins cota de -1000 ºi
ceilalþi 4 au atins cota de -640;
- au fost exploraþi în premierã 300 m de
noi galerii;
- au fost deschise noi direcþii de cercetare în domeniul: carstologiei ºi
biospeologiei, în zona de noi galerii
descoperite;
- au fost realizate peste 2000 de fotografii ºi aproximativ 9 ore de filmare
brutã;
- cel mai important rezultat al expediþiei
este formarea unui grup de speologi
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Peºteri
cu urme de locuire din

Cheile Caraºului
Mihaela VASILE • „PRUSIK”, Timiºoara

Cercetãri perieghetice în
Peºtera Osoaia (103)
Peºtera Osoaia, prin recentele descoperiri, se alãturã bogatului repertoriu arheologic subteran din partea de vest a þãrii.
Împreunã cu celelalte peºteri cu urme de
locuire din zona cheilor Caraºului, ea
vine sã formeze un tablou complex a
ceea ce înseamnã „omul ºi peºtera”, ºi
folosesc aceastã cunoscutã sintagmã nu
doar pentru a înfrumuseþa introducerea
în actualul studiu, ci mai ales pentru a
reda pe scurt ancestrala ºi profunda
legãturã existentã între omenire ºi
naturã, continua interdependenþã dintre
acestea.
Înainte de a intra în amãnuntele
cercetãrii, îmi pare important sã menþionez câteva idei despre relaþia ompeºterã ºi importanþa acesteia în studiul
arheologiei preistoriei. Astfel, trebuie
reþinut cã peºtera s-a dovedit în cele mai
multe cazuri cel mai sigur mediu de
pãstrare a vestigiilor paleontologice ºi
arheologice, aceasta pentru cã este un
spaþiu delimitat, relativ constant ca
temperaturã ºi cu o milenarã „viaþã”.
Cele mai vechi dovezi privind primele
humanoide, cele mai vechi dovezi ale
controlãrii focului, precum ºi cele mai
vechi mãrturii privind spiritualitatea
umanitãþii, în peºteri au fost descoperite.
De-a lungul mileniilor relaþia s-a transformat, a evoluat: fie cã a servit ca
adãpost în erele glaciare, fie cã a fost un
spaþiu de locuire sezonier pentru pãstorii
epocii bronzului, fie cã a fost atelier
pentru meºterii epocii fierului, refugiu,
sau teritoriu sacru, peºtera a exercitat o
continuã atracþie pentru oamenii tuturor
timpurilor. Iar acum suntem în timpul în
care o putem „încadra” ºi ca muzeu.
Aceasta este sarcina speoarheologilor,
din pãcate tot mai puþini la numãr în
România.
Caraºul este un râu situat în partea de
vest a þarii, strãbãtând judeþul Caraº
Severin. În dreptul comunei Caraºova,
situatã la aproximativ 10 km de Reºiþa,
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râul taie calcarele mezozoice, strâns
cutate ºi tectonizate, intrând în chei.
Aceste chei au o lungime totalã de 19
km, pereþii lor fiind, fãrã a exagera,
ciuruiþi de peºteri ºi abriuri.
Peºtera Osoaia (fig. 1) se aflã în
versantul stâng al cheilor Caraºului, în
dealul Ciopleaia. Este o peºterã destul
de uºor accesibilã: din drumul ce leagã
Reºiþa de Anina, în dreptul podului din
Caraºova, se merge cam jumãtate de orã
în amonte, într-un uºor urcuº, apoi se
coboarã puþin pe versantul abrupt al
cheilor, pânã la intrare. Osoaia, sau 103,
cum e cunoscutã în lumea speologicã,
este o peºterã fosilã (nu are curs de apã
subteran) de versant, aflatã la aproximativ 150 m altitudine relativã. Din
punct de vedere speologic, se aflã în
bazinul carstic nr. 2238, fiind înregistratã cu nr. de cadastru 103. Intrarea are
5 m lãþime ºi 3 m înãlþime, dezvoltarea
sa fiind de 125 m, cu o denivelare
pozitivã de 1,6 m. Aceºti factori sunt
relevanþi ºi în ceea ce priveºte prezenþa
umanã, deoarece peºterile cele mai
prielnice pentru locuire s-au dovedit a fi
cele fosile, dar în apropierea unui curs

de apã, cu intrarea largã, preferabil
orientatã spre rãsãrit.
Zona cheilor Caraºului a intrat în
atenþia arheologilor în anii ’70, ’80,
perioadã ce coincide ºi cu febra explorãrilor speologice, cele douã ºtiinþe completându-se firesc. În anii ’80 s-au
ocupat mai temeinic de zonã domnii P.
Rogozea, R. Petrovszky ºi O. Popescu,
iar rezultatele cercetãrilor domniilor lor
au fost publicate în periodicele de
specialitate, mai cu seamã în Banatica.
Din pãcate, din lipsã de fonduri, dar ºi
þinând cont de condiþiile unei cercetãri
arheologice subterane (acces dificil,
spaþiu limitat, întuneric, umiditate), în
majoritatea peºterilor s-au fãcut doar
cercetãri de suprafaþã. Cu toate acestea,
materialul gãsit pe planºeu, în interiorul
unei peºteri sau al alteia, s-a dovedit
suficient pentru a fi clasificat corespunzãtor. Menþionez în acest sens Peºtera
Popovãþ, Peºtera Liliecilor, Peºtera
Racoviþã etc.
Referindu-ne acum doar la peºtera
Osoaia, în anii ’80, speologii de la asociaþia Exploratorii din Reºiþa au identificat-o, dar la acea vreme nu s-au explo-
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rat decât cei 25 m ai galeriei principale
de acces. Porþiunea a fost cartografiatã ºi
declaratã la Cadastrul Peºterilor din
capitalã. Din punct de vedere arheologic, nu prezenta interes.
În anul 1997, Radu Puºcaº, speolog
membru al Asociaþiei Prusik din Timiºoara, a identificat o strâmtoare ce pãrea
sã indice posibilitatea unei continuãri ºi
decolmatând-o pe o lungime de 2 m, a
debuºat într-o nouã galerie, de 100 m.
La capãtul acesteia se afla o prãbuºire,
ceea ce i-a dus pe speologi cu gândul la
existenþa unei continuãri sau a unei foste
intrãri prãbuºite. În urma unei cartografieri de suprafaþã, cea de-a doua variantã
s-a verificat. În Valea Raicovacea, afluent al Caraºului (perpendicular pe
acesta), s-a descoperit un amfiteatru cu
o prãbuºire, dovadã a fostei intrãri în
galeria secundarã, nou descoperitã. Cele
douã galerii formeazã în punctul decolmatãrii un unghi drept, ceea ce înseamnã
cã, morfologic, sunt douã peºteri diferite: una cu intrarea accesibilã azi în
valea Caraºului, ºi una cu intrarea
prãbuºitã, în valea Raicovacea (vezi
harta). Vom vedea în cele ce vor urma
relevanþa acestor menþiuni de ordin
speologic.
Revenind la cercetarea galeriei nou
descoperite, speologul a observat pe
planºeul sãu numeroase fragmente
ceramice, alãturi de mãrturii paleontologice. Prin urmare, în anul 2000,
speologii reºiþeni au adus mai multe
dintre aceste fragmente ceramice unor
specialiºti, ele fiind datate ca feudale.
În primãvara acestui an (2006),
împreunã cu Radu Puºcaº ºi Liviu
Mãruia, asistent doctorand la Universi-

