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Expediþia „Xe Bang Fai 2008” nu 
a fost deosebit de spectaculoasã 
privitã prin prisma kilometrilor 

de galerii exploraþi, dar ea ne-a recon-
firmat ideea cã scufundarea speologicã 
îºi are unul din locurile de baºtinã în 
Masivul Khammouane. Zecile de obiec-
tive inventariate împreunã cu Richard 
Huttler ne-au întãrit credinþa cã va trebui 
sã organizãm o expediþie de explorare 
prin scufundare speologicã.

O nouã perspectivã ni se deschide în 
faþa ochilor. Multitudinea de obiective 
speologice în care explorarea se opreºte 
în faþa unor „frumoase sifoane” ne îmbie 
sã vedem ce se aflã în spatele lor. La 
asta ar trebui sã adaug ºi numãrul mare 
de surse carstice de tip resurgenþã sau 
insurgenþã care prezintã un potenþial 
deosebit de penetrare a masivelor.

Ce mai lipseºte ca sã plecãm la drum? 
Un efort organizatoric de aproape 2 ani, 
în care echipa franco-românã „Expe 
Laos” a devenit o realitate funcþionalã de 
la o frumoasã idee apãrutã într-o discuþie 
cu Richard lângã impresionanta sursã 
carsticã Marie Cassan de lângã satul 
Ban Thatot.

Etape premergãtoare
Având în vedere logistica necesarã unei 
astfel de expeditii ºi volumul mare de 
echipamente de scufundare, speologice 
în general ºi pentru organizarea taberelor 
prevãzute, R. Huttler ºi L. Mestre între-
prind în ianuarie 2009 o nouã expediþie. 
Ea are ca scop stabilirea clarã a obiecti-
velor de scufundare (localizare ºi acces) 
pentru expediþia din 2010, consolidarea 
contactelor locale ºi dimensionarea 
logisticii necesare. Cu aceastã ocazie 
ei adaugã pe listã alte câteva obiective, 
respectiv resurgenþe reperate în zona Ban 
Thathot ºi Ban That cât ºi într-o altã zonã 
de explorare – impresionanta vale Nam 
Him Boun.

În iunie 2009 la Nimes are loc o 
ºedinþã de organizare la care participã 
8 din cei 11 membri. Urmeazã alte 
ºedinþe la care partea romaneascã nu mai 
participã decât online, pe skype.

În luna octombrie 2009 echipamen-
tul românesc ce însumeazã, în urma 
estimãrilor, peste 200 kg ºi un volum de 
aproximativ ½ m3 pleacã spre Franþa. 
Colegii francezi se întâlnesc la începu-
tul lunii noiembrie ºi într-un week-end 
reuºesc sã termine de împachetat coletul 
cu echipament, estimat la 750-800 kg ºi 
cu un volum de aproximativ 3 m3. 

În luna decembrie, întregul colet cu 
echipament colectiv ajunge la transpor-
tatorul din Lyon ºi în urma cântãririi 
„oficiale” avem nu mai puþin de 1030 kg 
pentru un volum de 4 m3!!!

Vestea cã echipamentul a sosit în 
localitatea Thakek, dupã un întreg efort 
fãcut de transportatorul Dimotrans 
cât ºi de organizatorul nostru local 
dl.Vanivong, ne-a asigurat cã expediþia 
poate începe fãrã probleme.

Acces 
Dupã lungi ore de zbor, echipa Expe 
Laos 2010 se reuneºte în 17 ianuarie 
2010 în autogara MoChit din Bangkok. 

Echipa este compusã din 5 români ºi 
6 francezi: Ioana Axinte, Mihai Baciu, 
Philippe Buire, Andreea Cohn, Richard 
Huttler, Veronique Leplat, Tudor Marin, 
Chantal Messiant, Laurent Mestre, 
Damien Vignoles ºi Elena Buduran. De 
aici, dupã nu mai puþin de 12 ore cu 
autobusul iata-ne în dimineaþa zilei de 
18 ianuarie la Nakon Phanom pe malul 
Mekong-ului, graniþa dintre Thailanda 
ºi Laos. De la autogarã pana la vamã 
negociem 4 tuk-tuk-uri, mijloace de 
transport pe 3 roþi foarte des întâlnite în 
aceste locuri. În scurt timp vedem deja 
legendarul fluviu Mekong ºi pe malul 
celãlalt, Laos-ul! E ora 7 dimineaþa ºi 
un fel de ceaþã domneºte peste fluviu ºi 
peste þinuturile învecinate. Munþii din 
Laos precum o mare încreþitã de furtunã 
acoperã tot orizontul.

Fiecare îºi trãieºte emoþia întâlnirii 
cu miticul fluviu în felul sãu. Cei care 
sunt pentru prima datã aici sunt vãdit 
impresionaþi de peisajul care se deschide 
în faþa ochilor. Ceilalþi care revin pe aces-
te meleaguri au parcã bucuria reîntâlnirii 
cu un prieten vechi.

Traversarea Mekong-ului nu dureazã 
mult. La prima vedere nu ai zice cã are 
o lãþime mai mare decât Dunarea în 
dreptul orasului Orºova, însã are un debit 
de aproximativ 17.000 m3/s în sezonul 
secetos (de peste 3 ori mai mare decât 
al Dunãrii). Este cel mai lung fluviu din 
Asia de Sud-Est. Izvoarele sale se aflã în 
Podiºul Tibet la peste 5200 m altitudine 
în Munþii Tangla. Fluviul parcurge terito-
riul urmãtoarelor þãri: China, Myanmar, 
Laos, Thailanda, Cambodgia ºi Vietnam. 
În acest fluviu se varsã ºi toate râurile 
ce traverseazã peºterile pe care le vom 
parcurge în urmãtoarele zile. Apa este 
destul de tulbure, are mult sediment în 
suspensie iar curenþii de curgere sunt 
destul de puternici.

În Thakek, pe partea laosianã 
a Mekong-ului, îi întâlnim pe Dl. 

Expediþia Internaþionalã de Explorare Speologicã ºi Subacvaticã 

Expe Laos 2010
Tudor MARIN • Coordonator expediþie, Federaþia Românã de Speologie
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Vanivong, organizatorul nostru local, 
fãrã sprijinul cãruia accesul în zonele 
de explorare ar fi fost foarte dificil, Dl. 
Kham, bucãtarul expediþiei, Dl. Sang ºi 
Dl. Kambo, ºoferii celor douã camioa-
ne, care ne vor însoþi pe tot parcursul 
expediþiei. Dupã formalitãþile vamale, ne 
organizãm în 3 echipe: una care va merge 
sã recupereze echipamentul trimis prin 
cargo aerian, alta care va merge la bancã 
sã schimbe bani în moneda locala kip ºi 
sã facã cumpãrãturile de rigoare ºi a treia 
care va trimite primul newsletter din Laos 
pentru site-urile expediþiei. 

Avem un drum lung pânã la primul 
obiectiv, de aproximativ 6 ore, în cea 
mai mare parte pe drumuri neasfaltate. 
Pe la orele 13.00 reuºim sã plecãm din 
Thakek cu destinaþia Ban Nongping, un 
sãtuc izolat din provincia Khammouane, 
foarte aproape de graniþa cu Vietnam-ul. 
Nu facem nici 10 km ºi peisajul magnific 
al Laos-ului, o þarã cu 80% din suprafaþa 
sa reprezentatã de platouri ºi masive 
muntoase, începe sã se deruleze în faþa 
noastrã. Drumul ºerpuieºte printre vârfuri 
carstice ce abundã în formaþiuni de tip 
pinnacles (engl.) sau tsingy (fr.), vârfuri 
ce sunt despãrþite de zone de câmpie. 
Unele creste sunt acoperite pânã în vârf 
de pãduri tropicale iar altele sunt numai 
calcar, pinnacles sau lapiezuri. Numeroase 
faleze cu înãlþime de pânã la 300 m se 
perindã prin faþa noastrã. Vedem intrãri de 
peºterã, de toate dimensiunile, dar unele 
par inaccesibile datoritã acestui relief. 
Viiturile din sezonul ploios ºi-au lãsat 
peste tot urmele. Cel mai bine se observã 
pe faleze sau privind dimensiunile talve-
gurilor, cu galeþi mari, foarte bine rotunjiþi. 
O datã ce ajungem pe drumuri neasfaltate 
ne punem ºi mãºtile de praf. Apar ºi satele 
laosiene cu casele din bambus pe piloni 
ºi plantaþiile de orez. În trecere nu vedem 
prea mulþi sãteni, dar peste tot se aude 
muzicã. Verdele crud al orezului ºi praful 
roºiatic de pe drum, ne ghideazã încet, 
încet spre destinaþia noastrã. Dupã 3-4 ore 
de drum dispar ºi pilonii de curent electric 
ºi o datã cu ei ºi antenele satelit. Drumurile 

sunt din ce în ce mai rele ºi podurile peste 
ape sunt tot mai rare. La o trecere prin râu, 
din cauza unui pod deteriorat de viituri 
(pe care am trecut fãrã nici o problemã în 
2008) avem mai mult de furcã cu maºinile 
ºi nu înaintãm pânã nu descãrcãm baga-
jele ºi tragem fiecare maºinã cu o coardã 
pe panta abruptã de pe malul celãlalt al 
râului. Mã mir cum s-au gândit laosienii 
cã vor trece cu aceste maºini. Prima searã 
ºi primul ritual de protecþie împotriva 
þânþarilor cu un spray repulsiv, ne prinde 
în acest pasaj.

Dupã de 9 ore de mers cu aceste cami-
oane amãrâte ºi deloc adaptate drumurilor 
dificile din Laos, ajungem în satul Ban 
Nongping. Toate casele sunt din bambus 
împletit sau din lemn de tec, ridicate pe 
piloni. Tabãra noastrã va fi o frumoasã 
cãsuþã din lemn de tec. Satul nu este 
electrificat iar cel mai apropiat semnal de 
telefon mobil se gãseºte la aproximativ 2 
ore de condus. Posibilitãþile de aterizare 
ale unui eventual elicopter sunt reduse 
datoritã terenului accidentat. Acestea 
fiind zise, putem pleca la explorare!

Zona de explorare Ban 
Nonping - Peºtera Xe Bang 
Fai
Prima zi de lucru începe cu o scurtã ºe -
dinþã în care discutãm: programul, res-
pectarea specificului local, ce înseamnã 
marja de securitate, care sunt riscurile ºi 
regulile unei expediþii tropicale ºi care 
sunt obiectivele din teren.

Cum timpul alocat acestei zone nu 
este decât de patru zile, trecem la treabã 
din prima zi, dupã prânz. Mergem cu toþii 
la peºtera Xe Bang Fai pentru diverse 
scopuri: scufundarea pe afluentul 1 aval, 
escaladarea unui perete cãtre o posibilã 
galerie, reperaj, filmare ºi fotografiere.

Xe Bang Fai este un fenomen carstic 
impresionant, pe care l-am descris în de-
taliu în numãrul 13 al revistei Speomond, 
motiv pentru care nu voi mai insista pe 
descrierea generalã.

Surprizele apar de la început. Hotã-
rât sã merg împreunã cu Damien la o 
escaladã situatã la aproximativ 1 km 
de intrarea aval, dupa câteva ore de 
navigaþie ne dãm seama cã am greºit lo-
cul în care am acostat, deoarece escalada 
destul de simplã ne conduce la un balcon 
suspendat deasupra râului principal. Ne 
reunim cu echipa de prospectare formatã 
din Laurent, Ioana, Elena ºi Chantal 
ºi continuãm navigaþia pânã la prima 
rapidã în dreptul „La Galerie des Trois 
Sœurs”, marcatã pe malul drept al râului 
prin 3 stalagtite gigantice de peste 30 m 
înãlþime ºi cu un diametru ce depãºeºte 
10 m. Ne simþim atât de mici în faþa 
mãreþiei naturii, pe care câteodatã avem 
curajul sã spunem cã am cucerit-o!

La întoarcere profitãm de luminile 
tuturor ºi de un cobolt de 250 W pe 
care îl avea Elena ºi reperãm locul gãsit 
în 2008, dupã o fotografie realizatã 
împreunã cu Richard Huttler. Aceastã 
posibilã galerie am vãzut-o abia acasã 
uitându-ne pe ecranul calculatorului.

— Tudor, ai vãzut fotografia pe care 
þi-am trimis-o? m-a interpelat Richard 
imediat dupã întoarcerea din 2008.

— Am vãzut cã pe peretele opus pare 
a fi o intrare de galerie, dar mi se pare 
foarte ciudat deoarece când a fost facutã 
poza nu am vãzut nimic, nici mãcar pe 
ecranul aparatului.

— Nici nu puteai dacã þinem cont 
de cum a fost fãcutã acea fotografie, 
îmi rãspunde Richard. Nu uita Tudor, 
timp de expunere de douã minute, 30 de 
declanºãri cu blitz-ul torþã cu numãr ghid 
65, plus 6 becuri cu zirconiu pe care le-ai 
declanºat chiar tu.

În fapt avea dreptate. La dimensi-
unile galeriei principale din Xe Bang 
Fai, este greu sã vezi ceva la 80-100 m 
înãlþime în pereþii laterali. Te simþi ca un 
simplu om care merge noaptea pe munte.

Lãsãm tot echipamentul pe malul apei 
în dreptul peretelui ce trebuie escaladat 
ºi ne grãbim cãtre ieºire, la ora 19.00 
trebuie sã fim cu toþii în tabãrã. Ziua 
urmãtoare revenim ºi reuºim sã urcãm 

Expe Laos 2010Expe Laos 2010
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peretele dupã 4 lungimi de coardã, ºi 
o escaladã mai mult artificialã decât la 
liber. Folosim toate cele 40 de gujoane 
pe care le aveam, apoi trecem la amaraje 
naturale, amaraje forate cu perforatorul 
sau la nuci. Ajungem la o înâlþime de 80 
m desupra râului subteran, pe un balcon 
care surplombeazã peste malul apei. 
Galeria care se gãseºte aici nu rãsplãteºte 
efortul de o zi pe care l-am facut împreunã 
cu Damien. Dupã 200 m ajungem în 
zone blocate de scurgeri ºi de roca vie a 
plafonului peºterii. Configuraþia generalã 
a acestui balcon seamãnã cu cele explo-
rate în 2008. Retragerea se dovedeºte a 
fi dificilã mai ales datoritã sinuozitãþii 
traseului ºi a faptului cã este surplombat. 
În final ºi cu ajutorul lui Chantal care 
ne-a ghidat de pe malul râului reuºim sã 
aterizãm la vreo 10 m de baza peretelui 
dupã un ultim rapel în „plein vide” cum 
ar spune francezii. 

Colegii noºtri nu au putut trece si-
fonul de pe afluentul 1, din cauza unei 
strâmtori situatã undeva la cota -10 m, 
într-un sifon dificil, cu o intrare ce a 
necesitat folosirea echipamentului TSA. 
Condiþiile de scufundare: argilã care se 
tulburã repede ºi o „frumoasã strâm-
toare” ce necesitã scoaterea completã 
a echipamentului de pe scafandru. Au 
profitat din plin ºi au filmat puþin în sifon 
dar mai ales în râul principal. Echipa de 
fotografiere a luat mai multe imagini de 
pe galeria aval de sifon. Semnele curgerii 
apei sunt foarte vizibile în acest sector. 
Finalul afluentului 1 este o cascadã de 
25 m care acum este fãrã apã.

În urma a 3 zile de lucru, pestera Xe 
Bang Fai nu ne-a dezvãluit decât douã 
frumoase balcoane ºi un sifon impe-
netrabil. Rãmân alte posibile galerii de 
încercat în zona medianã a peºterii.

Tham Ene sau Peºtera 
Rândunicilor
Este situatã la aproximativ douã ore 
de mers prin junglã în masivul Pha 
Khiaokout. La intrare are o salã giganticã 
de peste 200 m lungime ºi o înãlþime de 
100 m, pe al cãrei planºeu se gãseºte 
un mare depozit de guano. Intrarea 
este conturatã de liane ce coboarã de 
pe falezã. Portalul depãºeºte 40 m 
înãlþime. Stalagmitele ºi stalagtitele sunt 
pe mãsura sãlii, au peste 30 m înãlþime. 
La tot pasul trebuie sã fii foarte atent la 
ºerpi, care sunt aici în cãutarea vânatului: 
rândunelele ºi liliecii. În viteza cu care 

traversezi acest pasaj – din cauza bolii 
pe care o transmite guano (excremente 
de liliac): histoplasmoza – imposibil sã 
nu gãseºti ouã sau pene de rândunicã. 

Într-o sãliþã lateralã de la intrare, pe 
pereþi sunt mai multe inscripþii fãcute 
cu cãrbune din vremea razboiului din 
Vietnam. Populaþia din satele apropiate 
s-a adãpostit aici din calea bombarda-
mentelor ce brãzdau Vietnam-ul care 
se aflã la numai 10 km în linie dreaptã. 
Localnicii au frecventat din istorie 
aceastã peºterã pentru a culege cuiburile 
de rândunele. De altfel, depozitul de gu-
ano are un aspect prãfos ceea ce ne poate 
indica cã este foarte vechi.

Prima echipã este condusã la peºterã 
de un ghid localnic din satul vecin, 
încãlþat în papuci de baie! Dupã mai 
multe urcuºuri ºi coborâºuri pe tzing-
urile calcaroase se ajunge într-o polie, 
cultivatã de localnici cu orez. Râul care 
o traverseazã în sezonul ploios e acum 
doar o mare albie seacã conturatã de 
rãdãcinile golaºe ale arborilor de tec 
sau palisandru. Pãdurea e neatinsã de 
tãiºul macetelor. Se vede cã accesul 
este dificil ºi nu permite transportul 
lemnului. Poteca ºerpuieºte prin junglã 
ºi uneori devine foarte greu de urmãrit. 
Orice ieºire din potecã este urmatã de o 
luptã scurtã cu vegetaþia ºi de întoarcerea 
obligatorie la ultimul punct cunoscut. 
Urmeazã o ascensiune finalã spre baza 
falezei ce adãposteºte peºtera. Peste 
tot se vãd numeroase fisuri ºi avene de 
dimensiuni modeste, 1-2 m diametru, 
ce ridicã semne de întrebare pentru 
orice speolog. Dar nu este cazul ºi aici, 
unde, din cauza ºerpilor veninoºi cât ºi a 
insectelor nu îndrãzneºti sã le abordezi.

Obiectivele noastre în aceastã peºterã 
sunt: explorarea unei galerii laterale 
reperatã în 2008, escaladarea unui perete 
de aproximativ 15 metri ºi colectarea de 
probe din cercurile negre, perfect con-
turate care împânzesc în anumite zone 
podeaua peºterii. Nu se cunoaºte încã 
procesul de formare al acestor cercuri 
dar sperãm cã analiza probelor noastre 
va elucida misterul. Charles Ghommidh 
ne-a instruit ce fel de probe îi sunt nece-
sare ºi protocolul de prelevare.

În prima zi, echipa formatã din 
Elena, Laurent, Richard, Philippe ºi Vero 
identificã galeria lateralã ºi se opreºte la 
douã puþuri de 15 m ce necesitã echipare 
de TSA. Revine a doua zi pentru echipa-
re ºi cartare. Galeria gasitã are 300 m, iar 
la baza primului puþ se aflã un depozit de 
oseminte de animale. Tot în prima zi se 

preleveazã ºi probele necesare lui Charly 
din misterioasele cercuri negre.

A doua zi gãsesc împreunã cu Damien 
zona de escaladã „gata echipatã” cu un 
bambus încã verde. Damien urcã pe bam-
bus ºi echipeazã cu o coardã verticala. 
Cartãm aceastã galerie superioarã ce are o 
dezvoltare de 354 m. Dimensiunile ei sunt 
la fel de impresionante ca cele ale axului 
principal. Începem sã ne obiºnuim cu 
ideea cã în Laos toate galeriile de peºterã 
au dimensiuni gigantice. Coloane, scur-
geri parietale, discuri ºi cercuri de toate 
dimensiunile orneazã aceastã galerie. 
Ceea ce ne surpinde aici sunt cele câteva 
cercuri albe depuse pe podeaua calcifiatã.

Din pãcate, cu tot drumul de acces, 2 
ore la dus ºi 2 ore la întors, cât ºi faptul 
cã la orele înserãrii, respectiv orele 18 
este bine sã fii în tabãrã sau cât mai 
aproape de drum, cãci nu îþi poþi permite 
sã traversezi jungla pe întuneric, timpul 
pe care îl avem pentru explorat în Tham 
Ene este foarte mic, de maxim 5-6 ore 
pe zi. La sfârºitul celei de-a doua zile 
decidem cã pentru a explora aceastã 
peºterã aºa cum se cuvine este nevoie 
de o tabarã avansatã, chiar la intrarea 
în pesterã. Acest gând îl vom pune în 
practicã într-o altã expediþie.

Zona de explorare Ban 
Thatot
Transferul de la Ban Nonping cãtre satul 
Ban Thatot a durat aproape o zi întreagã, 
fiind foarte obositor ºi din cauza prafu-
lui ºi a cãldurii excesive din ziua de 22 
ianuarie.

În aceastã zonã scopul nostru prin-
cipal a fost explorarea ºi joncþionarea 
peºterilor Tham Deua, Tham Khamouk 
ºi Marie Cassan care împreunã cu câteva 
resurgenþe reperate în 2008, presupu-
neam cã fac parte din acelaºi sistem 
carstic. În paralel ne-am propus sã mai 
explorãm câteva resurgenþe din zona 
satului Ban That sau resurgenþe ºi peºteri 
aval de satul Ban Thatot care teoretic 
dreneazã o parte din apele din polia 
Nam Koang.

Peºtera Tham Khamouk 
Strategia de explorare a fost urmãtoarea: 
vom ataca Tham Khamouk atât prin 
scufundare cât ºi prin peºtera cu acelaºi 
nume. Vom retopografia tot ºi vom 
încerca joncþiunea cu Tham Deua prin 
apã sau prin „aer”.

În prima zi, Damien ºi Mihai se 
scufundã în Tham Khamouk pentru a re-
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echipa cu fir ghid primele sifoane explo-
rate de Richard ºi Laurent în 2006. Trec 
primele douã sifoane de 42 m respectiv 
56 m lungime cu o adâncime de -6 m ºi 
avanseazã în al treilea sifon 100 m la o 
adâncime de -20 m. Urcã la suprafaþã dar 
din pãcate într-un clopot fals. Ies afarã 
din cauzã de „regula treimii”. Între sifoa-
ne existã lacuri de 100-150 m ce trebuie 
înotate cu tot echipametul de scufundare.

În aer, cartãm complet galeria prin-
cipalã din Tham Khamouk în urmã toarea 
formulã: Chantal, Vero, Elena, Ioana ºi 
Tudor. Peºtera este o traversare având o 
galerie principalã de mari dimensiuni: 
înãlþimea medie este de 30-40 m, lãþimea 
medie de 50 m. Pe alocuri am dat vize de 
60 sau 70 m. Cu 200 m înainte de ieºirea 
esticã descoperim cu ajutorul Elenei o 
viperã de doi metri ascunsã dupã niºte 
bolovani dar în poziþie de atac. Destul 
de bizar deoarece ºerpii se gãsesc în mod 
normal în apropierea intrãrilor în peºteri. 
Dupã ce realizãm câteva fotografii cu zo-

om-ul la maxim, facem un ocol frumos ºi 
ieºim în junglã unde avem probleme cu 
semnalul pentru GPS datoritã vegetaþiei 
foarte dense.

Problemele de portaj a tuturor baga-
jelor se mãresc în ziua urmãtoare: nu mai 
avem maºina 4×4 deci camioanele nu 
pot urca pânã unde trebuie, o echipã de 
forestieri taie un arbore secular de tec de 
vreo 40 m care ne face sã pierdem peste 
o jumãtate de orã pentru a trece de acest 
punct. Cel mai redutabil adversar se do-
vedesc furnicile roºii, cunoscute de cei 
care merg în zonele calde. Voracitatea 
cu care te atacã, veninul pe care þi-l 
injecteazã ºi durerea produsã ne fac sã 
ne gândim de douã ori înainte de a ataca 
acest pasaj facut „cadou” de forestieri. 
Pânã la sfârºitul expediþiei copacul a 
rãmas acolo, fapt pentru care mã întreb: 
de ce oare l-au tãiat respectivii?

Pe 24 ianuarie Damien ºi Richard 
atacã din nou sifoanele din Tham 
Khamouk ºi dupã o lungã cautare în sifo-

nul nr. 3 reuºesc sã iasã afarã, marcând o 
lungime de 293 m cu o adâncime relativ 
constantã pe toatã lungimea scufundãrii 
de -20 m. Dupã încã un lac de peste 
100 m abandoneazã echipamentul pe 
o plajã ºi mai explorezã încã 500 m de 
galerie. În timpul parcursului trec pe la 
baza unui puþ larg prin care se vede jun-
gla. Se întorc din cauza timpului.

Împreunã cu Mihai ºi Andreea merg 
pe galeria de nord pânã în capãt, unde 
parcursul este oprit de un sifon. Dupã 
o scufundare scurtã pe care o fac cu o 
configuraþie lejerã reuºesc sa gãsesc pa-
sajul de trecere dar mã întorc din cauza 
lipsei de redundanþã. Acesta poate fi un 
obiectiv pentru o viitoare expediþie deoa-
rece direcþia galeriei este Nord, mergând 
cãtre masiv spre una din zonele prin care 
vine apa. 

Mã întorc la Elena ºi Ioana care au 
fãcut fotografii ºi ieºim în junglã pe 
galeria esticã. Gãsim o veche potecã 
fãcutã de localnici, pe care vegetaþia 
a recucerit-o. Dupã 450 m de parcurs 
într-o dolinã enormã ne hotãrâm sã ne 
întoarcem deoarece înaintarea era din 
ce în ce mai grea. Ne abatem cãtre sud 
ºi la numai 50 m distanþã, Elena zãreºte 
intrarea într-o nouã peºterã. Portalul 
este mare având o lãþime de 80 m ºi o 
înãlþime de 25 m. Explorãm peºtera care 
se apropie dupã prima estimare de 300 m 
dezvoltare ºi o botezãm Tham Khamouk 
II sau mai simplu Tham Peºtera. Fauna 
cavernicolã este bine reprezentatã mai 
ales de paianjeni cu diametrul de 10-
20  m, dar ºi de miriapozi.

Chantal ºi Vero topografiazã toatã 
aceastã galerie ºi ramificaþiile ei. Gã-
sesc multe formaþiuni de tip „cercul 
vrãjitorului” în galeriile superioare. 
Mihai ºi Andreea se scufundã în si-
foanele din Tham Khamouk pentru a 
fotografia ºi a filma.

Peºtera Marie Cassan 
Este cunoscutã din vechime ºi exploratã 
încã din 1948 de cãtre colonelul francez 
Henri Cassan ºi soþia sa Marie Cassan 
localnicã din Ban Tahtot. Povestea 
de dragoste a celor doi este povestea 
explorãrii eroice a acestei peºterii. În 
anii ’50 este topografiatã pe o distanþã 
de 3027 m, iar la 2953 m de intrare este 
pusã o placã comemorativã. Mai multe 
amãnunte în Speomond nr. 13.

În paralel cu noi, dupã douã zile de 
încercãri, Philippe ºi Laurent reuºesc sã 
treacã în premierã sifonul amonte din 
peºtera Marie Cassan, parcurgând-o 
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pânã la placa memorialã. Distanþa dintre 
Tham Khamouk ºi Marie Cassan este 
reprezentatã de un lac de 200 m, cele 2 
peºteri facând parte din acelaºi sistem 
hidrologic. Sifonul are o lungime de 
50 m cu o adâncime maximã de 3 m. 
Dificultatea explorãrii a fost gãsirea 
pasajului de trecere în galeria înecatã de 
tip laminor, foarte lat ºi puþin profund. 
Apa este tulbure iar amarajele lipsesc cu 
desãvârºire ceea ce i-a obligat pe cei doi 
la diverse artificii pentru a lega firul ghid 
în condiþii de securitate.

Pe 25 ianuarie ne hotãrâm sã cãutãm 
puþul vãzut la ieºirea din sifonul 3 din 
Tham Khamouk. Gãsirea acestui puþ ne 
poate oferi un acces mai sigur, ºi poate 
mai rapid cãtre peºtera care aºteaptã 
sã fie exploratã în amonte. Richard, 
Damien ºi Elena cautã toatã ziua pe o 
suprafaþã relativ micã (câteva hectare). 
Din cauza terenului foarte accidentat 
(creste, tsing-uri, doline foarte adânci), 
ºi a junglei deosebit de dificil de parcurs, 
abandoneazã cãutarea înainte de lãsarea 
serii. Deocamdatã puþul nu se lasã des-
coperit cu toate cã simþim cã trebuie sã 
fie acolo.

Eu mã întorc cu Ioana, Andreea ºi 
Chantal pentru a carta Tham Peºtera. 
Realizãm ºi câteva fotografii. Jungla este 
extraordinarã prin desimea ºi aspectul ei, 
prin mirosurile ºi mai ales prin sunetele 
pe care le elibereazã vieþuitoarele la ore-
le înserãrii ºi dupã cãderea întunericului.

Laurent, Philippe, Mihai ºi Vero se 
scufundã în Marie Cassan. Joncþioneazã 
cartarea cu punctele amonte ºi placa 
memorialã din peºterã. Încearcã sã 
gãseascã puþul Charly ºi sã îl escala-
deze. Exploreazã alte hornuri ºi galerii 
laterale din zona finalã a peºterii cautând 
un alt puþ semnalat de celelalte echipe, 
prin care se simte curent de aer, botezat 
„turbina”.

Cum explorãrile din ultimele zile ne-
au solicitat destul de mult pe 26 ianuarie 
hotarâm sã ne împãrþim în douã echipe. 
Laurent, Richard, Damien ºi Elena 
pleacã din tabãrã la ora 10.30 cu 4×4 
lui Vannivong în direcþia resurgenþelor 
amonte de Tham Deua reperate în 2008 
din zona Tham Pou. Cealaltã echipã se 
ocupã de aprovizionare, newsletter ºi 
alte probleme de logisticã. Scafandrii 
atacã resurgenþa 1. Este vorba de o 
resurgenþã permanentã chiar ºi în sezo-
nul secetos. Dupã mai multe scufundãri 
se exploreazã sifonul 1 pe o lungime 
de 140 m cu o adâncime de -8 m. Se 
iese într-o galerie de 4 m înãlþime pe 
2 m lãþime ºi dupã 50 m de parcurs 
se exploreazã ºi sifonul 2 pe o lungi-
me de 90 cu o adâncime maximã de 
12 m. Înaintarea este opritã din cauza 
vizibilitãþii zero ºi a lipsei amarajelor 
în galeria circularã plinã de argilã. Vom 
reveni cu amaraje adaptate pentru argilã. 
Direcþia generalã a resurgenþei este NW, 
ceea ce ne aratã cã ea dreneazã apele din 
polia Nam Koang ºi depresiunile din 
jurul satului Ban Vang Yam ºi nu zona 
de NE a masivului Tham Pou.

În ziua de 27 ianuarie ne împãrþim 
în mai multe echipe. Laurent, Richard, 
Damien, Ioana ºi Elena merg la Tham 
Khamouk. Primii trei ies în junglã prin 
dolina esticã ºi cautã „faimosul puþ”. 
Dupã câteva ore de cãutare asiduã, re-
nunþã epuizaþi. Ioana ºi Elena rãmân în 
peºterã pentru fotografii. La întoarcerea 
bãieþilor, Richard face poze cu ajutorul 
întregii echipe.

Phillipe ºi Vero supravegheaþi de 
Chantal se scufundã în resurgenþa 2. 
Parcurg în scufundare 90 m cu o adân-
cime de -14 m dar nu reuºesc sã iasã 
afarã. Sifonul este sinuos, tulbure ºi cu 
posibilitãþi limitate de a lega firul ghid. 
Este necesarã o nouã scufundare poate 
pe o altã direcþie.

Împreunã cu Andreea ºi Mihai merg 
la resurgenþa 3. Cãratul echipamentu-
lui ne epuizeazã. Fiecare avem minim 
50 kg de bagaj iar poteca este destul 
de accidentatã. Intrarea în sifon este 
strâmtã ºi se face printre niºte bolovani. 
Resurgenþa este temporarã ceea ce face 
repede vizibilitatea aproape zero. Mihai 
trece primul sifon cu o lungime de 
50 m ºi o adâncime de -8 m. Se opreºte 
la ieºire din el deoarece trebuie trecut 
cu tot echipamentul peste o muchie 
de stâncã. Succesiv intrãm în sifon eu 
ºi apoi Andreea. Facem aºa deoarece 
spaþiul este foarte redus. Nu este loc 
pentru doi scafandri. Vizibilitatea este 
zero. Nu reuºim sã trecem cu echipament 
în urmãtoarea marmitã. O scufundare în 
care nu m-am simþit bine ºi care nu m-a 
atras sã continui.

Ziua de 28 ianuarie a fost una dintre 
cele mai plãcute. Ea ne-a oferit surpriza 
confrmãrii unei explorãri de excepþie. 
Laurent, Richard, Damien, Philippe, 
Mihai ºi Vero trec al treilea sifon din 
Tham Khamouk ºi continuã explorarea 
în peºtera gãsitã. Mihai trece solitar un al 
patrulea sifon care de fapt revine în axul 
principal. Dupã 1,5 km de parcurs îºi dau 
seama cã se aflã într-o peºterã în care 
au mai fost speologi deoarece vãd firul 
de la topofil. Este clar! Se aflã în Tham 
Deua! Joncþiunea a fost fãcutã ºi astfel 
demonstratã ipoteza circulaþiei apei între 
cele douã peºteri! Opresc explorarea la 
un nou lac ce trebuia înotat. Întoarcerea 
este dificilã deoarece porterii au plecat 
ºi fiecare scafandru are minim 3 bagaje 
ce depãºesc 70 kg.

Eu, împreunã cu Elena ºi Chantal 
cartãm peºtera de deasupra de resurgenþa 
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2, botezatã de noi TR2. Fauna este foarte 
bogatã ºi aici. Gãsim cercul vrãjitorului 
de diverse dimensiuni chiar ºi pe depozit 
de argilã. Nu ratãm ocazia sã fotografiem 
aceastã peºterã deosebit de frumoasã.

Ziua urmãtoare merg cu Mihai ºi 
Andreea la Tham Nam Niom care de 
fapt se numeºte Tham Nam Kaua. Este 
vorba de o resurgenþã importantã din 
bordura masivului calcaros Tham Pou. 
A doua ca mãrime dupã peºtera Marie 
Cassan. În sezonul secetos apa nu cur-
ge, ceea ce face scufundarea nu foarte 
plãcutã într-o apã în care îþi pui întrebãri 
oare ce boli tropicale s-or gãsi? Reuºesc 
sã explorez pânã la cota -20 m pe o 
lungime de 45 m. Pasajul pare blocat 
de grohotiºurile cãzute cu multã vreme 
înainte din falezã. Mihai face ºi el o în-
cercare dar nu gãseºte trecerea. Plecãm 
dezamãgiþi de la acestã resurgenþã care 
prin talvegul pe care îl formeazã, poziþia 
pe care o are pe hartã ºi debitul pe care îl 
scoate în lunile ploioase este cu siguranþã 
un dren important.

Facem o serie de scufundãri ºi în 
peºtera Tham Nam Niom în primul 
lac. Din pãcate vizibilitatea este foarte 
proastã ºi nu gãsim pasajul. În paralel 
cu noi Laurent, Elena ºi Ioana carteazã 
acestã peºterã frumos concreþionatã. 
Nu mai rãmâne timp ºi aer pentru a ne 
scufunda ºi în lacul din final. Poate într-o 
viitoare expediþie.

Tham Nam Kouang sau Resurgenþa 
Cerbului
Richard ºi Damien merg la Tam Nam 
Kouang de lângã satul Ban That, pentru 
a se scufunda în sifonul în care s-a mai 
scufundat Yannick în 2006. Ei gãsesc 
vechile fire care merg în zig-zag prin 
sifon ºi care îi încurcã. Echipezã corect 
sifonul ºi se întorc.

Richard, Damien ºi Laurent revin la 
acest obiectiv, care în traducere ar în-
semna: resurgenþa cerbului. Trec primul 
sifon de 180 m cu adâncimea de -10 m ºi 
dupã 390 m de scufundare în al doilea si-
fon ies afarã. Galeria din spatele sifonu-
lui îi conduce la exterior în mijlocul unei 
doline situate în junglã. Carteazã tot ºi 
se grãbesc înapoi cãci în pãdure þânþarii 
sunt foarte agresivi. Pericolul de malarie 
este crescut aici. Chiar se distreazã când 
se gândesc cã este mai sigur sub apã 
decât afarã în mijlocul pãdurii tropicale. 
O nouã explorare deosebitã realizatã de 
echipa noastrã!

