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un pionier al speologiei
Gheorghe RACOVIÞÃ  ISER Cluj Napoca

Emil Racoviþã în þinutã de speolog (1912)

C

onstituirea biospeologiei ca
disciplinã de sine stãtãtoare are
o istorie neobiºnuit de scurtã.
La 15 iulie 1904, întâmplarea fãcea
ca Emil Racoviþã, pe atunci subdirector
al Laboratorului oceanologic Arago
de la Banyuls-sur-Mer, sã captureze în
adâncurile celebrei Cueva del Drach
din arhipelagul Balearelor cel dintâi
animal cavernicol pe care a avut prilejul
sã-l studieze, un crustaceu acvatic
descris scurt timp dupã aceea sub
numele de Typhlocirolana moragues.
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La 30 iulie 1905, naturalistul român
pãtrundea în Grotte de Gargas, prima
din multele sute de peºteri pe care avea
sã le viziteze de-a lungul a douã decenii, în cadrul unui amplu program de
cercetãri menit sã conducã la reconstituirea a ceea ce el numea istoria
naturalã a domeniului subteran.
La 15 mai 1907, sub semnãtura lui
ºi intitulatã Essai sur les problèmes
biospéologiques, vedea lumina tiparului prima sintezã a cunoºtinþelor
acumulate cu privire la lumea vie a

peºterilor, o sintezã bazatã pe datele
dobândite din explorarea a peste 50 de
peºteri pirineene, ca ºi pe analiza criticã
a faptelor consemnate de alþi zoologi,
interesaþi episodic de fauna subteranã.
Este lucrarea consideratã de la bun
început ca fiind actul de naºtere al
biospeologiei, lucrarea prin care Emil
Racoviþã a devenit întemeietorul 
imposibil de contestat  al unei noi
ºtiinþe. Or, de la descoperirea acelui
crustaceu orb ºi translucid care îi
dezvãluise excepþionala importanþã
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biologicã a peºterilor nu trecuserã nici
mãcar trei ani !
Deschizând o direcþie clar definitã
în cercetarea ºtiinþificã a carstului, Emil
Racoviþã nu s-a izolat într-o specializare strict limitatã. A fost, dimpotrivã,
cel care s-a strãduit poate cel mai mult
sã demonstreze cã speologia este o
ºtiinþã prin excelenþã sinteticã, adicã
una din acele ºtiinþe prin dezvoltarea
cãrora  potrivit propriei sale exprimãri
 nu se va buchisi ori silabisi numai în
vechea cronicã a pãmântului, se vor
dezvãlui din ea bucãþi întregi .
N-am urmãrit niciodatã simpla
culegere a faptelor, ci legarea lor în
generalizãri  afirma, de asemenea,
Emil Racoviþã ºi, consecvent acestui
principiu cãlãuzitor, el a cuprins în
preocupãrile sale un evantai progresiv
lãrgit de aspecte legate de cunoaºterea
complexã a fenomenului carstic.
Odatã cu lansarea programului de
cercetãri biospeologice extensive al
cãrui scop declarat era acela de a
permite întocmirea unui inventar cât
mai complet cu putinþã al speciilor
cavernicole, Emil Racoviþã a devenit,
înainte de toate, un asiduu explorator al
peºterilor. Este evident cã, pentru a
putea dispune de materialul zoologic
necesar studiilor de laborator, modalitatea cea mai eficientã era ca el însuºi
sã fie acela care sã se îngrijeascã cu
precãdere de prelevarea eºantioanelor
faunistice. În aceastã indispensabilã
cercetare de teren, Emil Racoviþã nu s-a
mulþumit însã sã umble numai pe cãrãri
bãtute, vizitând doar peºteri deja
cunoscute, ci  în mãsurã chiar precumpãnitoare  a înfãptuit ºi numeroase
explorãri în premierã, în cavitãþi pe care
le-a descoperit ghidându-se dupã informaþiile primite de la bãºtinaºi. În temerarele sale acþiuni, el nu a fost însoþit de
regulã decât de cel care i-a fost mereu
un devotat ºi fidel colaborator  eruditul entomolog francez Renè Jeannel ,
iar condiþiile în care le-a întreprins au
fost cu adevãrat de pionierat.
În acel prim sfert de secol în care
Emil Racoviþã a putut participa nemijlocit la campaniile speologice organizate în cadrul programului pe care ºi-l
propusese, expediþiile se desfãºurau atât
de anevoios, încât durau cel mai adesea
câteva sãptãmâni la rând. În majoritatea
cazurilor, deplasãrile erau fãcute cu
mari caravane de cai ori de catâri ºi
doar în rare ocazii s-a recurs la caii-
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putere ai vreunui automobil, folosirea
acestuia fiind mai totdeauna limitatã de
starea absolut descurajantã a drumurilor
de munte. La rândul lor, mijloacele de
explorare erau dintre cele mai rudimentare. Un combinezon de ºofer,
eventual matlasat la genunchi, o pereche de bocanci cu þinte de fier în
picioare ºi o simplã beretã pe cap
alcãtuiau întregul echipament. Iar ca
materiale, în uz se aflau scãri grele de
funie cu fuºtei de lemn, corzi groase
împletite din cânepã ºi lumânãri închise
în felinare cu geamuri de micã drept
unicã sursã de luminã
În pofida unui atât de pregnant
primitivism tehnic, astãzi aproape
imposibil de imaginat, rezultatele au
fost cu totul remarcabile. Pânã în 1930,
adicã pânã în momentul în care criza
economicã a sugrumat complet activitatea institutului de speologie ctitorit
la Cluj de Emil Racoviþã, susþinãtorii 
permanenþi sau ocazionali  ai programului ºtiinþific iniþiat în 1905
efectuaserã 1.044 de vizite în 952 de
peºteri diferite, aflate în cele mai
reprezentative regiunii carstice din
Europa ºi din nordul Africii, Racoviþã
fiind prezent în peste douã treimi din
totalul explorãrilor. ªi nu este lipsit de
rost sã precizãm cã, în ceea ce îl
priveºte, intervalul real la care trebuie
raportatã contribuþia sa este de numai
14 ani. În fapt, el a trebuit sã abandoneze în întregime munca ºtiinþificã pe
toatã durata primului rãzboi mondial,
iar începând din 1924, sãnãtatea deve-

nitã prea ºubredã nu i-a mai îngãduit sãºi pãrãseascã laboratorul.
Nenumãratele informaþii culese pe
parcursul acestui lung ºir de explorãri
se aflã sistematizate într-o lucrare de
mari proporþii ºi de excepþionalã valoare, pe care Emil Racoviþã a elaborat-o
în colaborare cu Renè Jeannel ºi pe care
a intitulat-o Enumération des grottes
visitées. Este vorba de un repertoriu
amãnunþit al tuturor cavitãþilor explorate, o însumare de fiºe de peºteri
grupate în serii succesiva, adicã în
volume publicate periodic, în paralel cu
avansarea cercetãrilor. Începându-ºi
apariþia în 1907, lucrarea va ajunge în
1929 la cea de a ºaptea serie a sa, cu un
impresionant total de 1.240 de pagini
tipãrite.
În expunerea justificativã care
prefaþeazã primul volum, autorii au
explicat cã publicaþia a fost gânditã
pentru a rãspunde unui triplu scop, ºi
anume:
a) Sã furnizeze o idee generalã asupra
peºterilor vizitate ºi sã dea informaþii
asupra condiþiilor de existenþã oferite
animalelor cavernicole care au fost
colectate.
b) Sã semnaleze speologilor particularitãþile excepþionale ºi interesante,
atunci când este cazul.
c) Sã le permitã celor pe care acest
lucru îi intereseazã sã-ºi întocmeascã
programul explorãrilor înainte de a
ajunge în regiunile pe care noi (autorii
lucrãrii ºi colaboratorii lor, n. a.) le-am
vizitat.

Caravanã speologicã în Munþii Apuseni (foto. Emil Racoviþã, iulie 1923)
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Emil Racoviþã în expediþia speologicã de la Scãriºoara din iunie 1923 (foto R. Jeannel)

Este evident cã, astfel definitã,
utilitatea publicaþiei se extinde mult
dincolo de interesul strict biospeologic.
Într-adevãr, în paginile sale gãsim date
precise privind localizarea peºterilor,
cãile de acces, cadrul geologic, morfologia galeriilor, regimul hidrologic ori
frecvenþa ºi chiar geneza concreþiunilor.
Din acest ultim punct de vedere, exemplele sunt dintre cele mai ilustrative
pentru faptul cã, în explorãrile sale,
Emil Racoviþã a acordat atenþie nu doar
animalelor cavernicole ºi condiþiilor lor
de existenþã, ci ºi unor aspecte lipsite de
tangenþe cu specialitatea sa de zoolog.
În Grotte de Poujade (Aveyron, Franþa),
de pildã, el noteazã prezenþa unor
stalagmite înrãdãcinate în terase de
nisip, adicã a ceea denumim astãzi
stalagmite arenacee. În Grotte de la
Dragonière (Ardèche, Franþa), observã
fragilele plachete de calcitã formate la
suprafaþa apei în unele gururi, aºanumita calcitã flotantã. În Cova del Gel
(Lerida, Spania), surprinde fazele de
dezvoltare a perlelor de cavernã, remarcând rotirea lor sub impactul picãturilor
de apã cãzute din boltã. ªi astfel de
exemple ar putea fi uºor înmulþite.
Este necesar sã mai menþionãm cã,
începând din 1912, cuprinsul fiºelor de
peºteri a fost întregit cu crochiuri
topografice, Emil Racoviþã fiind de
pãrere cã o reprezentare graficã îngrijitã
 fie ea ºi aproximativã  este întotdeauna mai folositoare decât o descriere lungã ºi complicatã.
Dupã ce Institutul de Speologie al
Universitãþii din Cluj, chiar incomplet
organizat, a devenit funcþional, Emil
4

Racoviþã a trecut fãrã întârziere la
explorarea sistematicã a peºterilor din
Carpaþi ºi, cu precãdere, a celor din
Munþii Apuseni. Dintre toate, cea care
i-a stârnit în mod deosebit interesul a
fost Gheþarul de la Scãriºoara, nu atât
pentru faptul cã în pofida condiþiilor
vãdit neprielnice de viaþã pe care le
oferã, aceastã cavitate este populatã de
insecte troglobionte, cât mai ales datoritã insolitelor formaþiuni de gheaþã pe
care ea le adãposteºte. Ca urmare, între
august 1921 ºi iunie 1923, Racoviþã a
vizitat în patru rânduri Gheþarul, suficient pentru ca  într-o epocã în care
ceea ce se cunoºtea reprezenta cam un
sfert din desfãºurarea realã a golului
subteran  el sã gãseascã rãspuns la
principalele întrebãri pe care le ridicã
surprinzãtoarele speleoteme de gheaþã,
dezvoltate în adâncurile unei peºteri
care se aflã într-o regiune cu climat
tipic temperat.
Observaþiile ºi concluziile pe care
le-a formulat cu privire la vechimea ºi
la dinamica masivului depozit de
gheaþã perenã sunt cuprinse într-un
amplu studiu monografic, apãrut în
1927. Din întreaga operã speologicã a
lui Emil Racoviþã, lucrarea aceasta este
singura de facturã nebiologicã, însã ea
are o importanþã cu totul aparte. Dincolo de faptul cã ipotezele expuse în
paginile sale au fost pe deplin confirmate de cercetãrile ulterioare, în finalul
ei regãsim, limpede exprimatã, vechea
convingere a lui Emil Racoviþã referitoare la valoarea experimentului în
speologie. Or, datoritã complexitãþii
problemelor pe care le prezintã, peºtera

în care eruditul speolog a considerat cã
ar fi cel mai potrivit sã se organizeze un
laborator subteran a fost tocmai Gheþarul de la Scãriºoara. Din pãcate, intenþiile nu au putut fi nicicând transpuse în
fapte În schimb, în virtutea aceluiaºi
interes ºtiinþific relevat de Racoviþã,
marea cavitate glaciarã din inima Bihorului a fost prima peºterã din România
cãreia i s-a acordat, încã din 1938,
statutul juridic de monument al naturii.
În istoria speologiei se aflã înscrise
multe nume sonore, numele unor cutezãtori care ºi-au închinat întreaga lor
existenþã cuceririi adâncurilor subpãmânteºti ºi care, bizuindu-se cu precãdere pe propriile lor puteri ºi angajaþi nu
o datã în temerare acþiuni solitare, au
urmãrit cu îndãrãtnicie împlinirea
dorinþei lor nestãvilite de a ajunge cât
mai departe cu putinþã. Aceºtia au fost
exploratorii, marii exploratori. Emil
Racoviþã nu se numãrã însã printre ei.
Pentru cã Emil Racoviþã nu ºi-a fãcut
din explorarea peºterilor un scop în
sine, ci a vãzut în ea o etapã necesarã,
chiar indispensabilã, dar numai o etapã
în cercetarea cavitãþilor carstice, în acea
necurmatã strãduinþã de a ajunge la o
reconstituire completã a istoriei domeniului subteran. Pentru el, explorarea
a avut drept imbold nu dorinþa de a
învinge, ci dorinþa de a cunoaºte. Este
oare aceasta un motiv de a-i rosti numele cu mai puþinã admiraþie ºi cu mai puþinã recunoºtinþã pentru tot ceea ce a înfãptuit în beneficiul speologiei?
n

Masiv de gheaþã în peºtera Gheþarul de la
Scãriºoara (foto E. Racoviþã, octombrie
1921)
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Nou record
mondial de
denivelare!

O

echipã franco-englezã de
speologi a reuºit sã batã
recordul mondial de denivelare, atingînd cota de 1610 m în
avenul Mirolda, comuna Samoëns
(Haute-Savoie). Precedentul record, 1602 m, era deþinut din decembrie
1989 de Clubul Vulcain în avenul JeanBernard. Actualul record a fost stabilit
de cinci speologi de la cluburile Ursus
ºi Cavernicole (Lyon)  care lucreazã în
Mirolda de vreo 20 de ani  ºi de patru
britanici.
Pe data de 24.01.1998 cei nouã
speologi au intrat în avenul Mirolda,
descoperit în 1974 în masivul Criou.
Obiectivul lor era de a plonja în sifonul
de la 1520 m. Speologii, care au
petrecut 103 ore pe puþuri, au depãºit
sifonul, dupã ce în prealabil un scafandru a fãcut o turã de recunoaºtere, au
explorat una din cele douã galerii post
sifon, atingînd dupã o serie de puþuri
cota 1610 m. Dupã spusele lor explorarea nu s-a terminat, mai existînd un
potenþial de vreo 50 m. Pentru speologi existã riscul ca aceastã zonã
geograficã sã devinã o zonã interzisã
speologiei, afirmã Pascal Vautier,
precizînd cã este vorba de protecþia
mediului, a florei ºi faunei. În acest
areal se aflã avenele ce ocupã locuri I ºi
II în topul mondial al denivelãrilor. E ca
ºi cum ai interzice Mont-Blanc-ul
alpiniºtilor.
Jean Bottazzi, unul din participanþi,
povesteºte:
Pe 22 ianuarie, cum condiþiile
meteorologice par satisfãcãtoare,
decidem sã facem o expediþie hibernalã
la Mirolda. În numai douã zile reuºim
sã mobilizãm un numãr suficient de
participanþi, gata de a ataca, pentru o
sãptãmînã, un obiectiv ambiþios: sifonul terminal, aflat la 1070 m diferenþã
de nivel faþã de intrare. O parte din
materialul de scufundare se aflã deja la
600 m, dus acolo la începutul lui 97,
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cu ocazia ultimei tentative, iar în
primele zile ale lui 98, într-o turã de
pregãtire, au fost duse pînã la 300 m
alimentele, astfel sarcina noastrã fiind
mult uºuratã. Pentru a ne mãri ºansele
de succes am închiriat un elicopter.
Transportul s-a efectuat foarte bine,
speologii ºi materialele ajungînd la
destinaþie în perfectã stare.
Scufundarea s-a terminat repede.
Sifonul, foarte scurt, a fost trecut de
patru dintre noi. Fiecare metru explorat
a putut fi topografiat. Galeriile, de mici
dimensiuni, ne-au condus la un puþ de
20 m urmat de o sãritoare de 4 m. Dupã
coborîrea unei pante am decolmatat o
strîmtoare verticalã ajungînd astfel la o
nouã sãritoare. Aceasta debuºa într-o
falie din care cãdea activul. Printr-un
puþ de lîngã cascadã am coborît într-o
frumoasã galerie fosilã ce se terminã cu
un nou sifon, actualmente punctul cel
mai de jos al avenului. Strîmtorile, prin
care n-aveam loc cu buteliile ne-au
determinat sã cãutãm altã posibilitate
de a continua. Am urmat rîul ce se
pierdea în falie, coborînd sãritori
stropite ºi oprindu-ne la niºte strîmtori,
nu departe de nivelul sifonului.
O altã ramurã a galeriei se terminã
cu un puþ de 15 m, dar pe care nu am
putut sã-l coborîm în condiþii optime
datoritã ruperii ciocanului. Amontele,
sec în timpul acestei explorãri, se
terminã cu o strîmtoare unde am avut
surpriza sã gãsim resturi vegetale.
Ipoteza unei alimentãri directe dintr-un
rîu ce provine de la poalele masivului
Criou este din ce în ce mai posibilã.
Dupã opt ore petrecute în spatele
sifonului ºi atît de departe de suprafaþã,
începi sã te resimþi! Aºa cã am început
sã urcãm, balizînd drumul pentru
viitoarea turã. Astfel am petrecut 103
ore în subteran. Întoarcerea în vale s-a
fãcut pe 29.01.
În urma acestei explorãri au fost
cartografiaþi 379 m, Mirolda ajungînd

la 1610 m denivelare faþã de intrarea
situatã la cea mai mare altitudine.
Ocupã astfel locul I în topul celor mai
profunde peºteri explorate pe aceastã
planetã. Cu toate cã aceastã explorare
este o reuºitã incontestabilã, trebuie
menþionat cã acest lucru nu reprezintã
decît o etapã a unei munci derulate pe
parcursul a 25 de ani. Rezultatul actual
trebuie atribuit unor eforturi ºi investiþii
incredibile, precum ºi generozitãþii
locuitorilor oraºului Vallons, în special
familiei Deplace.
Perspectivele viitoarelor explorãri
fiind încurajante, ne pregãtim pentru
realizarea lor.
Componenþii echipei:
Franþa: D. Colliard  Cavernicoles
S. Lextrait  Troglodytes
N. Faure  URSUS
F. Danière  Cavernicoles
J. Bottazzi  URSUS & SCS
Anglia: Gerard Campion
Stewart Muir
Graham Salmon
Bruce Bensleigh
Voghan Thomas
Lynn Robinson
Cele douã avene ce deþin supremaþia
denivelãrilor se aflã pe teritoriul se
aflã pe teritoriul aceleaºi comune:
Samoëns. Mai mult o parte din
galeriile lor sînt practic suprapuse
(Criou este o pînzã de sariaj, care
acoperã în parte sinclinalul de la
Jean-Bernard. Cele douã avene sînt
absolut independente ºi nici o joncþiune nu pare posibilã.
Mirolda este al cincilea aven francez
ce deþine recordul mondial dupã:
Dent de Crolles, Berger, Pierre Saint
Martin ºi Jean-Bernard. Acesta din
urmã deþinea recordul din 1979,
record care de-a lungul timpului a
fost îmbunãtãþit de cinci ori.
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Cãlãtorie spre centrul unui pãmînt uitat
Dragoº PETRESCU  Focul Viu

B

RAZILIA, aºa cum ne apare
într-o hartã geologicã este un
deºert carstic. De fapt, pe
scutul Amazonian s-au depus strate de
calcar de grosimi variate, nedepãºind
cîteva sute de metri  cavitatea cea mai
profunda nu depãºeste dealtfel 300m de
denivelare. Zonele carstice sînt repartizate în toatã þara, dar în special în Val
du Ribeira (Sao Paulo), Minas Gerais,
Goias, Mato Grosso ºi Bahia.
Încã din secolul trecut au fost
topografiate ctîeva de peºteri, de cãtre
naturaliºti germani, în special de cãtre
Lund la începutul secolului XIX, ºi de
cãtre cercetãtorul Richard Krone între
1884 ºi 1917. În 1937 Victor Dequech
înfiinþeazã La Sociedade Excursionista
e Espeologica în legãturã cu ªcoala de
Mine de la Ouro Preto (Minas Gerais).
Însã speologia brazilianã a început sã
trãiascã întradevãr odatã cu crearea
SBE (Societatea Brazilianã de Speologie) în 1969, sub impulsul francezilor.
A te interesa despre istoria speologiei
braziliene moderne este de fapt o descindere în istoria speologiei naþionale
franceze.
Despre acest subiect existã însã prea
puþine texte în Franþa, printre care cele
cîteva articole apãrute în Spelunca
despre zecile de expediþii franceze
desfãºurate începînd cu 1980 ºi mai ales
cartea lui Michel Lebret, astãzi în
Franþa, Merveilleux Brésil Souterrain
(Minunata Brazilie subteranã), în
care ne descrie explorãrile de-a lungul
anilor între 50 ºi 70. Mai bine de 30
de ani el a parcurs cãrãrile carstice ale
Braziliei, în special la sud de Sao Paulo
în Val de Ribeira.
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El este cel care alãturi de Pierre
Martin ºi Guy Collet va introduce
speologia à la française, ºi vor fonda
Societatea Brazilianã de Speologie în
1969. Pierre Martin va rãmîne în conducerea ei pînã la moartea sa, în 1986.
De atunci s-au succedat alþi preºedinþi
 Joào Allievi, José Ayrton Labegalini
ºi actual José Scaleante  structurînd
speologia în Brazilia în forma pe care o
cunoaºtem astãzi.
În urma explorãrilor braziliene, au
fost puse în evidenþã zeci de kilometri
de galerii, descoperite an de an de cãtre
speologii locali, ºi deja o micã parte a
potenþialului carstic a fost exploratã.
Trebuie amintit cã Brazilia deþine cea
mai vastã reþea subteranã din emisfera
sudicã, reprezentatã prin Toca da Buona

Vista cu cei 63 de kilometri ai sãi.
Mediul acesta a permis dezvoltarea
unei miºcãri speologice de anvergurã în
plinã dezvoltare, sub egida Societãþii de
Speologie, reunind cei peste 400 de
membri ai sãi în aproape 30 de cluburi.
Potenþialul carstic brazilian a atras
în ultimul timp, prin dimensiuni, mulþi
speologi de peste hotare, în special
pentru porþiunile scufundate. De aceea,
Societatea Brazilianã de Speologie s-a
simþit datoare sã reglementeze aceste
incursiuni, într-o manierã în care
rezultatele sã fie împãrþite.
Astãzi SBE se axeazã în special pe:
 crearea unei ªcoli de Speologie;
 formarea de speologi scafandri;
ºi se bucurã de orice acþiune bilateralã
în acest sens.