Fig. 3
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tatea de Vest din Timiºoara, am fãcut o
scurtã excursie la peºterã, pentru a ne
forma propria pãrere. Am avut surpriza
ca, pe lângã fragmentele ceramice de ev
mediu sã gãsim ºi un numãr de 6 fragmente aparþinând culturii Coþofeni,
acestea fãcând obiectul principal al
cercetãrii de faþã. Mai mult, mãrturiile
Coþofeni nu se aflau în galeria secundarã, împreunã cu cele feudale, ci chiar
în galeria de acces. Tot aici, speologul
ne-a atras atenþia asupra unor detalii de
pe pereþii peºterii: la înãlþimea de 70100 cm, acolo unde calcarul avea proeminenþe, acestea prezentau urme de
frecare, fiind netede ºi lucioase.
Având toate aceste date la dispoziþie,
ºi consultând bibliografia, am putut
lansa câteva ipoteze. În primul rând,
peºtera a fost, fãrã îndoialã adãpost
pentru animalele preistorice, respectiv
ursus spelaelus (am identificat cranii,
colþi, femur) ºi capra ibex(corn) (fig. 2)
În al doilea rând, am presupus ca
peºtera a fost folositã ca adãpost sezonier în perioada de tranziþie de la eneolotic la epoca bronzului, respectiv 2700/
2500 - 2000/1900 î. Ch. ºi asupra acestui
fapt vom reveni când vom discuta
fragmentele ceramice. În cel de-al
treilea rând, în perioada medievalã, ea ar

fi putut servi drept adãpost comunitãþii,
drept ascunzãtoare pentru bunuri sau
refugiu pentru haiduci (cazul haiducului
Adam Neamþu, din apropiata zonã a
Aninei, este un bun exemplu în acest
sens).
Fragmentele ceramice (statistic): din
totalul celor aflate pe planºeul peºterii,
peste 50% sunt fragmente atipice (din
diferite pãrþi ale pereþilor vaselor),
celelalte fiind fragmente de buzã sau de
fund. De asemenea am identificat ºi trei
fragmente de toartã.
Nu existã la suprafaþã nici un vas
întreg, însã numeroase fragmente ceramice aparþin aceloraºi vase. În cazul
celor de toartã, ele sunt de la vase diferite. Formele predominante identificate
sunt ulciorul ºi bolul de diferite dimensiuni. Referitor la culoare, predominã
ceramica cenuºie în diferite nuanþe, iar
referitor la texturã, predominã cea
grosierã ºi semifinã, arderea fiind în
majoritatea cazurilor bunã (cu lutul bine
întãrit), însã de cele mai multe ori
neuniformã (din cauza cuptorului,
oxigenul nu s-a distribuit uniform în
toatã camera de ardere, rezultând astfel
pete nuanþate). Decorul comportã situaþii aparte, fiind vorba despre fragmente
ceramice din perioade depãrtate în timp.
Astfel, detaliind:
Despre cultura Coþofeni se poate
spune ca este cea cu care începe epoca
bronzului în cea mai mare parte a þãrii,
iar pentru Banat, este cultura predominantã a acestei perioade, ca o variantã
localã. Ea se dezvoltã pe fond autohton,
de viaþã neoliticã sedentarã, însã ca
urmare a impactului cu migraþiile indoeuropene, populaþiile se vor caracteriza

Fig. 4
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Fig. 5

printr-o viaþã seminomadã sau nomadã
de crescãtori de vite ºi pãstori. Inventarele arheologice conþin unelte ºi alte
obiecte de piatrã ºlefuitã, corn, os,
aramã. Ceramica prezintã peste douãzeci de tipuri de vase, particularizânduse cãnile cu toarta supraînãlþatã ºi buza
oblicã, cu caneluri ºi ºiruri de brâuri
verticale, cu pastile de lut în formã de
boabe de linte ori cu motive incizate ºi
incrustate cu pasta albã (fig. 3, 4).
Fragmentele ceramice tip Coþofeni
descoperite în Osoaia sunt toate atipice
ºi din vase diferite, modelate cu mâna.
Din cauza mediului subteran ele sunt
acoperite parþial cu straturi de calcit,
aceasta îngreunând într-o anumitã
mãsurã studierea lor. Despre ardere,
putem spune cã este bunã în toate
cazurile; douã dintre fragmentele ceramice sunt arse incomplet (peretele
exterior al vasului are altã nuanþã decât
cel interior), dar uniform, altele trei au
suferit o ardere completã, dar neuniformã, iar ultimul dintre ele are o ardere
completã ºi uniformã. Pasta este semifinã în toate cazurile, cu puþinã micã în
compoziþie, folosindu-se ca degresant
nisip fin, materie organicã (pleavã, paie
mãcinate) ºi pietricele mici. Suprafaþa
este matã ºi asprã. Referindu-ne la

decor, acesta este tipic culturii Coþofeni,
cu linii brãzdate, unele mai subþiri ºi mai
adânci, altele mai groase, dispuse în
unghiuri sau paralele.
În urma cercetãrii materialului, dl.
acad. Petru Rogozea a confirmat cã cinci
dintre fragmentele ceramice aparþin
fazei I a culturii Coþofeni. Cel de-al
ºaselea se pare cã face parte din tipul
Bäsenstreich Keramik, dupã cum l-a
identificat dl. Cãlin Timoc. Acesta are
decorul realizat cu ajutorul unei unelte
asemãnãtoare unei mãturici (fig. 5)
În concluzie, se verificã ipoteza
locuirii sezoniere Coþofeni I. Dupã cum
spuneam mai sus, reprezentanþii acestei
culturi duceau o viaþã nomadã sau
seminomadã, una din ocupaþiile de bazã
fiind pãstoritul. Astfel, în condiþiile
aprige ale transhumanþei, peºtera a
reînviat în conºtiinþa universalã a omului, devenind, de data aceasta, un mediu
primitor pentru petrecerea nopþii. În
intrarea largã a acesteia, pãstorul se pare
cã ºi-a adus, secole de-a rândul, turmele
la înnoptat. Astfel se explicã ºi urmele
de frecare de pe pereþii peºterii, despre
care vorbeam mai sus.
De asemenea, numeroasele analogii
din zonã, chiar pe o razã de 15-20 km,
vin sã sprijine ipoteza: avem locuire
Coþofeni în Peºtera Cuptorul Porcului
(faza I), în Peºtera Cerbului, Vraska,
Peºtera cu Oase, Omului, Þapului ºi
Grãdinca.
În afara de cele ºase fragmente
ceramice discutate, toate celelalte sunt
de ev mediu. O micã parte au fost datate
de secol XIV- XV (ardere neuniformã,
de culoare cenuºiu-pãtatã, pastã grosierã, cu multe pietricele ºi pleavã în
compoziþie), restul fiind medievale târzii

(sec. XVIII-XIX). Acestea au o ardere
completã, uniformã, au culoarea cãrãmizie ºi o pastã finã cu nisip ca degresant. Ornamentele sunt fie pete de
culoare portocaliu-cãrãmiziu, fie o pastã
albã pe suprafaþa întregului fragment, fie
brâuri cu diferite forme. Se remarcã
unele fragmente ceramice cu smalþ
decorativ de culoare maro-olive. Toate
fragmentele par sã fie din vase de uz
comun, o situaþie aparte comportând-o
acestea din urmã (fig. 6).
Ca ºi în cazul locuirii Coþofeni, ºi în
ceea ce priveºte prezenþa vestigiilor de
ev mediu avem numeroase analogii în
zona cheilor Caraºului. Mai mult, trebuie menþionat cã din majoritatea peºterilor în care au fost identificate fragmente ceramice, cele medievale nu au
lipsit. În acest sens menþionez: Peºtera
Liliecilor, Peºtera Cuptoru Porcului,
Peºtera Popovãþ etc.
Desigur, cercetãrile în Peºtera Osoaia
pot continua. Pentru un mai amãnunþit
studiu, însã, se impune efectuarea unui
sondaj arheologic, cel puþin în zona de
acces în peºterã, unde au fost identificate
fragmentele ceramice Coþofeni.
În încheiere, mai doresc sã menþionez cã, la fel ca ºi în cazul multor peºteri (chiar de mai mare importanþã
arheologicã în special ºi speologicã în
general), este nevoie de protecþie. Din
punct de vedere arheologic, în România
nu existã însã o legislaþie clarã în ceea ce
priveºte acest punct. Astfel, consider cã
ar fi extrem de util ºi benefic ca speologia sã facã tot ce-i stã în putere pentru
a salva de curiozitatea cvasituriºtilor ºi
de inconºtienþa cãutãtorilor de comori
cea mai veche „casa” a omului.

Fig. 6
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Georgia (Abkhazia)
Expediþia Krubera 2007 desfãºuratã în ianuarie a fost
organizatã de Cavex Club
CZ, cu participarea speologilor din Rusia, Ukraina,
Cehia, Slovacia, Australia,
Marea Britanie, Italia, Spania
ºi Polonia.
Scopul expediþiei a fost continuarea explorãrilor Avenului
Krubera/Voronya din vara lui
2006 în spatele sifoanelor
Podnir ºi Unitaz, profitând de
nivelul scãzut al apei ºi de materialul speologic aflat în peºterã, pentru a depãºi adâncimea de -2158 m. În 7 ianuarie echipa de speologi a început echiparea peºterii ºi a
punctelor de bivuac. Prima tabãrã de bazã s-a realizat la
-700 m, a doua fiind echipatã
la adâncimea de -1400 m.
Sifonul, care constituia o barierã pentru expediþia din 2004
a fost trecut (-2 m, 20 m), în
spatele sifonului peºtera continuã de-a lungul unui curs de
apã. Pe 16 ianuarie, în sifonul
Two Captains, dupã o scufundare lungã de 80 m, Oleg
Klimchouk atinge adîncimea
de 30 m în dreptul unui cot al
sifonului. Scufundarea, opritã
în acest punct din lipsã de
oxigen, stabileºte un nou record mondial de denivelare:
2170 m!
În urmãtoarele zile au fost
evacuate taberele subterane,
mai puþin cea de la -700, toþi
speologii au ieºit cu bine la
suprafaþã, însã aici îi aºteptau
2 m de zãpadã ºi -25°C.