Philippe, Vero ºi Chantal merg 
în peºtera Marie Cassan pe intrarea 
principalã ºi cu ajutorul unei canoe îºi 
propun sã joncþioneze cu noi. Împreunã 
cu Mihai ºi Andreea trecem sifonul amon-
te din Marie Cassan ºi ne grãbim cãtre 
faimosul puþ Charly. Dupã câteva lacuri 
trecute înot cu ajutorul labelor ºi a mãºtii 
de scufundare pentru confort, ne întâlnim 
cu echipa lui Philippe. Ei îºi dau seama cã 
peºtera nu e aºa lungã precum se credea. 
Probabil dezvoltarea este undeva în jur de 
2,5 km. Aspectul peºterii este de galerie 
unicã cu pantã foarte micã ºi în care râul 
meandreazã destul de puternic. Galeria 
nu este foarte înaltã, maxim 10 m dar 
este foarte latã depãºind 50 m pe alocuri. 

Reperãm împreunã urcarea cãtre 
Puþul Charly. Dupã o escaladã de 10 m 
reuºesc sã ies afarã din peºterã ºi îl chem 
ºi pe Mihai. Cu mari eforturi gãsesc sem-
nal pe GPS ºi salvez punctul. Coborârea 
este mult mai dificilã fapt pentru care 
suntem nevoiþi sã folosim coarda. Inte-
resul acestui puþ este cã el oferã un 
acces mai simplu ºi fãrã scufundare 
sau navigaþie în finalul peºterii Marie 
Cassan. Singura problemã care rãmâne 
este drumul prin junglã pânã la el.

La întoarcere se pare cã Philippe 
dupã o nouã escaladã gãseºte „turbina”. 
Rãmâne de confirmat cu echipa a doua 
care va veni dupã noi. Nu continuã ex-
plorarea din lipsã de echipament.

Acum ºtim cu siguranþã cã apa din 
cele 3 resurgenþe situate în Tham Pou 
parcurge 500 m la exterior apoi trece 
prin Peºtera Tunel exploratã în 2008. 
De aici râul iese la exterior ºi dupã un 
scurt parcurs intrã în peºtera Tham Deua 
(exploratã ºi topografiatã parþial). Apa 
care se pierde în sifonul aval din Tham 
Deua iese dupã 3 sifoane ºi un parcurs de 
900 m în Tham Khamouk. Dupã un lac 
exterior de 200m râul reintrã prin sifonul 
amonte în peºtera Marie Cassan. Aici 
parcurge aproximativ 2,5 km ºi iese la 
exterior pentru ultima datã. Imediat dupã 
ieºire acest râu permanent este zãvorât 
într-un baraj care reprezintã principala 
sursã de hranã a satelor limitrofe.

Explorarea acestui sistem carstic 
complex este rezultatul muncii asidue 
a mai multor echipe multidisciplinare.

Ultima zi din ianuarie o dedicãm 
transferului cãtre cea de-a treia zonã de 
explorare. În drum cãtre valea Nam Hin 
Boun facem o binemeritatã oprire în 
oraºul Thakek pentru reaprovizionare cu 
alimente ºi alte materiale necesare. Nu 
pierdem ocazia sã luam masa la restau-
rantul unui american, în care ne delectãm 
cu o mâncare mai normalã decât ceea ce 
am servit în ultimele doua sãptamâni.

Zona de explorare Nam Hin 
Boun
Richard ne asigurã cã aceastã vale este 
deosebitã din toate punctele de vedere 
speologice.

— O sã vedeþi, sunt obiective de ex-
plorat pentru 20 de ani, iar peisajul este 
minunat, ne-a spus cu un an înainte la una 
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din reuniunile pregãtitoare desfãºurate 
la Nîmes.

Ne stabilim tabãra într-un fost tem-
plu, în care încã troneazã statuia lui 
Buddha. Sper sã ne aibe în pazã ºi în 
continuare! Ni se prezintã cutumele 
religioase pe care suntem rugaþi sã le 
respectãm. 

Ieri, numãrul de speologi de pe 
vale s-a înmulþit. Ni s-a alãturat echipa 
franco-italianã de speologi, condusã de 
Charles Ghommidh. Printr-un hazard 
s-au mai alaturat încã 7 speologi francezi 
arestaþi de poliþie deoarece nu aveau 
autorizaþie de explorare. Dupã îndelungi 
tratative dl. Vanivong a reuºit sã îi aducã 
la pensiunea sa din Nam Hin Boun. 
Este cel mai mare numãr de speologi 
la un moment dat într-un loc din istoria 
explorãrilor în Laos. 

Instalarea logisticii ne ia mai puþin 
decât înainte ºi profitãm pentru a pleca 
în explorarea sifonului final din peºtera 
Nam Non.

Tham Nam Non
Cea mai mare peºterã din Laos, cu o 
dezvoltare de 25 km în ziua de 1 februa-
rie 2010, dimineaþa. Explorãrile noastre 
îºi propuneau sã o joncþioneze cu altã 
peºterã cunoscutã în amonte: Tham 
Song Dang. 

Nam Non sau „apa care doarme”, în 
traducere literarã, este o peºterã impre-
sionantã prin dimensiunile galeriilor. 
Râul care a format-o intrã printr-o parte 
a muntelui ºi iese în valea Nam Hin 
Boun printr-un portal cu o înãlþime de 
50 m. În sezonul secetos se pot observa 
dimensiunile talvegului complet sec, cu 
o lãþime medie de 50 m ºi pe alocuri cu 
o adâncime 8 m. Galeria principalã este 
pavatã în cea mai mare parte a sa cu 
galeþi mari, foarte bine lustruiþi de unde 
ºi riscul permanent de a aluneca pe ei. 

Progresia este dificilã solicitând atenþie 
la fiecare pas. 

Obiectivul nostru principal este scu-
fundarea în sifonul final din galeria 
Narine Gauche, situat la 3,8 km de intrare. 
Conform informaþiilor venite de la cele-
lalte echipe trebuia sã acoperim o distanþã 
aerianã de 700 m pânã la joncþiunea cu 
Tham Song Dang. Având în vedere panta 
generalã foarte micã a peºterii ºi înclinaþia 
stratelor ne aºteptam la sifoane lungi, 
puþin adânci, întrerupte de clopote de aer. 
Transportul echipamentului, pentru cei 
doi scafandri Mihai ºi Damien a presupus 
o adevãratã echipã de susþinere. Cei doi 
s-au pregãtit temeinic cu multe butelii ºi 
sisteme redundante. De data aceasta nu 
mai pu team soli cita ajutor din sat, neºtiind 
cum se descurcã localnicii în peºterã. 
Aveam senzaþia cã de fapt ei chiar nu intrã 
în peºteri. Am profitat ºi am cerut ajutor 
echipei lui Charles ºi celorlalþi francezi 
repatriaþi forþat. O echipã de 6 speologi 
ne-a venit în ajutor.

Ca o adevãratã expediþie himalayanã 
din anii de pionierat ai alpinsimului, 
ne aliniem intr-un ºir indian toþi cei 
17 speologi ºi începem parcursul prin 
Nam Non dupã ce reuºim sã scãpãm 
de insolaþie. Nici unul dintre noi nu 
cunoºtea peºtera. Ca totul sã fie mai 
interesant greºim orientarea ºi la Marea 
Intersecþie de galerii o luãm pe Narine 
Droite fapt care ne costã aproape douã 
ore de întârziere ºi un parcurs suplimen-
tar de peste 2 km. Ajunºi la lacul final 
ne dãm seama cã nu e bine. Cei mai 
„fericiþi” sunt cei 2 scafandri. Reîntorºi 
la Marea Intersecþie simþim fum de lem-
ne în nãri. Fiecare ezitã sã întrebe despre 
ce e vorba, crezând cã ni se pare. Imediat 
ne dãm seama despre ce este vorba. Un 
localnic intrat sã pescuiascã în peºterã a 
fãcut un foc de lemne din bucãþile aduse 
de râul subteran. Peºtera reprezintã o 

sursã de hranã pentru localnici. Dupã vi-
iturile din sezonul ploios rãmân în urmã 
numeroase lacuri ce adãpostesc peºti. 

Plecãm de la Marea Intersecþie ca sã 
nu riscãm sã fim asfixiaþi. Pânã la sifonul 
final mai trebuie trecute câteva lacuri în 
care apa nu este chiar aºa de caldã pe 
cât se spune.
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Dupã încã douã ore Damien ºi Mihai 
intrã în scufundare ºi… surprizã! Trec un 
sifon scurt de 45 m cu -8 m adâncime. 
Abandoneazã echipamentul de scufun-
dare ºi parcurg 800 m de galerie apoi se 
întorc din nou la sifon. Este clar, nu mai 
existã nici un alt sifon ºi cei doi au ieºit 
în Tham Song Dang! O nouã premierã 
explorativã realizatã de echipa noastrã! 
Se vede treaba cã harta celorlalte echi-
pe are erori, deoarece ne aºteptam sã 
lipseascã 700 m în linie dreaptã!

Acum putem spune cã sistemul Nam 
Non-Tham Song Dang depãºeºte 32 km 
în dezvoltare.

La ieºirea din peºterã, împreunã cu 
Chantal ºi Ioana, o ajutãm pe Elena 
sã facã mai multe fotografii în acest 
impresionant fenomen carstic. Spaþiile 
sunt foarte mari, fapt pentru care suntem 
nevoiþi sã exploatãm la maxim sistemele 
de iluminare sau trucurile fotografice.

Ajunºi în tabãrã, aflãm cã un speolog 
din echipa lui Charly a cãzut de pe o 
cãþãrare, deoarece s-a întâlnit cu o viperã 
de 2,5 m. Foarte speriat deoarece a dat 
nas în nas cu ea, a sãrit din perete. E 
vorba de o fracturã la mâna dreaptã. Se 
pare cã pentru el expediþia s-a terminat.

Pe 2 februarie ne împãrþim în patru 
echipe de lucru. Damien, Chantal, Ioana 
ºi Elena merg la Sud-Est de peºtera 

Konglor pentru a repera douã resurgenþe 
vãzute pe hartã. Dupã un drum de o orã 
cu tuk-tuk-ul (un fel de minitractor cu 
motor în 2 timpi folosit de localnici pen-
tru muncile agricole) pe un drum acci-
dentat, ei repereazã cele douã resurgenþe 
ºi exploreazã peºtera Tham To Kia pe o 
lungime de 100 m. Accesul în aceastã 
peºterã se face prin escaladã direct pe 
lianele care coboarã din portal în falezã.

Richard ºi Laurent pleacã în prospec-
tare cãtre Khoun Houay Mouang, pe care 
o ºi gãsesc destul de repede. Se scufundã 
în sifonul 1 pe care îl trec dupa 80 m ºi 
-18 m adâncime. Parcurg prin înot un 
lac de 100 m ºi gãsesc intrarea în sifonul 
al doilea. Se întorc din motive de timp.

Mihai ºi Andreea dedicã ziua foto-
grafiatului în diverse locaþii.

Eu cu Philippe ºi Vero avem o „mi-
siune specialã”. Revenim în Nam Non 
la sifonul final, îl trecem, apoi trebuie 
sã ieºim afarã în partea cealaltã a mun-
telui, sã salvãm un punct GPS, apoi sã 
începem cartarea în Tham Song Dang. 
Tot echipamentul de scufundare ne 
aºteaptã la sifon, fapt pentru care par-
curgem rapid cei 4 km de galerie din 
Nam Non. Deoarece avem numai douã 
echipamente de scufundare pentru trei 
scafandri, Philippe trece de douã ori 
sifonul pentru a pasa echipamentul meu 

lui Vero. Sifonul este larg, cu o vizibili-
tate bunã, în medie doi metri, este bine 
echipat ºi nu pune probleme tehnice de 
parcurgere. Apa este stagnantã în acest 
sezon, fapt pentru care în primii 2 m în 
adâncime existã un fel de strat de apã 
îmbibatã cu tanin ºi alte substanþe care se 
degajã prin descompunerea copacilor ºi 
a masei vegetale aduse de râul subteran.

Post sifon galeria din Tham Song 
Dang are aceeaºi configuraþie cu cea 
din Nam Non. Temperatura este în 
jur de 24°C, nu existã circulaþie de 
aer, uneori trecând prin zone cu ceaþã. 
Umiditatea este foarte mare ceea ce ne 
face sã transpirãm abundent. Nu ºtim ce 
sã facem mai întâi, sã ne minunãm de 
aceastã peºterã sau sã ne grãbim cãtre 
ieºire. Cum precizia hãrþilor publicate 
de alte echipe am testat-o, practic nu 
ºtim la ce sã ne aºteptãm. Galeria îºi 
pãstreazã forma ºi dimensiunile încã 
2,5 km, unde ajungem la o escaladã. 
Dupã ce ne cãþãrãm vreo 4-5 m ne aflãm 
într-o galerie superb concreþionatã, alb 
imaculat, în care se vede cã apa nu ajunge 
niciodatã, cel puþin în aceastã erã! Galeria 
suspendatã ne oferã un peisaj foarte 
frumos pentru încã 100 m. Ajungem 
pe marginea unei verticale de 8 m pe 
care hotãrâm sã o coborâm pe prize. 
Întelegem imediat cã am revenit în cursul 
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principal al râului subteran, galeria este 
mai micã ca dimensiuni ºi are tot felul 
de arbori încastraþi în tavan ºi pe pereþii 
laterali. Totuºi, habar nu avem unde 
am pierdut cursul principal al râului. 
Mergem încã jumãtate de orã în amonte 
ºi în aval apoi ne decidem sã ne oprim. 
Este târziu ºi nu vom mai avea timp sã 
cartãm tot ceea ce am parcurs. Începem 
cartarea în sens invers ºi hotãrâm sã o 
facem pe galeria pe care am venit. Ieºirea 
afarã ºi joncþiunea cu râul subteran 
rãmâne pentru anul viitor. Beneficiem de 
un DistoX Leica cu modulul de mãsurare 
a azimutului ºi înclinãrii integrat. Cu 
aceastã sculã fantasticã reuºim sã cartãm 
destul de repede. Cea mai mare problemã 
o reprezintã stabilizarea laserului pentru 
a da vize mai lungi. Ne hotãrâm sã nu 
dãm vize mai lungi de 40 m din cauza 
timpului pierdut cu stabilizarea ºi a po-
sibilelor erori care apar. Ce pãcat, dacã 
am fi avut 2 mici trepiede am fi putut da 
vize de 150 m liniºtiþi. Dar cine ar fi cãrat 
trepiedele pânã aici ºi prin sifon?

Dupã o adevãratã cursã contracro-
nometru reuºim sã cartãm toatã galeria 
pânã la sifon. La întoarcere, datoritã 
vitezei mai scãzute de parcurs am vãzut 
unde am ratat cursul râului subteran. În 
zona în care galeria este foarte latã, ºi 
are o configuraþie concavã, ceea ce ne-a 
micºorat câmpul de vizibilitate. Un fru-
mos obiectiv pentru anul viitor!

Trecem sifonul înapoi fãrã probleme, 
lãsãm numai buteliile pe plajã ºi cu restul 
echipamentului, încãrcat în trei banane 
transporter ne grãbim cãtre exterior. Din 
pãcate am ratat întâlnirea cu echipa de 
susþinere de la ora 17.00 ºi nu vrem ca 
cei din tabãrã sã se îngrijoreze. Ultimii 
4 km sunt cei mai grei. Sacii devin din 
ce în ce mai incomozi. Oboseala îºi face 
simþitã apariþia. Lacurile pe care mai tre-
buie sã le trecem înot ne înfrigureazã ºi 
mai tare. Dupã 16 km de mers pe aceºti 
galeþi nesuferiþi articulaþiile încep sã dea 
semne de obosealã. Toate aceste pietre 
lustruite de apã, alunecoase ºi aflate în 
tot felul de poziþii ne solicitã la maxim.

Cãtre ora 20.30 când ne apropiam de 
ieºire ne întâlnim cu Elena, Damien ºi 
Laurent veniþi dupã noi sã vadã motivul 
pentru care am întârziat. Întâlnirea are 
farmecul ei ºi ne bucurãm de parcã nu 
ne-am vãzut de o veºnicie.

Khoun Houay Mouang
Penultima zi a reprezentat un alt moment 
deosebit pentru mine. Dimineaþã mã 
dezmeticesc cu greu având în vedere 

oboseala turei din Nam Non. Mã gân-
deam cã mã aºteaptã o zi mai lejerã. 
Richard parcã îmi ghiceºte gândurile ºi 
îmi spune:

— Tudor, azi o sã mergi cu noi la 
explorare în Houay Mouang.

— Nu ºtiu ce sã zic. Cred cã sunt cam 
obosit dupã ziua de ieri.

— Nu implicã aproape deloc portaj. 
Este o scufundare frumoasã ºi care 
continuã.

Pânã la urmã accept ºi începem 
pregãtirile. Mã voi scufunda cu Laurent 

ºi Richard. Ne pregãtim firul ghid. Ne 
configurãm dublele din spate. Luãm ºi 
o rezervã de butelii pe post de „stage”. 
Ne pregãtim luminile de explorare, iar 
Richard îºi aranjeazã aparatul ºi blitz-
urile cu care va fotografia sub apã. Nu 
uitãm sã luãm câteva zeci de cauciucuri 
pentru a lega firul ghid. Cum totul pare 
perfect azi, încep sã uit de obosealã ºi de 
problemele fizice sau medicale pe care 
le aveam. 

Ne vor însoþi: Mihai ºi Andreea care 
apoi vor intra în sifon la filmare, Ioana 
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ºi Elena pentru fotografii ºi prospecþiuni 
de exterior.

Resurgenþa Khoun Houay Mouang 
se aflã la baza falezei din versantul drept 
al vãii Nam Hin Boun. Accesul pânã la 
ea este relativ facil ºi ne ajutãm cu un 
tuk-tuk pentru transportul buteliilor. 
Pregãtirile dureazã ca de obicei. Intrãm 
în scufundare cu mine pe post de foto-
model care va fi fotografiat de Richard. 
Laurent se aflã în spate cu luminile. La 
cota -5m avem prima problemã. Firul 
ghid pus ieri este rupt. Nu înþeleg prea 
bine ce se petrece dar aºtept liniºtit sã 
vãd ce face Laurent. Îl ajut sã lege fi-
rul ºi apoi continuãm coborârea. Timp 
de maxim 10 minute Richard trage 
câteva fotografii apoi oprim ºedinþa 
foto ºi continuãm parcursul. Dacã nu 
te agiþi prea mult sifonul are o vizibili-
tate mulþumitoare de 1-2 m. Ajungem 
în partea cea mai adâncã a sifonului 
la cota -17,8 m apoi urcãm uºor cãtre 
suprafaþã. Dupã aproximativ 85 m ieºim 
afarã într-o galerie lungã de peste 100 m 
cu o lãþime de 3-4 m, dezvoltatã mai 
mult în înãlþime. Înotãm lacul cu tot 
echipamentul de scufundare pe noi ºi 
profitãm de poziþia confortabilã pentru 
a ne mai relaxa un pic. Plecarea în cel 
de-al doilea sifon se aflã pe malul drept 
ºi porneºte din firul principal care este 
legat undeva sub suprafaþa apei. Richard 
îmi povesteºte cum au cãutat prin câ-
teva scufundãri direcþia de continuare 
a explorãrilor. Primele încercãri s-au 
dovedit infructuoase. 

Iau cauciucurile ºi tamburul cu fir 
ghid, fac ultimele reglaje de echipament, 
agreez cu Richard sã ne întoarcem când 
atingem treimea rezervei de aer ºi încep 
scufundarea. Pe primii metri gãsesc firul 
ghid pus de bãieþi. Mergem cu echiparea 
pe mâna stângã cumva cãtre direcþia NE. 
Sifonul este foarte larg. Practic suntem 
într-un puþ cu diametrul de 10 m cel puþin. 
Vizibilitatea este bunã atâta vreme cât nu 
atingi peretele sau nu zãboveºti prea mult 
într-un loc. Merg pe fir pânã la capãt apoi 

îl leg cu firul de pe tamburul meu ºi conti-
nui coborârea. Ajung la cota -12 m ºi am 
vaga senzaþie cã mã învârtesc uºor în cerc. 
Urmãresc tot timpul peretele stâng. Când 
gãsesc puncte de amarare mã opresc ºi leg 
firul prin intermediul unui cauciuc. În caz 
contrar îl aºtept pe Richard ºi îi fac semn 
lui sã caute un amaraj. El mã urmeazã 
ºi dacã i se pare cã traectoria firului nu 
este corectã face ajustãrile la echipare. 
Ajung la -20 ºi cu greu reuºesc sã leg de 
o clepsidrã apãrutã nu ºtiu de unde chiar 
la momentul potrivit. Mi se pare cã m-am 
rotit aproximativ 180° ºi cã acum merg 
pe direcþia S. Sub mine sifonul continuã 
de data asta sub forma unui puþ cu pereþi 
verticali. Cobor pânã aproape de -30 m 
dar nu mai gãsesc nici un amaraj în acest 
puþ perfect cilindric. Starea de euforie în 
care mã aflu datoritã explorãrii frumoase 
nu mã face sã uit de consultarea mano-
metrelor. Constat cu tristeþe cã deja am 
ajuns la treime fapt pentru care încep 
sã urc. Richard mã aºteaptã la ultimul 
amaraj pe la cota -22 m. Cãutãm cu greu 
un ultim punct de care legãm temeinic 
firul, cu un amaraj dublu, apoi îl tai. Leg 
restul de fir pe tambur, încerc sã ajustez 
tot echipamentul ca sã nu mã agãþ în ceva 
ºi începem urcarea.

La întoarcere facem cartarea sifo-
nului din amaraj în amaraj. Pe Laurent 
nu l-am mai vãzut de mult dar nu îmi 
fac probleme. Este un scafandru perfect 
autonom ºi ºtie foarte bine ce face. 
Dupã ce terminãm cartarea urcãm uºor 
cãtre suprafaþã. Dupã un scurt palier de 
securitate ajungem la suprafaþã pe rând. 
De pe la -3m vãd lumina lui Laurent care 
ne aºteaptã plutind în apã precum o raþã.

Euforia este foarte mare când ne 
reunim toþi trei.

— Sifonul este extraordinar! Îmi 
pare rãu cã nu am mai putut coborî, le 
spun eu.

— Da, am fost limitaþi cu aerul, 
confirmã Richard.

— Eu m-am oprit din cauza urechii, 
pe la -15 m, ne spune Laurent.

— Tu ai vãzut cum continuã? Mi se 
pare o un sifon foarte frumos, mã entu-
ziasmez din nou.

— Parcã eraþi niºte cosmonauþi care 
pluteau în imponderabilitate, aºa cum vã 
vedeam eu de sus, ne zice Laurent.

Întoarcerea se face fãrã probleme 
prin sifonul 1. O micã crampã muscularã 
este rezolvatã imediat de Laurent care 
era chiar în spatele meu. Cred cã obosea-
la celor trei sãptãmâni îºi spune cuvântul. 
De la cota -7 m încep sã vãd lumina 
soarelui filtratã prin particulele care 
se aflã în suspensie în aceastã apã. Ce 
frumos se vede totul, în tonuri de verde 
puternic, apoi estompat cãtre albastru! 
Afarã ne aºteaptã Andreea, Mihai, Ioana 
ºi Elena, dornice sã afle ce isprãvi am 
mai fãcut. Ele sunt înconjurate de câþiva 
localnici apãruþi din sat. Le povestim 
explorarea fãcutã ºi mai ales ceea ce nu 
am putut face. 

Dupã o scufundare pentru filmare 
care a durat 40 de minute ne strângem 
tot bagajul ºi ne îndreptãm cãtre tabãrã. 
Pe drum, la pensiunea ºoferului Sang 
ne întâlnim cu Chantal ºi Damien care 
se întorceau de la resurgenþa Puie Pu. 
Damien a fãcut o scufundare grozavã, 
într-o apã cu vizibilitate foarte bunã, a 
ajuns la cota -47 m apoi a început sã 
urce pânã la -40 m, totul pe o lungime 
de 180 m. Sifonul se dezvoltã într-un 
spaþiu de mari dimensiuni explorarea 
fãcându-se pe peretele stâng. Datoritã 
staþionãrii în zona adâncã a avut o lungã 
decompresie la ieºire. La întoarcere s-a 
scufundat ºi în resurgenþa Tham Pessong 
pânã la o strâmtoare de la cota -15 m. 

Nu ºtiu cum s-au aranjat lucrurile 
dar tocmai în penultima zi a expediþiei 
am explorat, poate cele mai importante 
surse carstice din aceastã zonã. Ceea ce 
se aflã dupã capãtul firului ghid vom 
vedea în 2011.

În ultima zi a expediþiei Richard, 
Damien, Laurent ºi Elena merg în Nam 
Non pentru a recupera buteliile lãsate 
la sifonul final. În drum spre final vãd 
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o posibilã galerie undeva în peretele 
stâng al galeriei Narine Gauche. Dupã 
o cãþãrare destul de tehnicã, Damien 
ajunge la o galerie lateralã suspendatã. 
Echipa exploreazã ºi carteazã aceastã 
galerie pe 300 m ºi se opresc la un puþ 
de aproximativ 20 m. Cei 4 o boteazã: 
„Galeria Sfârºitului de Expediþie”. 
Elena filmeazã toatã explorarea. Tot 
atunci ei repereazã sifonul de pe Galeria 
Surprizelor un viitor obiectiv de explo-
rat. 

Restul echipei rãmâne în tabãrã 
pentru a inventaria ºi împacheta cele 
1500 kg de echipament colectiv ºi in-
dividual care vor rãmâne în Laos. O 
muncã migãloasã dar care ne asigurã 
continuitatea pentru viitoarea expediþie.

Sfârºit dar ºi un nou început
Cele 3 sãptãmâni au trecut foarte repede, 
fiind prinºi în focul explorãrilor aproape 
cã nu am simþit. De abia în momentul în 
care vaporaºul care traverseazã Mekong-
ul m-a legãnat mai tare, am înþeles cã de 
fapt am plecat din Laos ºi expediþia s-a 
terminat. Gândul îmi zboarã la prietenii 
laosieni cu care am stat împreunã în tot 
acest timp. Peisajul montan din Laos se 
estompeazã ºi se depãrteazã de noi pe 
mãsurã ce ambarcaþiunea se apropie de 
malul thailandez. 

Totuºi existã ºi o parte optimistã în 
povestea mea. Sunt sigur cã vom reveni 
în 2011, dacã vom fi sãnãtoºi ºi vom 
avea banii necesari. Echipa „Expe Laos” 
s-a legat din mers ºi acum ea funcþionezã 

precum un mecanism complex unde 
fiecare piesã îºi are locul ei. Fiecare 
membru îºi aduce aportul personal în 
acest grup fiind complementari unii cu 
ceilalþi. Toatã aceastã energie vine din 
echipã ºi va dura atât cât noi vom face 
eforturi sã o pãstrãm!

Mulþumiri partenerilor ºi sponsorilor 
fãrã de care aceastã expediþie nu ar fi fost 
posibilã: Romcar, Point P, Dimotrans, 
ERT Industries,  GESS, Thollet 
Vignerons, CDS 1, Bubble Diving, 
Aquatabs, Nouvelle Frontieres, Beal, 
Hitachi, Ogre Team, Les Serres 
du Baderand, Vivier Beganton, 
Adventure Camps, Top Plast, Tarvel, 
D-link, Lasting System, Au Vieux 
Campeur, SEF, Trend Furniture, 
Spelemat România, Geosond, Fujitsu, 
Atlantic Tour.

Parteneri Media: www.alpinet.org, 
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Context
În urma descoperirii desenelor rupes-
tre din Peºtera Coliboaia, din toamna 
anului 2009, descoperire realizatã de 
subsemnatul ºi colegii mei Valentin 
Alexandru Radu, Laura Þociu de la 
Asociaþia Speologicã Speowest Arad, 
Tudor Rus de la Clubul de Speologie 
Speodava ªtei ºi Marius Kenesz de la 
Asociaþia Montanã Speozarand Brad, a 
fost pusã baza unei colaborãri fructuoase 
cu o echipã multidisciplinarã francezã de 
specialiºti în situri paleolitice. Astfel în 
27.11.2010 - 05.12.2010 a fost organizat 
un stagiu de speo-arheologie, în Munþii 
Pirinei, din Franþa, pentru formarea unei 
echipe de speologi români (cercetãtori 
sau reprezentanþi ai Federaþiei ºi ai 
ªcolii Române de Speologie), pentru 
recunoaºterea unor posibile situri pale-
olitice din peºterile din România, dar ºi 
pentru trasarea unor linii de protecþie 
pentru astfel de situri, informaþii care 
ulterior sã fie transmise comunitãþilor 
speologice din þarã.

Astfel ,  la stagiu au participat 
6 reprezentanþi din România, Ioana 
Meleg, Mihai Besesek, Viorel Traian 
Lascu (F.R.S.), Cãlin Ghemiº (arheolog 
Muzeul Þãrii Criºurilor Oradea), Daniel 
Vereº (Institutul de Speologie „Emil 
Racoviþã” Cluj), Radu Pop (speolog 
amator) ºi Yanik le Guillou (Direcþia 
Regionalã pentru Afaceri Culturale), 
Françoise Prud’Homme (muzeograf 
Muzeul local al Preistoriei-Orgnac), 
Michel Philippe (paleontolog specialist 
în urºi de peºterã), Marcel Meyssonnier 
(Franþa-România Speologia).

Istoricul ºi descrierea 
peºterilor vizitate
Peºtera nr. 1 
Situatã la 5 km de Tarascon-sur-Ariege, 
pe valea Vicdessos, peºtera Niaux, 
localizatã în apropierea peºterii Petite 
Caougno, o fostã intrare paleoliticã, 
serveºte actualmente ca loc de primire a 
vizitatorilor. Din acest punct, printr-un 

tunel artificial prevãzut cu un sas, se 
realizeazã legãtura cu Reþeaua Clastres, 
a cãrei intrare naturalã situatã în imedi-
ata apropiere, inaccesibilã în prezent. 
Peºtera cu o dezvoltare de peste 2 km, 
formatã în general din galerii spaþioase 
cu tavanul înalt, a fost parcursã integral 
de omul preistoric în Magdalenian 
(culturã aparþinând paleoliticului supe-
rior în Europa ºi încadratã între 18.500 
ºi 10.500 B.P.), iar mai târziu în epoca 
bronzului în zonele de intrare. Cele 
mai vechi inscripþii dateazã din primul 
deceniu al secolului XVll e.n. (1602). 
Cu toate cã peºtera împreunã cu altele 
din regiune a fost obiectul exploatãrii 
turistice începând cu secolul XIX, auten-
ticitatea ºi vechimea primelor desene 
descoperite a fost semnalatã abia în 
1906, interpretarea lor fiind realizatã de 
Emile Cartailhac ºi Henri Breuil, fiind 
publicate în 1908 în „L’ Anthropologie”. 
A urmat apoi un nou val de descoperiri 
realizate în 1925, 1949, 1970 ºi 1975 
când au fost identificate noi picturi, o 
serie de amprente plantare, doi cai ºi doi 
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bizoni pictaþi, dar ºi gravuri. În prezent 
Peºtera Niaux, este deschisã publicului 
pe sectorul de la intrare pânã în „Salon 
Noir”. Vizita cuprinde un tur ghidat de 
maxim 20 de vizitatori. Turul porneºte 
de la puctul de primire prin tunelulul 
artificial ºi cuprinde vizitarea Galeriei de 
Intrare pânã la „Salon Noir”. Iluminarea 
parcursului turistic este asiguratã de lan-
terne electrice, pânã în zona desenelor 
paleolitice din „Salon Noir”, unde este 
realizatã cu leduri, ºi doar pe panourile 
cu picturi. Traseul este amenajat mini-
malist, parcursul fiind realizat direct pe 
planºeul peºterii sau pe câteva scãri ºi 
zone nivelate prin cimentare. Primele 
însemne preistorice sunt regãsite la 
400 m faþã de intrare sub forma unor linii 
verticale ºi orizontale de culoare roºie 
ºi la 600 m la o intersecþie de galerii pe 
„Panoul semnelor” unde sunt regãsite o 
serie de dungi orizontale ºi verticale dar 
ºi puncte realizate în roºu, ocru ºi negru. 
Din acest punct, traseul continuã spre 
„Salon Noir” o salã fund-de-sac a unei 
galerii spaþioase ºi înalte situatã la 800 m 
faþã de intrare. În acestã salã apar o serie 
de panouri dinstincte în care sunt repre-
zentate animale. Desenele realizate din 
cãrbune de lemn reprezintã bizoni, cai, 
capre ºi cerbi. Cele mai reprezentate ani-
male sunt bizonii, urmaþi de cai ºi capre. 
Acestea sunt reprezentate din profil, pe 
unele din ele apãrând ºi o serie de simbo-
luri. În urma datãrilor cu C14 rezultatele 
obtinute aratã vârste de 13.850, 12.890 
ºi 13.060 ani B.P. cu o marjã de eroare 
cuprinsã între 160 ºi 60 de ani. Din 
motive de conservare ºi protecþie, restul 
peºterii nu este accesibilã publicului, în 
acest sector de rezervaþie fiind conser-
vate alãturi de picturi ºi gravuri ºi peste 
500 de urme plantare. 

Peºtera nr. 2 
Obiectivul zilei a fost vizitarea unui 
sit paleontologic care conservã faunã 
cavernicolã fosilã, puþin cunoscut 
datoritã faptului cã descoperitorii au 
pãstrat discreþia asupra amplasãrii 
peºterii. „Peºtera cu Urºi ” cum am 
numit-o noi este situatã la cca. 1 km 
de Arbas, zonã cunoscutã speologilor 
datoritã sistemului Felix-Trombe, un 
sistem de peste 120 de km dezvoltare ºi 
cu o denivelare de peste 1000 m, actu-
almente cel mai mare sis tem cunoscut 
în Franþa. Peºtera prezenta trei intrãri, 
care debuºau într-o micã salã luminatã 
natural, de unde continua printr-o gale-
rie descendentã, care se colmata la cca. 
50 m de intrare. În acest sector deja se 
puteau observa depozite osteologice 
aparþinând unor exemplare de urs, hienã 
ºi leu de peºterã, caprã ibex, caprã 
neagrã ºi cerb. Continuarea peºterii 
se realizeazã printr-o galerie lateralã, 
uscatã, din care în urma derocãrii unui 
planºeu stalagmitic a fost descoperitã o 
nouã galerie. Aceasta este descendentã 
ºi duce la un puþ de 15 m care a fost 
coborât pe o echipare T.S.A. destul de 
superficialã care a necesitat mici ajustãri. 
De la baza puþului peºtera continua cu 
un plan puternic înclinat care se termina 
cu o salã în fund-de-sac de 4×3 m în 
care erau prezente resturi osteologice 
de Ursus spelaeus. Datoritã neatenþiei 
exploratorilor, unele au fost cãlcate fiind 
zdrobite, acest caz fiind un exemplu 
negativ în privinþa acordãrii atenþiei în 
momentul explorãrii speologice în situri 
arheologice sau paleontologice de cãtre 
speologi. Pe planºeu erau împrãºtiate 
resturile de oase provenind de la mai 
mulþi urºi, inclusiv fragmente de cranii, 
iar pe pereþi erau prezente grifade adânci 
în mondmilch. 

Peºtera nr. 3
În cursul zilei a fost vizitatã o cavitate 
situatã pe Valea Garonne. Peºtera este o 
strãpungere hidrologicã a unui mic masiv 
calcaros. Apa pârâului Hountaou se pier-
de în subteran prin intrarea superioarã, 
iar dupã 1200 m reapare la suprafaþã pe 
partea opusã a masivului. Peºtera este 
formatã dintr-o galerie principalã activã 
la care se adaugã o serie de galerii late-
rale ºi etaje fosile care însumeazã cca. 
2500 m dezvoltare. 

Peºtera, adãposteºte numeroase 
urme preistorice ale omului ºi ale ur-
sului de peºterã, cuprinzând numeroase 
gravuri, modelaje, urme lãsate pe sol 

ºi pe pereþii galeriilor. În contextul sti-
listic al reprezentãrilor urmele au fost 
datate ca aparþinând Magdalenianului 
timpuriu Pirinean, existând însã ºi 
pãreri care încadreazã reprezentãrile în 
Magdalenianul târziu. La cererea lui H. 
Begouen peºtera a fost clasatã monu-
ment istoric în 1923.

Primele explorãri sunt datate din 
decembrie 1881, când mai mulþi local-
nici au reuºit sã pãtrundã în subteran 
întorcându-se la suprafaþã cu o colecþie 
de stalactite. În 1922, Norbert Casteret, 
în cursul unei explorãri solitare, pãtrunde 
prin intrarea inferioarã ºi reuºeºte sã 
depãºeascã niºte pasaje acvatice cu ta-
vanul coborât, parcurgând râul subteran 
pânã la sifonul de la intrarea superioarã, 
însã fãrã sã observe urmele preistorice. În 
anul urmãtor împreunã cu Henri Godin 
ºi Jean Cazedessus descoperã o galerie 
lateralã, „Galeria Castaret-Godin”, cu o 
serie de modelaje ºi gravuri, printre care 
ºi cea mai mare „statuie preistoricã” din 
lume, un urs modelat din argilã, fãrã cap. 
În 1924, Louis Trombe Felix ºi Gabriel 
Dubuc, descoperã numeroase amprente 
ºi grifade de urs, dar ºi noi gravuri, iar 
în 1926 dupã derocarea unor concreþiuni 
ce obturau intrarea pe o micã galerie, 
au fost descoperite amprente umane 
de copil pe sol, ºi o frizã realizatã pe 
peretele argilos al galeriei. Denumitã 
„Scena Vânãtorii”, friza cuprinde desene 
realizate direct cu degetul în argilã, aici 
fiind reprezentat un cal, dar ºi o serie 
de linii ºi puncte adânci ºi un cap de cal 
gravat în poziþie verticalã. 