Ecuator

Brazilia
*=DE=

Oceanul
Pacific
Oceanul
Atlantic
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SBE organizeazã anual mai multe
întruniri ºi Congrese regionale ºi un
Congres Naþional care regrupeazã sute
de persoane.
Dacã Brazilia te face sã visezi, ea nu
este totuºi o þarã de vis. Bineînþeles cã
existã celebrele plaje de la Copacabana
ºi Rio de Janeiro cu carnavalul ºi ºcolile
de samba. Dar pe lîngã acestea existã ºi
regiuni mai puþin cunoscute, sãrace ºi
pãrãsite. Este cazul platoului Sertào din
NE satului Bahia unde se aflã comuna
Iraquàra. Pe locul unde cîndva se
întindea o imensã pãdure de tip amazonian, domneºte acum o stepã uscatã.
Cantitatea medie de precipitaþii anuale
abia atinge 500 mm. Este o zonã semiaridã, lipsitã de cursuri de apã de
suprafaþã. Atunci cînd apele ploilor nu
se evaporã, ele pãtrund direct în sol
pentru a alimenta pînzele subterane. ªi
totuºi, în bazinul Iraquàra pãmîntul este
fertil. Dar seceta permanentã ºi lipsa
cercetãrilor hidrogeologice împiedicã
practicarea agriculturii, ceea ce duce la
situaþia sãrãcãcioasã a populaþiei.
Apa, atît de preþioasã, este distribuitã picãturã cu picãturã: 2 mc la
fiecare patru zile, pentru 200 de locuitori. Þãranii sînt siliþi deseori sã parcurgã 10 km pentru a-ºi procura preþiosul
lichid. În aceste condiþii, apa capãtã
întrebuinþare doar în domeniul menajer.
Paradoxal, locul nu este lipsit de
apã. Este de ajuns sã se meargã dupã ea
sau de a o aduce la suprafaþã prin
puþuri, de acolo de unde ea se aflã din
belºug.
Timp de trei luni, speologii francezi
au participat alãturi de cei brazilieni, la
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o campanie de explorãri. Gabriel Hez,
sufletul acestei acþiuni, îºi aminteºte:
«Dupã zile de explorare, numeroase
cavitãþi ne oferã spectacole grandioase.
Cercetãrile noastre fac parte dintr-un
proiect de prospectare ºi recunoaºtere a
galeriilor subterane ºi localizarea
pînzelor freatice. Am reuºit sã topografiem mai mult de 4000 m de noi galerii
în peºtera Lapadoce, care oferã de
acum o reþea de 18 km ºi care devine
astfel cea de-a doua mare cavitate
bazilianã».
În urma unei prime explorãri, în
1993, s-a efectuat deja un foraj care a
interceptat apa subteranã. Din lipsã de
mijloace ºi a sprijinului din partea
responsabililor locali, pompa atît de
necesarã se lasã aºteptatã.
Surexcitat ºi agasat de dezinteresul
autoritãþilor braziliene vis-à-vis de
situaþia sãrãcãcioasã a localnicilor
bazinului Iraquàra, Gabriel încearcã sã
împleteascã latura aventurierã a descinderilor lui în continentul American cu o
laturã pur umanitarã ºi utilã. Simpatizînd cu autohtonii, Gabriel întreprinde
acþiuni explorative riscante, punînd în
evidenþã reþele hidrologice subterane ce
ar reprezenta un viitor mai fericit pentru
nevoiaºii zonei. Totodatã încearcã
iniþierea unor interesaþi locali în tainele
tehnicii de coardã ºi chiar explorative.
Devine din ce în ce mai încrezãtor în
planurile sale care în virtutea inerþiei au
ceva din lupta lui Don Quijote
Satisfacþiile vieþii alãturi de localnicii deosebit de prietenoºi ºi în special
entuziasmul descoperirilor efectuate în
domeniul subteran dau aripi nebãnuite

ºi elanul atinge dimensiuni incredibile Galerii de dimensiuni mari, atît
ca lungime cît ºi ca profil, concreþiuni
fantastice ºi chiar sifoane trecute în
apnee, amplificã dorinþa de victorie pe
toate planurile. ªi totuºi Atunci cînd
faci prea mari valuri!
Ajunge astfel într-o oarecare ilegalitate, acþiunile sale depãºind cu mult
cadrul legal permis de federaþia brazilianã, situaþie ce va escalada pînã la
punctul în care oficialitãþile braziliene
iau hotãrârea sã expulzeze întreprinzãtorii francezi, confiscînd totodatã
majoritatea materialului speologic,
vizînd astfel garantarea stopãrii acþiunilor intruºilor.
Scandalul astfel declanºat, în care
au fost angrenate foruri cu greutate
(FFS ºi Ambasada Francezã în Brazilia), treneazã de luni de zile fãrã
rezolvare; pînã cînd în august 1997, cu
ocazia Congresului Internaþional al
UIS, Gabriel se întîlneºte cu reprezentanþi ai SBE. În urma acestei întrevederi, SBE recunoaºte oficial meritul
acþiunilor lui Gabriel ºi-l repune în
drepturi, privitor la rezultatele sale pe
teritoriul brazilian. Astfel, porþile
braziliene se redeschid entuziasmului
francez, de data aceasta mult mai larg.
Pe cînd urmãtoarea incursiune în
Bahia, Gabriel?!
În aºteptarea noilor veºti, gîndim
nostalgic la varianta trimiterii unui
reporter FRS la faþa locului.
n
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Expediþia speologicã

Lucian BUªU  Focul Viu, Bucureºti

Î

n luna august a anului 1996, o
echipã de speologi ukrainieni
condusã de Natalia Yablocova a
participat la ªcoala Naþionalã de TSA
care s-a desfãºurat la Padiº-Cãput în
munþii Bihorului. Dupã o serie de
discuþii purtate cu doamna Yablocova,
în paralel cu derularea lucrãrilor stagiului de la Cãput (echipa de ukrainieni
a participat la stagiul pentru începãtori)
ºi pe considerentul cã Ukraina este þarã
vecinã cu România, cu un carst dezvoltat, ar fi cazul sã demarãm o serie de
colaborãri în domeniul speologiei
explorative.
La momentul respectiv m-am gândit
cã orice participare la o acþiune ukrainiano-românã pe teritoriul acestei þãri
va fii un început, iar Natalia Yablocova
ne-a propus una din marile peºteri
dezvoltate în gipsuri. Din nefericire,
expediþia propusã nu a mai avut loc, din
motive mai mult sau mai puþin importante, ea fiind prevãzutã a se desfãºura
la finele anului 1996.
În ianuarie 1997, am trimis o scrisoare pe adresa Asociaþiei Ukrainiene
de Speologie, în care solicitam o colaborare între aceasta ºi federaþia noastrã,
pe diverse teme cum ar fi: ºcoli, stagii,
schimburi de experienþã în domeniul
parcurgerii de cavitãþi dificile (avene,
mari peºteri active) speoturism etc.
De necrezut, dar colegii noºtri întrale pasiunii din Kiev au rãspuns urgent,
de parcã aºteptau aceasta de nu ºtiu
când. Scrisoarea lor conþinea practic,
calendarul tuturor acþiunilor importante
ce aveau sã se desfãºoare în 1997 în
organizarea Asociaþiei Ukrainiene de
Speologie, cu alte cuvinte niºte expediþii foarte tentante în zone cum ar fi:
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Crimeea o peninsulã în care erau cunoscute 800 de cavitãþi, extremele
fiind Soldatskaya un aven de -500m
ºi sistemul Krasnaya-Golubinaya cu
o dezvoltare de 16 km, programatã
în aprilie-mai;
 o expediþie de explorare în Peºtera
Zabludsnid în masivul Alek din
Caucaz în august;
 o expediþie în Munþii Urali în colaborare cu speologii ruºi în iunie;
 o serie de expediþii la peºterile în
gipsuri cum ar fii: Optimisticheskaya
(aproximativ 200 km), Ozernaya
(110 km), Slavka (9 km) ºi Mlyki (24
km), ultimele douã fiind în curs de
explorare, în toamna lui 1997.
Având în vedere cã ºi calendarul
FRS era încãrcat cu multe acþiuni gen
ºcoalã ºi expediþii (Expediþia -1000
Pierre Saint Martin Franþa în august),
am propus sã participãm la expediþia de
explorare din Crimeea în platoul Babugan un platou carstic de altitudine situat
în sudul extrem al peninsulei.
La sfârºitul lunii martie am început
pregãtirile pentru aceastã expediþie,
corespondând permanent cu domnul
Alexander Klinchouk, preºedintele

Asociaþiei Ukrainiene de Speologie,
care era foarte încântat cã speologii
români se vor ataºa unei echipe de 30
de speologi ruºi ºi ukrainieni, din
Odessa, Kiev, Sinferopol, pentru a
explora platoul Babugan. Ulterior am
aflat cã acest platou fusese o bazã
militarã de rachete aparþinând fostei
URSS, iar pânã în 1993 a fost închis
oricãrei activitãþi civile. Dupã demilitarizarea sa, el a fost declarat Parc
Naþional, iar pentru a putea veni aici
este nevoie de o serie întreagã de aprobãri. Din când în când poþi întâlni
patrulând, rangerii înarmaþi cu puºcamitralierã ºi în uniformã.
Singura acþiune întreprinsã de speologi aici a fost un simplu randonee în
noiembrie 1995, pentru a se convinge
dacã existã cavitãþi. Grupul participant
a localizat aproximativ 12 intrãri de
aven, dar nu le-a explorat, neavând
echipamentul necesar.
La limita nordicã a platoului se aflã
un alt platou carstic (Karabi) unde este
dezvoltat un aven explorat de speologii
ruºi pânã la -500 m ºi care continuã.
Acesta era unul din obiectivele majore
ale expediþiei Babugan , dar care a

SPEOMOND • 3• ’98

eºuat, la momentul respectiv, intrarea
gãsindu-se sub un uriaº strat de zãpadã.
Deºi iniþial pe lista de participanþi,
s-au înscris 30 de persoane din importante centre speologice din România, în
final am plecat doar 10. Motivele, s-au
bazat, dacã mai este cazul sã dau
explicaþii, pe lipsa banilor, pe diverse
probleme apãrute cu puþin înainte de
plecare, dar în primul rând pe neseriozitatea de care dau dovadã speologii
noºtri. Este de înþeles cã la contactul cu
prietenii din Ucraina am câºtigat o
bilã neagrã, afiºându-ne cu nici jumãtate din cei înscriºi pentru participare.
Aceastã problemã a avut repercusiuni
asupra celor 10 plecaþi, care au transportat sute de metri de corzi ºi zeci de
amaraje (spituri, carabiniere, plachete,
verigi etc.), cu spatele, pe o diferenþã de
nivel de 1500 m. De menþionat faptul
cã în echipã au fost ºi trei fete iar echipamentul colectiv necesar expediþiei, ºi
care trebuia adus de români, a fost
stabilit de coordonatorul tehnic din
Ucraina, pentru 30 de oameni.
Dar totul este bine când se terminã
cu bine, nu mai are nici un rost sã mã
aventurez în comentarii, deoarece
ne-am descurcat cu greu dar asta a fost.
Din pãcate descoperirile noastre nu
au fost pe mãsura aºteptãrilor, având în
vedere potenþialul endocarstic al Babuganului datoritã prezenþei din abundenþã a zãpezii. Acestea s-au concretizat în
explorarea în premierã ºi cartarea a 11
avene cu denivelãri între 15 ºi 150 m ºi
o dezvoltare cumulatã de aproximativ
3000 m. Nu cunosc însã descoperirile
fãcute de ukrainieni, care au fost de
asemenea importante. Alcãtuirea de
echipe mixte a devenit imposibil de
realizat întrucât cei participanþi aveau
probleme cu limbile de circulaþie
internaþionalã (francezã, englezã), iar
cei veniþi în calitate de translatori nu
erau speologi.
Echipa FRS a fost alcãtuitã din :
Anamaria Cusã  Focul Viu Bucureºti;
Cristina Capac  Focul Viu Bucureºti;
Diana Radu  Cristal Oradea;
Daniel Bondar  Focul Viu Bucureºti;
Vadim Bondar  Focul Viu Bucureºti;
Cãlin Marius  Cristal Oradea;
Rãzvan Baciu  Cristal Oradea;
Dorin Chiº  preºedintele Comisiei
Audio-vizual
Tudor Marin  Focul Viu Bucureºti;
Lucian Buºu  Comisia Competiþii ºi
Expediþii.
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Pentru buna reuºitã a acþiunii,
mulþumim Federaþiei Române de Speologie, preºedintelui Viorel Lascu,
antrenorului federal Andrei Posmoºanu,
vicepreºedintelui Rãzvan Petrescu,
secretarului general Mihai Botez,
preºedintelui Asociaþiei Ukrainiene de
Speologie Alexander Klimchouk, organizatorului expediþiei BABUGAN 97,
dl. Andrei Pomanenko ºi sponsorilor:
Jurnal Bihorean ºi Design Promotion.

Prezentarea expediþiei
Luni, 21.04

Echipa din Oradea ajunge la Bucureºti
la ora 07.30. Joncþiunea cu speologii
bucureºteni se face la sediul AS Focul
Viu. Se definitiveazã ultimele pregãtiri
pentru expediþie.

Marþi, 22.04

La ora 23.55 se pleacã din gara Bucureºti Nord, cu trenul România Expres.
Destinaþia noastrã este Kiev, oraº în care
vom ajunge dupã o cãlãtorie de 28 ore.

Joi, 24.04

Traseul parcurs a fost BucureºtiUngheni-Chiºinãu-Tiraspol-Kiev. La
Kiev am sosit la ora 04.30 dupã un
drum de aproape 1500 km. Ne întâlnim
cu speologii ukrainieni, vizitãm oraºul,
biserici ºi catedrale. Pe malul fluviului
Nipru, ce traverseazã orºaul de la N la
S am vizitat mãnãstirea PecerskaLavra. Pe lângã cele ºapte cupole aurite
ale sale, ceea ce ne-a impresionat foarte
mult au fost douã peºteri artificiale, în
care sunt zidiþi de vii anumiþi cãlugãri
(într-un loc foarte strâmt, lipsit de orice

legãturã cu exteriorul) ºi în care sunt
pãstrate osemintele preoþilor ce au fost
canonizaþi.
La ora 19.00 am plecat cu trenul din
Kiev pentru a strãbate urmãtorul segment al expediþiei. Destinaþia a fost
oraºul Sinferopol, baza de plecare în
masivul Yaila, peninsula Crimeea.

Vineri, 25.04

Dupã un drum de 20 de ore sosim la
Sinferopol, unde suntem întâmpinaþi de
cãtre reprezentanþii speologilor din
Crimeea. Oraºul este situat în partea de
sud a peninsulei ºi reprezintã un important nod de comunicaþie ºi transport
feroviar ºi auto.
Primul obiectiv al expediþiei este
platoul Chatirdag. Pânã la destinaþie
suntem nevoiþi sã mai facem un drum
de 30 km într-un camion carosat, 30 de
oameni înghesuiþi cu bagajele aferente.
Parcurgem douã peºteri din zonã,
deosebite din punct de vedere peisagistic ºi al morfologiei carstice. Prima
cavitate se numeºte Peºtera EmineBair-Hosar ºi este dezvoltatã preponderent pe verticalã. Pe tavan se pot
vedea încã urmele lãsate de apã, din
vremea când peninsula Crimeea se afla
sub nivelul Mãrii Negre. Sectorul pe
care l-am parcurs face parte dintr-un
sistem mai mare ce are o dezvoltare de
2 km ºi o denivelare de 220 m. A doua
cavitate se numeºte Peºtera Mramornaia ºi are o deosebitã importanþã
ºtiinþificã. Este dezvoltatã pe orizontalã
ºi încã se exploreazã unele galerii.
Ambele peºteri au sectoare amenajate
pentru vizite turistice, oferind condiþii
deosebite de iluminare.
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Sâmbãtã, 26.04

Ne trezim în zori. Suntem nevoiþi sã
coborâm pe jos aproximativ 1300 m
diferenþã de nivel, cu bagajele pe care
le avem fiecare. Un bagaj mediu cântãreºte cam 55 kg ºi asta datoritã echipamentului speologic ºi alimentelor pe
care le avem la noi. Plouã ºi este foarte
frig. Din ºosea ne-am deplasat cu douã
troleibuze (în sudul peninsulei Crimeea
transportul între oraºe se face cu troleibuzul) pânã în oraºul Alusta, port la
Marea Neagrã, apoi pânã la locul de
unde am început urcuºul cãtre platoul
Babugan. Alusta, oraº situat pe aceastã
coastã stâncoasã, beneficiazã de o
vegetaþie specificã zonelor mediteraneene (palmieri, bananieri, mãslini
etc.). Deºi marea era rece n-am rezistat
tentaþiei de a petrece câteva clipe la
malul ei.
Platoul Babugan, situat în sudul
extrem al peninsulei, este rezervaþie
natural din 1993, iar din punct de
vedere speologic este neexplorat.
Potenþialul speologic este considerat
deosebit de important de cãtre speologii
ukrainieni. Altitudinea maximã este
reprezentatã de vârful Roman-Kosh
(1545 m). Ascensiunea decurge în douã
etape. Odatã cu venirea nopþii, ne
stabilim tabãra lângã un lac. Datoritã
volumului mare de bagaje nu am reuºit
sã ajungem decât la altitudinea de 600
m. Petrecem noapte de Înviere într-un
cadru deosebit, alãturi de colegii
ukrainieni.
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Duminicã, 27.04

Întreaga zi este dedicatã ascensiunii
cãtre locul de tabãrã. În unele sectoare,
datoritã dificultãþii, suntem nevoiþi sã
facem douã drumuri cu bagajele. La
sfârºitul zilei au reuºit sã ajungã în
tabãrã doar ºase speologi români, restul
de patru fiind nevoiþi sã campeze în
platou pentru încã o noapte. Aici este
zãpadã iar temperatura de -9, -10°C.
Dormim în pufoaice în sacii de puf, iar
din cauza efortului depus ne încãlzim
greu.

Luni, 28.04

Cu ajutorul colegilor ukrainieni, echipa
româneascã reuºeºte sã se reuneascã în
tabãrã în jurul prânzului. Tabãra Babugan 97 este situatã în centrul masivului, la o altitudine de 1440 m. În
vecinãtatea taberei se aflã un aven a
cãrui intrare este acoperitã de un strat
de zãpadã de aproximativ 10 m.
Chiar dacã ne aflãm la sfârºitul lunii
aprilie, platoul Babugan este încã
acoperit de zãpadã în mare parte.
Sursele de apã lipsesc, singura soluþie
fiind topirea zãpezii. Speologii ukrainieni au început deja lucrul la peºtera 70
de ani de comunism, care constã în
sãparea unui tunel prin zãpadã pânã la
intrare.
Dupã-amiazã, toþi zece facem o turã
de prospectare a pãrþii nordice a platoului. Relieful carstic este deosebit de
atrãgãtor, lipsa vegetaþiei lãsând loc
apei sã modeleze stânca calcaroasã.
Vãile cu adâncimi ce depãºesc 200 m
sunt erodate în trepte. De pe þancuri
marea se vede în toatã splendoarea ei.

La finalul turei de suprafaþã descoperim
douã avene. Începutul pare de bun
augur.
Noaptea de oferã surprize deosebite.
Temperatura scade sub -10°C. Datoritã
poziþiei platoului, cel mai înalt punct al
peninsulei, ºi fiind înconjurat de douã
mãri, Marea Azov ºi Marea Neagrã,
vântul rece suflã cu o putere deosebitã.
Acest lucru face aproape imposibil
somnul în timpul nopþii. Sacii de dormit
îngheaþã la suprafaþã, buteliile cu gaz
funcþioneazã lent, corturi sunt aproape
smulse de pe amplasament.

Marþi, 29.04

Ne împãrþim în trei echipe. Douã vor
merge la exterior pentru a descoperi noi
cavitãþi, iar una va merge în avenele
gãsite cu o zi înainte. Partea cea mai
importantã a platoului Babugan, poziþionatã pe direcþia 200 grade N ºi care
se aflã la o altitudine de aproape 1500
m este în întregime acoperitã cu zãpadã. Gurile de aven deja cunoscute se
aflã sub un strat masiv de zãpadã.
Descoperim încã douã avene. La unul
este necesar sã sãpãm. Celãlalt are un
prim puþ de 15 m, în care coborâm în
ziua urmãtoare. Speologii ukrainieni au
gãsit continuarea într-un aven, la -35 m,
de unde au coborât pânã la cota -95 m.
Echipele care s-au întors seara au avut
probleme cu orientarea, datoritã ceþii.
Avenul se va numi Avenul Feministisceskaya. Temperatura coboarã
pânã la -12°C.

Miercuri, 30.04

Zi frumoasã, însoritã. Ne împãrþim în
douã echipe, prima merge la sãpat, a
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gheaþã. Nu au apãrut rezultate deosebite
la prospecþiunile de exterior fãcute
împreunã cu ukrainienii.

Sâmbãtã, 03.05

doua la avenul gãsit ieri. Dupã cartarea
acestuia pornim într-o turã de suprafaþã
ºi descoperim încã cinci avene. Primele
trei au -10 m, -33 m ºi -40 m, toate
având la aceastã adâncime dop de
zãpadã. Taberei noastre i s-a mai
alãturat un grup de 15 speologi din
Odessa. Frigul ºi vântul persistã în
aceastã noapte. Ne e frig, mâncarea e
din ce în ce mai rea.

Joi, 01.05

Lucrãm în trei echipe. Prima topografiazã avenele descoperite ieri. A doua
echipã merge la suprafaþã. Ultima se va
deplasa la încã douã avene descoperite
în ziua precedentã. Primul aven este
colmatat la -10 m, al doilea la -15 m,
însã un alt aven descoperit ne oferã o
surprizã plãcutã deoarece este mai
adânc decât am estimat noi. În ziua
urmãtoare vom reveni cu o coardã mai
lungã. Celelalte douã echipe nu au avut
realizãri notabile pentru aceastã zi.
Soarele ne-a ars rãu feþele. Alimentele
sunt pe sfârºite, frigul ne chinuie din
nou la lãsarea serii.

Vineri, 02.05

O echipã porneºte pe direcþia S-V la
prospecþiuni, în zona cu versanþi abrupþi
situatã în partea sudicã a platoului
Babugan. A doua echipã exploreazã ºi
carteazã Avenul Surprizã. Dupã cinci
ore de lucru se atinge cota -50, unde
înaintarea este opritã de un pasaj
extrem de strâmt, în care ar fi necesar
explozibil. Reuºim sã topografiem
cavitatea. Acest aven este deosebit de
periculos datoritã cãderilor de pietre ºi
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Majoritatea echipei româneºti coboarã
în cea mai adâncã peºterã descoperitã în
aceastã expediþie. Am atins cota -150
m. Finalul avenului este deosebit.
Coborâm un puþ de 80 m, verticalã
absolutã, în care, datoritã topirii zãpezii, curge o cascadã destul de importantã ca debit. Pe tot parcursul avenului
suntem nevoiþi sã trecem o serie de
pasaje strâmte, foarte incomode. Efectuãm ridicarea topograficã. Ultima
noapte petrecutã pe platoul Babugan va
fi o noapte albã. Furtuna stârnitã,
însoþitã de grindinã ºi ninsoare, nu ne
va permite sã dormim toatã noaptea.
Temperatura coboarã sub -15°C.

Vineri, 09.05

Sosim în Kiev la ora 05.30. Avem o orã
la dispoziþie pentru a schimba trenurile.
Suntem conduºi la garã de Svetlana,
Hassan, Ramaº, Lada ºi Katia. Plecãm
cãtre Bucureºti la ora 07.05.

Sâmbãtã, 10.05

La ora 10.00 sosim în Bucureºti. Astfel
ia sfârºit aventura noastrã care a durat
trei sãptãmâni.
n

Duminicã, 04.05

Pãrãsim platoul dis-de-dimineaþã. În
Alusta deja a venit primãvara, temperatura aici este net superioarã celei
suportate pe munte. De la Alusta la
Sinferopol ne deplasãm cu troleibuzul. La ora 19.00 plecãm cu trenul la
Harkov, unde se vor desfãºura întrecerile Campionatelor Internaþionale de
Speologie Sportivã ale Ukrainei.

Luni, 05.05

Sosim la Harkov în jurul orei 09.00.
Oraºul se aflã în NV Ukrainei, fiind al
doilea ca mãrime ºi populaþie. Instalãm
tabãra la ieºirea din oraº, unde suntem
întâmpinaþi de organizatori. Concursul
va avea loc pe un pod înalt de 25 m.
Dupã-amiaza încep antrenamentele.
Vizitãm oraºul.

Marþi, 06.05

În cursul zilei se fac antrenamente, iar
seara plimbare în oraº. ºedinþa tehnicã.

Miercuri, 07.05

La ora 09.00 este deschisã oficial
competiþia. Întrecerile încep la ora
10.00. Concursul constã în probe
individuale ºi probe în echipe de patru
speologi.

Joi, 08.05

Semnãm cu dl. Alexander Klimchouk,
preºedintele Asociaþiei Ukrainiene de
Speologie, acordul de colaborare româno-ukrainian. Astfel este creatã baza
dezvoltãrii de proiecte comune.
Plecãm din Harkov spre Kiev la ora
16.50.
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Expediþia

Pierre Saint-Martin, Pirinei, Franþa
Mulþi speologi îºi doresc, mai devreme sau mai tîrziu, sã-ºi testeze
forþele într-o mare peºterã. Unii
rãmîn cu dorinþa, alþii încearcã
ceva mai mult. Asta a fost motivaþia echipei noastre cînd am ales
sistemul carstic Pierre SaintMartin ca mãsurã a puterilor
noastre.
Scopul declarat al acestei
expediþii a fost atingerea cotei de
-1000 m. Însã pentru acest lucru
trebuia sã respectãm cîteva dintre
cerinþele pãrþii franceze. În primul rînd trebuia plãtitã o asigurare, în valoare de 120 FF, pentru
fiecare speolog care se aventura
pe verticalele peºterii. În al doilea
rînd nu aveam la dispoziþie decît
cinci zile pentru a echipa, parcurge ºi dezechipa traseul ales. Acest
lucru se datora faptului cã erau
mai mulþi doritori în a explora sau
vizita sistemul. Din acest motiv
am fost nevoiþi sã ne folosim ºi de
intrarea artificialã (tunelul EDF),
de care iniþial am vrut sã facem
abstracþie.