Yucatan, evidenþiind un sistem carstic unitar de 153 km
lungime.
Reþeaua de goluri a avut un
rol deosebit în cultura maiaºã,
atât prin prisma lacurilor cu
apã potabilã care se menþin în
diferitele ponoare sau ferestre
deschise asupra sistemului,
cât ºi a asigurãrii unor locuri
preferate pentru sacrificii,
inclusiv umane.
Echipele coordonate de cei
doi scafandrii exploreazã carstul din Peninsula Yucatan de
mai bine de 4 ani, efectuând în
acest timp peste 500 de imersiuni. În data de 23 ianuarie
2007 s-a reuºit joncþiunea
între peºterile situate pe locurile 3 si 4 în ceea ce priveºte
dezvoltarea (P. Sac Actun ºi P.
Nohoch Nah Chich - foto).
Recordul precedent a fost
deþinut tot de o peºterã din
peninsula Yucatan (P. Ox Bel
Ha) de 146 km dezvoltare.
Galeriile inundate sunt de
dimensiuni uluitoare, adesea
de dimensiunile unui jumbo
jet. Pasajele sunt bogat concreþionate cu stalagmite ºi
stalactite gigantice, indicând

o perioadã emersã îndelungatã în evoluþia reþelei subterane.

Canada
Fragmente ceramice ºi desene
rupestre de origine amerindianã su fost descoperite într-o
peºterã din Cacouna. Aceastã
descoperire confirmã importanþa arheologicã a acestei
regiuni din Quebec.
Imaginile parietale, desenate
cu cãrbune, reprezintã vânãtori înarmaþi cu lãnci. În
America un exemplu similar
mai existã doar în Wisconsin,
Statele Unite.

Israel
Cercetãtori israelieni au descoperit un ecosistem subteran
izolat de restul lumii de câteva milioane de ani, care adãposteºte noi specii.
Din peºtera de 100 m adâncime ºi doi kilometri lungine
au fost recoltate opt specii de
nevertebrate necunoscute.
În Ayalon, aºa cum a fost
botezatã peºtera, se gãseºte

un lac în care cercetãtorii au
identificat patru specii de
crustacei marini ºi de apã dulce, precum ºi patru specii terestre dintre care un scorpion
orb.
În aºteptarea viitoarelor cercetãri ºtiinþifice intrarea în
peºterã a fost astupatã.

Ungaria
O ehipa din Ungaria formatã
din Adamkó Péter, Leél-Õssy
Csaba, Leél-Õssy Szabolcs,
Surányi Gergely au explorat o
nouã cavitate (P. cu Cristale
din Citadella – Budapesta).
Peºtera are o dezvoltare de
cca. 60 m ºi cuprinde o gamã
largã de speleoteme de gips,
aragonit ºi calcit.

China
În cursul anilor 2005 ºi 2006
au avut loc douã expediþii
internaþionale având în componenþã speologi din Anglia,
Irlanda, Ungaria, Australia în
China, regiunea Lichuan. În
colaborare cu speologii locali,
coordonaþi de Institutul de

Mexic
Scafandrii speologi Steve
Bogaerts din Marea Britanie
ºi Robbie Schmittner din
Germania au reuºit joncþionarea a douã mari peºteri
subacvatice din Peninsula
36
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Speologie din Guiling (având
dimensiunea unui cartier municipal), care în momentul de
faþã are peste 15.000!!! (cincisprezece mii) de angajaþi. În
regiune sunt incredibil de
multe peºteri. Cavitãþile sunt
în general bietajate, nivelul
inferior activ fiind traversat
de adevãrate fluvii subterane
cu debite de 250-300 mc/s.
Multe dintre peºterile inventariate, dar explorate doar
expeditiv, depãºesc lungimea
de 50 km.
Exploratorii strãini au acces
exclusiv doar în perimetrele
în prealabil desemnate acestui scop de cãtre Partidul
Comunist Chinez ºi sunt însoþiþi (inclusiv în subteran) de
cãtre 1-3 cadre de încredere
ale Partidului.

nord-estic al Platoului Kanin
(Italia). Au fost efectuate 3
tabere destinate cu precãdere
explorãrii Avenului Led
Zeppelin (-960 m) ºi a mai
multor cavitãþi în care s-au
atins cote de -6-700 m. În
cadrul ultimei tabere din 2006
într-o cavitate conexã Avenului Led Zeppelin, dar situatã
la o cotã superioarã, explorãrile au fost oprite din lipsã de
materiale la cota de -350 din
lipsã de corzi, pe buza unui
puþ de mari dimensiuni.

Muntenegru
În perioada 29 iulie - 20 august a avut loc o tabãrã inter-

naþionalã organizatã de Societatea Maghiarã de Speologie
(MKBT) la care au participat
ºi 4 membrii al Clubului „Z”
Ordea (J. Zih, Katalin Perenyi,
Zs. Polacsek, Zsuzsa Sznitter)
în regiunea Mãrii Adriatice:
Golful Kotor – Platoul Lovcev
din Montenegro. Platoul, extrem de carstificat, situat la
900-1500 m altitudine, este
brãzdat de doline ºi câmpuri
de lapiezuri. Platoul se dreneazã spre resurgenþele situate
la nivelul mãrii, dintre care se
remarcã Izbucul Ljuta, care la
viituri poate depãºi debitul de
1000 mc/s!!!
Tabãra a fost axatã pe explorarea unui sifon situat la
-280 m într-un aven recent
descoperit, reuºindu-se explorarea galeriei post-sifon
pânã la cota -506 (sifon impenetrabil). Explorãrile în Peºtera Njegos, cea mai promiþãtoare din regiune au fost
îngreunate de viiturile repetate. În pofida acestora s-a
reuºit explorarea peºterii pe
3,2 km lungime ºi -340 m
denivelare.

Italia

Tentativã de Record
Mondial
Nu mai puþin de 3 ani doreºte
sã petreacã izolat într-o peºterã a cãrei dezvoltare nu
depãºeºte 80 m, sociologul
italian Maurizio Montalbini
în vârstã de 53 de ani. Speologul amator a mai petrecut
366 de zile fãrã întrerupere
într-o peºterã, stabilind cu
aceastã ocazie un nou record
mondial. Scopul experimen-

tului este o mai bunã cunoaºtere a ritmului biologic al
corpului uman ºi îmbunãtãþirea pe baza datelor obþinute
a dozajului medicamentelor
destinate combaterii stresului
ºi al insomniei.
Aventura a început în data de
18 octombrie 2006, cercetãtorii de la „Underlab” fiind
însãrcinaþi cu monitorizarea
acþiunii ºi recuperarea savantului dupã o perioadã de exact
3 ani. Spaþiul în care va locui
mãsoarã 50/2/5 m (lungime/
lãþime/înãlþime), iar temperatura variazã între 9 ºi 10°C.
Apa o va primi prin intermediul unui furtun de cauciuc, hrana sa fiind alcãtuitã
din tablete, adiacent având la
dispoziþie ºi un stoc de 4 kg
miere, 2 kg nuci ºi 1,5 kg
ciocolatã. Rezervele de hranã
vor fi reînnoite periodic.
Referindu-se la precedentul
experiment, M. Montalbini a
declarat cã cele 366 de zile
petrecute în subteran le-a
perceput ca având o duratã de
doar 219 zile. În opinia cercetãtorului fenomenul se datoreazã metabolismului, care a
„prelungit” durata ciclului
diurn.