Prima publicare a descoperirilor îi 
aparþine lui Norbert Castaret, care în 
1923 anunþã descoperirea, însã fãrã a 
preciza de gravuri. În acelaºi an abatele 
Henri Breuil, realizeazã crochiurile 
modelajelor, iar Louis Capitan a însem-
nelor, iar în 1947 apare o monografie 
extrem de detaliatã în care apar releveele 
realizate de Felix Trombe ºi Gabriel 
Dubuc. 
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Peºtera are un sistem de protecþie 
constituit din mai multe porþi metalice 
din care una este situatã la scurtã distanþã 
de intrare, ºi câte una la intrarea în ga-
leriile Castaret-Godin ºi pe galeria ce 
conduce la Scena Vânãtorii.

Din punct de vedere paleolitic, 
peºtera reprezintã un sit complex în 
subteran, fiind localizate manifestãri 
artistice (gravuri ºi modelaje în argilã), 
dar ºi amprente umane, urme de locuire, 
unelte de silex sau alte urme lãsate pe 
solul sau pe pereþii galeriilor (escavaþii 
de argilã, puncte în argilã realizate 
cu diverse obiecte sau fragmente de 
os rupte în fisurile pereþilor), la care 
se adaugã urmele lãsate de ursul de 
cavernã. De remarcat este densitatea 
manifestãrilor artistice în care sunt re-
prezentate animalele (bizon, cal, capre, 
mamut, feline etc.), ºi faptul cã acestea 
sunt realizate în zone greu accesibile 
situate la o distanþã mare faþã de intrare, 
ceea ce pare a fi o caracteristicã a cul-
turii magdaleniene pirineene. Cu toate 
cã în momentul în care Magdalenienii 
au folosit peºtera, aceasta era probabil 
uscatã ºi nu presupunea un parcurs ac-
vatic ca în zilele noastre, aceºtia totuºi 
au ajuns în zone în care înaintarea 
presupune parcurgerea unor târâºuri, 
dovadã fiind gravurile din terminusul 
Galeriei Castaret-Godin, sau galeria 
care duce la Scena Vânãtorii unde încã 
se pot observa urmele lãsate de mâinile 
ºi genunchii artiºtilor paleolitici. Pe 
lângã densitate, peºtera este bogatã prin 
diversitatea stilisticã a manifestãrilor, 
acestea fiind realizate în diverse forme, 
gravuri pe sol ºi pe pereþi, realizate cu 
unelte de silex sau direct cu degetul 
în argilã, modelaje realizate pe sol, pe 
pereþi sau cu volum complet. 

În ciuda unicitãþii peºterii ºi a 
bogãþiei, multe urme paleolitice au 
fost distruse sau se suprapun cu urmele 
omului modern, care atât în momentul 
explorãrii speologice dar ºi ulterior pe 
parcursul vizitelor nu a pãstrat o potecã 
unicã de acces, iar balizajul existent în 

prezent este superficial, fiind complet 
ineficient.

Peºtera nr. 4
Gura peºterii, se deschide în apropierea 
unei biserici medievale (sec. XlV-XV 
e.n.). Legat de aceastã peºterã, mai pre-
cis de pârâul ce izvorãºte din ea, existã 
o tradiþie, care îmbinã vechile credinþe 
pãgâne, cu elementele creºtine – apa 
fiind consideratã ca având proprietãþi 
tãmãduitoare. Peºtera este resurgentã, la 
intrare aflându-se un mic baraj construit 
cu scopul captãrii apei pentru irigaþii. 
Dupã deschiderea barajului ºi scãderea 
nivelului apei se poate pãtrunde în sub-
teran, unde dupã un pasaj care presupune 
înaintarea prin apã de cca. 1 m adâncime, 
restul peºterii se parcurge fãrã probleme 
printr-un labirint de galerii fosile ºi active.

Peº tera  explora tã  de  Norber t 
Castaret, adãposteºte urme care duc 
din paleolitic pânã în prezent. O atenþie 
deosebitã meritã acordatã depozitului 
de bronzuri descoperit aici, precum ºi 
unui rest de schelet uman prins în crus-
ta calciticã, ºi materialelor medievale 
din zona intrãrii. Pe lângã vestigiile 
umane, peºtera se remarcã în primul 
rând datoritã urmelor lãsate de ursul de 
cavernã. Astfel, în subteran sunt întâlni-
te foarte multe grifade, culcuºuri de urs 
ºi amprente plantare de urs, care apar 
în marea parte a galeriilor. Un alt punct 
interesant al peºterii, este o salã situatã 
sub o dolinã unde au fost identificate 
resturi de oase de mamut, rinocer, cerb 
etc., dovadã fiind o bucatã de craniu de 
rinocer intactã, prinsã pe peretele sãlii. 

Cu toate cã abundenþa ºi densita-
tea vestigiilor este foarte mare, iar în 
subteran sunt prezente colonii mari 
de chiroptere, peºtera este extrem de 
degradatã, mare parte a urmelor fiind 
distruse, iar oasele fiind furate.

Peºtera nr. 5
Gargas este formatã din douã galerii 
separate, mai exact galeria superioarã 
orientatã spre nord ºi galeria inferioarã 
situatã spre vest, cu 20 de m diferenþã 

de nivel mai jos. Legãtura dintre cele 
douã cavitãþi a fost colmatatã, ele fiind 
complet separate. Ambele au fost vizi-
tate de-a lungul timpului, dovadã fiind 
urmele rãmase atât în galeria inferioarã 
unde apar numeroase graffitiuri, dar 
ºi depozite de urne funerare, ºi oase 
umane calcinate în galeria superioarã. 
Prima descriere a peºterii, mai exact a 
sãlii de intrare din galeria inferioarã, 
a fost fãcutã în 1575 de François de 
Belleforest, în „Cosmographie uni-
verselle de tout le monde”, urmatã de 
alte descrieri realizate de alþi autori. 
Începând cu prima parte a secolului 
XIX peºtera a fost vizitatã ºi descrisã de 
excursioniºti, numeroºi ghizi organizând 
vizite în Gargas. La scurt timp peºtera 
a devenit bun comunal, ea fiind supusã 
amenajãrii ºi exploatãrii ca obiectiv 
turistic. Amenajarea a avut consecinþe 
nefaste asupra conservãrii mediului 
subteran, unde în timp au apãrut o mul-
titudine de înscrisuri pe pereþi. 

Primele sãpãturi arheologice au fost 
realizate începând din 1870 de cãtre 
Felix Garrigou ºi Alexis Chesteigner. 
În subteran au fost descoperite urme 
de locuire umanã ºi resturi de faunã 
cuaternarã, urmate de alte sãpãturi 
inclusiv în galeria superioarã, unde au 
fost descoperite oseminte de urs, hienã, 
inclusiv o bifacialã cuarþiticã uzatã ºi 
oseminte umane. În urma sãpãturilor 
realizate, în 1884, a fost deschis un 
muzeu care sã prezinte descoperirile. În 
urma unor subvenþii obþinute de Felix 
Regnault, în 1880 este realizat un tunel 
de legãturã între galeria superioarã ºi 
galeria inferioarã, pe parcursul sãpãturii 
fiind descoperite alte oseminte umane ºi 
animale. Cu toate acestea, arta parietalã 
în Gargas a fost adusã publicului pen-
tru prima datã abia în 1906, când F. 
Regnault anunþã descoperirea unor pic-
turi roºii pe pereþii peºterii, informaþie 
validatã de cãtre Emile Cartailhac ºi 
abatele Henri Breuil care au ºi realizat 
un inventar de peste 150 de negative de 
mâini realizate în roºu ºi negru.

Speoarheologie în PirineiSpeoarheologie în Pirinei

M
ih

ai
 B

ES
ES

EK



16	 SPEOMOND	•	15	•	2010-2011

În prezent în peºterã sunt identificate 
în jur de 250 de amprente palmare de 
diferite tipologii, peste 150 de gravuri 
reprezentând animale, desene realizate 
în cãrbune reprezentând bizoni, capre 
ºi un cap de urs (reprezentare aproape 
identicã cu cea din P. Coliboaia), cât 
ºi urme de degete lãsate pe argilã, pe 
pereþi sau simboluri ºi pete de pigment. 
Reprezentãrile artistice au fost încadrate 
stilistic în perioada Aurignacianã, fiind 
datate la peste 27.000 de ani BP.

Din punct de vedere turistic peºtera a 
fost supusã unei exploatãri turistice con-
tinue, care a degradat mediul subteran, 
fapt ce adus la refacerea amenajãrilor. În 
momentul de faþã amenajãrile sunt con-
cepute în aºa fel încât sã minimalizeze 
impactul asupra peºterii. Astfel, accesul 
în subteran, se realizeazã prin galeria 
superioarã unde sunt prezentate publicu-
lui numai o micã parte din manifestãrile 
artistice. În zonele cu desene, ilumina-
tul este realizat prin fibrã opticã care 
reduce la maxim degradarea desenelor, 
iar poteca este construitã din prefabri-
cate, astfel fiind eliminatã o amenajare 
permanentã cu beton. Legãtura cu gale-
ria inferioarã este realizatã prin tunelul 
artificial, prevãzut cu un sas pentru evi-
tarea modificãrilor climatice. În galeria 
inferioarã, parcursul prezintã o parte din 
gravuri ºi mare parte a zonelor în care 
apar amprente palmare. De remarcat este 
densitatea mare a acestora cât ºi modul 
lor de realizare, aceste apãrând în diferite 
poziþii, pãrând a fi mâini mutilate, acest 
efect fiind probabil realizat prin flexarea 
unor falange sau degete în momentul 
realizãrii lor. Gravurile reprezintã o 
gamã largã de animale, însã remarcabil 
este faptul cã toate sunt suprapuse, desci-
frarea acestora fiind deosebit de greu de 
realizat pentru un ochi neformat.

Pe lângã exploatarea turisticã a 
peºterii, în imediata apropiere a fost con-
struit recent un centru media de primire 

a turiºtilor. Cu o investiþie ce depãºeºte 
1,5 mil. euro, realizatã de o asociaþie 
a comunelor, turiºtii beneficiazã pe 
lângã vizita propriu-zisã a peºterii de 
o prezentare ineditã, realizatã printr-o 
serie de proiecþii, dar ºi prin mai multe 
monitoare digitale unde pot fi desco-
perite informaþii legate de peºterã sau 
arta parietalã europeanã. Tot aici sunt 
prezentate ºi gravurile ºi desenele care 
nu se regãsesc pe traseul turistic.

Peºtera nr. 6
În cursul zilei a fost vizitat un sistem 
care cuprinde Ponorul Goufre Coustalat, 
Grotte Blanche, o micã peºterã situatã la 
40 m deasupra ponorului formatã dintr-o 
salã de 70×35 m, ºi Peºtera Preistoricã. 
Situl formeazã un sistem de peste 
1500 m dezvoltare. Apa ce se pierde în 
Ponorul Caustalat, ºi care are legãturã cu 
Peºtera Preistoricã printr-un puþ de 30 
m, reapare dupã un traseu subteran de 
1,8 km în Goufre d’ Esparos, o peºterã 
turisticã cunoscutã pentru formaþiunile 
sale excentrice excepþionale, fapt pen-
tru care a fost propusã pentru a intra în 
patrimoniul UNESCO.

În afara paleoliticului, când peºtera a 
fost vizitatã de omul preistoric, se pare 
cã aceasta a mai fost vizitatã ºi în epoca 
bronzului ºi epoca fierului, pe primii 150 
m apãrând urme de incinerare ºi resturi 
umane. În epoca modernã, peºtera a 
început sã fie vizitatã începând cu sec. 
XIX, însã numai în zona de intrare. O 
primã explorare integralã ºi publicare 
este realizatã în 1897 de Armand Vire. 
Acesta realizeazã ºi un prim plan sche-
matic, remarcând ºi niºte desene pe care 
însã nu ºtia cum sã le interpreteze în acea 
perioadã. A urmat o serie de vizite rea-
lizate de Réne Jeannel ºi Emil Racoviþã 
în 1905 ºi 1910, care au reuºit sã reali-
zeze la rândul lor un plan al peºterii care 
ajungea la 400 m dezvoltare. În 1932 
exploratorul Norbert Casteret, viziteazã 
peºtera ºi observã pentru prima datã, 
într-o salã ce se terminã în fund-de-sac, 
capul gravat al unei feline, însoþit de 
alte numeroase gravuri, solicitând apoi 
lui Henri Boguen, membru al comisiei 
Monumentelor Istorice, autentificarea 
descoperirilor realizate. Ulterior, Casteret 
realizezã o serie de prospecþiuni ºi cartãri 
concretizate prin publicarea descoperirii 
în 4 pagini ilustrate ºi 11 figuri.

Dupã evenimentele din 1932, a urmat 
un lung ºir de noi descoperiri, în peºterã 
fiind observate noi gravuri pe pereþi, 
numeroase plachete gravate sau chiar 

picturi monocrome ºi policrome, unelte 
de silex etc. În urma acestor descoperiri 
ºi a sãpãturilor arheologice care atestau 
o locuire, gravurile ºi picturile au fost 
încadrate în perioada Magdalenianã. 
Ulterior prin metoda datãrii cu radio-
carbon s-a obþinut o vechime de 14.260 
± 440 ani. Peºtera a fost închisã la scurt 
timp de la anunþarea descoperirilor, 
ea fiind în prezent închisã publicului. 
Cu toate acestea în 1955 un jurnalist 
american care a ajuns în peºterã pentru 
realizarea unor fotografii, degradeazã o 
serie de gravuri pe care le-a evidenþiat 
pentru fotografiere cu cretã coloratã.  

În prezent în peºterã sunt identificate 
peste 140 de figuri reprezentând bizoni, 
cai, capre, reni, urºi, feline, reprezentãri 
umane, pasãri etc., cât ºi numeroase 
plachete gravate pe una sau ambele feþe, 
unele fiind pictate sau prezentând urme 
de foc. 

Datoritã faptului cã peºtera nu este 
deschisã publicului din motive de con-
servare, zona este exploatatã turistic 
prin amenajarea unui parc tematic în 
care vizitatorii pot descoperi ºi viziona 
reproduceri dupã gravurile ºi picturile 
din peºtera preistoricã. Astfel, amena-
jarea cuprinde un traseu care include 
vizitarea intrãrii în Goufre du Caustalat 
ºi în Grotte Blanche, traseu pe care sunt 
regãsite ateliere pentru copii, tiroliene 
etc. În Grotte Blanche este amenajat 
un mic „cinematograf”, turiºtii putând 
viziona în interior proiecþii video, direct 
pe pereþii sãlii, prezentând o incursiune 
preistoricã ºi o prezentare a peºterii pre-
istorice din apropiere.

Peºtera preistoricã se remarcã prin 
spaþii largi, care au fost vizitate în tota-
litate în paleolitic, dovadã fiind urmele 
lãsate ºi în galeriile cele mai îndepãrtate. 
Cu o dezvoltare a galeriei principale de 
cca. 500 m, peºtera este o cavitate ornatã 
în care abundã în primul rând gravurile 
realizate pe pereþi cu ajutorul uneltelor 
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de silex. Remarcabilã este fineþea acestor 
gravuri aproape insesizabile, care de obi-
cei se suprapun fiind extrem de greu de 
identificat ºi descifrat, apoi densitatea ºi 
diversitatea reprezentãrilor care cuprind 
erbivore, carnivore, pãsãri ºi chiar forme 
umane. Chiar dacã gravurile sunt cele 
mai întâlnite, cea mai reprezentativã 
manifestare paleoliticã este o picturã 
policromã de mari dimensiuni a unui cal, 
realizatã pe un bloc prãbuºit în mijlocul 
galeriei principale. Pictura se impune 
prin dimensiunile sale, dar mai ales prin 
faptul cã este situatã la peste 2 m faþã de 
sol, modul în care acesta a fost realizatã 
în acel loc fiind un mister. 

Peºtera nr. 7
Localizatã în colina Gastelu, peºtera 
care este sub proprietate privatã de 
mai multe generaþii, face parte dintr-un 
sistem dezvoltat pe trei nivele: nivelul 
1 P. Isturitz, nivelul 2 P. Oxocelhaya ºi 
nivelul 3 P. Erberua care este ºi nivelul 
de bazã, reprezentând o traversare activã 
a colinei sifonatã la ambele extremitãþi.

Din punct de vedere arheologic, în 
1895 sunt prospectate primele depozite 
din P. Isturitz, unde au fost descoperite 
diverse obiecte decorative sculptate ºi 
unelte. În 1912, E. Pesserman cu apro-
barea proprietarului sitului A. Darricau 
a început escavarea depozitelor arheolo-
gice continuându-ºi munca pânã în 1922 
când descoperã câteva gravuri realizate 
pe un pilier în sala mare a peºterii. 

În acelaºi timp, mai exact în 1929 
este descoperitã P. Oxocelhaya o cavi-
tate deosebit de frumos concreþionatã. 
Proprietarul o considerã o atracþie tu ris-
ticã astfel încât în 1953 sapã un tunel de 
legãturã între cele douã cavitãþi pentru a 
le amenaja, iar pentru protecþia acestora 
în acelaºi an sunt declarate monument 
istoric, situl devenind în acelaºi timp 
public dar ºi ºtiinþific.

Începând cu 1955 noi descoperiri 
sunt realizate, în Oxocelhaya fiind des-
coperite gravurile a 4 cai ºi a unui bizon. 
În 1973 C.Barroumes ºi J-D. Larribau 
reuºesc sã pãtrundã pentru prima data 
în P. Erberua. Aceºtia decoperã în 1975 
pete colorate în roºu iar în 1977 J-D. 
Larribau identificã gravuri ºi picturi pe 
pereþi, tot acesta descoperind în 1982 noi 
picturi de cai ºi simboluri în Oxocelhaya. 
Din 1995 numeroase alte reprezentãri 
precum suprafeþe colorate, simboluri, 
desenul unui bizon ºi urme de degete 
au fost identificate atât în Isturitz cât ºi 
în Oxocelhaya. Pe pereþi sunt gravaþi 

ºi pictaþi mai mulþi cai, coama acestora 
fiind realizatã scurt orizontal, dupã care 
coboarã brusc pe verticalã, constituind 
tipul specific de Isturitz. 

Bogãþia istoricã a sitului ne conduce 
printr-o incursiune preistoricã începând 
de acum 80.000 de ani de la omul din 
Neanderthal, pânã la Homo sapiens 
sapiens, trecând prin toate perioadele, 
de la Musterian-Aurignacian-Gravetian-
Solutrean-Magdalenian, perioda cea 
mai înfloritoare a sitului, urmate de 
urme din epoca bronzului, romane ºi 
medievale, oferind cea mai interesantã 
încursiune stratigraficã din Pirinei. În 
urma sãpãturilor au fost decoperite de la 
unelte litice ºi din os, numeroase obiecte 
decorative, instrumente muzicale (fluiere 
din os) capete de suliþã ºi harpoane în 
cantitãþi semnificative dovedind prezenþa 

unui important centru habitaþional pale-
olitic în regiune.

Turistic, vizita cuprinde un tur care 
începe cu P. Isturitz unde pot fi vãzute 
sãpãturile arheologice, dar ºi gravurile 
apãrute în urma cercetãrilor. Acestea 
reprezintã cervide, iar ele sunt realizate 
în volum, prin gravarea unei scurgeri 
stalagmitice. Legatura cu P. Oxocelhaya 
este realizatã printr-un tunel prevãzut cu 
un sas. Aici se pot viziona reproduceri 
dupã gravurile ºi picturile de cai din 
galeria învecinatã în care accesul este 
restricþionat. Pe acesta pot fi observate 
pe lângã gravuri ºi picturi monocrome de 
cai ºi un bizon în poziþie verticalã a cãrui 
spate este conturat de linia peretelui, 
artistul completând numai capul, picioa-
rele ºi burta animalului. În continuare, 
traseul trece prin zone deosebit de bogat 
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concreþionate, în care apar formaþiuni 
masive albe, creând un peisaj subteran 
feeric. În aceastã regiune mai apar mici 
pete de culoare pe pereþi, însã cea mai 
interesantã parte este aproape de ieºire 
unde pe o serie de draperii apar mici 
puncte roºii. În urma analizãrii acestora 
s-a constatat cã acestea marcheazã numai 
acele concreþiuni care în momentul în 
care sunt lovite au rezonanþã, de unde 
s-a concluzionat cã ar fi fost folosite ca 
instrumente muzicale.

Pe lângã vizitarea peºterilor se mai 
poate vizita un mic muzeu amenajat la 
suprafaþã în care se regãsesc, unelte ºi 
podoabe descoperite în urma sãpãturilor, 
oseminte de urs, mamut ºi chiar de om, 
cât ºi fluiere sau fragmente de os gravate.

Concluzii:
Pe parcursul stagiului, au fost vizitate 
ºapte situri paleolitice, în care au fost 
observate manifestãri artistice (desene, 
picturi, gravuri sau modelaje), depozite 
osteologice ºi urme de faunã fosilã. 
Siturile localizate în Franþa, sunt dispu-
se de-a lungul Pirineilor, în apropierea 
graniþei cu Spania, într-o zonã în care 
densitatea peºterilor ornate este foar-
te mare. Acestea adãpostesc urmele 
omului preistoric din Musterian pânã în 
Magdalenian, dar din nefericire ºi urme-
le nefaste ale omului modern.

Cu toate cã toate sunt declarate mo-
nument istoric, o bunã parte a peºterilor 
vizitate pe parcursul stagiului, sunt parþial 
deschise turismului de masã. Acestea sunt 
exploatate pentru valoarea lor istoricã ºi 
peisagisticã, în timp ce altele sunt com-
plet închise publicului, accesul în acestea 
fiind realizat numai în scop ºtiinþific. În 
acest caz, în apropierea siturilor sunt 
deschise pentru publicul larg, centre de 
vizitare, în care turiºtii, pot descoperi 
informaþii despre siturile paleolitice ºi 

calificate. Aceste mãsuri impun atât în 
momentul explorãrii speologice, dar ºi 
pe parcursul oricãrei vizite în subteran. 
Peºterile sunt dovadã a scurgerii tim-
pului, a evoluþiei la scarã geologicã ºi 
mai ales adãpostesc vestigii ale omului 
modern. Sunt importante pentru va-
loare lor geologicã, biospeologicã sau 
peisagisticã ºi poate cu atât mai mult 
pentru importanþa lor arheologicã. Ele 
ne transmit un mesaj cultural lãsat de 
strãmoºii noºtri, de acum zeci de mii de 
ani, iar datoritã lor putem înþelege acum 
de unde am pornit ºi cum am evoluat ca 
specie. Este datoria noastrã, a tuturor sã 
le protejãm, ºi sã lãsãm cât mai puþine 
urme a trecerii noastre prin ele. 

Mulþumiri speciale lui Ioana Meleg, 
Dan Vereº, Cãlin Ghemiº pentru suportul 
acordat la scrierea prezentului articol.
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viaþa omului preistoric, dar ºi reproduceri 
ale reprezentãrilor artistice. Astfel sunt 
îmbinate în acelaºi timp protecþia, cerce-
tarea, dar ºi valorificarea turisticã.

Datoritã faptului cã mare parte a situ-
rilor au fost descoperite cu mult timp în 
urmã, unele fiind deschise publicului de 
mai bine de un secol, acestea au suferit o 
serie de degradãri ireversibile. Din acest 
motiv se pot observa picturi sau gravuri 
care se suprapun cu inscripþii moderne 
lãsate de vizitatori, sau urme umane sau 
de faunã paleoliticã suprapuse cu urmele 
primilor exploratori. 

Prin urmare, protecþia unei peºteri 
ºi cu atât mai mult a unui sit arheologic 
sau paleontologic începe din momentul 
explorãrii, speologul fiind obligat sã 
acorde atenþie maximã atât planºeului 
pe care pãºeºte, dar ºi pereþilor galeri-
ilor. În momentul semnalãrii primelor 
semne de urme, fie ale omului paleolitic 
(amprente, manifestãri artistice, vetre de 
foc, unelte etc), resturi osteologice, sau 
resturi de ceramicã, speologii au datoria 
sã lase situl nederanjat ºi sã anunþe de 
urgenþã descoperirea sitului persoanelor 
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V ara lui 2010, ne-a adus o expe-
diþie speologicã în Creta datoritã 
clubului de speologie SELAS 

din Atena, la care au participat ºi 10 spe-
ologi români: Adrian Sopincean, Ioana 
Sopincean, Mihaela Sopincean, Daniel 
Bibarþ, Oana Chachula, Elena Buduran, 
Tudor Marin, Felix Papiu, Rãzvan Sabãu 
ºi Adina Florescu.

Insula Creta, este a V-a ca mãrime 
din Marea Mediteraneanã, ºi are 256 km 
de la vest la est ºi o lungime de 14 pânã 
la 56 km de la nord la sud. Peisajul 
insulei este special datoritã celor patru 
masive muntoase, multe chei ºi vãi, care 
adãpostesc o varietate de ecosisteme. 
În zona de vest a insulei, în regiunea 
Chania, masivul dominant este numit 
Lefka Ori, (cu cel mai înalt vârf – 
Pachnes de 2454 m). Aceastã zonã, 
reprezintã una din cele mai înalte zone 
alpine ale Greciei ºi adãposteºte ºi cele 
mai adânci peºteri din aceastã þarã. În 
Grecia, speologii heleni au descoperit 
pânã în prezent 15 peºteri cu o denive-
lare mai mare de -400 m, dintre care în 
Lefka Ori sunt 6 din acestea.

În 2003, membrii Selas încep explo-
rarea zonei centrale a masivului Lefka, 
fiind necunoscutã pentru speologii 
greci. În anii precedenþi, clubul a mai 
fãcut câteva expediþii, dar în partea 
nordicã, în zona unde sunt localizate 
ºi cele mai adânci peºteri ale Greciei: 
Gorgouthakas (-1208 m) ºi Trou de 
Leon (-1110 m)1. Din acest an, Selas 
înregistreazã sistematic coodonatele 
peºterilor din Lefka Ori. În ultimii 8 
ani, câteva expediþii helene, britanice 
ºi franceze au contribuit cu 8892 peºteri 
marcate în acest masiv.

Pentru expediþia din 2010, princi-
palul obiectiv a fost Peºtera Sternes. 
Aceasta, este situatã la sud de vârful 
cu acelaºi nume ºi a fost descoperitã 

ºi exploratã de speologii francezi în 
1991, în timpul expediþiei „Levka Ori 
1991”, organizatã de clubul de speologie 
A.S.E.U.P.S. din Orsay, condusã de Jean 
Francois Gaucher. Expediþia a avut loc 
în august 1991, fiind organizatã în urma 
prospecþiunilor fãcute de acelaºi club în 
anii 1988 ºi 1990. Speologii au muncit din 
greu la acea vreme, deoarece drumul de 
acces cãtre tabãrã nu exista ºi au trebuit sã 
care materialele cu spatele pânã la peºtera 
Sternes. Dându-ºi seama de potenþialul 
peºterii, au organizat încã o expediþie 
în anul 1992. Pentru mulþi ani, peºtera a 
fost uitatã. În urma explorãrilor din 2008, 
speologii greci gãsesc plãcuþele de cartare 
ale francezilor, dar numai pânã la -370 m3. 

În anul 2009, îl reechipeaza pânã la 
-430 m4, unde se spera ºi continuarea. În 
2010 echipa a venit mai bine pregãtitã, lor 
alãturându-se ºi speologii din România. 
Astfel, echipele româneºti în ordinea so-
sirii la faþa locului, au fost: prima formatã 
din Oana Chachula, Rãzvan Sabãu ºi 
Adina Florescu, a II-a, din Adi, Ioana ºi 
Mihaela Sopincean ºi Daniel Bibarþ, iar 
cea de-a III-a a fost formatã din Tudor 
Marin, Elena Buduran ºi Felician Papiu.

Jurnal de tabãrã
Ziua I: Sâmbãtã – 31.07
Dupã un somn de douã ore, plecãm la 
ora 4.20 din Bucureºti. Primul a condus 

O nouã provocare – Creta
EXPEDiÞiA  

„LEFKA ORI 2010”
Oana CHACHULA • „Focul Viu” Bucureºti, Kostas ADAMOPOULOS • „Selas” Atena

1 Expediþia SELAS în Atzinolakas (în nordul Lefka Ori, dupã Melidoni), anul 1997 (împreunã cu francezii), apoi 1998, 1999, 2001.
2 Din cele 889 de peºteri, 120 au fost adãugate în vara lui 2010.
3 Deºi în harta publicatã de Jean Francois Gaucher în Spelunca apare cota de -400 m, conform noilor mãsurãtori aceºtia au 
ajuns doar pânã la -370 m, harta nefiind terminatã.
4 Denivelare stabilitã la ultima cartare de cãtre speologii heleni ºi români în 2010.
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Rãzvan, cu Oana – copilot adormit, iar 
Adina reuºind sã se odihneascã puþin 
peste bagajele de pe bancheta din spate.
Trecem graniþa cu uºurinþã, iar drumul 
prin Bulgaria este relativ bun, dar cu 
multã poliþie, aºa cã, ºoferul se asigurã 
sã nu fie oprit sub nici un motiv. Am 
nimerit o perioadã foarte bunã pentru 
cãlãtorie ºi anume, criza transporta-
torilor, inclusiv a celor însãrcinaþi sã 
alimenteze staþiile de combustibil.

Am ajuns la sediul clubului de speo-
logie Selas, în Atena la ora 19.30; timp 
parcurs 15 h, distanþa totalã Bucureºti-
Atena fiind de 1190 km. 

La sediul Selas eram deja aºtepaþi de 
Kostas ºi Andreeas, care ne-au primit 
cãlduros în casa lor de speologi, dotatã 
cu de toate, adicã cu bucãtãrie, baie ºi 
canapea, exact de ce aveam noi nevoie 
la momentul respectiv. Totuºi, oboseala 
ne-a împiedicat sã rezistãm tentaþiei de 
a ne urca un pic pe corzile montate de 
antrenament sau pe panoul de escaladã 
de aici. Era atat de cald, încãt ne-am fi 
aruncat în cada de spãlat corzi din sediu. 

Aºteptãm cu nerãbdare sã ajungem 
în Creta!

Ziua II: Duminicã – 01.08
Pânã am încãrcat echipamentele colective 
ºi personale, pânã am ajus în Pireus ºi ne-
am îmbarcat, s-a fãcut ora 12, ora plecãrii 
cãtre Creta. Ni s-au alãturat: Kostas 
Adamopoulos, Andreeas Khrisotdoulou, 
Margarita Kanellidou, Lefteris Tzelepis, 
Kostas Iatrouko-doctorul ºi Nektarios 
Tellis. Aici, am avut bilete la puntea nr. 
9, adicã fãrã aer condiþionat, ci doar un 
acoperiº ce ne apãra de soarele arzãtor. 
Peste un timp în schimb, ne-am refugiat 
care ºi cum am gãsit loc potrivit, prin 
diverse colþuri ale vasului Annek, unde 
mai era câte o brizã de aer respirabil. 
Dacã ne-am fi luat mãcar izoprenele din 
maºinã cu noi… dar vom ºti data viitoare. 

Dupã debarcare în Suda-Chania, 
unde suntem întâmpinaþi de câþiva 
speologi cretani, ne-am îndreptat direct 
cãtre Anopoli, cu mici pauze pentru 
punctele de belvedere, pe care Kostas 
A., fost habitant în studenþie al Cretei, 
a dorit sã ni le arate, ca un ghid perfect 
ºi sufletist ce s-a dovedit a fi.

Prima oprire din seara de 1 august 
a fost într-unul din satele de pe traseu, 
unde i-am preluat ºi pe speologii de la 
clubul cretan Spoke, din Hieraklion: 
Eleni Nikitea, Yannis ºi Polina Surlatzi, 
Anthoula Mettou. A doua oprire, a 
fost la brutãria din Anopoli, unde 
Gianni – brutarul, ne-a întâmpinat cu 
raki, apã rece, produse de panificaþie 
cu scorþiºoarã ºi tradiþionala plãcintã 
Sfakian: o clãtitã dublã, umplutã cu 
brânzã sãratã ºi servitã cu miere localã 
din pin. A treia oprire: la taverna lui 
Nikos, unde s-a lasat cu multã mân-
care ºi bãuturã de toate felurile. Totul 
delicios, în special salata cretanã Dakos 
cu pâine uscatã, ulei de mãsline, roºii, 
brânzã proaspãtã de caprã ºi mult ore-
gano. A patra oprire, a fost la hotelul 
de sub milioanele de stele, adicã în 
curtea bisericii din deal, aflatã încã în 
construcþie. 

Ziua III: Luni – 02.08
Dimineaþa, visele ne-au fost împlinite cu 
un peisaj superb deasupra mãrii Libiei. 
Ni s-au alãturat Liliana Krystallidou, 
Vasilis Tsallos ºi Michalis Tsopelas, 
sosiþi cu motoarele.

Cum ar fi putut începe sãptãmâna 
de lucru, dacã nu la brutaria lui Gianni: 
mic dejun cu deja celebra Sfakian Pye, 
frappe, ceai ºi delicioasele produse cu 
scorþiºoarã din partea casei. 

Nikos, ne-a îmbarcat bagajele nesfâr-
ºite cu echipament în maºina lui 4×4 ºi 
am purces pe un drum de munte, de o 
orã ºi jumãtate cãtre inima Muntelui Alb 

(White Mountains), regiunea Lagkonias. 
În tabãrã, am ajuns în jurul orei 13 ºi 
ne aºtepta o surprizã: cuptorul de pe 
lunã. În aceastã zonã, vegetaþia lipsea 
cu desãvârºire, iar roca era extrem de 
agresivã adicã dolomit colþuros, tãios ca 
lama ºi foarte abraziv.

Ne-am mobilizat cu greu sã debar-
cãm, sã cãrãm toate bagajele, sã ne 
facem locul de corturi, sã le montãm sub 
umbrarele absolut necesare. Într-un final 
am cãzut leºinaþi de obosealã ºi ameþiþi 
de atâta cãldurã.

Dar cum dracul nu e atât de negru pe 
cât pare, am avut parte de încã o suprizã, 
plãcutã de data aceasta: „bucãtãria”, un 
loc parcã special creat pentru a Spa-ul 
din timpul zilei ºi ideal pentru întâlniri 
la ceas de searã între prietenii speologi. 
Locul a fost dotat cu prelatã, generator 
de curent electric, lumini, aragaz cu bu-
telie, hamac pentru vase, mese, scaune 
ºi frigiderul – peºtera din fundul curþii. 
Lefteris, bucatarul nostru declarat, ne-a 
pregãtit în aceastã primã searã de tabãrã 
propriu zisã: paste cu sos ºi cârnãciori 
de Pleºcoi.

Prima ºedinþa despre obiectivele 
expediþiei Lefka Ori 2010 a fost þinutã 
de Kostas Adamopoulos. Astfel, propu-
nerile au fost: echiparea peºterii Sternes 
pânã la -430 m (Sterno în greacã, Cistern 
în englezã); lãrgirea pasajelor înguste de 
la -240 ºi -430 m; recartarea avenului pe 
toatã lungimea lui; explorarea peºterilor 
descoperite în 2009 din versantul su-
dic; prospecþiuni în versantul de nord 
ºi nord-est; reexplorarea peºterii din 
Lagkonias, o peºterã cu gheaþã gãsitã 
într-o expediþie britanicã, acum 30 de ani 
(speranþele pentru aceasta, a fost gãsirea 
unei continuãri ca urmare a nivelului 
scãzut de precipitaþii din ultimii ani). 
Se stabilesc ºi câteva reguli generale ale 
taberei: anunþarea orei de întoarcere a 

Rãzvan Sabãu
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echipelor care merg pe teren; stabilirea 
„orei de salvare” la patru ore dupã ora 
iniþialã anunþatã; stabilirea echipelor ce 
intrã în Sternes cu o searã înainte (pentru 
celelalte obiective stabilirea programului 
fiind mai lejerã); parcurgerea avenului 
Sternes de cãtre echipele mai puþin 
experimentate în mai multe etape de 
antrenament.

Toatã lumea este extrem de drãguþã, 
binevoitoare ºi deschisã cãtre colaborare.