Mai mult decît atît, chiar ºi
echipa de vîrf a fost nevoitã sã
iasã din peºterã prin acest tunel ºi
nu pe acolo pe unde a intrat 
avenul Tête Sauvage. ªi asta din
cauzã cã am ajuns în Pirinei cu o
zi mai tîrziu, din cauza drumului
lung ºi obositor, dar mai ales datoritã ghinionului de a ajunge la
Lion în plinã sãrbãtoare. Cum în
acea zi de joi, ºi nici a doua zi, nu
se muncea, am pierdut mai bine
de o jumãtate de zi încercînd sã
gãsim pe cineva de la Federaþia
Francezã de Speologie cãruia sã-i
plãtim asigurãrile. ªi nici mãcar
n-am gãsit, astfel încît expediþia
noastrã s-a aflat pentru cîteva ore
bune sub semnul întrebãrii.
Ghinionul a fost însã compensat de înþelegerea ºi buna organizare a francezilor ºi asigurãrile
au fost plãtite la faþa locului, e
adevãrat dupã multe aprobãri,
confirmãri ºi liste trimise ºi primite prin fax.
Aºa cã aventura noastrã putea
începe.
Foto A. Posmoºanu
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S

edinþa tehnicã cu privire la
modul în care urma sã se depãºeascã cota -1000 în Sistemul
Pierre Saint-Martin, se desfãºura în sala
operaþionalã improvizatã de la tribordul
Peugeot-ului J9-BH-03VFP.
În scut timp ºi într-un mod absolut
democratic au fost alcãtuite trei echipe,
dupã care trebuia sã trecem la pregãtirea echipamentului de atac. Greu
lucru, întrucât ne culcaserãm la o orã
destul de micã, datoritã unei prelungite
ºuete la foc, cu o echipã de speologi
francezi aflatã în zonã, ca sã nu mai
spun cã Viorel amesteca într-o ciorbã al
cãrei miros stagna sub copertina albastrã de mai bine de o orã de când Poºme
începuse ºedinþa.
Am fost desemnat ca ºef al echipei 1 (E1), revenindu-mi misiunea de a
echipa avenul de la intrarea Tête
Sauvage (TS) pânã la cota -384 (Sala
Cosyns), împreunã cu Simona, Mihai,
Adi ºi Jean. Dupã pãrerea mea o misiune onorabilã, deoarece E1 intra prima
în cavitate ºi ieºea ultima, partea a doua
a activitãþii prestate constând în parcurgerea sectorului PSM Aval ºi dezechiparea acestuia.
Seara, la lãsarea întunericului,
reuºisem sã finalizãm problemele legate de pregãtirea explorãrii. Pe pajiºtea
din aproprierea cabanei ARSIP (Association pour la Recherche Spéléologique Internationale à la Pierre SaintMartin) unsprezece banane tronau ca
niºte sarmale pe o masã de bucãtãrie, ce
aºteaptã sã fie puse la fiert, în ajun de
sãrbãtoare. Aºa ºi bananele Echipei 1
aºteptau sã intre în aven, însã nu micã
ne-a fost mirarea, dimineaþa, înainte de
pornire, cã le clãdisem pe cele mai teribile excremente de vacã de pe toatã
pajiºtea.
Drumul pânã la intrarea în TS a fost
chiar uºor, dacã þinem seama de lungimea sa ºi de panta destul de accentuatã, însã cum speologii români sunt
obiºnuiþi cu marºurile de apropriere,
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acesta a decurs normal pânã la un
punct. Spun pânã la un punct, deoarece
odatã aflaþi în aproprierea lui TS, nu
ºtiu dacã vreunul dintre noi nu a rãmas
profund impresionat de imensa suprafaþã carsticã, aridã, ce se desfãºura sub
ochii noºtri ºi de mãreþia lapiezurilor
peste care pãºeam.
Dintr-o datã am simþit vibraþii în
picioare ºi sigur nu se datorau oboselii
sau poverii din spate, ce se prezenta sub
forma unui sac marin Lafuma de 90 l.
Dacã în urmã cu 15, 16 ani mi s-ar fi
spus cã voi participa la coborârea în
PSM, asta pe vremea când devoram
cartea Aventuri sub pãmânt a lui N.
Casteret, probabil aº fi luat-o uºor razna de fericire. Acum însã, cam tratam
totul cu superficialitate, mai bine zis ca
pe un lucru ce trebuie fãcut. Ei bine,
eram într-adevãr emoþionat, vãzând tot
ceea ce mã înconjura ºi al gândul cã voi
coborî într-unul dintre cele mai adânci
avene din lume. Am observat cã toatã
lumea care ne-a însoþit poposise lângã
o construcþie de lemn, înaltã de peste
doi metri, care arãta ca un WC de la
þarã.
Lãsând sacul din spate ºi sprijinindu-mã cu mâna stânga de turnuleþul de
scânduri, l-am întrebat pe Guºã:
 Unde e?
 Lângã mâna ta!
Greu de crezut, dar asta era. Într-o
mare de lapiezuri uriaºe, intrarea în TS
se prezenta sub forma unei gãuri infime.
Primul care a pãtruns în aven, printre scândurile construcþiei ce avea scoSPEOMOND • 3• ’98

pul sã protejeze intrarea de zãpadã, a
fost Mihai. El a echipat, pânã la cota
-55, o serie de puþuri mici ºi sãritori. De
aici vârf de atac a devenit Jean, care a
echipat capul unui P46. Pânã la acesta
însã trebuia parcurs un meandru lung de
40 m, ultimii 10 m fiind destul de
înguºti ca sã scãpãm o bunã cantitate de
înjurãturi. Eu eram cel care încheia plutonul, adicã al cincilea din spate ºi spre
marea-mi satisfacþie aveam trei banane,
nu câte douã ca ceilalþi. Acest meandru
începea la mijlocul puþului Tortue, însã
era uºor de reperat în timpul coborârii.
Dupã coborârea lui P46 parcã mai
veneam de acasã. Dimensiunile avenului se mãreau. FRIG! Foarte frig. Urmeazã o serie de sãritori printre prãbuºiri, apoi puþul Damoclès (P25). Cu
acesta ºi cu alte trei sãritori între 3 ºi
7 m, Jean terminã lupta, scãpând ºi de
o bananã grea ca betonul. Aici (-180 m)
dispãreau ºi incomodele scãri metalice
în care bretelele bananelor ºi pedalele
blocatoarelor cu mâner se agãþau permanent.
Pânã la -220 m se mai coboarã un
puþ de 32 m ºi unul de 17 m, bine
stropite. Ele au fost echipate de Simona
ºi spre surprinderea tuturor nu a ezitat
deloc, neavând combinezon impermeabil.
Iarãºi puþuri ºi sãritori, iarãºi meandre ºi permanentul frig simþit bine de
cei din spate, în frunte cu mine, aºteptând ca ceilalþi sã termine echipãrile.
În sfârºit am ajuns la -277 m, sau
mai exact în capul unui P92. La baza
acestuia a apãrut un râuleþ care ne-a

condus la o galerie joasã ºi pe jumãtate inundatã, numitã Suspinul. Aici am
servit masa apoi am fãcut cale întoarsã.
Dupã 14 ore ne aflam din nou la intrarea în Tête Sauvage.

Lucian BUªU
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bãutã cruntã cu niºte
bezmetici francezi, rãtãciþi
prin tabãrã, ne-a arãtat cã la
acest domeniu 4 români au fãcut cât 12
francezi.
Ora douã a nopþii, când terminarea
tãriilor a pus capãt ostilitãþilor, i-a gãsit pe mulþi de-ai noºtri cu gândul la
dimineaþa când va începe o altfel de
mãsurare a valorii
Eram o echipã de patru, cea mai
omogenã din cele trei echipe cu sarcini
de explorare: Luci, Pitiu, Polo ºi Vio.
Trebuia sã abordãm avenul prin Sala
Verna (accesul prin tunelul EDF) ºi sã
echipãm avenul pânã la cota finalã
(dincolo de -1000).
Cu mic cu mare, motorizaþi ºi echipaþi pânã-n dinþi, am fost duºi pânã la
gura tunelului de toþi cei rãmaºi în tabãrã fãrã preocupãri. Lungul urcuº pe o
vale seacã ºi abruptã m-a fãcut sã mã
gândesc cã oasele mele bãtrâne n-or sã
reziste pânã la capãt încercãrii din subteran.
Din spatele porþii metalice care închidea tunelul, un compresor puternic
sufla ca turbat un aer rece. Desfãcând
cele douã yale ce închideau poarta dublã am fost surprinºi de forþa aerului,
care descãtuºat, ne-a dat la o parte cu
uºi cu tot. Hopa! Se-mpute gluma cu
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jucãrioara! Ne-am încurajat cu strigãte de luptã: Ohio, Arkanssas, Ole zdã
s-a auzit slab completarea cuiva. Nu
ºtiu cine dar îl bãnuiesc pe Polo de isprava asta.
Echipaþi cum numai Hanibal fusese
când a trecut Alpii (numai cã el n-a învins) am intrat în tunelul care ne ducea
spre o altã epocã a speologiei româneºti. Îndoiala ºi reþinerea ne-au fost
înfrânte de cei de afarã care ne-au
susþinut pânã aici. Mulþumim, fãrã voi
nu am fi avut puterea sã mergem mai
departe.
Sala s-a ivit imensã din micimea
secþiunii tunelului. Un întuneric profund ºi fioros ne-a pãtruns. Primul gând
a fost cã am ajuns în America unde era
noapte, dar treptat ne-am dezmeticit,
eram în Verna. Strigãtele gâtuite de
emoþie ni s-au oprit la început în piept,
apoi au pãtruns spaþiul imens al sãlii,
amestecându-se cu vuietul apelor provocat de râurile care se revarsã aici.
Extrasele de hãrþi ºi descrierile lui
Poºme ne-au ajutat sã ajungem cu
uºurinþã la baza peretelui peste care va
trebui sã avansãm spre final. Am început cãutãrile diedrului nenorocit.
Dupã 2,5 ore de cãutãri am ajuns pe o
potecã care se termina la baza unei verticale. Un zid de piatrã mi-a trezit amin-

tirea unui pasaj dintr-o povestire a lui
N. Casteret, când o echipã francezã surprinsã de o puternicã viiturã, plictisindu-se de înceta trecere a timpului, au
escaladat acest perete.
Am început sã urc. Polo, rãmas la
bazã, încerca sã-i recupereze pe Luci ºi
Pitiu. Dupã câþiva metri verticali am
localizat un mic canion fãcut de o prelingere de apã. Suficient pentru a introduce vârful picioarelor ºi a avea prize
sigure pentru mâini.
Transporterul ºi banana cu echipament individual mã incomodau în ascensiune, dar încercam sã le ignor. Din
când în când îmi ziceam cã acest pasaj
trebuie echipat în siguranþã. Verticalitatea peretelui începe sã se curbeze spre
interior (îmi zic: bine cã nu-i spre exterior!) ºi localizez o echipare: trei spituri
echipate cu plachete. Da, ãsta-i drumul hai mai departe. Încerc sã mã uit
în jos, dar nu se vede nimic. Peste
câþiva metri ajung pe o platformã. Mã
degajez de bagaje ºi constat cã spre
dreatpa apare un dop de argilã în care
sunt sãpate trepte ample. Sus o fereastrã. Am ajuns. Polo, uite fereastra! Dar
Polo nimic. Realizez cã trebuie sã fie
un pic mai jos. Diedrul pe care-l crezusem de 6 metri avea 80 de metri. Cobor
ca sã mã fac auzit (circa 30 m) ºi încep
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sã-i ghidez. Dupã o jumãtate de orã
suntem toþi sus. Gãsisem continuarea ºi
aveam o întârziere de aproape 3 ore faþã
de timpul planificat. Bunã treabã!
Am fãcut câteva poze ºi am stabilit
locul de bivuac. O fereastrã în peretele
drept ne conduce la un mic afluent
meandrat ºi strâmt, pe care coborâm din
greu pânã la o salã din al cãrei tavan
atârnã o coardã. Cele câteva balizaje
gãsite pe traseu ne aratã cã nu vom fi
nevoiþi sã folosim coarda. Urcãm în
schimb o pantã alunecoasã care debuºeazã într-o galerie înaltã ºi strâmtã.
Este falia Ravier lungã de 380 m. Dupã
circa 30 m înaintarea ne pune probleme.
Trebuie sã urcãm ºi sã coborâm zeci de
metri pe verticalã pentru a înainta doar
câþiva metri pe orizontalã, iar râul de
jos se întrezãreºte doar din când în
când. Pentru a nu avea probleme începem sã balizãm un traseu optim cu resturi din rarele balize gãsite pe traseu.
Gata am gãsit ºi poziþia cea mai bunã
pentru înaintare: faþa la un perete, banana în spate (strâmtoarea de dedesubt nu
ne permite transportul ei în lonje), vârful picioarelor prizeazã în mici alveole.
Eram într-un bun ritm, toatã lumea
era mulþumitã, mai puþin Luci care va
trebui sã se întoarcã ºi sã-l împuºte pe
Polo care se chinuia cumplit, atârnat în
banana umflatã mai mult decât umerii
lui. Râsetele noastre l-au fãcut sã ne
copleºeascã cu complimente din ce în
ce mai condimentate ºi sã caute, cu
mâinile ºi picioarele care-i atârnau în
gol, o prizã, sau poate ceva cu care sã
arunce în noi.
Dupã câteva ore de chinuieli am
ajuns într-un loc mai larg. Ne-am oprit
sã mâncãm, apoi am luat hotãrârea pripitã s-o þinem înainte pe râul care tocmai apãrea în dreapta, în loc sã coborâm. Ghinion! Am mai pierdut încã trei
ore trecând prin strâmtori, semisifoane,
pânã când sã realizãm cã am luat-o pe
ramura paralelã. Ne-am întors. Între
timp apa crescuse, multe pasaje aproape se sifonau când le treceam. (Am aflat
mai târziu cã afarã plouase zdravãn.)
Am ajuns epuizaþi la bifurcaþia de
unde greºisem drumul. Am început sã
ne miºcãm mai repede pentru a ne încãlzi ºi a recupera ceva din timp.
Am echipat verticalele urmãtoare ºi
dupã scurtã gustare am urmat cursul
râului. Resturile unei tabere (resturi de
cort, camere de maºinã, primusuri ºi
alte mii de prostii de acest gen) ne
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indicau cã pe aici s-a muncit nu glumã.
Coborâm la liber o sãritoare de circa 6
m într-o salã de unde încep adevãratele
cascade. De pe un bolovan imens apa se
revarsã într-un puþ mare ºi întunecat.
Lãsãm bananele cu echipament ºi ne
întoarcem deasupra sãritorii. Luci ºi
Polo o echipeazã ca la carte, prilej sã se
mai încãlzeascã. Ceasul ne aratã cã
avem 8 ore întârziere ºi cã peste 4 ore
bivuacul va trebui sã fie echipat. Cineva
trebuia neapãrat sã-i ghideze pe Rajka
ºi Marius prin Sala Verna, sã echipeze
verticala de 80 m ºi sã echipeze bivuacul. În acelaºi timp trebuiau echipate ºi
verticalele de sub noi. Consumãm ultimele resturi de mâncare ºi ne împãrþim în douã, Vio ºi Pitiu vor echipa în
continuare, Iar Luci ºi Polo se vor
întoarce pentru bivuac. Trei, patru
încercã de a gãsi un loc mai uscat
pentru coardã ne-a convins cã aºa ceva
nu existã. Aºa cã go.
Dupã 20 m de duº am ajuns pe o
platformã unde am deviat coarda, apoi
încã 20 m pânã jos. Coborâm printr-un
canion lat de 1,5-2 m, cu înãlþimi între
3-5 m. Apa este adâncã de 30-50 cm ºi
foarte rapidã. Coborâm o succesiune de
cascade mici, evitând pe cât posibil
contactul cu torentul. Urmeazã o cascadã mai mare, neatent pun piciorul în
apã. Sunt instantaneu adus la orizontalã. Caut prize în torent. O mãnuºã se
umple cu apã ºi este luatã de vârtej.
Pitiu reuºeºte sã prindã banana. Nu-i de
joacã! Echipãm verticalã dupã verticalã cu gândul sã ajungem cât mai jos ºi
pentru a face cât mai uºoarã înaintarea
celor care vin dupã noi.

Am ajuns la puþul Josyane. Fiºa zice
cã este un puþ puternic arozat pe care
nu-l poþi coborî nestropit. Ar mai fi încã
douã puþuri pânã la final. Ritmul ºi apa
încep sã-ºi rate efectul asupra tonusului
nostru. Pitiu vrea sã tragã un pui de
somn. Îi spun sã mai aibã rãbdare ºi sã
echipeze mâna curentã. Lonjez deasupra puþului, amarajul secundar, principal, lonja bananei în demirond, coborâtorul în poziþie de coborâre, delonjez,
desfac cheia ºi peste 5 m regret cã miam lãsat umbrela afarã. Apa se prãvãleºte jos într-un lac adânc. Gata distracþia. Urc deasupra duºului, lãsãm
banana cu corzile pentru final amaratã
în mâna curentã ºi ne întoarcem. Ajunsesem la -1200 m relativ la intrarea cea
mai de sus ºi la -1030 m faþã de intrarea Tête Sauvage, abordatã de echipa de
vârf.
Am mai fãcut încã 3 ore înapoi pânã
la Verna, ajungând numai bine sã ne
alãturãm lui Rajka, Marius, Polo ºi Luci
pentru a echipa bivuacul. Apoi, dupã 36
de ore de travaliu în subteran suntem
din nou la soare. Baftã echipei de vârf
ºi celei de dezechipare, mulþumim echipei de susþinere.
Sunt sigur cã data viitoare va fi mai
bine.

Viorel Traian LASCU

Echipa 2 la intrarea în tunelul EDF.
Foto A. Posmoºanu
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C

a orice speolog român care se
respectã am intrat în Tête
Sauvage la ora 14.00. Tudor,
Vivi, Keme, Guºã ºi cu mine. Puþurile
erau echipate aºa cã bagajul nostru era
relativ lejer: alimente, carbid, neoprene,
cîteva corzi scurte de rezervã, cu
excepþia bagajului lui Guºã, care din
cauza camerei de filmat ºi mai ales a
acumulatorilor era îngrozitor de greu.
Coborîrea puþurilor (aproape 400 m denivelare) ne-a luat douã ore ºi jumãtate, inclusiv filmãrile. Am avut noroc ca
la exterior vremea sã fie frumoasã,
drept urmare puþurile erau seci. Singurul inconvenient fiind scãrile fixe 
aflate aici cam de cînd începuse explorarea avenului  ºi care te însoþeau pînã
la -180. Francezi le denumeau mâts de
perroquets, treptele lor fiind fixate
de-a lungul unui catarg, în ele agãþînduse tot ce atîrna în jurul nostru. Singurul
pasaj activ pe parcursul puþurilor a fost
Suspinul, unde am avut ºansa, spre
deosebire de colegii noºtri din echipa 1,
ca nivelul apei sã fie mai mic.
Nu mult dupã coborîrea puþurilor a
urmat porþiunea acvaticã a peºterii,
pentru care am îmbrãcat neoprenele, pe
care nu le-am mai dat jos pînã dupã
Tunelul Vîntului. Cea mai frumoasã
parte a traseului, semãnînd pe alocuri
cu ªura Mare ºi Ciur Ponor, a fost
Grand Canyon. Acesta era ºi locul, alãturi de Tunelului Vîntului, în care am fi
putut avea probleme în caz de viiturã.
N-a fost cazul, deºi cît am stat în Pirinei am avut parte de destule furtuni.

Suspinul. Foto A. Posmoºanu
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Partea acvaticã a traseului culmineazã cu Tunelul Vîntului, un lac adînc
ºi lung de 50 m, unde galeria se îngusteazã, iar curentul de aer devine violent.
Echipele care traverseazã acest lac o fac
cu ajutorul bãrcilor sau camerelor de
cauciuc, dovadã resturile de cauciuc,
grãmezile de cordelinã ºi nenumãratele pompe, din care la nevoie ai fi putut
alege dupã preferinþe: de mînã, de picior, cu manometru, fãrã manometru.
Este demn de menþionat cã în ghidul pe
care l-am avut la îndemînã pentru pregãtirea acestei expediþii, autorii recomandã folosirea pontonierelor, pentru
galeriile active, a bãrcilor, pentru lacul
de la Tunelul Vîntului ºi a cagulelor,
pentru puþurile active din final. În locul
acestor echipamente noi am optat pentru o soluþie mai simplã ºi mai practicã:
neoprenele.
Astfel echipaþi ne-am avîntat în apa
de 3-4°C pentru a înota cei cîþiva zeci
de metri ce ne despãrþeau de celãlalt
mal. În ciuda frigului ºi a condiþiilor
improprii am reuºit sã filmãm cîteva
cadre, înainte de a fugi spre un loc mai
retras unde sã ne schimbãm de neoprene, pentru cã urmau enormele sãli ºi
neoprenele, chiar ºi salopetele, deveneau inutile.
A fost cea mai anostã ºi obositoare
porþiune din traseul nostru. Pe o lungime de 3600 m se înºirã cîteva sãli enorme, singura problemã reprezentînd-o
reperarea traseului. (Numeroase echipe
s-au rãtãcit în haosul de blocuri de stîncã, echipele de salvare fiind nevoite sã

Intrarea în Tête Sauvage.
Foto A. Posmoºanu

intervinã. ªi mai numeroºi au fost cei ce
ºi-au regãsit traseul dupã cîteva ore
bune de cãutãri.) În rest, nu ai altceva
de fãcut decît de a urca ºi coborî la
nesfîrºit mormane de prãbuºiri. Parcã
nici n-ai fi în peºterã, ci undeva la exterior, noaptea, pe un grohotiº. Singurul
lucru de menþionat este oprirea pentru
cîteva minute la locul unde ºi-a gãsit

PSM Aval. Foto A. Posmoºanu
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sfîrºitul Marcel Loubens, nu departe de
baza puþului Lépineux. Încã mai existã
resturi ale tãrgii cu care a fost transportat, iar pe o stîncã din apropriere este
inscripþionat numele sãu ºi data nefericitului accident: 14.08.1952.
Ne-am continuat anevoiosul drum
pînã la enorma Salã Verna, în care, culmea, se pãtrunde printr-un scurt tîrîº.
Am localizat ieºirea din tunelul EDF
(700 m lungime, sãpat de Électricité de
France în 1956 ºi avînd ca scop iniþial
captarea apei din PSM, scop la care s-a
renunþat ulterior) ºi am început coborîrea spre fundul sãlii, pentru a urca
apoi pe cealaltã parte spre peretele pe
care trebui sã-l urcãm pentru a ajunge
în bivuac. S-a dovedit a nu fi chiar aºa
simplu. Cu toate cã echipa 2 balizase
drumul pînã acolo ne-a trebuit mai mult
de o orã pentru a gãsi locul exact unde
începea escalada. Traseul, lung de
aproximativ 70 m ºi parþial echipat cu
coardã, avea pasaje de grad de dificultate II, poate chiar III.
Am ajuns la bivuac destul de obosiþi, dupã 17 ore de la intrate în peºterã.
A fost momentul cînd, cu mare pãrere
de rãu, am luat hotãrîrea ca a doua zi sã
ieºim prin tunelul EDF ºi nu prin Tête
Sauvage. Cînd am intrat în peºterã speram sã mergem dintr-o bucatã pînã în
final, sã dormim la întoarcere în bivuac
ºi sã ieºim apoi pe unde intrasem, ast-

fel am fi reuºit sã recuperãm ziua de
întîrziere. N-a fost sã fie, aºa cã dupã
cîteva, puþine, ore se somn am plecat în
aval.
Pentru aceastã parte a peºterii am
renunþat la camera video ºi bine am
fãcut, deoarece avalul are o cu totul altã
morfologie. Marile galerii din amonte
de Verna sînt înlocuite de galerii strîmte
ºi diaclaze înguste, lungi ºi foarte lungi,
întrerupte de puþuri, sãritori ºi cascade.
Locurile în care exista posibilitatea sã
te rãtãceºti fuseserã balizate de echipa
2. Dupã cîteva ore am ajuns la puþul
Josyane, punctul terminus al expediþiei
noastre. Deºi intrarea în acesta fusese
echipatã nu era suficient pentru a evita
jetul cascadei. Am zãbovit preþ de
cîteva fotografii dupã care am fãcut
cale-ntoarsã, începînd dezechiparea
pentru a uºura sarcina echipei 1. Am
strîns ºi bivuacul ºi am ieºit din peºterã
pe tunelul EDF, dupã 39 de ore. Ne-am
culcat în cabana de la ieºirea din tunel.
Dupã vreo trei ore am fost treziþi de
echipa 1. Cum s-a trezit Guºã a plecat
pe jos ºi cu autostopul pînã la Tête
Sauvage, pentru a anunþa echipa 2 cã
poate începe dezechiparea.
Mai tîrziu, aproape de miezul nopþii, ne-am reunit toate cele patru echipe,
cele trei de subteran ºi echipa de
suprafaþã, în jurul a cîteva sticle de
ºampanie, pentru a sãrbãtori succesul.

Capul puþului Josyane, cota -1030.
Foto A. Posmoºanu

Atinsesem cota -1030 m, faþã de Tête
Sauvage.
Poate unii vor spune cã a fost un
semi-succes, sau alþii, mai sceptici, vor
spune cã a fost un semi-eºec, dar pentru noi a fost ceva.

