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Explorãri în speologie
ani de la înfiinþarea
Federaþiei
Române de
Speologie
Viorel Traian LASCU  Preºedinte FRS

F

ãrã sã fie mult, la scarã socialã,
cei 10 ani de FRS au însemnat
totuºi schimbãri importante în
viaþa speologilor români.
Îmi este greu ca om care trãiesc viaþa
federalã sã fac o analizã nesubiectivã a
progresului speologiei de la faza de
Comisie Centrale la Federaþie. Am sã
încerc sã punctez doar câteva elemente
care definesc starea actualã ºi sã las o
portiþã pentru viitor.
Anii 80 au fost ani de glorie pentru
speologia româneascã: mii de peºteri
descoperite, amatorii prezentau comunicãri ºtiinþifice, Speosportul era o competiþie cu sute de participanþi, iar Comisiile
nu mai fãceau faþã cu calcularea punctajelor de concurs.
Azi nu mai avem competiþie ºi nici
comunicãri ºtiinþifice ale amatorilor,
descoperirile speologice sunt mai rare ºi
mai consistente, iar protecþia peºterilor
a devenit o preocupare de prim rang. Aº
spune cã dupã 1989 viaþa speologicã ºi-a
revenit mai repede decât societatea
româneascã definindu-ºi propriul drum
ºi propria atitudine.
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Institutul de Speologie nu mai este
cloºca cu pui ci un partener pentru cluburi ºi Federaþie, competenþele ºtiinþifice
ºi organizatorice fiind clar partajate între
Institut ºi Federaþie.
Federaþia a devenit un partener de
discuþie pentru instituþiile guvernamentale ºi ministerele mediului, turismului,
sportului, educaþiei.
Nu primim bani de la Guvern, dar
fondurile atrase din finanþãri europene ºi
internaþionale sunt o dovadã a credibilitãþii de care se bucurã speologii români
în gestionarea unor situaþii legate de
protecþia mediului, dezvoltarea durabilã,
ecoturism, realizarea reþelei naþionale de
arii protejate
Apariþia Federaþiei a generat o schimbare majorã în planul organizatoric al
vieþii asociative din România. S-a trecut
de la un sistem de lucru centralizat ºi
autoritar la lucrul într-un sistem consultativ organizat într-o reþea spaþialã. Cluburile sunt în egalã mãsurã membri ai
Federaþiei ºi parteneri.
În plan extern Federaþia a reuºit sã
integreze miºcarea speologicã românes-

cã în miºcarea europeanã ºi internaþionalã. Prezenþele speologilor români la
evenimente internaþionale nu mai sunt
singularitãþi.
Reuniunile speologice din ultimii ani
ne aratã cã numãrul cluburilor exploratoare a scãzut. Motivele pot fi diverse
ºi complexe: de la pensionarea unor exploratori de excepþie, la presiunea
schimbãrilor sociale ºi economice care
ne micºoreazã timpul liber ºi ne austerizeazã bugetul, totul legându-se de un
nou mod de gândire la nivelul cluburilor
ºi al liderilor de club. Constatãm însã o
mai mare diversificare a activitãþii cluburilor: protecþie, manifestãri culturale,
ecoturism, sistematizãri.
O comparaþie cu 1994 ºi chiar cu
1984 ne aratã o creºtere a numãrului de
evenimente naþionale ºi locale, acest
lucru dându-ne o speranþã de progres.
Pentru cã suntem într-un moment
aniversar le doresc tuturor speologilor
români ºi Federaþiei Române de Speologie La mulþi ani ºi nu uitaþi cã ºi ce
a fost descoperit deja meritã sã fie
redescoperit.
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Avenul

V5

Istoria unui record naþional de adâncime
Paul-Erik DAMM, József ZIH, Katalin ZIH-PERÉNYI, Cãlin POP  Z Oradea - Vãrãºoaia Team

The speleological explorations
made in V5 Pothole (Padiº Plateau, Bihor Mountains), in 2004,
resulted in intercepting the northern branch of the karstic system
between Vãrãºoaia ponors and
Boga Source. The works lead to
the discovery of a large hall, with
a volume over 1,000,000 cubic
meters, then an underground river
with many lakes and falls. Thus an
underground net has been found
out, of over 4 km in length and
-642 m dislevelment, which represents a new depth record for Romanian caves.

Intrare V5. Foto Katalin Perényi.
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azinul endoreic Padiº-Cetãþile
Ponorului din partea centralã a
Munþilor Bihor este o vastã depresiune carsticã închisã, de unde apele
cursurilor de la suprafaþã ajung spre
râurile învecinate doar prin intermediul
unor cãi subterane.
Pâraiele izvorâte de pe clinele vestice ale Muntelui Mãgura Vânãtã se
infiltreazã prin nenumãratele ponoare
din regiune, care se descarcã prin 2
izbucuri de mari dimensiuni, Galbena ºi
Boga, fiecare dintre ele având un debit
mediu multianual de peste 500 l/s.

Istoric
Vãrãºoaia, depresiunea cea mai nordicã
a regiunii a intrat în atenþie în urma
marcãrii cu trasori ecologici a apelor
care se pierd în diferite ponoare, operaþiune efectuatã de Iancu Orãºeanu în
1985 (Orãºeanu 1997). Aceste experienþe au demonstrat conexiunea hidrogeologicã existentã între ponoarele din de-

presiunile de captare carsticã Vãrãºoaia
ºi ªesul Padiºului cu Izbucul Boga,
situat la mai bine de 600 m diferenþã de
nivel ºi peste 2 km distanþã aerianã.
Cu începere din 1986 mai multe
grupãri speologice din Oradea, ªtei,
Tinca, Cluj Napoca ºi Alba Iulia au
început sub conducerea regretatului Paul
Matoº (1957-1989) o amplã campanie
de prospecþiuni speologice (Damm
1999). Primele investigaþii s-au concretizat prin descoperirea mai multor
peºteri ºi avene, având adesea intrãrile
obturate cu bolovani, argilã sau trunchiuri de arbori aruncaþi de localnici.
Cavitãþile au fost inventariate cu indicativul V de la Vãrãºoaia ºi numãrul
de ordine aferent.
Dintre cele peste 20 de V-uri existente în prezent, cel care a primit numãrul
5 a fost descoperit de cãtre Paul Damm
(Clubul Z Oradea) în poiana de pe
versantul estic al Muntelui Vãrãºoaia, în
locul numit Faþa Muncelului, într-o
dimineaþã de august a anului 1986, cu
ocazia unei plimbãri extraspeologice.
Avenul se prezenta sub forma unei gãuri
circulare cu diametrul de vreo jumãtate
de metru ºi era înfundatã cu un buºtean
putrezit.
Explorarea celui mai adânc aven al
Apusenilor a început puþin cam prozaic
dacã þinem cont de dotarea tehnicã: un
topor prost ascuþit cu care a fost degajatã
intrarea ºi un fragment de þeavã de sondã
pe post de rangã, cu care s-au derocat
primele 3 strâmtori situate pânã la adâncimea de -31 m. În acele clipe nimic nu
prevestea echipei formate din Paul
Damm, Eva Damm ºi Karoly Moreh
amploarea realã a cavernamentului.
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Amplasarea Avenului V5 la 1367 m
altitudine (este cea mai înaltã cavitate
din regiune), existenþa curentului de aer
absorbant ºi a unui mic pârâiaº care
strãbate cavitatea, au determinat forþarea
strâmtorii finale la care se ajunsese.
Depãºirea pasajului denumit Gaura de
ªoarece 1 avea sã necesite peste 40 de
ore de muncã. Traversarea strâmtorii în
1988 de cãtre echipa condusã de P.
Matoº, a permis explorarea unui complex de 3 sãli, împodobite cu mãnunchiuri de cristale aciculare formate din
aragonit ºi atingerea cotei de -104 într-o

reþea paralelã deosebit de strâmtã.
Continuarea se întrevedea la capãtul
Sãlii cu Aragonite iar curentul de aer
indica direcþia principalã a cavernamentului.
Gaura de ªoarece 2 a fost trecutã în
premierã de cãtre Radu Pop ºi József
Zih, la finele unei tabere din august
1991. În aceastã acþiune, coordonatã de
Paul Damm ºi Mihai Botez, timp de o
sãptãmânã s-a lucrat în 3 schimburi pe zi
la decolmatarea strâmtorii. Echipele de
explorare ajung pânã la un meandru
activ, deschis la limita penetrabilitãþii
August 2004. Foto Katalin Perényi.
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situat la cota -126. Continuarea explorãrilor este amânatã pentru anul urmãtor.
Traversarea meandrului, realizatã în
premierã de Radu Pop ºi Ovidiu Pop a
condus la explorarea unei succesiuni de
puþuri largi de peste 7-8 m, care debuºeazã într-o salã largã, aflatã la cota
-188, de unde echipa a fost nevoitã sã se
întoarcã din lipsã de corzi. Peste câteva
luni în cadrul taberei de varã organizatã
sub egida Societãþii Ardelene de Speologie o echipã interclub formatã din
József Zih, Gheorghe Frãþilã, Szabolcs
Szucs, Radu Pop, Paul Damm ºi Katalin
Perenyi (Z Oradea  Speotelex ºi
Politehnica Cluj Napoca) atinge un
sifon argilos situat la adâncimea de
-273 m.
Ridicarea topograficã executatã de
Paul Damm, József Zih ºi Cãlin Pop
pãrea sã punã definitiv un punct la
capãtul avenului, nu atât datoritã lipsei
posibilitãþilor de continuare ci în special
din cauza dificultãþii extreme a parcursului, presãrat cu nenumãrate strâmtori,
argilã, apã ºi pericolul izbucnirii unor
viituri.
Timp de aproape 10 ani Avenul V5 a
fost aproape uitat. Doar sporadic câþiva
speologi fanatici mai încercau forþarea
unor presupuse continuãri. Cu ocazia
unei astfel de ture, pe la cota -200 a fost
descoperit un meandru suspendat la vreo
10 m înãlþime, care absorbea curentul de
aer. Au urmat aproape 10 acþiuni de
derocare, dar de data aceasta cu foloSPEOMOND  9-10  2004-2005

Avenul V5

sirea rotopercutoarelor ºi nu doar a
tehnicilor tradiþionale bazate pe daltã ºi
ciocan.
În iulie 2004 dupã aproape 50 m de
sãpãturã s-a ajuns în sfârºit la un puþ care
debuºeazã într-un spaþiu enorm. Jozsef
Zih, Cãlin Pop, Katalin Perenyi, Robert
Nagy ºi Marton Kucsera, membri ai
Clubului de Speologie Z Oradea, au
pãtruns într-un spaþiu de dimensiuni
impresionante. Sala, denumitã Sala
Paul Matoº în memoria colegului
nostru decedat în 1989, are dimensiuni
uluitoare: 410 m lungime / 50-70 m
lãþime ºi 30-50 m înãlþime, volumul sãu
depãºind valoarea de 1.000.000 mc.
SPEOMOND  9-10  2004-2005

Explorãrile au continuat spre aval.
De la capãtul sãlii, puternic descendentã
ºi ocupatã la bazã de o aglomerare
haoticã de bolovani imenºi care adesea
depãºesc volumul unei case, la cota de
-335 m faþã de suprafaþã, se deschide un
puþ larg. El este fragmentat de prãbuºiri
în mai multe trepte, care dupã coborârea
a peste 100 m diferenþã de nivel debuºeazã într-o galerie de tip canion, parcursã de un râu subteran tumultuos.
La tabãra din august 2004 organizatã
de Clubul de Speologie Z au fost invitaþi toþi cei care au participat la explorãri
pânã la momentul respectiv. Au rãspuns
convocãrii speologi de la cluburile

Politehnica Cluj, Cristal Oradea,
Montana Baia Mare, M.A.F.C. ºi
Anubis Budapesta respectiv Corpul
Român Salvaspeo ºi Salvamont Bihor.
Pentru coaliþia de explorare se propune numele de Vãrãºoaia Team.
Precipitaþiile abundente (96 l/mp în
7 zile) au îngreunat mult investigaþiile,
însã dificultãþile ivite au fost surmontate.
Principalul obiectiv a constat din lãrgirea strâmtorilor de pe parcurs, pentru a
asigura un acces mai confortabil în
condiþii de maximã siguranþã posibilã.
Au fost refãcute o serie de echipãri prin
schimbarea unor amaraje sau corzi
uzate, marcându-se cu balize reflectori5

Avenul
V5
Avul
V5e
Avenul de acces. Foto Katalin Perényi.

zante o cale unicã de acces printre
prãbuºirile din sala Paul Matoº. A fost
montatã o poartã metalicã menitã sã
protejeze peºtera de vizitatorii rãuvoitori
respectiv sã protejeze vizitatorii nepregãtiþi de dificultãþile peºterii.
Din punct de vedere explorativ s-a
continuat avansarea spre aval de-a
lungul râului subteran, botezat Râul lui
Iancu, pânã la un sifon situat probabil
mai jos de adâncimea de 450 m. S-a
explorat apoi ramura amonte a Sãlii
Matoº care se prelungeºte cu un labirint
de galerii polietajate, care avanseazã
spre suprafaþã. A fost efectuatã o colorare cu fluoresceinã în Ponorul VãrãºoaiaNord, în râul subteran din V5 fiind
introduºi în diferite puncte sãculeþi cu
cãrbune activ (fluocaptori) pentru a
evidenþia punctul de apariþie în reþea al
principalei pierderi de apã din zonã.

Pe parcursul lunilor septembrie ºi
octombrie au fost efectuate 2 tabere
subterane la care au participat J. Zih, C.
Pop, Katalin Perenyi (Z Oradea),
Ecaterina Zamfor (Cristal Oradea),
Ovidiu Pop ºi Teodora Mãrcuþ (Politehnica Cluj). Cu ocazia acestor
acþiuni s-a reuºit explorarea în continuare a râului subteran pe mai bine de
1 km lungime ºi atingerea unui sifon
profund situat în apropierea cotei de
-600 m. Continuarea a fost asiguratã de
o galerie fosilã largã, uºor descendentã,
care dupã 100 m intercepteazã un curs
activ independent. La scurt timp de la
intersecþie urmeazã o cascadã de 50 m
care a permis echipei mai sus menþionate atingerea cotei de -642 m, NOU
RECORD NAÞIONAL DE ADÂNCIME.

Context
Avenul V5 este situat în partea centralnordicã a Munþilor Bihor, în extremitatea nordicã a bazinului endoreic PadiºCetãþile Ponorului la altitudinea de
1366,9 m, la limita dintre depresiunile
de captare carsticã Vãrãºoaia-Nord ºi
Vãrãºoaia-Sud, de pe traseul primar al
paleovãii Padiºului (Damm 1996).
Depresiunile s-au format de-a lungul
contactului tectonic dintre gresiile
cuarþoase Permo-Werfeniene situate în
compartimentul estic (reprezentat în
relief de muntele Mãgura Vânãtã)
respectiv calcarele ºi dolomitele Anisian

Avenul de acces. Foto Katalin Perényi.

- Ladiniene din compartimentul vestic.
Depresiunile au luat naºtere în urma
subteranizãrii pâraielor ce izvorãsc de
pe clinele vestice ale Mãgurii Vinete ºi
se pierd prin ponoare la contactul cu
rocile carstificabile.
Ponoarele din regiune, situate între
altitudinile de 1250-1150 m sunt dispuse
sub forma unui evantai, raportat la
Izbucul Boga (669,6 m. alt.), resurgenþa
sistemului, situat la o distanþã aerianã de
2-2,5 km faþã de ponoarele amintite.
Intrarea Avenului V5 se gãseºte la
1366,9 m altitudine absolutã, potenþialul
de denivelare existent pânã la nivelul
resurgenþei (Izb. Boga) fiind de 697,3 m.
Timpii de tranzit ai apelor prin sistemul
hidrocarstic sunt deosebit de scurþi (1524 ore) viteza apelor atingând valoarea
de 160 m/orã. Faptul indicã spaþii
subterane de mari dimensiuni ºi o
curgere cu nivel liber pe aproape întregul parcurs.
Din punct de vedere morfometric
Avenul V5 are în prezent o dezvoltare
estimatã la 4 km ºi o adâncime de -642 m.