Ziua IV: Marti – 03.08
În prima zi de lucru, Rãzvan, Adina, 
Oana ºi Vasilis au reechipat ºi explorat 
avenul gheþar Lagkonias. Acesta, situat 
la 20 minute de mers pe jos de tabãrã, 
are câteva semne de întrebare, printre 
care: ce s-a întâmplat cu nivelul gheþii de 
acum 30 ani? Sub un soare insuportabil, 
Rãzvan reuºeºte echiparea pânã la -80 a 
avenului. La -60 m, dupã ce se ajunge 
pe gheþar, temperatura scade la 10°C 
fiind mult mai suportabilã decât cea de 
afarã de plus 50°C. Oana ºi Vasilis, se 
întorc în tabãrã pentru a aduce un surplus 
de coardã ºi o dozã de ciocolatã caldã 
pentru Rãzvan. Peºtera are 3 intrãri, din 
care, cea principalã este foarte mare, 
vizibilã de pe versantul opus al munte-
lui. Roca, extrem de friabilã creazã mari 
probleme, mereu desprinzându-se bucãþi 
din ea. Primul puþ are un à-pic de -40 m, 
dupã care, se ajunge în prima salã, pe 
gheþar, luminatã de celelalte 2 intrãri, cu 
o înãlþime de aproximativ 30 m. Peºtera 
are ºi câþiva locuitori, câteva exemplare 
de pãsãri din grupul Passeriformes, com-
plet nederanjaþi de musafirii noi. Se pare 
cã e un loc perfect pentru acestea ca sã 
gãseascã apã ºi adãpost pentru cuiburi. 
Din aceastã salã, se coboarã practic pe 
gheþar, printr-un puþ care se formeazã 
între perete ºi stratul gros de zãpadã 
veche, îngustându-se pe mãsurã ce se 
adânceºte. Cota atinsã, nu o va depãºi 
din pãcate pe cea semnalatã de britanici, 
adicã -105 m. Acesta a fost un atelier de 
antrenament ºi foto pentru toate echipele 
din tabãrã. 

Între timp, în Sternes s-a început 
munca asiduã de echipare, parcurgere, 
lãrgire a mai multor pasaje, explorare ºi 
recartare. La ora 13.30, soseºte ºi a doua 
echipã româneascã.

Între timp, a mai apãrut în zonã ºi 
o echipã de 6 francezi, majoritatea de 
la clubul Catamaran. Aceasta, condusã 
de Thierry Manon, are multe expediþii 
la activ în Creta ºi era aºteptatã sã vinã.

Ziua V: Miercuri – 04.08
Ora 9.00: prima echipã pentru Sternes, 
formatã din Eleni, Yannis, Nektarios, 
intrã la echipat de la -240 m pânã la 
-350 m; ora 10.00: a doua echipã, de 
vizitã, formatã din Margarita, Lefteris 
ºi Liliana, ajunge la -240 m ºi se întorc 
cu Nektarios ºi Vasilis plecat cu echi-
pa a III-a; ora 13.00: a treia echipã 
formatã din Kostas, Vasilis, Michalis, 
au continuat echiparea de unde termi-
nase prima echipã ºi se întorc în tabãrã 
la ora 23.25; ora 13.30: a patra echipã 
de lucru: Rãzvan, Adina, Adi, coboarã 
la -180 m, pentru a vedea ce reprezintã 
semnul de întrebare de pe hartã. Aici 
gãsesc un început de galerie; Rãzvan, 
echipeazã pânã la locul respectiv ºi dupã 
2 m, noua galerie se închide. Transportã 
materialele pânã la -160 m ºi apoi toatã 
echipa coboarã pânã la -240 m. Oana ºi 
Polina însoþesc echipele la intrarea în 
Sternes pentru filmare.

Ora 11.00: Polo, Mihaela, Ioana ºi 
Anthi intrã în Lagkonias pentru a încerca 
continuarea echipãrii ºi explorãrii, dar 
fãrã mare succes, câºtigându-se doar 
câþiva metri. 

Ziua VI: Joi – 05.08
Ora 11.00: Polo, Rãzvan, Adina, Ioana, 
Mihaela, Adi, Liliana, merg pe teren 
pentru prospecþiuni în versantul de 
nord-est. În final 15 peºteri noi au fost 
puse pe GPS. S-a intrat în 3 din acestea: 
prima, de -24 m, se terminã cu o diaclazã 
impenetrabilã; a doua, de -12 m, se 
terminã într-un fund de sac cu sediment; 
a treia, a fost o încercare nereuºitã, 
deoa rece este colmatatã cu pietre; s-au 
fãcut schiþele peºterilor; Polo reuºeºte sã 
rã mânã fãrã tãlpile bocancilor.

La ora 19.30, în Chania, Oana îºi 
întâlneºte în port colegii din a treia 
echipã, ºi dupã popasul binevenit cu raki 
ºi plãcinta Sfakian de la Gianni, ajung în 
tabãrã la ora 24.00.

Ziua VII: Vineri – 06.08
Ora 9.00: Kostas ºi Michalis, intrã în 
Sternes pentru finalizarea echipãrii ºi 
începerea lãrgirii pasajului strâmt din 
final; ora 9.30: Margarita ºi Liliana, 
coboarã pânã la -430 m; ora 11.30: Eleni, 
Rãzvan, Adina, Mihaela coboarã pânã la 
-240 m pentru a lãrgi pasajul strâmt; ora 
13.30: Polo ºi Adi, intrã ºi refac câteva 
amaraje ºi lãrgesc fereastra de la -60 m; 
ora 14.00: Oana ºi Ioana, intrã pentru 
susþinere, acomodare ºi foto la -90 m. 
Ora 14.00: Tudor, Elena, Felix intrã pen- El
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tru explorare în Lagkonias. Tudor sapã 
în final, în zãpada îngheþatã încercând sã 
treacã mai departe. Explorarea se opreºte 
din cauza pericolului de prãbuºire al 
zãpezii tasate. Se stabileºte adâncimea 
de -105 m. Seara, sãrbãtorim a 20-a 
expediþie a lui Kostas Adamopoulos.

Ziua VIII: Sâmbãtã – 07.08
Ora 11.10: Vasilis, Tudor, Felix, Elena, 
coboarã în Sternes pentru cartare; dupã 
ce se atinge cota finalã, Felix iese cu 
Vasilis, iar Tudor ºi Elena carteazã din 
final pânã la -240 m. Ora 10.50: Rãzvan, 
Adina, Polo, Ioana, Mihaela, Adi, Oana, 
pleacã pentru prospecþiuni în versantul 
nordic cãtre est ºi la explorarea unor 
peºteri gãsite cu 2 zile înainte. Dupã ce 
s-a ajuns la prima peºtera C.10.312, s-a 
montat o folie pentru protecþie solarã. 
Mihaela a echipat peºtera, care s-a dove-
dit a avea -24 m; între timp, ni se alãturã 
ºi Kostas; ora 11.30: Eleni, Nekatarios, 
Michalis, încep ºi ei prospecþiunile de 
suprafaþã în acelaºi versant ºi gãsesc 
4 peºteri noi; ora 15.00: prima echipã 
de prospecþiuni, împreunã cu Kostas, 
gãsesc ºi cea de-a doua peºterã propusã 
pentru explorare în aceastã zi, urmând 
un traseu de creastã de cca. 15’. Peºtera 
C.10.311, este echipatã de Rãzvan, 
Adi ºi Polo. Aceasta are o intrare largã 
de 6/8 m, continuã cu un puþ de -39 
m, ºi apoi cu o pantã înclinatã de 20°, 

fiind exploratã de cãtre Adi. Sosesc 
ºi speologii din Chania de la clubul 
alpin E.O.S: Michalis Polichronakis, 
Giorgios Fidikis, Giannis Skarikis, 
Filippos Halamas, Vourlakis Evangelios 
(Selas) ºi doi copii. Aceºtia au aprovizi-
onat tabãra cu diverse, dar mai ales cu 
fructe ºi 200 litri de apã. 

Ziua IX: Duminicã – 08.08
Ora 10.00: Michalis din Chania, E.O.S , 
intrã la vizitã în Sternes pânã la -200; ora 
10.30: Eleni, Michalis, Thierry, coboarã 
pânã în final; la cota -400 m, un bolovan 
desprins din perete o loveºte pe Eleni în 
picior ºi trece foarte aproape de Thierry; 
Eleni se sperie destul de rãu ºi e marcatã 
toatã tura; echipa de vârf lucreazã la 
lãrgire, înaintând cca. 2 m în pasajul 
strâmt, ora 12.00: Oana ºi Nektarios, 
formeazã echipa de susþinere pânã la 
-430 m. Ora 13.00: Mihaela, Elena, Adi 
merg la explorare la una din peºterile 
gãsite în ziua precedentã. Ora 17.00: 
soseºte Stelios Zaccharias ºi Yannis 
S; ora 17.30: pleacã cãtre Anopoli ºi 
de acolo spre þarã primele 2 echipe 
româneºti (mai puþin Oana).

Ziua X: Luni – 09.08
Ora 12.00: Kostas ºi Yannis, intrã în 
Sternes pentru a lãrgi pasajul de la 
-430 m; ora 12.15: Tudor ºi Elena, 
continuã cartarea avenului; pe parcurs 

modificã echipãrile pe puþurile de la 
-35 ºi -40 m (înainte de -140 m) ºi pe 
puþul mare de la -90 m; s-a pus câte o 
fracþionare pe cele douã puþuri mari, 
pentru comfort ºi încã douã fracþionãri în 
partea de sus ºi în partea de jos a puþului 
mare; ora 16.20: Stelios ºi Chrysi Zervou 
(proaspãt sositã cu Chryssa Mavrokosta), 
intrã în Sternes pentru acomodare ºi foto 
pânã la -240 m. Ora 12.30: Oana ºi Felix, 
merg la prospecþiuni în versantul nordic 
cãtre est ºi gãsesc alte 4 noi peºteri, care 
sunt puse pe GPS. Din nou soare ºi vânt 
puternic.

Ziua XI: Marti – 10.08
Ora 9.00: Michalis ºi Grigoris Anasta-
sopoulos (Spoke-Hieraklion), continuã 
dezobstrucþia la -430 m în Sternes; 
ora 11.00: echipa francezã formatã 
din Thierry, Pierrot, Yoann, Gylles, 
Mouloud, merg la susþinere ºi continuã 
cca. 1m prelungirea pasajului; dau de un 
mic lac ºi un meandru; vântul suflã în 
continuare puternic pe strâmtoare, semn 
cã peºtera continuã; ora 15.30: Stelios ºi 
Nekatrios intrã la cartat pânã la -140 m, 
de unde au lãsat Tudor ºi Elena; deoare-
ce mai e încã mult de spart, iniþial, se ia 
decizia de a se prelungi cu încã o zi de 
lucru în final, dar apoi se hotãrãºte sã se 
intre mai repede la dezechipat; vor ajuta 
ºi francezii, care deja sunt cam obosiþi, 
ºi apoi s-ar putea sã nu mai fie suficienþi 
oameni capabili sã intre în subteran.

Zi de relaxare pentru românii rãmaºi 
în tabãrã: Tudor, Elena, Felix ºi Oana, 
împreunã cu Vasilis coboarã la plaja 
„Sweet Water” (cu izvoare de apã dulce, 
potabilã, chiar în mijlocul plajei); ziua 
se încheie cu o masã la Nikos mai mult 
decât îndestulãtoare – când simþi cã te-ai 
sãturat de atâta Dakos ºi alte salate, vine 
ºi felul principal!

Ziua XII: Miercuri – 11.08
Ora 10.00: Prima echipã formatã din 
Tudor, Thierry ºi Yoann, intrã în Sternes 
la dezechipare; se începe dezechiparea la 
11. 40;  ora 12.20: intrã în peºterã Kostas 
ºi Yannis; la -240 m, se întâlnesc cu 
restul echipei; la ora 16.00, toatã echipa 
este afarã, dupã 4 ore de dezechipare 
cu 12 banane de echipament; oamenii 
sosesc în tabãrã ºi se pune o mare masã 
cu paste, salatã greceascã, bere, lichior 
de lãmâi verzi ºi pepene verde.

Ora 9.50: Elena ºi Felix, pleacã la ex-
plorarea peºterilor gãsite de Oana ºi Felix 
luni; aceºtia se întorc la ora 19.00 pe un 
alt traseu, gãsind astfel încã alte 2 peºteri.
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Ziua XIII: Joi – 12.08
Ora 11.00: Kostas ºi Thierry pleacã la 
prospecþiuni în aceeaºi zonã; Kostas se 
întoarce destul de repede în decurs de 
3 ore cu 6 peºteri noi la activ, iar mai 
târziu, Thierry, cu încã 10. Ora 11.30: 
Michalis, Eleni, Yannis, Gregoris ºi 
Oana, intrã în Lagkonias pentru foto, fil-
mare ºi dezechipare. Ora 12.40: Tudor, 
Elena ºi Felix, merg la avenele gãsite 
miercuri ºi exploreazã 3 dintre acestea 
care nu depãºesc -25 m: un aven cu 2 
intrãri, cu gheaþã (cca. -15 m); în aceeaºi 
dolinã, un aven de -10 m, care are ºi un 
horn de +8 m ºi un aven de -25 m, cu o 
intrare de cca. 3 m; se verificã echipa-
mentul scos din peºteri ºi se stã la poveºti 
însoþite de raki pânã la 3 dimineaþa.

Ziua XIV: Vineri – 13.08
Dupã noaptea precedentã prelungitã 
la maxim, ne trezim buimaci ºi, dupã 
cafeaua greco-românã, dulce-amãruie 
ºi binecunoscuþii cârnati („never ending 
sousages” – prietenii ºtiu de ce), ne 
apucãm cu greu sã strângem tabãra cu 
noduri în gât. Cãldura, ca deobicei, de 
nesuportat. La fel ºi praful. La ora 7 
seara, în Anopoli, ne strângem cu toþii 
pentru duºul din grãdina lui Gianni la 
furtun, apoi raki ºi bere. Evident, ne 
mutãm la taverna lui Nikos, unde începe 
festinul ce nu putea fi ratat: Dakos, salatã 
greceascã, sosuri, cârnãciori, dovlecei, 
cartofi prãjiþi, bere, vin din belºug (din 
partea lui Kostas – fericit la maxim cãci 
expediþia a ieºit mult peste aºteptãrile 
sale), iar la final, cãci nu eram suficient 
de ghiftuiþi: gustoasele, aromatele ºi 
împãnatele coaste de caprã. Continuãm 
sã-l sãrbãtorim pe Kostas, cu un tort 
cu 20 de lumânãri pentru cele 20 de 
expediþii ale sale. Ne cazãm din nou 
la hotelul de sub miloanele de stele ºi 
meteoriþi: biserica din deal.

Ziua XV: Sâmbãtã – 14.08
De dimineaþã luãm micul dejun la bru-
tãrie, iar la ora 12 plecãm din portul Suda 
- Chania. Urmeazã un drum de 7 ore cu 
feribotul, din ce în ce mai obositor ºi 
foarte, foarte trist. Ne-am aciuat de data 
asta cu izoprenele din dotare pe holul de 
pe puntea 7, cu rãcorosul aer condiþionat. 

În Atena, descãrcãm echipamentul 
colectiv la sediul Selas ºi îl sãrbãtorim 
din nou pe Kostas.

Ziua XVI: Duminicã – 15.08
La ora 9.00, reuºim sã ne urnim ºi sã 
gãsim zona Acropolelor. Cãldura ne 

ameþeºte ºi intrãm de urgenþã în noul 
muzeu Acropoli; ora 13.00: pãrãsim 
Atena. Oprim puþin. Suntem triºti, fiind 
urmãriþi de zilele extrordinare petrecute 
în tabãrã alãturi de noii prieteni greci. 
Dupã atâtea zile suntem obosiþi, dar 
majoritatea se gândesc la expediþia din 
2011.

Timp de douã sãptãmâni încheiate, 
s-a lucrat la foc continuu, iar rezultatele 
nu au întârziat sã aparã: 120 de peºteri 
noi descoperite în versantul de nord-est 
al Masivului Alb. Ce senzaþie trebuie sã 
ai, sã pleci pe teren ºi sã gãseºti ºi câte 
15 peºteri noi pe zi? Din fericire, Creta, 
mai poate încã oferi asemenea satisfacþii 
speologilor. 

Din nou, experienþa culturalã a dat 
un farmec în plus expediþiei, începând 
cu cea culinarã: cu nelipsiþii calamari, 
ulei de mãsline pe pâine cu oregano în 
cantitãþi industriale, linte din belºug, 
coastele de caprã, pâinea ºi fursecu-
rile lui Gianni, salata cretanã Dakos, 
cafeaua greceascã, toate în armonicele 
muzicii specifice care a fost nelipsitã. 
Bineînþeles ºi cârnãciorii de Pleºcoi au 
fost la înãlþime.

Poate avem stiluri diferite, alte ore 
de lucru, dar ºi când în atmosferã sunt 
50°C, ritmul s-ar putea sã aibe de suferit. 
Ideea e una singurã: e bine sã fii nãscut 
pentru speologie. Iar pentru Sternes, va 
fi cu siguranþã ºi o data viitoare!
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Râul subteran din
Huda lui Paparã 

Elemente de hidrologie subteranã
Marius CIGHER, Marian MIHALACHE, Radu NEGRU • „Geoda” Târgu Mureº

1. Introducere
În bazinul Cheia s-a instituit un acvifer 
carstic prin captarea în subteran a trei 
cursuri epigee (Poieni, Ponor, Valea 
Seacã). În urma evoluþiei formelor de 
suprafaþã a apãrut o treaptã antiteticã 
reprezentatã de abruptul sudic al dolinei 
de prãbuºire Vânãtara. Apele pãtrund 
în depozitele calcaroase jurasice ºi curg 
sub presiune pe un tronson de 40 m. 
Dupã acest sector spaþiul se dilatã ºi 
curgerea se face cu nivel liber pe un 
parcurs de 1200 m – râul subteran din 
Huda lui Paparã. Configuraþia albiei în 
profil longitudinal prezintã douã sectoare 
mai denivelate situate în extremitãþi 
unde apar cascade ºi lacuri cantonate 
în marmite. Pe sectorul intermediar, 
datoritã pantei reduse, cursul subteran 
meandreazã prin plaje de pietriº ºi nisip 
(Fig. 1).

Acviferul carstic este localizat în 
partea de nord-vest a Munþilor Trascãu, 
într-un pachet de calcare jurasice de ex-
tensiune micã, pe un afluent de dreapta 
al Arieºului –  Cheia (Fig. 2).

Observaþiile ºi mãsurãtorile efectu-
ate au vizat aspecte cantitative (debit), 
calitative (spectru fizico-chimic), mor-
fometrice (lungime, lãþime, adâncime, 
înãlþimea cascadelor) ºi morfologice 
(configuraþia albiei în plan ºi în profil 
longitudinal, depunerile din cadrul 
albiei). Datele calitative ºi cantitati-
ve acoperã un an – 2009, prelevarea 
probelor pentru stabilirea parametrilor 

Fig. 1. Râul subteran din Huda lui Paparã
Fig. 2. Bazinul hidrografic al Arieºului în amonte de Buru (cu localizarea râului sub-
teran din Huda lui Paparã)

fizico-chimici ºi mãsurãtorile de de-
bit efectuându-se în aval de portalul 
Hudei.

Ridicãrile topografice realizate cu 
staþia totalã au permis întocmirea unei 
hãrþi a cursului subteran pe o lungime de 
1000 m , surprinzând cele mai relevante 
elemente morfometrice ºi morfologice.

Observaþiile de naturã morfologicã, 
identificarea unor depozite sedimentare, 
depunerile de argilã ºi resturile vegetale 
au permis reconstituirea unor nivele 
de viiturã catastrofalã, în urma cãrora 
configuraþia albiei a suferit, în mod cert, 
modificãri tranºante.

2. Elemente morfometrice şi 
morfologice
Elementele morfometrice luate în con-
siderare sunt adâncimea, lãþimea, lungi-
mea ºi panta. Harta alãturatã dezvãluie 
configuraþia albiei cursului subteran 
pe o lungime de 414,93 m, pânã în 
dreptul cascadei de la Baricada Mare, 

identificatã prin cifra trei (Fig.3). De la 
intrare pânã la acest punct terminus sunt 
28 m denivelare pozitivã, cu o pantã 
medie de 15,33% ºi o lãþime medie de 
6,3 m. Adâncimea variazã extrem de 
mult, cele mai mari valori înregistrân-
du-se în lacurile de la baza cascadelor, 
cantonate în marmite (-1,8 m). Lãþimea 
albiei minore oscileazã între 3,8 m ºi 
10,5 m, singurele acumulãri echivelan-
te unei albii majore identificându-se în 
dreptul Sãlii Minunilor, pe malul drept. 
În acest sector, lãþimea cumulatã a albi-
ei majore cu cea minorã atinge 30 m.

Slabele meandrãri ale cursului 
sub  teran vãdesc înscrierea sa pe o 
diaclazã unicã directoare, orientatã N-S. 
Elementele morfologice semnificative 
ale albiei sunt cele de eroziune, incazi-
une ºi coroziune.

Între formele de eroziune se deta-
ºeazã marmitele, acestea grupându-se 
în apropierea denivelãrilor importante 
marcate de praguri ºi repeziºuri. Se pot 
identifica serii suprapuse de marmite, 



SPEOMOND	•	15	•	2010-2011	 25

Fig. 3 Harta râului subteran din Huda 
lui Paparã (Intrare - Baricada Mare)

unele pãstrând pe fundul lor psefite ºi 
psamite. Cele mai noi generaþii de mar-
mite se aflã pe linia talvegului, la baza 
cascadelor.

Procesele de eroziune, extrem de 
active, au detaºat forme reziduale cu 
aspectul unor stâlpi, denumirea genericã 
fiind de pilieri. Se remarcã Marele Pilier 
(vezi Fig. 4).

Meandrãri mai importante ale albiei 
se remarcã în al doilea fragment de 
hartã, tronson cu o lungime de 572,07 m 
(Fig. 4). Acestea sunt determinate de 
modificarea unghiului diaclazei direc-
toare – amonte de Baricada Mare – ºi de 
prezenþa unor forme de eroziune (Marele 
Pilier) ºi acumulare (Terasa cu Nisip), 
unde albia prezintã un meandru puternic. 
Aspectul de canion al vãii subterane se 
menþine de la intrare ºi pânã la actualul 
punct terminus (aval de semisifon), 
profilul în cheie al galeriei pe care este 
înscris râul fiind o consecinþã a curgerii 
cu nivel liber.

Formele de incaziune sunt repre-
zentate de fragmente mari desprinse din 
bolta sau pereþii galeriei, localizate, de 
obicei, pe linia talvegului sau în cuprin-
sul albiei. Excepþie face Inima de Piatrã, 
formã de incaziune suspendatã deasupra 

Fig. 4 Harta râului subteran din Huda lui 
Paparã (Baricada Mare - aval de semisifon)

albiei, prinsã între pereþi. Matricea din 
care s-a desprins este vizibilã în tavan.

Între formele de coroziune comune 
regãsite de-a lungul cursurilor subterane 
sunt linguriþele, excavaþii cu aspect len-
ticular, cu profil longitudinal asimetric. 
Denumirea a fost sugeratã de similarita-
tea formei negative imprimatã de partea 
convexã a unei linguriþe. Prin orientarea 
lor, acestea sunt un veritabil indicator 
al direcþiei de curgere, excavaþia mai 
pronunþatã aflându-se întotdeauna spre 
aval. În Huda lui Paparã linguriþele apar 
grupate pe pereþii situaþi în dreptul pra-
gurilor ºi repeziºurilor, unde curgerea 
turbulentã a apei este mai pronunþatã.

Rupturile din linia talvegului, mate-
rializate prin praguri ºi repeziºuri, dau 
un profil longitudinal în trepte pe primii 
400 m, accesul fiind dificil.

3. Elemente cantitative ºi 
calitative
Elementul cantitativ luat în considerare 
în analiza de faþã este debitul, valori 
mãsurate în decursul anului 2009, în aval 
de portal. Mãsurãtorile s-au succedat la 
un interval de douã luni, efectuându-se 
cu moriºca hidrometricã (Fig. 5).

Oscilaþiile debitului sunt o consecinþã 
directã a regimului precipitaþiilor atmo-
sferice, topirii stratului de zãpadã ºi a 
unor fenomene meteorologice ex cep-
þionale – averse de naturã con vectivã 
sau frontalã. Valorile mai ridicate din 
luna aprilie se datoreazã intensificãrii 
activitãþii ciclonice atlantice, iar cele 
mai scãzute (luna octombrie) persistenþei 
anticiclonilor sau dorsalelor antici-
clonice azore. Valorile maxime s-au 
înregistrat în luna noiembrie 2009 (0,61 
m3/s), iar valorile minime în octombrie 
(0,091 m3/s).

Spectrul fizico-chimic ºi cel bacteri-
ologic vin sã contureze tabloul calitativ 
al râului subteran, mãsurãtorile fizico-
chimice derulându-se pe tot parcursul 
anului 2009, iar cele bacteriologice 
prelevându-se o singurã datã.

Parametrii fizici se referã la tempe-
raturã, turbiditate, culoare ºi conductivi-
tate (Tabel 1).

Valorile termice sunt direct influ-
enþate de temperaturile exterioare, 
datoritã tranzitului rapid al apelor pe cei 
1200 m de galerie subteranã – curgere 
cu nivel liber. Trebuie precizat faptul 
cã mãsurãtorile de temperaturã s-au 
efectuat în aval de portal, unde influenþa 
externã este mai pregnantã. Cele mai 
ridicate valori s-au înregistrat în luna 
august (18,5°C), iar cele mai scãzute în 
februarie (3°C).

Mineralizaþia este redusã, specificã 
zonelor carstice dezvoltate preponderent 
pe roci carbonatice. Din punct de vedere 
compoziþional, chimismul general nu se 
abate de la situaþiile tipice carstului car-
bonatic. Cationii predominanþi sunt Ca2+ 

ºi Mg2+, iar anionul dominant este HCO
3
. 

Concentraþiile bicarbonatului (HCO
3
-), 

anionul principal din apa subteranã, 
variazã de la 129,3 mg/l pânã la 197,6 
mg/l (Tabel 2). Sursele de HCO

3
- pot 

proveni din: dizolvarea CO
2
 gazos în apa 

de infiltraþie (provenit în special din zona 
solului), dizolvarea speciilor minerale 
carbonatice ºi oxidarea biochimicã a 
materialelor organice.

În ceea ce priveºte regiunile carstice, 
sistemul carbonatic reprezintã cel mai 
puternic tampon natural, având tendinþa 
sã menþinã pH-ul apei în domeniul 
7- 8,5. În acest domeniu de pH specia 
carbonaticã predominantã este HCO

3
- 

(Fig 6).
Valorile amoniului (NH

4
-), nitriþilor 

(NO
2
-) ºi nitraþilor (NO

3
-) sunt subu-

nitare. Fondul natural al nitraþilor în 

Huda lui PaparãHuda lui Paparã
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Fig. 5 Valorile debitului râului subteran din Huda lui Paparã (dupã Direcþia Apelor 
Mureº 2009)

Nr. 
crt.

Indicatori fizici UM
Date Date Date Date Date Date

2 feb. 7 apr. 16 iun. 3 aug. 6 oct. 9 noi.

1 Temperaturã oC 3 9,1 13,5 18,5 9,5 8

2 Suspensii totale mg/l 13 10 10 32 46 19

3 Turbiditate 10 8 8 27 43 15

4 Culoare 0,11 0,64 0,6 0,76 0,28 0,78

5 Conductitvitate µS/cm 237 241 294 321 322 321

Tabel 1 Valorile indicatorilor fizici pentru râul subteran din Huda lui Paparã (dupã 
Direcþia Apelor Mureº, 2009)

Nr.
Indicatori chimici UM

Date Date Date Date 
3 aug

Date 
6 oct

Date

crt. 2 Feb 7 Apr 16 Jun 9 Nov

1 pH 8,02 8,27 8,01 7,84 8,28 8,07

2 Oxigen dizolvat mgO/l 11,96 9,78 8,48 8,16 9,7 9,02

3 Saturaþie % 88,6 84,9 81,7 87,8 85 78,2

4 CBO
5

mgO/l 0,65 1,13 0,89 0,89 0,57 4,17

5 CCO-Mn mgO/l 0,87 2,02 1,06 1,18 0,83 6,03

6 CCO-Cr mgO/l 8,64 23,52

7 TOC mgC/l

8 DOC mgC/l

9 N-Amoniu mgN/l 0,018

10 N-Azotiþi mgN/l 0,008 0,003 0,01

11 N-Azotaþi mgN/l 0,305 0,278 0,286 0,327 0,507 0,215

12 Azot total mgN/l 0,42 0,42 0,63 0,56 0,911 0,525

13 P-fosfaþi mgP/l 0,01 0,007 0,004 0,006 0,008

14 P-total mgP/l 0,027 0,015 0,009 0,009 0,017

15 Reziduu fix mg/l 164 164 192 214 206 194

16 Cloruri mg/l 4,5

17 Sulfaþi mg/l 9,5 4,1 28,5 5,24 10,96 10,5

18 Calciu mg/l 51,2 46,4 57,6 52,8 59,2 40

19 Magneziu mg/l 1,92 8,64 5,76 8,64 5,76 3,84

20 Sodiu mg/l 3,7 5,22 5,1 5,1 5,3

21 Bicarbonaþi mg/l 164,7 183 165,9 197,6 195,2 129,3

22 Alcalinitate mval/l 2,7 3 2,72 3,24 3,2 2,12

23 Duritate totalã oG 7,62 8,51 9,41 9,41 9,63 6,5

24 Duritate temporarã oG 7,56 8,4 7,62 9,07 8,96 5,94

25 Duritate permanentã oG 0,06 0,11 1,79 0,34 0,67 0,56

Tabel 2 Valorile indicatorilor chimici pentru râul subteran din Huda lui Paparã 
(dupã Direcþia Apelor Mureº, 2009)

apa subteranã este întotdeauna mai mic 
de 3 mg NO

3
-N L-1 (Marin, C., 2002). 

Concentraþiile peste aceastã valoare 
indicã faptul cã nitraþii provin din surse 
nenaturale, cum sunt dejecþiile umane 
sau animaliere sau îngrãºãminte naturale 
sau sintetice.

În ce priveºte clorurile (Cl-), un 
alt indicator de poluare, s-a prelevat o 
singurã probã, în noiembrie 2009, valoa-
rea fiind de 4,5 mg/l. Apariþia unor valori 
de peste 1 mg L-1 ale concentraþiilor 
acestuia, atrag atenþia asupra unei foarte 
probabile poluãri a apei subterane cu 
deversãri menajere (situaþie explicabilã 
prin prezenþa cãtunelor din bazinul 
Cheia: Ponor, Valea Poieni).

Din punct de vedere microbiologic, 
starea apei,conform probei prelevate 
în august 2009, este corespunzãtoare 
(Tabel 3).

4. Concluzii
Râul subteran din Huda lui Paparã se 
supune legilor universale ce guverneazã 
scurgerea unui lichid, singura deosebire 
dintre acesta ºi un râu de suprafaþã, cu 
excepþia sectoare`lor de chei sau canion 
prin care poate sã curgã acesta, fiind 
absenþa albiei majore, a cãrei menire este 
sã disipeze o fracþiune din energia cursu-
lui de apã la viiturã. Nivelele de viiturã 
sunt uºor de identificat deoarece pereþii 
galeriei ºi uneori plafonul se comportã 
ca veritabili înregistratori prin depune-
rile de argilã sau capturarea resturilor 
vegetale transportate ºi depuse de râul 
subteran (Fig. 7).

Tranzitul rapid al apelor prin galeria 
subteranã – 1200 m de curgere cu nivel 
liber – îi conferã cursului subteran un 
grad sporit de susceptibilitate la poluare. 
Sursa poluãrii o constituie resturile me-
najere ºi dejecþiile animaliere, întrucât, 
pe cuprinsul bazinului hidrografic Cheia 
se gãsesc douã localitãþi, Ponor ºi Valea 
Poieni. Cu toate acestea, valorile indica-
torilor microbiologici, conform probelor 
prelevate în august 2009, indicã, pentru 
acel moment, o stare corespunzãtoare 
a apei. Doar clorurile, ca indicator de 
poluare, sunt în excedent, provenienþa 
acestora fiind, de asemenea, biogenã.

Descãrcarea acviferului carstic este 
aproape instantanee, infiltraþiile nebene-
ficiind de o filtrare lentã care sã asigure 
degradarea chimicã, biologicã sau fizicã 
a contaminanþilor potenþiali ºi o atenuare 
a concentraþiilor lor.

Huda lui PaparãHuda lui Paparã



SPEOMOND	•	15	•	2010-2011	 27
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Fig. 6 Valorile indicatorilor chimici HCO3- ºi pH (2009)

Parametrul/unitatea de mãsurã
Valori 

determinate

Valori admise

Metode de analizã
Apã potabilã

Apã 
îmbuteliatã

Numãr de colonii la 37oC/ml 168
Nici o modificare 

anormalã
20/ml

ISO 8199/1998 
SR EN ISO 
6222/2004

Numãr de colonii la 22oC/ml 2
Nici o modificare 

anormalã
100/ml

ISO 8199/1998 
SR EN ISO 
6222/2004

Numãr probabil de bacterii coliforme totale 280 0/100ml 0/250ml
SR EN ISO 
9308-1/2004

Numãr total de bacterii coliforme termotolerante E.coli 280 0/100ml 0/250ml
SR EN ISO 
9308-1/2004

Numãr probabil de streptococi fecali 200 0/100ml 0/250ml
SR EN ISO 
7899-2/2002

Clorstridii sulfito-reducãtoare absent 0/100ml —
SR ISO 
6461-2/A99/2002 
Legea Apelor 458/2002

Tabel 3 Analizã microbiologicã (dupã Direcþia de Sãnãtate Publicã a Judeþului Cluj, Laborator icrobiologie, 2009)

Fig. 7 Nivel de viiturã (marcat prin depuneri argiloase)
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Apariþia artei parietale  
în Europa
Arta parietalã paleoliticã ºi în general 
urmele lãsate de omul preistoric în peº-
terile din Europa, au atras atenþia omului 
modern cu precãdere începând din seco-
lul XIX. De atunci ºi pânã în prezent 
fiind realizate numeroase descoperiri 
remarcabile. Acestea cuprind o gamã 
largã de urme ºi manifestãri artistice 
lãsate pe solul ºi pereþii peºterilor. Pe 
lângã vetrele de foc, unelte litice de 
silex, amprente plantare ºi palmare, 
urmele digitale, cele mai spectaculoase 
urme pot fi considerate manifestãrile 
artistice. Ele cuprind desene realizate în 
negru, picturi monocrome ºi policrome, 
negative de mâini, modelaje realizate în 
argilã, gravuri parietale sau pe os, la care 
se pot adãuga obiecte decorative, urme 
ºi simboluri nedescifrate. 

Cu toate cã Homo sapiens fosilis ºi-a 
facut apariþia pe teritoriul european acum 
cca. 40.000 de ani, unde deja era prezent 
omul de Neandertal de cca. 20.0000 
ani (Homo neanderthalensis), primele 
manifestãri de artã parietalã datate în 
prezent au numai 35.000 de ani. De 
ce au apãrut abia atunci sau care a fost 
scopul pentru care au început oamenii sã 
deseneze ºi sã graveze pereþii peºterilor 
este greu de spus. Sigur este faptul cã 
de atunci a fost cunoscutã o adevãratã 
explozie a manifestãrilor artistice, mai 
ales pe teritoriul franco-cantabric, si-
turile în care apar manifestãri de artã 
parietalã datând din Aurignacian pânã 
în Magdalenian. Aici au fost descoperite 
peºteri remarcabile, adevãrate sanctuare 
ale artei parietale, printre care peºterile 
Chauvet, Lascaux, Altamira etc. Cu o 
concentraþie maximã a siturilor în jurul 
Munþilor Alpi, cât ºi pe o serie de insule 
repartizate în imediata apropiere a aces-
tora, pe harta artei parietale europene 
poate fi observat un mare gol pânã în 
Munþii Urali. În acest context întreabarea 
fiind dacã astfel de situri existã în zona 
Central Europeanã ºi de Est, iar dacã ele 
existã de ce nu au fost descoperite pânã 
în prezent. (CLOTTES J. 2008)

Situri paleolitice în România
În peºterile din þarã, de-a lungul timpului 
au fost descoperite diverse situri paleoli-
tice. Acestea cuprind situri paleontologi-
ce, în care sunt prezente urme ºi resturi 
ostelogice de faunã fosilã, dar ºi situri 
în care apar diverse urme umane. În cele 

din urmã, în majoritatea cazurilor urme-
le lãsate de omul preistoric se îmbinã 
sau se regãsesc în imediata apropiere a 
urmelor sau a resturilor de faunã fosilã, 
fapt ce denotã utilizarea peºterilor în 
acelaºi timp sau în etape succesive atât 
de om cât ºi de animale, în special de 
Ursus spelaeus. În siturile paleolitice 
în care apar urme de activitate umanã 
au fost descoperite în general urme de 
locuire: unelte de silex, vetre de foc 
etc. cât ºi peºteri în care apar amprente 
plantare, resturi osteologice umane sau 
manifestãri artistice.  