Balcani

Muntele Slavianka
(Orbelus) – O provocare
pentru speologii bulgari ºi
greci
Muntele Slavianka (în bulgarã) sau Orbelus (în greacã)
este situat în SV Bulgariei ºi
partea de nord a Greciei. Este
un munte mic, cu o lungime
de 20 de km ºi o lãþime de 10Zsuzsa SZITTNER

András HEGEDÛS

ªtiri externe

Italia
O echipã internaþionalã de
speologi din Italia, Ungaria,
România („Z” Oradea: J. Zih,
Katalin Perenyi; „Politehnica”
Cluj: Teodora Mãrcuþ) a continuat cercetãrile în sectorul
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12 km. Gotzev este cel mai
înalt vârf (2212 m). Muntele
se caracterizeazã prin regiuni
cu pante abrupte ºi zone cu
pãduri largi. Cei care vor sã
ajungã pe culmile cele mai
înalte, au nevoie de 4-5 ore de
mers. În aceastã zonã au fost
identificate mai mult de 1000
de specii, unele dintre ele tipice (endemice) pentru Muntele
Slavianka. Cu scopul de a proteja diversitatea plantelor, o
suprafaþã de 1185,8 ha are statut de rezervaþie naturalã din
data de 24 noiembrie 1951.
Muntele Slavianka este format
din calcare metamorfice proterozoice ºi marmure, care
sunt relativ bine carstificate.
Epicarstul ºi endocarstul se
caracterizeazã prin prezenþa
uvalelor, dolinelor, puþurilor ºi
a peºterilor. Apele de suprafaþã
sunt rare, în timp ce izvoarele
carstice sunt numeroase (cel
mai mare izvor este Bistretz,
aproape de Petrovo, cu un
debit de 917-1602 l/sec).
Înainte de 1990 muntele a
fost puþin explorat, din cauza
regimului restrictiv din zona
de graniþã Grecia-Bulgaria.
Din cauza restricþiilor în zona
de graniþã ºi a accesului dificil, primele cercetãri sistematice au constat în doar câteva
expediþii, al cãror rezultat a
fost cartografierea a 17 peºteri ºi puþuri.
Noua erã a explorãrilor a început în 2002, când s-a realizat prima expediþie. În 2003
speologii au explorat câteva
peºteri noi, dintre care cea mai
adâncã ºi cea mai lungã este
Peºtera Komarnitza (adâncime -55 m ºi lungime de 103
m). În 2004 speologii bulgari
ºi greci au stabilit un acord,
conform cãruia exploreazã
împreunã ambele pãrþi ale
muntelui (continuarea relaþiei
tradiþionale de cooperare ºi
prietenie între greci ºi bulgari,
care dureazã din 1965). Prima
expediþie a fost în Bulgaria, iar
expediþia din 2005 a avut loc
în Grecia. S-au explorat multe
peºteri, puþuri ºi mine de fier.
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Expediþia „Slavianka 2006”
s-a desfãºurat în Bulgaria în
iunie-iulie ºi a fost organizatã de Clubul de Speologie
„Helictit” din Sofia. Au participat ºi speologi de la alte cluburi din Bulgaria: „Akademik”, „Urvich” ºi „Iskar” din
Sofia ºi „Vertical” din Pernik.
Speologii greci, care au participat fac parte din cluburile:
ESE – Thessaloniki, Hiron –
Volos ºi SOK – Kàrditza. Invitatul expediþiei a fost speologul englez Daniel Jackson.
S-au format douã tabere de
bazã (altitudinea cea mai mare, la care a fost aºezatã una
din tabere, a fost de 1600 m).
Obiectul cercetãrii speologilor l-au constituit zonele cele
mai înalte ºi cele estice ale
muntelui, mai puþin partea
vesticã a acestuia. Rezultatul:
au fost gãsite ºi cartografiate
3 peºteri noi, mici. În Peºtera
Komarnitza s-au gãsit ºi s-au
cartografiat 50 m de pasaje
noi. În zona înaltã a muntelui
au fost gãsite douã locuri cu
potenþial mare, indicate de
curenþi puternici de aer proveniþi din interior. Un alt
obiectiv interesant este localizat în una din carierele situate
deasupra izvorului carstic
Bistretz aproape de Petrovo.
Este vorba despre o fisurã
îngustã, în care o piatrã aruncatã cade în 9-14 secunde.
Pentru a pãtrunde în cele trei
locuri noi, speologii ar fi fost
nevoiþi sã sape ºi sã lãrgeascã
zona, lucru care nu a fost realizat, din cauza lipsei de timp.
Programul biospeologic a fost
realizat de Petar Beron, Preºedintele Federaþiei Bulgare de
Speologie. La vârsta de 66 de
ani, acesta a coborât în patru
avene ºi a recoltat faunã cavernicolã. Rezultatele se preconizeazã a fi interesante,
deoarece în urmã cu câþiva
ani, P. Beron ºi B. Petrov au
gãsit în peºtera Stoykova 6
specii troglobionte noi pentru
ºtiinþã.
Muntele Slavianka, prin relieful carstic interesant ºi po-

tenþialul teoretic în ceea ce
priveºte locurile noi (sunt
informaþii de la localnici
despre peºteri noi necunoscute) a devenit un loc în care
ºi-ar dori sã ajungã mulþi
speologi.
Este necesar sã subliniem faptul cã în regiunea bulgarã
muntele nu a fost explorat în
totalitate, iar în partea Greciei,
a avut loc o singurã expediþie.
În august 2007 seria expediþiilor bulgare-greceºti continuã cu o expediþie, care va
avea loc în Grecia. Sperãm sã
ne aºtepte mari descoperiri!

K. Staoichkov, A. Zhalov
Slovenia
În decembrie 2005 o echipã
sloveno-italianã, dupã parcurgerea a 400 m de galerii neexplorate, a reuºit joncþionarea
peºterilor Poljska jama (denumitã anterior BC4) ºi Mala
Boka. Diferenþa de nivel a
noului sistem este de 1319 m.
Diferenþa de nivel între intrarea superioarã ºi cea inferioarã este de 1297 m, iar
lungimea de 8873 m.
Cu aceastã ocazie, 8 speologi,
4 sloveni ºi 4 italieni, au efectuat prima traversare a celor
aproape 5 km dintre cele
douã intrãri în 24 de ore. A
doua traversare s-a fãcut în 28
de ore de cãtre 12 speologi în
ianuarie 2006. Este o realizare deosebitã ºi una din cele
mai extreme ture speo din
lume.
Pe partea slovenã a Masivului
Kanin sunt 5 peºteri cu adâncimea mai mare de 1000 m ºi
douã peºteri mai adânci de
900 m. Tot aici se aflã ºi cel
mai adânc puþ din lume:
Vrtiglavica, cu o denivelare
de 664 m, precum ºi a treia
verticalã din lume: Brezno
pod Velbom, cu o denivelare
de 501 m. Din 1963 pânã azi
au fost explorate peste 600 de
peºteri.
Poljska jama a fost decoperitã
de speologii polonezi de la

SJT KW Krakovia. În vara lui
2005 ei au atins adâncimea de
-700 m, conexiunea cu Mala
Boka devenind scopul principal al urmãtoarei expediþii
poloneze din 2006. Nu e nici o
îndoialã, speologilor polonezi
le revine meritul de a fi gãsit
cea de a 5-a peºterã ce depãºeºte -1000 m din Kanin. Este
un pas important spre scopul
final al explorãrilor speologice
din Kanin, cel de a uni peºterile de la altitudinile cele mai
mari din munþi cu sistemele de
peºteri resurgente din vale.
Adâncimea potenþialã al masivului este de aproape 1900 m.
Intrarea superioarã este la
2300 m altitudine; punctul cel
mai adânc al sistemului Mala
Boka este de 412 m altitudine.
În Renevejo brezno speologii
au atins colectorul la adâncimea de -1175 m, iar în alte
câteva peºteri curentul puternic indicã posibilitatea de a
atinge adâncimi ºi mai mari.