Perspective

Foto Katalin Perényi
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Sectorul explorat al sistemului hidrocarstic Boga prin intermediul Avenului
V5 reprezintã un segment de cca. 75%
din lungimea 90% din denivelarea
laturii nordice a evantaiului anterior
SPEOMOND  9-10  2004-2005

Avenul V5

V5  Un punct de vedere
Am atins cota -642 m. Este cea mai
mare adâncime atinsã pânã în prezent
într-o peºterã din þarã. Faptul cã deþine
Recordul Naþional de Adâncime, nu
este altceva decât o cifra statisticã. Din
imaginea avenului V5 explorat la începutul anilor 90 acum nu se mai poate
recunoaºte prea mult. Avenul tipic
alpin de odinioarã a devenit o reþea
complexã, în care cota minimã se atinge
doar în urma parcurgerii a 2,5 km de
galerii, inclusiv a unei sãli (Sala Paul
Matoº) cu lungimea de 415 m. Avenul
propriu zis a devenit actuala galerie de
acces, dar care judecând dupã informaþiile culese cu ocazia ultimei ture de
cartare, se pare cã îºi va pierde definitiv
statutul de aven de acces. Explorãrile
din amontele Sãlii Matoº, au condus la
descoperirea unui sistem de galerii
polietajate, care dreneazã apele depresiunii Vãrãºoaia Nord, ºi sunt ºanse
reale de a se descoperi o nouã cale de
acces în sistem.
Parcurgerea cavitãþii este deosebit
de dificilã datoritã strâmtorilor ºi argilei
din avenul de acces, urmate de prãbuºirile gigantice din Sala Paul Matoº ºi
puþul de acces spre Râul lui Iancu, ºi în
final ca ºi o încununare, de lacurile
adânci pe activ.
Morfologia Râului lui Iancu este
extrem de variatã, de la galerii de tip
canion, înalte de peste 30 m, laminoare
dezvoltate de-a lungul unor feþe de strat
pânã la zone frãmântate de prãbuºiri
ciclopice (Negrul Nesfârºit). Deºi nu au
fost pânã în prezent interceptaþi afluenþi
cu caracterul permanent al curgerii
demni de a fi menþionaþi, membrii
echipelor de explorare s-au confruntat
cât se poate de direct cu regimul hidrologic capricios al unor cursuri active,
aparent inofensive. Aceste pâraie care

îºi fac apariþia din hornuri, galerii
considerate la prima vedere ca neglijabile sau chiar splendide scurgeri
parietale, cu ocazia unor precipitaþii nu
foarte semnificative, se transformã
rapid în torente dure, care fac aproape
imposibilã circulaþia prin peºterã.
La 300 m de Negrul Nesfârºit ajungem într-o zonã meandratã, cu nenumãrate nivele de eroziune, având lãþimea
de 2-4 m. Cursul de apã fãrã a avea
afluenþi pe acest parcurs, dupã câteva
cascade de 5-10 m intrã într-un jgheab,
numit sugestiv Galeria ªobolanilor,
explorat pânã la o nouã cascadã. Continuarea cea mai comodã a fost observatã
sub forma unui fosil situat deasupra
jgheabului, în care dupã cca. 80 m s-a
ajuns la un puþ adânc de 50 m. Coborârea verticalei a permis accesul la o
porþiune puternic descendentã cu prãbuºiri masive, care atinge cota de -642 m
în dreptul unui mic sifon alimentat de
un curs de apã insignifiant.
Traversarea puþului la nivelul buzei
acestuia a permis descoperirea continuãrii reþelei. Galeria, parcursã de un
violent curent de aer dupã 150-200 m
intercepteazã o fracturã perpendicularã
pe axul galeriei, de-a lungul cãreia s-au
format puþuri de 10-15 m pe ambele
laturi.
Acum spre Padiº urcã nori grei cu
zãpadã, închizând, se pare, anul speologic 2004, dar apele din ponoarele din
Vãrãºoaia Sud, deocamdatã neinterceptate în subteran, ne îndeamnã la
organizarea unui bivuac de iarnã.
Deºi accesul echipelor de vârf
rãmâne o performanþã sportivã incontestabilã, cucerirea Avenului V5 a
început odatã cu descoperirea intrãrii, a
continuat cu entuziasmul unor oameni:
speologi, geologi, cabanieri, topografi,

menþionat. Referitor la potenþialul de
dezvoltare, teoretic fiecare ponor mai
important din cadrul suprafeþei drenate
poate reprezenta câte un aven adânc de
450-500 m, cu dezvoltãri individuale de
peste 5 km. Un calcul matematic simplu
ne indicã o valoare a potenþialului de
dezvoltare de peste 50 km, þinând cont
ºi de faptul cã din punctul de vedere al
debitelor drenate, Avenul V5 se situeazã
abia pe locul 3 în urma ponoarelor vãilor

Renghii ºi Cuþilor, care au valori de pânã
la 5 ºi 3 ori mai mari.
Plecând de la actuala intrare a fost
atinsã cota -642, parcurgându-se doar
galeria principalã. Afluenþii ºi nivelele
superioare nu au fost pânã în prezent
abordate decât în micã mãsurã. Pentru
explorarea în continuare a reþelei va fi
însã nevoie de gãsirea unor noi cãi de
acces care sã faciliteze accesul echipelor
de vârf în zona finalã.
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oameni de munte, ciobani, forestieri etc.
dintre care din pãcate unii nu au mai
apucat sã vadã Avenul V5 din Faþa
Muncelului de pe Prelucã la loc de
cinste.
Foarte mulþi oameni au muncit
pentru ca sã putem anunþa aceste cifre,
numele tuturor e imposibil de menþionat
în aceste rânduri. Însã lista cluburilor
voi încerca sã o redau:
Z - Oradea
Speotelex - Cluj-Napoca
Emilian Cristea - Alba Iulia
Ursus Spelaeus - Târgu Mureº
Politehnica - Cluj Napoca
Czárán Gyula - Tinca
Speodava - ªtei
CSER - Cluj Napoca
CSA - Cluj Napoca
Alpin Grup - Timiºoara
Exus - Târgu Mureº
BKBT - Oradea
Cristal - Oradea
Labirint - Bucureºti
Speo Comp Paragina - Bucureºti
MAFC - Budapesta
Anubis - Budapesta
Salvamont - Bihor
Corpul Român Salvaspeo
THC - Nürnberg
Mulþumiri distribuitorilor Petzl ºi
Beal din Ungaria ºi România, lui Fóka
ºi pentru Fredalpin S.R.L., Federaþiei
Române de Speologie ºi Administraþiei
Parcului Natural Munþii Apuseni. Dea lungul anilor lucrãrile de explorare au
fost coordonate de cãtre Clubul de
Speologie Z Oradea, adesea de Pali
Damm singur, care în vara anului 1986
a descoperit intrarea ºi rãmâne în continuare motorul acþiunilor, formând ºi
adunând oamenii în Vãrãºoaia Team.

József ZIH
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VORONJA
alias
KRUBERA

Speologii au fost nevoiþi sã transporte
aproximativ 5 tone de echipament, de-a
lungul a numeroase puþuri, unele din ele
strãbãtute de torenþi reci de apã.
De asemenea, ei au fost forþaþi sã
spargã prin explozie pasaje extrem de
înguste sau blocate de prãbuºiri.
Tabere au fost stabilite la 700 m,
1.215 m, 1.410 m ºi 1.640 m, unde au
gãtit, au dormit cîte 6 oameni într-un
cort ºi au lucrat pînã la 20 de ore fãrã
întrerupere.
Speologii au putut þine legãtura cu
tabãra de bazã de la suprafaþã, dupã ce
au desfãºurat prin peºterã aproape 3 km
de fir telefonic susþinut de coardã.
Însã expediþia din august-septembrie
a întîmpinat mai multe obstacole. În a
8

Încã ºi mai jos

În cele din urmã, Denis Kurta ºi Dmitri
Fedotov s-au strecurat printr-un pasaj
îngust, lung de 100 m, care ocolea
sifonul ºi cobora vertiginos.
În octombrie, o echipã de nouã
speologi a revenit la Krubera pentru a
continua explorarea.
Au examinat posibilele continuãri în
sectorul cel mai de jos a peºterii ºi în
cele din urmã au gãsit o nouã serie de
galerii ºi puþuri. Pe 19 octombrie 2004
ºeful echipei Yuri Kasjan a coborît o
verticalã la baza cãreia a descoperit pe
altimetrul cã trecuse de 2.000 m.
Alte cîteva pasaje verticale i-au condus pe exploratori la o salã nisipoasã la
2080 m adîncime, cel mai adînc punct
atins vreodatã în vreo peºterã. (În Africa
de Sud minerii din minele de aur coboarã frecvent sub 3.400 m). Echipa a
botezat sala Game Over.

Februarie-martie 2005

Ultima expediþie a Asociaþiei Ucrainene
de Speologie în peºtera Krubera
(Voronya) a avut loc între 9 februarie ºi
16 martie 2005. Expediþia, condusã de

2250 m

Mo
Dz skov
ou sk
aya

ªirul obstacolelor

Yuri Kasjan ºi compusã din patru speologi din Kiev ºi Novaia Kakhovka a
fãcut parte din proiectul Chemarea
Adîncurilor, derulat de Asociaþia
Ucraineanã de Speologie începînd cu
anul 2000.
Scopul principal al expediþiei a fost
o explorare sistematicã a celui mai adînc
sector al peºterii, descoperit în timpul
expediþiilor anterioare din august ºi
octombrie 2004.
Între Big junction -1790 ºi sala
Game over -2080, rãmãseserã multe
galerii secundare ºi ferestre neexplorate.
Membrii expediþiei au ajuns la gura
peºterii pe 14 februarie, aduºi de un
elicopter. Echipa a lucrat continuu în
peºtera timp de 19 zile, începînd cu 16
februarie. Dupã întoarcerea la suprafaþã,
pe 6 martie, echipa a trebuit sã aºtepte 6
zile în munþi sã se îndrepte vremea, ca sã
poatã fi recuperatã de elicopter.
Pe timpul urcãrii ºi coborîrii în peºterã, au fost folosite bivuacurile de la
-700, -1200, -1400 ºi -1640 m. Le-a luat
8 zile sã refacã ºi sã îmbunãtãþeascã echipãrile de-a lungul peºterii ºi sã transporte
materialele ºi proviziile pînã la -1790, la
Big Junction. Timp de 6 zile au lucrat
în secþiunea inferioarã, iar alte 5 zile a
durat întoarcerea la suprafaþã.
Rezultatele acestei explorãri se pot
rezuma astfel:
1. Au fost cercetate multe ferestre ºi
galerii laterale între -1700 ºi -2080,
majoritatea dintre ele debuºînd în
pasaje ºi puþuri cunoscute, iar altele

Iluj
khi
na

O echipã ucraineanã a stabilit un nou
record de adîncime pentru speologie.
Nouã speologi au depãºit bariera
celor 2.000 m, stabilind un nou record
mondial de denivelare într-o peºterã:
-2.080 m.
Echipa a fost parte a proiectului
care-ºi stabilise ca obiectiv depãºirea
cotei -2.000 în regiunea Abkhazia,
republica Georgia. Acesta s-a bazat pe
recordurile stabilite de expediþiile anterioare, care depãºiserã mai multe pasaje
dificile ale peºterii.
Nici acum nu ºtim dacã am atins
punctul terminus, sau dacã acesta va mai
continua. Sîntem aproape siguri cã în
cele din urmã vom merge chiar mai jos,
a spus Alexander Klimchouk, veteranul
speolog, organizator al expediþiei.
Proiectul Asociaþiei Speologice
Ucrainiene Chemarea Abisului este
finanþat de US National Geographic
Society.
În timpul expediþiei din august pînã
în septembrie 2004, o echipã de 56
speologi (45 bãrbaþi ºi 11 femei) reprezentînd 7 þãri au explorat Kubera, din
Masivul Arabika, Caucazul de Vest.

treia sãptãmînã, înaintarea echipei a fost
blocatã de un sifon. Unul din membrii
echipei, Sergio Garcia-Dils de la Vega,
cãutînd o posibilitate de a evita sifonul,
a descoperit o cascadã cu apã aproape
îngheþatã dar ºi niºte gãuri în costumul
lui impermeabil, motiv pentru care a fost
forþat sã se retragã.

Vo
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Speologii zdrobesc recordul
mondial de adîncime
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2080

Avenul
Voronja (Krubera)
Masivul Arabika
Caucazul Occidental
Abkhazia, GEORGIA

Intrare

0

Hartã realizatã de
A. Klimchouk pe
baza cartãrilor
efectuate în 1986,
1999-2001 ºi
2004 de:
Ju. Timoshevkaja
A. Kovalev
Ju. Kasjan
O. Rjazanova
A. Romanenko
A. Karpechenko
G. Rjabukhin
N. Jablokova
A. Morena Rioxa
E. Ogando Lastra
S. Garcia Dils
B. Tourte
O. Klimchouk
V. Galas
A. Verchenko
M. Bondarenko
G. Samokhin
E. Vash
K. Gostev
I. Ishchenko
K. Medvedeva

P57

100
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200

Krym
P43
Noul Meandru

P14

Denivelare: -2080 m

!
P59

P10

P56

P110

1982-1987

-340 m

P36
?

?

"

P105
Sala Non-Kujbyshevskaja

-490 m

P22

P152

-500 m

#

Lamprechtsofen

P8

P19
P26
P22

$

-580 m

P71

Pti Drju
Camp 700

%
C24

s-au terminat cu sifoane impenetrabile. A fost studiatã ºi singura
fereastrã vizibilã din sala finalã
Game over, situatã la 10 m de
podea, dar care nu continuã.
2. În sifonul Kvitochka (floricica), de
la -1980, s-a scufundat N. Solovjev.
Sifonul are 10 m lungime ºi 4m
adîncime ºi are continuare care a fost
exploratã pânã la urmãtorul puþ
vertical. Aceasta este acum principala direcþie pentru explorãrile
viitoare. Aceasta a fost scufundarea
la cea mai mare adîncime fãcutã
vreodatã într-o peºterã.
3. Au fost testate alte douã sifoane la
adîncimea de ~1800 m. Unul din ele
a fost trecut 7 m în lungime ºi 3 în
adîncime ºi continuã ascendent, iar
al doilea, 6 m lungime ºi 2 m adîncime, dã într-un pasaj cunoscut.
4. Temperatura aerului mãsuratã în
peºterã, aratã cã ea urcã de la 2,1°C
la -90 m, la 7,7°C la -2080 m.
Pe parcursul anului 2005, Asociaþia
Ucraineanã de Speologie va continua
explorãrile sistematice în peºtera Voronya
ºi în alte peºteri din valea Ortobalagan
din Arabica, în august ºi septembrieoctombrie. O altã expediþie parte din
proiectul Chemarea Adîncurilor este
plãnuitã pentru luna iulie, în masivul
Aladaglar, în Turcia.

Dupã Alexander Klimchouk, Yuri Kasjan ºi
Nicolaj Solovjev  coordonatorii proiectului
Chemarea Adîncurilor, Asociaþia Ucraineanã
de Speologie
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Model genetic

Complexul carstic Viduþa
Ludovic MÁTYÁSI  Czárán Gyula Tinca

C

omplexul carstic Viduþa,
ocupând o suprafaþã de circa 2,5
kmp, este situat în partea centralã a Munþilor Pãdurea Craiului, în
bazinului hidrografic a V. Vida, respectiv la limita dintre subbazinul mijlociu ºi
cel superior al acesteia (fig. 1). La definirea acestui complex carstic, contribuie
alãturi de peºterile din V. Viduþei ºi
formele carstice de pe V. Seacã ºi de pe
V. Cãrbunar. În felul acesta se contureazã în cadrul complexului douã sisteme carstice distincte ºi anume:
1 sistemul P. Viduþa 1 - V. Viduþa - V.
Seacã ºi
2 sistemul P. Viduþa 2 - V. Cãrbunar
(s.l.).
Geomorfologic, zona este delimitatã
de creasta Meriºor - Dl. Hodiºanului în
sud-est, extremitatea nordicã a platoului
Rãcaº spre sud-vest ºi bucla vãii Vida în
nord, drenajul de suprafaþã realizânduse prin cele trei vãi amintite. Relieful
este relativ domol, cu altitudini cuprinse
între 630 m ºi 325 m, diferenþele relative
de nivel rareori depãºind 150 m.
Accesul cel mai uºor în zona cantonului silvic Vida, în vecinãtatea cãruia se
gãseºte ºi obiectivul nostru, se realizeazã
dinspre localitatea Dobreºti pe drumul
forestier odinioarã de bunã calitate
(16 km) sau dinspre Lunca Sprie, peste
platoul carstic Rãcaº.

nuatã de membrii C.S. Czárán Gyula din
Tinca. Pânã în 1979, Viduþa 1 prin
trecerea primului târâº activ este exploratã ºi cartatã pe o lungime de circa
800 m iar Viduþa 2 pe circa 400 m. În
1979 este descoperitã P. Viduþa 3 (P.
Entuziaºtilor), cartatã pe o lungime de
109 m. În perioada 1981-1985 este
definitivatã cartarea celor douã peºteri
mari, Viduþa 1 atingând 1.310 m iar
Viduþa 2 lungimea de 2.032 m. În
prezent sunt cunoscute aici 5 peºteri care
sub o suprafaþã de nici 0,25 kmp însumeazã circa 3,5 km de galerii explorate.
În 1981 se realizeazã racordarea complexului Viduþa la osatura drumuirii
principale de pe valea Vida, executat cu
teodolitul.
Cercetãrile cu caracter carstologic
complex (cartare geologicã, microstructuralã, sedimentologicã etc.), începute
de Mátyási S. în 1979, continuate cu
întreruperi pânã în prezent împreunã cu
autorul, au condus la elaborarea unei

imagini unitare asupra carstogenezei
zonei, oferind elemente inedite chiar ºi
pentru interpretarea cadrului geostructural regional. Rezultatele acestor sume
de observaþii au condiþionat ºi totodatã
au fãcut posibilã elaborarea studiului de
faþã.

Cadru litostratigrafic
Asociaþia stratigraficã ºi litologicã peste
care se grefeazã complexul carstic
Viduþa se poate considera una relativ
simplã, reprezentatã în esenþã printr-o
stivã siliciepiclasticã în bazã, care
suportã o suitã aproape în totalitate
carbonaticã, ambele aparþinând Jurasicului ºi Cretacicului Unitãþii de Bihor.
Gresiile cuarþoase cu nivele de gresii
fine micacee Eojurasice (HettangianSinemurian) cu o grosime de peste
200 m, afloreazã în partea de SSE a
zonei, reprezentând totodatã ºi limita
carstificãrii spre aceastã direcþie (fig.2).

Istoric
Peºterile Viduþa 1 ºi 2 (sinonime: Vizu,
Vizei, Viziºoara, Vizevölgyi Kis és
Nagybarlang) au fost vizitate probabil
încã din secolul XIX dar primele cercetãri, având caracter biospeologic, se
fac abia în al doilea deceniu al secolului
XX (Bokor - 1921, Jeannel ºi Racovitza
- 1929 fide Rusu - 1988), primii metri de
galerii fiind cartate în 1969 de cercetãtorii de la I.S. Emil Racoviþã din Cluj.
Începând cu anul 1971, explorarea
celor douã peºteri este reluatã ºi conti10
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Complexul carstic Viduþa

Cadru structural

Peste gresii urmeazã o asociaþie de
faciesuri condensate, cu o grosime de
circa 70 m, cuprinzând intervalul Sinemurian - Bajocian (Liasic superior Dogger) de compoziþie carbonaticã heterogenã (de la calcare pânã la marne),
uneori puternic fosilifere, chiar lumaºelice (V. Cãrbunar).
Odatã cu Jurasicul superior se instaleazã o extinsã platformã carbonaticã de
mai multe sute de metri grosime, a cãrei
evoluþie este întreruptã de o scurtã
exondare care marchiazã prin prezenþa
bauxitelor începutul Cretacicului. Pentru
zona aflatã în atenþia noastrã este importantã numai partea inferioarã a platformei, reprezentatã prin calcarele de
Farcu ºi de Albioara (cunoscute în trecut
ca ºi calcare în facies de Stramberg). La
sud-vest de V. Viduþa, morfologia se
dezvoltã exact pe fosta suprafaþã de
exondare, materializatã prin expunerea
reliefului paleocarstic presãrat cu un
numãr mare de lentile de bauxite, calcarele Eocretacice de deasupra rãmase
neerodate aflorând numai în partea de
nord a zonei.
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Ultimele formaþiuni sunt reprezentate prin petice de depozite coluviale
Pleistocene ºi mai recente, care acoperã
unele zone de creastã de pe interfluvii.