Astfel este cunoscut faptul cã în 
Peºtera Gheþarul de la Vârtop, au fost 
descoperite amprente de picior calcifiate, 
aparþinând omului de Neandertal, în 
urma datãrilor obþinându-se o vechime 
de 62.000 ani BP, (LAURITZEN S.E., 
ONAC B.P. 1995 ºi VIEHMAN I., 
LAURITZEN S.E., ONAC B.P. 1997) 
acestea fiind cele mai vechi urme des-
coperite pânã în prezent în Europa. 
Una din aceste urme de 22×10,6 cm 
a fost decupatã ºi dusã la Institurul de 
Speologie Emil Racoviþã din Cluj, loc 
în care se aflã ºi în momentul de faþã, iar 
cealaltã a fost extrasã în mod fraudulos 
din subteran, aflându-se probabil într-o 
colecþie particularã. 

Un alt sit asemãnãtor este Peºtera 
Ciur-Izbuc, unde au fost descoperite 
peste 200 de urme de picior lãsate în 
solul argilos din etajul fosil al cavitãþii. 
Acestea aparþin unui bãrbat, unui copil 
ºi unei femei ºi se îmbinã cu urme ale 
ursului de cavernã. Autenticitatea urme-
lor fiind susþinutã de identificarea unor 
oase de urs ce prezintã urme de uzurã, 

acestea servind probabil ca unelte, dar ºi 
a unui canin de urs pe care apare gravatã 
o figurã umanã (RUSU T., VIEHMAN 
I., RACOVIÞã G. ºi CRãCIUN V. 
1969 ºi VIEHMAN I., RACOVIÞã G. 
et RIºCUÞIA C. 1970). Din pãcate, la 
fel ca în P. Gheþarul de la Vârtop ºi aici 
urmele lãsate de omul preistoric au fost 
distruse în mare parte, fiind cãlcate de 
vizitatori neavizaþi, numai câteva din 
acestea rãmânând intacte. 

O altã peºterã excepþionalã a carstu-
lui românesc este Peºtera cu Oase din 
Banat. Aici în 2002 o echipã de speologi, 
aflatã în cursul unei explorãri post-sifon, 
identificã un sit paleontologic complex 
în care apar atât resturi de faunã, dar ºi 
resturi umane. În urma prelevãrilor de 
probe pentru datarea acestora cu C14 a 
rezultat cã acestea au o vechime de cca. 
36.000 ani, fiind cele mai vechi fosile 
ale omului modern decoperite în Europa 
(BÎLGAR A. 2004).

Primele manifestãri artistice paleoli-
tice descoperite în România au fost reali-
zate în Peºtera Cuciulat, localizatã într-o 
fostã carierã de calcar din judeþul Sãlaj. 
Cunoscutã dinaintea primului rãzboi 
mondial, peºtera a fost distrusã treptat, 
pe mai multe sute de metri prin avansarea 
frontului carierei, intrarea fiind aproape 
tot timpul obturatã. Cu toate acestea în 
1978 o echipã formatã din A. Done, F. 
Cucu, T. Vãdeanu, M. Codrescu ºi S. 
Manolescu au reuºit sã intre în peºterã, 
observând într-o salã a peºterii de cca. 
3,7×2,5 m, situatã pe etajul fosil al 
cavitãþii o picturã monocromã a unui cal. 
Pe lângã aceastã picturã de 25,5×12,5 cm, 
pe pereþii ºi plafonul sãlii mai apar nume-
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rose pete de culoare dintre care se poate 
distinge silueta unei feline de 80×80 cm, 
aceastã picturã fiind însã foarte degradatã 
(CâRCIUMARU M. et BITIRI M. 
1983). Picturile realizate fãrã niciun fel 
de contur în culoarea roºie cãrãmizie au 
fost studiate de Marin Cârciumaru, care a 
comparat stilistic picturile din P. Cuciulat 
cu cele din Peºtera Kapova din munþii 
Urali, datate ca aparþinând Paleoliticului 
Superior. Din pacãte, înaintea realizãrii 
unui studiu aprofundat ºi a unor datãri 
exacte, calul a fost degradat de un vizi-
tator inconºtient, care testând pigmentul 
cu degetul a ºters o porþiune din picturã. 
Cu toate cã importanþa peºterii a fost una 
considerabilã, în contextul în care aceasta 
reprezenta o punte de legãturã între Alpi 
ºi Urali, fiind singura din lanþul Carpatic 
în care apar manifestãri de artã parietalã, 
aceasta a fost pierdutã, intrarea în peºterã 
fiind de negãsit pânã în prezent, ea fiind 
complet colmatatã.

Peºtera Coliboaia
Descrierea peºterii 
Situatã pe teritoriul Parcului Natural 
Apuseni, Munþii Bihor, în comuna 
Câmpani, sat Sighiºtel, intrarea în Peºtera 
Coliboaia se deschide în versantul drept 
al pe Vãii Sighiºtelului la 560 m alt. abs. 
ºi la cca. 4 km amonte de satul Sighiºtel, 
în apropiere de intrarea în Canionului 
Vãii Sighiºtelului ºi al Peºterii Mãgura. 
Cu cea mai mare densitate a peºterilor pe 
km2 din România, la Cadastrul Peºterilor 
din România sunt înregistrate pes-
te 155 de peºteri ºi avene pe Valea 
Sighiºtelului (GORAN C. 1982) în 
multe din acestea fiind identificate situri 
arheologice ce demonstreazã inclusiv o 
locuire paleoliticã (CâRCIUMARU M., 
DOBRESCU R. 2010)

Peºtera are o singurã intrare situatã 
la baza unei faleze, deschisã deasupra 
unui con de grohotiº, care ajunge pânã la 
nivelului Vãii Sighiºtelului, loc din care 
apare la suprafaþã ºi apa din peºterã. De 
sub portalul luminat natural, continu-
area este realizatã printr-o deschidere 
modestã, închisã în momentul de faþã 
cu o poartã, care dupã coborârea unui 
plan înclinat ne conduce în prima salã 
a peºterii. În partea stângã a sãlii se 
deschide o galerie orizontalã fosilã, care 
dupã cca. 50 m se închide, loc în care 
apar numeroase „grafittiuri” moderne 
realizate în general cu fum (de la lãmpi 
de carbid sau torþe), iar în dreapta sãlii se 
ajunge la galeria principalã activã. 

În funcþie de sezon ºi de debitul 
precipitaþiilor, activul principal din 
peºterã se pierde succesiv într-o serie de 
sorburi impenetrabile. În momentul în 
care acestea nu mai pot drena tot debitul 
râului subteran, nivelul apei creºte pânã 
la formarea unui lac, care ocupã aproape 
toatã suprafaþa galeriei principale pe o 
lungime de peste 150 m. La debite mici 
activul curge printr-o albie sãpatã în te-
rasele de argilã din jur, pierzându-se într-
un puþ de 5 m, care de cele mai multe ori 
este complet inundat. De la sorburi apa 
îºi continuã traseul prin galerii impene-
trabile pânã la suprafaþã, unde apare atât 
în Canionul Vãii Sighiºtelului sub forma 
unei cascade, cât ºi prin grohotiºul de 
sub portalul peºterii. 

Din zona sorburilor galeria continuã 
spre stânga, unde se deschid cele 
mai mari spaþii din peºterã. Galeria 
mai prezintã câteva diverticole ºi se 
îngusteazã treptat, ajungând pânã la o 
conductã de presiune lungã de 20 m, 
care la debite mari se poate sifona, loc 
pânã la care se poate întinde ºi lacul 
subteran. La capãtul acestei conducte se 
ajunge la sifonul 1, care poate fi depãºit 
prin escaladarea spre un pasaj fosil care 
revine iar la activ, pe partea cealaltã a 
sifonului 1. În acest punct mai este in-
terceptat un mic afluent, care se închide 
dupã cca. 10 m. 

Continuând în amonte dupã nici 
50 m se ajunge la sifonul 2, care la rân-
dul lui poate fi depãºit printr-un alt pasaj 
fosil. De aici pânã la sifonul 3 peºtera 
continuã cu o galerie unicã spaþioasã, 
în care parcursul poate fi realizat direct 
prin albia râului pe încã 100 m, pânã 
la un dom stalagmitic, care poate fi 
depãºit pe deasupra, printr-o escaladã 
expusã sau pe sub acesta printr-un pasaj 

coborât direct prin apã. Dupã depãºirea 
acestuia la cca. 25 m de galerie largã 
se aflã sifonul 3. Pe tot parcursul pânã 
în acest punct, peºtera prezintã urme 
de inundare, pereþii fiind acoperiþi de 
argilã, iar activul curge în cele mai multe 
cazuri printr-o albie sãpatã într-un strat 
de argilã, care în anumite zone depãºeºte 
1 m înãþime.

Cunoscutã încã din a doua jumãtate 
a sec. XlX, când a fost vizitatã de Adolf 
Schmidl, care a realizat aici observaþii de 
naturã geologicã, peºtera a atras atenþia a 
numeroºi vizitatori. Explorarea peºterii 
a fost realizatã în mai multe etape, 
fiind luatã în considerare ºi posibilita-
tea unei conexiuni cu Peºtera din Dl. 
Secãturii (HALASI G., PONTA G.1984, 
BESESEK M., RADU V. AL., BRIJAN 
P., TULUCAN T. 2009 ºi ORãEANU 
I. 2010). Astfel peºtera a fost exploratã 
doar pânã la sifonul 3, care a fost depãºit 
abia în 1981 de R. Ermesz de la C.S.A. 
Liliacul Arad ºi tot în acelaºi an de G. 
Halasi ºi D. Coloji., care în sectorul post-
sifon au explorat ºi cartat încã 400 m 
de galerii pânã în dreptul sifonului 4 ºi 
care consemneazã doar câteva resturi de 
oase. O altã incursiune în acest sector o 
întreprinde în 1984 P. Brijan împreunã 
cu D. Mateuþa de la C.S. Speodava ªtei, 
ocazie cu care echipeazã porþiunea de 
sifon cu plãcuþe ºi pitoane pentru fir 
ghid ºi descoperã în partea finalã o salã 
de mari dimensiuni în care sunt impor-
tante depozite osteologice ºi grifade pe 
pereþi, însã fãrã a realiza o hartã a noului 
spaþiu subteran sau mãcar o consemnare 
a celor descoperite. Dupã o pauzã de 15 
ani s-a mai reuºit trecerea sifonului 3 de 
cãtre A. Posmoºanu ºi D. Pitic, în scopul 
realizãrii unor fotografii, alte vizite în 
zona post-sifon nefiind cunoscute. 
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De menþionat cã pe parcursul anilor 
de-a lungul sifonului s-au acumulat 
cantitãþi însemnate de aluviuni, în ge-
neral nisip ºi argilã, fapt care a îngustat 
porþiunea de trecere de la cca. 1 m la mai 
puþin de 0,3 m. De asemenea, depãºirea 
sifonului 3 se realiza fãrã echipament 
de scafandru în perioade cu secetã pre-
lungitã, când acesta se deschidea pe o 
porþiune de pânã la 10 cm. O astfel de 
perioadã a avut loc în 2008, când T. Rus 
de la C.S. Speodava ªtei împreunã cu V. 
Al. Radu ºi A. Suciu de la A.S. Speowest 
au profitat de oportunitate ºi prin dega-
jarea aluviunilor prin sãpare în albie au 
reuºit lãrgirea sifonului ºi trecerea în 
partea cealaltã, fapt cu care au mai fost 
exploraþi câþiva metri pe galeria activã ºi 
s-au observat resturi osteologice fosile, 
inclusiv un craniu de Ursus spelaeus ºi 
grifade în mai multe puncte. 

Descoperirea desenelor ºi noi  
explorãri speologice
În 20 septembrie 2009 o echipã formatã 
din Mihai Besesek, Valentin Alexandru 
Radu, Laura Roxana Þociu (Asociaþia 
Speologicã Speowest Arad), Tudor Rus 
(Clubul de Speologie Speodava ªtei) 
ºi Marius Kenesz (Asociaþia Montanã 
Speozarand Brad), profitând de ape-
le foarte mici, a întreprins o turã de 
explorare post-sifon cu scopul forþãrii 
punctului terminus al peºterii. Dupã 
depãºirea sifonului 3, care era deschis 
cca. 5 cm, au parcurs galeria principalã 
cu porþiuni spaþioase, care permit avan-
sarea în general în picioare, cât ºi zone 
cu tavan coborât, care necesitã târâº, 
uneori direct prin râul subteran. Dupã 
parcurgerea acestui sector lung de cca. 
150 m, au ajuns la o confluenþã de 

galerii, în care avansarea se realizeazã 
prin escaladarea unei prãbuºiri masive 
acoperitã de un strat de sediment argilos. 
Aici au fost observate ºi primele resturi 
semnificative de oase de Ursus spelaeus, 
inclusiv fragmente de mandibulã. Dupã 
coborârea prãbuºirii pe partea opusã la 
activ, au continuat parcursul, urcând spre 
o galerie fosilã situatã la 6-7 m deasupra 
activului principal al peºterii. Galeria 
bine conservatã, în general orizontalã, 
cu un dom stalagmitic masiv situat pe 
axul galeriei, are planºeul format dintr-o 
crustã staltagmiticã albã, care se întinde 
pânã la activ. Pe acesta apar numeroase 
gururi ºi microgururi peste care curge o 
peliculã finã de apã. 

La scurtã distanþã de la intarea pe ga-
lerie, pe peretele drept au observat la ni-
velul ochilor mai multe desene monocro-
me, reprezenând animale. Pentru prima 
datã a fost observat un bizon, care este ºi 
cea mare reprezentare, acesta având cca. 
1 m lungime, urmatã de un desen indes-
cifrabil situat mai jos, de un cap de urs 
realizat din profil ºi de un desen repre-
zentând un cal sau o felinã. Parcurgând 
mai departe galeria pe pereþi au fost 
observate alte desene nedescifrate, iar în 
partea stângã un rinocer de 30 cm lungi-

me. Pe lângã desene pe planºeul galeriei 
au fost observate resturi de oase de urs, 
unele calcifiate, dar ºi numeroase urme 
de polisaj ºi grifade, care apar mai ales în 
capãtul galeriei, care se terminã în fund 
de sac. Desenele realizate în negru sunt 
uºor alterate, în unele cazuri acoperite 
de o crustã finã de calcit sau de grifade 
fine, fapt care atestã autenticitatea lor. Pe 
lângã desenele în cãrbune, la întoarcerea 
spre galeria activã au mai descoperit 
ºi câteva gravuri realizate pe perete, a 
cãror semnificaþie nu a fost determinatã 
cu exactitate. (BESESEK M., RADU 
V. AL., LASCU V. T., GÉLY B. 2010)

La coborârea la activ, pe o terasã 
de argilã opusã galeriei cu desene, au 
observat un craniu de Ursus spelaeus, 
încadrat de un femur înfipt în argilã în 
spatele craniului ºi de un fragment de os 
spart în faþa acestuia. Având în vedere 
localizarea lui, dar ºi datoritã modului 
de aºezare a oaselor, au tras concluzia 
cã aranjamentul poate fi tot de origine 
paleoliticã, acesta semnalizând probabil 
galeria în care apar desenele. 

Din acest punct peºtera continuã 
pânã la sifonul 4 printr-o galerie unicã, 
în care parcursul este realizat în cele 
mai multe cazuri direct prin apã, caver-
namentul fiind mult mai modest faþã de 
restul peºterii. De remarcat pe aceastã 
galerie este densitatea mare de depozite 
ostelologice, care sunt prezente atât în 
albia râului subteran cât ºi pe terasele 
din jurul acestuia. La sifon se ajunge 
dupã un pasaj strâmt, care merge pe 
sub prabuºirile unei sãli fosile situate 
deasupra, aici fiind prezente alte res-
turi de oase, care apar inclusiv printre 
prãbuºirile provenite cu siguranþã din 
sala superioarã. 

În aceastã salã mare se poate ajunge 
prin trei variante, o galerie fosilã strâmtã 
sau prin douã treceri printre bolovanii 
prãbuºiþi. Sala de cca. 10×10 m are po-
deaua acoperitã de un strat gros de sedi-
ment ºi prãbuºiri, care formeazã o pâlnie 
spre capãtul acesteia, zonã care cores-
punde pasajului ce duce la sifonul 4. Aici 
poate fi observatã o rupturã de cca. 1 m 
provocatã de cãderea fundului sãlii spre 
activ, cât ºi numeroase grifade ºi resturi 
de faunã fosilã. Datoritã urmelor ºi de-
pozitelor osteologice existente se poate 
trage concluzia cã aceastã salã a servit 
ca adãpost ursului de cavernã, probabil 
acesta fiind o maternitate, fiind gãsite 
ºi mandibule de urºi juvenili. Pe lângã 
urmele lãsate de urºi, interesant este fap-
tul cã în anumite zone pereþii ºi tavanul 
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sunt formaþi dintr-o umpluturã venitã 
probabil din altã galerie superioarã ac-
tualmente colmatatã ºi care posibil sã 
fi avut legãturã cu o altã intrare de la 
suprafaþã folositã în paleolitic atât de 
animale, cât ºi de oameni. Aceastã teorie 
poate fi susþinutã de prezenþa urmelor 
de polisaj, a grifadelor ºi a depozitelor 
semnificative de oase, numai pânã la 
prãbuºirea situatã la confluenþa de lângã 
galeria cu desene, în spatele cãreia apar 
doar resturi de oase ocazionale, de mici 
dimensiuni, numai în albia râului, aces-
tea fiind transportate de apã. 

Pe parcursul aceleiaºi ture a fost 
identificatã o continuare din sala mare 
cu grifade, prin parcurgerea unui pasaj 
îngust ºi dupã depãºirea unui semisifon 
lung de circa 40 m, au fost explorate 
peste 200 m de galerii active puternic 
ascendente, oprindu-se la o sãritoare 
de 8 m din cauza lipsei echipamentului 
de escaladã. Tot atunci la întoarcere au 
parcurs ºi afluentul situat în zona conului 
cu prãbuºiri din apropierea galeriei cu 
desene, acesta are peste 50 m dezvoltare 
ºi este uºor ascendent, apa ieºind dintr-o 
galerie de forþã situatã sub o scurgere 
stlagmiticã masivã, care bareazã complet 
galeria, loc în care a fost identificat sche-
letul unui urs. Dupã forþarea tubului de 
presiune, care de obicei este sifonat com-
plet, au mai fost explorate cca. 100 m 
de galerii, unde apar urme de inundare, 
pereþii fiind acoperiþi cu un strat proaspãt 
de argilã. Explorarea a continuat pânã 
într-o salã cu prãbuºiri masive acoperite 
de scurgeri stalagmitice, de sub care 
apa iese printr-un sifon. Acesta a fost 
escaladat, însã coborârea pe partea opusã 
necesita echiparea cu coardã ºi înaintarea 
a fost abandonatã.

Dupã descoperirea realizatã în toam-
na anului 2009 ºi anunþarea ei, pe par-
cursul vizitelor din 2010 au mai fost 
descoperite noi gravuri, dar ºi desene 
reprezentând un cap de rinocer ºi un 
cal, realizate într-o niºã situatã la baza 
peretelui din aceeaºi galerie. Astfel în 
prezent inventarul desenelor a ajuns la 
nouã reprezentãri din care bine deter-
minate sunt: un bizon, un cap de urs, un 
rinocer, un cal ºi un cap de rinocer ºi alte 
patru desene nedeterminate: un cal sau 
o felinã, probabil un urs ºi douã desene 
reprezentând un mamut ºi un cerb, la 
care se adaugã gravurile de asemenea 
nedescifrate.

Prezenþa desenelor numai în aceastã 
galerie este explicatã de faptul cã aceasta 
este situatã într-o zonã înaltã a peºterii, 
care nu a fost afectatã de creºterea nive-
lului apei, existând posibilitatea ca alte 
desene sau gravuri sã fi fost spãlate de 

apã sau acoperite de argilã. Realizate 
cu cãrbune de lemn, artistul paleolitic 
a folosit pentru redarea animalelor 
reprezentate linii simple, expresive, 
uºor retuºate prin ºtergere cu degetul, 
fãrã umplere de interior. Acestea fac 
parte dintr-o compoziþie, ele urmãrind 
conturul unor fisuri sau proeminenþe 
ºi adâncituri ale peretelui, care redau 
elemente anatomice ale animalelor, 
iar liniile trasate cu cãrbune vin numai 
pentru a completa decorul natural.

Din observaþiile realizate s-a consta-
tat o fregventate succesivã a omului ºi a 
ursului de cavernã pe galeria ornatã, fapt 
confirmat de existenþa unor grifade peste 
unele desene. Prezenþa urmelor lãsate 
de urºi fiind semnalatã ºi de resturile 
osteologice, de multitudinea zonelor de 
polisaj, a grifadelor pe stâncã ºi în argilã 
ºi a unor culcuºuri în niºele peretelui.

Dupã anunþarea descoperirilor peº te-
ra a fost pusã în stare de conservare prin 
grija Federaþiei Române de Speologie ºi a 
Administraþiei Parcului Natural Apuseni, 
sub autoritatea arheo logicã a Muzeului 
Þãrii Criºurilor din Oradea. Pentru cer-
cetare a fost constituitã o echipã multi-
instituþionalã ºi multinaþionalã autorizatã 
de cãtre Ministerul Culturii, Cultelor 
ºi Patrimoniului Naþional, din care fac 
parte Muzeul Þãrii Criºurilor Oradea, 
reprezentanþi ai Administraþiei Parcului 
Natural Apuseni ºi ai Institutului de 
Speologie „Emil Racoviþã”, la care s-a 
alãturat o echipã francezã formatã din Dr. 
Jean Clottes – expert internaþional în artã 
rupestrã pentru ICOMOS ºi UNESCO, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, Bernard 
Gély – arheolog la Serviciul Regional de 
Arheologie, specialist în studiul peºterilor 
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ornate din cadrul Direcþiei Regionale de 
Afaceri Culturale Rhône-Alpes, Michel 
Philippe – paleontolog specializat pe 
studiul ursului de peºterã, Françoise 
Prud’Homme – responsabil al Muzeului 
Regional de Preistorie din Orgnac (Franþa), 
Marcel Meyssonnier – reprezentant al 
asociaþiei Franþa-România-Speologia ºi 
consilier de tehnicã speologicã la Direcþia 
Regionalã de Tineret ºi Sport Rhône-
Alpes, Valérie Plichon – membrã în 
biroul Comitetului Speologic Regional 
Rhône-Alpes. Aceastã echipã de speci-
aliºti fiind completatã membri ai cluburilor 
A.S. Speowest Arad ºi C.S. Speodava ªtei 
pentru efectuarea ridicãrilor topografice, 
asiguarea asistenþei a suportului logistic 
ºi tehnic necesar echipelor de cercetate pe 
perioada vizitelor în peºterã.

Dupã realizarea unei vizite de exper-
tizã realizatã în luna mai 2010 de echi-
pa româno-francezã, a fost stabilitã 
autenticitatea maifestãrilor artistice 
din Peºtera Coliboaia, dupã factura 
acestora, în baza stilisticã ºi tematicã a 
reprezentãrilor. Desenele au fost înca-
drate prin comparaþie cu altele similare, 
aparþinând unei perioade vechi a artei 
parietale, anterioare paleoliticului supe-
rior, Gravettian (între 23.000 ºi 29.000 
ani BP) sau Aurignacian (între 29.000 ºi 
35.000 de ani BP). Astfel s-a confirmat 
pentru prima datã în Europa Centralã ºi 
de Est, în mod cert prezenþa artei parietale 
atât de vechi. În momentul de faþã în urma 
autorizaþiilor obþinute de Muzeul Þãrii 
Criºurilor Oradea, au fost prelevate probe 
din cãrbunele cu care au fost realizate 
desenele ºi au fost transmise pentru datare 
cu C14 unor laboratoare specializate din 
strãinãtate, urmând ca în scurt timp sã fie 
comunicate rezultatele obþinute.

Peºtera a fost pusã la scurt timp de 
la descoperire sub protecþie, acesta fiind 
închisã în momentul de faþã cu douã 
porþi, una situatã la intrare ºi una în zona 
sifonului 1, la care se poate adauga faptul 
cã peºtera se protejeazã singurã, sifonul 
3 fiind greu accesibil, acesta putând fi 
depãºit numai la debite scãzute ale apei 
din subteran. Porþile au fost realizate 
ºi montate prin efortul unei echipe de 
speologi români, membrii ai cluburilor 
A.S. Speowest Arad, C.S. Speodava ªtei 
ºi C.S. Cristal Oradea.

În contextul noilor descoperiri din 
Peºtera Coliboaia, existând posibilita-
tea ca ele sã fie printre cele mai vechi 
din lume, este necesar ca acest sit sã 
fie cât mai bine conservat, protecþia ºi 
studiul specializat fiind primordiale. De 

asemenea, trebuie luatã în calcul posibi-
liatea existenþei altor manifestãri simi-
lare în peºterile din zona carpaticã, fiind 
necesarã acordarea de atenþie maximã în 
cursul incursiunilor subterane în peºterile 
care favorizeazã o locuire paleoliticã, în 
acelaºi timp fiind importantã identifi-
carea ºi redeschidirea Peºterii Cuciulat 
pentru un studiu detaliat.

Mulþumiri pentru implicare ºi su-
port lui Viorel Traian Lascu, Andrei 
Posmoºanu, Ioana Nicoleta Meleg (Fe-
de raþia Românã de Speologie), Aurel 
Chiriac, Marton Venczel, Cãlin Ghemiº 
ºi Erika Posmoºanu (Muzeul Þãrii 
Criºurilor Oradea), echipei de cer cetãtori 
francezi (Dr. Jean Clottes, Bernard 
Gély, Michel Philippe, Françoise 
Prud’Homme, Marcel Meyssonnier ºi 
Valérie Plichon), Administraþiei Parcului 
Natural Apuseni, speologilor Laura 
Roxana Þociu, Anamaria Suciu, Cãlin 
Bâc, Adrian Dorotovics, Alex Cristian 
Oncu, Mihaela Velin, Sabin Cosmin 
ªebeºan, Alin Szilvagyi, Alexandru 
Cristian Baltã (Asociaþia Speologicã 
Speowest Arad), Valentin Vladimir 
Goncearov, Dorin Lup, Adrian Lãzãu, 
Lucian Diaconu ºi Adina Micula (Clubul 
de Speologie Speodava ªtei), Marius 
Kenesz (Asociaþia Montanã Speozarand 
Brad), Mihai Teuºdea ºi Adrian Titus 
Kondacs (Clubul de Speologie Cristal 
Oradea), Fofiu Mihai ºi Criste Nicolae 
de la S.C. Mirocom S.R.L. pentru spri-
jinul acordat la realizarea porþilor, Ioan 
Curta pentru cazare ºi a altora care au 
contribuit la conservarea ºi studierea 
sitului Coliboaia.
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Speologie în Turcia
File de jurnal

Oana CHACHULA • „Focul Viu” Bucureºti, Ender USULOĞLU • Aspeg, Istanbul

Turcia poate pãrea o destinaþie 
exoticã pentru cei care nu cunosc 
aceastã þarã! Cu siguranþã este 

din punct de vedere speologic, ºi asta 
aveam sã o aflu în iulie 2008. Nu am 
avut timp de prea multe pregãtiri, deoa-
rece invitaþia avusese loc cu doar douã 
sãptãmâni înainte, la Balkan Camp - 
Drama, în Grecia. Oricum, era o ocazie 
ce nu doream sã o ratez ºi suna bine 
pentru mine, chiar dacã totul se desfãºura 
la doar 1500 km de casã.

Turcia, are un carst reprezentat prin 
o 1/3 din suprafaþa tãrii (815.000 kmp), 
cu 2800 de peºteri descoperite, dar cu 
un potenþial de 40.000. Aici, activeazã 
un numãr de 15 cluburi speologice uni-
versitare ºi asociaþii.

Tabãra a avut drept scop desfãºurarea 
proiectului „Studiul biodiversitãþii din 
peºterile din Parcul Naþional Kure” aflat 
în regiunea Mãrii Negre, cu o suprafaþã 
totalã de 92.000 acri ºi o zonã tampon 
de 200.000 acri; zona reprezintã cea 
mai interesantã ºi bogatã zonã forestierã 
din întreaga Turcie. Proiectul a fost 
iniþiat de Institutul Eurasia de ªtiinþe 
ale Pãmântului (Avrasya Yer Bilimleri 
Ensitusu) ºi Ministerul Mediului ºi 

Silviculturii, iar Departamentul de 
Protecþie a Peºterilor a semnat un pro-
tocol de 27 de luni, privind studiul 
peº terilor din Parc cu clubul ASPEG 
din Istanbul. Acesta a mai colaborat în 
teren ºi cu alte cluburi precum HUMAK 
(Hacettepe University Caving Club) ºi 
MADAG (Middle Eastern University 
Cave Diving Group - Ankara).

Zis ºi fãcut, m-am urcat în autocarul 
Bucureºti – Istanbul ºi apoi Istanbul – 
Ankara, cu bagajele aferente dupã mine 
– asta ca sã profit ºi de vizita în capitalã, 
plus cã unii colegi speologi erau de aici. 
Dupã încã o zi de organizãri la Ankara, 
purcedem la drum cãtre Munþii Kure, 
aflaþi în regiunea Kastamonu. Aceºtia se 
aseamãnã foarte mult aº zice cu Munþii 
Apuseni, doar cã vegetaþia este mult mai 
luxuriantã. Atmosfera exoticã pe care o 
cãutam în aceastã þarã, am descoperit-o 
imediat ce am ajuns în oraºul Safranbolu, 
oraºul ºofranului. Oraº european cultural 
în 1994, acesta îºi conservã foarte bine 
arhitectura veche. Toate mâncãrurile 
sunt fãcute cu ºofran ºi dulciurile sunt 
unice, respectiv rahatul turcesc (turkish 
delight) ºi halvaua. De asemenea, în-
treaga zonã de aici este una turisticã 

înconjuratã de munþi, forme carstice 
impresionante, numeroase peºteri, cani-
oane, ape repezi. Doritorii de aventurã 
pot gãsi distracþii diverse pe gusturile lor. 

Scopul ºtiinþific al acestei tabere era 
clar definit, dar s-a îmbinat foarte bine ºi 
cu acþiunile de sistematizare, explorare ºi 
cartare a zonei Topmeydani, care fusese 
cercetatã în anii ’80, dar rãmãsese cu 
multe necunoscute din punct de vedere 
speologic ºi niciodatã studiatã biospeo-
logic. Cu aceastã ocazie, l-am cunoscut 
ºi pe reputatul biospeolog Petar Beron, 
parlamentar în senatul din Bulgaria la 
acea vreme ºi fost director al Muzeului 
de ªtiinþe Naturale din Sofia.

În prima zi de tabãrã, Petar Beron 
a þinut o prelegere pentru toþi membrii 
despre biospeologie, apoi ne-am împãrþit 
în echipe de lucru ºi am plecat în cer-
cetarea ºi explorarea unor peºteri din 
aceastã zonã.

Astfel, pe perioada 12-20.07.2008 
am cercetat un numãr de 7 peºteri mai 
importante: Mantar, Yukari Dongelyani 
Kuylucu, Sorkun, Ejder, Topmeydani, 
Covurmatepe 6, Ilgarini.

Într-una din zilele dedicate pros-
pecþiunilor de pe versantul de V al 
munþilor, pe lângã peºterile noi descope-
rite Taflan, Kurukafa ºi Indelini, am 
vizitat ºi cercetat biospeologic o altã 
cele brã peºterã, Ilgarini. Aceasta se 
deose bea prin descoperirile arheologice, 
dar ºi a unui aºezãmânt bizantin, fiind 
reprezentat de ruinele unei biserici. 
Dupã coborârea pe o cãrare pietruitã 
(tot din perioada bizantinã), pânã la 
adâncimea de 100 m, în sala principalã 
ajungeai chiar în mijlocul aºezãmântului 
de cult. Explorând pe galeriile laterale, 
am dat ºi de câteva morminte recente, 
ce pãstrau scheletele. Nimic macabru, 
daca vã întrebaþi totuºi… Era însã doar 
foarte curios pentru noi. Aceastã peºterã 
a fost folositã ca ºi cimitir de localnici 
pânã la începutul secolului, momentan 
vãdit afectatã de numeroasele vanda-
lisme. Senzaþia ciudatã pentru mine era 
una normalã pentru colegii mei Esra, 
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Barbaros ºi un localnic, deja obiºnuiþi cu 
peisajul. Din pãcate, deºi nu exista un ac-
ces facil cãtre aceastã peºterã, am vãzut 
în localitatea din vecinãtate, Pinarbaºi, 
afiºe turistice ce o menþionau ca punct 
de atracþie a zonei. 

Dacã în prima zi am fost sub îndru-
marea lui Petar – care ne-a uimit cu 
antrenamentul sãu de septuagenar, 
dovedindu-se un excelent cãþãrãtor, în 
peºtera Mantar (denumitã astfel dupã 
formaþiunea stalagmiticã sub formã de 
ciupercã), în zilele urmãtoare ne-am 
împãrþit în trei, fiecare biolog cu echipa 
sa, pentru a fi mai eficienþi, respectiv 
Petar, eu ºi Milena Nikolova.

A doua zi, m-a luat cu febrã ºi cu fri-
soane, una din reacþiile dobândite dupã 
consumul de apã de izvor. Crezând cã 
sunt ca în Apuseni, totuºi s-a dovedit a 
nu fi chiar aºa! Dar, Ender cu Esra nu 
m-au iertat ºi m-au luat cu ei la pros-
pecþiunile de suprafaþã, intrând în avenul 
Yukari, de unde am colectat ceva fauna 
parietalã. Datoria înainte de toate: cum 
m-am pus pe coardã, a dispãrut ºi febra!

Într-una din zile am ajuns la o 
peº  terã mai cunoscutã, peºtera Ejder 
(Dragonului). O peºterã deosebitã, 
datoritã puþului de la intrare de -75 m á 
pic ºi a celor douã intrãri tip fereastrã, 

unde razele soarelui pãtrundeau direct 
pânã pe fundul avenului la mijlocul 
zilei. Diferenþa de temperaturã, fãcea ca 
în treimea superioarã a deschiderii sã se 
formeze un nor, astfel cã imaginea de-
venea euforicã pentru fotografi (foto 3).

Tot însoþiþi de un localnic, împreunã 
cu Çagan ºi din nou Barbaros, în ziua 
de prospecþiuni de pe versantul de E, 
am descoperit în zona Çovurmatepe, o 
nouã peºterã care promitea mult, într-
o „pãdure de ferigi”. A fost denumitã 
Covurmatepe 6 ºi ne-am apucat de ex-
plorare: aceasta, cu mai multe intrãri se 
terminã dupã câþiva zeci de m de galerii 
labirintice conectate între ele, cu un sifon.

În zona taberii, existau douã colectoa-
re majore: Peºtera Topmeydani (folositã 
ºi pe post de frigider, fiind situatã lângã 
corturi), precum ºi Peºtera Dongelyani 
Kuyluçu (kuyluçu=ponor). Acestea, 
destul de spectaculoase, mai ales pentru 
camera foto, au intrãri largi ºi cu succesi-
uni de puþuri ºi marmite tip canion.

Experienþa alãturi de speologii turci 
mi-a plãcut foarte mult, datoritã atmo-
sferei create. Sã nu uitãm izul oriental 
de care am fost atrasã, respectiv de 
ceremonialul Çay-ului turcesc, precum 
ºi alte reþete culinare. În schimb, çorba 
(similarã ca ºi cuvânt cu cel din limba 

românã) pe care le-am gãtit-o, s-a do-
vedit a fi simlarã ºi la gust (oare cine pe 
cine o fi învãþând  …?).

Cu siguranþã nu voi uita niciodatã 
cum mi-am dres oasele obosite dupã 
tabãrã, la hammamul din Safranbolu, 
un obicei devenit tradiþie în taberele 
Aspeg. Astfel, experienþa mea exoticã-
speologicã s-a încheiat cu o baie tur-
ceascã, luatã la pachet cu un masaj tonic 
specific, din care am renãscut. Atunci am 
luat hotãrârea cã trebuie sã revin, pentru 
cã meritã sã faci speologie în Turcia, fie 
numai ºi pentru hammam… :).

Rezultatele ºtiinþifice au fost publica-
te într-un raport „Küre Milli Parki Projesi 
Sonuc Raporu, Magara Biyoçeºitlilik 
Araºtirma”, ºi pe lângã lista faunisticã 
realizatã, specialiºtii bulgari au identi-
ficat 5 specii noi pentru zonã ºi posibil 
pentru ºtiinþã. Au fost descoperite un 
numãr de 14 peºteri noi ºi investigate 
din punct de vedere biospeologic un 
numãr de 17 (2008) ºi de asemenea, s-a 
realizat un film documentar pe parcursul 
taberii. La finalul lui 2010, de la 43 de 
peºteri cunoscute în zonã, totalul s-a 
ridicat la 85 de peºteri descoperite ºi 
cartate. Bineînþeles, Munþii Kure oferã 
un potenþial explorativ pentru încã 25 
de ani! Membrii participanþi au fost: 

Rãzvan Sabãu



Barbaros Acartürk, Metin Albukrek. 
Emine Azak. Petar Beron (BG), Hande 
Ceylan, Oana Chachula (RO), Çagan 
Çankirili, Esra Demirkol, Simge Duga, 
Murat Egrikavuk, Derin Egrikavuk, 
Gökçen Fidan, Ali Ethem Keskin, 
Renan Koen, Gülºen Küçükali, Milena 
Nikolova (BG), Osman Tunali, Ayºe 
Tunali, Elif Tunali, Ender Usuloglu, 
Durmuº Yarimpabuç, Cansu Yilmaz.