Andrei POSMOªANU

De la stînga la dreapta:
Lucian Buºu
Simona Dragomir
Viorel Bãltãreþu
Tudor Marin
Mihail Suru
Viorel Lascu
Valentina Lascu
Dragoº Petrescu
Fabienne Récart
Andrei Posmoºanu
Lucian Nistor
Sorin Kemecsei
Marius Albert
Daniela Rajka
Ion Tudor
Geza Rajka
Daniel Bibarþ
Dan Pitic
Lipsesc din fotografie:
Dana Dudnic
Elena Pãnescu
Adrian Oprin
Cabana ARSIP
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În loc de încheiere

ªi-n spatele pragului
Atunci cînd eram dependent de cãminul
natal, cuvertura groasã a pavezei
pãrinteºti îmi ascundea deseori ghearele
ascuþite ºi necruþãtoare ale grijilor
cotidiene ºi ale sacrificiilor, renunþãrilor, eforturilor pentru micile reuºite
ale vieþii
Într-o bunã zi, o forþã-dorinþã m-a
fãcut sã-mi întind aripile ca sã încerc sã
zbor din cuibul natal. Zarea s-a deschis
brusc, orizonturile îndepãrtîndu-se rapid. ªi în acel moment am început sã
vãd mai bine. Aºa cum probabil un
miop se fericeºte de noua sa pereche de
ochelari, aºa cum un orb se liniºteºte la
palparea asperitãþii cunoscute dar
nedesluºitã de vãzãtorul nestingherit,
aºa cum un speolog îºi lumineazã întunericul înconjurãtor cu ajutorul lãmpii
cu acetilenã. Din acel moment am recunoscut valoarea eforturilor celor din jur
fãcute pentru a ne fi nouã bine, pentru
a avansa pe drumul nostru spre împlinire. Din acel moment am devenit mai
atent pentru cei de lîngã mine, pentru
trãirile lor, pentru zbaterile lor, am început sã pricep care sînt drepturile ºi în
acelaºi timp obligaþiile omului vis-à-vis
de semenii sãi, care este diferenþa între
a fi activ ºi a fi pasiv în cadrul unui
proiect, cum sã te bucuri de succesul
altuia ºi cum sã trãieºti cu generozitate
evenimentele care antreneazã oamenii
în miºcare am început sã-mi cenzurez senzaþiile  de ciudã, de gelozie, de
urã, de invidie, de egoism, de indiferenþã  ºi am devenit mai atent la situaþiile în care deseori credeam cã fac
bine cuiva Se întîmplã deseori sã fac
de fapt rãu, sã dezechilibrez, sã pun în
miºcare procese cu efecte negative
Dar se întîmplã cîteodatã sã fac chiar
binele scontat. ªi atunci mã umplu de o
fericire imensã, pentru reuºitã dar ºi
pentru cel care a profitat de buna
intenþie.
Acþiunile noastre, atîta timp cît nu
sînt reacþii spontane la excitãri întîmplãtoare, se bazeazã pe premeditãri, pe
proiecte mai întîi visate cu ochii deschiºi ºi mai pe urmã, pe date concrete. Aºa
ceva se numeºte PROIECT. ªi înseamnã pe lîngã sensul strict ºi un cumul de
eforturi singulare sau comune, fizice ºi
intelectuale. Temerarii care se încumetã
sã porneascã la realizarea de proiecte
18

sînt deseori decepþionaþi de reacþiile
celor din jur, reacþii declanºate în general de o gîndire superficialã, individualistã sau chiar neconcordantã cu realitatea. ªi tocmai acesta este punctul sensibil!! Cãci pentru succesul unui proiect
este nevoie de o susþinere din partea
tuturor participanþilor, de o recunoaºtere a eforturilor fãcute, de o criticã
pertinentã constructivã ºi mai ales de
abandonarea logicii sã moarã ºi capra
vecinului
Rememorez: Franþa 1997, cu
-1000 în sistemul carstic Pierre SaintMartin, cu ieºirile în canioanele din
Ardèche ºi coborîrea în bãrci a impresionantului defileu al aceluiaºi rîu  o
acþiune frumoasã ºi de mare efort organizatoric. O aventurã cu riscuri ºi bucurii, de-a lungul cãreia participanþii, ca
niºte adevãraþi membri ai unui echipaj
de cursã lungã, au dovedit cã stãpînesc
tehnicile necesare, cã pot funcþiona fãrã
greº în situaþii limitã ºi cã se pot adapta capriciilor naturii fãrã a-ºi abandona
scopul pentru care au pornit la drum. O
acþiune care a reuºit în ciuda micilor
neregularitãþi datorate imprevizibilului.
Aceastã experienþã a fost de fapt o binefacere pentru toþi participanþii
În dorinþa lor de a reuºi, organizatorii principali ai turei din Franþa de anul
trecut s-au folosit de toate relaþiile, pentru a oferii tuturor de a afla ºi cunoaºte
cît mai mult.
S-au deschis brusc porþi ºi gazdele
au fãcut o primire cãlduroasã unor
necunoscuþi. Cu sinceritate, cu generozitate ºi cu omenie! S-a facilitat accesul
la echipament ºi s-a sacrificat adesea
timp personal pentru buna dispoziþie a
oaspeþilor, s-a creat o atmosferã destinsã, s-au propus activitãþi pe care poate nu le întîlneºti de douã ori în viaþã
(nimeni n-a fost obligat la vreun efort
suplimentar, ba mai mult, toþi au profitat din plin de binefacerea rãmînerii cu
buzunarul neatins!!!) ªi tura nu avea
cum sã se termine altfel, decît cu o
senzaþie de bucurie ºi plenitudine.
Dar, judecînd în afara entuziasmului
acelor momente, rãmîn dezamãgit de
imaturitatea ºi egoismul copilãresc al
unora, care au agresat în mod gratuit
frumuseþea experienþei petrecute peste
hotarele cunoscutului, în teritoriul

atît de vag al numai auzitului Rãmîn întristat de lipsa recunoºtinþei
atît faþã de gazde, cît mai ales faþã de
organizatori, umbriþi de nesiguranþa
rostului acþiunii lor tocmai acum,
cînd viitoarele posibilitãþi de manifestare pe plan internaþional depind de
forþa ºi tenacitatea celor rãniþi atît de
stupid
ªi-mi vine greu sã tac, cînd constat
cã de fapt nu este decît o problemã de
prag
Mai este un prag de trecut, care este
mai greu de trecut decît cel pe care-l
treci cînd eºti cel mai bun la concursurile pe coardã, cînd ajungi pe propriu
loc întîi ºi cînd ceilalþi sînt în urma
ºtiinþei tale ªi-n acest încrîncenat
mers mai departe cu orice chip, care
este viaþa ce-o avem ºi pe care o trãim
atît de împreunã, nu-mi pot dori decît ca
aceia care se regãsesc printre aceste rînduri sã cugete la problemele puse (ºi
dacã pot ºi vor ºi la cele nepuse) ºi sã
corecteze tirul devenirii lor.
Sã încerce sã treacã pragul!
ªi-am încãlecat pe-o ºa ºi v-am spus
povestea mea

Dragoº PETRESCU

Foto A. Posmoºanu
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Prin peºterile din

Matei VREMIR  Grupul Speologilor Nespeologi, Cluj

P

entru cineva familiarizat cu
peisajele carstice clasice (în
accepþiunea lui Cvijici), de
tipul celor dinarice sau alpine, din care
avem din belºug ºi la noi în þarã, este o
surprizã plãcutã întâlnirea cu un alt tip
de carst, cum ar fi , de exemplu, glaciocarstul atât de bine reprezentat în nordul
Angliei.
Buna colaborare dintre Grupul
Speologilor Nespeologi (GSN) din Cluj
ºi câteva cluburi speologice din Anglia,
în decursul a patru ani, s-a materializat
prin câteva expediþii cu bune rezultate,
atât în România cât ºi în Anglia: 1994
GSN-HUSS (Societatea Speologicã a
Universitãþii din Hull)  cu acþiuni ce
au acoperit zone din Munþii BihorVlãdeasa, Trascãu ºi Pãdurea Craiului;
1995 GSN-HUSS  acþiuni în aceleaºi
zone; 1996 GSN-HUSS-CPC (Craven
Pothol Club, Yorkshire)  acþiuni în
Parcurile Naþionale Yorkshire Dales ºi
Lake District (Cumbria), precum ºi pe
terenuri carstice în cretã de pe coasta de
Est; 1996 GSN-OSC (Clubul de Speologie al Universitãþii din Oxford) 
acþiuni în Munþii Pãdurea Craiului ºi
Bihor; 1997 GSN-OSC  acþiuni în
zona de nord a Pãdurii Craiului, Munþii
Trascãu ºi Vlãdeasa. Cu aceste ocazii,
s-au descoperit câteva noi peºteri ºi
avene, s-au gãsit continuãri în mai
multe peºteri, s-au vizitat peste 50 de
obiective carstice reprezentative, a avut
loc un antrenament TSA ºi Salvaspeo,
câteva diaporame ºi o conferinþã pe
teme de carst (organizat de Universitatea din Hull), precum ºi publicarea a
douã rapoarte ºi alte douã articole pe
tema acestor acþiuni.
În acest context ºi la invitaþia a douã
cluburi de speologie locale, se înscrie
mica expediþie englezo-românã din
primãvara lui 1996, desfãºuratã în
nordul Angliei. Iniþiativa a aparþinut
Societãþii Speologice a Universitãþii din
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Hull (HUSS), respectiv a unor membrii
foarte activi, dintre care menþionez pe
Dr. Andrew KNIGHT, Dr. Jasson
GREEN ºi Nigel WHITTINGTON.
Contingentul românesc, din motive în
special materiale, s-a redus la douã
persoane: M. VERESS ºi M. VREMIR,
regretând lipsa din ultimele acþiuni a
scafandrului-artist Zs. KOVACS ºi a
operatorului-speolog G. UGRON, care
au contribuit efectiv la reuºitele comune. Din punct de vedere financiar,
acþiunea a fost suportatã în proporþie de
50% de cãtre Universitatea din Hull,
restul revenind participanþilor.
Ca preambul, s-a fãcut o deplasare
în capul peninsulei Flamboroug (Yorkshire-ul de NE), într-o zonã foarte
pitoreascã de pe malul Mãrii Nordului
unde am parcurs câteva peºteri de
abraziune dezvoltate în cretã. Aici
existã un golf cu plaje nisipoase, unde
în urmã cu un mileniu au debarcat
primii vikingi, care au ºi format o micã
colonie. De asemenea, s-au vizitat
câteva stratotipuri Jurasice de la Nord
de Scarborough (zona Whitby-Robin
Hoods Bay). O altã acþiune a avut loc în
Lake District (Cumbria), în câteva
canioane ºi vãi glaciare formate în roci
cristaline ºi sedimentare foarte vechi.
Deºi este o zonã sãracã în carst a
meritat efortul, peisajele muntoase,
lacurile glaciare ºi nu în ultimul rând
vizitare unui sit preceltic cu megaliþi
aranjaþi în cerc (Castelrig Stone Circle),
au deschis apetitul pentru miºcarea
fizicã.
Tabãrã de bazã pentru acþiunile din
Parcul Naþional Yorkshire Dales s-a
instalat în micul sat Horton on Riblesdale, unde clubul de speologie Craven
Pothol (care de altfel reuneºte peste 250
de membri, fiind al doilea cel mai vechi
club din Anglia, fondat în anii 20),
deþine o cãsuþã ºi o ºurã, ambele
monumente istorice de la început

secolului XVII. Prima (cãsuþa) are douã
nivele, cu câteva camere comune ºi un
apartament pentru familiºti, douã bãi cu
instalaþii moderne, o bucãtãrie echipatã
cu de toate (gaz, reºouri electrice,
microunde, boilere etc.), o salã de mese
echipatã cu bar, precum ºi o camerã de
zi cu bibliotecã, ºemineu etc. ºura, de
fapt reprezintã o clãdire de piatrã de
aceleaºi dimensiuni, în care îºi au locul:
în faþã, parcarea privatã a speologilor
(6-8 maºini) ºi pubelele de gunoi; prima
încãpere este atelierul de reparaþii
(pentru echipamente), a doua ºi a treia
depozite de materaile: zeci de corzi pe
categorii de lungimi, sute de metri de
scãri electron, multe kilograme de
carabiniere, hamuri, coborâtoare, cãºti,
salopete ºi tot ce are nevoie un speolog,
toate aranjate în ordine, cu numãr de
inventar ºi catalog unde se consemneazã ºi semneazã toate împrumuturile.
Urmãtoarea încãpere este rezervatã
testãrii materialelor ºi antrenamentului
TSA, fiind amenajat un puþ de cca 10
m, din pod pânã în beci. O altã încãpere
este aºa zisa spãlãtorie, unde existã
douã compartimente: unul pentru
echipament ºi speologul încã îmbrãcat
în salopeta noroioasã, iar o alta pentru
speologul care face duºul final, la care
se adaugã vestiarul. De obicei primul
duº îl faci îmbrãcat cu tot harnaºamentul pe tine, urmând ca dupã o primã
fazã de curãþare sã treci gol puºcã în
compartimentul vecin. Aceastã tehnicã
nu ar fi posibilã, dacã nu ar exista o altã
încãpere, aºa zisa uscãtorie, unde existã
douã tunuri cu aer cald sub care în
cursul nopþii se usucã ºi cele mai groase
materiale. Pentru spãlarea corzilor,
avem la dispoziþie ingenioase sisteme
de perii ºi role, care practic fac toatã
treaba. În final, exceptând o micã parte
(puþul artificial), podul este un alt depozit rezervat în special materialelor de
construcþie, amenajare, porþi de peºterã,
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echipamente de decolmatare, sudurã ºi
multe altele. Ca încheiere a acestei
scurte prezentãri, menþionez cã
imobilul de locuit (unde de altfel nu ai
voie sã duci înãuntru echipament speo)
este lipit de un vechi birt CROWN
INN, în care din nefericire ºi în
virtutea legii, nu poþi sã bei decât pânã
la ora 23 (excepþional 23.30). Cu o aºa
organizare se poate face treabã, mi-am
zis, ºi nu am greºit.
Deºi peºterile englezeºti nu exceleazã prin frumuseþe, sunt foarte
interesante, unele chiar frumoase dacã
ne uitãm la morfologie, culori ºi contextul topografic.
Carstul din Yorkshire Dales se
întinde pe o suprafaþã de cca. 250 kmp,
în jurul muntelui Ingleborough, din
vest, de la falia Dent unde se aflã ºi
sistemul Lancaster-Ease Gill-Pippikin
de peste 70 km, pânã la est de Settle ºi
Malham. Este vorba de un relief erodat
de gheþari (însãºi numele Dales se
referã la vãile glaciare), în care Ingleborough a rãmas suspendat ca o insulã,
în jur fiind o mare întindere, cu platouri, dealuri ºi vãi domoale formate pe
calcare. Având în vedere mare cantitate
de precipitaþii, care frecvent depãºesc
1500 mm, cu un climat dominat de
vânturile cãlduþe ºi umede din sud-vest,
avem de-a face cu o concentratã reþea
hidrograficã, care în momentul atingerii
calcarului (de vârstã Carboniferã în
acest caz), imediat se dreneazã în
subteran. Astfel au rezultat numeroase
peºteri, majoritatea active, cu lungimi
apreciabile.
Fãrã a intra în alte detalii, interesant
este aspectul platourilor calcaroase,
care în pustietatea lor sunt brãzdate în
toate direcþiile pe sute de km de ziduri
de piatrã. Acestea au înãlþimi de maxi-

Fermã pe un platou carstic la poalele Muntelui Ingleborough

mum 2 m, elementele ne fiind legate cu
nici un fel de liant. Se pare cã construcþia acestora a debutat în secolul ai XIVlea, folosind la delimitarea unor parcele
de fermã, ºi pentru a opri turmele de ai.
Dupã un calcul fãcut, se pare cã viteza
de lucru era de 2 ml de zid/douã persoane/zi. Puþinele pâlcuri de copaci ºi
tufãriº, au supravieþuit asaltului patrupedelor, datoritã lapiezurilor adânci
care le înconjoarã, descurajant pentru
orice oaie.
Prima acþiune întreprinsã de noi, a
fost echiparea ºi parcurgerea unei foarte
populare peºteri din nordul zonei
carstice, ºi anume Alum Pot. Acesta
prezintã câteva intrãri dintre care una
este spectaculoasã: un aven cu intrare
ovalã de 35×10 m, pe care pãtrunde un
pârâu formând o cascadã de peste 60 m.
De asemenea, mai existã intrarea
Diccan Pot reprezentatã printr-un puþ
de 40 m, intrãrile Lower Long Churn
ºi Upper Long Churn, care reprezintã

Intrarea Long Churn în sistemul Alum Pot. Foto M. Vremir
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pasaje active suborizontale dezvoltate
la câþiva metri de suprafaþã. Sistemul
are mai mulþi kilometri ºi ajunge la o
adâncime de 103 m, prezentând numeroase sisteme de puþuri umede sau
uscate. Parcurgerea lui nu este dificilã,
însã rãmâi foarte plãcut impresionat de
lipsa argilei, aspectul tenebrelor sãpate
în calcare negre, decorat de formaþiuni
albe, ºi spãlate de apã curatã, pe alocuri
cu curgere tumultoasã. Peºtera aparþine
fermierului John ºi se plãteºte 30p /cap,
pentru pãtrunderea pe terenul lui. Fiind
foarte popularã, peºtera poate sã aducã
un beneficiu sãptãmânal de peste 50
Lire (700.000 lei), pentru fericitul
proprietar. Noi am fost în timpul sãptãmânii, însã în week-end-uri este
moarte de speolog. Pur ºi simplu se
stã la coadã, fiecare aºteptându-ºi
rândul pentru a putea intra în peºterã.
Pentru a nu fi probleme, deodatã în
peºterã pot fi doar câteva echipe, iar pe
puþuri se pot instala doar maximum 3
rânduri de amaraje regula fiind cã
fiecare echipã îºi foloseºte doar propriile corzi. Degeaba stau legãnate liber
mai multe funii, trebuie sã aºtepþi sã
iasã coechipierul din coardã ca sã poþi
începe ascensiunea.
Peºtera Sell Gill Holes, aflatã pe
partea cealaltã a vãii Riblesdale, este,
de asemenea, un sistem de puþuri
umede ºi uscate ce leagã între ele
câteva sãli ºi pasaje orizontale. Ca
peºterã nu a emoþionat deloc, însã ca
fenomen carstic, cele douã intrãri au
fost interesante. Este vorba de o pereche de ponoare (dintre care unul este
deja inactiv) atât de tipice, încât m-am
perindat de câteva ori prin ele. Dealtfel
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Foto M. Vremir
Ponorul sistemului Sell Gill Holes.

sistemul trebuie sã fie foarte vast,
izvoarele situându-se la mai mulþi km.
Acesta este motivul pentru care Clubul
Craven Pothol, face sãpãturi încã din
anii 30 în câteva dintre sorburile ºi
galeriile fosile. Pentru mulþi dintre
membrii, când nu au ceva mai bun de
fãcut, pur ºi simplu existã un orar
sãptãmânal de sãpat, ceva în genul de
la 16 la 20, ce funcþioneazã de decenii.
Aceastã peºterã, dealtfel este folositã
pentru antrenamente Salvaspeo, ºcoli
TSA ºi alte acþiuni de genul acesta,
meticulozitatea echipãrilor fiind neobiºnuitã. Unul dintre pereþi, ce nu
depãºeºte câþiva mp, conþinea peste 30
de spituri bãtute în toate pãrþile. Rãspunsul la curiozitatea mea a fost cã,
acest fapt se datoreazã neîncrederii
reciproce dintre diferitele echipe ºi
cluburi, astfel încât fiecare îºi bate
propriile spituri.
Urmãtoarea turã a avut loc pe partea
cealaltã a muntelui Ingleborough, în
apropierea orãºelului Clapham, unde se
afla administraþia parcului, ºi centrul
Salvamont- Salvaspeo, cu sediul vis-àvis de pub-ul OLD RED INN. Am
urcat pe valea Clapdale pânã la Peºtera
Ingleborough, care este paþial amenajatã turistic. Având în vedere costul
ridicat ai biletelor (6 lire), am renunþat
la vizita condusã de o ghidã roºcatã, ºi
ne-am îndreptat spre canionul Trow
Gill, mulþumindu-ne cu studierea mai
în detaliu a exurgenþei sistemului
Geping Gill, reprezentat prin peºtera
Beck Head.
SPEOMOND • 3• ’98

Penetrarea în sistemul GG am
fãcut-o prin intrarea Bar Pot, situatã la
cca. 400 m aval de imensul ponor Fell
Beck ºi care reprezintã doar una dintre
cele 7 intrãri în reþeaua de galerii de
peste 20 km. Bar Pot este o reþea de
puþuri uscate, pe alocuri foarte strâmte
cu o denivelare de 100 m, ce dã acces
într-o reþea de galerii orizontale modelate în regim vados ce conduc în final la
activ, în Sala Mare. Main Chamber
sau GG este de fapt cea mai mare
salã subteranã din Anglia, de 150 m
lungime, 30 m lãþime ºi 30 m înãlþime,
în partea superioarã cu un horn imens
de 80 m cu diametrul de 20×10 m, ce
rãzbate pânã la suprafaþã, ºi pe care
pãtrunde pârâul Fell Beck. Acest hãu,

reprezintã cel mai important ponor de
pe versantul estic al muntelui Ingleborough, care totodatã formeazã ºi
cea mai înaltã cascadã subteranã din
Anglia, de 110 m. Aceastã cascadã
imensã, impresioneazã prin faptul cã
este în întregime luminatã de la suprafaþã, arãtând ca un neon înfipt în
peºterã. Dealtfel, puþul a fost coborât ºi
mãsurat în premierã în anul 1895 de
cãtre marele explorator Edouard-Alfred
Martel, care a fãcut un duº straºnic
atârnat pe scãrile de cânepã. Acest tip
de experienþã se poate repeta ºi în zilele
noastre, de obicei vara fiind amenajat
un troliu pentru turiºtii curioºi ºi cu
sânge în vine. Cu patru sãptãmâni
înainte de vizita noastrã, un speolog,

Sala Mare din Gaping Gill (GG); gravurã de epocã dupã schiþele originale ale lui Martel.
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dacã nu mai curios, ceva mai neatent
decât noi, s-a uitat in jos pe puþul
uriaºului ponor, ºi nu s-a oprit decât în
baza sãlii, de unde cu mare greutate a
fost adunat. O cruce micã ºi coroane de
flori marcheazã locul unde acesta a
vãzut pentru ultima data lumina zilei.
Ieºirea din sistemul GG nu a fost
lipsitã de peripeþii. La început ne-am
rãtãcit niþel prin labirintul inferior, apoi
unul dintre participanþi s-a înþepenit pe
o strâmtoare verticalã blocând cu totul
accesul. Ca norocul, ieºisem primul,
înaintea înþepenitului ºi dupã îndelungate sforþãri, în final l-am putut trage
afarã. A doua zi, am plecat împreunã cu
câþiva ºefi de la Clubul CP, printre care
Ric ºi Pat HALLIWELL, sã bântuim
prin vastul sistem Lancaster- Ease
Gill-Pippikin, în prezent cu cei peste
70 km fiind cel mai lung din Marea
Britanie. Acesta este situat în Vestul
teritoriului, la nord de orãºelul Ingleton.
Obiectivul principal, era de a parcurge
cât mai mult din cursul activ principal,
vizitarea unor sectoare decorate ºi
explorãri într-una din zonele sudice cu
potenþial de joncþionare a sistemului
Lost Johns (un alt uriaº de peste 20
km). Vãzând planul extrem de complicat ai peºterii, totuºi nu mi-am fãcut
griji, sistemul având opt intrãri plasate
foarte bine, astfel încât din orice punct
poþi fi la suprafaþã în maximum 2 2,5
ore. Comparativ cu Peºtera Vântului
unde o turã de terminus legatã cu
explorare îþi ia minimum 20 de ore, este
o joacã de copil.
Penetrarea în subteran s-a fãcut pe
intrarea Top Sink, una dintre cele mai
dificile ºi mai puþin frecventate din
regiune, cunoscutã ºi pentru cele câteva
victime pe care le-a fãcut în rândul
speologilor. În ansamblu, este vorba
despre pasaje umede, foarte strâmte ºi
întortocheate cu foarte complicate
meandrãri (pasajul πr2), întrerupte din
când în când de verticale (puþurile
Walrus, Penknife, etc) caracterizate
prin foarte multã apã pe alocuri în
toatã secþiunea. Existã numai stâncã
spãlatã ºi apã, sacul de turã legat de
cordelinã alunecã în faþã pe pârtia de
bob (ne fiind destul spaþiu sã-l porþi în
spate), vacarmul este asurzitor. În final,
dupã ce am fãcut o baie totalã în apa
de 5°, am ajuns pe activul principal,
într-o galerie de mari dimensiuni pe
care ne-am continuat coborârea. Este un
canion lung de câþiva km, cu numeroase cascade ºi marmite adânci în care
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eºti nevoit sã înoþi, pe care din când în
când l-am pãrãsit în favoarea galeriilor
fosile, ºi al obiectivelor din program.
Dupã opt ore de alergat prin galerii uriaºe, am rãzbit la suprafaþã prin intrarea
Lancaster, unde iarãºi ieºind primul pe
puþuri, am îngheþat bocnã fiind nevoit
sã aºtept. În ansamblu, este o peºterã
foarte interesantã ºi frumoasã, cu numeroase pasaje sportive, ºi mutã apã, o
combinaþie a mai multor peºteri româneºti. Nu înþeleg de ce se plâng de peºterile for englezii. Ultimele obiective în
carstul din Yorkshire Dales, au fost de
ordin exocarstic: eraticele din zona
Ingleborough, vestitele lapiezuri ca la
carte  limestone pavement  din zona
Malham, câteva exurgenþe ºi canioane,
precum ºi douã magazine cu echipament montan ºi de speologie din orãºelul Settle. Câmpurile de lapiezuri din
aceastã zonã sunt atât de tipice, încât cu
ele se exemplificã fenomenul în toate
importantele tratate de carstologie
(SWEETWG; FORD & WILLIAMS;
etc). Coroziunea a atacat calcarul pe
feþe de stratificaþie plane uneori dezvoltate în trepte, pe o reþea de fisuri
rectangulare. Crãpãturile lãrgite prin
dizolvare pot atinge 4 m adâncime, mai
ales în jurul traseelor turistice fiind
presãrate cu gunoaie. Cea mai importantã stâncã de escalada din zonã, este
peretele Malham Cove, de peste 80 m
înãlþime ºi foarte apreciat de alpiniºti,
sub care se aflã resurgenþa unui sistem
carstic mai mic. ªi în acest loc existã
câteva impresionante câmpuri de lapiezuri, însã din pãcate ºi aici frecvent
presãrate cu gunoaie.