Zona în care a luat naºtere complexul
carstic Viduþa aparþine Unitãþii paraautohtonului de Bihor, ea se defineºte
printr-o structurã geologicã tabularã cu
direcþia generalã VSV-ENE ºi înclinare
micã, rar medie spre NNV. În urma
prelucrãrii mãsurãtorilor de stratificaþie
S0 (fig.4) reiese cã structura cvasimonoclinalã este discret cutatã prin flexurare,
generând uºoare boltiri anticlinale cu
axul de cutare orientat aproximativ E-V,
favorizând impunerea direcþiei de miºcare a apelor subterane.
Tectonica disjunctivã majorã, redatã
în concepþie proprie în fig. 2, este
caracterizatã prin prezenþa a trei direcþii
principale de faliere, reprezentând cel
puþin douã sisteme conjugate suprapuse,
activate diferit ºi rejuvenate alternativ.
Ordinea relativã de activare, deºi înºelãtoare este: a) direcþia E-V decroºantã cea
mai veche, b) direcþia NV-SE decroºantã
intermediarã ºi c) direcþia NE-SV cea
mai nouã, fiind clar vizibile reluãri ale
acestor direcþii ºi într-un alt regim de
miºcãri.
Informaþiile microstructurale redate
sub forma unei tectonograme de paleostress (fig. 3a) aratã clar existenþa unui
regim de cuplu de forþe cu axul cvasivertical, generator a unei faze tectonice
decroºante orientate NV-SE.
Observaþiile microtectonice efectuate în douã locaþii (fig. 2 ºi 4) evidenþiazã un numãr mult mai mare de maxime de fisuraþie S2, în bunã parte asociate
cu direcþiile majore anterior prezentate.
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Complexul carstic Viduþa

Pentru a putea face posibilã legãtura cu
direcþiile de carstificare, tectonogramele
Schmidt cu reprezentare tridimensionalã
a fisuraþiei au fost redate ºi în diagrame
bidimensionale de tip rozetã, cu toate cã
imaginea rezultatã poate fi trunchiatã ºi
distorsionatã prin pierderea unor informaþii.

Cadru hidrogeologic
Aria sursã a apelor subteranizate se
gãseºte pe relieful dezvoltat pe patul
impermeabil reprezentat de gresiile
cuarþoase de tip Gresten ale Liasicului
inferior din partea de SSE a zonei
Viduþa. Ne aflãm exact în partea cea mai
profundã a etajului hidrogeologic principal superior (EHPS) care a luat naºtere
pe o arie largã, deasupra puternicei stive
impermeabile Eojurasice, în calcarele
Jurasice ºi Eocretacice.
În momentul de faþã, complexul
Viduþa este format din douã sisteme
carstice independente, separate clar de
falia Viduþa (fig. 2 ºi 3). La nord-est se
gãseºte sistemul V.Seacã - V.Viduþa - P.
Viduþa 1 iar la sud-vest sistemul pon.
Cãrbunar - V.Cãrbunar - P.Viduþa 2.
Configuraþia celor douã sisteme este
argumentatã pe baza observaþiilor
geostructurale ºi morfologice, singura
încercare de verificare ºi prin marcare cu
trasori (rhodamina B) a drenului Viduþa
1 a eºuat din cauza apelor exagerat de
mari (aprilie 1990).
Pierderile, în bunã parte difuze,
migreazã de-a lungul vãilor în funcþie de
debit, la valori mari ale acesteia vãile
devin active pe diferite lungimi spre
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aval. În cazul V. Cãrbunar, se poate
observa ºi o scurtã strãpungere rãmasã
suspendatã faþã de reþeaua de vãi, formând un mic sistem independent.
Aria sursã a sistemului Viduþa 1 se
întinde pânã în bazinul superior a V.
Vida, captând apele din V. Seacã, afluent
de stânga a Videi. Prin faptul cã Viduþa
1 capteazã atât V. Seacã cât ºi o parte
importantã a V. Viduþa, fluctuaþiile de
debit sunt mari, având loc ºi viituri
subterane violente, sugerând prin aceasta o ratã ridicatã de tranzitare a apelor.
Din contrã, sistemul Viduþa 2 prezintã
fluctuaþii de debit mai mici, cu o stabilitate ridicatã a debitului, susþinând o
alimentare mai îndepãrtatã (probabil ºi
din partea nordicã a platoului Rãcaº), cu
rata de tranzitare mai coborâtã.
În regim hidrologic normal, debitele
celor douã exurgenþe sunt simþitor
asemãnãtoare, deºi se poate remarca în
mod paradoxal o scãdere în cazul drenului Viduþei 1, apa acesteia pierzându-se
de obicei la ieºirea din peºterã!

rea unor cavitãþi suborizontale, cu direcþia de dezvoltare predominantã orientatã
VNV - ESE. În acord cu acestea, modelul genetic al nivelului de bazã local
(epifreatic) devine perfect aplicabil
pentru complexul avut în discuþie.
Direcþiile de dezvoltare ale galeriilor
peºterilor care formeazã complexul
carstic Viduþa (suma lungimilor de galerii cu aceeaºi orientare), aratã în linii
mari, utilizarea aceloraºi direcþii de
fisuraþie indicate de diagramele de tip
rozetã din tectonograme, dar cu ponderi
diferite pentru cele douã peºteri reprezentative (fig. 4). Este evident cã drenul
fiecãrui sistem s-a strãduit sã foloseascã
acele direcþii care au asigurat tranzitarea
cea mai rapidã a masivului ºi pe drumul
cel mai scurt de la pierderi la exurgenþe.
Din aceastã cauzã, direcþia de dezvoltare
a fiecãrei peºteri luate ca un întreg, este
o rezultantã a interacþiunii dintre cei trei
factori structurali ºi direcþia de descãrcare a acviferului.
Carstificarea este activã ºi în prezent,
fiind revigoratã prin miºcãri neotectonice cum se va vedea în cele ce urmeazã.

Evoluþia complexului carstic
Viduþa
Reprezentarea schematicã a evoluþiei
sistemelor care formeazã complexul
carstic se gãseºte expusã în figurile 5 ºi
6, descrierea treptelor evolutive fãcându-se de asemenea succint ºi simultan
folosind cele douã figuri. Modelul are la
bazã presupunerea existenþei unui nivel
oscilant de acvifer carstic înecat, cu
tendinþã relativã de permanentã cobo-

Condiþionarea carstificãrii
Controlul structural ºi tectonic în cazul
complexului Viduþa este deosebit de
evident, la dirijarea carstificãrii contribuind suprafeþele de stratificaþie S 0,
flexurile ºi fisuraþia S 2 din masivul
calcaros. Rezultanta acestor elemente,
împreunã cu factorul hidrodinamic
definit prin existenþa unei suprafeþe
acvifere cu caracter oscilant (amfibiu)
aflat în permanentã coborâre ºi cu un
gradient hidraulic nu prea ridicat, cu
descãrcare spre vest, a determinat naºteSPEOMOND  9-10  2004-2005
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râre (împreunã cu nivelul de bazã local),
echivalentã ºi cu ridicarea constantã a
masivului calcaros sub efectul miºcãrilor neotectonice. Considerãm cã suntem
în prezenþa unui singur ciclu evolutiv în
care pot fi separate cel puþin trei faze ºi
mai multe subfaze, care reprezintã
momente de stagnare + colmatare /
reactivare a aceluiaºi ciclu principal.
Faza A se caracterizeazã prin amorsarea carstificãrii pe suportul unui
acvifer carstic unitar, alimentat din SE
cu gradient de descãrcare spre nord-vest.
Acesta a exploatat discontinuitãþile
oferite de stratificaþie ºi fisuraþie, prin
favorizarea curgerii dupã direcþia stratificaþiei ºi a flexurilor cu orientare E-V.
În aceastã fazã ia naºtere tavanul cvasiplanorizontal bine observabil în P.
Viduþa 1, prima secþiune a galeriei fiind
tipic elipticã aplatizatã. Se contureazã
tendinþa VNV-ESE de curgere a celor
douã paleosisteme aflate la acelaºi nivel
dar totuºi independente, separate de falia
decroºantã ºi pasivã a Viduþei.
Faza B este definitã prin accelerarea
miºcãrii de coborâre relativã a nivelului
de bazã local (echivalent cu ridicarea
masivului), determinând organizarea
drenului în cursuri subterane bine
individualizate ºi distincte prin trecerea
la curgere cu nivel liber. Rata ºi valoarea
de coborâre este aceeaºi la ambele
sisteme, aceasta fiind în jur de 5 m.
Menþionãm cã în cazul P. Viduþa 1 se
formeazã un canion strâmt ºi aproape
continuu (cu 7-8 nivele corozionale),
formã care în cazul P. Viduþa 2 deºi
prezentã, are un caracter asimetric de
dezvoltare în sensul cã în partea de VNV
a galeriilor este bine exprimat (6 m
14

înãlþime) pe când în partea de ESE apare
mult mai voalat. Acest fapt se datoreazã
rotirii aproape imperceptibile în sensul
acelor de ceasornic, dupã o axã NNESSV a compartimentului situat la SV de
falia Viduþei, prefigurând reactivarea
neotectonicã care va defini urmãtoarea
fazã. În P. Viduþa 1 rãmân doar mici
fragmente din galeriile formate în faza A
(ele suferind o remodelare continuã, mai
puþin în cazul P. Viduþa 3), pe când în P.
Viduþa 2, acestea formeazã un veritabil
nivel fosil, deºi întrerupt ºi fragmentat
de nivelul activ, puternic meandrat
format în aceastã fazã. Faza B se încheie
cu un puternic episod de colmatare
(aproape 2 m în Viduþa 2) ºi concreþionare (formaþiuni stalagmitice, cruste ºi
planºee carbonatice), reprezentând un
moment de stagnare în procesul de carstificare.
Faza C marcheazã reactivarea neotectonicã a faliei Viduþa (miºcare inversã), în urma cãreia compartimentul
de SV al faliei, împreunã cu sistemul
peºterii Viduþa 2 suferã o ridicare relativã ºi rapidã de circa 8 m. Sistemul
Viduþa 1 rãmâne puþin deranjat în contrast cu Viduþa 2, care în urma ridicãrii
suferite, dobândeºte un nou punct de
exurgenþã mai coborât (cel actual). Ca
efect al acesteia, galeria reactivatã din
spatele exurgenþei, încearcã ºi chiar
reuºeºte sã compenseze ºi sã reechilibreze ºocul coborârii de 8 m, printr-o
afundare accentuatã a vetrei galeriei,
generând mici cascade în contrast cu
restul peºterii care rãmâne foarte liniºtitã, efectul coborârii nepropagându-se
pânã aici. Tot din aceastã cauzã iau
naºtere ºi micile sãritori de pe V. Viduþa
imediat amonte de exurgenþã, dincolo de
care valea rãmâne seacã ºi puternic
colmatatã. Nivelul pierderilor, în bunã
parte difuze, din V. Seacã ºi V. Viduþa au
regresat spre amonte, tronsoane de vale
din aval devenind active doar la debite
mari. Peºterile din V. Seacã, situate în
versantul stâng, este posibil sã reprezinte
vechi pierderi care au alimentat acviferul carstic din faza A. În ambele peºteri au loc erodãri ale colmatajului depozitat în subfaza B2, rezultând interesante
formaþiuni suspendate (thololite, cruste
ºi planºee).

Mulþumiri ºi încheiere
Lucrarea de faþã se doreºte a fi dedicatã
C.S. Czárán Gyula din Tinca cu ocazia
împlinirii a 35 de ani de existenþã, membrilor sãi fãrã de care acest complex
carstic nu ajungea sã reprezinte una din
cele mai frumoase realizãri ale clubului.
Cu toate cã nu vom nominaliza în mod
special colegii de club, nu putem sã nu
ne amintim de regretatul nostru prieten
Csák Carol Tiberiu, care în anii de
început a contribuit hotãrâtor la explorarea acestor frumoase peºteri. Închei
prin a mulþumi fratelui meu Mátyási
Sándor, pentru zilele de teren ºi orele de
discuþie dedicate acestui complex carstic
al Viduþelor.
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Peºtera din Pârâul

Hodobanei
Paul Erik DAMM  Z Oradea, Horia MITROFAN  Speo Comp. Paragina Bucureºti
The paper presents the history, the
hydro-geologic context, the morphology, the genesis and the exploration perspectives of Hodobana Cave, the longest cavity in
Arieº bassinet (Bihor Mountains).
It also is the most branched natural cavity in Romania, with 22,
142 m galleries, on an extension
of 820 m. The cave is tributary to
Tauz intermittent source (Q med =
529 l/s). The source drains some
losses up to 4.6 km air distance
and 1,432 m level difference.
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B

azinul Gârdei Seci reprezintã
una dintre zonele de lucru
tradiþionale ale Clubului de
Speologie Z. Cercetãrile desfãºurate
pe parcursul a peste douã decenii, au
avut ca rezultat topografierea a 153 de
cavitãþi naturale, cu dezvoltãri cuprinse
între 5 ºi 22.142 m. Dintre ele se remarcã în mod net Peºtera din Pârâul
Hodobanei, cel mai mare labirint ºi una
dintre cele mai dificile peºteri ale
României.

Istoric
Intrarea peºterii a fost descoperitã de
Florin Pãroiu (Focul Viu Bucureºti) ºi
Nicolae Sasu în luna aprilie a anului
1979, explorându-se atunci doar 25 m
din galeria de la intrare. În luna august
a aceluiaºi an, cei doi speologi amintiþi
împreunã cu Eva Gyorfi, parcurg mai
multe sute de metri de galerii, atingând
prin Puþul Speranþei un sifon situat la
cota -119, respectiv o strâmtoare severã
la +54 în Galeria Coralitelor.
Din septembrie 1979 coordonarea
explorãrilor este preluatã de cãtre Liviu
Vãlenaº. Alãturi de Eva Gyorfi el descoperã, cu plecare din baza Puþului Speranþei, direcþia principalã de înaintare
spre amonte. Parcurg apoi Sala Dante,
urmatã de Marile Meandre ºi se opresc
în Sala Mamut, la baza unui perete.
Cercetãrile sunt reluate în luna octombrie a aceluiaºi an, când L. Vãlenaº,
Dorel Pop, Horia Mitrofan ºi Nicolae
Sasu descoperã un nou parcurs activ,
situat sub Sala Mamut, dar din pãcate
fãrã continuare. Este descoperit ºi un
sistem de galerii polietajat, care avea sã
ofere iarãºi continuarea.
Cu ocazia Revelionului din 1980,
Liviu Vãlenaº, Nicolae ºi Rodica StoicaNegulescu ºi Costicã Gagea (CSER
Bucureºti), descoperã Marele Râu, unde
dupã un parcurs de 860 m, înaintarea le

este opritã în Sala Finalã, de cãtre o
cascadã înaltã de peste 20 m. Cu ocazia
aceleiaºi tabere, în colaborare cu numeroºi speologi de la CSER Bucureºti,
Flacãra Iaºi ºi ZKTJ din Polonia, sunt
descoperite mai multe reþele laterale
dintre care mai importante sunt Canionul Sclavilor, Marele Canion al Vântului ºi Galeria Dan Nanu.
Cartarea Hodobanei s-a realizat în
cea mai mare parte pe parcursul anului
1980, în luna septembrie atingându-se o
dezvoltare de 15.752 m. Anul 1981 însã,
cu toate eforturile depuse, a oferit doar
descoperiri minore, care totuºi au urcat
lungimea reþelei la 18.326 m. La aceste
acþiuni, alãturi de Liviu Vãlenaº, ºi-au
adus contribuþia Petru Brijan (Speodava ªtei), W. Matejuk, G. Kuspiel
(ZKTJ), (escaladarea, din pãcate eºuatã
dupã 30 m, a cascadei finale), Vlad
Gherghiceanu (Z Oradea), Gheorghe
Popescu (Hades Ploieºti), Ioan
Budinciuc (Cristal Timiºoara) ºi
Teodor Negoiþã.
Ultima mare descoperire avea sã fie
realizatã pe 30 decembrie 1981 de cãtre
Liviu Vãlenaº ºi Mircea Tenþ, prin pãtrunderea într-o reþea polietajatã aferentã
afluentului 2 al Marelui Râu. Acþiunea
de cartare, la care au mai participat ºi G.
Popescu, Ildiko Bogdan, Cãlin Brad ºi
N. Stoica-Negulescu, avea sã ducã la
atingerea unei lungimi de 20.542 m.
Anul 1983 a oferit din nou doar
câteva prelungiri minore, identificate
de Liviu Vãlenaº, Ovidiu Mãrcuº, Vlad
Gherghiceanu ºi Nicolae Sasu în special în zona finalã. Denivelarea actualã
a reþelei 181(-121; +60) m, a fost
stabilitã tot în aceastã perioadã, prin
scufundarea efectuatã de cãtre Cristian
Lascu (Institutul de Speologie Emil
Racoviþã Bucureºti) în sifonul terminal, respectiv forþarea, de cãtre Nicolae
Sasu, a pasajului final al Galeriei cu
Corali.
15
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Hodobana
În luna august a anului 1983 P. din
Pârâul Hodobanei a atins 22.042 m.
Harta realizatã a fost vernisatã în
cadrul unui simpozion organizat cu
aceastã ocazie la Muzeul Þãrii Criºurilor
din Oradea, în 1984.
În fine, ultima acþiune de explorare
a fost efectuatã cu ocazia Stagiului TSA,
organizat de Clubul de Speologie Z, în
mai 1987, când echipa formatã din L.
Vãlenaº, P. Damm, Z. Kiss ºi I. Pentek
a descoperit deasupra Marelui Râu, în
zona Sãlii Finale, un etaj fosil lung de
100 m.