În anul urmãtor, în 2009, am re-
venit împreunã cu colegii mei de la 
Focul Viu, în urma invitaþiei obþinutã de 
club: Rãzvan Sabãu, Adina Florescu ºi 
Octavian Zloteanu.

De data aceasta am schimbat vege-
taþia luxuriantã din N, cu peisajul 
golaº din S Turciei, respectiv Munþii 
Taurus (Toros). Aceºtia sunt celebri 
ca ºi potenþial speologic, unde se aflã 
ºi cele mai adânci avene din Turcia de 
peste -1000 m: Cukurpinar (situat la N 
oraºului Anamur, ce a devenit cea mai 
adâncã peºterã a Turciei la mijlocul 
anilor ’90 cu a sa denivelare de -1190 m 
ºi exploratã de clubul BUMAK din 
Istanbul) ºi peºtera Peynirlikonu cu o 
denivelare de -1425 m (acesta a depãºit 
recordul de adâncime la începutul anilor 
2000, a cãrei intrare este situatã foarte 
aproape de Cukurpinar – 100 m în linie 
dreaptã de aceasta).

Scopul turei din 2009, a fost continu-
area explorãrilor în Peºtera Dudenyayla 
– masivul Dedegol, un veritabil monolit 
de calcar, cu altitudinea maximã de 
2998 m. Aceastã peºterã este situatã la 
V de oraºul Beysehir, în S masivului, 
fiind una din cele mai importante din 
regiune ºi care ajunge pânã la adâncimea 
de -416 m.

Istoria expediþiilor dateazã din 1990-
1991, organizate de clubul de speologie 
Bumak (unde Ender Usuloglu era mem-
bru activ). În prima expediþie, într-o 
echipã restrânsã, s-au explorat primii 
-100 m; în a doua expediþie, trei speologi 
au coborât pânã la -165 m reuºind sã 
ºi carteze. Au urmat alte trei expediþii 
Bumak, iar în a doua dintre acestea, 
o viiturã a blocat doi speologi pentru 
mai bine de 30 de ore. Evenimentul 
a reprezentat prima acþiune serioasã 
naþionalã de salvare, realizatã cu minime 
cunoºtinþe specifice ºi echipament. De 
atunci, speologii turci au început sã punã 
bazele exerciþiilor naþionale de salvare 
speologicã.

Liderii Aspeg, foºti membrii Bumak, 
ºtiau cã din 1993 peºtera intrase într-un 
con de umbrã ºi cã rãmãseserã pasaje ne-

explorate. Astfel cã, între 07-16.08.2009, 
s-a organizat expediþia turco-românã 
pentru a elimina toate semnele de între-
bare rãmase ºi a plonja în sifonul ter-
minal. O asemenea peºterã importantã, 
prin explorarea sa în întregime, poate 
sã aducã informaþii ºi asupra sistemu-
lui carstic care o leagã de faimoasa 
resurgenþa Pinargozu (de la baza masi-
vului Dedegol, altitudinea 1510 m) cu 
o denivelare pozitivã de 700 m, ºi care 
este ºi cea mai lungã peºterã a þãrii cu 
cei 12 km ai sãi. În 1978, împreunã cu 
speologii polonezi, a fost sã sudieze chi-
mismul apelor de aici ºi colegul nostru, 
Liviu Vãlenaº.

În aceastã tabãrã, colegii mei Fv-iºti 
au avut un aport esenþial, eu susþinându-i 
moral ºi culinar (fãcându-mi recupe-
rarea genunchiului) din tabãra de bazã 
ºi de la gura avenului. Expediþia fiind 
organizatã cu jumãtate de an înainte, nu 
trebuia ratatã doar pentru cã am fãcut o 
nenorocitã de entorsã, ce m-a þinut pe 
margine nouã luni de zile. Nu m-am 
gândit nici o secundã sã renunþ.

Dudenyayala, colector principal al 
vãilor înconjurãtoare, a pus serioase 
probleme de-a lungul timpului datoritã 
riscului mare de viituri. Peºtera se 
caracterizeazã printr-o deschidere mare 
ºi o succesiune de puþuri de aprox 25m, 
numeroase marmite, majoritatea pline 
cu apã. Nefiind echipat, a fost nevoie de 
trei zile pentru a coborî pânã la -250m. 
Rãzvan, Octav ºi Sinan, au petrecut douã 
zile într-un bivuac, încercând sã echipeze 
corespunzãtor, pânã s-au terminat spitu-
rile din tabãrã. Deh, socoteala de acasã 
ºi stilurile celor douã þãri…

Adina, într-una din turele de cartare 
a unei porþiuni cunoscute deja, a desco-
perit o galerie nouã ce-i poartã numele: 
Adinas’ gallery ºi care face conexiunea 
de la -60 m la -100 m cu pasajul prin-
cipal.

Deºi am rãmas cuminþicã la baza 
primului puþ (-60 m – totuºi, mãcar o turã 
foto cu Ali Ethem), nu am avut ce regre-
ta, deoarece exact ca ºi un an în urmã, 
experienþa alãturi de Aspeg mi-a adus 
multe satisfacþii speologice. În singura 
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zi când mi-am târât picioarele nenorocite 
pe creasta am ºi descoperit trei peºteri 
noi, din care una, este aflatã doar la 
+20 m faþã de intrarea în Dudenyayla ºi 
reprezintã un viitor obiectiv explorativ.

Munþii Taurus, cu crestele sale de 
peste 3000 m, oferã un potenþial foarte 
mare. Colectoarele principale sunt prea 
puþin cunoscute, iar cele câteva cluburi 
de speologie de aici nu au reuºit sã sis-
tematizeze zona. De-a lungul anilor, au 
venit numeroase echipe de polonezi, cehi 
ºi francezi, dar încã e de lucru pentru 
toatã lumea!

Din pãcate, expediþia noastrã s-a 
încheiat prematur datoritã ploilor. Atât 
în 2010 cât ºi în 2011, Aspeg a dorit sã 
mai organizeze expediþii aici, dar au fost 
amânate.

Atmosfera incredibilã (turcii fiind 
recunoscuþi pentru cultul prieteniei), 
oamenii deosebiþi pe care i-am cunoscut, 
ºi de ce sã nu recunosc, peisajul diferit, 
dar ºi potenþialul speologic, care face sã 

tresarã gena de explorator, m-a fãcut sã 
revin ºi în octombrie 2010.

Combinând munca cu vacanþa, ul-
timele douã weekenduri din octombrie 
2010, le-am petrecut în peºterile din 
Munþii Bolu (nordul Turciei) ºi din nou, 
Taurus. Bolu, situaþi doar la trei ore de 
condus de Istanbul, adãpostesc numeroa-
se peºteri interesante.

Cu tot tacâmul pentru un exerciþiu 
de salvare, clubul Aspeg dã alerta cãtre 
AKUT (serviciul local pentru orice tip de 
intervenþie). Deºi a fost un antrenament 
la nivel de club, cu siguranþã pentru 
mine a fost un sfârºit de sãptãmânã cât 
se poate de speologic. Exerciþiul de sal-
vare a decurs bine timp de 8 ore, ne-am 
udat bine pânã la brâu, iar eu am fost pe 
post de victimã, doar pânã la aranjarea 
punctului cald…:)), dupã care am fost 
cameraman-ul pricipal.

Dupã o searã petrecutã în podul unei 
case cu muzicã ºi spagheti cu cârnaþi de 
Pleºcoi, echipele s-au despãrþit: o parte 

au ieºit din peºterã mai repede, întor-
cându-se la Istanbul pentru a participa la 
maratonul european, iar o parte am luat-o 
cãtre alte peºteri Beler ºi Sarikaya, aflate 
în mijlocul unor plantaþii de aluni. Beler, 
nu foarte mare, doar (-50 m), a fost 
excelentã pentru duºul de care aveam 
nevoie, pentru cã a trebuit sã coborâm 
mai mult prin, decât pe lângã cascada 
de 45 m. Apoi, galeria cotea spre Sala 
finalã, foarte frumoasã de altfel, dar unde 
puteai ajunge doar dacã intrai prin apã 
ºi mâlul pânã la genunchi. Simþindu-ne 
speologi, am riscat pierderea cizmelor 
ºi mica peºterã ne-a oferit bonusul cel 
mare: un peisaj subteran inedit. Sarikaya, 
de -150 m, plan înclinat, se distingea 
în mod deosebit prin intrarea mare, de 
20/20 m acoperitã în întregime cu liane.

În urmãtorul weekend dedicat spe-
ologiei, ne-am fãcut rucsacii ºi ne-am 
urcat în avionul Jet Anadolu – direcþia 
Antalya. Ineditul turei, nu a fost neapãrt 
faptul cã am luat avionul, ci faptul cã 

Speologie în TurciaSpeologie în Turcia

Rã
zv

an
 S

a
bã

u

Rãzvan Sabãu





40	 SPEOMOND	•	15	•	2010-2011

nu era deloc programatã. La una din 
reuniunile clubului Aspeg, la care am 
avut ocazia sã particip (acesta, neavând 
un sediu, închiriazã de obicei un întreg 
etaj într-un bar), Ender, cu entuziasmul 
lui nebun, m-a convins din douã vorbe 
sã vin în turã: tot eram în Turcia, iar 
muzeele vor fi acolo ºi data viitoare. 
Zis ºi fãcut, urmãtoarea zi, împreunã 
cu Gulºen am ºi luat biletele de avion, 
la acelaºi preþ ca de autobuz (deh, aºa e 
pe la unii…). Cu avionul în turã am fost 
prima datã, dar în toate existã un început, 
nu? Cursele interne aeriene din Turcia, 
au preþurile comparabile cu cele de au-
tocar ºi scuteºti ºi 10 ore chinuitoare de 
mers cu maºina, asta dacã nu nimereºti 
în perioada sãrbãtorilor naþionale.

Pentru ca totul sã meargã strunã, 
aici am fost aºteptaþi de speologii din 
Antalaya ºi îmbarcaþi în microbuzul 
universitãþii, de unde am mai fãcut un 
drum de douã ore pânã în ªehir, loca-
litate situatã la baza munþilor Taurus. 
De dormit, Sait, a aranjat Sala de Galã 
a centrului cultural sãtesc. Dupã un mic 

dejun specific, cu nelipsitul Çay, ne-am 
îmbarcat apoi în ambulanþa localã, ce 
ne-a lãsat în siguranþã la locul de tabãrã 
de deasupra peºterii.

Scopul turei noastre era Avenul 
Düdencik (düden = dolinã), -330 m, 
parcurgere ºi cercetare biospeologicã, 
împreunã cu echipa de studenþi condusã 
de Sait. Cum deja eram obiºnuitã cu 
endocarstul de aici ºi aceastã peºterã 
s-a dovedit la fel: intrare mare, puþuri 
succesive tip canion, cu pereþi spãlaþi 
ºi marmite pline cu apã ºi un calcar de 
culoare maron deschis.

Astfel, ne pregãtim corzile pentru 
Düdencik pentru echipare: Ender, Sait 
ºi Çem, urmaþi de Gulºen. Din pãcate, 
Sait are o crizã de sciatic ºi se întoarce 
de la baza puþului mare de -30 m cu greu. 
Pe pragul de la -15 m, a trebuit sã cobor 
pânã la el, pentru a-i acorda asistenþa 
de urgenþã: masajul de la purtãtor, un 
izopren, ceva cald ºi pantin-ul salvator.

Ziua de vineri a plouat destul de 
mult, ceea ce nu a fost foarte plãcut, în 
schimb a compensat soarele de sâmbãtã 

ºi duminicã, când am intrat în peºterã cu 
Ender la dezechipat. În aceastã turã, ave-
nul a fost parcurs doar pânã la -170 m, 
fãrã supãrare, cãci ne vom întoarce în 
curând.

Ca ºi în turele anterioare din Þara 
Soarelui Rãsare, experienþa speologicã 
a fost totodatã ºi una culturalã, un as-
pect important pentru mine ºi un motiv 
sã revin, sã mã gândesc ºi la turele ce 
vor urma.

Doresc sã le mulþumesc încã o datã 
coechipierilor mei, alãturi de care am 
petrecut memorabil: Ender Usuloglu, 
Gulºen Kuyluçu, Süha Yarabas, Sinan 
Pobraz, Aly Aytan, Sait Mehmet, Ayºe 
Borovali, Çem Yurek, Ertan Koseoglu, 
Çem Omurtak.

Ca sã-l parafrazez pe Alexey Zhalov, 
un veteran al speologiei din Bugaria: 
„Speologia, reprezintã pe lângã explo-
rare ºi peisaje frumoase, o prietenie 
adevãratã!”           n

Ender uSulOĞlu, Peºtera dagli

Speologie în TurciaSpeologie în Turcia
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Prevenirea ºi reacþionarea în cazul 
unui coechipier blocat pe coardã

Tudor MARIN • Instructor Federaþia Românã de Speologie

În perioada 20-25 aprilie 2010 s-a 
desfãºurat în zona Gârda, jud. Bihor, 
stagiul de formare monitori federali 

2010. Stagiul ºi-a propus pe lângã crearea 
unei noi generaþii de monitori federali, 
abordarea unor teme mai deosebite, 
de actualitate ºi mai ales de viitor în 
zona tehnicã ºi de care am considerat 
cã ne vom lovi în continuare în speo-
logia explorativã. Pe lângã cele 3 zile 
de parcurs subteran, ziua de falezã s-a 
desfãºurat într-un mod atipic, adicã 
la grinda cabanei ºi prin copaci. Fãrã 
înãlþime prea mare dar cu multe pro-
bleme care nu îºi gãseau rãspuns, am 
început sã studiem. Spiritul a fost de 
deschidere totalã, orice propunere fiind 
experimentatã. Pânã la sfârºitul zilei, am 
reuºit sã „tocãm” aproximativ 30 m de 
coardã ºi câteva bucle mai vechi. Fiecare 
situaþie în care s-a putut trage o concluzie 
a fost fotografiatã pentru a fi integratã 
într-o temã individualã a fiecãrui monitor 
stagiar. Sper ca în cel mai scurt timp sã 
putem publica o broºurã cu cele 6 artico-
le. Desigur limitele testelor fãcute de noi 
au apãrut destul de repede. Nu am putut 
atinge valori mai mari de aproximativ 
200 daN (greutatea a 2 speologi echipaþi), 
din lipsa unui dinamometru adecvat ºi 
a unui sistem de tracþiune de gen „tire-
fort”. Testele au fost repetate de maxim 
5 ori pentru a putea trage o concluzie.

Am insistat pe: diverse situaþii de 
echipare, ce se întâmplã la cedarea 
unui amaraj, ce se întâmplã dacã se taie 
cãmaºa unei corzi, cum reacþionãm în 
cazul în care un coechipier este blocat 
pe coardã în diverse tipuri de echipãri 
ºi scenarii, cum lucrãm cu materiale 
lejere, ce facem dacã am pierdut o piesã 
de echipament.

Cercetarea a dat roade. Tema comunã 
a stagiului la realizarea cãreia am partici-
pat cu toþii: cadre ºi stagiari, am hotãrât 
sã fie: „Prevenirea ºi reacþionarea în 
cazul unui coechipier blocat pe coardã”. 
În ultimii ani s-a constatat o reacþie 
nepotrivitã în cadrul unor echipe care au 
înregistrat incidente cu coechipieri care 
s-au blocat pe coardã din diverse motive. 
De multe ori speologii se pierd în discuþii 

interminabile pe tema celei mai scurte, 
sau mai rapide metode de decroºare, 
pierzând din vedere, tot ansamblul unei 
situaþii de crizã în care poate ajunge un 
coleg de explorare.

Pe lângã concluziile personale ºi 
generale, care ne pot ajuta pe fiecare în 
parte sã fim mai eficienþi în realizarea 
unei tehnici, am sintetizat în finalul ar-
ticolului câteva idei care ar trebui sã fie 
cât mai rãspândite în cadrul speologilor 
în general.

Îi mulþumesc atât lui Radu Puºcaº 
cât ºi celorlalþi colegi care au participat 
la realizarea acestui material: Mihai 
Besesek, Tudor Rus, Radu Dumitru, 
Ovidiu Sandu, Adrian Kondacs (Bimbi), 
Valentin Radu ºi sper ca el sã aibã un 
real efect mai ales în prevenirea unor 
incidente în cadrul echipelor de explo-
rare speologicã.

Concluzii personale
Valentin RADU, monitor FRS
Atenþie la obiºnuinþa introducerii cara-
binierei lonjei scurte cu ciocul în exte-
rior în demirondul accidentatului. Dacã 
lonja scurtã se tensioneazã în sus, când 
salvatorul este deasupra accidentatului la 
efectuarea unor manevre (ex: la formarea 
balansierului cu lonja lungã în carabinie-
ra poignee ºi altele) clapeta carabinierei 
lonjei se loveºte de partea superioarã a 
demirondului (partea curbatã) ºi poate 
sãri de pe demirond (mai ales la modelul 
Omni Triact). Am pãþit-o ºi eu, dar ºi 
alþi colegi de club. Nu este mai eficient 
introducerea cu ciocul spre salvator? 

Cum se decroºeazã pe lonje sau 
pedale din chingã, are eficienþã sau ar 
trebui evitat? Rãspuns: Lonjele ºi peda-
lele de chingã trebuie evitate!

Trebuie clarificatã ºi componenþa 
echipamentului individual de T.S.A. 
ºi modul lui de aºezare ºi legare (ex: 
carabiniera de frânã, prinderea pedalei, 
noduri folosite la lonje, carabiniera de la 
coborâtor, vesta, legarea bananei etc.), 
date mai multe variante cu avantaje ºi 
dezavantaje ºi pe mai multe modele de 
echipament.

Tudor RUS, monitor FRS
Am fãcut toate observaþiile în timpul 
stagiului ideea de bazã e cã trebuie o 
coardã de intervenþie tot timpul, care ne 
poate scuti de multe probleme.

Radu PUªCAª, instructor FRS
Greutatea individualã joacã un rol impor-
tant în alegerea metodei de decroºare. 
Greutatea mea este de 66 kg, toþi colegii 
mei participanþi la stagiul de monitori 
având peste 72 kg. Cu siguranþã cã în 
cazul unor persoane mai uºoare ca mine 
aº avea alte opinii despre anumite metode. 
Am efectuat metoda Croll la Croll cu o 
fatã de 54 de Kg ºi a ieºit Croll-ul instan-
taneu. Mi se pare hotãrâtoare alegerea 
metodei funcþie de raportul de greutate 
între accidentat ºi salvator. Coarda de 
intervenþie trebuie sã fie ceva firesc 
pentru orice cadru, nu numai iniþiator. 
La lonjarea în partea inferioarã a demi-
rondului accidentatului pun carabiniera 
cu deschiderea spre accidentat pentru cã 
în momentul în care mã ridic în pedalã se 
deschide carabiniera lonjei când atinge 
partea superioarã a demirondului. 

O altã chestiune care mi-a atras 
atenþia se referã la noile demironduri 
Petzl: ambele modele au clapetã precum 
carabinierele. Cu toþii ºtim cã trebuie 
feritã clapeta unei carabiniere de efor-
turi ºi o menajãm. În cazul decroºãrilor 
însã, ne transferãm întreaga greutate în 
aceastã clapetã (foto 1)… oare e bine ? 

Adrian KoNDACS, monitor FRS
Fãrã exerciþiu, mare parte a metodelor 
de degajare existã doar scriptic. Cu o 
coardã suplimentarã, un scripete (doi) 
ºi puþin exerciþiu, problema degajãrii 
se simplificã mult. Metodele cu paºi 
mulþi ar trebui puse în cãrþile de istorie 
ºi pus accent pe metode rapide deoarece 
echipamentele au evoluat mult ºi sunt 
relativ accesibile oricãrei organizaþii 
speologice.

ovidiu SANDU, monitor FRS
Din echipamentul individual al cadrelor 
trebuie sã facã parte cuþitul ºi scripetele, 
iar din cel colectiv coarda de intervenþie 
(este greu de cãrat, dar se poate lua 
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Foto 2. Lonjare corectã la decroºare 
(propunere SRS 2010).

o coardã de 8,5 mm tip Kordas, sau 
Spelenium Unicore Beal). 

Ar fi de preferat folosirea carabini-
erei cu siguranþã la lonja scurtã pentru 
salvare.

Pentru problemele care apar la des-
chiderea carabinierei lonjei scurte în 
momentul în care salvatorul se ridicã 
propunem modul de lonjare din foto 2.

Concluzii generale
Întotdeauna într-un caz real blocarea 
unui coleg se va produce neaºteptat ºi ne 
va surprinde ca ºi coechipieri.

Pentru ca un speolog sã fie eficient 
el trebuie sã poatã alege o metodã de 
degajare în functie de particularitãþile 
din teren ºi de materialele pe care le are 
la dispoziþie.

Un bun speolog trebuie sã ºtie sã re-
zolve orice problemã apãrutã în practicã 
în timpul decroºãrii unui coechipier.

Pentru a fi realizate eficient, ma-
nevrele de decroºare trebuie exersate 
periodic prin antrenament.

Fiecare echipã trebuie sã foloseascã 
un echipament sigur, simplu, raþional ºi 
eficient. 

De exemplu: aºezarea sculelor 
în demirond de la stânga la dreapta 
este urmãtoarea: lonja, coborâtorul, 
carabiniera de frânã, Croll-ul ºi atât!

Nu trebuie sã ezitãm sã intervenim 
pentru a decroºa un coleg chiar dacã 
avem unele îndoieli asupra stãrii în care 
se aflã sau dacã acesta nu rãspunde când 
îl strigãm. Odatã ajunºi la accidentat pri-
mul pas trebuie sã fie restabilirea poziþiei 
verticale a bustului cu ajutorul vestei sale 
sau cu o buclã.

În orice situaþie, cea mai proastã 
soluþie constã în a lãsa speologul incon-
ºtient pe coardã ºi a pleca pentru a alerta 
echipa de salvare. Este ca ºi cum am lãsa 

La urcare:
• Recãpãtarea forþelor înainte de a ataca 
o nouã verticalã dacã ne simþim un pic 
obosiþi.
• Sã evitãm declanºarea cãderilor de 
pietre.
• Nu vom aºtepta la baza puþului „sã pri-
mim liber” sau sã ne privim coechipierii, 
deoarece oricând putem fi accidentaþi de 
cãderea unei pietre sau a unei piese de 
echipament.
• Pãstrarea contactului auditiv ºi vizual, 
dacã este posibil, între coechipieri.

ªcoala Românã de Speologie afirmã 
încã o datã un NU HOTÃRÂT modului 
de abordare haotic al peºterilor cu ver-
ticale, neavând o bazã solidã din punct 
de vedere tehnic ºi al disponibilitãþilor 
fizice ºi psihice!

Întotdeuna oboseala ºi lipsa de rutinã 
conduc la greºeli tehnice.

ATENþIE!
Mai importantã decât decroºarea 

rapidã a unui coechipier blocat este 
vigilenþa ºi anticiparea unui mo-
ment în care un coleg poate avea o 
problemã! E mai uºor sã previ decât 
sã combaþi!

ªtiind sã efectuãm o decroºare în 
mai puþin de 5 minute vom salva viaþa 
unui coleg!

Un speolog blocat pe coardã trebu-
ie sã fie decroºat cât mai repede de cel 
mai apropiat coechipier din echipã!

O peºterã se alege ºi se parcurge în 
funcþie de nivelul nostru de pregãtire 
ºi nu în funcþie de dorinþele noastre!

un mort „cvasi-sigur” pe coardã. Un 
accidentat nu rezistã în ham în stare de 
incoºtienþã mai mult de 15-30 min, dupã 
care vor apãrea modificãri ireversibile 
din punct de vedere fiziologic pentru 
starea de sãnãtate, apoi în scurt timp 
moartea. Cu cât acesta este mai greu, cu 
atât presiunea este mai mare pe chingile 
hamului, rezultã o degradare mai rapidã 
a stãrii de sãnãtate.

Ce cauze pot aduce un speolog în 
stare de inconºtienþã pe coardã?
• Oboseala excesivã cauzatã de aborda-
rea incorectã a unor obiective în peºterã.
• O cãdere de pietre.
• O urcare sub cascadã.
• Parcurgerea unei echipãrii defectuoase.
• Parcurgerea greºitã a unei echipãri.
• O crizã acutã datoratã unei stãri de 
sanãtate.
• Cedarea unui amaraj.
• Echipamentul nereglat sau reglat 
incorect.
• Pregatirea fizicã ºi tehnicã insuficientã 
pentru peºtera respectivã.

Toate aceste motive pot fi înlãturate 
prin aplicarea unor reguli elementare. 
La coborâre: 
• Curãþarea de pietre a puþului. Numai 
primul speolog!
• Echiparea sigurã ºi confortabilã a ver-
ticalelor, astfel încât sã poatã fi parcurse 
ºi de cel mai puþin experiementat din 
echipã.
• Traseul echipat sã evite apa sau eventu-
alul nivel crescut în cazul viiturilor ºi sã 
evite acumulãrile instabile de bolovani 
cât ºi pendulãrile mari.
• Pãstrarea contactului auditiv ºi vizual, 
dacã este posibil, între coechipieri.

Foto 1. Solicitarea pe siguranþã a ca-
rabiierelor de tip nou (Omni Petzl) la 
lonjarea practicatã înainte.

Foto 3. Salvatorul coboarã accidentatul 
fiind lonjat cu un lanþ de carabiniere în 
partea superioarã a demirondului acci-
dentatului.
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1. Introducere
În ultima vreme au apãrut numeroase 
articole legate de Sistemul Humpleu. 
Acest fapt mi-a ridicat un semn de 
întrebare: cât de motivatã este atenþia 
deosebitã acordatã acestei peºteri, în 
condiþiile în care, în ultimii ani, nu au 
mai fost descoperiri spectaculoase aºa 
cum se întâmpla în anii ’90 de exemplu, 
în timp ce, în Sistemul Varãºoaia sunt 
descoperite în fiecare ani noi ºi noi 
galerii, dar nu apar atâtea articole legate 
de acesta. Încercând sã gãsesc rãspuns 
la aceastã întrebare am constatat cã sunt 
câteva lucruri interesante, unele cunos-
cute, altele mai puþin, care motiveazã pe 
deplin acest interes:
a) potenþialul explorativ al sistemului – 

punct de interes pentru exploratori ºi 
echipele de cartare;

b) bogãþia ºi diversitatea speleotemelor 
ºi aspectul fotogenic al sãlilor – 
punct de interes pentru fotografi;

c) bogãþia mineralogicã ºi varietatea 
formelor de cristalizare ale calcitului 
– punct de interes pentru cercetãtori.
În acest articol o sã insist pe primul 

punct din lista de mai sus, dar voi trece 
succinct ºi prin celelalte. Þin sã pre-
cizez de la început cã acest articol nu 
are caracter ºtiinþific, el se bazeazã pe 
observaþiile pe care le-am fãcut în zona 
Ic Ponor în cei peste 20 de ani de când 
fac speologie acolo.

2. Potenþialul explorativ
În evaluarea potenþialului explorativ al 
peºterii am folosit urmãtoarele elemente: 
date morfometrice de pe harta din 1997, 
date legate de alte intrãri în sistem aflate 
în curs de explorare la momentul de faþã, 
elemente oferite de studiul haþii geologi-
ce, compararea datelor morfometrice cu 
cele ale altor peºteri din zonã. Între timp, 
unele sectoare au fost parþial explorate, 
dar au apãrut noi posibilitãþi ºi semne de 
întrebare pe hartã.

Potenþialul explorativ al

Sistemului Humpleu
Gigi FRÃÞILÃ • „Politehnica” Cluj

2.1 Studiul hãrþii peºterii
Harta la nivelul anului 1997 cuprinde 
sectorul fosil de la intrare, galeria activã 
ºi sãlile descoperite prin Avenul din 
Poieniþã ºi cele la care s-a urcat din 
activ. Lipseºte de pe hartã un mic sector 
fosil constituit din 2 sãli descoperite 
între Sala Grenoblezi ºi Sala Giganþilor. 
La data respectivã sistemul avea dez-
voltare: 40 km, denivelare: -314 m, 
extensie: 3060 m. Harta a fost realizatã 
prin alipirea sectoarelor cartate de cãtre 
C.S. Politehnica Cluj, GSM Fontaine 
Grenoble, CSER Cluj, Z Oradea, Omega 
Cluj ºi un club din Ruoelle. Având în 
vedere cã aceste sectoare au fost cartate 
începand cu anul 1984 (anul descoperi-
rii), folosindu-se metode ºi echipamente 
diverse ºi faptul cã nu se ºtiau exact 
punctele de vizã care ar fi trebuit sã facã 
legãtura între sectoare, de asemenea nu 
s-a þinut cont de declinaþia magneticã, 
harta conþine erori, dar dã o bunã imagi-
ne de ansamblu. Pe fig. 1 intrãrile sunt 
marcate cu PMVF (Peºtera Mare din 
Valea Firii) ºi AP (Avenul din Poieniþã). 

Studiind harta, primul lucru care 
sare în ochi e dezvoltarea sistemului pe 
2 nivele principale (activ ºi fosil) ºi 1-2 
nivele intermediare care apar sporadic, 
între cele 2 nivele principale, în special 
în sectoarele cu trepte antitetice mari. 
Dacã e sã luãm în considerare doar 
nivelele principale, se observã existenþa 
unor sectoare lipsã, atât pe galeria activã 
cât ºi pe fosil. Dacã scãdem din lungi-
mea totalã a peºterii galeriile laterale ºi 
facem raportul între lungimea galeriilor 
fosile ºi a celei active, rezultã o valoare 
de 6,5 (unui km de activ îi corespund 
aproximativ 6,5 km de fosil). Aplicând 
aceastã valoare sectoarelor de activ la 
care nu s-a descoperit fosilul rezultã o 
primã valoare: galerii fosile neexplorate 
din zona cunoscutã a activului: 13 km.

Existã de asemenea sectorul de intra-
re unde se cunoaºte doar galeria fosilã, 
nu ºi cea activã, dar aici, din cauza idi-
celui mare de ramificaþie a fosilului vom 
utiliza un alt mod de calcul, respectiv 
indicele de ramificaþie (de meandrare) a 
Galeriei Active: 1,7. Utilizând acest indi-
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ce rezultã: lungimea activului neexplorat 
din zona intrãrii: 0,7 km.

2.2 Studiul hãrþii peºtirii corelat cu 
harta geologicã ºi drenajele cunoscute
Harta geologicã a regiunii ne dezvãluie 
o structurã intens faliatã, cu succesi-
uni de roci carstificabile ºi necarsti-
ficabile, în care sectorul cu cea mai 
mare suprafaþã de calcare e ocupat de 
Sistemul Humpleu. Direcþia principalã 
în care se dezvoltã atât Humpleul cât ºi 
Peºtera Piatra Altarului e datã de o falie 
comunã, paralelã cu Falia Someºului , ce 
se dezvoltã NE-SV. La aceasta, pe sec-
torul terminal, se adaugã o altã direcþie 
(comunã cu cea a Peºtrii Rece) S-N.

Între zona intrãrii ºi izbucurile care 
apar în malul drept al Vãii Firii existã o 
distanþã de aproximativ 300 m, dar în 
mod sigur zona de resurgenþã, cu aspect 
de deltã de varsare, este impenetrabilã 
pentru om. De aceea, singura porþiune pe 
care o vom lua în calcul la potenþialul ex-
plorativ va fi cea corespunzãtoare galeri-
ei de preaplin, adicã Peºtera cu Apã din 
Valea Firii. Aici deja s-au explorat peste 
350 m de galerii, pânã la joncþiune ne-
maifiind mult. Lungimea nouã aferentã 
acestei zone va fi de maxim 400 m, adicã 
un total de 750 m de noi galerii.

Marcãrile cu trasori au demonstrat 
apartenenþa la sistem a pierderilor din 
Groapa Largã (fig.1), precum ºi a unor 
pierderi din Valea Ponorului. Pentru 
a calcula potenþialul explorativ al sec-
toarelor aflate între terminusul peºterii 
ºi pierderile mai sus mentionate am 

calculat un indice de ramificaþie în 
care lungimea galeriilor am raportat-o 
la direcþiile principale în care acestea 
se dezvoltã, obþinând valoarea de 12,6. 
Distanþa aerianã între capãtul amonte al 
Sãlii Amfiteatru (terminus amonte spre 
direcþia S-N) ºi pierderile din Groapa 
Largã este de 1,6 km. Aplicând coefici-
entul de 12,6 rezultã un sector neexplorat 
de 20 km. Pe de altã parte, zona Groapa 
Largã are anumite similitudini cu zona 
finalã din Sistemul Cerbului (a doua 
peºtera ca marime din zonã, peste 6 km 
dezvoltare). Asemãnãrile sunt date atât de 
morfologiile din subteran: galerie activã 
+ fosilã, cât ºi de morfologia exterioarã: 
mai multe doline aflate la contactul cu 
roci necarstificabile. Existã de asemenea 
o asemãnare izbitoare între Avenul cu 
Vacã (Sistemul Cerbului) ºi Gheþarul de 
la Vârtop din Groapa Largã (deschidere 
largã, gheþar permanent), ceea ce ne 
sugereazã posibilitatea ca Gheþarul sã 
facã parte din sistemul Humpleu. Putem 
trage concluzia cã în zona capãtului sis-
temului, indicele de ramificaþie ar trebui 
sa fie comparabil cu cel al zonei finale 
din Cerbului. Acestea mãresc potenþialul 
explorativ cu încã 2 km.

În sectorul final cunoscut peºtera 
are 2 direcþii de dezvoltare: spre N, 
cea despre care am discutat mai sus, 
ºi spre SV, adicã pe direcþia principalã 
paralelã cu Falia Someºului. Prelungind 
Sala Bingo pe aceastã direcþie se ajunge 
exact la Ponorul din Valea Ponorului. 
Cum legãtura a fost demonstratã ºi prin 
colorãri, trebuie sã admitem cã existã o 

difluenþã (probabil pierderi în albia de 
suprafaþã) care alimenteazã atât reteaua 
carsticã a Vãii Ponorului (P. Rece, P. 
Piatra Altarului, Izbucul Alunului Mic), 
cât ºi acviferul din Sistemul Humpleu. 
Folosind indicele de ramificatie calcu-
late anterior, înmulþit cu distanþa aerianã 
dintre terminusul Salii Bingo ºi Ponorul 
din Valea Pnorului rezultã un potenþial 
explorativ de 8,8 km.

Pe toatã lungimea activului, la ora 
actualã, s-a explorat un singur afluent. 
Luând în calcul ultimele descoperiri 
din acest sector ºi distanþa rãmasã pânã 
la Falia Someºului (pe direcþia de dez-
voltare a afluentului) mai putem adãuga 
la potenþialul explorativ încã 1,5 km. E 
greu de crezut cã nu se vor mai desco-
peri alþi afluenþi pe sectorul cunoscut al 
activului. Debitul apei scade pe masurã 
ce te apropii de actualul sifon terminal 
cu mai mult de o treime, dar afluenþi 
majori nu se vãd nicãieri. Ar putea exista 
galerii active care sã alimenteze activul 
principal în zona de semisifoane sau 
de prãbuºiri ºi din aceastã cauzã sã nu 
fie vizibile. Oricum, e de semnalat un 
afluent sub Sala Giganþilor. Existã de 
asemenea o galerie fosilã (Galeria GD) 
care are o dezvoltare pe aceeaºi direcþie 
cu a afluentului, dar situatã mai amonte 
ºi în partea stângã a activului. Ar putea fi 
un fosilul unui afluent care sã porneascã 
din Platoul Carstic Poiana Mãrului. În 
acest caz, potenþialul explorativ s-ar 
mãrii cu încã 7,5 km.

O altã zonã de colectare a apelor 
care alimentezã peºtera o constituie 
Poiana Vârtop. Existã aici un punct 
de lucru al Clubului Politehnica numit 
Ponorul cu Þânþari, care, dupã pãrerea 
mea, reprezintã cea mai amonte intra-
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re în sistem. Condiþiile geologice ºi 
amplasarea celorlalte peºteri care pot 
face parte din sistem (Gheþarul Vârtop, 
Peºtera Vârtopaº), ne duc la concluzia 
cã direcþia de dezvoltare a galeriilor din 
Poiana Vârtop ar trebui sa fie NE-SV 
(direcþia principalã de dezvoltare a sis-
temului). Masurând distanþa ºi adaugând 
dezvoltãrile peºterilor sus menþionate 
rezultã un potenþial de 2,1 km. La aceas-
ta mai poate fi adãugat încã 1 km de la 
Avenul Poieniþã 2, care va debuºa unde-
va în zona Sãlii Grenoblezi.