Joze Pirnat
Informaþii primite de la:

Paul
Jozsef
Zsolt

DAMM
ZIH
POL
ACSEK
POLACSEK

Revistã francezã de speologie
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Zona Vãrãºoaia - Boga
În cadrul programului de cercetare al Clubului de Speologie „Z” – Vãrãºoia Team –
dedicat sistemului VãrãºoaiaBoga, care a culminat cu tabãra internaþionalã „Vãrãºoaia
2006” organizatã cu sprijinul
Administraþiei Parcului Natural Apuseni ºi al Federaþiei
Române de Speologie, în colaborare cu Politehnica Cluj, la
care au participat peste 60 de
persoane, au fost obþinute
urmãtoarele rezultate:
• au fost reluate explorãrile în
Avenul V5 prin continuarea
avansãrii de-a lungul galeriei
principale. A fost interceptat
un curs activ independent,
care provine cu certitudine din
pierderile situate la nivelul
Platoului Padiº (ponoarele
Renghii ºi Cuþilor). Cavitatea
atinge 11 km dezvoltare ºi
prezintã în continuare spaþii
interioare gigantice (galerii de
tip canion, numeroase sãli de
peste 100 m lungime etc.),
nivele superioare, adesea labirintice ºi galerii laterale, în cea
mai mare parte neexplorate. În
zona amonte au fost cartaþi
cca. 4 km de noi galerii polietajate, parcurse de cursuri
active independente, care con-
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verg spre „Râul lui Iancu”,
colectorul reþelei nordice a
sistemului, prin intermediul
unor galerii inaccesibile sau
neexplorate pânã în prezent;
• în urma mai multor acþiuni
de derocare coordonate de
Ovidiu Pop a fost explorat
Avenul V24, (Frigiderul lui
Gigi). Cavitatea a fost cartatã
pe cca. 1,8 km dezvoltare ºi
-148 m denivelare. Posibilitãþile de joncþiune cu Avenul
V5 sunt iminente;
• au fost efectuate prospecþiuni, ridicãri topografice de
suprafaþã ºi mãsurãtori hidrogeologice în întreg perimetrul.
Bazinul superior al
Someºului Cald
CS „Z” în parþial în colaborare cu CS „Cristal” Oradea,
prin echipa P. Damm. R. Pop,
F. Miklovics ºi D. Lazãr au
continuat lucrãrile de sistematizare în regiune. Au fost
descoperite 4 noi cavitãþi de
mici dimensiuni, a fost definitivat studiul privind carstul
relict din bazinul Pârâul Vacii
ºi a fost finalizatã recartarea
Cetãþilor Rãdesei.
Groapa de la Barsa
O echipã a CS „Z” condusã
de Zs. Polacsek ºi P. Damm a

Teodora MÃRCUÞ

Munþii Bihor

reluat explorãrile în regiune.
A fost deschis dopul de gheaþã care de doi ani împiedica
accesul în P. de la Zãpodie.
Au fost efectuate mai multe
escalade artificiale spre guri
de galerie suspendate, fãrã a
se descoperi momentan continuãri importante. În paralel
au fost începute lucrãri de
decolmatare la douã ponoare
situate în partea de nord-est a
Gropii de la Barsa.
Bazinul Izvorul Ursului –
Pârâul Sec
Echipa formatã din D. Pitic
(„Cristal” Oradea), P. Damm

(„Z” Oradea), A. Zsarnoczai
(„Lumea Pierdutã” Baraolt),
Atilla Czumbil (Salvamont
Bihor) a explorat în zona
Cãput o peºterã activã (ponor), frumos concreþionatã,
având o dezvoltare de 81 m.
Bazinul Vãii Cetãþilor
O echipã formatã din D. Pitic,
J. Kokes, C. ºi D. Purdea, Ana
Lazãr a început derocãrile la
prea-plinul Izbucului nr. 1 de
la Glãvoi. A fost realizatã o
înaintare de 3/-2 m existând
ºanse reale de interceptare a
cursului activ care apare în
izbuc.
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Munþii Pãdurea Craiului

Munþii Vlãdeasa

Zona Damiº - Runcºor Lazuri
Ca urmare a mai multor acþiuni de explorare-cartare,
coordonate de Zs. Polacsek ºi
A. Kocsis („Z” Oradea) au
fost finalizate lucrãrile de
explorare-cartare în sistemul
Runcºor. Dezvoltarea totalã
depãºeºte 10 km. Explorãrile
viitoare se vor axa cu precãdere în direcþia joncþionãrii
celor 3 cavitãþi principale (P.
Craiului, P. Caprei ºi P. cu
Ferigi) din cadrul sistemului.

Bazinul Vãii Drãganului
În partea central-esticã a masivului, în zona lacului de
acumulare Floroiu, se extinde
pe direcþia SV-NE, perpendicular pe direcþia de curgere
a vãii, o barã de calcare triasice, aparþinãtoare Unitãþii
de Bihor (Ianovici et. Al.
1976). Lungimea fâºiei este
de peste 2,5 km, dar lãþimea
doar arareori depãºeºte valoarea de 250 m. În cadrul
acestui perimetru, datoritã
amplasamentului reþelei hidrografice de suprafaþã în
raport cu dispunerea rocilor
carstificabile, au luat naºtere
mai multe sisteme hidrocarstice de dimensiuni reduse,
parþial inundate de apele lacului de acumulare.
Ca urmare a prospecþiunilor
speologice efectuate în vara
anului 2006 în partea de est a
zonei calcaroase, au fost descoperite 4 cavitãþi, aflate în
conexiune geneticã, dar profund afectate de lucrãrile de
construcþie a drumului de
centurã de pe versantul stâng
al lacului Floroiu.

Valea Bratcuþei
În Peºtera-Aven din Pârâul
Siliei, Clubul de Speologie
„Cristal” a continuat lucrãrile
de derocare întrerupte cu 3 ani
în urmã, reuºind în cele din
urmã sã depãºeascã un pasaj
foarte dificil ºi sã descopere
mai multe zeci de metri cu
dimensiuni mai generoase.
Actualul terminus este o salã
de 20/30 m care prezintã mai
multe variante de continuare.
Explorãrile sunt în curs, pe
primul loc fiind însã lãrgirea
pasajelor de acces, deosebit
de restrictive în prezent.

Munþii Meseº
Bazinul vãii Crasna
O echipã a C.S. „Z” formatã
din Radu ºi Andrei Pop ºi Paul
Damm au descoperite în zona
Trecãtorii Meseºului (bazinul
vãii Crasna) 5 peºteri dezvoltate în gipsuri, cumulând peste
100 m dezvoltare. A fost identificat un drenaj de peste 500 m
lungime / -70 m denivelare.

40

Peºtera Pink Floyd
Cavitãþile se gãsesc în versantul stâng al Pârâului Crucii, la
cca. 1 km amonte de confluenþa cu V. Sebiºel, într-un
abrupt calcaros. Situatã chiar
lângã drum (la cca. 3 m ºi
+3,5 faþã de acesta), intrarea
de dimensiuni relativ modeste (0,8/2 m) nu promite
mare lucru. Totuºi, dupã ce
coboarã meandrat pânã la
cota de -10, galeria de acces

se deschide într-o salã de
confluenþã nu foarte înaltã dar
totuºi spaþioasã (6/8 m) ºi
îmbogãþitã peisagistic de o
scurgere parietalã. Alte trei
galerii pornesc de aici, douã
care se terminã dupã câþiva
metri ºi a treia care este de
fapt galeria principalã a peºterii. Aceasta coboarã în trepte succesive pânã la cota de 17,5 m pe o direcþie aproape
constantã SV. Chiar în final,
un mic lac de sifon inactiv,
mãsurat în lipsa apei ne dã
cota minimã a peºterii de 19 m. Apa se face simþitã
doar periodic, în gururi sau
lacuri de adâncime redusã,
sursa ei fiind percolaþia.
Peºtera este relativ frumos
concreþionatã, predominante
fiind scurgerile parietale ºi
gururile de diverse mãrimi,
acestea din urma adãpostind o
mare varietate de perle de
cavernã. Un alt lucru demn de
remarcat se afla în sectorul
median al peºterii, unde într-o
salã lateralã se pot observa cu
mare claritate grife de Ursus
spelaeus cât ºi douã gropi de
gestaþie.
Peºtera a fost exploratã în
iulie 2006 de Paul Damm,
Ioan Kokes, Loredana Bãrbuº