Context geologic ºi
hidrogeologic
Peºtera este situatã în versantul drept al
pârâului Hodobana (bazinul Gârda
Seacã) la 220 m amonte de confluenþa
cu Sohodolul (980 m. alt.), în partea
central-sudicã a Munþilor Bihor. Din
punct de vedere geologic (Bleahu et
al.1980), în regiune afloreazã pe mari
suprafeþe calcare, dolomite ºi subordonat gresii cuarþoase, aparþinãtoare
Unitãþii de Bihor, respectiv depozite
detritice cimentate permo-werfeniene
din cadrul Unitãþii de Arieºeni. Energia
de relief ridicatã, pe fondul mozaicului
litologic existent a creat premisele
formãrii unor sisteme hidrocarstice
majore (fig. 1)
Peºtera din Pârâul Hodobanei aparþine sistemului hidrocarstic al Izbucului
Tãuz (850 m. alt.; Q med = 529 l/sec),
una dintre cele mai mari surse din
cuprinsul Munþilor Apuseni (Orãºeanu
1996). Sistemul (fig. 2) dreneazã o serie
de cursuri subaeriene prin intermediul
unor cavitãþi majore precum: Sistemul
Coiba Micã - Coiba Mare (Vãlenaº
1978), Peºtera de dupã Deluþ, Huda
Orbului, Avenul Sohodol 2 ºi probabil P.
de la Iezere. În acest context Hodobana
este un afluent de dreapta din segmentul
inferior al sistemului.
Din punct de vedere hidrologic Peºtera din Pârâul Hodobanei este parcursã
de un curs activ principal lung de 860 m
(Marele Râu, Q = 10 l/sec) ºi mai multe
cursuri active independente de mici
dimensiuni dintre care 3 sunt mai importante. Marele Râu primeºte 2 afluenþi
mai importanþi care se alimenteazã din
pierderile situate în Pârâul Hodobanei,
apele cursului principal provenind din
ponorul Hoanca Fileºtilor.

SPEOMOND  9-10  2004-2005

Fig. 1. Numerele de pe harta de zonã Hodobana indicã:
1.Izbucul Tãuz
2.P. cu 2 Intrãri din Dealul Tãuz
3.Ponorul din Hoanca Fileºtilor
4.Peºtera Hodobana
5.Pierderile din Pârâul
Hodobana
6.Ponorul Bolfului
7.Avenul Sohodol 2
8.Peºtera Oilor
9.Sistemul Coiba Mare - Coiba
Micã
10.Peºtera de la Colibi

11. Huda Orbului ºi P. de dupã Deluþ
12.Izbucul de la Valea Criºanului
13.Peºtera de la Iezere
14.Izbucul Coliba Gheobului
15.Izbucul Gura Apei
16.P. Moara Dracului
17.P. Biserica Scochii
18.Izbucul din Valea Vulturului
19.P. cu Apã din Pârâul Brusturi
20.Izbucul Ursului
21.Izvorul Rece
22.Reþeaua Lumea Pierdutã

Descriere

De la baza puþului pornesc 3 continuãri:
1. O galerie descendentã care dupã un
parcurs de peste 300 m se terminã cu
un sifon strâmt ºi argilos situat la
cota -119.
2. Spre est se desfãºoarã Canionul
Sclavilor urmat de Sala Amfiteatrului. Un puþ adânc de 10 m dã
acces la Marele Canion al Vântului

Un pasaj lung de 25 m care se parcurge
târâº este urmat de un puþ de 2,5 m. De
la baza acestuia continuarea se prezintã
sub forma unei galerii tubulare cu
înãlþime redusã (Galeria de Metrou), la
care se racordeazã mai multe mici reþele
anexe, care împreunã converg în zona
Puþului Speranþei, adânc de 25 m.
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Hodobana
explorat pânã la o prãbuºire masivã,
respectiv niºte strâmtori severe
situate în cadrul galeriei Dan Nanu.
3. Urcarea unei sãritori de 4 m înãlþime
din Sala Goticã asigurã accesul la
principala continuare a reþelei. Traversarea Marilor Meandre situate
dincolo de Sala Dante, din care se
desprinde un pasaj care înconjoarã
impresionanta Salã a Mamuþilor,
asigurând o belvedere de tip Colosseum asupra celor peste 34.000
mc ai spaþiului (57/20/30 m).
O verticalã de 24 m intercepteazã
Marele Râu într-o salã de 40/20 m (Sala
Marelui Râu) dupã un parcurs eterogen,
care impune schimbarea a 4-6 etaje
diferite. Spre aval accesul este limitat de
un sifon, însã spre amonte activul
parcurge pe o lungime de 860 m o
galerie meandratã care debuºeazã în
Sala Finalã (18/10/45 m.) din tavanul
cãreia, din douã pasaje diferite provin
apele Marelui Râu.

Morfologie ºi genezã
Morfologia galeriilor este de o complexitate remarcabilã. Predominã formele
tipice regimului înecat de curgere, parþial
remodelate în regim vados ºi afectate
local de tectonica activã (Vãlenaº 1982).
Formele structurale sunt de asemenea
larg reprezentate. Peºtera este în general
slab concreþionatã fiind semnalate pe
alocuri doar speleoteme clasice.
Din punct de vedere genetic
Hodobana este un exemplu tipic pentru
o cavitate formatã în regim batifreatic,
un labirint de galerii cu secþiuni transversale în general reduse, care se con-

centreazã în zona axului de dezvoltare al
peºterii. Privit în plan se observã o
meandrare largã a ansamblului de galerii, iar în final o ramificare a acestora.
Fenomenul se datoreazã tectonizãrii
intense a calcarelor Neocomian - Apþian
inferioare în care se dezvoltã peºtera,
fapt ce a condus la formarea în regim
înecat a unui complex de galerii de
dimensiuni mai reduse (care cumulate
ating un volum remarcabil) ºi nu a unor
spaþii vaste.
Importanþa deosebitã a Hodobanei
reiese nu numai din amploarea cavernamentului ºi morfologia de excepþie, ci ºi
din rolul de posibilã cale de penetrare a
Sistemului Tãuz. În segmentul aval al
peºterii existã mai multe puncte, unde
prin intermediul unor dezobstrucþii este
posibil sã se realizeze continuãri semnificative. Poziþia în spaþiu a galeriilor
respective ºi curentul de aer violent care
le strãbate, indicã o conexiune cu drenul
principal dintre Sistemul Coiba Micã Coiba Mare ºi Izbucul Tãuz.
Apele care se pierd prin Coiba Micã
(960 m alt.) reapar la zi dupã un parcurs
subteran de 2.650 m în linie aerianã în
Izbucul Tãuz (810 m alt.), o resurgenþã
de tip vauclusian (Vãlenaº et. al. 1982),
care include cel mai adânc sifon (-85 m)
explorat pânã în prezent în România
(Bolek 2001). Marcãrile efectuate de
Iancu Orãºeanu (Orãºeanu 1996) au
evidenþiat un timp de tranzit al apelor de
7 zile, iar în perioada de observaþie de 12
zile concentraþia trasorului a prezentat o
singurã maximã, caracteristicã unei
curgeri de tip piston. Faptul indicã o
curgere cu nivel liber, fãrã implicarea
unor cãi anexe de curgere, timpul de

tranzit fiind uºor întârziat datoritã
sifonului deosebit de adânc din resurgenþã.

Perspective
Sistemului Coiba Micã - Tãuz i se racordeazã o serie de sisteme anexe. Cel
mai important este drenarea Platoului
Vârtop, conexiune demonstratã printr-o
colorare efectuatã de Clubul Z în 1984
în Peºtera de la Colibi (1282 m alt)
trasorul fiind identificat dupã 3 ore în
Huda Orbului ºi dupã 5 zile în afluentul
de pe galeria de acces a Peºterii Coiba
Mare (Vãlenaº 1984). Urmeazã ponoarele Sohodol ºi Bolfu respectiv deocamdatã doar la nivel de ipotezã P. de la
Iezere (1250 m alt) situatã la 4,6 km
distanþã aerianã faþã de izbuc (Damm,
Moréh 2001).
În ceea ce priveºte potenþialul de
dezvoltare este suficientã enumerarea
principalelor cavitãþi aferente sistemului. Acestea sunt:
 Peºtera din Pârâul Hodobanei; L =
22.142 m; D = 181 m (-121;+60)
 Sistemul Coiba Micã - Coiba Mare;
L = 6.064 m; D = 136 m (-91; +45)
 Peºtera de dupã Deluþ; L = 1.522 m;
D = -142 m
 Peºtera de la Iezere; L = 943 m; D =
100 m (-97 : +3)
 Huda Orbului; L = 607 m; D = -56 m
 Peºtera Oilor; L = 545 m; D = -47 m
 Avenul Sohodol 2; L = 506; D =
-193 m
 Izbucul Tãuz; L = 300; D = -85 m
 Peºtera cu 2 intrãri din Dealul Tãuz;
L = 293; D = -71 m

Fig. 2
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Hodobana
Cavitãþile enumerate cumuleazã o
dezvoltare de 32.922 m, iar din punct de
vedere spaþial nu ocupã decât aproximativ 1/3 din extensia sistemului. Posibilitãþile de realizare a unor joncþiuni în
actualul stadiu al explorãrilor nu se
întrevãd. Continuarea investigaþiilor este
din pãcate mult îngreunatã de prãbuºirile din Hodobana, colmatajele din
peºterile insurgente (inclusiv colmatajul
cu buºteni din sifonul terminal al P.
Coiba Mare) respectiv adâncimea mare
a sifonului 2 din Izbucul Tãuz.
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M

ulþi dintre cititori au auzit
probabil despre Peºtera din
Valea ªesii (ªuncuiuº,
Bihor) descoperitã în urmã cu un deceniu de cãtre un grup de entuziaºti speologi, care participau la cursurile de
iniþiere în Speologie de la ªuncuiuº. Mai
puþini au idee despre ce comori conþine acest cavernament cu dimensiuni
relativ modeste. Unul dintre exploratorii
acestei peºteri (Paul Damm), pe lângã
importanþa ei în contextul carstogenezei
din arealul respectiv (care înglobeazã P.
Vântului ºi P. Izbândiº), atrãgea atenþia
ºi asupra potenþialului paleontologic, la
vremea respectivã având în faþã o peºterã cu oase în stare virginã, tot mai
rare pe meleagurile mioritice (vezi
Ardealul Speologic nr. 4, p. 82, ºi
Speomond nr. 3, p. 28-29).
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În ultimii ani, starea peºterii nu s-a
degradat în mod simþitor: urmele de
sãpãturi sunt prezente, însã doar în zona
strâmtorilor sau a posibilelor continuãri,
respectiv unele oase au fost adunate
grãmadã de pe planºeu, pentru a fi ferite,
altele probabil au plecat pe cãi neºtiute.
Singurul studiu care a abordat acest sit
de excepþie, este lucrarea de licenþã a lui
Dan Bogdan (UBB Geologie Cluj/C.S.
Politehnica, Cluj), care a inventariat o
mare cantitate de oase aparþinând faunei
reci de la sfârºitul Pleistocenului (oasele
au fost adunate în mare mãsurã de pe
planºeu, fãrã a se sãpa). Materialul, depozitat la catedra de Geologie ºi Paleontologie din Cluj, este reprezentat prin
ursul de peºterã (Ursus spelaeus), inclusiv patru cranii complete, capra de munte
(Capra ibex), relativ rar, cât ºi un cal de

talie medie (Equus transylvanicus),
prezenþã neobiºnuitã în peºterile noastre.
Având în vedere cã securitatea acestei
peºteri nu este garantatã, în ultima vreme
(pânã nu era prea târziu) am întreprins
douã acþiuni de evaluare a sitului, pentru
planificarea unei eventuale sãpãturi
paleontologice. Este de menþionat faptul,
cã peºtera este într-adevãr destul de micã
(puþin peste 200 m lungime), la fel ºi
depozitele fosilifere ocupã un volum
relativ modest. Orice sãpãturã haoticã ar
putea distruge iremediabil arhiva informaþionalã acumulatã aici. De asemenea,
în planºeu se pot remarca trei cuiburi
sau gropi de gestaþie ale ursului de
peºterã, extrem de rar întâlnite sau
observate în peºterile noastre. Dl-ul Iosif
Viehman (ISER, Cluj) ar fi cel mai în
mãsurã sã aprecieze pericolul la care sunt
supuse urmele vitale ale ursului de
peºterã, pãstrate pânã în zilele noastre în
anumite peºteri.
Cu ocazia ultimei ieºiri (mai, 2004),
m-a acompaniat un om de bazã în
ceea ce priveºte descoperirea vestigiilor
importante sau rare, fiind vorba despre
nespeologul de frate-meu (mult mai
bãtrân). Am mai avut ocazia sã asist la
câteva descoperiri accidentale fãcute
de el, care de obicei încep cu ce-i
asta?. Pãi la vremea respectivã ce
puteam sã-i rãspund: un craniu de
bizon sau o mandibulã umanã. În
Crimeea a descoperit singurul molar de
urs de peºterã pe care l-am întâlnit în
ºase ani de sãpãturi  ulterior au mai
apãrut câþiva (se pare cã în timpul
ultimului Glaciar, ursul de peºterã a
penetrat accidental dinspre Caucaz în
zona muntoasã a Crimeei, totuºi fiind
excepþional de rar). Nu aceeaºi reacþie
am avut-o în Valea ªesii, când mi-a
arãtat o altã fosilã. Era un fragment
destul de mare de craniu facial, parþial
acoperit cu o crustã de calcit roºiatic.
Eram pe cale sã-i spun de urs, dar în
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timp ce am luat-o în mânã, i-am vãzut
forma specificã ºi dinþii carnasieri. Fãrã
nici o îndoialã era un leu de talie foarte
mare, un specimen excepþional!
Acest leu era un exemplar foarte
bãtrân (senil) ºi robust, cu lungimea
craniului calculat pe baza datelor biometrice de cca. 39-40 de cm, cu mult
peste medie. Dinþii, mai ales premolarul
4 (cel mai mare) sunt tociþi în mod foarte
ciudat, indicând o disjuncþie la nivelul
mandibulei (probabil traumatic), dinþii
mandibulari tocind foarte acut coroana
celor superiori, formând ºanþuri adânci
pânã la nivelul pulpei. Cu o cãpãþânã de
jumãtate de metru (incluzând ºi muºchii), lungimea corpului putea atinge
peste doi metri, iar înãlþimea la greabãn
era de cca. 1,20-1,25 m, adicã pânã la
nivelul abdomenului unui speolog bine
fãcut. Alveola caninului, pãstrat pe o
lungime de 6 cm, trãdeazã un pumnal
care în mod cert depãºea lungimea de
10 cm. Deocamdatã este singurul rest de
leu descoperit în aceastã peºterã, iar
datele pe care le avem la dispoziþie, nu
permit aprecierea modului în care acest
prãdãtor a ajuns în cavernament. Îmi
este greu sã cred cã paºnicul urs de peºterã (care în principal se hrãnea cu fructe
de pãdure ºi alte minuni vegetale) s-a
apucat sã vâneze lei, exceptând poate
cazul în care leul nostru era grav rãnit,
sau extenuat dupã o prea lungã viaþã.
Leul de peºterã (Panthera leo spelaea) este foarte rar întâlnit în peºterile
din România (dealtfel se pare cã acest
leu nu era o specie spelealã, ci mai
degrabã un rãtãcitor care fie cãdea în
capcane, sau ajungea ca pradã  fie se
retrãgea sã moarã în spaþiul peºterilor).
Deºi puþine la numãr, se cunosc o serie
de situri din Munþii Apuseni, în care se
descoperiserã astfel de fosile, în P.
Onceasa, P. Fânaþe, Igriþa, respectiv P.
Urºilor de la Chiºcãu. De obicei, oasele
sunt izolate ºi fragmentate, resturile
craniene reprezentând raritãþi. Un
fragment cranian este semnalat pe la
SPEOMOND  9-10  2004-2005

anul 1850 din Onceasa, iar alte douã
cranii au fost descoperite în anul 1915 în
Igriþa: douã cranii de leu vs. cinci cranii
de hienã ºi trei sute de cranii de urs de
peºterã: acest raport ne aratã clar cât de
frecvent putea fi leul pe aceste meleaguri. Chiar ºi din Peºtera Urºilor, exceptând câþiva dinþi, au apãrut doar oase
postcraniene. Cu ani în urmã am avut
ocazia sã gãsesc (tot în Igriþa) o mandibulã fragmentatã scoasã de cãtre alþii ºi
crezând cã-i de urs, lãsatã în paraginã
(consideratã probabil fãrã valoare).
Sub numele generic de Panthera se
reunesc o serie de specii de feline mari
din lumea veche: P. pardus (leopardul),
P. tigris (tigrul) ºi P. leo (leul), ºi respectiv din lumea nouã: P. onca (jaguarul).
Cele mai timpurii descoperiri ale
leilor fosili, provin de acum 3,5 milioane
de ani (Laetoli, Africa). Formele fosile
europene sunt reprezentate prin jaguarul
european (P. gombaszoegensis = toscana,
descoperit ºi în fauna fosilã de la Betfia,
Bihor) care a trãit din Villafranchian pânã
la începutul Pleistocenului mediu, leoparzii din Pleistocenul mediu ºi superior,