2.3 Total
Adunarea tuturor bucaþilor dã: 57 km. 
Sunã bine! E realist? Eu zic cã da! În 
zona bazinelor de colectare marile sis-
teme se ramificã, dezvoltãrile fiind mult 
mai mari, chiar dacã volumul caverna-
mentului scade. Acest factor nu l-am luat 
în calcul, aºa cã ne putem aºtepta chiar 
ºi la mai mult!

2.4 Ce se face?
Sistemul este în curs de explorare ºi 
cartare. Principalii exploratori sunt spe-
ologii de la Clubul Politehnica, în special 
Ovidiu Pop. Principalele puncte de lucru 
sunt: Galeria Afluentului, sectorul medi-
an al activului, terminusul din Peºtera 
cu Apã din Valea Firii. De asemenea se 
lucreazã la suprafaþã în 5 locuri în încer-
carea de a gãsii noi intrãri în sistem. În ce 
priveºte cartarea, Philipp Haueselmann a 
demarat un proiect de recartare ºi a reuºit 
sa strângã în jurul lui numeroºi speologi 
din þarã ºi strãinãtate. În prezent sunt 
cartate toate galeriile pânã la jumãtatea 
extensiei peºterii, dar partea dificilã abia 
acum începe. Phillipe organizeazã 1-2 
tabere pe an, de obicei cea de varã fiind 
o tabãrã mare, cu mulþi participanþi.

3. Potenþialul imagistic
Oricine face de ceva vreme speologie 
a vãzut imagini din Humpleu. Peºtera 
e superbã, dar destul de greu de foto-
grafiat (filmat) din cauza dimensiunilor 
mari ºi a accesului dificil. Suntem mai 
mulþi speologi în club care avem imagini 
foarte bune, dar mai existã multe zone 
extraordinare în care nimeni nu a fãcut 
nici o pozã. Câteva imagini din peºterã 
puteþi gãsi pe siteul www.humpleu.ro .

4. Potenþialul ºtiinþific
Câte lucrãri ºtiinþifice au fost fãcute 
despre Humpleu sau au fãcut referire la 

acesta? Nu ºtiu, dar au fost foarte multe! 
Oricum, peºtera exceleazã în domeniul 
mineralogic ºi cristalografic. Cel mai în 
masurã sã vã ofere informaþii este, cu 
siguranþã, Bogdan Onac.

5. Protecþie
Sistemul Humpleu este încadrat la clasa 
de protecþie B, cu sectoare de clasã A. 
Avenul din Poieniþã a fost încadrat în 
mod nejustificat în clasa de protecþie 
A, dar asta e o altã discuþie care nu-ºi 
gaseºte locul în acest articol. În afarã 
de zona intrãrii, unde se observã urme 
vechi de vandalizare, peºtera este bine 
conservatã. Principalul pericol nu vine 
din interior ci din exterior, unde au loc 
defriºãri masive care schimbã chimis-
mul apelor care ajung în peºterã. Este 
o problemã serioasã ºi invit pe aceastã 
cale Parcul, Federaþia, cluburile ºi pe 
toþi spologii, sã iniþiem o campanie de 
stopare a defriºãrilor.

6. Concluzii
Potenþialul explorativ de 57 km, cel 
mai lung râu subteran din România, 
cele mai mari sãli din þarã, o varietate 
extraordinarã a speleotemelor de calcit, 
prezenþa unor minerale mai rar întâl-
nite în peºteri, valoarea peisagisticã 
deosebitã, iatã câteva argumente care 
justificã interesul deosebit acordat aces-

tei peºteri. Dacã munca exploratorilor 
va fi încununatã de success nu va trece 
mult pânã când vom avea un alt lider pe 
lista celor mai lungi peºteri de la noi. Din 
pãcate (sau din fericire) accesul dificil 
în zona terminusului ridicã probleme 
deosebite, aºa cã, de lucru va fi ºi pentru 
generaþiile viitoare.
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India
Expediþia CAVING IN THE 
ABODE OF THE CLOUDS 

În perioada 3-26 februa-
r i e  2011 ,  a  avu t  loc  în 
India, expediþia speologicã  
„CAVING IN THE ABODE 
OF THE CLOUDS”. Aceasta 
are o tradiþie încã din anul 
1992. Locul desfãºurãrii a 
fost în statul Meghalaya, în 
districtul Jaintia Hills, satul 
Kseh  (regiunea Pala Range), 
pe malul râul Kopilli, graniþa 
cu statul Assam. 

Expediþia a fost organizatã de 
cãtre Meghalaya Adventurers 
Association, împreunã cu 
Swiss Speological Society, 
British Caving Association, 
Indian Navy º i  c luburi-
le Grampian Speleological 
Group,  Bris tol  Eplorers 
Club ,  Os tschweizer  fûr 
Höhlenforschung ºi Arge 
Nidlenloch. 

Participarea a fost inter-
naþionalã,  atât din India 
(Br ian  Khrapran  Dhal i , 
Melquaire Laitphlang, Teddy 
Mavlong, Ronnie Diengdoh, 
Sawdahmut Khrabuki, Vijay 
Chhikara, Jayant Biswas), 
cât ºi din Elveþia (Thomas 
Arbentz, Angela Arbentz, 
Simone Röthlin, Manuel 
R u e d i ) ,  A u s t r i a  ( P e t e r 
Ludwig), Germania (Oliver 
K u b e ) ,  A n g l i a  ( N i c o l a 
Bay ley ,  He len  Brooke , 
Imogen Fur long,  Henry 
Dawson, David Cooke, Barry 
Lawton, Pete Glanvil, Angie 
Glanvil) ºi România (Oana 

Chachula, sub patronajul 
FRS). 

La finalul taberii s-au însumat 
10 km de noi galerii explorate 
ºi cartate în 15 peºteri, din 
care 11 au fost descoperite 
în premierã. Din acestea noi, 
6 sunt localizate în regiu-
nea Kachar Hills din statul 
Assam, pe partea opusã a râu-
lui Kopili. Astfel, principalele 
rezultate s-au înregistrat în 
urmãtoarele peºteri: 
• Peºtera Krem Tyngheng / 

Krem Diengjem System, 
care traverseazã Pala 
Range de la V la E, este 
acum de 21250 m – deve-
nind  a treia ca lungime din 
India subcontinentalã, dar 
ºi a treia peºterã ca lungi-
me care depãºeºte 20 km 
lungime; 

• Peºtera Krem Labit Kseh 
din Valea râului Kopili 
a fost prelungitã de la 
4746 m la 4002 m, iar pe 
lungimea noilor pasaje 
descoperite, majoritatea 
uscate, s-au descope-
rit numeroase gipsuri ºi 
formaþiuni aragonitice; 

• P e º t e r a  K r e m  L a b i t 
Mynlin situatã lângã satul 
Kseh, a fost exploratã în 
premierã pe o lungime 
totalã de 1631 m; aceasta, 
colecteazã un râu impresi-
onant; 

• Peºtera Krem Shalong, cu 
pasaje labirintice, din care 
unele dificil de explorat, a 
fost descoperitã în 2010 ºi 
acum a fost extinsã de la 
2671 m la 4705 m, fiind 
finalizatã. 

În februarie 2011, erau cunos-
cute în statul Meghalaya peste 
1294 peºteri, din care 810 au 
fost explorate în întregime 
sau parþial, însumând un total 
de 365 km de galerii  cartate. 

Cele mai lungi trei peºteri 
ale subcontinentului indi-
an sunt situate în Jaintia 
Hills din Meghalaya, cu 
Sistemul  Krem Liat Prah de 
31 km , care se menþine în top. 

Pe lângã explorarea speo-
logicã, tabãra a avut ºi un 
scop ºtiinþific, prin proiectul 
Muzeului de ªiinþe Naturale 
d in  Geneva ,  condus  de 
Manuel Ruedi. Astflel, s-au 
identificat 17 specii de chi-
roptere, din care una nouã 
pentru ºtiinþã (toate speci-
ile identificate urmeazã sã 
fie confirmate prin cercetãri 
amãnunþite la nivel genetic). 

R e a l i z a r e a  p r o i e c t u l u i 
Caving in the Abode of the 
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Clouds, se datoreazã ajuto-
rului ºi suportului primit de 
la: Meghalaya Adventures 
Associa t ion,  Ofic iu l  de 
Tursim al Guvernului Indian 
(Estul ºi Nord-Estul Indiei) 
din Calcuta, Marina Indiana, 
Departamentul de Turism al 
Statului Meghalaya, ºi cel 
mai important, localnicii din 
Meghalaya. 

Mulþumiri deosebite organi-
zatorilor, în special lui Simon 
Brooks, Thomas Arbentz ºi 
Brian D. Khrpran Dhali, 
precum ºi tuturor membrilor 
echipei. 

Franþa
În perioada 6-11.06.2011 prin 
Asociaþia Franþa-România 
Speologia  (cu  spr i j inu l 
Orgnac Grand Site de France 
- Grotte et Musée régional 
de Préhistoire, Serviciul re-
gional de arheologie Rhône-
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Alpes / Ministerul Culturii 
ºi Comunicãrii, Federaþiei 
Române de Speologie, Muzeul 
Þãrii Criºurilor ºi al Ambasadei 
Franþei la Bucureºti) a avut loc 
în Vallon-Pont-d’Arc, un sta-
giu de speo-arheologie.

Acesta a fost orientat pe 
activitãþi în situri arheolo-
gice ºi paleontologice din 
mai multe peºteri situate în 
Cheile Ardèche-ului, pentru 
observarea de incizii ºi de-
sene rupestre, starea acestora 
de conservare ºi metodele de 
protecþie ºi cercetare adoptate.

Începând cu 2010 mai mulþi 
speologi români au participat 
la asemenea stagii organi-
zate atât în Franþa cât ºi în 
România, în vederea formãrii 
lor în acest domeniu.

Scufundare record în 
Ariege
Într-o ultimã încercare de 
joncþionare a douã siste-
me carstice, Frank Brehier 
susþinut de o echipã de spe-
ologi din Ariege, a trecut în 
scufundare al 10-lea sifon 
ºi a reusit sã joncþioneze 
peºterile: Gouffre Belle ºi 
Resurgenþa Cazavet. Pentru 
aceastã joncþiune au fost ne-
cesari 465 m de scufundare 
cu adâncimi ce ajung la -30 
m într-o apã de 10°C. În pre-
zent sistemul are aproape 
10 km dezvoltare ºi -610 m 
denivelare.

Descoperirea unei noi 
intrãrii în Avenul Berger
Cedric Lachat, cãþãrãtor ºi 

pasionat de speologie a des-
coperit din greºealã o intra-
re necunoscutã în sistemul 
Berge-Fromagere.

Aceastã intrare conduce pe 
puþuri de mari dimensiuni 
care se înlãnþuie: P110, P80, 
P15, P30 care joncþioneazã 
cu Galeria Argilei din Berger 
în amonte de intrarea clasicã. 
Explorãrile au fost fãcute 
împreunã cu clubul Furets 
Jaunes de Seyssins. 

Escaladele în Galeria Argilei 
au fost începute în 1969 de 
Alain Marbach ºi clubul de 
speologie din Tronche pentru 
a fi continuate în 1972 de 
Henri Rossetti ºi alþi colegi 
speologi printre care ºi Paul 
Petzl.

Este a noua intrare în Berger 
care acum are o dezvoltare 
ce depãºeºte 32 km. Denive-
larea ajunge undeva la cota 
-1323 m.

Creta
În perioada 7-19 august 
2011 a avut loc expediþia 
internaþionalã din Creta: 
Lefka Ori 2011. Scopul aces-
teia a fost „Sistematizarea 
speologicã a masivului Lefka 
Ori”, proiect coordonat de 
Kostas Adamopoulos, clubul 
speologic Selas din Atena, 
început în 2003. Au fost 27 
de participanþi din Grecia (9) 
Franþa (4), Italia (5), Noua 
Zeelandã (1) ºi România (8), 
care pe parcursul expediþiei 
au descoperit 53 de noi peºteri 

ce însumeazã 700 m de galerii 
cartate. Cea mai importantã 
descoperire a fost peºtera 
Triploftaki de -135 m. În 
peºtera Sternes (-430 m) s-a 
fãcut o progresie de 4 m pe 
diaclaza finalã prin derocare.

S-a reuºit astfel, depãºirea 
cifrei de 1000 de peºteri des-
coperite în acest masiv.

Georgia / Abhazia 
Pavel Rud’ko din Krasnoyarsk 
(Rusia, Siberia), a anunþat 
succesul recent al expediþiei 
speologilor din Krasnoyarsk 
în Peºtera Sarma, Masivul 
Arabika, Caucazul de Vest.
Peºtera, exploratã de speologi 
din Krasnoyarsk ºi Irkutsk, 

este acum cu aproape 200 m 
mai profundã, denivelarea 
actualã fiind de -1760 m, de-
venind astfel a doua cea mai 
adâncã peºterã din lume.

Expediþia condusã de Pavel 
Rud’ko s-a desfãºurat între 
01.09-07.11.2011. Adân cimea 
de -1760 m a fost atinsã pe ra-
mura principalã dupã forþarea 
unui meandru. Multe alte pasa-
je laterale au fost explorate ºi 
în alte zone ale peºterii. În tim-
pul explorãrilor au fost fãcute 
mãsurãtori de temperaturã ºi 
au fost ridicate mostre spele-
obiologice ºi microbiologice.

Cu noua sa denivelare, Peºtera 
Sarma a depãºit Sistemul 
I l l j u z i a - M e z h o n n o g o -

ªtiri externeªtiri externe
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Snezhnaya de -1753 m, situat 
în Masivul Bzybsky din apro-
piere, devenind astfel a doua 
peºtera cea mai profundã din 
lume, dupã Krubera (Voronja) 
cu ai sãi -2191 m, situatã în 
aceeaºi masiv. Caucazul de 
Vest gãzduieºte astfel pri-
mele trei peºteri ale lumii ca 
denivelare.

Krubera
O echipã de 5 speologi ukrai-
nieni condusi de Iuri Kaszan 
au cont inuat  explorarea 
pe galeria lateralã numitã 
Nekujbzshevskaza. Aceastã 
galerie se ramificã la cota 
-250 m ºi se dezvoltã în 
direcþia opusã axului princi-
pal. În 2009 o echipã a atins 
cota de -1557 m pânã la un 
sifon. În acest an ei au reuºit 
sã treacã acest obstacol de 
numai 2 m ºi au coborât pânã 
la cota -1697 m. S-au oprit 
la un sifon mult mai strâmt 
(îngust). Noi galerii au fost 
explorate în zona -1300 m cu 
un total de 300 m dezvoltare. 

În acest moment sistemul 
are o dezvoltare ce a depãºit 
16 km cu o denivelare ne-
schimbatã de -2191 m.

Un nou -1000 în Abhazia
O echipã de speologi ruºi au 
profitat de condiþiile hibernale 
pentru a continua explorãrile 
în avenul Moskovskaya din 
Masivul Araica. Dupã un 
marº de apropiere extenuant 
de mai multe ore a fost nece-
sar o jumãtate de zi de sãpat 
în stratul de 6 m de zãpadã. 
Bivuacul a fost stabilit la cota 
-600 m. Dupã ce au ocolit o 
fisurã strâmtã (vechiul termi-
nus de la -980 m), au desco-
perit încã 400 m de galerie cu 
o denivelare de 155 m. Acest 
aven are acum o denivelare de 
-1125 m ºi continuã.

Vietnam
În cursul unei expediþii în 
jungla din Hang Son Dong 
din Vietnam, o echipã de spe-
ologi englezi însoþiþi de mem-
bri ai universitãþii de ºtiinþã 
din Hanoi au descoperit cea 

mai mare galerie de peºterã 
cunoscutã pânã în prezent. 
Dupã cartare galeria are peste 
150 m lãþime ºi o înãlþime 
de peste 200 m. Aceste va-
lori sunt de 2 ori mai mari 
decât cele din peºtera Mulu 
Range din Borneo. Peºtera 
este situatã în Parcul Naþional 
Phong Nha-Ke Bang ºi are 
o dezvoltare la ora actualã 
de 6 km. Intrarea cunoscutã 
de localnici din 1991 este 
strãbãtutã de un râu subteran 
înainte ca acesta sã intre în 
maiestuoasa galerie. Un pere-
te de calcit de 45 m înãlþime, 
terminusul actual, rãmâne de 
escaladat pentru a continua 
explorarea.

Papua Noua Guinee
Expediþia „Vuvu 2010” la 
final
În perioada februarie-mar-
tie 2010 s-a desfãºurat în 
Masivul Nakanai, Insula 
Noua Britanie, Papua Noua 
Guinee, Expediþia „Vuvu 
2010”. Echipa a fost formatã 
din speologi specializaþi în: 
scufundare, escaladã, topo-
grafie, geologie, fotogra-
fie etc. Rezulatele au fost 
deosebite: joncþiunea între 
peºterile LikLik ºi BikBik 
Vuvu. Sistemul carstic nou 
creat a fost denumit Wowo 
ºi are în acest moment o dez-
voltare de 14.186 m cu o de-
nivelare de -539 m, devenind 
a doua peºterã ca dezvoltare 
din Noua Britanie ºi a doua ca 
denivelare din Papua. Bilanþul 
total al expediþiei ne aratã un 

total de peste 16 km de galerii 
explorate în 16 noi peºteri.

Urmeazã Wowo 2012.

Nepal
Chamje Khola 2011 - 
Expediþie naþionalã a 
Federaþiei Franceze de 
Speologie.
Scopul acestei expediþii a 
fost parcurgerea în premierã 
a canionului Chamje Khola, 
probabil cel mai mare ºi mai 
dificil canion cunoscut pânã 
în prezent. 

Câteva superlative ale acestei 
deosebite realizãri:

• 2  ani  de  pregãt i r i  cu 
alte expediþii  în zona 
respectivã ºi cu preparerea 
materialelor tehnice;

• 3 zile marºul de apropiere 
pânã la intrarea în canion 
la altitudinea de 3450 m 
(a implicat urcarea unui 
vârf de 4210 m acoperit 
complet cu zãpadã). S-au 
folosit tehnicile himalaie-
ne de altitudine cu porteri, 
tabere intermediare ºi acli-
matizare;

• 2000 m de canion deschiºi 
în premierã în acest an, 
restul a fost fãcut în 2005;

• debit între 180 ºi 200 l/s, 
temperatura apei 6°C;

• o singurã ieºire posibilã 
din canion echipatã la 2/3 
din canion situatã la altitu-
dinea de 2033 m;

• o denivelare totalã de 
2270m;

• parcurgerea canionului cu 
tehnici cât mai lejere: ama-

raje lejere, bivuac sumar, 
mâncare lzofilizatã etc.

21 de participanþi francezi ºi 
nepalezi care au contribuit 
la succesul acestei aventuri 
supreme.

Mexic
În data de 26 martie 2011 o 
echipã de scafandrii condusã 
de Steve Boagerts ºi Bil 
Phillips din Statele Unite a 
reuºit joncþionarea sisteme-
lor subacvatice Ox Bel Ha 
ºi Naranjal. Cu cei 216.450 
m lungime, cavitatea deþine 
din acel moment titlul de cea 
mai lungã peºterã inundatã 
din lume.

Italia
În urma unei tabere subterane 
cu participare internaþionalã: 
Ungaria, Italia, România 
(József Zih – „Z” Oradea) 
desfãºuratã în aceastã iarnã 
în Avenul Led Zeppelin din 
Monte Canin, Italia, s-a reuºit 
descoperirea a cca. 1500 m de 
noi galerii, atingându-se adân-
cimea de -1030 m. Explorãri 
în curs.

Thailanda
În luna februarie 2010 clubul 
speologic Shepton Mallet 
din Anglia a revenit în pro-
vincia Nan din nord-est-ul 
Thailandei, pentru a conti-
nua explorãrile în peºtera 
Tham Pha Phueng. Aceastã 
frumoasã pierdere are în 
acest moment o dezvolta-
re de 3,6 km ºi o denivela-
re de -367 m (cu un puþ de 
127 m), ceea ce reprezintã un 
record de denivelare pentru 
Thailanda.

Speleo-TV
În acest Turn Babel care este 
Europa, imaginea ºi speologia 
sunt douã limbi vorbite de toþi 
speologii europeni. Plecând 
de la acest fapt, Federaþia 
Europeanã de Speologie are 
plãderea de a anunþa crearea 
primului canal european de 
speologie: „Speleo-TV”.



SPEOMOND	•	15	•	2010-2011	 49

ªtiri externeªtiri externe

IN MEMORIAM
Sandu Bulgãr 
1941 - 2010

ªi pãsãrile înceteazã sã mai 
cânte… ªi fluturii înceteazã 
sã mai zboare… Pentru Sandu 
Bulgãr, colegul, fratele mai 
mare de la Clubul Alpin 
Român, de care ne leagã o 
prietenie atât de candidã, zbo-
rul s-a frânt prea curând! Un 
copil mare! Aºa era. Mereu cu 
un zâmbet curat, uºor ironic 
(viaþa i-a adus adus câteva 
„ironii” dureroase, de care 
pomenea acum cu detaºare, 
cu o oarecare melancolie 
rãnitã…), avea comporta-
mentul unui adolescent un 
pic fâstâcit, dar plin de spirit 
ºi de inteligenþã! Când îmi 
povestea despre peºteri, avene 
ºi izbucuri, aproape încetam 
sã mai respir, ca sã-l aud mai 
bine. Avea o sprintenealã cam 
nefireascã pentru cãrunþeala 
din barbã, tunsã întotdeauna 
soldãþeºte. Aºa era el – ca un 
ºcolar, cu „uniforma” trasã pe 
el un pic neglijent, dar curat 
ºi… regulamentar. Mergeai 
pe potecã ºi nici nu simþeai 
când trece vremea fiindcã 
te captiva cu ghiduºiile lui 
verbale. Dar mereu discuta 
despre lucruri mari! Am vor-
bit despre geologie ºi geogra-
fie (erau pasiunea sa!), dar 

ºi despre fizicã molecularã 
sau cuanticã ori astrono-
mie, geneticã, matematicã 
aplicatã… Doamne, câte mai 
citise omul ãsta! ªi tot ase-
meni copiilor nãstruºnici, îi 
plãcea sã se aventureze! Se 
aventura în coardã cu un fel 
de lehamite, ca un jder obosit 
care se retrage la culcare… 
Þin minte cã nici nu-i pãsa 
cã nu are espadrile, cãþãra în 
bocanci, numai din plãcerea 
de a atinge stânca! În Peºtera 
Iedului, am mers de-a buºilea 
dupã el prin toate culoarele 
secundare ºi m-am aruncat 
în rapel, era o încântare sã-l 
aud povestind despre vechi-
mea stalagmitelor, despre 
gururi ºi draperii… Ce bucu-
rie! Am ieºit de acolo atât de 
muzguriþi! Copilului teribil 
din el nu-i pãsa câtuºi de puþin 
cã s-a umplut de noroi ºi pe 
faþã! Ne uitam unii la alþii ºi 
râdeam fericiþi! Îi plãcea sã 
fie printre prieteni, n-aveau 
importanþã vârsta, statutul 
social sau preferinþele. Tonic, 
dar rezervat, niciodatã nu-þi 
invada spaþiul vital. Avea 
un bun-simþ desãvârºit, care 
trebuie sã-l fi fãcut sã sufere 
mult, pentru cã nu prea ºtia sã 
cearã. ªtia cum sã ofere din ce 
avea. O fãcea din toatã inima! 

Ciudat! Am dat o cãutare pe 
Internet, sã vãd ce mai crede 
lumea despre întâmplãrile 
acestea tragice de pe munte 
din ultima vreme… Am vrut 
sã vãd ce se mai spune despre 
Sandu al nostru, cu nume 
atât de neaoº – în dicþionar, 
bulgãr e un cuvânt cu eti-
mologie necunoscutã, dar 
Sandu ne spunea cu o mândrie 
neostetativã cã el e armean, 
iar lucrul acesta se simþea din 
plin. Am tastat ºi… am gãsit 
ceva despre… colþari! E oare 
o farsã? Ce-ai pãþit, Sandule? 
Colþarii ãia pãcãtoºi n-au vrut 
sã te mai asculte? Sau a fost 
doar aºa, o ultimã ironie? Cea 

mai absurdã dintre toate! Pe 
Albiºoara, într-o nefastã zi de 
3 martie, colþarii i-au jucat lui 
Sandu cea mai tragicã farsã… 
Sau poate cã aºa a fost sã fie! 

ªi fluturii înceteazã sã mai 
zboare! Nu-i aºa, Sandu? 
Sau e doar un zbor un pic 
altfel, cãtre culmi mult mai 
înalte, acolo unde nu mai 
este ironie, nici întristare… 
Domnul sã-l odihneascã în 
pace! Prieteni, suntem mai 
sãraci sufleteºte… Sau doar 
ne simþim aºa pentru cã a 
mai trecut o iarnã ºi ne-a mai 
pãrãsit un prieten drag?

Camelia MANEA

Proiectul, bazat pe site-uri 
Web-TV profesionale va per-
mite în mod gratuit speologilor 
europeni de a difuza, schimba 
ºi urmãri pe un canal speologic 
de înaltã calitate, imaginile, 
filmele ºi proiecþiile lor.

Pentru a realiza acest pro-
iect, Adunarea Generalã a 
hotãrât crearea unui grup de 
lucru. Echipa Speleo-TV va 
fi însãrcinatã cu:
• identificarea celor mai 

adecvate site-uri Web-TV;
• redactarea cartei grafice 

Speleo-TV;
• crearea unei arhitecturi 

multilingve intuitive;

• programarea paginilor 
web-TV;

• crearea normelor de admi-
tere a clipurilor video;

• informarea speologilor 
europeni într-un mod „di-
namic”;

• gestionarea imaginilor 
trimise;

• încarca online a imagini-
lor într-un mod estetic ºi 
prietenos;

• organizarea de eveni-
mente precum Festivalul 
EuroSpeleo Image’In;

• motivarea speologilor 
cu renume de a-ºi trimite 
filmele;

• administrarea schimbului 
de informaþii;

Grupul de lucru Speleo-TV 
va fi coordonat de un comisie 
prin intermediul unui mailing-
list în limba englezã.

Cei ce doresc sã facã parte din 
echipã sunt rugaþi sã trimitã 
la speleo-tv@eurospeleo.org:
• datele complete (nume, 

adresã, telefon);
• responsabilitãþile pe care 

le-ar putea prelua;
• sugestii.

Aceeaºi adresã se va folosi 
ºi pentru informaþii supli-
mentare.

Informaþii primite de la:

 Alexander KLIMCHOUK
 Oana CHACHULA
 Tudor MARIN
 Aurel PERªOIU
 Paul DAMM
 József ZIH
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Dumitru Iºtvan 
1947 - 2011

Încã de copil a primit din 
familie o educaþie aleasã, 
cu aplecare spre lecturã ºi 
frumos. Tot de atunci i se 
trãgea ºi dragostea pentru 
drumeþiile prin naturã, cu 
predilecþie spre inedit ºi mi-
raculos, spre tainele lumii. De 
la preocupãrile din copilãrie, 
duse mânã-n mânã cu lectu-
rile profunde, nu a fost cale 
lungã pânã sã devinã un lider 
în Maramureº în ce priveºte 
orientarea sportivã, speologia, 
mineritul ºi geologia. De la 
prima întâlnire cu el îþi dãdeai 

seama cã este un erudit, o 
enciclopedie vie. Împãrtãºea 
celor din apropierea lui cu 
multã generozitate din vaste-
le sale acumulãri. Era o fire 
blajinã, un interlocutor de o 
inteligenþã sclipitoare ºi de un 
umor caracteristic, în compa-
nia cãruia ai fi tot dorit sã fii. 

Miticã Iºtvan s-a nãscut în 
03.10.1947, în satul Movila 
Ruptã, judeþul Botoºani. A 
absolvit Institutul de Petrol, 
Gaze ºi Geologie Bucureºti, 
Facul ta tea  de  Geologie 
Tehnicã, în anul 1970. A 
lucrat ca geolog la IPEG 
Maramureº timp de 36 de ani, 

începând cu anul 1971, iar 
din anul 2007 la Cuarþ Grup. 
A ocupat pe rând poziþiile 
de inginer geofizician, ge-
olog, ºef Serviciu Geologic 
apoi Geolog ºef. A îmbinat 
toatã viaþa meseria cu pasi-
unea, reuºind sã aducã valo-
roase rezultate portofoliului 
cunoaºterii. 

„Dicþionarul geologilor care 
au lucrat în zona Baia Mare ºi 
ariile adiacente” consemneazã 
valoroasa sa activitate profe-
sionalã. Miticã Iºtvan a avut 
dealtfel ºi o bogatã activitate 
publicisticã, urmãrind crezul 
conform cãruia nu este des-

tul sã explorezi ºi sã faci o 
hartã a celor explorate, fina-
litatea muncii fiind neapãrat 
prezentarea ºi publicarea 
rezultatelor. Iar acest crez 
a fost transmis colaborato-
rilor ºi colegilor lui de club. 
Este autor ºi coautor la 36 
rapoarte geologice, 25 pro-
iecte de cercetare geologicã, 
30 de comunicãri ºtiinþifice 
de geologie, autor a 21 lucrãri 
ºtiinþifice de speologie pu-
blicate în România, autor 
ºi coautor de hãrþi turisti-
ce ºi de ghiduri turistice în 
Maramureº: Munþii Gutâi, 
zona Borºa-Viºeu, Valea 

Marinaº Bãicoanã - NEX 
1956-2010

Un speolog care tot timpul 
a fost dornic sã cunoascã, sã 
înveþe ºi sã înþãleagã ce se 
întamplã în naturã.

A fost pasionat de pseudo-
carst, paleontologie, arhe-
ologie ºi toate astea au fost 
cãutate ºi în peºteri. Tot tim-
pul era în cãutare de rãdãcini, 
crengi, pietre, cu forme ciu-
date ºi cu care a reuºit sã facã 
obiecte de artã.

Aventura speologicã a lui 
Nex începe în 1977, odatã cu 
întoarcerea din armatã, când 
îmreunã cu un grup de prie-
teni încep exploarãrile în M. 
Poiana Ruscã. În acel an aflã 
cã în Hunedoara tocmai s-a 
format un club de speologie 
cu numele de Proteus. În anul 
1979, dupã ce se întâlnesc cu 
cei de la Proteus, hotarãsc sã 
se uneascã sub acelaºi nume.

Tot în acel an, dupã plecarea 
lui Tãmaº Iosif, Nex este ales 
preºedintele clubului, funcþie 
pe care a avut-o pânã la fina-
lul vieþii.

În toþi aceºti ani de speologie, 
a reuºit sã motiveze membri 
clubului, sã se perfecþioneze 
alãturi de ei, sã pastreze uni-

tatea ºi prietenia în club.

A fãcut  importante des-
coperi  în Munþi i  Poiana 
Ruscã, Metaliferi, ªureanu, 
Cãpãþânei, Trascãu, Rodnei. 

Câteva din marile lui realizãri:
P.  din  Valea Stâni i  (M. 
ªureanu) – descoperitã de 
Nex în 6 iulie 1983, este 
reprezentativã prin bogaþia ºi 
frumuseþea speleotemelor, dar 
ºi prin formele de eroziune ºi 
coroziune.

P. de la Buituri (Pseudocarst 
– Dealurile Hunedoarei) – 
peºtera este cantonatã în de-
pozitele badeniene, chiar în 
renumitul punct fosilifer, unde 
se gãsesc cele mai bine conser-
vate moluºte din Europa. Tot 
de aici a reuºit sã adune proba-
bil una din cele mai importante 
colecþii de moluºte din þarã, 
cãteva zeci de exemplare.

Sistemul de cavitãþi de la Râpa 
Roºie (Pseudocart – Sebeº - 
Alba) – peºterile sunt dezvol-
tate într-un strat de argilã cu 
intercalaþii de pietriºuri. Cea 
mai lungã peºterã are 25 m 
lungime ºi 4,5 m denivelare.

Peºtera Gura Apei (Pseudo-
carst – M. Retezat) – dezvol-
tatã în ºisturi cristaline, peº terã 
cu un curs important de apã.

Peºterile de la Nandru ºi 
Peº terile de la Ceriºor (M. 
Poiana Ruscã) – peºteri de 
mici dimensiuni, dar care prin 
sãpãturile arheologice au deve-
nit deosebit de importante prin 
bogãþia ºi diversitatea materia-
lelor din perioada primitivã ºi 
pânã în epoca fierului.

A fost iniþiatorului Cupei 
Proteus, care pânã acum a 
avut 26 de ediþii, fiind cea 
mai complexã competiþie 
speologicã din þarã, testând 
atât cunoºtiinþele TSA cât ºi 
cele de carstologie.

Stagiul Naþional de Speo-
Arheologie, a fost o altã idee 

de-a lui, care s-a materializat 
în trei ediþii, fiind se pare 
primul stagiu european de 
acest profil.

Multe s-ar mai putea spune 
despre Nex, dar cuvintele nui 
pot descrie tot, el va rãmâne 
în amintirea celor care l-au 
cunoscut, prin simplitate, 
modestie, umor ºi pasiunea 
pentru speologie.

Istoria Clubului Proteus 
Hunedoara a fost legatã de 
viaþa lui, acum din pãcate 
trebuie sã mergem înainte 
fãrã el, dar ºtim cã va fi acolo 
lângã noi ºi va vedea ce noi 
descoperiri am mai fãcut.
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Vaserului ºi multe altele. 

Aventurile speologice le-a 
început din copilãrie, ca 
mulþi dintre noi, însã speo-
logia „serioasã” a început-o, 
dupã chiar spusele lui, „…în 
21.11.1976, când un grup din 
Clubul de Turism Montana 
din Baia Mare (înfiinþat 
în anul 1974),  a fãcut o 
banalã turã duminicalã, dar 
prima în carst. Autobuzul 
de Mesteacãn (cu progra-
mul neschimbat de 20 de 
ani) i-a debarcat pe cei 4 
participanþi (Czibulak Stefan 
- preºedintele clubului, Iºtvan 
Dumitru -  conducãtorul 
secþiei de orientare turisticã, 
Zachan Alexandru ºi Potra 
Andrei) în crucea drumurilor 
din Mesteacãn, de unde gru-
pul coboarã la Peºtera Ciungi 
[…] ªedinþa desfãºuratã în 
aºteptarea autobuzului la-
Popasu l  Mes teacãn ,  cu 
plãcintã creaþã ºi bere, a 
hotãrât: carstul este o «ches-
tie» atractivã ºi pasionantã, 
ce meritã sã devinã obiect 
de cercetare pentru Clubul 
Montana.” 

Acesta a fost de fapt momen-
tul înfiinþãrii secþiei de spe-
ologie a Montanei, cãreia 
i-a fost fondator ºi mai apoi 
preºedinte timp de mai bine 
de 30 de ani. Cu acest club a 
descoperit, explorat ºi cartat 
peste 200 de peºteri, date-
le lor fiind acum la cadas-
trul Institutului de Speologie 
„ E m i l  R a c o v i þ ã ” .  N e a 
Miticã a fost întemeietorul 
activitãþii speologice pentru 
noi, cei din nord-vestul þãrii, 
cu activitate desfãºuratã în 
judeþele Maramureº, Sãlaj, 
Bistriþa-Nãsãud ºi Satu Mare. 
Excelent organizator de ture, 
sub îndrumarea lui speologii 
clubului Montana au explorat, 
cartat ºi sistematizat în special 
„marea dragoste” – peºterile 
din Podiºul Someºan – deve-
nite obsesie, cãrora le-au de-
dicat zile, sãptãmâni, vacanþe 
ºi chiar ºi cântecele lor. Fie 
ele lucrãri publicate în revis-
tele de speologie, simple ra-

poarte de turã sau uneori chiar 
e-mail-uri adresate nouã, scri-
erile lui Miticã îmbinau datele 
„tehnice” geologice cu cele 
speologice sau mineralogi-
ce… ºi le „presãrau” cu umo-
rul lui caracteristic:

„Vom reven i .  Urmeazã 
tradiþionalul concert în luncã 
susþinut de chitara lui Nucu ºi 
grupul vocal Speo-Montana, 
cu lieduri speo, apoi scoate-
rea materialelor de la sifonul 
2, […] extragerea dintr-un bi-
don cu apã a aparaturii foto, 
avînd interesante eºantioane 
de argilã între lentile ºi mos-
tre originale de apã din sifon 
în casetele dia, rezultatele 
ºtiinþifice depãºind astfel cu 
mult pe cele artistice progra-
mate, spre bucuria proprieta-
rilor sculelor.”