ºi Dan Pitic, iar cartarea a fost
realizatã de Dan Pitic ºi Ana
Lazãr în aceeaºi lunã.
Dimensiunile finale a peºterii
sunt L: 119m ºi D: -19m.
Avenul cu Diaclaze
Situat la cca. 10 m N de intrarea peºterii Pink Floyd,
Avenul cu Diaclaze se compune din douã galerii care se
desfãºoarã în paralel, la o
distanþã de cca. 2-3 m, pe
direcþia SV ºi între care sunt
scurte pasaje de legãturã. Un
puþ de intrare de 6,5 m se
acceseazã printr-o gurã de
0,6/0,8 m ºi ne conduce la
baza unei pante cu bolovani.
Aceasta coboarã în pantã de
45° încã câþiva metri, dupã
care devine complet impenetrabilã. Tot de aici putem
trece în diaclaza paralelã care
spre SV devine excesiv de
strâmtã iar spre NE se închide
la nivelul superior cu prãbuºiri. O altã galerie porneºte de
la baza puþului spre NE, dar
dupã câþiva metri ºi aceasta se
terminã cu prãbuºiri.
Dimensiunile avenului sunt
L: 32 m, D: -11 m.
Explorarea ºi cartarea au fost
realizate în iulie 2006 de Ioan
Kokes, Dan Pitic ºi Ana Lazãr.
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Peºtera Prãbuºitã de sub
drum
Intrarea acestei peºteri se
gãseºte la cca. 7 m sub aliniamentul ºoselei, la baza unei
mici faleze. O deschidere
joasã ºi o galerie asemenea
conduc, dupã cca. 8 m, într-o
salã mai spaþioasã (6/3 m ºi
înãlþime de 4 m). De aici se
întrevãd câteva continuãri,
însã toate galeriile devin în
scurt timp spaþii scunde între
bolovani, a cãror stabilitate
este extrem de incertã. Explorarea ºi cartarea executatã de
Ioan Kokes, Dan Pitic, Victor
Ursu ºi Atilla Czumbil în
octombrie 2006 au condus la
dimensiunile de L: 37 m, D:
7 m (-3, +4).
Peºtera cu 3 intrari
Aceastã peºterã se desfãºoarã
pe douã nivele distincte. Intrarea principalã (cea mai impunãtoare de altminteri) conduce
la nivelul superior, nu foarte
dezvoltat, compus dintr-o salã
joasã, o galerie care se colmateazã cu bolovani ºi un horn
care printr-un îngust meandru
ascendent atinge cota cea mai
înaltã (+5). Celelalte douã
intrãri supraetajate conduc la o
diaclazã îngustã ºi înaltã, înþesatã de bolovani. O deschidere
îngustã în partea superioarã a
acestei diaclaze face legãtura
între cele douã nivele ale peºterii. În partea de jos a diaclazei, pe o direcþie perpendicularã cu dezvoltarea acesteia,
în urma unor dezobstrucþii s-a
reuºit interceptarea nivelului
inferior al peºterii. Aici, galeriile sunt predominant joase,
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cu înãlþimi sub 1 m, dezvoltate
pe orizontalã, la cota de -8
care este probabil nivelul de
bazã al peºterii. Direcþia de
dezvoltare este aproximativ
SV, iar în final înaintarea este
din nou opritã de blocuri de
piatrã prãbuºite.
Explorarea ºi cartarea au fost
realizate de Ioan Kokes, Dan
Pitic, Attila Czumbil, Victor
Ursu în octombrie 2006.
Datele topometrice ale peºterii sunt: L: 97 m, D: 13 m
(-8, +5), E: 27 m, ID: 3,6.
Concluzii
Peºterile explorate fac parte
din acelaºi sistem carstic, situat în versantul stâng al Vãii
Crucii (baz. Vãii Drãganului)
ºi reprezintã diferitele etape
de coborâre a nivelului unui
curs subteran azi dispãrut.
Din raþiuni legate de topografia locului (situarea cotei
minime a Peºterii Pink Floyd
sub nivelul Pârâului Crucii),
ºi implicit a micului izvor
carstic din versantul stâng al
vãii, nu excludem o drenare a
apelor carstice actuale în
lungul barei calcaroase spre o
exurgenþã situatã probabil sub
oglinda Lacului Floroiu.
Din pãcate datoritã intervenþiilor antropice (tãierea
drumului forestier ºi crearea
lacului de acumulare), morfologia iniþialã a golurilor a fost
profund afectatã, fapt care
îngreuneazã în mare mãsurã
efectuarea unor interpretãri
de detaliu. În pofida acestor
impedimente, aspectul general al reþelei de goluri suge-

reazã existenþa unui sistem
carstic bine dezvoltat.
Un aspect interesant de remarcat este însã situarea galeriei finale din reþea într-o
zonã acoperitã de cãtre depozite eruptive, fapt care demonstreazã o dezvoltare mai
largã a calcarelor decât cea
evidenþiatã de lucrãrile geologice existente ºi implicit o extindere mai mare a sistemului
carstic. În aceste condiþii
considerãm cã alimentarea
acviferului s-a realizat din
ape de percolaþie, infiltrate
de-a lungul discontinuitãþilor
din rocile necarstificabile
acoperitoare.

Munþii Apuseni
Administraþia Parcului Natual
Apuseni a elaborat o procedurã pentru avizarea activitãþii speologice pe teritoriul
parcului. Procedura este parte
integrantã din Regulamentul
Parcului ºi face referire atât
la activitãþile de vizitã, cât ºi
la cele de explorare, cercetare sau documentare în peºteri.
Procedura este disponibilã
pe pagina web a parcului:
www.parcapuseni.ro, iar informaþii suplimentare puteþi obþine la una din adresele de
e-mail: office@parcapuseni.ro
sau paul@parcapuseni.ro.

Munþii Mehedinþi
Muzeul Cloºani
Vizitatã ºi vandalizatã încã de
la 1900, în ultimii 40 de ani
Galeria Laboratoarelor din
Peºtera Cloºani a gãzduit cercetãri de biospeologie, geofizicã, speo-climatologie ºi
multe altele. Dacã ºtiinþa a fost
în câºtig, peºtera cu siguranþã
nu: cam 450 kg de cabluri ºi
rastele ruginite, cioburi, plastice, panouri abandonate, instrumente sparte ºi chiar mercur
au fost extrase timp de douã
veri de elevii Liceului Teoretic
din Tulcea ºi simpatizanþi
SRSC. Urmãtorul pas spre
realizarea unui muzeu subte-

ran – iniþiativã aprobatã de
Institutul de Speologie – a fost
nominalizarea sa între obiectivele unui proiect Life Natura.
Sub presiunea acestui angajament, în toamna lui 2006, un
grup de voluntari au purces la
amenajarea propriu-zisã. Piese
donate de Marcian Bleahu,
Iosif Viehmann, Viorel Lascu,
Institutul de Antropologie,
subsemnatul, s-au aºezat în
cele patru incinte de beton ale
vechilor laboratoare, alcãtuind
4 puncte expoziþionale: istoria
explorãrilor speo, geologiemineralogie, paleontologie,
arheologie. Graþie lui Adi
Done ºi a lui Valeriu Lipcanu
(GESS) trei puncte sunt dotate
cu spoturi.
Electrificatã, având pistã betonatã, cãsuþã ºi terasã la exterior, uºor accesibilã, în vecinãtatea Staþiunii Cloºani, Galeria
Laboratoarelor este un cadou
pentru un speo-turism educaþional. Dacã artistul specializat
în restaurãri arheologice cu
care suntem în discuþii va
accepta, vom avea ºi o suitã de
reproduceri a unor picturi
rupestre celebre, realizate profesional. Urmeazã completarea cu exponate, finalizarea
montãrii de spoturi, gãsirea
unei soluþii anti-mucegai,
amenajarea secþiunii finale.
Aici au rãmas de la geofizicieni niºe cioplite în pereþi ºi
suporturi solide de beton unde
ne gândim cã ar putea fi înfiinþat un Speo In Memoriam. Dar
dacã aveþi alternative mai vesele, cu plãcere.
Aºteptãm idei, critici ºi…
contribuþii. (C. L.)
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In Memoriam
Dénes István
1954-2005
Speolog ºi dincolo de
„Lumea Pierdutã”
Într-o dimineaþã de noiembrie
a anului 1975, în Halta CFR
Stâna de Vale, din Defileul
Criºului Repede, coboram
din tren, împreunã cu alþi zeci
de speologi. E greu de povestit cum arãtam împrãºtiaþi
printre buºtenii din spatele
gãrii, zgribuliþi în hanorace
sau scurte de doc, sub rucsaci
imenºi de care atârnau tuburi
de calc sau poze înrãmate,
scãri de funie ori ghirlande de
pitoane ºi cât de perplecºi am
fost când am aflat cã pânã la
Motelul Leºu Baraj, unde se
þinea Speosportul, trebuie sã
mergem pe jos cam 20 km. În
timp ce noi toþi, buimaci de
nesomn ºi agitaþi de indignare, încercam sã gãsim soluþia imposibilã a unui camion
inexistent, un tânãr tãcut ºi
hotãrât s-a desprins de grup ºi
a pornit încrezãtor pe nesfârºitul asfalt din lungul Vãii
Iadului.
În zilele care au urmat, era
greu sã nu-l remarci pe Dénes
István. Într-o hãrmãlaie generalã, când toatã lumea discuta
despre avantajele ºi dezavantajele organizãrii unei
Subcomisii de Speologie, la
Comisia de Alpinism a FRTA,
a luat ºi el cuvântul. Liniºtit,
fãrã patos, cu un carneþel în
mânã ºi un ton cât se poate de
serios, a discutat despre lucruri concrete, cum ar fi reexplorarea ºi protecþia peºterilor
din Cheile Vârghiºului, dificultãþile unui club despre care
nu ºtia mai nimeni unde se
aflã sau despre activitatea ºi
exemplul unor predecesori
cum au fost Orbán Balázs sau
Podek Ferenk. Prezenþa sa la
reuniunile speologice era
destul de discretã, dar vor42