cât ºi câteva specii de lei. Se pare cã, întradevãr cele din urmã erau lei adevãraþi,
aparþinând la douã specii: un leu relativ
primitiv din Pleistocenul mediu (P. leo
fossilis) ºi un leu de tip mai progresiv (P.
leo spelaea), leul de peºterã. Formele
tranziþionale identificate aratã cã aceste
douã specii au legãturi pe aceeaºi linie
evolutivã, deºi formele vechi sunt insuficient cunoscute.
Opiniile mai vechi difereau în legãturã cu apartenenþa leului de peºterã la
leii adevãraþi, la tigrii, sau chiar la o
specie aparte (P. spelaea). Pe baza
morfologiei craniene, controversa s-a
soluþionat în favoarea teoriei leilor
adevãraþi, majoritatea studiilor indicând
afinitãþi clare între leul de peºterã ºi leul
actual, mai puþin faþã de tigru. Mai mult
decât atât, paleontologii europeni trateazã leul de peºterã ca o subspecie a
leului actual (P. leo spelaea), în timp ce
cercetãtorii ruºi o considerã o specie
aparte (P. spelaea), fapt argumentat pe
baza unor cranii excepþionale descoperite în Pleistocenul târziu din zona
Smolensk (Câmpia Rusã), respectiv
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Kolyma (Siberia Nordicã). Totodatã,
leul de peºterã din lumea veche s-a
dovedit a fi conspecific cu leii californieni (P. atrox), ceva mai mari ca talie,
din Rancho la Brea din America de
Nord. Astfel se pare cã în timpul ultimului Glaciar, aceºtia aveau o vastã
extindere Holarcticã.
Ca talie, leul de peºterã era cu cca. o
treime mai mare decât leii actuali. Este
o problemã încã puþin clarificatã, dacã
leul de peºterã european a dispãrut
imediat dupã perioada glaciarã (odatã cu
megafauna), sau a supravieþuit prin
forma modernã a leului indian (P. leo
indicus), aproape exterminat în zilele
noastre, însã destul de abundent în
timpurile istorice în Europa de Sud-Est.
Aceasta este o formã de talie mai micã
fãrã coamã, în prezent pe cale de dispariþie (dacã nu cumva a ºi dispãrut),
deosebit de rar întâlnitã în zona de vest
a Indiei la Nord de Bombay. Dealtfel
trebuie menþionatã o altã subspecie de
leu asiatic, ºi anume leul persan (P. leo
persicus). Este o formã probabil extinctã
(semnalãrile din ultimul secol, inclusiv
din Anatolia, nu au fost dovedite), având
cea mai micã talie dintre lei, cu o coloraþie gãlbuie ºi coamã închisã la culoare
(foarte asemãnãtor însã mai mic decât
leul de Atlas, de asemenea exterminat).
În timpuri istorice, leul era prezent în
podiºul Iranului, munþii Talysh, iar spre
vest, în Caucaz ºi Crimeea. În secolul V
e.n. în perioada rãzboaielor dintre perºi ºi
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georgieni, pe vremea regelui Vahtang fiul
lui Mirdat, în munþii de la N de Kartlia
(Caucazul Mare), trãiau numeroºi lei.
Într-adevãr se poate pune ºi problema
dacã aceastã subspecie de leu de munte ar
putea fi una ºi aceeaºi, respectiv un
descendent direct al aºa numitului leu de
peºterã întâlnit în depozitele carstice
Pleistocen superioare din Europa, ºi
relativ abundent la finele glaciarului ºi în
tardiglaciarul (pânã acum 10-12 mii de
ani) în Crimeea. Aici l-am întâlnit în
numeroase situri speleale, inclusiv douã
schelete relativ complete (de talie
medie) în, avenul Cristalnaya din Platoul Yaltinskaya (schelet datat la 12.000
ani BP) ºi peºtera Mramornaya din
Platoul Chatyrdag (datare C14 în curs).
În ultimii ani, specialiºti austrieci în-

cearcã clarificarea acestor probleme pe
cãi mai moderne, inclusiv prin analize
A.D.N. (elemente extrase din resturile
de collagen din oase). Oricum este
foarte probabil, cã, urmând drasticele
schimbãri climatice de la finele glaciarului, arealul de extindere al leilor s-a
fragmentat, ºi foarte probabil, paralel cu
reducerea taliei, a urmat o subspeciaþie
de tip mozaic, ce a dat naºtere la diversele tipuri de lei euro-asiatici. Se remarcã marea asemãnare dintre leii pictaþi/
gravaþi datând din Magdalenianul ºi
Solutreanul Europei, cu leii persani
din basoreliefurile Mesopotamiene. În
capodoperele Paleolitice, predominã leii
fãrã coamã, însã în vestitele reliefuri de
la Ninive (sec. VII î.e.n.) apar reprezentate pe de o parte leoaice (ex,
leoaica muribundã), respectiv numeroºi
masculi/lei cu coamã (ex. vânãtoarea de
lei al lui Assurbanipal), a cãror talie era
mai micã decât al leului de peºterã.
Reducerea taliei la numeroase specii de
mamifere mari a fost un fenomen destul
de general, indus de ameliorarea climaticã, iar în cazul unor carnivore ºi de
dispariþia vânatului mare, reprezentat
prin elementele megafaunei Pleistocene.
În acest context ºi þinând cont de excepþionala raritate a fosilelor de lei de la
noi din þarã, descoperirea din Valea ªesii
va aduce cu certitudine noi informaþii
legate de aceastã problemã. Oricum,
pentru noi (speologi sau nespeologi de
rând) cei care frecvent bântuim în zona
ªuncuiuº, ne este destul de greu sã vizualizãm cotul Criºului ºi Valea Miºidului
de acum câteva zeci de mii de ani. Fãrã
Casa Zenovia ºi Castel însã cu
vãgãuni întunecate, unde un bãtrân leu
de talia unui viþel, se furiºeazã printre
desiºuri cu o caprã de munte în bot. n
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Întoarcere în timp

Peºtera din mina Jofi-1J2
Viorel Traian LASCU  Cristal Oradea

E

ra o vreme, cînd se vorbea despre
peºteri cu miile ºi de speologi cu
sutele, speologii aveau feþi-frumoºi ºi cosînzene ce umblau pe sub
pãmînt mai zburdalnic decît oamenii pe
pãmînt. De cãlãtorea-i la acea vreme
prin Pãdurea Craiului, trebuia sã umbli
cu mare bãgare de seamã, altcumva
riscai sã te-mpiedici în speologi sau sã
cazi în vreo hîrtoapã.
Exploratori ºi oameni de vazã, de la
împãrãþie ºi nu numai, miºunau peste

tot cãutînd sã dezlege tainele subpãmîtene.
Vrãjitorii Horia ºi Didi înfigeau beþe
de aluminiu în pãmînt ºi-l curentau prin
fire groase de cupru pînã le ºoptea
despre golurile ce le avea în calcare.
Iancu vrãjea apele ghicindu-le mersul
subteran ºi izvoarele.
Cãpitani de oaste Theodor, Ioan,
Emil ºi alþii, pe care mintea mea nu-i
mai þine laolaltã, umblau cu treburi
domneºti, neºtiute la acea vreme, dar a-

Foto Andrei Posmoºanu
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flate acum în hrisoavele despre Pãdurea
Craiului.
Printre amãrãºteni se adunaserã grupuri înfocate (Focu Viu din Bucureºti)
ºi entuziaste (GEMPA  Grupul de
Explorãri de Mari Peºteri ºi Avene, un
grup de exploratori format în principal
de speologi de la Clubul de speologie
Emil Racoviþã din Bucureºti ºi nu
numai, constituit de Viorel Lascu ºi Adi
Terme zis Junior) care trebãluiau de zor,
scotocind prin imensitatea golurilor
gãsite sau scormonind dupã cele negãsite. Bãtãlia pentru goluri era crîncenã în
Pãdure. Aici îºi aveau tarlale ardeleni de
la Cluj: CSA, CSER care deja dãduserã
mari lovituri cu Stanu Foncii, Vîntului,
Sîncuta. Dar cum noii veniþi au reuºit sã
biruie în scurt timp douã mari reþele
(Sistemul Topliþa-Ciur-Tinoasa, avînd
Peºtera Ciur Ponor în top cu 17 km ºi
Bonchii), au fost toleraþi ca ºi în bancu
despre ardelean ºi pionezã: dacã treabã, treabã.
Vãzînd cã-i loc de întors s-au avansat
în joc ºi spiriduºii de la Cristal Oradea,
neîntrecuþi la acea vreme la treceri de
sifoane.
Mi-a venit sã pomenesc acele vremuri, cînd pe la sfîrºitul lui octombrie
2004 am trecut prin zona Rãcaº Albioara ºi am vãzut minerii trebãluind
de zor la închiderea unei mine. Puþini
dintre voi ºtiu probabil cã aceste mine
ascund unele dintre cele mai spectaculoase peºteri din Pãdurea Craiului a
cãror explorare este departe de a se fi
încheiat. Minele de la Rãcaº, Albioara
au în subteranele lor peºteri ce dau în
marea reþea subteranã a Topliþei de Vida
ºi de Roºia.
Îngrijorarea mea s-a trezit la gîndul
cã zecile de semne de întrebare din
Vãlãu, Preguz, dar mai ales din 1J2,
peºtera care se dezvoltã în galeria
minierã 117 de la Jofi, vor rãmîne fãrã
rezolvare.
Presat de prietenul Pali Damm, mam decis sã-mi miºc încheieturile anchilozate ºi sã-mi dezleg limba pentru a vã
povesti despre 1J2.
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Jofi-1J2
Pe vremea cînd studiam despre
avioane la Bucureºti, Horia Mitrofan era
unul din cei care ne dãdea poante despre
peºteri mari ºi tari. Bã Lascone vezi cã
au dat minerii de pe la tine de o gaurã
care s-ar putea sã dea în Ciur sau în
Vida. Vezi cã mi-a scãpat ºi i-am zis ºi
lu Dragomiru de la FV. Era stilul lui de
a pune pe jar pe cei cu dor de explorare
ºi de a stimula competiþia. Aºa se întîmplã cã vin cu Junior în mare grabã la
Roºia unde dãm de amici de la Focul Viu
veniþi ºi ei în mare grabã. Am mers la
peºterã noaptea pe ºest, nu am avut
coardã suficientã sã coborîm toate
puþurile de la intrare. A doua zi ne-am
întîlnit cu o parte a trupei de la FV pe
Albioara unde am cãzut la pace sã
explorãm o peºterã din galeria minierã
de la Vãlãu (V2  adicã codificarea de la
peºtera 2 de la Vãlãu!). Dar cum vînoºii
trupei lipseau nu am fãcut mare brînzã,
dar am reuºit sã ne amuzãm cu unul din
veterani, zis Bunicu, care nefiind
obiºnuit cu verticalele, încerca cu
disperare sã urce un puþ avînd blocatorul
de piept montat cu susul în jos. Peºtera
V2 este în continuare nefinalizatã deºi
are circa 2 km, poate ºi pentru cã este
prea accesibilã! Potenþialul ei este însã
nebãnuit.

Seara în aceeaºi secretomanie ºi cu
mai multã coardã am coborît verticalele
intrãrii, pînã la un mic ºuvoi de apã ce se
prelingea dintr-o cascadã. Am urmat
cursul activ ºi am ajuns la o strîmtoare.
Scormonind dupã o trecere prin diversele cotloane am dat de o taºcã cu o brichetã ºi ceva mãrunþiº. FV-ul ajunseserã
ºi ei aici, dar nu am gãsit urme care sã
arate o continuare.
Junior ºi-a vîrît nasul într-o galerie
joasã ºi strîmtã plinã cu argilã uscatã.
Forþãm un pic dãm niºte bolovani la o
parte ºi înaintãm un puþ, în care riºti
sã cazi la ieºirea din strîmtoare, ne
bareazã din nou trecerea. Am ajuns deja
în spaþii largi ºi un curent de aer ne
spune cã ceva mare ne aºteaptã.
Într-o urmãtoare explorare Junior ºi
Cornel Fotã ajung la marele activ. Pentru
a biruii cu cartarea apelãm la Ioan Povarã
ºi Emil Silvestru, care împreunã cu Gutt
Walter (Padre) îi dãdeau o mînã de ajutor
lui Theo Rusu la finalizarea datelor
despre carstul din Pãdurea Craiului. Am
învãþat atunci cît este de eficient sã
explorezi peºteri culcîndu-te la 8 seara ºi
trezindu-te la 5 dimineaþa. În prima
dimineaþã un pahar mare de ceai cu miere
preparat de Padre era pregãtit pentru
trezirea novicilor. Prima mare înghiþiturã

m-a trezit de tot. O dozã importantã de
pãlincã complecta conþinutul. Am cartat
atunci amontele principal pe 800 m, apoi
pînã în toamnã în echipe diverse s-au
explorat circa 4 km de galerii. Cum
Junior era pãtruns de lecturarea romanului Ulise a lui James Joyce, veþi putea
intui de unde vin denumirile de pe harta
peºterii. Explorãri de-a lungul vremii a
unor voinici de la Cristal au lãmurit
cîteva semne de întrebare pe amonte, dar
ºi Sistemul mãselei rãmîne în continuare
o necunoscutã. O echipã internaþionalã
multiclub încearcã forþarea aval, dupã
circa 150 de metri Gigi Frãþilã ºi Thierry
Guerin se opresc la un sifon plonjabil la
circa 1,5 km cu +100 m de Topliþa de
Vida.
1J2 este departe de a fi o peºterã
epuizatã. Parcursul sãu se face relativ
lejer cu excepþia zonei de intrare care
necesitã obligatoriu echipament ºi
tehnica TSA. Spaþiile de pe activ sunt
mari, frumos modelate, cu concreþiuni ºi
cu mãiestrite lucrãri ale apei care pot
inspira pînã ºi pe fotografii pretenþioºi.
Aceastã întoarcere în timp este un
îndemn pentru cãlãtorii speologice
viitoare într-o reþea subteranã bãnuitã
dar neexploratã, Jofi-Preguz-Topliþa de
Vida.
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Peºtera Zmeilor de la

Foºtii locuitori ºi soarta lor din ultimii ani
Mátyás VREMIR  Clubul Speologilor Nespeologi Cluj

Despre zmei ºi balauri
Informaþii legate de osemintele ursului
pe peºterã descoperite în Transilvania,
pe baza informaþiilor scrise care au supravieþuit invaziile ºi rãzboaiele ultimelor secole, provin din descrieri datând
încã din evul mediu, din perioada renaºterii. Astfel în anul 1488, Peter Ransano,
unul dintre solii de la curtea regelui
Matei (Mátyás) Corvin, aminteºte întrun manuscris despre cranii de balaur
descoperite în Ardeal, pe care potopul
le-a adus aici tocmai din Africa, sau
eventual alte meleaguri îndepãrtate
(referirile lui Ransano asupra balaurilor din Transilvania, sunt publicate
abia în 1558, de cãtre Zsámboki János).
Interesantã pare relatarea lui Jacob
Bongars (ambasador al regelui Henrik
al IV-lea) despre cãlãtoria lui spre
Constantinopol din anul 1585. Traversând Ungaria, el face un mic ocol
prin Transilvania ºi poposeºte în cetatea
Aiudului, unde în grãdina cetãþii vede o
multitudine de oase de uriaºi (probabil
mamuþi  pe vremea respectivã la modã
fiind agãþarea lor deasupra porþilor
cetãþilor) ºi capete de dragoni (urºi) care
au fost aduse din munþii din împrejurimi
(ar putea fi vorba despre fosile scoase
din Peºtera Bedeleu, situatã în apropiere
de Aiud, singura peºterã din zonã relativ
bogatã în oseminte de urs de peºterã).
Alte câteva semnalãri avem din anul
1672 fãcutã de cãtre J. P. Hain în Miscellanea curiosa (De draconibus
Carpaticis et eorum cavernis Misc.
Acad. Nat. cur. dec., Anni III, p. 275466), care relateazã asupra unor descoperiri de oase de balauri, susþinând
chiar ºi faptul cã pe vremea respectivã în
aceºti munþi trãiau încã balauri zburãtori. Este vorba despre peºteri cu
balauri din Carpaþii vestici, în care se
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descriu condiþiile de apariþie ale acestor
oseminte, în majoritatea cazurilor fiind
înglobate în planºeu în stare foarte
proaspãtã, de parcã ar fi murit de curând. Altã referire la dragonii carpatici
este publicatã de cãtre H. Vollgrad în anul
1673 (De Draconibus Transylvaniae),
imediat urmat de cãtre relatarea farmacistului sibian Vette (1674), cu descrierea unor balauri zburãtori omorâþi de
cãtre valahi în munþii din jurul Sibiului.
Dupã descrierea originalã a balaurului
ºi al locului de refugiu (într-o mare
scorburã de copac), este posibil sã avem
de-a face cu o pasãre de talie mare,
eventual o bufniþã). Oricum, în acea
perioadã era la modã studiul balaurilor ºi dragonilor descoperiþi în
peºteri, totodatã era ºi o afacere destul
de bunã pentru þãranii din zonã. Dinþii ºi
oasele se foloseau la prepararea unor
leacuri (în special perspirant) inclusiv în
Transilvania. Hain (1762) relateazã ºi
modul în care cei mai curajoºi þãrani
coboarã în strãfundurile peºterilor,
uneori pe trunchiuri de brazi (intrãri
verticale!), pentru a culege roadele
cavernelor.