Într-una dintre seri am avut plãcerea
sã vizitãm echipa de intervenþie Salvaspeo chiar la sediul for din Clapham.
Aceasta este o organizaþie susþinutã din
donaþii, formatã din oameni foarte
competenþi ºi serioºi, extrem de bine
dotaþi. Reclama for este de maximum
40 minute de la prima alarmã, întradevãr fiind capabili sã aþungã în timp
record pânã în cel mai îndepãrtat punct
al parcului. Au un buletin anual, în care
sunt trecute programele de activitate ºi
salvãrile din anul respectiv. Astfel am
putut vedea cã se avântã în operaþiuni
de salvare, chiar ºi dacã este vorba
despre o oaie sau vacã. Totuºi Yorkshire
Dales are ºi multe victime umane, mai
ales speologi ºi alpiniºti: astfel, existã
intervenþii în medie de douã ori pe lunã
(majoritatea în peºteri) ºi pe un teritoriu
mai mic decât Munþilor Bihor, mor
anual 2-3 speologi.
Foarte amabili, doi dintre cei de
serviciu în seara aceea ne-au prezentat
echipamentele ºi tehnica de lucru. Au
trei Land Rover-uri total echipate de la
mâncare pânã la tãrgi, radiouri, echipament de scafandru, echipamente de
escaladã ºi speologie, o mare cantitate
de medicamente ºi echipament medical, inclusiv pentru operaþii ºi amputãri
pe toc. La nevoie au la dispoziþie un
mic elicopter pentru transportarea
urgenþelor ce nu pot fi rezolvate decât
în altã parte. Eu personal am plecat
boInav de ceea-ce am vãzut, ºi m-am
gândit cu o uºoarã tristeþe la situaþia de
la noi, unde nimeni nu ºtie când va
exista o echipã de intervenþie de tipul
acesta.
n

Lapiezurile de pe Malham Cove
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Paul MATOª

Speotelex

Paul Matoº (1959-1988) a fost
fãrã îndoialã una dintre cele mai
marcante personalitãþi din istoria
speologiei româneºti. Prin activitatea sa, întinsã de-a lungul unui
întreg deceniu, a contribuit din
plin la realizarea acelei adevãrate
efervescenþe speologice din
anii 80. A fost un explorator de
excepþie, redactor ºi iniþiator al
primei reviste speologice informative cu apariþie regulatã, Speotelex, dar nu în ultimul rând un
bun politician, care a luptat în
mod dezinteresat, lucru din ce în
ce mai rar în zilele noastre, pentru

o speologie adevãratã, dedicatã
cunoaºterii ºi protejãrii peºterilor.
La început în cadrul cluburilor
de speologie Politehnica ºi
Cepromin din Cluj Napoca, iar
apoi alãturi de propria sa echipã,
Grupul Speotelex, Paul Matoº a
desfãºurat o activitate explorativã
foarte bogatã, extinsã practic
asupra tuturor masivelor muntoase din Apuseni. Nefiind publicate, o bunã parte din rezultatele
acestei munci s-au pierdut, probabil pentru totdeauna, însã prin
bunãvoinþa domnului Radu Pop,
prieten ºi colaborator foarte

apropiat regretatului Paul Matoº,
ne-au parvenit o serie de materiale referitoare la câteva zone
carstice din Munþii Pãdurea Craiului, care sunt în cea mai mare
parte a lor inedite. Astfel, am avut
onoarea de a redacta acest material, care redã integral însemnãrile originale ale autorului sãu, în
dorinþa de a aduce un pios omagiu  acum când se împlinesc 10
ani de la dispariþia sa  celui care
a fost PAUL MATOª.
Paul DAMM

Date inedite asupra unor peºteri
din bazinul median al Vãii Iadului,
Munþii Pãdurea Craiului
Bazinul Vãii Bisericii (fig. 1)
1. Peºtera de la staþia de 110 MW
3720/123 (fig. 2)
Localizare: Din Remeþi se urcã pe
Valea Bisericii pânã la staþia de 110
MW. În dreptul ei, în versantul drept al
vãii, se gãseºte o mare surpãturã îngrãditã, în care se gãseºte peºtera.
Descriere: Galeria de acces începe la
baza surpãturii, fiind latã ºi joasã. Se
debuºeazã într-o salã cu prãbuºiri, de
unde galeria urcã pânã într-o sãliþã
concreþionatã.
Cartare: Chindiriº Irinel, Molnar
Eleonora, Gligan Nicolae.
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Lungime: 37,3 m
Denivelare: 4,9 m
2. Peºtera de la Izvoara
(P. de la Captare) 3720/124 (fig. 3)
Localizare: Peºtera se aflã în versantul
stâng al Vãii Bisericii, cu circa 200 m
amonte de Uzina Electricã (Staþia de
110 MW) Remeþi.
Golul reprezintã o exurgenþã temporar
activã, drenând pierderile din patul Vãii
Caprei (Rusu 1988).
Pentru alimentarea cu apã a ºantierului
Remeþi, izbucul a fost amenajat cu un
baraj de beton, bazine colectoare ºi o
poartã metalicã. Dupã viiturile din

primãvara anului 1981, captarea a fost
dezafectatã.
Descriere: Dupã poarta metalicã ºi
bazinele de captare pãtrundem practic
în golul subteran. Datoritã barajului
captãrii, aici, chiar la debite se formeazã un lac adânc de 1,5 m ce se întinde
destul de mult spre interiorul peºterii.
Cercetãrile s-au efectuat însã la etiaj,
când cursul subteran era total secat.
Prima porþiune a galeriei este amenajatã cu stâlpi de susþinere în zonele
unde prezintã o friabilitate deosebitã.
Profilul galeriei ne îndreptãþeºte sã
presupunem cã a fost lãrgitã artificial.
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Abia dupã circa 20 m apare aspectul
natural al golului, evident dezvoltat pe
o diaclazã.
Dupã un puþ de 1,5 m ºi douã mici
galerii descendente, cu funcþie de sorb,
ajungem la douã hornuri de 9 m, ce
escaladate la liber ne conduc în nivelul
superior. Nivelul inferior se continuã cu
o diaclazã înaltã dar extrem de îngustã,
apoi o sãliþã cu câteva blocuri prãbuºite, o nouã porþiune mai îngustã ºi sala
finalã, terminatã cu douã diverticule
ascendente.
Nivelul superior, dupã un sector cu
prãbuºiri ºi o galerie meandratã cu
gururi ºi lãculeþe în montmilch, debuºeazã într-o salã de dimensiuni destul
de mari, terminatã spre nord puternic
ascendent, iar spre sud continuatã cu un
sector cu gururi, o verticalã de 2,5 m ºi
o salã cu câteva diverticule ascendente.
Peste tot remarcãm o cantitate
destul de mare de aluviuni (excepþie:
galeria cu gururi) care indicã o circulaþie de apã la viituri, practic prin
întreaga peºterã. Dovadã sunt diverticulele ascendente ale acestui nivel,
toate colmatate cu aluviuni.
Speleoteme: Prezintã în etajul superior
forme diverse ºi bine reprezentate, de la
stalactite ºi forme parietale, la gururi ºi
lacuri de montmilch.
Explorare: Paul Matoº, V. Frangulea
(mai 1980).
Cartare: P. Matoº, M. Roºu
Lungime: 258,5 m
Denivelare: 14 (-2; +12) m
3. Peºtera izbuc din versantul drept
al Vãii Doºorului (Bisericii)
3720/120 (fig. 4C)
Localizare: De la TCH Remeþi-Centralã se urcã circa 1,5 km pe Valea
Bisericii (Valea Doºorului în bazinul
superior).
Descriere: La etiaj, printr-un puþ de
3 m se pãtrunde într-o salã foarte joasã,
continuatã spre vest cu un puþ impenetrabil, iar spre est cu o galerie argiloasã
puternic descendentã, deosebit de
strâmtã în zona finalã. Peºterã-izbuc cu
caracter temporar.
Cartare: P. Matoº, H. Buceag, V.
Frangulea
Lungime: 17,5 m
Denivelare: -5,2 m
4. Peºtera Izbuc din Valea Bisericii
3720/121 (fig. 4D)
Localizare: De la TCH Remeþi-Centralã, se urcã circa 2 km pe vale, pânã
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apare în versantul drept un perete
remarcabil. În versantul opus, la firul
vãii, gãsim izbucul.
Descriere: Peºtera prezintã un culoar
foarte jos, pe unde curge activul, un
diverticul ºi o scurtã buclã fosilã.
Cartare: P. Matoº, V. Sofian, 05.04.1981
Lungime: 16,5 m
5. Peºtera Diaclazã
3720/122 (fig. 4B)
Localizare: Peºtera este situatã la 50 m
altitudine relativã în versantul stâng al
Vãii Doºorului (Bisericii) deasupra P.
Izbuc din V. Bisericii.
Descriere: Galerie unicã formatã pe o
diaclazã mult lãrgitã spre tavan, uscatã,
neconcreþionatã.
Cartare: P. Matoº, D. Cherecheº,
10.03.1980
Lungime: 15 m
Denivelare: 0,5 m
6. Peºtera Vulpii din Valea Bisericii
3720/119 (fig. 4A)
Localizare: Situatã la 70 m est de P.
Diaclazã.
Descriere: Peºtera se prezintã ca un
sistem labirintic compus din mai multe
galerii, o salã cu prãbuºiri ºi un puþ
colmatat.
Cartare: P. Matoº, D. Cherecheº,
10.03.1980
Lungime: 78 m
Denivelare: -4 m

Bazinul Vãii Sãlãtrucului

1. Peºtera din Galeria Artificialã
3720/118 (fig. 5)
Localizare: De la confluenþa cu Iada a
Vãii Sãlãtrucului se merge spre peretele
ce marcheazã versantul stâng al acestuia, unde se gãseºte galeria de prospecþiune a IPEG, care a interceptat cavitatea.
Descriere: Peºtera a fost secþionatã în
douã sectoare: estic, dupã o pantã
descendentã debuºeazã lângã sifonul
aval al unui curs activ, care poate fi
urmãrit, pe lângã o serie de terase pânã
la sifonul amonte. Sectorul vestic, dupã
o zonã distrusã de secþionare, ne duce
într-un spaþiu mai mare, de un de
galeria continuã spre nord tot mai joasã,
în planºeu aprând un mic curs de apã.
Spre vest, dupã un târâº ºi o sãritoare de
2,5 m, se reintercepteazã cursul activ,
sifonat în aval. Din salã, dupã o escaladã de 2 m, urmeazã porþiunea finalã,
o galerie strâmtã ºi argiloasã, cu douã
puþuri inundate ce probabil comunicã
cu activul.

Cartare: P. Matoº, N. Gligan, I.
Ghindriº, 04.04.1981
Lungime: 121 m
Denivelare: -3 m
2. Peºtera din Versantul Stâng al
Vãii Sãlãtrucului
3720/228 (fig. 6A)
Localizare: Peºtera este situatã la gura
vãii, deasupra P. din Gal. Artificialã.
Descriere: Culoar unic lung de 13 m,
cu un mic diverticul.
Cartare: P. Matoº, V. Sofian, 04.04.1981
Lungime: 14,8 m
3. Peºtera Mare din V. Sãlãtrucului
3720/126 (fig. 6B)
Localizare: Situatã la 100 m amonte de
peºtera precedentã, dar puþin mai jos.
Descriere: Galerie unicã meandratã
care la capãt comunicã impenetrabil cu
exteriorul.
Cartare: P. Matoº, I. Chimoriº, V.
Sofian
Lungime: 22 m
Denivelare: 1 m
4. Peºtera cu 2 Intrãri din versantul
stâng al Vãii Sãlãtrucului
3720/127 (fig. 6C)
Localizare: Situatã sub P. Mare.
Descriere: Culoar unic, ramificat spre
cele douã intrãri.
Cartare: P. Matoº, V. Sofian
Lungime: 14,5 m
Denivelare: -0,5 m
5. Peºtera Micã din V. Sãlãtrucului
3720/129 (fig. 6D)
Localizare: Peºtera este situatã la 50 m
amonte de P. Mare, la acelaºi nivel.
Descriere: Galerie unicã uºor ascendentã, terminatã în fund de sac.
Cartare: P. Matoº, V. Sofian
Lungime: 14 m
Denivelare: 1 m
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Cine n-are

, sã-ºi caute una!
Horia Mitrofan  SpeoCom Paragina, Bucureºti

C

onstatând el cã dupã 15 ani de
zgormoneli nu prea fructuoase
tot nu ne-am bãgat minþile în
cap, carstul Vâlcanului ne-a mai copt
una.
Voi ce-aþi zice de un ponor care
leorpãie pe nerãsuflate 40 l/s, odatã cu
o gãleatã de fluoresceinã (ba, dacã ne
gândim bine, chiar cu douã, cã Didi
Iurkiewicz pricepe greu ºi a fãcut
repetir), fãrã ca vreuna din multiplele
peºteri active ºi emergenþe, care se
înºirã pe Valea Sohodolului, începând
de la 300 m distanþã faþã de Setilã în
cauzã, sã dea cel mai mic damf de
înverzire?
Puteþi voi zice cã meritã sã începi sã
cari lemn de minã  cã gaura chiar dacã
se vede barosanã, malu tot se prãvale
pe tine  noi ãºtia de la Paragina & Co,
chiar dacã în combinaþie cu craiovenii
întãrâtaþi de Vulcan, tot suntem comozi, aºa cã am lãsat groaznicul ponor
în durerea lui ºi ne-am dus tot în sus, pe
pârâul Grijii. Asta doar pânã ne-am
plictisit  deci nu mai mult de 200 m în
lungul talvegului  sãrindu-ne nouã în
ochi ºi un marcaj de-al lui CSER-ul
Bucureºti pe o intrare de peºterã: GJ1.
Conºtiincioºii bãieþii, da nu se încurcau
ei cu fâþe de-astea de maxim 100 m
potenþial de denivelare (cam atât
urcasem din firul Sohodolului pânã aici,
unde altitudinea absolutã era de circa
620 m). Ce dacã sufla ca la balamuc, ºi
ce dacã trebuia doar o scurtã înviorare
la Lineman ca sã dai de prima verticalã
(de 7 m)? Amabili colegii, sã ne mai
lase ºi amãrâþilor de noi un pretext de a
stropi cu adrenalinã!
Pe la -15 m vine dintr-un horn din
stânga ºi activul, de oarecâþiva litri pe
secundã, ºi uite aºa se încinge (hmm )
o fleºcãialã prin mai multe cascade,
culminând cu una de 5 m, care e din
pãcate ºi ultima. Sãliþa care urmeazã e
suficient de labirinticã ca sã ne mai
abureascã câteva ture, dar activul se
insineazã în final într-o diaclazã la
limita (im)penetrabilitãþii. Cei -37,5 m
atinºi cam bat cu altitudinea ponorului
barosan întâlnit mai jos pe vale, da
chiar dacã asta înseamnã cã pe-aici ar
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trebui sã aparã Marele Colector, de
hatârul nostru el n-a catadicsit încã sã se
materializeze.
Împreunã cu un etaj fosil, care deºi
este sursa principalã a curentului de aer
nu reuºeºte sã by-pass-eze terminusul
de pe activ. GJ1 depãºeºte 300 m în
dezvoltare. Mai incitantã este însã
prezenþa activului, fiindcã prin faþa
peºterii trece cu nonºalanþã ditamai
gârla, care culmea, imediat în amonte
de peºterã primeºte aportul semnificativ
(3-10 l/s) a douã izbucuri, deci contextul este în aparentã contradicþie cu
posibilitatea unor infiltraþii în subteran!
În faþa unui comportament atât de
aberant ne-am reorientat spre bãtrânele
teorii sãnãtoase asupra carstului, care te
îndeamnã spre vârful dealului, spunându-þi cã un ponor este cu atât mai promiþãtor cu cât este cocoþat mai sus.
Motiv de a ignora cu seninãtate un ponor splendid situat pe afluentul principal al pârâului Grijii, la circa 750 m
altitudine, pentru a deranja în schimb
sistematic un urs ghinionist, prost þintaº
atât la aruncatul cu piatra cât ºi la cel cu
buturuga, al cãrui bârlog era situat cãtre
cota 1000 m, în vecinãtatea unui ponor
obscur descoperit de Dan Ilina.
Ambienþa în care trebuia în acest
ultim caz executatã dezobstrucþia
amintea de bombardamentul asupra
Desdei, drept care tocmai ne hotãrâsem
sã rezervãm asemenea plãceri invitaþilor noºtri francezi (Spéléo-Club de
Villeurbanne, Club Spéléologique
Léo Lagrange de Massy ºi Cercle
Lorrain de Recherches Spéléologique), vâlceni (Phonix) ºi bucureºteni
(Labirint ºi Focul Viu), în curs de
apariþie în zonã. Dar, ghinion, chiar cu
o zi înainte ca ei sã soseascã, percepþia
extrasenzorialã a lui Cornel Naidin a
fost plãtitã cu un curent de aer pe care
noi ãºtialalþi nu îl remarcasem în
nenumãratele rânduri când mai trecusem pe acolo. Situatã doar la vreo
100 m aval de ponorul de pe afluentul
principal al pârâului Grijii (la circa
740 m altitudine), sursa curentului s-a
dovedit a fi o zgorburã care dãdea rapid
într-un prim puþ de vreo 6 m.

Dilema dacã ar fi sau nu cazul sã
desconspirãm noua gaurã, botezatã
urgent Bidãroaia de sub Bordul Roºu,
a fost tranºatã în final în favoarea
integrãrii europene.
Prima echipã franco-românã de
explorare constatã cã dupã un al doilea
puþ, de 12 m, galeria continuã puternic
descendent pânã cãtre - 60 m, unde se
face un puþ de-adevãratelea, din care se
aude zgomotul activului. În timp ce
Marc Pellet înnãdeºte ultimele trei
corzi, ca sã facã vreo 35 m disponibili,
Cãlin Georgescu îi ureazã sã nu-i
ajungã. I-a fost gura auritã!
Fundul puþului de 40 m este atins a
doua zi, dar avansarea în aval pe activ
este blocatã la 118 m. Amontele în
schimb este mai pervers, continuã prin
tot soiul de sãli ºi etaje fosile, înainte ca
o cascadã surplombantã de 5 m sã facã
sâc! Vasile Popa se gãseºte însã sã-ºi
punã mintea cu ea ºi o trece, dupã care
lasã amaratã o coardã, pe care urcã ºi
restul echipei. Urmãtorul set de cascade
surplombante se lasã urcate ceva mai
lejer: escaladezi peretele stâng al
galeriei ºi avansezi în opoziþie pe sub
tavan, pânã în amonte de buzã.
Dincolo galeria mai continuã câteva
sute de metri, mai puþin abrupt ºi bifurcându-se în douã cursuri de apã independente (topografia, ºi în mare parte
chiar ºi explorarea acestui sector, rãmân
un deziderat de viitor ). Este probabil
ca cel puþin unul din aceste douã active
sã provinã din ponorul aflat în apropiere. Dar oare Bidãroaia de sub Bordul
Roºu (din care pânã acum s-au cartat
cam 700 m) nu se prelungeºte ºi dincolo
de ponor, în lungul vãii?
În ceea ce priveºte destinaþia activului, cum pânã acum el nu a fost trasat
se poate presupune fie apariþia lui la zi
în izbucurile în amonte de GJ1, fie
reinterceptarea sa în interiorul lui GJ1,
sau, de ce nu, un traiect cu totul independent, spre o emergenþã majorã. Care
este aceasta?
Dacã ar fi sã judecãm dupã trasãrile
fãrã rezultat concludent menþionate la
început, emergenþele de pe Valea Sohodolului ar trebui eliminate din calcul.
SPEOMOND • 3• ’98

Cu toate acestea, chiar lângã confluenþa
vãii (seci) a Grijii cu Sohodolul s-a
intrat într-o scurtã cavitate ce pare a
funcþiona temporar ca prea-plin (niciodatã nu am observat ieºind apã pe gurã,
dar deseori este vizibil patul sec al unui
curs de apã care leagã gura peºterii de
albia Sohodolului); mai mult, la baza
unui puþ din peºterã, care nu a putut fi
dezobstruat pânã la capãt, se aude un
activ.
Dacã însã pâraiele subterane din
Valea Grijii opteazã pentru o altã
orientare, singura emergenþã plauzibilã rãmâne cea de la Cucute, din Valea
ªuºiþei Seci, situatã la o distanþã aerianã
de peste 4 km, la o altitudine absolutã
de 520 m. În favoarea unui asemenea
drenaj pledeazã ºi situaþia structuralã
localã: GJ1 urmãreºte evident înclinarea sud-vesticã a stratelor de calcar
de pe flancul unui sinclinal; aceasta se
închide periclinal la confluenþa Grijii cu
Sohodolul (unde afloreazã de altfel ºi
substratul de ºisturi cristaline al calcarelor). Pare deci plauzibil ca drenajul
subteran al cursurilor de apã sã se
reorienteze în final în lungul axului
sinclinalului, care este uºor înclinat, fix
în direcþia emergenþei de la Cucute
(debit 50-100 l/s).
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Peºtera din Valea ªesii
Paul DAMM  C.S. Z, Oradea

D

ealul Recea, situat în partea de
nord-est a Munþilor Pãdurea
Craiului, prezintã cel mai
dezvoltat endocarst pus în evidenþã pînã
în prezent la noi în þarã. Afirmaþia se
bazeazã pe prezenþa în zonã a Peºterii
Vîntului (48 km dezvoltare), dar în
acelaºi timp ºi pe existenþa, puþin mai la
vest de traseul Peºterii Vîntului, a
Izbucului Izbîndiº, punctul de descãrcare al unui presupus sistem hidrocarstic (ORÃªEANU 1991).
Materialul de faþã îºi propune prezentarea unei cavitãþi de dimensiuni
medii, descoperitã recent în aproprierea
cumpenei de ape dintre cele douã
sisteme carstice vecine. Peºtera relevã
o importanþã majorã în ceea ce priveºte
cunoaºterea genezei ºi evoluþia carstului din regiune, respectiv cuprinderea
unui depozit paleontologic de excepþie.
Cu resturi de Ursus spelaeus, Capra
ibex carpathorum Koch ºi Ecuus transilvanicus (BOGDAN, 1995), Peºtera
din Valea ªesii este, dupã Peºtera de la
Someºul Rece, cel de al doilea sit
paleontologic ca importanþã, cu piese
scheletice de Capra ibex carpathorum
Koch.

Istoricul cercetãrilor

P. din Valea ªesii a fost descoperitã în
aprilie 1993 de o echipã a cluburilor de
speologie Z, Cristal Oradea ºi
Silex Braºov, formatã din P. Damm,
A. Terme, L. Buºu, A. Bogdan, împreunã cu un grup de cursanþi ai Stagiului
de iniþiere în speologie, în urma dezobstrucþiei unei mici intrãri de peºterã din
bazinul median al Vãii ªesii. Explorãrile efectuate cu aceastã ocazie, la
care au mai luat parte V. Lascu, L.
Nistor, D. Pitic ºi Sz. Szucs, au avut ca
rezultat punerea în evidenþã a unei
reþele suborizontale de dimensiuni
medii (204 m dezvoltare, 14 (-5; 9) m
denivelare), materialul paleontologic
descoperit fiind inventariat de V.
Codrea ºi D. Bogdan, de la Departamentul de Geologie al Universitãþii
Babeº-Bolyai din Cluj Napoca, în
cursul lunii mai a aceluiaºi an.
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Amplasament, litologie

Peºtera este situatã în partea de SV a
Dealului Recea, în NE Munþilor Pãdurea Craiului, la 840 m amonte de
confluenþa cu Valea Miºidului, în
versantul stîng al Vãii ªesii, la o
altitudine absolutã de 498 m, la 15 m
aval de confluenþa cu Pîrîul Recea.
Din punct de vedere litologic depozitele carbonatice ce apar în versantul stîng al Vãii ªesii aparþin în
exclusivitate triasicului (VÃLENAª,
JURKIEWICZ, 1980-1981), fiind reprezentate de calcare negre anisiene ºi
dolomite superioare anisian-ladiniane.
Peste acest orizont se dispune discordant ºi transgresiv complexul gresiilor
cuarþoase (rhetian, hettangrian-sinemurian), care de altfel ocupã ºi întreaga
zonã de la sud de Valea ªesii.
Tectonic zona aparþine în totalitate
Unitãþii de Bihor-Pãdurea Craiului,
caracteristicã arealului fiin prezenþa
brahianticlinalelor ºi brahisinclinalelor
orientate SV-NE. Dealul Recea reprezintã un sinclinal, limitat la est de
anticlinalul Miºidului, iar la vest ºi sudest de falii cu sãrituri mici, dar cu
importanþã majorã în evoluþia carstului
din zonã. Astfel, autorii menþionaþi mai
sus ridicã problema limitãrii spre sud a

Morfologie ºi morfometrie

De la o minusculã intrare de versant
(0,8/0,3 m), situatã la 5 m altitudine
relativã, se pãtrunde într-un tub freatic
ascendent, care dupã 9 m, la cota +1,8,
debuºeazã într-o galerie cu secþiuni
largi. Din acest punct se desprinde un
prim sector puternic ascendent, format
din douã hornuri cu secþiune circularã,
urmate de un pasaj suborizontal, acare
atinge cota maximã a cavitãþii la +9 m.
Revenind la cota +1,8, galeria
principalã a peºterii, începînd cu
vechea intrare, în prezent obturatã de
prãbuºiri ºi concreþiuni masive, prezintã
secþiuni largi, în medie 2,5/2,5 m,
podeaua fiind acoperitã cu un depozit
masiv de galeþi rulaþi ºi bolovãniºuri
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?