Sub îndrumarea lui, peºterile 
din bazinele tradiþionale: 
4001 ,  4002 ,  4003 ,  s -au 
înmulþit an de an, cu ajutorul 
cunoºtinþelor lui am desco-
perit peºteri în zone absolut 
netradiþionale pentru speo-
logi, cum ar fi Munþii Gutâi 
sau Munþii Maramureºului, 
în roci vulcanice… în con-
glomerate… în gresii… în 
gheaþã… în ce-o fi, uneori 
chiar ºi în calcare sau în gip-
suri… N-or fi ele niciodatã 
recorduri speologice, dar cea 
mai frumoasã peºterã este 
întotdeauna cea pe care ai 
descoperit-o azi. „Beneficiem 
de o rezidenþã într-o arie cu 
carst limitat (vorba lui Ioji, 
„mamã, de ce nu m-ai facut 
moþ sau francez”), dar în 
care am reuºit sã creãm o 
continuitate de activitate, 
datoratã celor cinci generaþii 
ale Montanei”, scria el mo-
dest, dar generaþiile astea, 
cinci sau câte or mai fi fost 
pânã acum, datoreazã ex-
trem de mult prezenþei lui 
discrete ºi muncii lui efici-
ente. În paralel cu activitatea 
geologicã, cu turele speo ºi 
cu drumeþiile, Miticã Iºtvan 
a început sã cerceteze minele 
vechi din Baia Mare, Baia 
Sprie, Borºa… o ocupaþie 

care îmbina cunoºtinþele lui 
vaste de geologie cu arhe-
ologia. A condus lucrãri de 
identificare, explorare ºi cer-
cetare a minelor medievale 
sãpate manual, fiind la noi 
unul dintre promotorii stu-
diului cavitãþilor artificiale. 
A fost coordonator al mai 
multor proiecte ale clubului, 
a participat la marcarea ºi 
amenajarea rezervaþiilor din 
judeþul Maramureº, a partici-
pat la proiecte de valorificare 
a patrimoniului turistic local. 
A fost membru în Consiliul 
ªtiinþific al Parcului Natural 
Munþii Maramureºului ºi 
în Consiliul Consultativ al 
Parcului Naþional Munþii 
Rodnei,  este membru de 
onoare al Federaþiei Române 
de Speologie…

Toate aceste enumerãri rupte 
din întreg rãmân doar palide 
date de ordin statistic, fãrã a 
vorbi un pic de Omul Miticã. 
În permanenþã remarcam la 
Miticã o simbiozã a laturii lui 
profesionale cu cea socialã, 
umanã. Într-un mod atât de 
firesc… Dacã cu profesiona-
lismul lui proverbial transcen-
dea anumite realitãþi fizice, 
fineþea gîndirii, discreþia ºi 
dãruirea de sine au consti-
tuit modul de relaþionare cu 
semenii. De multe ori du-
blate de o condescendenþã ºi 

omniprezentã jovialitate. Un 
astfel de om rar îþi este dat 
sã întâlneºti. Avea harul de 
a cãlãuzi destine. Un mare 
prieten.

Nu demult, mai precis acum 
trei ani, Nea Miticã, într-
un in memoriam dedicat lui 
Neluþu Tãmaº, trecut la cele 
veºnice, scria: ,,Prietenul 
nostru s-a mutat definitiv în 
lumea subpãmântului, unde 
exploreazã lumea de dincolo. 
Deºi junghiul e mare în spa-
te, n-avem ce face, pânã la 
urmã mai devreme sau mai 
târziu, îi vom povesti ce a 
mai fãcut Montana”. Cu re-
gret, prematur ºi neverosimil 
suntem forþaþi sã constatãm 
cã destinul a fãcut ca tocmai 
dumnealui sã fie acel mesa-
ger, ca sfârºitul sã îl ajungã în 
munþii pe care i-a iubit atât de 
mult. „O încheiere optimistã 
ar suna ca refrenul unui iubit 
cântec al nostru, „vom conti-
nua”. Vom continua atât timp 
cât noile generaþii vor conti-
nua sã aparã la timp pentru a 
prelua experienþa celor 35 de 
ani de explorare.”

Dumnezeu sã aibã grijã de 
sufletul tãu generos Miticã, 
te vom purta mereu în inimile 
noastre.

Colegii de la SpeoMONTANA  
Baia Mare
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Munþii Pãdurea Craiului
Bazinul Vãii Groºilor - 
Secãtura Brãtcanilor
Unul dintre obiectivele explo-
rative principale ale speolo-
gilor de la Cristal Oradea în 
anul 2010, Avenul Paºcalãu 
a fost teatrul mai multor ture, 
în special de decolmatare ºi 
derocare. În urma acestor, 
terminusul a fost „împins îna-
inte” de trei ori în ultimul an. 
Din pãcate, distanþele câºtigate 
nu sunt remarcabile, progresul 
se face greu ºi necesitã multã 
muncã, datoritã dimensiunilor 
restrictive ale galeriei. Cota 
atinsã pânã în prezent e la cca. 
-160 m. În paralel se lucreazã 
ºi la ridicarea topograficã a 
cavitãþii, împreunã cu Tudor 
Tãmaº (Montana Baia Mare), 
iar aceasta este o altã provo-
care datoritã aspectului haotic 
a prãbuºirilor care încep la 
cota -30.

Bazinul Vaii Sohodol
Dupã o pauzã de 3 ani, Cristal 
Oradea a reluat lucrãrile în 
Ponorul Jurcanilor. Mai multe 
ture de decolmatare, echipare 
ºi derocare au fost necesare 
doar pentru a facilita parcur-
gerea peºterii pânã la actualul 
terminus, la cota de aproxi-
mativ -60. De asemenea, s-a 
realizat ºi cartarea peºterii, în 
proportie de 90%.

În prezent se depun eforturi 
pentru depãºirea, în final, a 
unei zone meandrate, îngus-
te ºi incomode, dar care se 
lãrgeºte vizibil dupã cca. 2 m.

Bazinul Gãlãºeni - Birtin
În luna octombrie 2010, Cristal 
Oradea deruleazã o turã de 
iniþiere în Peºtera Bãtrânului. 
Observând cã nivelul apelor 
este extrem de scãzut, o echipã 
condusã de Adi Kondacs 
forþeazã terminusul aval de pe 
activ, prin decolmatare în stra-
tul de prundiº. Dupã depãºirea 
unui sifon deschis, aceºtia 

reuºesc sã înainteze mai bine 
de 20 m, pe o galerie tip lami-
nor, cu laþimi de pânã la 3 m, 
dar de înãlþime modestã (sub 
1 m). Înainte sã se retragã, 
speologii observã cã galeria 
continuã în acelaºi mod, cel 
puþin încã 10 m.

Calcarele tortoniene de la 
Tãºad
Dorin Lazãr (Cristal Oradea) 
ºi Lucian Buºu (FV Bucureºti) 
au efectuat mai multe ieºiri în 
zonã, în urma cãrora au obþinut 
unele rezultate: 
La semnalarea colegilor 
de la Asociaþia Nymphaea, 
descoperã ºi  exploreazã 
Peºtera Surpatã, o micã peºterã 
dezvoltatã în brecie calcaroasã.

Dupã mai multe tatonãri 
reuºesc sã redescopere, în 
urma unor decolmatãri, Peºtera 
de la Blidari (sau Peºtera 
Tâlharilor) ºi sã identifice pe 
teren enigmaticele peºteri de 
la Cetãþeaua. Lucrãrile în zonã 
continuã.

Bazinul Roºia
Pe timpul iernii, eforturile ex-
plorative ale Clubului Cristal 
s-au concentrat pe unele cavi-
tãþi din mina Albioara (galeria 
157).

Astfel, în peºtera Vãlãu 2 
(exploratã în anii ’80 de CSER 
Bucureºti sub conducerea lui 
Viorel Lascu) s-au revãzut 
anumite pasaje, nefinalizate 
anterior. Drept urmare, în trei 
puncte s-au reuºit treceri spre 
galerii noi, lungimea acestora 
însumând deocamdatã câþiva 
zeci de metri. Notabilã este 
descoperirea unui horn larg, 
cu o înãlþime de peste 20 m, 
de unde se alimenteazã cu apã 
unul din activele secundare a 
peºterii. Explorãrile nu sunt 
încã finalizate.

În aceeaºi galerie de minã se 
gãsea Fisura, o deschidere 
îngustã care avea un curent 
slab de aer ºi un ecou ce trãda 

un puþ larg. Deºi mai multã 
lume a încercat sã lãrgeascã 
gaura, roca compactã le-a 
rezistat. Dupã câteva ture 
susþinute de derocare, spe-
ologii de la Cristal au reuºit 
sã pãtrundã într-un puþ larg, 
adânc de cca. 20 m, situat 
la o intersecþie de diaclaze. 
Din pãcate, acele diaclaze 
s-au dovedit impenetrabile 
dupã doar câþiva metri, singura 
eventualitate de continuare 
fiind reprezentatã de o micã 
deschidere (pe unde vine de 
altfel ºi curentul de aer) situatã 
într-un loc foarte îngust ºi ar-
gilos, unde este o provocare ºi 
sã stai în picioare, cu atât mai 
mult sã ºi lucrezi ceva.

În acelaºi bazin, dar mai cãtre 
Rãcaº, se aflã dealul Stâlpului, 
unde câteodatã mai rãtãcim în 
cãutarea unor peºteri legen-
dare. În timpul unei astfel de 
plimbãri primãvãratice prin 
pãdure, împreunã cu Tudor 
Tãmaº (Montana Baia Mare), 
acesta descoperã în buza unei 
doline o fisurã de unde se 
fãcea simþit un curent impor-
tant de aer. La început am 
considerat cã am identificat 
Avenul cu Rãsuflãtoare, ex-
plorat de CSER Cluj în anii 
’80 ºi care ar trebui sã se afle 
în acea zonã.

Revenind dupã o lunã pentru a 
dezgropa intrarea în aven, am 
constatat cã avem de-a face 
de fapt cu o premierã. Astfel, 
dupã sãpatul unei „fântâni” de 
circa 2 m ºi „ciocãnirea” unor 
protuberanþe stâncoase, D. 
Pitic reuºeºte sã pãtrundã într-
un puþ îngust, adânc de cca. 
16 m. Jos, golul începe sã fie 
mai spaþios, dar deocamdatã 
pentru a continua trebuie între-
prinse noi acþiuni de derocare.

În ziua în care am reuºit sã 
pãtrundem în aceastã peº-
terã, am auzit de dispariþia 
fulgerãtoare a lui Dumitru 
Iºtvan. În semn de respect 

pentru acest senior al speolo-
giei româneºti, ne-am hotãrât 
sã denumim nou descoperitul 
aven Miticã Iºtvan.

Bazinul Vãii Lazuri
O echipã a C.S. „Z” condusã 
de Zsolt Polacsek a continuat 
acþiunile de explorare ºi carta-
re în Peºtera Craiului. Au fost 
abordate numeroase puncte 
de lucru din zona finalã, cu 
scopul înaintãrii spre Peºtera 
cu Ferigi (Ponorul Runcºor), 
respectiv sistemul paralel re-
prezentat prin Peºtera Caprei. 
Au fost descoperiþi peste 1 km 
de noi galerii, dezvoltarea 
peºterii depãºind astfel 6 km. 
Lucrãrile continuã.

Zona ªuncuiuº
O echipã mixtã „Z” Oradea 
-  CSA Cluj ,  coordonatã 
de Matyi Vremir, a reluat 
explorãrile în P. din Valea 
ªesii (204 m dezvoltare). În 
urma unor decolmatãri s-a 
reuºit o avansare de cca 30 m. 
Remarcabil este faptul cã la 
început galeria se îndreaptã 
înspre torentul din apropie-
re, dupã care coteºte brusc 
spre interiorul masivului. 
Curentul de aer este cald, chiar 
ºi în condiþiile în care la ex-
terior sunt sub -10°C, fapt ce 
dovedeºte cã provine dintr-o 
reþea subteranã vastã. În cazul 
de faþã Peºtera Vântului.

Munþii Bihor
În data de 21.06. 2010, Iancu 
Orãºeanu ºi Paul Erik Damm 
au efectuat o marcare cu flu-
oresceinã la intrarea în P. de la 
Iezere, situatã în platoul omo-
nim, la limita dintre 3 bazine 
hidrografice: Gârda Seacã, 
Cobliº-Ponoraº (ambele fiind 
tributare Arieºului Mare) ºi 
Criºul Negru prin Izbucul 
Galbenei. 

Cavitatea situatã la la 1230 m 
altitudine, este un ponor tem-
porar, de aproape 1 km dez-
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În paralel au fost efectua-
te decolmatãri în Ponorul 
Renghii ºi Av. V30, atin-
gându-se adâncimi de 3, re-
spectiv 7 m. Lucrãrile au 
avut ca scop interceptarea 
segmentului amonte al Râului 
Renghii din cadrul Sistemului 
Vãrãºoaia.

Au fost continuate mãsu-
rãtorile geofizice dedicate 
detectãrii unor goluri sub-
terane în zona Vãrãºoaia - 
Sud, interpretarea rezulta-
telor obþinute fiind în curs. 
Concomitent a fost colorat 
cu fluoresceinã Ponorul din 
Dosul Rãchiþii, probele recol-
tate în Valea Cetãþilor fiind 
înaintate spre analizã.

În bazinul Vãii Cãlineasa au 
fost începute prospecþiunile în 
zona Pârâul Roºu, unde a fost 
descoperitã o cavitate de tip 
„prea-plin” cu un important 
curent de aer.

Acþiunea a fost monitorizatã 
de cãtre serviciul de pazã al 
Administraþiei PNA.

PADIª - VãRãªoAIA 2010
În perioada 01-10.08.2010 a 
fost organizatã cea de-a 25-a 
ediþie a Taberei Inter na þionale 
de Speologie „Vãrãºoaia”. 
La acþiune au participat un 
numãr de circa 40 de persoane 
de la cluburile de speolo-
gie: „Z”, „Cristal” Oradea, 
„Politehnica” Cluj, „Czaran 
Gyula” Tinca, „Silex” Braºov, 
Asociaþia Hidrogeologilor 
din România, BF al FRS, 
Formaþiunea Salvamont-
Salvaspeo Bihor, MKBT 
Ungaria.

Acþiunea a avut ca scop 
continuarea investigaþiilor 
multidisciplinare dedicate 
cunoaºterii sistemului hi-
drocarstic Vãrãºoaia - Boga. 
Cercetãrile au fost axate asu-
pra peºterilor V5 ºi R2. Cu 
aceastã ocazie au fost des-
coperite peste 1,5 km de noi 
galerii, situate cu precãdere 
în zona Ponorul Renghii - 
ªesul Padiº, care contureazã 
limitele sud-estice ale reþelei 
precum ºi relaþiile morfoge-
netice cu sistemele limitrofe.

voltare ºi 100 m denivelare, 
a cãrui colorare a eºuat timp 
de 3 ani la rând, datoritã lip-
sei unui debit minim de apã 
necesar acestei operaþiuni. 
Perioada deosebit de bogatã 
în precipitaþii din a doua 
jumãtate a lunii iunie a anului 
2010, a permis însã lansarea 
trasorului. Au fost instalaþi 
fluocaptori la la Izbucul 
Galbenei ºi Valea Cobliºului, 
de la Izbucul Tãuz fiind prele-
vate probe de apã de 2 ori pe 
zi timp de 10 zile.

Trasorul a fost decelat vizu-
al în Izbucul Hoanca Morii 
(Valea Ponoraº) la 2 zile dupã 
lansare, de cãtre organele sil-
vice locale. 

Distanþa aerianã dintre P. de 
la Iezere ºi Izb. din Hoanca 
Morii este de 1600 m, dispuºi 
pe o diferenþã de nivel de 
220 m.

Vãrãºoaia-Boga
Vãrãºoaia team a continu-
at explorãrile în sistemul 
Vãrãºoaia-Boga. Acþiunile au 
fost îndreptate cu precãdere 
spre zonele îndepãrtate ale 
reþelei, în cadrul mai multor 
tabere subterane, destinate 
inclusiv ridicãrilor topografice 
ºi documentãrii fotografice. 
Au fost descoperite mai multe 
sute de metri de noi galerii, 
fiind lãmurite de asemenea o 
serie de probleme de morfolo-
gie carsticã. Explorãrile sunt 
îngreunate însã de distanþele 
mari necesare atingerii punc-
telor de lucru (adesea 2 zile) ºi 
a problemelor de logisticã care 
rezultã din acest motiv.

Zona Valea Rea - Cârligaþi
O echipã a C.S. „Z” formatã 
din J. Zih, Katalin Perényi, 
Sz. Szücs în urma unei decol-
matãri cu factor de risc deose-
bit, a reuºit depãºirea „punctu-
lui de lucru” Armata Popularã 
Chinezã (P. din Valea Rea). 
Pasajul constând dintr-o acu-
mulare de bolovani, blocaþi 
într-un horn, a permis accesul 
la o galerie fosilã de 3×8 m 
care a condus la reintercepta-
rea vizualã a Râului de Nãmol 
2. Explorãrile au fost întrerup-

te din lipsa echipamentului 
TSA, necesar coborârii unui 
puþ de circa 15 m.

Zona Padiº - Vãrãºoaia
În urma Taberei Internaþionale 
„Vãrãºoaia - 2011”, cluburi-
le  „Z” Oradea ºi Politehnica 
Cluj au continuat cercetãrile 
în regiune. Au fost abordate 
urmãtoarele obiective:
- Peºtera din ªesul Padiº (R2), 
unde prin escaladrea unor 
hor nuri ºi diaclaze s-a reuºit 
conturarea unui nivel superior 
fosil fragmentat. Estimativ 
peºtera are o dezvoltare de 
peste 2500 m ºi o denivelare 
de 222 m;
- Avenul RX, ajunge la -7, 
porþiunea fiind integral decol-
matatã;
- Sistemul Vãrãºoaia, cu 
explorãri ºi cartãri în zona 
Sãlii Paul Matoº respectiv 
pe Râul Renghii. Se lucreazã 
pe suprapunerea hãrþii topo 
a planului peºterii cu datele 
geofizice.

S-au explorat cele 2 cavitãþi 
descoperite în timpul taberei 
de varã. În ciuda poziþionãrii 
lor avantajoase raportat la 
sistem, ele au dimensiuni re-
duse: Avenul din V. Budului 
( -18 m),  Peºtera  din  V. 
Budului (85/+36 m).

Gârda Seacã
În decembrie 2010 o echipã 
formatã din H. Mitrofan 
( S p e o  C o m p . P a r a g i n a ) 
J. Zih, Katalin Perényi, C. 
Pop, R. Pop, Sz. Szücs („Z” 
Oradea) ºi M. Vremir (Clubul 
Speologilor Nespeologi) a 
reluat explorãrile dupã o în-
trerupere de peste 20 de ani 
în P. din Pârâul Hodobanei. 
A fost vizat segmentul „aval” 
(Marele Canion al Vântului, 
Canionul Sclavilor) de unde se 
sperã identificarea unui pasaj 
spre drenul principal Coiba 
Mare - Izbucul Tãuz. 

Având în vedere timpul ex-
trem de lung scurs de la ultima 
parcurgere, acþiunea a fost 
consacratã reexplorãrii pa-
sajelor extrem de labirintice. 
Activitãþile vor continua tot în 
cadrul unor tabere interclub. 

Bazinul Sighiºtel
Clubur i le  de  Speologie 
Speodava ªtei, Speowest 
Arad ºi Zãrand Brad au re-
luat decolmarãrile în P. Cu 
Apã din Sodolul Tomeºtilor. 
Terminusul cavitãþii este un 
laminor, strãbãtut de un vio-
lent curent de aer. S-a înaintat 
circa 15 m, folosindu-se un li-
ghean ancorat la ambele cape-
te cu câte o cordelinã, tehnicã 
necesarã evacuãrii mai rapide 
a nisipului din podea.

Munþii Piatra Craiului
În perioada 22-26.09.2010 
s-a desfãºurat o primã tabãrã, 
„Tabãra Speologicã GRIND 
2010”, organizatã de A.S. 
Focul Viu sub patronajul 
Comisiei Explorãri-Expediþii 
a FRS. Scopul principal a fost 
reechiparea la standardele ac-
tuale de T.S.A. a cavitãþii pen-
tru a facilita accesul pe viitor 
la cota finalã actualã (- 541 m) 

în vederea începerii operaþiunii 
de decolmatare. Cavitatea are, 
în opinia noastrã, potenþial 
uriaº, altitudinea intrãrii fiind 
de 2020 m. 

Tabãra Speologicã GRIND 
2010 a fost sprijinitã de Parcul 
Naþional Piatra Craiului, cãrora 
le adresãm calde mulþumiri.

La tabãrã au participat din 
pãcate foarte puþini speologi 
(de la Focul Viu ºi USAN 
Franþa) astfel cã deplasarea 
materialelor pânã la refugiul 
speologic a fost o adevaratã 
provocare. S-a început totuºi 
reechiparea avenului

Asociaþia Spelogicã Focul 
Viu va continua reechiparea 
cavitãþii ºi în anul 2012 unde 
aºteptãm deopotrivã speologi 
pentru subteran sau iubitori ai 
muntelui pentru suprafaþã. 

Imagini, filme, informaþii gã-
siþi pe blogul dedicat: http://
avenulgrind.blogspot.com.

ªtiri interneªtiri interne
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Munþii Cãlimani-Gurghiu
Ca rezultat al prospecþiilor 
speologice efectuate de Group 
Speo Exus din Tg. Mureº, 
(K. Moreh , I. Gergely . E. 
Gombos) în perioada 2010-
2011 numãrul cavitãþilor 
des  coperite în perimetrul 
Defileului Mureºului (Topliþa 
- Deda), dupã 20 de ani de 
explorãri a depãºit cifra de 200. 
Peºterile descoprite în zona sus 
amintitã – din punct de vedere 
al genezei lor – se încadreazã 
diferite tipuri de cavitãþi: peº-
teri de mulaj, de alterare, cu 
genezã mixtã (mulaj-alterare), 
de tracþiune gravitaþionalã, de 
prãbuºire de blocuri etc. Pe 
lângã cerce tãrile speologice 
din Defileul Mureºului, a fost 
reluatã explorarea bazinului 
hidrografic al vãii Gurghiului, 
începutã în anul 1995, prin 
prospectãri efectuate în zona 
cursului superior al Caºvei.

În vederea sistematizãrii zonei 
din punct de vedere speologic, 
au fost identificate ºi recartate 
peºterile descoperite de C.S. 
„Silex” Braºov în anul 1981 
din zona Blidireasa - Zimþi; 
respectiv, în urma unor ture de 
prospectãri au fost descoperite 
câteva cavitãþi noi.

Scufundãri
O echipã de scufundãtori din 
Ungaria în parteneriat cu speo-
logi din România, a efectuat re-
cent în Munþii Bihor ºi Pãdurea 
Craiului o turã de filmare. Ace-
eaºi echipã a participat înainte 
cu 2 sãptãmâni la o turã de 
recunoaºtere în aceste sifoane. 

În ambele izbucuri s-au scu-
fundat pânã la adâncimea de 

25-30 m, iar despre aceste 
scufundãri s-a realizat un film 
video, postat pe YouTube.

Izbucul Tãuz avea -85 m, dar 
de curând, Gyurka Zsolt a atins 
adâncimea de -91 m – nou 
record naþional – (detalii în 
numãrul viitor).

Munþii Vâlcan-Cãpãþânii
Peºtera Polovragi
Încã din 2006 speologii de la 
„Focul Viu” au cãutat constant 
galeriile „lipsã” din sectorul 
amonte al cavitãþii.

În noiembrie 2010 Radu 
Dumitru ºi Octavian Zloteanu 
locali zeazã „Sãliþa Moldoviþa” 
prin parcurgerea unui segment 
de galerie în totalitate sãpat 
de A.S. Hades în anii ’90. 
Segmentul supus atenþiei se 
aflã în sectorul aval al cavitaþii, 
în imediata apropiere a puþului 
ce duce spre etajul inferior, 
activ. Se stabileºte continuarea 
decolmatãrii galeriei scunde 
ce mergea pe direcþia NE. În 
paralel se hotãrãºte ºi esca-
lada hornului, aflat în ime-
diata apropiere a micii sãli, 
horn denumit „Hades” din 
respect pentru primii explora-
tori. Astfel au fost demarate o 
serie de ture dedicate exclusiv 
celor douã obiective. Rezultate 
nu s-au mai lãsat aºteptate 
precum în sectorul amonte. 
Hornul este escaladat în douã 
ture de echipa Radu - Bebe 
Ciubotãrescu ºi Radu - Octav. 
Hornul este întretãiat de o ga-
lerie orizontalã ce debuºeazã 
într-un puþ ce se terminã im-
penetrabil dupã 10 m. 

Concomitent, echipa de dezo-
bstrucþie compusã din C. Ioþa, 
D. ªerban, E. Lupu, O. Mihu, 

M. Dvorac, L. Costea, trece 
de dopul de argilã (sãpã tura 
având 8 m lungime) ºi intrã 
înmãrmuritã într-o salã… „Sala 
Speranþelor”! Þinem în palmã 
perle de peºterã imaculate. 
Un splendid „râu de calcit” o 
traverseazã ºi se varsã într-un 
sorb în care din pãcate nu înca-
pe nici Mihai Dvorac, cel mai 
plãpând ºi tânãr explorator de 
la Focul Viu. 

Nu urmãm tot râul de calcit 
pentru a nu-l murdãri. Ne vom 
întoarce cu folie pentru a-l pro-
teja. ªi ne reîntoarcem dupã o 
sãptãmânã de nesomn, de vise. 
Deja ne vedeam explorând 
activul dincolo de sifoanele 6 ºi 
7 aflate la 20 m sub noua salã.

Sunt cãþãrate trei hornuri în 
salã, cãutãm fiecare colþ pen-
tru continuare ºi constatãm cã 
nu vom merge înainte decât 
continuând dezobstrucþia din 
locul de unde izvorãºte râul de 
calcit. Instalãm un punct cald 
permanent în care sãpãtorii 
sã se odihneascã. Un sorb în 
podea ne atrage însã atenþia: 
piatra cade 5 secunde…

Dupã o serie de alte ture de 
sãpat, gãsim o galerie cu mor-
fologie specificã Polovragiului. 
Se realizeazã ºi ridicarea topo-
graficã în urma cãreia putem 
spune în sfârºit cã am mãrit 
peºtera cu 243 m iar în horn 
am atins +42 m fãrã a trece însã 
de actuala denivelare pozitivã.

Eforturile noastre continuã 
în sorbul ce se dovedeºte un 
veritabil tirbuºon prin care 
apa s-a scurs cândva din 
salã. Înaintarea este istovi-
toare datoritã spaþiului ex-
trem de strâmt. Plaja celor 
ce pot intra este redusã mult. 
Aplicãm tehnica de explorare 
din Avenul Neagu Vãleanu 
din Valea Miniºului: explora-
torul coboarã numai cu pedala 
în picior progresia sa fiind 
asiguratã printr-un sistem de 
scripeþi mânuit de colegi. Trece 
oare tirbuºonul de sifonul 7? 
Nu vom afla decât dupã decol-
matarea puþului plin de argilã.

Între timp, la capãtul noii ga-
lerii, sãpãtura înainteazã metru 
cu metru, la ora actualã având 
deja 10 m excavaþi, iar speranþa 
continuã, cãci nu am dat de 
rocã. Ne aºteaptã încã o iarnã 
plinã de sãpãturi în Polovragi.

Valea Cernei de Olteþ
În luna iunie 2011, A.S. Sfinx, 
C.S. Silex ºi A.S. Focul Viu au 
organizat o tabãrã speologicã 
pe Valea Cernei de Olteþ. Au 
început lucrãrile de decolma-
tare a Peºterii Ponorul Nou, 
concomitent cu continua-
rea explorãrilor în Gaura cu 
Vâjgãu. Au fost descoperit 
douã noi cavitãþi, „Gemenele”, 
pe drumul cãtre „Tribunalul 
Haiducilor”. Au fost iden-
tificate ºi cavitãþile Ponorul 
Vechi ºi Ponorul Mare.
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Bogdan P. oNAC,  
Gheorghe RACoVIþã,  
Traian BRAD (etditori),  
Ch. CIUBoTãRESCU,  
Paul-Erik DAMM,  
Tudor TãMAª,  
Sanda IePURe,  
Daniela BoRDA 
(colaboratori) 
Atlasul Peºterilor din 
Munþii Apuseni, Munþii 
Bihor, 1. Bazinul 
Arieºului Mare, The 
University of South 
Florida Karst Studies 
Series, 90 p., ed. 
University of South 
Florida Libraries, 2010
O  l u c r a r e  a º t e p t a t ã  d e 
aproape 100 de ani. De la 
„Ennumeration des Grottes 
Visitees” încoace nici un pro-
iect nu ºi-a fixat ca obiec-
tiv prezentarea ºtiinþificã 
detaliatã a celor mai impor-
tante cavitãþi carstice situate 
pe un areal atât de larg pre-
cum Munþii Apuseni.

Deºi apariþia se face pe fas-
cicule, fapt condiþionat ex-
clusiv de volumul mare de 
informaþie necesar a fi pro-
cesat, considerãm lucrarea ca 
fiind una de excepþie.

În paginile primului numãr 
veþi putea afla informaþii 

inedite despre peºterile ºi 
avenele din bazinul vãii 
Arieºului Mare: Hodobana, 
Dârninii, Zgurãºti, Tãuz, 
Coteþul Dobreºtilor, ªesuri, 
Scãriºoara, Pojarul Poliþei ºi 
multe altele. Aspectul fasci-
culei este unul „de epocã”, 
având pe copertã o fotografie 
alb-negru din perioada anilor 
1920 reprezentând portalul 
peºterii Coiba Mare.

Paul DAMM

Radu DUMITRU, coordo-
nator lucrare 
FoCUL VIU - 40 de ani 
de speologie 
Red. Rao, International 
Publishing Company, 
149 pp, 2009, Bucureºti
Înfiinþat sub tutela BTT-ului 
în 1969 de un grup de studenþi 
geologi, Focul Viu avea sã 
se remarce în foarte scurtã 
vreme prin rezultatele de 
excepþie obþinute. Fãrã doar 
ºi poate FV este clubul care 
a dispus ºi dispune de cei mai 
mulþi speologi cu pregãtire 
geologicã sau geograficã pe 
metrul pãtrat din România.

Rãtei ,  ªura Mare,  Stâna 
T o m i i ,  C i u r  P o n o r , 
Pârgavului, Bonchii sunt doar 
câteva din reperele pe care le 
veþi putea aprofunda parcur-

gând acest buletin aniversar 
de excepþie. Iar relatãrile tu-
relor de explorare, efectuate 
cu niºte tehnici ºi piese de 
echipament, probabil de ne-
conceput speologilor cu vâr-
sta su b 30 de ani, constituie 
deliciul volumului.

Daca cineva ar critica desig-
nul, personal l-as cataloga 
drept rãuvoitor, iar conþinutul 
vorbeºte de la sine. Totul este 
completat de 2 DVD-uri, care 
încununeazã un material de 
excepþie. 

Paul DAMM

Raul Bogdan ToMUª 
Monografia carstului 
din ªureanu
Lucrarea este rodul explo-
rãrilor ºi  cercetãrilor de 
a p r o a  p e  3 0  d e  a n i  a l e 
Clubului Speologilor Proteus 
Hunedoara ºi al celorlalte clu-
burilor care au lucrat înainte 
în acest areal carstic.

Publicaþia este structuratã în 
17 capitole, dintre care cele 
mai importante sunt:
· Istorie ºi arheologie
· Geologie
· Tectonica
· Geomorfologie
· Hidrologie ºi hidrogeologie 
· Exocarst 
· Endocarst
· Speometrie

· Pseudocarst
· Protecþia carstului

Conþine circa 350 hãrþi de 
peºteri ºi multe alte planuri, 
descrieri ale evoluþiei bazine-
lor carstice ºi foarte multe alte 
informaþii.

O lucrare amplã, o premierã 
pentru publicaþiile speologice 
din România.

Bogdan TOMUª

Mihai BESESEK,  
Valentin Alexandru 
RADU,  
Tiberiu Niculiþã 
TULUCAN 
Catalogul sistematic al 
peºterilor din judeþul 
Arad
76 de pagini, 23 de harti, 70 
foto alb-negru, 46 color, pa-
gini color 8, coperti color.

Lucrarea cuprinde informaþii 
privind istoricul activitãþii 
speologice arãdene, zonele 
carstice ºi peºterile acestei 
regiuni. Se prezintã Asociaþia 
Speologicã Speowest Arad 
ºi se oferã o listã completã a 
peºterilor ºi avenelor de pe 
teritoriul Judeþului Arad cu-
noscute pânã la data apariþiei 
volumului. Aceastã listã este 
însoþitã de numeroase hãrþi 
ale peºterilor descrise.

Traian BRAD
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2 expe Laos 2010
The calcareous regions of 
Laos constitute one of the 
“white spots” on the karstic 
map of the world. The ex-
plorative possibilities are far 
from being exceeded exten-
sively, both because the long 
distance to Europe and the 
United States, and the dif-
ficulties represented by the 
tropical jungle.

This paper presents in de-
tail the history of French-
Romanian expedition, focused 
on prospecting, exploring and 
diving in some gigantic caves. 
Although the results weren’t 
extremely spectacular, they 
constitute the basis for further 
researches.

13 Speleoarcheology  
in Pyrenees
After the discovery of pre-
historic paintings in the 
Coliboaia Cave, a team of 
Romanian cavers has attend-
ed to a thematic training in 
France. The training con-
sisted of theoretical lectures 
followed by visits to several 
speoarcheological sites with 
cave paintings. During this 
training seven archeologi-
cal palaeolithic sites were 
visited, in which the artistic 
manifestations (drawings, 
paintings, rock carvings or 
clay modelling), bone depos-
its and fossil traces have been 
observed.

The French sites are located 
along the Pyrenees, near the 
Spanish border, in an area 
where the density of prehis-
toric ornated caves is very 
high. These sites host the 
traces of the Musterian and 
Magdalenin prehistoric peo-
ple.

19 Lefka ori 2010
A group of Romanian cav-
ers joined a few years ago a 
French team who aimed to 
carry out speleological explo-
rations in Crete island.

Since then they have returned 
there several times, the last 
major expedition took place 
in 2010. 

The objective was Levka 
Pothole (-428), located in the 
homonymous mountain, where 
many cavities with comparable 
depths are found. This material 
represents a detailed account 
of exploring and prospecting 
trips resulted in the discovery 
of 120 new caves during the 2 
weeks camp. 

24 Huda lui Paparã 
Cave
This paper presents some con-
siderations on the hydrology of 
the most famous cavities from 
Trascãu Mountains. Based on 
a detailed topographic survey 
using a total station, numer-
ous measurements and spe-
cific analysis were carried out, 
1 km along the underground 
river. The study begins with 
a thorough presentation of 
the morphometry and mor-
phology of the studied section 
in the context of the entire 
system. Then the results of 
the measurements regarding 
quantitative and qualitative 
elements of the underground 
river are presented. The study 
concludes that the drainage of 
the karstic aquifer is almost 
instantaneous, the infiltrations 
aren’t benefit of slow filtration 
in order to provide the chemi-
cal, biological and physical 
degradation of the potential 
contaminants and to attenuate 
their concentrations.

28 Coliboaia Cave
Undoubtedly, one of the most 
important speleological dis-
coveries in Romania is repre-
sented by the prehistoric paint-
ings from Coliboaia Cave. 

The paper begins with an 
overview of the parietal art in 
Europe, the Paleolithic sites 
in Romania and a description 
of the Coliboaia Cave. “The 
film” of the discovery is pre-
sented and the researches that 
followed until international 
specialists were contacted, 
who confirmed the value of 
the paintings.

35 Speleology in 
Turkey
Turkey is one of the world’s 
most important countries re-
garding the opportunities of 
speleological investigations 
close to our country. The re-
searches of the area with a 
total surface of 92,000 acres 
and a tampon area of 200,000 
acres in the Black Sea region 
are continued through the pro-
ject “Study of cave biodiver-
sity in Kure national Park, in 
which Romanian speleolo-
gists participated as well. The 
Taurus Mountains located in 
Southern Turkey, hosted two 
deep potholes of the country, 
having -1000 m depth. A joint 
Turkish-Romanian expedi-
tion was held in the Dedegol 
massive in P. Dudenyayla – 
P. Pinargozu system, which 
is the largest cave in turkey 
measuring 12 km (positive 
Denivelare 700 m). A brief 
history of Romanian expedi-
tions in Turkish karstic regions 
is presented, representing in 
the same time an invitation to 
further speleological explora-
tions of this country.

41 Lock on rope
Between 20th-25th April 
2010 the session of the mon-
itor’s training was held in 
Gârda area, Alba County, 
organized by the Romanian 
Speleological Federation.

Between 20 to 25 April was 
held in the Gârda, Alba coun-
ty, federal monitors training 
sessions in 2010. The training 
aimed, besides creating a new 
generation of monitors, to ap-
proach some specific themes 
in current and future caving 
exploring. The conclusions 
reached at this meeting are 
presented.

43 Humpleu Cave 
System 
The issue of the potential 
of cave development during 
exploration has not found 
solutions yet. The present pa-
per makes an attempt in order 
to discuss this issue for the 
Humpleu karstic system, the 
cave with the largest volume 
and the longest subterrane-
ous river in Romania. After a 
good knowledge of the cave, 
the study of topographic maps 
in the context of geological 
and hydrogeological infor-
mation, estimations can be 
made for each unexplored 
sector, whose existence is 
supposed due to geomorpho-
logical and/or hydrological 
evidence. Thus the final es-
timated length for Humpleu 
is 57 km. Finally, the paper 
presents the imagistic, scien-
tific and protection potential 
of this cave.
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