Despre urºi ºi alte bestii
Un studiu asupra unor peºteri din Regatul Ungariei efectuat de cãtre Bucholz în
anul 1719 (publicat în 1723), punea în
evidenþã prezenþa a numeroase oseminte
care provin de la animale necunoscute
pe atunci. În mod curios, aceastã pãrere
persista chiar ºi în anul 1774, când
Esper, faimosul naturalist german spunea despre curioasele ºi foarte variatele
oase, cã nici cel mai bun anatomist nu
poate identifica aceste animale.
Primul naturalist care pune sub semnul întrebãrii legãtura dintre balauri
ºi oasele descoperite în peºterile din

Carpaþi este medicul german Brückmann.
Acesta avea îndoieli legate de aparteneþa
lor încã din anul 1725, când în urma unei
excursii prin munþii Transilvaniei, duce
acasã câþiva dinþi de balaur descoperiþi în peºteri. El constatã la vremea respectivã, cã acestea aparþin urºilor ºi
leilor, însã nu poate explica cum au ajuns ele aici din Africa. Primul studiu amãnunþit asupra acestei probleme aparþine lui Rosenmüller (1804), care descrie
fosilele descoperite în peºteri. Pe baza
comparaþiilor, acesta concluzioneazã cã
oasele de balauri din Carpaþi, aparþin de
fapt unui urs gigantic diferit de ursul
brun, pe care îl numeºte ursul cavernelor
(Ursus spelaeus). Aceleaºi concluzii
apar ºi în monografia urºilor fosili din
Germania ºi Ungaria, publicatã de cãtre
naturalistul francez Cuvier, câþiva ani
mai târziu în 1806 (Sur les ossements
du genre de lOurs, qui se trouvé au
grand quantité dans certains cavernes
dAllemagne et de Hongrie Ann. du
Mus. dhist. nat. tom. VII, Paris), problemã reluatã in 1837 (Sur les especes
des animaux carnassieres dont on
trouvé les ossements méles a ceux
dours don les carrier dAllemagne et de
Hongrie Ann. de Mus. Hist. Nat. tom.
IX, Paris). Aceste ultime lucrãri, demonstrau definitiv, cã oasele descoperite în
peºteri (inclusiv în Transilvania), nu
puteau sã aparþinã unor balauri. Pe la
anul 1833, un cãlãtor german pe nume
Normann, constatã cu ocazia unei
excursii în Carpaþii nord-vestici, cã nici
localnicii (muntenii) nu prea mai cred în
balauri, deºi iluminarea lor nu întrece
lumina palidã a unui felinar de bucãtãrie.
O altã problemã importantã legatã de
peºterile cu oase de balauri (rol
semnificativ în formaþia toponimelor),
apare publicatã în anul 1845, când
25
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Paget, cãlãtorind prin anumite peºteri
(cu balauri), constatã golirea (de
fosile) în totalitate a acestora de cãtre
vizitatori, astfel cã-ºi pune întrebarea
dacã acestea într-adevãr conþinuserã
astfel de oase, ºi nu cumva este vorba
despre legende nefondate, respectiv formaþiunile de peºterã cãzute la pãmânt
(vandalizate) au fost confundate cu oase
de animale. Nu aceeaºi pãrere o are
Balogh Pál în anul 1846, care cãlãtorind
în Transilvania, a vizitat o serie de
peºteri cu oase (printre care o peºterã din
Banat P. Ocnei menþionatã din 1622 în
volumul II din Archiv der Urwelt),
dintre care unele conþineau mormane de
oase care puteau umple cãruþe întregi. El
observã urme de sãpãturi (gropi alãturi
de care erau aruncate grãmezi de oase),
care le-a pus pe seama cãutãtorilor de
comori, oamenii nefiind interesaþi de
oase în sine. În publicaþia din Anuarul
ªtiinþific al Ungariei, acesta subliniazã
importanþa peºterilor fosilifere ºi în
special a ursului de peºterã (pentru
prima datã descoperit pe teritoriul
Transilvaniei), indicând necesitatea
protejãrii acestui patrimoniu ºtiinþific. În
anul 1854, profesorul A. Mihálka menþioneazã o serie de peºteri calcaroase (din
regiunea Banska Bistritza - Slovacia), în
care apar oase de urs de peºterã. Autorul
chiar se plânge despre faptul cã aceste
oase sunt scoase cu miile, în timp ce
Muzeul Naþional (Pest-Buda) nu are în
colecþie nici mãcar un singur schelet
montat.
Primele informaþii concrete despre
peºteri cu oase din Transilvania, ne parvin de la A. Hedeczky (1774), din monografia Peºterii de la Fânaþe (Funatza).
Oase de animale sunt semnalate în Peºtera de la Mereºti (Homoródalmás) din
Carpaþii Orientali de cãtre Friedwalsky în
1767 (Mineralogia magni Principatus
Transylvanie publicatã la Cluj) ºi Benkõ
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(1774), numãrul celor care fac referiri la
astfel de descoperiri fiind din ce în ce mai
mare. Astfel apar o serie de lucrãri: M.
Bielz (1833), S. J. Petényi (1834, 1854),
F. v. Hauer (1852), Miller (1856), K.
Peters (1861), E. Szatmári (1861), A.
Schmidl (1863), J. Kovács (1863), F.
Kubinyi (1863), J. Frivaldszky (1864), F.
Frivaldszky (1866), E. Themak (1872), T.
Orthmayer (1873), F. Hochstatter (1875
a, b), G. Hoernes (1875), J. Daday
(1880), L. Roediger (1881) ºi alþii, datele
asupra arealului de distribuþie al ursului
de peºtera din Transilvania fiind sintetizate de cãtre Primics (1890).

Despre Peºtera Zmeilor de
la Onceasa
Sinonime: P. Onceasa; P. de la Onceasa;
P. din Onceasa; Huda Oncesei; P. Zmeilor: Huda Zmeilor; Oncsásza bg./Höhle;
Oncesa Höhle; Vuncsásza barlang sau
Vunceasa; Höhle Vuntsásze.
Pentru prima datã este descrisã de
cãtre E. A. Bielz în 1852 (Excursion
nach der Höhle Vuncsasza Verhandl.
und Mittheil. d. siebenb. Verein f. Naturwissenschaften in Hermanstadt III., p.
171187), indicând prezenþa fosilelor de
urs.

Din punct de vedere paleontologic, o
primã listã paleofaunisticã obþinem de la
M. Ackner (1850), care semnaleazã de
aici oase de urs de peºterã  Ursus
spelaeus Goldf. (cranii, dinþi, oase de
membre ºi altele), lup de peºterã  Canis
spelaeus Goldf. (craniu) materiale aflate
în colecþia de ºtiinþe naturale din Sibiu,
cât ºi oase de panterã de peºterã  Felis
Pardus spelaeus Goldf. (material în
colecþia Muzeului Ardelean, actualmente împãrþit între mai multe instituþii).
O altã informaþie legatã de aceastã
peºterã este publicatã în 1857 sub titlul
Knochenreste von Ursus spelaeus aus
der Höhle Peºtera Zmeilor (Jahrb. d.
K. K. geol. Reichsanst. VIII, p. 764,
815), referindu-se la fosile ale ursului de
peºterã donate de cãtre G. Fangh (primar
al Abrudului) Muzeului Naþional din
Viena. O serie de date apar publicate de
cãtre K. Peters (1861), geologul expediþiilor geologo-geografice conduse de
cãtre A. Schmidl între anii 18581862 în
Vestul Munþilor Apuseni, rezultatele
fiind sintetizate în lucrarea lui Schmidl
Das Bihar-Gebirge publicat în anul
1863 la Viena. Este demn de menþionat
faptul cã, în cursul acestor expediþii, în
Peºtera Onceasa s-au efectuat o serie de
sãpãturi (haotice, le-am putea spune) de

Foto Andrei Posmoºanu
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salvare a materialului fosil. Aceste
materiale au fost transportate spre diferite centre (Viena, Budapesta), unde au
fost preparate ºi catalogate. Primul plan
al peºterii este ridicat de cãtre cartograful A. Wastler în anul 1858, membru al
expediþiilor lui Schmidl.
Kovács János publicã în 1863 date
despre peºtera cu oase de la Onceasa
(Földtani kirándulások Bihar hegységben, a Sebes és Fehér Körös közti
vidéken Magy. Földt. társaság. Munkálatai, II., p. 54), semnalând un maxilar
de bour (Bos primigenius), câteva informaþii paleontologice fiind furnizate ºi
de cãtre Frivadlszky J. în 1864 (Adatok
a magyarhoni barlangok faunájához
Magy. Tud. akad. Math. Termtud. Közl.,
III., p. 17). Datele sunt reluate de cãtre
Orthymeyer Tivadar în 1873 (A barlangok paleontológiai és történeti nevezetességei, tekintettel Magyarország, de
különösen Délmagyarorszag barlangjaira Magy. Orv. Természetvizsgálók
Munkálatai, XI.), respectiv sintetizate de
cãtre Koch Antal în 1875 (Erdély
õsemlõs maradványai Erdélyi Muz.
Évk. I., p. 128).
Sãpãturi paleontologice sunt efectuate de cãtre Koch A. ºi Dezsõ B., rezultatele fiind publicate în 1877 (Jelentés
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az oncsászai barlang megvizsgálásáról
Erd. Muz. egylet Évk. II., p. 95-128).
O serie de rezultate sunt publicate în
anii 1886 ºi 1890 de cãtre Primics.
Dintre acestea ne atrag atenþia douã
lucrãri, ambele apãrute în anul 1890
(Földtani Közlöny vol. X, Budapest).
Prima este repertoriul peºterilor cu oase
de Ursus spelaeus din Ungaria (inclusiv
Transilvania), iar cea de a doua, un
raport de sãpãturã din peºtera Onceasa.
În urma cartãrii efectuate de cãtre
Primics, din punct de vedere morfometric reies urmãtoarele date (comparative):
- altitudinea absolutã a intrãrii = 1580 m;
- dimensiunile intrãrii = 7 × 2,5 m ;
- zonã foticã cca. 15 m;
- lungime = 111 m;
- lãþimea maximã 45 m;
- înãlþimea maximã = 36 m;
- sedimente argiloase cu bolovani pe
grosime de mai mulþi metri;
- fauna fosilã compusã din urs de peºterã, lup, hienã, panterã, bour ºi cerb;
- prezenþa unei unelte de piatrã (paleolitic).
Descrierea expediþiei lui Primics
(1890 b. Az oncsászai barlang legújabb átkutatásának eredményei ibid., p.
170-173) care a avut scopul de a aduna

materiale pentru montarea unor schelete,
se rezumã la un jurnal de cãlãtorie care
conþine o serie de date mai mult de interes istoric, decât ºtiinþific. Cu toate acestea meritã reluate anumite informaþii:
Din Rãchiþele (Retyczel) s-a plecat
cu o caravanã de 10 oameni ºi 7 cai.
Sãpãtura a durat 15 zile. Primele zile
s-au gãsit doar oase de membre ºi vertebre. În capãtul peºterii principale (sala
Domului), la o adâncime de 1 m, au
apãrut oase aparþinând mai multor
schelete (este vorba despre elemente
scheletale izolate ºi nu schelete în conexiune anatomicã), oasele mici fiind
distruse (sau nu le-au observat datoritã
sedimentului noroios). Au apãrut mai
multe cranii, în multe cazuri sparte,
rezultate similare fiind obþinute ºi în alte
zone ale cavernamentului. Dupã 10 zile,
s-au strâns 20 de cranii, mormane de alte
oase, cât ºi 4-5 litri de oscioare. Materialul a fost selectat pe categorii fiind împachetate doar cele mai întregi specimene.
Craniile s-au împachetat în crengi de
brad, fiind puse câte unul în lãzi de
lemn, fixate câte patru pe un cal. Drumul
pânã la gara din Huedin a durat o zi ºi
jumãtate. În total s-au transportat 14
cranii dintre care 10 au ajuns la
Budapesta, iar 4 la Cluj. Dintre cele de
la Cluj, douã au servit la montarea a
douã schelete (Muzeul Zoologic ºi
Catedra de Geologie), una a ajuns în
colecþia Muzeului Ardelean (actualmente UBB-Geol.), iar cea de a patra a
rãmas în colecþia particularã al lui Klir
János, autorul monturilor compozite. Pe
lângã cranii, au mai fost transportate la
Budapesta (MAFI  Institutul Geologic
al Ungariei) încã doi litri de dinþi. Pe
lângã oasele de urs, s-au mai descoperit
numeroase oase de cerbi, mai ales în
zona intrãrii, a cãror vârstã era mai
recentã. Trebuie menþionat faptul cã
materialul transportat la Cluj, provenind
din sãpãtura lui Primics, nu era suficient
pentru montarea celor douã schelete.
Din acest motiv ºi la cererea Societãþii
Muzeului Ardelean, Klir J. a mai organizat cel puþin o campanie de sãpãturi,
despre care însã nu ºtim mai nimic.
Importantã este menþiunea descoperirii
unei unelte de piatrã paleoliticã se pare,
precum ºi referirea la pereþii acoperiþi de
un material negricios care pãrea funingine. Primics presupunea la vremea
respectivã, cã peºtera ar fi putut fi
locuitã în trecut de cãtre omul cavernelor.
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Date referitoare la fauna fosilã din
aceastã peºterã ne mai sunt oferite de
cãtre Koch (1893, 1900). Informaþii
izolate ne mai parvin de la diverºi specialiºti (Mottl M., Terzea, E.), însã nimeni nu mai abordeazã în mod efectiv
situl din peºtera de la Onceasa. Cel de al
treilea plan este ridicat de cãtre R.
Jeannel ºi E. Racoviþã în anul 1921
(publicat în 1929), ambele hãrþi publicate fiind de actualitate. Ultima cartare
(a patra se pare) cu un grad de precizie
mai ridicat s-a realizat în noiembrie
2003, paralel fiind executatã o cartare de
detaliu al siturilor paleontologice.

Date preliminare privind
investigarea sitului
paleontologic
Cu ocazia unei ieºiri pe teren organizatã de clubul de speologie Politehnica
din Cluj (în perioada 29 noiembrie - 1
decembrie 2003) în zona carsticã Ic
Ponor, s-a efectuat inspecþia sitului
paleontologic din peºtera Onceasa.
S-a verificat situaþia distrugerilor din
Galeria Principalã, Sala Domului ºi
Galeria Nordicã. Dintre acestea, atenþia
a fost concentratã pe zona inferioarã a
Galeriei Principale ºi Sala Domului,
unde s-a efectuat cartografierea de
detaliu a sitului, pe o suprafaþã totalã de
1903 mp. Suprafaþa studiatã se poate
împãrþi în patru sectoare distincte:
a partea inferioarã a Galeriei Principale (suprafaþa de cca. 700 mp),
puþin afectat de sãpãturi (16 mp),
prezentând mari suprafeþe susceptibile viitoarelor sondaje paleontologice;
b zona prãbuºirilor care delimiteazã
Sala Domului (suprafaþa de cca. 450
mp) foarte puþin afectatã de sãpãturi
(15 mp), însã în mare parte acoperitã
de blocuri de prãbuºire ºi bolovani
încastraþi de mari dimensiuni, care
protejeazã planºeul ºi stratul fosilifer. În mai multe cazuri s-au
observat încercãri de sãpãturi sub
aceste blocuri, prezenþa oaselor
demonstrând faptul cã cel puþin o
parte din aceste prãbuºiri s-au produs
dupã formarea stratului fosilifer.
c zona Nordicã a Sãlii Domului (suprafaþa cca. 250 mp) neafectatã de
sãpãturi, în mare parte susceptibilã
viitoarelor sondaje;
d zona de SV al Sãlii Domului (supra28

faþa cca. 500 mp), sectorul cel mai
afectat de sãpãturi (peste 80 mp)
unde, deºi lipsesc acumulãrile de
blocuri de prãbuºire, cantitatea de
steril acumulat nu permite aprecierea
exactã a suprafeþei de planºeu neatins (minimum 270 mp), la care se
adaugã suprafeþele acoperite ºi
potenþial neafectate de sãpãturi.
Galeria Nordicã se aflã într-o stare
de conservare mult mai bunã, respectiv
sãpãturile au afectat planºeul pe suprafeþe foarte mici, doar o singurã groapã
de cca. 3 mp (adâncime maximã de 1 m)
atrãgând atenþia.
Situaþia obþinutã în zona cercetatã
este prezentatã ºi interpretatã în figurile
14 de mai jos. Se poate remarca faptul,
ca în majoritatea spaþiului cercetat, situl
a rãmas practic nederanjat. Excepþie o
constituie sectorul de SV al Sãlii Domului, unde sãpãturile au afectat suprefeþe
relativ mari ºi teoretic reprezintã o zonã
periclitatã care urgent va trebui pusã sub
protecþie.

Fig. 1 - Situaþia din partea inferioarã a
Galeriei Principale ºi Sala Domului: 1
 suprafaþa sãpãturilor 6% = 120 mp
(adâncimi între 1,2 ºi 0,2 m). Se considerã ca o valoare maximã, sãpãturile
care au afectat ºi în profunzime stratul
fosilifer, fiind observate pe o suprafaþã
mult mai redusã; 2  suprafaþa acoperitã de blocuri ºi bolovani 20% = 384
mp (conservarea naturalã a planºeului
ºi stratului fosilifer); 3  suprafaþa
acoperitã de steril din sãpãturi 9% =
171 mp (nu se poate preciza dacã avem
de-a face cu umplerea unor gropi preexistente, sau acoperirea planºeului
nederanjat); 4  suprafaþa nederanjatã
a planºeului, susceptibilã unor viitoare
sondaje ºi/sau sãpãturi 65% = 1228 mp,
din totalul de 1903 mp cartografiaþi.

Fig. 2  raport relativ dintre suprafeþele
afectate de sãpãturi pe direcþia EV pe
o lungime de 56 m (2 × 28 m) între
partea inferioarã a Galeriei Principale
ºi capãtul Sãlii Domului: 1  suprafaþa
totalã (1903 mp); 2  suprafeþe afectate
de sãpãturi (120 mp); 3  suprafaþa
acoperitã de prãbuºiri (384 mp); 4 
suprafaþa acoperitã de steril (171 mp)

Fig. 3  Raportul dintre suprafeþele
sãpate (seria 2) ºi cele acoperite de
steril (seria 4), relativ la suprafaþa
totalã (seria 1) eliminând suprafeþele cu
prãbuºiri, potenþial conservate (seria 3),
care indicã practic profunzimea sãpãturilor în zona studiatã. Absenþa sterilului
reprezintã spaþii cu sãpãturi superficiale. Prezenþa sterilului în raport tot
mai ridicat, indicã adâncimi sãpate mai
mari, respectiv volume excavate mai
mari. Situaþia cea mai drasticã se
remarcã în zona de SV al Sãlii Domului.
Grosimea depozitelor de umpluturã
este de ordinul metrilor. În Galeria
Nordicã, avem depuneri fosilifere de cel
puþin 4 m grosime (observaþie directã),
iar în zona Sãlii Domului, de cel puþin
1,5 m grosime (observaþie directã), deºi
situaþia pare similarã cu cea din galeria
Nordicã. Grosimea realã este greu de
apreciat, însã morfologia cavernamentului ºi gradul de umplere cu sedimente,
sugereazã o stivã de umpluturi ce pot
depãºi grosimea de 10 m. Aceasta ar
indica un volum de sedimente ce s-ar
apropia de 20.000 mc doar în sectorul
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Onceasa
studiat. Volumul total al umpluturilor
din întregul cavernament (cunoscut) ar
putea depãºi 50.000 mc.