Peºterii Vîntului de cãtre Falia ªesii,
precum ºi posibilitatea existenþei unei
conexiuni între sistemul P. Vîntului ºi
cel de la Izbucul Izbîndiº, motivatã prin
existenþa unei falii, decelatã pe aerofotograme, dispusã între V. ªesii (aval de
Ponorul Recea, tributar P. Vîntului 
ORÃªEANU, GASPAR, 1980-1981) ºi
Izbucul Izbîndiº. Este posibil ca falia sã
reprezinte un vechi dren în aceastã
direcþie, rolul sãu nefiind clarificat pînã
în prezent.
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angulare, ce provin din prãbuºiri mai
mult sau mai puþin recente, iar de la
25 m de la intrare de diverse piese scheletice. Piesele scheletice se prezintã, în
mare parte, rulate, frecvenþa lor sporitã
în profunzimile peºterii fiind un argument în favoarea direcþiei de curgere 
de la intrare spre terminusul cavitãþii 
a vechiului curs activ.
La 51 m de la intrare (cota -1), dupã
efectuarea în plan a unei bucle aproape complete, se intercepteazã un sector labirintic (dezvoltat pe o importantã
facturã orientatã NE-SV), format dintro galerie îngustã ºi înaltã (1÷1,5/3÷5m),
cu nivele de eroziune relativ estompate,
avînd o lungime de 36 m. Acestui sector
i se racordeazã în partea de nord o
galerie descendentã, colmatatã la -5 cu
argilã, un scurt nivel superior ºi o
lateralã de dreapta, tot descendentã,
dezvoltatã pe o diaclazã paralelã, cu
urme evidente de spãlare (infiltraþii
provenind dintr-un horn ºi din porþiunea
terminalã a peºterii, dezvoltatã sub
porþiunea inferioarã, de tip sohodol
carstic a Pîrîului Recea).
Actuala porþiune finalã a peºterii
constã dintr-o galerie strîmtã, obturatã
parþial de concreþiuni calcitice masive.
Dezvoltarea este de 204 m, iar denivelarea de 14 (-5; +9)m. Continuarea
explorãrilor este posibilã doar în cazul
efectuãrii unor decolmatãri masive în
zona finalã.

Genezã ºi evoluþie

Situarea intrãrilor (intrarea actualã ºi
vechea intrare, în prezent colmatatã)
practic pe planul Faliei ªesii, care
aduce în contact anormal calcarele din
nord cu gresiile cuarþitice de la sud,
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prezenþa în subteran a galeþilor cuarþitici, rularea pieselor de la intrare spre
profunzimile cavitãþii, susþin ipoteza
formãrii peºterii pe seama unei vechi
pierderi a Vãii ªesii. Referitor la
destinaþia acestor ape, intrã în discuþie
doar douã posibilitãþi: P. Vîntului
(relaþie demonstratã la nivelul actualelor pierderi din zonã), sau Izbucul
Izbîndiº (dirijate pe falia dintre V. ªesii
ºi Izbucul Izbîndiº).
Din punct de vedere altimetric, P.
din Valea ªesii (498 m alt.) prezintã o
corelaþie evidentã cu nivelul superior al
P. Vîntului (320 m alt.) care atinge cote
absolute de 480-490 m (în galeria
Mikulaº  M. Vremir, comunicare
verbalã), practic identice cu cel al
presupusei insurgenþe, orizontalitatea
pronunþatã fiind o caracteristicã a
regimului epifreatic în care a luat
naºtere reþeaua.
În consecinþã, la nivelul Dealului
Recea, într-o primã fazã, ne apare
imaginea unei zone de îmbibare generalã determinatã de pierderile Vãii ªesii
de-a lungul planului faliei, încã în
perioada de dinaintea decopertãrii
calcarelor. Atingînd stratul de calcare,
pierderile s-au intensificat, culminînd
cu formarea unui gren propriu prin P.
din V. ªesii, spre una dintre resurgenþele
amintite. Ponorul a funcþionat pînã la
finele pleisocenului mediu-baza pleistocenului superior, cînd datoritã
scãderii debitelor din perioada glaciaþiunii Würm, puterea de transport a
apelor scade brusc, determinînd o
colmatare progresivã a cãilor de drenaj.
Aceastã perioadã corespunde de altfel ºi
acumulãrii pieselor scheletice, amplasate de o fazã activã tardivã.

Din holocen, sub influenþa unei
puternice eroziuni regresive, este
distrusã treapta atiteticã formatã, V.
ªesii pãrãseºte drenul subteran colmatat
în favoarea celui iniþial, de suprafaþã,
spre Valea Miºidului. Concomitent cu
aceastã captare este decapatã eroziv
vechea intrare, (situatã iniþial amonte
de actuala confluenþã cu V. Recea), are
loc colmatarea ei datoritã proceselor de
versant ºi sub influenþa apelor se
formeazã în imediata apropiere o micã
peºterã ascendentã, care în urma prãbuºirii unui perete comun va da naºtere la
actuala intrare a peºterii.

Concluzii

În consecinþã se poate afirma cã Peºtera
din Valea ªesii este prima pierdere
organizatã identificatã, care face parte
dintr-un nivel, azi fosil, de drenaj, cu
implicaþii certe în geneza ºi evoluþia
Peºterii Vîntului, ambele situate în
acelaºi ax de sinclinal. În pofida situãrii
peºterii în aproprierea cumpenei de ape
hidrogeologice dintre bazinul Izbucului
din Poiana Frînturii (P. Vîntului) ºi
bazinul Izbucului Izbîndiº, în stadiul
actual al cercetãrilor nu deþinem date
care sã confirme tentanta ipotezã a unui
vechi dren spre acesta din urmã, care
datoritã dirijãrii actualelor pierderi spre
P. Vîntului, ar putea oferi posibilitatea
joncþionãrii celor douã mari sisteme.
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Contribuþii la cunoaºterea endocarstului din platoul

Jofi-Rãcaº-Sclavu Pleº
Paul DAMM  C.S. Z, Oradea; Horia MITROFAN  Speo Comp. Paragina, Bucureºti

Z

ona Jofi-Rãcaº-Sclavu Pleº,
din partea de sud a Munþilor
Pãdurea Craiului, este un vast
platou carstic, delimitat de vãile : Vida
(la nord ºi vest), Albioara (la sud),
respectiv Culmea Scaunu Craiului (est).
Regiunea este drenatã exclusiv prin
subteran, radiar, de cãtre o serie de
emergenþe cu debit mic sau mediu,
situate în aproprierea talvegului vãilor
amintite ºi longitudinal de cãtre sistemul hidrocarstic al izbucului Topliþa de
Vida (Orãºeanu 1991). Acest sistem
cumuleazã de altfel, aproximativ 2/3
din totalul descãrcãrilor.
Din punct de vedere geologic,
formaþiunile care afloreazã în strictul
cuprins al platoului, acoperã aproape
întreaga paletã a mezozoicului ºi
aparþin în exclusivitate unitãþii de Bihor
(Bordea et al. 1985). Aceastã serie
sedimentarã debuteazã cu serii cuarþoase ºi ºisturi argiloase hettangiansinemuriene, aflate în continuitate de
sedimentare cu calcarele cu Gryphaea,
calcare cu cherturi ºi marnele sinemurian-toarciene. Peste aalenian-callovianul reprezentat prin marne, calcare
marnoase ºi calcare oolitice s-au depus
calcare masive (în facies de Farcu) ºi
calcare stratificate (de Albioara) callovian mediu-tithonice. Dupã exondarea
unitãþii de Bihor, survenitã la sfârºitul
Jurasicului, peste calcarele tithonice
s-au depus în Cretacic calcare cu cheracee neocomiene ºi calcare cu pachyodonte, barremiene, seria încheindu-se
cu un pachet de marne cenuºii, gresii ºi
calcare apþiene al formaþiunii de Ecleja.
Tectonic, regiunea face parte din
zona treptelor antitetice Bratca-DamiºRoºia (Patrulius din Ianovici et al.
1976), în cadrul cãreia stratele au cãderi
reduse ca o consecinþã a unei cutãri
slabe. Platoul este traversat longitudinal
de cãtre un sinclinal, orientat SE-NV,
care colecteazã ºi dreneazã apele
subterane spre Izbucul Topliþa de Vida
(Iurkiewicz et al. 1985).
Cercetãrile carstologice întreprinse
în regiune au abordat atât aspectul
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hidrogeologic (Orãºeanu et al. 1984,
Orãºeanu 1991, Mitrofan 1984) cât ºi
cel geomorfologic al endo- ºi exocarstului (Iurkiewicz et al. 1984, Rusu
1988), reuºindu-se pânã în prezent
conturarea limitelor bazinului de recepþie al Izbucului Topliþa de Vida, respectiv penetrarea pe diferite lungimi a unor
cavitãþi aferente sistemului. (Ex. P. 1
din Mina Jofi 2 exploratã pe o dezvoltare de 7.280 m, Lascu, 1994.)
În acest context, materialul de faþã
prezintã douã noi cavitãþi tributare sistemului carstic al Izbucului Topliþa de
Vida (245 m altitudine), interceptate la
începutul anilor 90 , în urma avansãrii
frontului de lucru al Minei Albioara,
una din cele mai importante exploatãri
de bauxitã din regiune. Cavitãþile au
fost explorate în cadrul a trei campanii
de cãtre: P. Damm, C. Pop, J. Zih (CS
Z), M. Botez (Grupul Speotelex
Cluj), H. Mitrofan, D. Ilina (Speo
Comp. Paragina) ºi W. Fietz (T.H.C.
Nürnberg).
Prima dintre ele, situatã în zona
Dealului cu Clopoþei, accesibilã din
suitorul 698/A (gal. 139) este P. din
Mina Albioara (P. Albioara 1, 3704/150
(fig. 1), o interesantã cavitate bietajatã,
temporar activã, cu o lungime de
415 m. Pornind de la intrarea suspendatã la circa 20 m înãlþime, în perete

suitorului amintit, se desprinde o
galerie largã (3,5×4 m), frumos concreþionatã, fragmentatã în urma unei
gâtuituri de cãtre o treaptã antiteticã
subteranã de 3 m (negativã în sens de
înaintare), situatã la 12 m de la intrare.
De la bazã, galeria continuã ascendent,
cu pantã domoalã, încã 48 m pânã la o
sãliþã finalã, având continuarea obturatã
de un masiv baraj concreþionar. Puþin
înainte, depãºirea unei strâmtori severe
din partea dreaptã a galeriei, permite
accesul la o conductã verticalã ascendentã, largã de 3 m, care atinge cota
maximã a cavitãþii la +28 m faþã de
intrarea din lucrarea minierã.
Nivelul inferior, reprezentând adevãratul ax al peºterii, este dispus
paralel, însã puþin mai la sud faþã de
galeria fosilã ºi este accesibilã prin mici
verticale de la baza treptei antitetice sau
din imediata vecinãtate a intrãrii. În
sectorul amonte, galeria, dezvoltatã pe
diaclazã, prezintã o relativã orizontalitate, întreruptã din loc în loc de
sãritori ºi trepte antitetice de max. 5 m
diferenþã de nivel, ultimele conturând
un viitor nivel inferior al micului curs
temporar care parcurge în prezent
longitudinal peºtera. În dreptul intrãrii,
o intersecþie de diaclaze a determinat
apariþia unui complex de verticale, care
reprezintã de altfel ºi punct de conver-
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genþã morfologicã a celor douã nivele.
De la baza lor (-18 m), panta galeriei
creºte simþitor ca urmare a interceptãrii
unei feþe de strat, apar acumulãri
masive de argilã, indicând o inundare
periodicã, înaintarea fiind opritã la baza
unui mic puþ de un sifon profund, cu
oglinda apei situatã la cota -41 m.
În concluzie, putem afirma cã avem
de-a face cu o clasicã cavitate oarbã,
izolatã, fãrã intrare naturalã penetrabilã, situatã la o adâncime considerabilã faþã de suprafaþa terenului
(peste 50 m), care reprezintã un mic
segment al drenului apelor de infiltraþie
din zona Dealului cu Clopoþei. Este
interesant de remarcat faptul cã P. din
Mina Albioara s-ar putea sã corespundã
cu una dintre cavitãþile carstice de
drenaj evidenþiate prin metode geofizice (sondaj electric vertical), de cãtre
H. Mitrofan (Mitrofan, 1984).
Din punct de vedere morfologic,
peºtera reprezintã un nivel superior
fosil, cu elemente care atestã o scurtã
remodelare vadoasã a unor forme
freatice iniþiale ºi un nivel inferior, cu
forme tipice ale unei sãpãri în regim
vados în sectorul superior, respectiv
freatice cu uºoare remodelãri vadoase,
în treimea inferioarã. Luatã în ansamblu, distribuþia acestor elemente trãdeazã o evoluþie a cavernamentului
condiþionatã de coborârea lentã a
nivelului piezometric al apelor freatice
locale.
Cea de-a doua cavitate exploratã
este Avenul Albioara 2 (fig. 2), interceptat frontal de galeria nr. 157 (care se
ºi terminã în acest punct), în cadrul unei
zone mai strâmte, cu pilieri, din partea
superioarã a unei verticale de 65 m.
Acest spectaculos gol vertical este
accesibil în sus pe o diferenþã de nivel
de 17 m, pânã la o strâmtoare din care
apare un mic curs de apã (temporar)
care va parcurge longitudinal cavitatea.
În jos golul devine perfect vertical
(P48) ºi în urma intersecþiei cu fractura
(-25 m) pe care se dezvoltã Reþeaua
Paralelã se lãrgeºte mult (15×8 m).
Reþeaua Paralelã se desprinde din
cea principalã la -15 m ºi în urma unor
gâtuituri, care dau acces la o salã
lateralã, devine vertical ascendentã.
Sectorul debuteazã cu o succesiune
rapidã de 5 verticale ascendente, relativ
înguste, de max. 13 m diferenþã de
nivel, dublate pe alocuri de douã
reþele de puþuri paralele, dezvoltate pe
aceeaºi fracturã, dar cu numeroase
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porþiuni impenetrabile. Reþeaua paralelã atinge cota relativã de +47 m faþã
de galeria minierã în dreptul unui
colmataj masiv cu blocuri, punct care
altimetric se aflã doar cu puþin mai jos
faþã de fundul unei uvale din vestul Vãii
Bãdanei (Jofi).
Revenind la reþeaua principalã, de
la baza P48 (la -32 apare un mic puþ
paralel, P7), dupã depãºirea unui
meandru descendent urmeazã o succesiune de 3 verticale deschise în clopot,
care au în ordine: 15, 11, 4 m, ultima
debuºând într-o sãliþã (1,5×4×4 m), cu
podeaua acoperitã de galeþi cuarþitici
bine rotunjiþi. Punctul final al avenului
este un mic puþ (2 m), explorat de D.
Pitic în 1995, colmatat în totalitate la
cota de -85 m faþã de intrarea din
lucrarea minierã.
Avenul Albioara 2 este astfel un
spectaculos aven generat de apele de
infiltraþie insinuate de-a lungul celor
douã diaclaze directoare pe seama
cãrora s-a format golul. Judecând dupã
poziþia ºi morfologia avenului (îngustare treptatã în jos, în urma dimensiunilor maxime atinse în zona medianã
la racordul celor douã reþele) considerãm cã geneza cavernamentului a fost
condiþionatã de fisurile de fisurile de
tensiune, formare în ºarniera anticli+47
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nalului din sudul platoului Jofi-RãcaºSclavu Pleº, care însã se închid treptat
în adâncime.
În concluzie, putem afirma cã cele
douã cavitãþi prezentate reprezintã niºte
sectoare independente ale drenajului
apelor de infiltraþie din zona platoului
Jofi-Rãcaº-Sclavu Pleº spre Izbucul
Topliþa de Vida. Caracterele morfologice total diferite se datoreazã diferenþelor de condiþionare tectonicã ºi
hidrogeologicã, în general, precum ºi
particularitãþilor sistemului hidrocarstic
din care fac parte. Datele acumulate, în
privinþa acestuia din urmã, conduc la
ideea organizãrii drenului de ordinul I
sub nivelul piezometric, sectoarele
eventual accesibile nefiind altceva
decât scurte porþiuni ale drenurilor de
ordinul II ºi III.
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Liliecii
Levente BARTI  Clubul de Speologie Crysis, Oradea
În acest articol sunt prezentate
rezultatele activitãþii de numãrãre
ºi determinare a liliecilor, desfãºuratã sub egida Clubului de
Speologie Crysis, în perioada
1996-1997. Sunt semnalate 8 specii de lilieci din cavitãþi din judeþele Bihor, Braºov ºi Covasna,
precum ºi din municipiile Oradea
ºi Sfântu Gheorghe. De asemenea, sunt descrise condiþiile în
care au fost identificate ºi unele
aspecte privind comportamentul
liliecilor numãraþi ºi determinaþi.

Cadavre de lilieci cu urechi lungi
(Plecotus auritus)

32

I

n cadrul Clubului de Speologie
Crysis, în perioada 1996-1997,
am vizitat mai multe peºteri din
judeþul Bihor, dintre care numai 8
cavitãþi prezentau interes chiropterologic în momentul vizitãrii.
Prima noastrã acþiune comunã s-a
desfãºurat în Peºtera Ungurului de la
ªuncuiuº la data de 26 octombrie 1996.
Acolo am gãsit o colonie de lilieci mari,
cu potcoavã (Rhinolophus ferrumequinum) compusã din 89 de exemplare
aflate deja în stadiul hibernãrii.
Tot acolo am prins ºi un liliac cu
gene lungi (Myotis emarginatus). Acest
liliac de talie micã reacþiona încã foarte
vioi la apropierile noastre, muºcând
degetul descoperitorului. Probabil cã ºi
zarva de sub bolta impresionantã de la
intrarea peºterii provenea de la reprezentanþii acestei specii.
Asincronul de bioritm dintre cele
douã tipuri de lilieci se datoreazã în
mare mãsurã ºi faptului cã liliecii
insectivori mai mari se hrãnesc cu
insecte de dimensiuni mai mari (coleopteri, lepidopteri, etc.), care toamna
dispar mai devreme decât dipterele,
þânþarii etc., hrana liliecilor mai mici.
Astfel liliecii mai mari încep hibernarea
mai devreme, decât cei mici, fiindcã nu
mai gãsesc hranã suficientã pentru a-ºi
menþine metabolismul la nivelul consumaþiei de varã.

În cadrul acþiunii urmãtoare, la 8
februarie 1997, am vizitat peºterile de la
Tãºad ºi Sracoº. În peºtera de la Tãºad nea fost semnalatã încã din toamna anului
precedent, existenþa a unei mari colonii de
lilieci care în momentul sosirii noastre nu
mai era de gãsit, doar un singur liliac cu
aripi mici (Myotis blythi), acoperit cu
rouã, atârna de pe bolta peºterii.
În peºtera de la Stracoº am întâlnit o
colonie micã de rinolofi mari (7 exemplare) care stãteau agãþaþi în ultima
salã, dinspre intrarea aval.
La 14 iunie 1997 am repetat excursia:
la Stracoº am reîntâlnit colonia micã de
rinolofi mari, iar la Tãºad am gãsit o
colonie de rinolofi mici (Rhinolophus
hipposideros) alcãtuitã din aproximativ
20 de exemplare foarte agitate: când noi
intram, ei ieºeau din peºterã.
În 15 februarie 1997 am mai efectuat
o acþiune la Peºtera de la Vadu Criºului,
unde am numãrat 98 de rinolofi mari ºi 3
rinolofi mici, care hibernau în mare parte
deasupra pârâului din peºterã, la o
înãlþime de 2-3 metri, nu departe de la
intrare.
În cadrul activitãþii taberei de
primãvarã a clubului, organizatã la
Chiºcãu, la data de 3 mai am vizitat
valea Sighiºtelului, intrând în mai
multe peºteri. Fãrã exigenþa unei munci
profunde de explorare, în 3 din ele am
numãrat 10 rinolofi mari ºi 6 rinolofi
mici, ultima specie fiind întâlnitã cu o
zi înainte ºi în Peºtera Fagului de la
Chiºcãu, în 2 exemplare.
Dar am întâlnit lilieci ºi în alte
condiþii, departe de peºteri.
La data de 17 octombrie 1996 am
vãzut un liliac mare de amurg (Nyctalus
noctula) care vâna deasupra râului
Criºul Repede, în centrul municipiului
Oradea.
Dar erau mai atractivi cei doi lilieci
mari (Myotis myotis) care îºi petreceau
iarna 1996-1997 în interiorul bisericii
romano-catolice Duhul sfânt din strada
Republicii, din Oradea, hoinãrind în
timpul slujbelor ca niºte duhuri deasupra
capetelor enoriaºilor.
Departe de Oradea, în perioada octombrie 1996 - iunie 1997 am activat ºi
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în jurul municipiului Sfântu Gheorghe
(jud. Covasna) precum ºi în zona
oraºului Râºnov (jud. Braºov). La
începutul lunii februarie împreunã cu
Societatea Carpatinã Ardeleanã din
Sfântu Gheorghe am efectuat vizita
anualã la peºtera din valea Fundata
(Râºnov), unde am numãrat 4 rinolofi
mari ºi 4 myotiºi mari. Fiecare individ
hiberna separat, rinolofii se agãþau la
locuri mai calde, fãrã curent de aer,
evitând umezeala, myotiºii din contra:
umezeala climei din peºterã s-a precipitat
pe blana lor, îmbrãcându-i în rouã.
Controlând sistematic complexul de
grote antropogene Ploti din apropierea comunei Valea Criºului (jud.
Covasna), în intervalul respectiv l-am
vizitat de 3 ori. Prima datã (1 decembrie
1996) am identificat 3 myotiºi mari, a
doua oarã (1 ianuarie 1997) am reîntâlnit 2 dintre myotiºi, a treia oarã (2 martie) însã am gãsit ºi alte specii, respectiv
2 lilieci cu aripi late (Eptesicus serotinus)
ºi un liliac urecheat (Plecotus auritus).
Apariþia târzie a acestor lilieci în acel
loc de hibernare atestã capacitatea acestor
animale de a zbura ºi iarna cu scopul
gãsirii unui loc nou de adãpost. Acelaºi
scop îl putea avea ºi un liliac bãlþat
(Vespertilio murinus), care a intrat pe
fereastrã într-un apartament din Sfântu
Gheorghe, la 26 decembrie 1996.