bind cu atâta convingere ºi
reprezentând clubul cu cel
mai speologic ºi expresiv
nume Ursus Spelaeus, într-un
timp foarte scurt, Iºti a devenit unul dintre cei mai cunoscuþi speologi amatori din þarã.
Mereu disponibil, mereu implicat, mereu solicitat sã facã
parte dintr-o echipã, un juriu
sau o subcomisie, era greu sãþi imaginezi un Speosport,
simpozion sau o tabãrã speologicã importantã fãrã el.
Cred cã a fost nelipsit în toate
structurile de protecþie ºi
cadastru ale vechii comisii de
speologie sau ale actualei
federaþii.
În contrast cu alþi speologi
„de renume”, care an de an
erau omagiaþi, pe bunã dreptate, pentru descoperirile ºi
explorãrile lor senzaþionale,
Dénes impunea respect prin
temeinicia activitãþii ºi rezultatelor sale, în pofida faptului
cã nu avea în spate o echipã
mare, un club puternic ºi nu
lucra într-o zonã carsticã
generoasã. Ca un adevãrat
„ursus spelaeus”, îºi prezenta
rezultatele fãrã sã se laude
vreo datã cu ce avea de gând
sã facã sau cât de grele ori
periculoase sunt peºterile pe
care le-a explorat. Singur sau
înconjurat de doi-trei colegi,
funcþiona ca o adevãratã instituþie: explora, carta, sistema-

tiza peºterile cunoscute, fãcea
mãsurãtori, observaþii, fotografii, se ocupa de protecþie ºi
ecologizare, oriunde în þarã.
Ori de câte ori avea ocazia,
publica articole, însoþea turiºtii, susþinea conferinþe ºi
proiecþii de diapozitive. Disponibilitatea sa pentru speologie ºi naturã, în general,
pornite firesc din pasiune,
educaþie ºi o voinþã puternicã,
erau susþinute de serioase
cunoºtinþe despre domenii
foarte diverse. Deloc de neglijat erau interesul pentru
istoria speologiei ºi pentru a
forma cât mai mulþi discipoli.
Sunt sigur, cã Iºti a cãutat
toatã viaþa oameni de la care
sã înveþe, cât mai mult ºi
oameni pe care sã-i înveþe, cât
mai multe.
Dupã 1978, dintre sutele
de plicuri cu fiºe ºi hãrþi, care
veneau pentru a fi înregistrate
în Catalogul Peºterilor, cele
din Tãliºoara au fost, pentru
multã vreme, singurele foarte
corect întocmite, cu cartãri de
detaliu, descrieri ºi localizãri
clare, care puteau fi înregistrate imediat. În decursul
anilor ajunsesem sã mã bucur
ori de câte ori primeam un
plic din Tãliºoara ºi apoi din
Baraolt, fiindcã ºtiam cã voi
gãsi în el, o cartare de excepþie, o fotografie foarte interesantã sau o descriere speolo-

gicã din care voi avea ceva de
învãþat, iar dacã nu, o sincerã
urare.
Sub îndrumarea lui Dénes,
Clubul „Ursus Spelaeus” nu
începea sã exploreze o zonã
carsticã, fãrã o foarte serioasã
reexplorare ºi sistematizare a
ceea ce era cunoscut. Spre
exemplu, pentru Cheile
Vârghiºului, din care fuseserã
publicate 40 de peºteri, ºi-a
procurat o hartã foarte detaliatã pe care a completat-o cu
toponime, poteci, stâncile mai
importante, pe care a început
sã localizeze toate peºterile
nou gãsite. Între Cadastru ºi
Tãliºoara fãcea naveta un
exemplar din aceastã hartã pe
care erau marcate distinct
noile descoperiri. Pentru fiecare peºterã avea întocmite
fiºe monografice, cu descrieri, mãsurãtori, fotografii
(este printre primii care au
fotografiat sistematic intrãrile
de peºteri). În felul acesta, a
reuºit sã descopere, în zonã,
peste 80 de peºteri noi, sã
lungeascã semnificativ Peºtera Mare de la Mereºti, sã
exploreze drenajele active ºi
sã-ºi lege, definitiv, numele
de cunoaºterea ºi protecþia
Vãii Vârghiºului.
Dénes István a fost primul
care a fãcut un inventar complet al peºterilor cunoscute în
Munþii Perºani (1978); a întocmit prima cartare modernã
a Peºterii ªugãu (comuna
Voºlobeni), punând definitiv
capãt legendelor despre nesfârºiþii kilometri de galerii ai
acestei cavitãþi supraetajate; a
inventariat ºi cartat, pentru
prima datã, peºterile ºi avenele din Munþii Giurgeului
(Suhardul), Cheile Bicazului
ºi Hãºmaºul Mare-Ocem,
aceasta din urmã fiind o altã
zonã carsticã despre care în
anii ’70-’80 circulau poveºti
fantasmagorice. Pe la sfârºitul
anilor ’80, Iºti terminã de
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Dan Imre
1979-2006

explorat sau recartat toate
peºterile din secuime ºi se
dedicã investigãrii aproape
exhaustive a bibliografiei
despre peºterile ºi speologia
din aceastã regiune. Rezultatele documentãrii sale laborioase ºi costisitoare (vizite la
biblioteci din þarã ºi strãinãtate, xeroxuri, corespondenþã sau achiziþii diverse),
coroborate cu datele culese
din teren, i-au permis sã publice prima monografie speologicã a regiunii natale (Székelyföldi barlangvilág, 2002).
Dupã 1981, o mare parte
din activitate ºi-a dedicat-o
colaborãrii cu speologii braºoveni ºi în special cu Walter
Gutt, preºedintele Clubului
„Avenul” ºi unul dintre mentorii sãi. Alãturi de Walter a
participat la organizarea ºi
desfãºurarea ªcolilor de Speologie (1981-1995), fiind unul
dintre monitorii de bazã la
TSA. În cadrul colaborãrii
dintre Institutul de Speologie
din Bucureºti ºi Clubul „Avenul” din Braºov, a participat la
taberele de explorare, cartare
(inclusiv Topolniþa II) ºi protecþie (montãrile de porþi) de la
peºterile Topolniþa ºi Epuran.
Un fapt absolut remarcabil ºi unic, în speologia
româneascã, este gestul lui
Dénes care, rãmas fãrã companionii din Baraolt ºi responsabil de obligaþiile sale familiale, este de acord sã cedeze numele Clubului „Ursus
Spelaeus” unui grup de tineri
din Târgu Mureº ca recunoaºtere pentru descoperirile
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acestora în Defileul TopliþaDeda (peºteri pe trunchiuri de
arbori, în roci vulcanogensedimentare). Dupã aproape
un deceniu, în 1995, conºtient
de impactul ºi agresiunea
antropicã asupra rezervaþiei
Cheile Vârghiºului ºi încurajat de pasiunea pentru naturã
a tinerilor din zona Baraoltului, fondeazã o nouã asociaþie
speologicã – „Lumea Pierdutã”, Baraolt. Pentru el,
„Lumea Pierdutã” a fost o lume „regãsitã”, îndrãgitã ºi
adevãratã, alãturi de care se va
ocupa, cu maximum de profesionalism ºi seriozitate, de
protecþia Cheilor Vârghiºului
ºi cãreia i-a lãsat moºtenire
crezul, cunoºtinþele ºi prestigiul sãu.
Se pot spune multe lucruri
frumoase ºi nobile despre
Dénes István, o persoanã cu o
modestie înnãscutã, un coechipier generos, un cercetãtor
sau pedagog excepþional.
Toate pãlesc în faþa gestului
sãu speologic ultim, când
chinuit de boalã ºi dureri
cumplite, conºtient de tragicul sãu destin, a venit la
Congresul de Speologie de la
Roºia (2005) sã-ºi revadã
prietenii ºi sã-ºi însoþeascã
discipolii, printre care ºi fiica
sa, în Peºtera Ciur-Ponor ºi în
zona Meziad, unde cu zeci de
ani în urmã descoperise continuarea în Peºtera Rai. Din
aceastã lecþie de pasiune ºi
devotament, noi toþi avem de
învãþat!