Fig. 4  Raportul relativ dintre suprafaþa neafectatã a sitului (239 mp =
48%), zona de sãpãturi (99 mp = 19%)
ºi zona acoperitã de steril (170 mp =
33%) din sectorul de SV al Sãlii Domului (suprafaþa totalã de 508 mp), cel mai
afectat de sãpãturile amatorilor de
suveniruri. Acesta este zona care trebuie
protejatã cel mai urgent. Dacã nu se
stopeazã sãpãturile din acest sector, este
foarte probabil ca cel mai bogat sit sã
disparã în câþiva ani.
Distribuþia fosilelor indicã concentrarea (nu foarte aparentã) a materialului
fosil în anumite sectoare, deºi acestea
sunt prezente în toate zonele investigate.
În zona de SV al Sãlii Domului, concentraþia materialului fosil frecvent depãºeºte 20% din volumul de sediment.
Calitativ, se pot distinge zone de concentrare, astfel în anumite sãpãturi,
dintr-un volum de mai puþin de 10 mc de
sediment, s-a extras material scheletal
aparþinând la peste 50 de indivizi (mini-

Foto Andrei Posmoºanu
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mum 5 indivizi/mc, calculat pe piese
neurocraniene. Valoarea este minimã,
cea realã probabil fiind dublu, adicã 10
indivizi/mc de sediment. Dacã facem un
calcul pentru o stivã fosiliferã de 2 m
grosime, în sectorul de SV al Sãlii
Domului, ne putem aºtepta la resturi
fosile aparþinând la cel puþin 5000 de
indivizi, adicã 1.000.000 de elemente
scheletale izolate (dintre care în decursul
timpului s-a extras o cantitate de sub 1%
la volumul de sedimente excavate).
Întregul cavernament ar putea adãposti
resturi de fosile aparþinând la mai mult
de 10.000 de indivizi, fosile acumulate
probabil în mii sau zeci de mii de ani.
Cifra nu este surprinzãtoare. Rata de
mortalitate infantilã pentru perioada
ianuarie-ianuarie al primului an de viaþã
era probabil foarte ridicat (50-70%, în
funcþie de numãrul de pui ºi în analogie
cu formele actuale). Dacã anual aici au
murit 10 indivizi (cel puþin jumãtate
pui), atunci în decurs de 1000 de ani
s-au acumulat resturi aparþinând la
10.000 de indivizi. Cifra oricum este
minimã. Foarte probabil, este vorba
despre o acumulare eºalonatã pe mai
multe mii de ani, fapt ce ne-ar indica un
numãr impresionant de schelete, sau
resturi scheletale îngropate în sedimentul de umpluturã al peºterii.
Cel puþin pe baza datelor obþinute
pînã în prezent, acumularea acestor
fosile nu are legãturã cu nici un curs de
apã subteran, ea desfãºurându-se în faza
de fosilizare a peºterii. Drenajul iniþial,
probabil era orientat la început paralel,
apoi la un unghi de 30-45° faþã de ver-

sant pe traseul Galeriei Nordice - capãtul
Sãlii Domului - spre Galeria Colmatatã
(sã nu uitãm cã dinspre direcþia ºi prin
coborârea axului vãii, versantul cît ºi
peºtera au pierdut zeci poate chiar sute
de metri). Schimbarea de unghi s-a
produs la nivelul Sãlii Domului (indus
tectonic), unde procesele de eroziune ºi
transport iar apoi alterarea au început sã
creascã volumul cavernamentului.
Totodatã, sectorul dinspre intrarea actualã ar putea reprezenta un prim drenaj,
care prin evoluþia regresivã a fost pãrãsit de ape în favoarea Galeriei Nordice.
Chiar dacã la un moment dat, intrarea
actualã a fost deschisã prin eroziunea
versantului, în trecut acesta avea dimensiuni mult mai mari, existând o intrare
similarã ºi în zona Galeriei Nordice. Prin
aceste intrãri relativ largi continuate prin
pasaje mai mult sau mai puþin descendente, peºtera a primit un volum mare de
sedimente. Urºii au început probabil sã
inhabiteze peºtera cu mult timp dupã ce
activul a coborât la nivele inferioare.
Faptul cã avem de-a face cu o acumulare
aproape haoticã cu oase dispersate,
uneori fragmentate, fãrã urme de transport sau acumularea preferenþialã a
categoriilor morfo-dimensionale, indicã
în primul rând efectele cãlcãrii în
picioare (trampling - engl.), desfãºurat
de-a lungul generaþiilor. Cu toate acestea
nu este exclusã prezenþa unor schelete în
conexiune anatomicã, în zone sau mici
spaþii ocolite de acest fenomen. În ceea
ce priveºte o posibilã glaciere subteranã
(care eventual putea întrerupe, sau mult
diminua inhabitarea peºterii), observaþiile preliminare nu permit un rãspuns
destul de ferm.
În concluzie, situl reprezintã o valoare inestimabilã, unicã pe plan naþional ºi printre cele mai importante pe plan
european. Viitorul va putea da rãspunsuri la o serie de întrebãri legate de
aceastã peºterã, însã înainte de toate ea
trebuie protejatã. Închiderea cu poartã
este o necesitate ºi trebuie urgentatã,
având în vedere cã vandalizãrile ºi
devastarea sitului au luat o amploare
foarte mare în ultimii ani (ducând chiar
la accentuata scãdere a preþurilor acestor
fosile pe piaþa europeanã, pe cea americanã fiind puternic concuratã de fosilele
provenite din Urali).
Mulþumesc speologilor ºi mai ales
rãbdãtoarelor speoloage de la C.S.
Politehnica Cluj, pentru ajutorul acordat
în cartarea ºi investigarea siturilor din
aceastã peºterã.
n
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Explorãri speologice în zona

Damiº - Runcºor - Pârâul Caprei
Zsolt POLACSEK  Z Oradea, Anubis Budapesta
The Anubisz Speleological Section from Budapest together with
the Z Speleological Group from
Oradea are doing research hand
in hand in the area of the Damiº 
Runcºor - Caprei-valley which is
situated in the south-eastern part
of the Pãdurea Craiului Mountains.
During the work several kilometres cave passages of significant
size were explored.

I

n zona Munþilor Pãdurea Craiului
sunt efectuate de decenii intense
cercetãri speologice, pe parcursul
cãrora adesea s-au obþinut rezultate
demne de menþionat pe plan european ºi
chiar mondial. În segmentul sud-estic al
masivului, mai precis în perimetrul
Damiº - Runcºor - Lazuri în anii 90 nu
au avut loc acþiuni de cercetare semnificative în comparaþie cu activitãþile de
explorare-cadastrare coordonate de cãtre
cluburile CSA ºi CSER Cluj-Napoca,
efectuate în perioada anilor 1970-1980.
Cu începere din anul 1998 Cluburile
de Speologie Z Oradea ºi Anubis
Budapesta pe baza informaþiilor bibliografice existente au demarat activitãþile
de explorare complexã ºi sistematizare a
perimetrului.

Prezentarea geologicogeograficã a regiunii
Perimetrul investigat se prezintã din
punct de vedere geomorfologic extrem
de variat, alternanþa reliefului petrografic specific rocilor carstificabile cu
cel masiv, format pe seama rocilor necarstificabile este specific regiunii.
Constituþia litologicã este dominatã
de rocile triasice, predominant carbonatice, acoperite de o serie de petice de
roci siliciclastice mai recente, în mare
parte îndepãrtate prin procese erozive
(Ianovici et. al 1976).
Regiunea este brãzdatã de cãtre o
serie de vãi majore, cu debite relativ
mari, formate predominant prin epigenezã, care sunt orientate spre direcþia
vest ºi sud-vest. Pârâul Runcºor, cel mai
important curs subaerian din arealul
investigat se subteranizeazã prin ponorul omonim situat în partea de sud a
localitãþii Damiº. Apele reapar dupã un
parcurs de cca 1200 m distanþã aerianã
ºi 120 m diferenþã de nivel în izbucul
Bulbuci (Toplicioara) din bazinul median al Vãii Lazuri (Orãºeanu 1991).

Rezultatele explorãrilor
Activitãþile explorative au fost începute
în anul 1999 sub conducerea lui Andras
Kocsis prin decolmatarea Peºterii cu
Ferigi din Ponorul Runcºor. Explorãrile
au continuat în anii urmãtori, terminusul
atins în urma explorãrii a peste 3,5 km de
galerii fiind reprezentat de un sifon
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Damis-Runcsor-Paraul Caprei
Damiº-Runcºor-Pârâul
profund, situat la cota -110 m, aflat la
cota nivelului piezometric local.
Peºtera cu Ferigi reprezintã în principiu o etapã din subteranizarea Pârâului
Runcºor, cavitatea fiind formatã dintr-o
reþea de galerii fosile, subfosile ºi active,
polietajate, care se racordeazã printr-o
serie de sifoane stagnante la un nivel
inferior permanent inundat.
Pe parcursul anului 2002 în colaborare cu o echipã de scufundãtori
condusã de T. Dianovszky (C.S. Plozer
Istvan Budapesta) a fost efectuatã o
explorare a sifonului terminal, stopatã
din cauza tulburãrii apelor dupã o imersiune de cca. 10 m.
Resurgenþa sistemului este izbucul
Bulbuci (izbucul Toplicioarei) situat la
obârºia Pârâului Caprei, afluent de
dreapta al vãii Lazuri. Izbucul a fost
plonjat de cãtre de cãtre Istvan Szlany
(G.S.S. Transilvania Oradea), înaintarea fiind opritã datoritã curentului de
apã extrem de puternic.
Concomitent cu explorarea P. cu
Ferigi au fost iniþiate ample acþiuni de
prospectare speologicã în perimetrul sistemului hidrocarstic Bulbuci - Runcºor.
De asemenea au fost reexplorate cavitãþile cunoscute din regiune, în numeroase dintre ele fiind efectuate lucrãri de
dezobstrucþie. Rezultate notabile au fost
obþinute în cavitãþile cu rol de prea-plin
pentru Izbucul Bulbuci, prin joncþionarea
P. cu Apã ºi a P. Seci din Pârâul Caprei
(Rusu 1988) cu explorarea unor importante continuãri respectiv în Peºtera cu
Puþ din Pârâul Caprei (Peºtera Craiului)
(Rusu 1988), unde în urma efectuãrii unei
derocãri au fost descoperiþi peste 3,5 km
de galerii.
Sistemul P. Cu Apã - P. Seacã dreneazã apele Ponorului Runcºor via P. cu
Ferigi ºi se dezvoltã în versantul drept al
pârâului Caprei. În opoziþie P. Craiului
reprezintã o altã etapã de captare a
Runcºorului, probabil premergãtoare
drenului mai sus amintit, ºi se dezvoltã
spaþial în versantul stâng al Pârâului
Caprei. Cele 2 cursuri subterane conflueazã undeva în apropierea Izbucului
Bulbuci, în segmentul aval al sistemului,
inundat probabil în totalitate.
Sistemul peºterilor Caprei a fost
prelungit de la lungimea cumulatã a 2
cavitãþi distincte care se apropia de
valoarea de aproximativ 500 m (Rusu
1988) pânã la valoarea de peste 1300 m
dezvoltare. Prelungirea se datoreazã
efectuãrii mai multe joncþiuni între P. cu
SPEOMOND  9-10  2004-2005

Apã ºi P. Seacã ºi descoperirea unor noi
galerii. În sifonul amonte din P. Seacã o
scufundare efectuatã de K. Szalay a
condus la depãºirea segmentului inundat
ºi explorarea unei galerii de cca. 100 m
lungime, ocupatã la bazã de oglinda
unui lac aproape continuu.
Cea mai importantã realizare a activitãþilor de explorare-cercetare efectuate
în zona Damiº  Lazuri o constituie fãrã
îndoialã descoperirea continuãrii în
Peºtera Craiului (P. cu Puþ din Pârâul
Caprei). Pe parcursul anului 2001 mai
multe acþiuni de derocare au fost efectuate în meandrul final al cavitãþii,
încurajate de curentul de aer violent ºi
de zgomotul produs de un curs de apã
îndepãrtat. În data de 23.10.2001 s-a
reuºit traversarea strâmtorii ºi explorarea cu aceeaºi ocazie a unui râu subteran cu debit mare, pe o lungime de
peste 1,5 km. Acþiunile au continuat în
anii urmãtori, inclusiv cu organizarea
unor tabere subterane în scopul facilitãrii lucrãrilor de ridicare topograficã.
În momentul de faþã P. Craiului se
poate considera ca fiind una dintre cele
mai reprezentative cavitãþi din Munþii
Pãdurea Craiului. Deºi dezvoltarea nu
depãºeºte pentru moment valoarea de
3,5 km, amploarea deosebitã a cavernamentului, care include o salã de 300 m
lungime ºi 40 lãþime (volumetric cea
mai mare din masiv); prezenþa unor
nivele superioare continue, extrem de
bogat ºi variat concreþionate, aflate pânã
la peste 80 m deasupra nivelului cursului activ, alãturi de frumuseþea calcarului

negru anisian cu vene albe de calcit,
curat ºi perfect ºlefuit de-a lungul râului
subteran, vor convinge vizitatorii de
veridicitatea acestor afirmaþii.
Perspectivele explorative sunt în
momentul de faþã deosebit de încurajatoare. Eventuala joncþiune dintre cele
3 cavitãþi, alãturi de expectabilele noi
descoperiri, ar duce la formarea unui
sistem carstic de cca. 10 km lungime.
Însã drenajul Runcºor-Bulbuci nu reprezintã decât treimea inferioarã a unui
sistem hidrocarstic mult mai extins, care
suntem convinºi cã pe viitor ne va mai
oferi încã multe surprize plãcute.
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Peºtera

Tãºad
Victor URSU, Tamas BRUNCSAK  Cristal Oradea

C

alcarele tortoniene din apropierea satului Tãºad (20 km sud-est
de Oradea), declarate arie protejatã de categoria 3, conform Dec. 261/
1971 ºi HCJ Nr.1/1995, prezintã o importanþã remarcabilã atât pe plan paleontologic cât ºi pe plan speologic. Fosile
de alge calcaroase, corali, spongieri,
moluºte ºi viermi alcãtuiesc stratificaþia
acestor calcare de la Tãºad. Practic
printre aceste fosile un mic pârâiaº ce
rezultã din pierderile de pe Valea Peºterii
a sãpat de-a lungul anilor Peºtera de la
Tãºad. Evoluþia faunei miocene medii a
zonei a fost cercetatã îndelung de dr.
Marton Venczel, rezultatul cercetãrilor
fiind expus la Muzeul Tãrii Criºurilor la
expoziþia intitulatã Rezervaþia paleontologica de la Tãºad. Evoluþia
faunei miocene medii din zona Þãrii
Criºurilor.
Cu toate cã P. Tãºad este amintitã
încã de A. SCHMIDL (1863, p. 32), ea
nu a fost cartatã ºi cercetatã mai în
detaliu decât de cãtre V. Feºnic (1969 ºi
1970) care o descrie pe o lungime totalã
de 88 m. În 1978, Gh. Drimba ºi N.
Sasu, o recarteazã, pe o lungime de 105
m (L. Vãlenaº ºi Gh. Drimba, 1978, p.
314).
Peºtera Tãºad este situatã în versantul
drept al Vãii Peºterii la o altitudine de cca.
230 m în apropierea punctului fosilifer.
Golul subteran este reprezentat printr-o

galerie unicã cu desfãºurare uºor meandratã, din ce în ce mai îngustã, drenatã de
un curs de apã cu caracter temporar. În
general Peºtera Tãºad este dezvoltatã pe
feþe de strat, care au generat mai multe
tronsoane cu tavan plan-orizontal, prezintã câteva nivele de eroziune, parazitate
de formaþiuni stalagmitice ºi argile
nisipoase, câteva hornuri închise, în care
se adãpostesc liliecii, ºi o podea acoperitã
cu depozite aluvionare. Peºtera este des
vizitatã de localnici ºi de turiºti, fiind uºor
accesibilã pentru oricine. Impactul
acestora asupra faunei subterane nu a fost
încã tratat cu seriozitate de cãtre cunoscãtori. (Dorim astfel sã atragem atenþia
acestora asupra coloniei de lilieci ce
trãieºte în aceastã peºterã.)
Practic aceasta colonie de lilieci a
prezentat începutul explorãrilor subterane în aceastã zonã a membrilor
Cristal, care într-o turã de vizitare
(2002) conduºi de Balint Horvath ºi
Adrian Tonþ, urmãrind zborul liliecilor
din punctual terminus, observã cã
aceºtia în loc sã zboare înspre
ieºirea peºterii zboarã amonte
pe târâºul scund ºi aparent
înfundat. Aceºtia forþeazã târâºul constatând cã acesta continuã, însã nefiind echipaþi cu
costume de neopren se întorc.
Explorãrile sunt reluate în vara
anului 2004 când paralel cu

recartarea peºterii sunt trecute 2 semisifoane care permit accesul în Sala cu
Guano (3×5×2 m). Peºtera continuã
printr-o galerie scundã bogat concreþionatã cu stalactite ce cresc panã la
nivelul apei. Terminusul actual al peºterii este o salã de confluenþã din care
pornesc douã galerii: cea ascendentã
dupã 7 m se terminã într-o diaclazã
impenetrabilã (acesta fiind ºi punctul cel
mai înalt al peºterii +3,3 m). Cea de-a
doua galerie este cea a activului, îngustã,
cu posibilitãþi de continuare. Remarcând
debitul ridicat al apei în teminusul
actual, tragem concluzia cã apele ce
strãbat aceastã peºterã provin ºi din alte
surse diferite de pierderile de pe Valea
Peºterii. Lungimea actualã a peºterii este
de 308 m.
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Peºteri din