Lista speciilor întâlnite:

Rhinolophus ferrumequinum:
 ªuncuiuº, P. Ungurului, 26.10.1996;
 Râºnov, P. Fundata, 01.02.1997;
 Stracoº, P. de la Stracoº, 08.02.1997,
14.06.1997;
 Vadu Criºului, P. de la Vadu Criºului,
15.02.1997;
 Sighiºtel, P. din Valea Sighiºtelului,
03.05.1997.
Rhinolophus hipposideros:
 Vadu Criºului, P. de la Vadu Criºului,
15.02.1997;
 Giuleºti, P. Fagului,02.05.1997;
 Sighiºtel, P. din Valea Sighiºtelului,
03.05.1997;
 Tãºad, P. de la Tãºad, 14.06.1997.
Myotis myotis:
 Sfântu Gheorghe, P. Ploti, 01.12.1996,
01.01 ºi 02.03.1997;
 Oradea, biserica romano-catolicã
Duhul Sfânt, 26.01.1997.
Myotis blythi:
 Tãºad, P. de la Tãºad, 08.02.1997.
Myotis emarginatus:
 ªuncuiuº, P. Ungurului, 26.10.1996.
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Eptesicus serotinus:
 Sfântu Gheorghe, P. Ploti, 02.03.1997.
Nyctalus noctula:
 Oradea, 17.10.1996.
Vespertilio murinus:
 Sfântu Gheorghe, 26.12.1996.
Plecotus auritus:
 Sfântu Gheorghe, P. Ploti, 02.03.1997.
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Mica tragedie a liliecilor din avenul Pobraz
Matei VREMIR  GSN, Cluj Napoca
Avenul din Pobraz este cunoscut de
speologi ca fiind o peºterã foarte
umedã ºi rece, datoritã cascadelor ºi
curenþilor de aer produºi de acestea.
Ceea ce nu se cunoaºte este cã acest
gol subteran este folosit din plin de
coloniile de lilieci în perioada de
hibernare ºi cã la începutul primãverii,
când liliecii încercã sã iasã la suprafaþã, sunt întâmpinaþi de un puhoi de
apã care le blocheazã ieºirea.
În luna iunie 1995, în peºterã nu
am observat nici un exemplar viu, în
schimb pe cursul activ între primul ºir
de cascade ºi Sala Goticã am întâlnit
7 exemplare moarte, cãzute printre
pietre lângã apã, mai ales în zonele
strâmte ºi joase. Aceeaºi situaþie am
întâlnit-o în cursul lunii iulie ºi în
prima parte a lui octombrie, putânduse urmãri fazele de descompunere ale
cadavrelor (cele rãmase pe locuri mai
uscate au reprezentat importante surse
de hranã pentru un mare numãr de
coleoptere troglobionte).
În primele zile ale lunii noiembrie, în peºterã am putut observa 3540 de exemplare vii, aparþinând a cel
puþin douã specii (Myotis myotys,
Myotis bechsteini ºi posibil o specie
de Rhynolophus) care hibernau izolaþi, sau în grupuri de 2-3 indivizi.
Începutul lunii aprilie 1996, din
cauza iernii prelungite, a fost perioada
în care primele exemplare de Myotis
au început sã pãrãseascã peºtera.
Numãrul indivizilor în hibernare a
fost mult mai mare decât în luna
noiembrie a anului precedent, pânã la

cota de -70 m observând nu numãr de
circa 200 de exemplare, majoritatea
grupate în colonii. Perioada de trezire
coincide cu topirea zãpezilor ºi creºterea debitelor în peºterã. Un numãr
de 19 exemplare au fost gãsite moarte
doar pe un tronson de 10 m, între
primul ºir de cascade ºi Sala Goticã,
unde galeria de acces este destul de
strâmtã. De asemenea, am întâlnit ºi
un exemplar viu cãzut lângã apã ºi
altele agãþate izolat, peste care se
scurgea apa de pe pereþi (probabil
unele cad din aceastã cauzã). În mare,
aceeaºi situaþie s-a putut observa în
iarna ºi primãvara urmãtoare, poate la
scarã ceva mai micã.
Fenomenul în sine are o explicaþie
simplã: liliecii din aceastã peºterã intrã
în hibernare toamna târziu când debitele sunt mici ºi pãrãsesc peºtera primãvara, atunci când debitele sunt în
general mari. Punctul critic se aflã la
cota -45 m ºi este reprezentat de un
tronson de galerie strâmtã, puternic
descendent, pe care în cazul debitelor
mari existã o curgere tumultoasã, fiind
totodatã singurul drum de acces spre
exterior al liliecilor. În acest punct,
probabil în cursul mai multor încercãri de evadare, unele exemplare
sunt doborâte de ºuvoaiele de apã,
înecându-se, fiind transportate ºi
depuse aval printre bolovani ºi crengi.
Ca o primã aproximaþie, putem
aprecia cã în jur de 10-15% din numãrul total al exemplarelor care hiberneazã în aceastã peºterã, nu pot sã iasã
ºi mor înecate din cauza viiturilor.
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Elveþia

Congresul Uniunii Internaþionale de Speologie, care se
desfãºoarã o datã la patru ani,
a reunit, la ediþia XII, în perioada 10-17.08.97, în localitatea elveþianã La Chaux-deFonds 1.374 de participanþi
oficiali, din peste 50 de þãri.
Speologii români, 14 la numãr, atît profesioniºti cît ºi
amatori, fãrã o delegaþie
propriu-zisã, o picãturã între
cei 2.000 de speologi (cifra
neoficialã), au avut participãri doar la capitolele film
profesionist speologic, ºtiinþã, topografie-cartografie,
ºi topografie-precizie. Rezultatele românilor au fost
dintre cele mai bune.
Premiul I la categoria film
profesionist a fost obþinut de
Secretul de sub pãmînt,
realizat de Grupul de Explorãri Subacvatice ºi Speologice (GESS). Filmul este
realizat 75% în România iar
25% în Italia ºi SUA.
Premiul I pentru cea mai
bunã lucrare ºtiinþificã prezentatã sub formã de poster a
fost acordat Speogenezei
avenului de sub Colþii Grindului, realizatã de Spencer
Coca, speolog amator din
Zãrneºti, actualmente student
la geologie al Universitãþii
din Salzburg, Austria. Lucrarea trateazã descifrarea formãrii celui mai profund aven
din România, situat în Masivul Piatra Craiului, care are
actualmente -540 m, avînd
posibilitãþi teoretice de a
depãºi -1000 m.
La concursul de topografiecartografie au fost acordate o
medalie de aur ºi ºase diplome de onoare pentru reprezentãri clasice (cu mîna liberã ºi diverse instrumente de
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desen) sau computerizate, la
trei categorii de cavitãþi în
funcþie de lungime. Medalia
de aur a fost cuceritã de reprezentarea topograficã tridimensionalã computerizatã
(graficã animatã) a elveþianului Martin Heller.
Douã diplome de onoare au
revenit ilustrãrilor topografice fãcute de Clubul Speologilor Amatori (CSA) Cluj
ºi Exploratorii Reºiþa, reprezentãrile lor încadrîndu-se
la categoria de peºteri de
dimensiuni medii: 0,5-5 km.
Au fost nominalizaþi speologii amatori Balla Lehel
(CSA) ºi Bogdan Bãdescu
(Exploratorii), actuali lectori
ai ªcolii de Topografie ºi
Carstologie Speologicã.
CSA Cluj a prezentat o ilustrare topograficã, combinata
clasicã ºi computerizatã a
peºterii Vîrfuraºul, dezvoltare 2.800 m, denivelare
46,25 m, rezervaþie geologicã din Munþii Vlãdeasa, dezvoltatã la contactul dintre
rocile calcaroase ºi cristaline.
Exploratorii Reºiþa a prezentat o ilustrare topograficã
clasicã a avenului din Poiana
Roºchii, dezvoltare 1.500 m,
denivelare -101 m, cavitate
situatã în Munþii Aninei.
Concursul de topografiere cît
mai exactã a unui traseu în
circuit închis cu obstacole,
de cca. 160 m, a fost cîºtigat
de speologii amatori Romeo
Perlik ºi Valter Barbu, lectori
ai ªcolii Române de Topografie ºi Carstologie Speologicã, pentru cea mai micã
eroare de mãsurare: 21 cm în
plan ºi 1 cm pe cotã. Mãsurãtorile au fost efectuate cu
busola ºi clinometru Suunto
(Finlanda), pentru direcþii ºi
înclinãri, iar pentru lungimi,
o ruletã de 50 m cu panglicã

de fibrã de sticlã. Verificarea
mãsurãtorilor a fost fãcutã
computerizat.
Acest concurs de topografieprecizie a constat în mãsurarea în circa 45min. a unui
traseu în circuit, format de
14 puncte de staþie, cu toate
tipurile de dificultãþi imaginabile într-o peºterã (puncte
cu metale influenþînd busola, teren în pantã, poziþii
dificile).
În final a fost desemnatã ca
urmãtoarea gazdã a Congresului UIS, ce se va desfãºura
în 2001, sã fie Brazilia, þarã
care a întrunit mai multe
voturi decît Austria ºi Portugalia, contracandidatele sale.
Cu ocazia Congresului UIS
din 2001, care se va desfãºura în capitala Brasilia, cei
peste 1200 de membri ai
Societãþii Braziliene de Speologie vor organiza ºi al IVlea Congres Speologic al
Americii Latine ºi Caraibe ºi
al XXVI-lea Congres Brazilian de Speologie.

Croaþia

În timpul unei tabere în masivul Velebit, Munþii Dinarici,
o echipã de speologi din
Zagreb ºi Porec au descoperit
ºi explorat într-un nou aven,
un puþ de 553 m. Botezat
Patkovi Gusti, în amintirea
lui Zoran Stipetic  Patak, un
speolog croat decedat în mod
tragic, puþul este al doilea ca
adîncime în topul mondial.

Papua Noua Guinee

Dintr-un e-mail primit de la
Georges Marbach aflãm despre joncþiunea a douã peºteri
din Munþii Nakanaï:
Au fost instalate douã tabere: tabãra de bazã, la intrarea
în avenul Muruk ºi tabãra
avansaþi, la douã ore de mers
de presupusa resurgenþã 
Chevelure de Bénérice  resurgenþã cu un debit de 3
mc/s în regim normal Sistemul a fost atacat de la cele
douã extremitãþi, din amonte
de scafandrii, care depãºesc
sifonul de la -640 ºi îºi instaleazã bivuacul la -900, ºi din
aval de cãþãrãtori, care escaladeazã impresionanta cascadã Bénérice. Duminicã 01
februarie, cele douã echipe
au bucuria de a se întîlni în
subteran, realizînd astfel o
traversare cu o denivelare de
aproximativ 1100 m, una din
cele mai profunde ºi mai
frumoase, atît prin amploare
cît ºi prin frumuseþea peisajelor subterane întîlnite, mai
ales datoritã faptului cã un
activ cu un astfel de debit te
acompaniazã pe tot parcursul.
Plecarea mea avînd loc a
doua zi nu am apucat sã aflu
denivelarea exactã rezultatã
în urma cartãrii, altitudinea
resurgenþei Bénérice, mãsuratã cu GPS-ul ºi cu altimetrul de la bordul elicopterului, fiind insuficient de
exactã.

Topul celor mai adînci puþuri:
1. Vrtoglavica (Slovania)
2. Patkovi Gusti (Croaþia)
3. Brezno pod Velbom (Slovenia)
4. Stary Swistak (Austria)
5. Höllenhöhle (Austria)

-643 m
-553 m
-511 m
-480 m
-450 m
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Munþii Bihor
Bazinul Vãii Gârda Seacã
Dupã o întrerupere de aproape 10 ani Clubul Z a reluat
cercetãrile în bazinul median
ºi superior al Gârdei Seci. Cu
aceastã ocazie au fost efectuate prospecþiuni pe scarã
largã, având ca scop atât
descoperirea de noi cavitãþi
cât ºi identificarea, respectiv
localizarea pe un plan topografic, a celor descoperite
anterior. Rezultatele obþinute
(defalcat pe unitãþi oro-hidrografice) sunt urmãtoarele:
 Gârda Seacã  efortul principal a fost îndreptat spre
Izbucul de la Cerbu, devenit
accesibil în urma îndepãrtãrii
a peste 2 mc de material
clastic, provenind dintr-o
alunecare de teren. Sãparea
unui ºanþ lung de 10 m (din
care 5 m în subteran), a permis o scãdere de peste 1 m a
apelor din sifonul terminal,
insuficient pentru a se dezamorsa pasajul înecat, deosebit de strâmt de altfel. În
colaborare cu CSS Hranicki
Kras Olomouc a fost plonjat
izbucul de la Coteþul Dobreºtilor pe o lungime de 200 m
ºi sifonul din Peºtera cu Apã
de la Tãu, abandonat dupã
doar 3 m din cauza colmatajului.
 Pârâul Micuºii  au fost
evidenþiate douã ponoare cu
debit relativ mare, susceptibile de a se drena spre Izb.
de la Gura Micuºii. În aceeaºi zonã au fost descoperite
3 noi peºteri fosile, de versant, fãrã vreo legãturã cu
sistemul activ.
 Dealul Tãuz  au fost descoperite 4 noi cavitãþi situate
în bazinele vãilor Hodobana
ºi Hoanca Fileºtilor. Au început decolmatãrile la un ponor
temporar tributar Izbucului
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Tãuz, respectiv au fost recartate P. cu 2 Intrãri ºi P.
Ursului din Dl. Tãuz, ambele
reprezentând vechi puncte de
exurgenþã ale sistemului.
 Valea Sohodolului  avenul
Sohodol 2, în urma escaladãrii hornurilor din aval de
-150, a fost declarat ca definitiv terminat în lipsa unor
posibilitãþi reale de avansare
în profunzime.
 Valea Vulturului  au fost
descoperite 15 noi cavitãþi
totalizând peste 400 m dezvoltare ºi a fost recartatã P.
de la Izvorul V. Vulturului.
Platoul Bãtrâna
O nouã coborâre efectuatã de
cãtre J.Zih, Katalin Perenyi
ºi L.Dimen (Z Oradea) în
Avenul din Bãtrâna, a permis
depãºirea terminusului aval
în urma unei scurte derocãri.
A fost interceptat un puþ
strâmt adânc de 3 m, continuarea fiind posibilã în eventualitatea unei dezobstrucþii
dure. Concomitent au fost
efectuate mai multe escalade
ºi traversãri în cadrul puþului
de intrare spre un pasaj temporar activ, îndreptat spre
suprafaþã, respectiv douã guri
de galerie situate în peretele
opus. Lucrãri în curs.
Zzona Gârdiºoara-ªesul
Gârzii
Cluburile de speologie Ursus
Spelaeus Târgu Mureº ºi Z
Oradea, au finalizat în cea
mai mare parte cercetãrile
preconizate, în vederea definitivãrii studiului monografic
al carstului din regiune. Astfel, în urma prospecþiunilor
efectuate, au fost descoperite
5 cavitãþi, cu lungimi de pânã
la 150 m, situate în Valea
Criºanului ºi pe Muntele
Bãtrâna unde a fost descoperit un nou aven, adânc de
cca. 25 m.

A fost cartatã P-Av. din Faþa
Bãlãcenii (L: 585m; D: -33m),
o interesantã cavitate, reprezentând probabil un nivel
superior, de preaplin, al Izbucului Gura Apei. În aceeaºi
zonã au fost descoperite ºi
trei mici cavitãþi, necunoscute pânã în prezent.
Acþiunea de sistematizare
efectuatã, a fost extinsã recent ºi asupra sectorului
ªesul Gârzii unde au fost
descoperite trei noi avene
(Avenul de lângã L: 32m; D:
-16m) ºi recartate cele din
Groapa Gârzii respectiv din
partea centralã a ºesului.
Bazinul superior al Criºului
Negru (Criºul Bãiþei)
Clubul de Speologie Z a
continuat cercetãrile în zona
de izvoare al Criºului Negru
(Criºul Bãiþei), prin organizarea a 3 tabere de lucru.
Acþiunile au avut drept scop
prospectarea unor sectoare
insuficient cunoscute pânã în
prezent, parcurgerea lucrãrilor miniere vechi, excavate
în roci carstificabile, precum
ºi reexplorarea unor peºteri
descoperite anterior.
Principalul efort explorativ a
fost îndreptat spre sectorul
Valea Coºuri-Hoanca Codreanu, unde prospectarea
galeriilor miniere a avut ca
rezultat descoperirea a 16
cavitãþi naturale totalizând
306 m dezvoltare. În versantul stâng al Vãii Coºuri au
fost descoperite 2 peºteri
active, explorate pe 25, respectiv 90 m pânã în dreptul
unor pasaje joase inundate
din cauza nivelului de viiturã
existent. În acelaºi sector au
fost recartate P. cu Cristale ºi
P. cu Apã din Galeria Codreanu, o fereastrã asupra
sistemului hidrocarstic al
izbucului din Peºtera Porþile

Bihorului. Forþarea terminusului amonte al P. cu Apã din
G. Codreanu, a permis o
avansare de cca. 20 m în direcþia P. nr. 6 din Gal. Karoly
situatã în imediata apropiere
a insurgenþei din talvegul
vãii Hoaca Codreanu.
Prospectarea zonelor interfluviale adiacente a dus la
descoperirea a 3 noi cavitãþi,
dintre care se remarcã Avenul de la Staþia de Dezãpezire (L: 74 m; D: -28 m) ºi
P.eºtera din Galeria Elena (L:
74.5 m). Valea Corlatului, un
alt sector important, a oferit
10 noi peºteri, dintre care
Peºtera Mare (L: 75 m), formatã dintr-o galerie unicã cu
secþiunea medie de 10/5 m,
meritã o menþiune specialã.
De asemenea, au fost reexplorate ºi recartate Peºtera
din Pereþii Corlatului (L:
247 m), care ridicã interesante probleme de genezã ºi
evoluþie a cavernamentului ºi
P. Micã din Galeria Bolfu 3
(L: 93; D: 33m) remarcabilã
prin abundenþa speleotemelor din hidromagnezit.
Concomitent au fost investigate ºi unele zone vecine
precum V. Bisericuþa (3422),
unde au fost descoperite 3
mici peºteri de versant. Reexplorarea P. Mari din V.
Bisericuþa, o interesantã
cavitate labirinticã polietajatã, a dus la interceptarea
nivelului inferior, temporar
activ. Explorãrile au fost
oprite dupã cca. 100 m în
dreptul unui sifon stagnant
aferent nivelului de preaplin.
În bazinul Vãii Mari (3421)
a fost identificatã Peºtera
(Aven) Godeanu, care s-a
dovedit a fi o banalã lucrare
minierã, menþionatã de altfel
ºi în documentele de arhivã.
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Acelaºi calificativ a fost obþinut ºi de Av. Fetei  Valea
Fleºcuþa (3420/1), respectiv
Avenul Matrona  Valea Sopoteasa (3420/20), din bazinul Criºului Negru (Criºul
Bãiþei).
Bazinul superior al
Someºului Cald
O echipã a Clubului Z
formatã din P. Damm, C. Pop
ºi L. Pusztai a demarat recartarea Ponorului din Cuciulat
(bazinul Someºului Cald).
Pentru moment a fost refãcutã topografia sectorului de
la intrare ºi conturate principalele probleme ridicate de
golul subteran. În zona finalã, în urma unor decolmatãri ºi escalade, efectuate
într-un sector confuz, puternic labirintic, a fost depãºit
punctul terminus din 1978,
explorãrile fiind oprite din
lipsã de timp.
Zona Padiº-Vãrãºoaia
Investigaþiile efectuate în
zona Padiº - Vãrãºoaia au
dus la descoperirea a 2 noi
cavitãþi, dintre care se remarcã un aven-ponor (L: 25m;
D: -11m) cu interesante cristalizãri de calcit ºi aragonit.
Au participat C. Pop, Monica
Simuþ ºi P. Damm.
Zona Valea Rea-Cornu
Munþilor
Clubul de Speologie Z a
continuat sub coordonarea
lui J.Zih activitatea de explorare în P. din Valea Rea, prin
organizarea a 3 tabere subterane la care au participat un
numãr de 12 persoane. Cercetãrile au fost direcþionate
spre diferite obiective situate
în sectoarele: Fosilul Piºcot,
Sala Giganþilor, Râul de Nãmol 1 ºi Caprele Albe. Descoperirile fãcute ating, cumulat,
cifra de 3 km. Concomitent
au fost efectuate importante
decolmatãri la punctele de
lucru Fosilul Piºcot ºi Armata
Popularã Chinezã.
Au fost escaladate cu spituri
(plantate cu ajutorul unei
foreze mecanice) o serie de
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hornuri ºi sãritori. Cumulat,
au fost urcate cca. 50m de
verticale, acþiunea urmând a
fi reluatã. Lucrãrile topografice au continuat pe scarã
largã, lungimea cartatã fiind
de 16 km, diferenþa de nivel
depãºind cifra de -300 m.
În urma prospecþiunilor efectuate, a fost descoperitã ºi
exploratã pe 50 m, de cãtre P.
Damm ºi F. Magyari, Peºtera
din Valea Câcatã, resurgenþa
sistemului Valea Rea. Din
pãcate datoritã unor prãbuºiri
imense, cu tot curentul de aer
existent, joncþiunea cu Peºtera din V. Rea, din aceastã
direcþie, este imposibilã.
Zona V. Mare-Budureasa
J. Zih ºi Katalin Perenyi (Z
Oradea) au demarat cercetãrile în perimetrul Valea
Mare-Valea Cohu din zona
Budureasa. Cu aceastã ocazie au fost efectuate prospecþiuni pe scarã largã, inclusiv
în lucrãri miniere abandonate, fiind conturate posibilitãþile explorative existente.
În zonã au fost descoperite
pentru moment douã cavitãþi
fosile, având 60 respectiv 80
m dezvoltare.
Bazinul superior al Vãii
Iadului
În zona Stâna de Vale a fost
exploratã pe o lungime de
50 m P. de la Izvorul Minunilor. Cavitatea este formatã
dintr-o galerie activã limitatã
în amonte de cãtre un sifon
profund, deasupra cãruia se
dezvoltã un mic nivel superior, puternic colmatat cu
argilã. Concomitent au fost
identificate o serie de ponoare temporare, unul fiind penetrat pe o lungime de cca.
5 m în urma unor decolmatãri. Lucrãri în curs.
Zona Bãtrâna
Ovidiu Guja de la Politehnica Cluj a descoperit în iulie
1997 un nou aven în zona
Bãtrâna. Dupã 5 m de galerie
strâmtã descendentã dezvoltatã pe o diaclazã, cavitatea,
denumitã B7, pãrea termi-

natã în dreptul unui dop de
bolovani, oase (recente) ºi
cioburi (cota -3.5 m). Au
urmat circa douã ore de derocare, timp în care T. Tãmaº ºi
O. Guja înlãturã dopul cu o
grosime de circa 1 m ºi apoi
coboarã un prim puþ de 15 m,
urmat imediat de un al doilea, de 10 m (cu diametru de
3 m). Inevitabilul s-a produs
dupã coborârea puþului de 10
m, unde o acumulare masivã
de bolovani blocheazã înaintarea. Încercãrile de decolmatare (Cãlin Drãgan, Paul
Spânu, Tudor Tãmaº, Alina
Suãtean) s-au soldat cu eºecuri datoritã grãmezii de
prãbuºiri predispuse mereu la
surpare. Cartarea s-a efectuat
în paralel cu explorarea (ºi cu
sãpãturile ), atingându-se
adâncimea de -36 m, pentru
o dezvoltare de 53 m (vezi
figura alãturatã).
Valea Firii
La trei ani de la reluarea explorãrilor clubului Poli Cluj
în Corobaia Mare (Peºtera
Grama), timp în care la explorãri au participat Rudiger
Bess, Cãlin Dragan, Tudor
Grãnescu, O. Guja, Heinz
Hofmockel, Tudor Tãmaº ºi
Nicu Tarcea, o echipã formatã din Cãlin Drãgan, O.
Guja ºi Paul Spânu reuºeºte
în octombrie 1997 sã depãºeascã terminusul din 1995.
Dupã douã ture de decolmatare ºi apoi parcurgerea
tîrîº, timp de 2 ore, a mai
bine de 100 m prin albia
activului, aceeaºi echipã
descoperã un sistem de galerii cu o dezvoltare care
depãºeºte 1 km. În noiembrie
1997 se carteazã peste 500 m
în galeriile nou descoperite ºi
se atinge într-o galerie cu
prãbuºiri terminusul de pe
activ. Peºtera are în acest moment o dezvoltare de peste
2 km, dar cea mai mare parte
din galerii pot fi atinse doar
în ture de explorare care
dureazã între 12 ºi 14 ore ºi
numai de echipe dotate cu
costume de neopren. Peºtera
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este în curs de explorare ºi
cartare.
Zona Piatra Mândruþului
Au fost demarate lucrãrile de
sistematizare a peºterilor din
zonã, în vederea efectuãrii
studiului monografic al carstului din regiune. Acþiunile
vizând acest deziderat au fost
întreprinse de cãtre o echipã
interclub Z Oradea - Ursus
Spelaeus Tg. Mureº, formatã
din P. Damm, K. Moreh, E.
Gombos, Katalin Kocsis ºi F.
Miklovits ºi au avut ca rezultat descoperirea a 8 noi cavitãþi care cumuleazã o lungime de 200 m. ºi recartarea
unui numãr de 11. Concomitent au fost efectuate pe
scarã largã ºi cartãri geomorfologice ale exocarstului.
Bazinul vãii Ordâncuºa
În urma prospecþiunilor efectuate de cãtre K. Moreh, E.
Gombos, L. Kocsis (Ursus
Spelaeus Tg. Mureº) ºi P.
Damm (Z Oradea) au fost
descoperite 6 noi cavitãþi,
dintre care se remarcã un
tunel natural impunãtor a
cãrui intrare inferioarã este
înaltã de 35 m. In versantul
stâng al vãii, escaladarea
unui perete vertical înalt de
50 m de cãtre E. Gombos, a
avut ca ºi rezultat descoperirea unei peºteri de 30 m
lungime formatã dintr-o galerie ascendentã cu diametrul
de 10 m.
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Platoul Vârtop
Investigaþiile din acest perimetru efectuate de cãtre K.
Moreh, L. Sofalvi, L. Piroska,
L. Kocsis (C.S. Ursus Spelaeus Tg. Mureº) au dus la
descoperirea Avenului cu
Gheaþã din Vârtop (L: 89 m;
D: -35 m.). Cavitatea este
formatã în principiu dintr-o
salã de 34/16/15 m care adãposteºte un bloc de gheaþã
permanentã de 1600 mc ºi
reprezintã probabil cel mai
vechi nivel de drenaj al sistemului polietajat Coibiþa Gheþarul Vârtop.
Bazinul Izvorul UrsuluiPârâul Sec
Ponorul-Salã de la Izvoarele
Pârâului Sec în urma unor
decolmatãri efectuate de C.S.
Ursus Spelaeus Tg. Mureº
atinge L: 35 m; D: -9 m, dar
cu interesante perspective de
continuare.

Munþii Cãliman
Bazinul Vãii Budacului
În urma unor prospecþiuni
preliminare efectuate de cãtre
K. Moreh ºi I. Gergely (C.S.
Ursus Spelaeus Tg. Mureº) au
fost cartate P. de sub Creasta
Arºiþei (L: 25 m) ºi P. Corbu
(L: 119 m) ambele dezvoltate
în aglomerate vulcanice.

Munþii Gilãului
Bazinul Vãii Pociovaliºtea
Au fost descoperite 7 noi
cavitãþi, majoritatea peºteri
fosile de versant. Se remarcã
Av. Transpiraþiei (L:25 m; D:22 m) format din 2 puþuri (P8
ºi P14), ultimul lãrgindu-se
puternic spre bazã. La acþiuni
au participat L. Piroska, L.
Kocsis ºi K. Moreh (C.S.
Ursus Spelaeus Tg. Mureº).

Munþii Gurghiului
Zona Bistra Mureºului
Dupã derocãri susþinute o
echipã a C.S. Ursus Spelaeus
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Tg. Mureº a reuºit sã pãtrundã pe o lungime de 15 m.
într-o peºterã parcursã de un
violent curent de aer. Deºi
este cantonatã în aglomerate
vulcanice, cavitatea oferã
perspective interesante datoritã dezvoltãrii sale pe o
fracturã evidentã.
Bazinul Vãii Caºvei
În urma unor prospecþiuni
preliminare K. Moreh, E.
Gombos, L. Kocsis (C.S.
Ursus Spelaeus Tg. Mureº)
au descoperit 2 abriuri de
mari dimensiuni, care cumuleazã o dezvoltare de 35 m.
Ambele cavitãþi sunt dezvoltate în aglomerate vulcanice.