Cristian GORAN

Stau ºi mã întreb acum, dupã
o vreme, de când Dãnuþ nu
mai e printre noi, cât trãieºte
un om?
60-100 ani?
De când s-a nãscut pânã
în clipa în care a murit?
Sunt multe rãspunsuri, dar
sunt greºite, total greºite.
Un om trãieºte pânã în
clipa în care toþi cei care l-au
cunoscut au plecat ºi ei.
Unii, poate, sunt credincioºi, alþii, poate nu.
Nu ºtim dacã existã ceva
dincolo ori nu existã nimic.
Nu pariez cã Dãnuþ e în
altã lume mai bunã, cum de
altfel nu cred în ea.
Dar pariez cu viaþa, ca
Dãnuþ va dãinui veºnic.
Cât dureazã o lume, un
univers?
Ei bine, atât timp cat eu
trãiesc.
Pentru mine lumea asta nu
existã dupã ce am cotit-o.
Pentru noi, în sufletul
nostru, în mintea noastrã,
avem lumea întreagã cu tot ce
e în ea, iar în ea e ºi Dãnuþ,
prietenul nostru, colegul nostru, iubitul, fiul, tot ceea ce
Dãnuþ a fost, ºi este.
Trãieºte în noi, în mine, în
tine, în toþi cei care l-am
cunoscut.
Atât timp cât noi vom
vieþui ºi el va face acelaºi
lucru.
Sã lãsãm cele sfinte celor
interesaþi de ele, iar noi când
ne vom întâlni, sã bem o gurã
de bere aºa în gând ºi cu el, sã
mai aruncãm un zâmbet pentru el.
Nici mãcar nu trebuie sã
spunem nimic. E acolo, cu
noi, aºa cum acolo cu noi a
fost atâþia ani, camarad ºi
prieten, omul de gaºcã, cu
chef de vorbã ºi poftã de
viaþã.
Acum, rândurile astea
sunt scrise pentru speologi,
dar înainte de a fi speolog
Dãnuþ a fost bunul nostru

prieten ºi coleg, omul a cãrui
lipsã o simþeai.
E ciudat sã ii facem o
înºiruire de merite ca speolog. Nu-s nici grozave, nici de
lepãdat.
A apãrut la Clubul de Speologie „Politehnica” prin ’98
dacã bine îmi aduc aminte.
Timid, retras la început
(de unde sã ºtim ce gurã mare
avea).
Ture prin Avenul Poieniþa
2 la sãpat, prin sistemul
Humpleu, Poiana de la
Vârtop, Poieniþa etc. Ceva
explorãri în Alun, ceva ºcoli
de speologie ºi salvaspeo,
ture salvaspeo.
Sunt mulþi cu o listã mult
mai spectaculoasã ºi cu galoane mai voinice decât el.
ªi atunci?
Cum se facem cã ne e dor
de el atât de tare, cum se face
cã pe el îl cãutam la poveºti,
la mers în ture, la bere, la
vale, la deal, la ºes, câmpie ºi
munte, nu pe galonaþi?
Cum se face cã îi simþeam
lipsa. Nu numai acum ca nu
mai e printre noi ºi golul lãsat
se cere umplut. Nu.
Atunci pe vremuri când
fãceam ture ºi-l sunam:
„Hai bã în turã la P2”.
„P2? Ce facem acolo?”
„Habar n-am, hai.”
Turele de Vârtop ºi P2
erau celebre.
Ture de lenevealã (hai cã
ºi lucram, da cu greuuuu).
Atmosfera, poveºtile, focul,
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þigara aprinsã în tihnã, hlizeala fãceau tura.
Care e motivul pentru
care cei mai mulþi dintre noi
fac speologie?
Pasiunea?
Cu siguranþã!
Dragostea de naturã?
ªi asta!
Lui îi plãcea speologia
pentru ca îi plãceau oamenii.
Dãnuþ iubea sã fie printre
oameni.
ªi atunci a ales, sã fie
printre oameni, pe munte.
Nu speologia conta, ca o
disperatã activitate, ci gaºca,
noi, sã fie cu noi.
Din când în când te pomeneai cu un telefon:
„Ce faci? Hai la o cafea ºi
o bârfã.”
„Hai cã viu. Unde?”
„Maimuþa?”
„Ok, la Maimuþa la cafea
în juma’ de orã.”
Eu personal aºa vreau sã
mi-l amintesc pe Dãnuþ.
Omul care iubea oameni,
cãruia îi plãcea sã fie cu oameni.
Nouã, oamenilor ne plãcea sã fim cu Dãnuþ, oricând.
E uimitor cât de rar îl
vedeai supãrat, îmbufnat, fãrã
chef.
Avea ºi el apãsãrile lui ca
oricare dintre noi, dar cât de
mare diferenþã.
Iar acum ca încheiere vorba unui amic de-al nostru:
„Mai Dãnuþ, am o caprã
ºi-un ieduþ…”
Când vã amintiþi de Dan
lãsaþi jalea, zâmbiþi, nu e de
jale…, nu e de plâns.
Dãnuþ e cu noi, aici, în
fiecare, în râsul fiecãruia, în
focul din tabere, în vinul fiert
ºi cafeaua leneºã de dimineaþã, în fumul albãstrui al unei
þigãri fumate dupã oboseala
turei.
Îl pãstrãm în sufletul ºi
poveºtile noastre.
Hai sã auzim de bine!

Radu GHIÞULESCU
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Federaþia Românã de
Speologie ºi Asociaþia
Rangerilor din România,
Munþii Apuseni
200 pg., 172 pg. color, FRS,
2006
Album de fotografie despre
Munþii Apuseni, conþine 249
fotografii din care 64 fotografii de peºterã, realizate de
20 de fotografi mai mult sau
mai puþin cunoscuþi.
Fãrã pretenþia de a fi un ghid
turistic, sau un album de artã
este o invitaþie de a vizita ºi
descoperi lumea de basm a
acestor munþi, peisajele, oamenii, viaþa de zi cu zi, meºteºugurile ºi obiceiurile tradiþionale.

Lucian BUªU,
Prin adâncurile
Carpaþilor
298 pg., 14 pg. color, editura
Poligrafia Treira, Oradea,
2007
Nu a trecut prea mult timp de
la lansarea volumului „Cãlãtor
în lumea lui Hades”, ºi iatã cã
Lucian Buºu recidiveazã cu a
patra sa carte. „Prin adâncurile
Carpaþilor” este mai întâi de
toate o frumoasã lecþie de geografie, Lucian Buºu descriind
cu talent zone pitoreºti din
România. Privite prin ochii
celui care le-a bãtut cu piciorul
nu o datã, descrierile nu sunt
la fel ca în multe cãrþi, fade,
monotone, sã-þi dea senzaþia
cã trebuie sã întorci repede pa-

gina. Sunt alternate cu dezvãluirea personajelor hazoase
ºi pline de farmec din turele de
speologie ºi nu numai.
Suntem purtaþi pe la Ponorul
Jitelor, cu lampa de carbid prin
podiºul Someºan ºi ajungem
la Avenul de sub Zgurãºti, pe
valea Gârda Seacã. Asistãm
apoi la un meci câºtigat pe
banca de rezerve, legat de
Avenul de sub Vârful Grind,
ca apoi sã ajungem prin locuri
încã virgine în Bucegi, pânã în
Avenul din Colþii Þapului.
„Intrãm” în Avenul din Stanu
Foncii sau în Peºtera Scoicilor,
ne luptãm cu apele dezlãnþuite
în peºtera Cãput sau ajungem
la Teiuº, prin Huda lui Paparã.
Ni se dezvãluie apoi peºtera
ªura Mare ca ºi experienþa
primului râu subteran.
Fiecare turã speo este punctatã, aºa cum ne-a obiºnuit
deja în celelalte cãrþi, cu picanteriile din taberele în care
mulþi speologi se vor recunoaºte, îºi vor aminti ºi vor
zâmbi cu siguranþã. De menþionat cã aceastã nouã apariþie
editorialã reprezintã doar
prima parte din cãlãtoriile
„Prin adâncurile Carpaþilor”,
deoarece multe poveºti mai
sunt încã de spus ºi multe
aventuri de descris.

Radu BREBAN,
Publicaþii Speologice
România
www.cartispeo.ro
Site dedicat publicaþiilor speologice, care, dupã cum spune
chiar coordonatorul acestui
proiect «nu este un „magazin”
sau „site comercial” ci mai
degrabã un punct de informare
legat de literatura speologicã.»
«… este un mod de a interacþiona cu mediul subteran, o
modalitate de a intra în altã
lume.»
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