Munþii Pãdurea Craiului
Zona Aºtileu-Pusta Cãlãþea
Au fost întreprinse o serie
întreagã de acþiuni de teren,
vizând în special finalizarea
acþiunilor de sistematizare.
Ele au constat din cartãri
geologice ºi geomorfologice,
recartarea unor cavitãþi, decolmatãri ºi escalade.
În aceastã ordine de idei, în
zona finalã a P. lui Potriva, în
urma unei escalade efectuate
de F. Magyari, s-a reuºit
interceptarea unui nivel superior fosil, alcãtuit dintr-o
reþea labirinticã de tuburi
freatice, cu o lungime totalã
de 56 m. Terminusul este
reprezentat de o strâmtoare
puternic ventilatã, care cu
toate derocãrile efectuate, sa dovedit a fi impenetrabilã.
Au continuat lucrãrile de
dezobstrucþie la douã obiective din P. Igriþa. Datoritã
masivitãþii colmatajelor ºi a
condiþiilor grele de muncã
existente, cu toate eforturile
depuse, au fost escavaþi doar
7 m (cumulat), fãrã sã se intercepteze vreun spaþiu liber.
Prospecþiunile deosebit de
amãnunþite, întreprinse pe
scarã largã, au dus la descoperirea a 5 noi cavitãþi, dintre
care se remarcã Av. Înfundat,

un interesant aven de distensie gravitaþionalã, având L:
62 m; D: -28,5 m.
Zona Bucea-Bulz-Piatra
Craiului
Prospecþiunile efectuate,
(versantul drept al Criºului
Repede), au dus la descoperirea a 7 noi cavitãþi, inclusiv în urma lucrãrilor de
lãrgire a Drumului Naþional
nr.1 (E60). În P. Mare din
Faþa Vãii Bulduºor, în urma
unor derocãri a fost depãºit
terminusul de pe nivelul
superior, însã cu tot curentul
de aer existent, continuarea
înaintãrii este imposibilã din
cauza unei scurgeri parietale.
Au fost derocate, de asemenea, ºi 2 fisuri situate deasupra Izb. de la Gara Bulz, fãrã
alte posibilitãþi de continuare, dupã 2 respectiv 3 m
liniari.
Bazinul Vãii Topa-Riu
Clubul de Speologie Z a
organizat 4 noi ture în P.
Osoi, majoritatea având un
pronunþat caracter ecologic.
Cu ocazia acestor acþiuni, a
fost forþat terminusul de pe
Activul Secundar, (laminor
activ) ºi atins un colmataj,
alcãtuit din galeþi cuarþitici.
Escaladele efectuate nu au
dus momentan la interceptarea unui presupus nivel
superior, însã continuarea lor
este imperios necesarã. În
zona medianã a peºterii, a
fost descoperit un interesant
sit paleontologic cu oseminte
de Ursus Arctos ºi Capra Ibex
carpathorum Koch (determinate de dr. V. Codrea de la
Catedra de Geologie a Universitãþii Babes - Bolyai).
Importanþa deosebitã a sitului constã în prezenþa resturilor fosile de Capra Ibex,
care extind aria de rãspândire
a acestei specii ºi asupra
sectorului central-vestic al
Munþilor Pãdurea Craiului.
Profitând de nivelul deosebit
de scãzut al apelor, au fost
depãºite în cadrul a douã
acþiuni succesive sifoanele 2

ºi 3 din P. de la Iºtalãu (P. de
pe Pârâu) prea-plinul unei
resurgenþe cu debit mediu
din zona Surducel. Explorãrile au fost oprite pentru
moment în dreptul unui nou
sifon, complet amorsat.
Zona Cãrmãzan-Zece
Hotare
A fost continuatã acþiunea de
monitorizare a exploatãrilor
miniere, fiind topografiate un
numãr de 7 cavitãþi oarbe,
interceptate de cãtre galeriile
Cãrmãzan ºi Dealul Ana.
Prima lucrare minierã, a
oferit posibilitatea explorãrii
a 2 peºteri (totalizând 154 m
dezvoltare), reprezentând
sectoare izolate ale unor
ponoare temporare, tributare
Izbucului Apa de sub Stan.
În Mina din Dealul Ana în
schimb, au fost identificate
doar structuri verticale (în
numãr de 4), toate având
ramura descendentã colmatatã cu steril.
Bazinul superior al Vãii
Vida
Cercetãrile au fost axate pe
cele douã mari sisteme hidrocarstice ale zonei care se
descarcã în Izb. Groieºul ºi
Izb. Topliþa (Gaura Ursului).
Au fost descoperite 3 noi
cavitãþi cu lungimi de pânã la
50 m, din pãcate fãrã vreo
legãturã cu sistemele active
iar Ponorul Taurului 2 situat
în acelaºi perimetru, în urma
decolmatãrilor efectuate a
fost penetrat pe cca. 30 m
lungime pânã în dreptul unei
prãbuºiri masive. În acelaºi
timp au fost reluate ºi decolmatãrile, cu rezultate încurajatoare, la un aven din zona
P. Taurului ºi la prea-plinurile izbucului Topliþa.
Bazinul mijlociu al Vãii
Iadei
În august 1997, cu ocazia
taberei de cercetare a CSAului, M. Vremir (GSN  Grupul Speologilor Nespeologi)
ºi Zs. Fülöp (CSA) au descoperit, cartat ºi recartat câteva
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peºteri ºi un aven, situate în
dealul Ciungi Scoci ºi în bazinul mijlociu al V. Jderului,
principalul afluent de stânga
al V. Leºului. Dintre acestea
în Avenul nr. 2 din dealul
Ciungi sunt posibilitãþi de
înaintare. S-a stabilit cã Peºtera nr. 3 din Gruiul Jderului
face parte dintr-un sistem
carstic impenetrabil.
Peºtera Ponoraº
În Aprilie 1996, într-o acþiune de explorare în zona terminusului, M. Vremir (GSN),
exploreazã cca. 200 m de
galerie fosilã, orientatã perpendicular pe cursul activ
principal; Cu ocazia taberei
de cercetare CSA din august
1997, Vremir M. ºi Fulop Zs.
(CSA) descoperã ºi exploreazã cca. 450 m de galerii în
sectorul activului inferior:
este vorba despre cca. 120 m
de activ (afluent de dreapta),
ºi peste 300 m de fosil (galerii ºi sãli de mari dimensiuni), aparþinând unui etaj
superior. Aceastã descoperire
confirmã ideea potrivit cãreia, activul inferior al peºterii nu se reduce doar la un
canion vados. Explorãrile
continuate de o echipã CSAGSN (Zs. Deak, A. Felfalusi,
Zs. Fulop, L. Vari, M. Vremir),
în cursul lunii noiembrie 1997,
au adus încã aproape 500 m
de noi galerii, în zona activului inferior al peºterii. Este
vorba despre un nou afluent
de dreapta situat la 240 m
amonte de Sala Stadion, un
nivel fosil cu care s-a joncþionat sectorul descoperit în
August, ºi de asemenea o
salã de mari dimensiuni (Sala
Pãdurii de Piatrã), cu câteva
sectoare de galerii, ºi un mic
afluent de stânga. Cercetãrile
au fost întrerupte.
Avenul Pobraz
În iunie 96, în zona terminusului, mai exact pe cursul activului 3 (Galeria cu Zsolt),
M. Vremir ºi Zs. Kovacs exploreazã o reþea de galerii
foarte strâmte descoperite în
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anul precedent, precum ºi
douã hornuri cu înãlþimi de
cca. 30 m. Lungimea sistemului atinge 1400 m; în oct.
1997, o echipã formatã din
M. Vremir, Zs. Fulop ºi Zs.
Deak (CSA), decolmatând
strâmtoarea de la terminusul
superior al activului 3, descoperã 130 m de galerie activã, strâmtã ºi noroioasã (Galeria Brutal), parcursã în aproape o orã, urmatã de un
horn colosal (Turnul lui Mer-

lin). Acesta este un hãu aproape circular cu un diametru de 7×8 m, cu pereþi perfect verticali ºi un ºuvoi de
apã chiar pe mijloc. Având în
vedere ecoul prelung, nihilul
ce nu a putut fi luminat de
mai multe lãmpi electrice ºi
cu carbid, este apreciat la
minimum 100 m. Într-o altã
intrare, echipa M. Vremir,
Zs. Deak ºi A. Felfalusi, descoperã ºi exploreazã o reþea
de puþuri ºi hornuri cu por-18

Octombrie Roºu

-30

-41

-50

Sala cu
Nisip

-55
Hornul lui
Zsolt
Meduza

-67

Novi Sad
Activ 2
-70
Activ 1

-73,5

Puþul
Hoºtezanului

Activ 4
-100

nire de la cota de -63 m, în
lungime totalã de 130 m.
Puþul Hoºtezanului coboarã
pânã la cota de -100 m, unde
intercepteazã un nou activ
(Activul 4). Pe reþeaua de
hornuri se poate ajunge la
cota de -18 m într-o salã
frumos concreþionatã (Sala
Octombrie Roºu), iar pe un
alt puþ s-a reuºit joncþionarea
cu Sectorul NoviSad, prin
intermediul Hornurilor lui
Zsolt. Lungimea sistemului
depãºeºte 1.750 m. (Vezi
Speomond 1.)
Peºtera Vârfuraºu
În august 1996, cu ocazia
taberei de cercetare a CSAului organizatã la Pietrele
Albe (Vlãdeasa), o echipã
compusã din Zs. Kovacs, G.
Ugron ºi M. Vremir exploreazã peste 300 m de noi
galerii în zona terminusului
amonte. Se depãºeºte sifonul
terminal (la debit mic L: 7 m
cu douã clopote de aer), însã
numai dupã 50 m drumul
este închis de un nou sifon.
În acest punct, peºtera atinge
roci necarstificabile (probabil o intruziune magmaticã),
ºi îºi schimbã direcþia cu
120°. Cu aceeaºi ocazie,
echipa A. Felfalusi, Zs. Deak
(CSA) ºi Cãlin Pop (Z).
descoperã peste 200 m de
galerii fosile în acelaºi sector. În septembrie 1996, echipa A. Felfalusi ºi M. Vremir
exploreazã un nivel superior
în zona amonte. Se descoperã
o galerie cu lacuri foarte
bogatã în helictite (40 m
deasupra activului), precum
ºi o salã de mari dimensiuni
(Sala Marte: L cca. 100 m; l
cca. 30 m; h cca. 40 m),
identificatã cu o lunã mai
devreme însã neexploratã în
întregime. Sala conþine formaþiuni de dimensiuni gigantice.
Peºtera Vântului
În aprilie 1997 echipa Zs.
Fulop, A. Felfalusi, M. Veress
ºi M. Vremir exploreazã ºi
carteazã cca. 400 m în Galeria
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Paºtelui. Este vorba despre un
nivel intermediar între etajele
I ºi II din zona Galeriilor Albã
ºi Templului. Nu s-a reuºit
joncþionarea cu Galeria Roºie
Nouã. În Decembrie 1997,
echipa A. Felfalusi ºi M.
Vremir într-o excursie de 68
ore parcurs pe toate nivelele
pânã la terminusul amonte,
descoperã 200 m de noi pasaje în Galeria MP (etajul III),
ºi alte 200 m da galerii ºi hornuri pe Galeria Roºie (etajul
II), Galeria Albã (etajul I), ºi
Activul Superior (punctele
A1. 130). Cartãrile sunt în
curs.
Peºtera de la Copãcel
Partea de vest a Munþilor
Pãdurea Craiului, redusã la
înãlþimea unor coline domoale, prezintã o serie de apariþii
la zi ale calcarelor inferioare
cu pachyodonte, neocomianapþian inferioare de sub cuvertura detriticã miocen-cuaternarã. Astfel, la vest de
linia imaginarã corespunzãtoare localitãþilor HotarVârciorog-Corbeºti, consideratã arbitrar drept limita
vesticã a Pãdurii Craiului
carstificabile, exceptând
binecunoscutele zone Betfia
ºi Tãºad-Stracoº, se gãsesc
numeroase, dar deosebit de
interesante, minizone carstice.
Una dintre acestea este situatã
în amonte de satul Copãcel,
din bazinul median-superior
al Vãii Chijicului (afluent de
stânga al Criºului Repede, la
circa 10 km amonte de Oradea). Descoperitã la începutul anilor 70 de cãtre o echipã a Clubului Z condusã de
Gh. Drîmba, zona Copãcel a
fost cercetatã sporadic în
urmãtorii ani (L. Vãlenaº, E.
Filip, 1983) cu toate eforturile depuse reuºindu-se identificarea doar a unei singure
cavitãþi de dimensiuni notabile. Paradoxal Peºtera de la
Copãcel a fost cartatã abia în
anul 1993 de cãtre P. Damm
ºi W. Fietz, ocazie cu care s-a
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realizat ºi o cartare geomorfologicã a zonei limitrofe.
Peºtera de la Copãcel este
amplasatã la circa 1 km amonte de satul Copãcel, în
versatul stâng al Vãii Peºterii
(a Pietrelor) într-un mic petec de calcare neocomianapþian inferioare, cu o suprafaþã de numai 3500 mp.
Intrarea, situatã la o altitudine relativã de 10 m, deasupra unui mic izvor cu caracter temporar, este urmatã de
o galerie meandratã, cu secþiuni eterogene (max. 2/2 m),
dezvoltatã de-a lungul unui
frumos sistem de fracturi.
Dupã parcurgerea a 14 m,
dupã strâmtoare determinatã
de o scurgere parietalã, galeria se bifurcã într-o ramurã la
început ascendentã, aluvionatã cu nisip argilos uscat
(stânga) ºi o galerie de asemenea joasã, cu podeaua
acoperitã de galeþi cuarþitici
bine rulaþi, reprezentând axul
principal al peºterii. Urmând
aceastã galerie, temporar
activã, dupã 7 m se ajunge la
punctul de apariþie al cursului subteran (fisurã impenetrabilã), galeria continuând
încã 5 m, ascendent la început, pânã la o strâmtoare
severã, dincolo de care se
vede continuarea galeriei.
Peºtera de la Copãcel are o
dezvoltare de 48 m (+3 m
denivelare), face parte dintrun mic sistem de drenaj ºi are
rolul de prea-plin al acestuia,
dezvoltat fiind între izvorul
din faþa intrãrii ºi cele douã
ponoare cu caracter temporar, situate la 65, respectiv
128 m nord-vest faþã de resurgenþã, la o diferenþã de
nivel de circa 30 m. Peºtera
reprezintã astfel un segment
accesibil dintr-un mic sistem
hidrocarstic, dezvoltat în
stratele orizontale ale calcarelor neocomian-apþian inferioare, decopertate relativ
recent prin eroziune. Sistemul reprezintã o etajare clarã, într-un nivel superior

fosil, inaccesibil datoritã
colmatajelor, un nivel sub
fosil, de prea-plin (P. de la
Copãcel) ºi nivelul inferior
activ, impenetrabil, aflat în
plinã evoluþie.

Munþii Plopiºului
Zona Corniþel-Valea
Borodului
P. Damm ºi Eva Damm (Z
Oradea), au investigatã în
premierã din punct de vedere
carstologic, bazinul Vãii
Chicera, un afluent de obârºie al Vãii Borodului. Au fost
descoperite un numãr de 3
cavitãþi naturale de mici
dimensiuni, precum ºi douã
drenaje subterane, (toate
cantonate în calcare ºi dolomite Triasice). Drenajele au
lungimi de 300, respectiv
500 m, diferenþele de nivel
fiind situate în jurul cifrei de
50 m. În paralel a fost executatã ºi cartarea geomorfologicã detaliatã a perimetrului.

Munþii Preluca

În zona Preluca Nouã (sat
Aspra), în ianuarie 98, Traian
Minghiraº ºi Marin Giurgiu
(Montana Baia Mare) au descoperit o nouã peºterã (P.
Mãrinului de sub tufe), exploratã pe o lungime de 12 m. În
aceeaºi zonã s-a identificat ºi
un izbuc, deocamdatã impenetrabil. Explorãri în curs.

Munþii Rodnei
Zona Izvorul Izei
În Avenul cu Scarã (zona
Peºterii Iza) o echipã a clubului Montana Baia Mare
(Traian Minghiraº, Iosif Rist,
C. Coman) a explorat ºi cartat
în iunie 1997 o porþiune nou
descoperitã. S-a atins denivelarea de -24,5 m, pentru o
dezvoltare de 117 m.
Zona Piatra Rea
Cu ocazia taberei de varã a
clubului Montana Baia Mare,

în august 1997 au reînceput
lucrãrile asupra cavitãþilor
din zona Piatra Rea. S-au
identificat 4 noi cavitãþi, din
care douã avene în care au
început decolmatãrile.
S-a încercat o decolmatare în
Ponorul II din ªtiol, fãrã
rezultate notabile.
În Avenul din Podul Cailor,
cu ocazia recartãrii porþiunii
cunoscute, dupã o scurtã
derocare s-a descoperit la
cota -62 o nouã porþiune
descendentã (T. Minghiraº,
Tudor Tãmaº). Oprire la cota
-70, deasupra unui nou puþ.
Dupã alte douã ture (octombrie-noiembrie 1997: I. Rist,
Z. ªomcutean, Gh. Nistor, T.
Minghiraº, M. Tãmaº, T.
Tãmaº), denivelarea avenului a atins -102 m, cotã la
care galeria se îngusteazã
pânã la limita penetrabilitãþii, prezentând ºi numeroase acumulãri de prãbuºiri
instabile, foarte periculoase.
Lucrãrile de echipare ºi cartare sunt în desfãºurare.

Munþii Trascãu
Bazinul Vãii Muntelui
În urma unei acþiuni al C.S.
E. Cristea Alba Iulia coordonatã de L. Dimen ºi D.
Ciocan au fost descoperite 5
cavitãþi cu dimensiuni cuprinse între 10 ºi 20 m.
Zona Sãlciua - Valea
Poienii
L.Dimen (C.S. E. Cristea
Alba Iulia) ºi Sz. Szucs
(C.S.Z Oradea) în urma
unei escalade de 20 m, care a
permis interceptarea unui
mic nivel superior, ridicã
dezvoltarea Avenului Tãul
Morii la 300 m. Denivelarea
avenului rãmâne neschimbatã (-80 m).
În acelaºi perimetru a fost
descoperit Av. lui Hosman
(L: 15 m; D: -7m) ºi au fost
recartate cu identificarea
unor prelungiri, Peºtera de la
Coacãze ºi P. Refugiaþilor.
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Recenzii

Carol Hill, Paolo Forti  Cave Minerals of the World, second edition, 463
p. National Speleological Society,
Huntsville, USA, 1997.
Apariþia celei de-a doua ediþii a
cãrþii celor doi reputaþi mineralogi ºi
speologi reprezintã fãrã îndoialã un
important eveniment editorial, ea fiind
o excelentã bazã de date în ceea ce
priveºte speleotemele ºi alcãtuirea lor
mineralogicã.
Cartea cuprinde cinci mari capitole,
precedate de o prefaþã a autorilor ºi de
scurte rezumate în limbile de circulaþie,
precum ºi de o interesantã introducere
(semnatã de Trevor Shaw) cu privire la
istoricul cercetãrii peºterilor.
Primul capitol prezintã speleotemele ºi clasificarea lor, autorii optând pentru o variantã practicã, pentru uzul
speologilor, bazatã în primul rând pe
morfologie, la care se adaugã noþiuni
privind geneza ºi cristalografia.
Capitolul al doilea se ocupã de cele
255 de minerale descrise pânã acum din
peºteri. Clasificarea mineralelor de
peºterã este fãcutã pe clase, dupã criteriul compoziþiei chimice.
Capitolul al treilea prezintã formaþiuni  din peºteri sau din lumea exterioarã  asemãnãtoare cu speleotemele,
dar care nu sunt speleoteme. Sunt incluse aici formaþiunile de lavã, de argilã ºi
nisip, de naturã organicã, cele din
cavitãþile artificiale, precum ºi cele
rezultate din carbidul consumat lãsat în
subteran (!!).
Capitolul al patrulea se ocupã de
subiecte speciale privind speleotemele
ºi mineralele de peºterã, semnate de
specialiºti în diverse domenii. Trebuie
sã remarcãm articolul despre cristalografia speleotemelor, semnat de Bogdan Onac, precum ºi multe alte articole interesante.
Ultimul capitol, al cincilea, prezintã un clasament al primelor zece
peºteri din lume, din punct de vedere
mineralogic. Articolele sunt semnate de
speologi care au lucrat, uneori ani de
zile, în aceste peºteri ºi sunt mândri sãºi prezinte descoperirile. Clasamentul
peºterilor este oarecum discutabil: alãturarea unor peºteri foarte valoroase din
punct de vedere mineralogic, ca Mbobo Mkulu Cave (Africa de Sud), CuppCoutunn (Turkmenistan), ºi Lechuguilla (New Mexico, SUA), - cu Blue
Cave (Franþa) sau Liquid Crystal Cave
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(Israel) nu este poate cea mai nimeritã.
O carte greu de descris în câteva
cuvinte, din pricina impresionantului
volum de informaþii, susþinut de cele
peste 4000 de titluri bibliografice extrem de folositoare ºi de cele 333 de
fotografii ºi desene de o calitate excepþionalã. Glosarul de termeni cuprinde,
printre altele, echivalentele în 13 limbi
(inclusiv în românã, chiar dacã uneori
incorect) ale denumirilor principalelor
tipuri de speleoteme...

Tudor TÃMAª

Bogdan-Petroniu Onac, Formaþiuni
stalagmitice în peºterile Pãdurii
Craiului, Ed. Academiei Române,
Bucureºti, 1998, 175 p.
Cartea este structuratã în 7 capitole.
Primele douã capitole: Geologia Munþilor Pãdurea Craiului ºi Tectonica
Munþilor Pãdurea Craiului au caracter
general, fiind redactate atât pe baza
datelor bibliografice cât ºi a observaþiilor proprii de teren. Urmãtoarele cinci capitole cuprind tratarea aspectelor
morfologice, cristalografice, mineralogice ºi de vârstã absolutã a diferitelor
tipuri de speleoteme întâlnite în cele
mai importante peºteri din Munþii
Pãdurea Craiului.
În capitolul Carstul din Munþii
Pãdurea Craiului sunt nominalizate
peºterile ºi avenele care au fost studiate (52), prezentarea lor fãcându-se pe
bazine hidrografice, dupã modelul elaborat de T. Rusu.
Capitolul Depozitele de umpluturã
din peºteri trateazã faciesurile mediului subteran, specificându-se caracteristicile fiecãrui tip.
Capitolul ºase, Analize radiometrice, prezintã studiile de vârstã efectuate
de autor asupra unui numãr de 39 de
speleoteme prelevate din diferite peºteri
ale Munþilor Pãdurea Craiului.
Semnificaþii geomorfologice ºi de
paleomediu deduse din studiul speleotemelor trece în revistã informaþia pe
care atât speleotemele necarbonatice
cât ºi cele carbonatice o aduc în vederea reconstituirii paleomediului ºi a
evenimentelor geomorfologice din
Munþilor Pãdurea Craiului.
Abordarea celor douã aspecte dezvoltate în carte: studiul mineralogic al
speleotemelor din cele mai importante
peºteri ale Munþilor Pãdurea Craiului ºi
analize radiometrice cu privire specialã asupra reconstituirii paleomediului,
au necesitat însuºirea ºi utilizarea unor

tehnici de analizã complexe cum sunt
studiile morfogenetice, microscopie
polarizantã, microscopie electronicã
(TEM ºi SEM), difractometrie de raze
X, spectre de absorbþie în infraroºu,
analize termice, analize chimice prin
metode clasice sau prin fluorescenþã de
raze X, analize pe punct cu microsonda electronicã ºi analize radiometrice
U/Th, respectiv Sm/Nd.
Modul de abordare a subiectului,
alegerea celor mai adecvate modalitãþi
de investigare descrise în literaturã, interpretarea corectã a datelor experimentale, competivitatea metodelor ºi a aparaturii utilizate denotã stãpânirea perfectã a tehnicilor aplicate.
Cartea domnului Bogdan-Petroniu
Onac este o contribuþie ºtiinþificã de
valoare la cunoaºterea mineralogiei
speleotemelor din peºterile Munþilor
Pãdurea Craiului ºi a perioadelor de
timp în care acestea s-au format.
Dintre contribuþiile ºtiinþifice deosebite ale cãrþii domnului Bogdan-Petroniu Onac, bazate pe cercetãri ºtiinþifice proprii, remarcãm:
1. Descrierea unui numãr de 26 de
minerale dintre care 21 sunt citate pentru prima datã, iar 7 reprezintã noutãþi
absolute pentru endocarstul românesc.
2. Identificarea asociaþiei de minerale (birnesit, romanechit, piroluzit, todorokit ºi goethit) care alcãtuiesc depunerile de culoare neagrã ºi evidenþierea
concentraþiei în lantanide a fazelor
bogate în fier din Peºtera Vântului.
3. Stabilirea de paramorfoze ºi
pseudomorfoze în cazul unor speleoteme formate din carbonaþi, fosfaþi etc.
4. Caracterizarea mineralogicã a
crisitului, o specie de mineral amorf.
5. Studiile cristalogenetice efectuate asupra speleotemelor de calcit, gips
etc. au condus la stabilirea tipurilor de
speleoteme ºi a diferitelor generaþii de
cristale formate în condiþii termodinamice ºi de concentraþie asemãnãtoare.
Apariþia acestei cãrþi reprezintã o
contribuþie ºtiinþificã importantã la
cunoaºterea mineralogei ºi a cristalogenezei speleotemelor din Munþii Pãdurea Craiului, precum ºi la stabilirea paleomediului ºi a perioadei în care acestea s-au format.
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