SECUIME
István DÉNES  Ursus Spelaeus Baraolt

I

n munþii, aparþinând Þãrii Secuilor,
din zona centralã a Carpaþilor
Orientali au luat naºtere o serie de
peºteri, sisteme carstice de mãrimi diferite în calcare, travertine, sare, conglomerate, gresii sau aglomerate vulcanice.
Peºterile cele mai importante s-au dezvoltat în calcare, pe fracturi ºi diaclaze,
prin activitatea corozivã a apelor de
infiltraþie, iar dupã aceea prin acþiunea
comunã corozivo-erozivã a cursurilor de
apã instalate pe galerii. Dupã ce au
devenit fosile, morfologia peºterilor a
suferit modificãri prin prãbuºiri masive
în zonele de fracturi.
În Catalogul sistematic al peºterilor
din România, editat în 1982, în Secuime
au fost inventariate 215 peºteri ºi avene,
cu o dezvoltare totalã de 12 km de galerii.
Prin Secuime înþeleg partea de SE a
Transilvaniei (judeþele Harghita ºi
Covasna, partea esticã a judeþului Mureº
ºi partea NV a judeþului Braºov). Nu mã
refer, în sensul istoric, la Scaunul
Arieºului, unde, de asemenea gãsim
nenumãrate peºteri ºi avene în partea
esticã a Munþilor Apuseni.
Peºterile prezentate s-au dezvoltat în
depozitele carbonatice (calcare cristaline
ºi dolomite) din seria bucovinicã ºi în calcarele triasice ºi jurasice din seria transilvanã din partea centralã a zonei cristalino-mezozoicã a Carpaþilor Orientali.
Stratele de calcar ºi dolomit în masivele
calcaroase ºi olistolite din munþii Bistriþei,
Giurgeului, Hãºmaºului, Naºcalat ºi
Perºani au o grosime de câteva sute de
metri ºi formeazã un carst cu forme
geomorfologice specifice. Râurile ºi
pârâurile care traverseazã formaþiunile
calcaroase au sãpat chei ºi defilee
spectaculoase cu multe intrãri de peºteri
(Cheile Bicazului, Cheile Bicãjelului,
Cheile Vârghiºului, Defileul Oltului de
la Racoº). Formarea peºterilor a început
la sfârºitul pliocenului (cca. 1,8 milioane ani) ºi a continuat în pleistocen
pânã în zilele noastre.
Pe lângã peºterile formate în calcar
existã o serie de peºteri, grote, abriuri în
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aglomerate vulcanice (Peºterile cu sulf
din muntele Puturosu, Peºtera de la
Cuºmed, Peºteri cu apã mineralã de la
Bodvai), în gresii (Peºtera de la Ojdula,
Peºteri cu vânt de la Oituz) sau în conglomerate (Peºtera Rez de la Cãdiºeni).
În masivele de sare cu un exocarst foarte
dezvoltat ºi interesant de la Praid,
Sovata ºi Corund existã peºteri formate
în sare cu formaþiuni delicate de sare. Pe
tot cuprinsul Secuimii, cunoscute din
lucrãrile geologului Bányai János, existã
o serie de grote, tunele, galerii de mine
de origine artificialã. Inventarierea
acestor obiective va fi o sarcinã a
speologiei specializatã în acest domeniu.

Istoricul cercetãrilor
speologice din Secuime
Cercetarea peºterilor din Transilvania a
început de la sfãrºitul secolului XVIIIlea. Peºtera Mare de la Mereºti ºi Peºtera
Pucioasã de la Turia au fost amintite în
lucrãrile lui Fridvaldszky János, preot
iezuit, profesor, naturist (Mineralogia
Magni Principatus Transilvaniae - Cluj,
1767), Benkõ József, preot reformat din
Aita Medie, istoric, botanist (Imago
specuum Magni Principatus Transilvaniae admirandorum huquscue plurima
ex parte incognitorum - Haarlem,1774),
J.E. von Fichtel, consilier din Sibiu,
mineralog, siderurgist (Beitrag zur
Mineralgeschichte von Siebenbürgen,
Nürnberg, 1780), Benkõ Ferenc preot ºi
profesor la Colegiul din Aiud (Magyar
mineralógia azaz a kövek és értzek
tudománya  Mineralogia maghiarã sau
ºtiinþa pietrelor ºi minereurilor, Cluj,
1786) ºi Johann Kleinkauf (Die Berge
und Höhlen des Burzenlandes und
Szeklerlandes, Sibiu, 1793).
Prima lucrare speologicã ºtiinþificã
despre o peºterã din Secuime a apãrut la
Cluj în anul 1836. Inginerul Comitatului
Odorhei, Fekete István în anul 1835 a
explorat ºi cartat Peºtera Mare de la
Mereºti din Cheile Vârghiºului cu
lungimea de 400 stînjeni (756 m).

John Paget, medic englez, cãlãtor ºi
scriitor, cu ocazia unei cãlãtorii prin
Transilvania, în anul 1836 a vizitat
Peºtera Mare de la Mereºti ºi Peºtera
Pucioasã, pe care le descrie în lucrarea
sa apãrutã la Londra în 1839.
În lucrãrile lui Kõvári László (Erdély
földe ritkaságai  Raritãþi ale pãmântului
Transilvaniei, 1853) ºi a lui Franz Ritter
Hauer (geolog, primul preºedinte al
Societãþii de Speologie Austriacã) ºi
Guido Stache (Geologie Siebenürgens,
1863) au fost enumerate peºterile din
curbura Carpaþilor.
Orbán Balázs, în lucrarea A Székelyföld leírása  Descrierea Þãrii
Secuilor, apãrutã în anul 1868, descrie în
amãnunt Cheile Vârghiºului ºi peºterile
din chei, executã primele fotografii ºi
enumerã 15 peºteri din munþii calcaroºi
ai Secuimii.
Profesorul clujean Hoch Antal în
anul 1876 prezintã primele fosile pleistocene din Peºtera Mare de la Mereºti.
Albert E. Bielz din Sibiu editeazã în
1884 primul inventar al peºterilor din
Transilvania, istoricul cercetãrilor ºi
bibliografia apãrutã pânã atunci. Din
Secuime sunt prezentate Peºtera cu
Gheaþã de la Borsec, Peºtera Mare de la
Mereºti, Peºtera Pucioasã, Peºtera
Hoþilor de la Apaþa ºi Gaura de piatrã de
la Ojdula. În anul 1886 Ilosvay Lajos
executã analiza chimicã ºi fizicã a
gazelor din Peºtera Pucioasã de la Turia.
Péter Kálmán carteazã în anul 1905
Peºtera Hoþilor de la Apaþa ºi tot atunci
niºte turiºti încearcã sã exploreze Avenul
Licaº, coborând cu coarda un om pânã
la adâncimea de -18 m. La începutul
secolului trecut muzeograful braºovean
Podek Ferenc exploreazã peºterile din
Cheile Vârghiºului ºi descrie 20 peºteri
pe care le numeroteazã. Peºterile sunt
trecute pe o hartã a cheilor, pe care apare
ºi traseul presupus al cursului activ al
Vârghiºului, traseu care se terminã la
izbucul Rãsãritul Apei. Rezultatele
cercetãrilor au fost publicate în mai
multe lucrãri în anii 1910 ºi 1914.
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Cu ajutorul lui Podek, Strömpl
Gábor  delegat de cãtre Comitetul
Speologic al Institutului Geologic Regal
Maghiar  a efectuat observaþii ºi cercetãri speologice ºi geomorfologice. Constatã cã peºterile sunt situate pe mai
multe nivele. Aceste nivele de carstificare corespund teraselor pârâului
Vârghiº. Lucrarea sa apare în anul 1913.
Julius Teutsch, fabricant de lichior
din Braºov, fondatorul Muzeului Sãsesc
efectueazã mai multe sãpãturi arheologice în peºterile din Cheile Vârghiºului
între începutul secolului ºi 1935.
Explorarea Peºterii ªugãu de la
Valea Stâmbã a început în anul 1931. Un
grup de turiºti din Gheorgheni a intrat în
galeria activã, de unde au scos la suprafaþã un craniu de Ursus spelaeus. Csiby
Andor într-o lucrare apãrutã în 1938
descrie peºtera ºi istoricul cercetãrilor
speologice.
Profesorul ºi speologul clujean
Balogh Ernõ împreunã cu etnograful
Vámszer Géza din Miercurea Ciuc cu
ajutorul turiºtilor de la E.K.E. încep
explorarea avenelor din munþii Hãºmaº.
Geologul Bányai János din Odorheiul
Secuiesc în lucrarea sa intitulatã A
Székelyföld természeti kincsei és csodás
ritkaságai (Raritãþi ºi comori naturale
din Secuime), apãrutã în 1938, enumerã
peºterile, abriurile, grotele naturale ºi
artificiale cunoscute pânã atunci.
În vara anilor 1937 ºi 1938 se continuã explorarea peºterilor din Cheile
Vârghiºului. Studenþii din Odorhei,
Haáz Ferenc ºi Jodál Károly însãrcinaþi
de cãtre Erdélyi Múzeum Egyesület
(Asociaþia Muzeului Ardelean) încep
explorarea ºi cartarea peºterilor. Rezultatele cercetãrilor au fost publicate în
1941. Au cartat ºi numerotat 40 de
peºteri ºi atrag atenþia asupra valorilor
ºtiinþifice care se ascund în peºterile
explorate.
În anul 1941 este redescoperit Peºtera de la Toºorog, dezvoltat în conglomerate, care este propus pentru amenajare
turisticã fiind în apropierea Cheilor
Bicazului.
Renumitul speolog maghiar Kessler
Hubert ºi paleontologul Mottl Mária în
anii 1941-42 au început cercetãri speologice ºi arheo-paleontologice în peºterile din Cheile Vârghiºului. Kessler
exploreazã pentru prima datã cursul
activ al Vârghiºului de la Rãsãritul Apei
pânã la sifon. Exploreazã ºi carteazã
peºterile mari de la nivelul superior,
descoperã sala terminalã (Turnul) ºi Sala
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Mare din Peºtera Mare de la Mereºti.
Dupã analizarea sedimentelor argiloase
din umplutura sãlilor de la intrare a
arãtat conþinutul mare de fosfaþi, dupã
care a început exploatarea zãcãmintelor
fosfatice din Peºtera Mare. Mottl Mária
executã sondaje în mai multe peºteri din
chei. Din sãpãturi a ieºit la luminã un
bogat material paleontologic pleistocen,
precum ºi unelte paleolitice.
Între anii 1952 ºi 1955, grupul nr. 1
de speologi din cadrul Comitetului
Geologic Român, sub conducerea lui
Valeriu Puºcariu exploreazã peºterile din
Cheile Vârghiºului. Scopul cercetãrilor
este estimarea cantitãþilor ºi calitãþii
depozitelor de guano din Peºtera Mare.
Totodatã încep recartarea amãnunþitã a
peºterii.
Székely Zoltán, director arheolog al
Muzeului Regional din Sfântu Gheorghe
la sfârºitul anilor 50 colecteazã material
arheologic din peºterile cheilor. Speologii amatori de la Avenul Braºov,
conduºi de Walter Gutt în anul 1953
exploreazã Sala Mare ºi elibereazã de
stânci accesul spre galeria secundarã. Ei
au arãtat lui Traian Orghidan galeria
ascendentã prin care se poate urca mai
uºor în Sala Mare.
Traian Orghidan, ca director adjunct
al Institutului de Speologie Emil
Racoviþã, reorganizat în anul 1956 ºi
Margareta Dumitrescu se reîntorc în
Cheile Vârghiºului în ianuarie 1957
pentru a completa observaþiile privind
hibernarea liliecilor din Peºtera Mare.
Cu aceastã ocazie au vãzut mulþimea de
intrãri de peºterã din ambii versanþi al
cheilor, precum ºi locurile de pierdere ºi
reapariþie a cursului Vârghiºului. Poziþia
izolatã a carstului de la Mereºti promitea
din punct de vedere biospeologic o serie
de probleme ºtiinþifice interesante. Aºa
s-a nãscut un program de cercetare
speologicã pe termen lung privind
carstul din zona Cheilor Vârghiºului.
Lucrarea monograficã a speologilor
bucureºteni apare în 1963 în anuarul
Institutului de Speologie ºi prezintã
rezultatele a 40 de peºteri cercetate.
Descrierea a 27 de peºteri ºi cartarea lor
s-au pierdut parþial în cutremurul din
1977. Manuscrisul ºi hãrþile refãcute de
cãtre speologii amatori din Baraolt încã
nu au fost tipãrite.
Anii 50 ºi în celelalte zone carstice
ale Secuimii aduc o serie de noutãþi. În
anul 1958 apare studiul geografic a lui
Szõnyi Béla despre bazinul Borsec, în
care aminteºte de Peºtera cu Gheaþã ºi

Peºtera din Scaunul Rotund, formate în
tufuri calcaroase. În acest an este organizat o expediþie pentru explorarea
Avenului Licaº ºi este atins fundul
avenului la -51 m.
Pentru explorarea Peºterii ªugãu de
la Valea Strâmbã în anul 1961 se înfiinþeazã o grupare de speologi amatori
condus de Buslig Lajos din Gheorgheni.
Dupã lucrãri de dezobstrucþie în anul
1965 speologii reuºesc sã pãtrundã în
galeria superioarã, fosilã, foarte bogat
concreþionatã ºi sã exploreze galeriile
etajate. Peºtera a fost cartatã ºi studiatã
de cãtre Traian Orghidan ºi Margareta
Dumitrescu. A fost colectat un material
biospelogic ºi mineralogic important.
În 1964 este cartat Avenul Licaº de
cãtre un grup de speologi din Budapesta.
Speologii maghiari au ajutat ºi la explorarea Peºterii ªugãu, dupã care au vizitat
câteva peºteri din Cheile Bicazului. În
acest an arheologul orãdean Emõdi
János colecteazã material arheologic de
pe suprafaþa umpluturii din câteva
peºteri din Cheile Vârghiºului. În anul
1969, în organizarea muzeelor din Târgu
Mureº ºi Odorheiul Secuiesc, în colaborare cu Institutul de Arheologie din
Bucureºti, sub conducerea lui Lucian
Roºu încep sãpãturi arheologice sistematice în peºterile Peºtera Mare ºi ªura
Cailor. Din pãcate rezultatele nu au fost
publicate niciodatã.
Cartarea geomorfologicã a cheilor
Vârghiºului a fost executatã de cãtre un
grup de elevi conduºi de profesorul
geolog Kristó András de la Liceul din
Miercurea Ciuc, cu ocazia taberelor de
varã din anii 1970-71.
Munca speologilor de la Institut,
începutã cu multe speranþe ºi abandonatã la începutul anilor 60 a fost preluatã ºi continuatã de membrii Cercului
de Speologie URSUS SPELAEUS,
înfiinþat în anul 1971 din elevi ai Liceului Baraolt. Speologii amatori conduºi
de Dénes István au început prima datã
identificarea celor 67 de peºteri dupã
monografia lui Orghidan, descoperind
între timp multe peºteri neinventariate.
Dupã care au început explorarea ºi cartarea peºterilor nou descoperite. Numãrul peºterilor din Cheile Vârghiºului a
ajuns la ora actualã la 124. Dupã însuºirea tehnicilor de speologie alpinã ºi
procurarea echipamentelor au reuºit sã
ajungã ºi la peºterile intacte, care se
deschid în pereþi de stâncã. Peºterile
explorate au fost marcate cu numãrul de
catalog. Au reuºit sã pãtrundã în reþeaua
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activã a Vâghiºului explorând cca. 1 km
de galerii. A fost explorat sistemul de
galerii active amonte (379 m) situat în
versantul drept ºi sistemul de galerii
active aval (794 m). Din Peºtera Levis,
peºterã descendentã la adîncimea de -56
m a fost interceptatã o parte din cursul
activ (108 m), care dupã un sifon se
continuã în galeriile Peºterii Rãsãritul
Apei (27 m) pânã la izbuc. Cu ocazia
explorãrii Peºterii de la Rãsãritul Apei sa clarificat cã existã douã cursuri de ape
care conflueazã imediat înainte de
apariþia la zi. Cursul care vine dintr-o
direcþie necunoscutã este mai curat ºi
rece. A fost recartatã Peºtera Mare de la
Mereºti, împreunã cu speologii din
Sfântu Gheorghe (C.S. Myotis). Peºtera,
cartatã la o precizie mai mare, are o
dezvoltare de 1.527,50 m, cu patru
intrãri naturale.
Paralel cu cercetarea peºterilor din
chei speologii din Baraolt au explorat în
premierã o zonã carsticã de platou, denumitã zona ªugo-Godra de la Vârghiº
cu fenomene exo- ºi endocarstice interesante ºi variate, demne pentru realizarea
unui traseu ºcoalã. Peºtera cea mai lungã
din aceastã zonã este Peºtera ªugo, cu o
galerie activã, lungã de 328 m.
În 1978 au fost cartate peºterile din
defileul Oltului de la Racoº. Peºterile
mici probabil sunt interesante din punct
de vedere arheologic.
Au fost explorate ºi cartate, în 1985,
peºterile formate în tufuri calcaroase de
la Borsec, cu o dezvoltare totalã de
275 m.
În masivele Giurgeului ºi Hãºmaº
contrar afirmaþiilor unor geografi ºi geomorfologi ca Traian Naum ºi Ion Preda,
care susþineau cã în aceste masive fenomenele endocarstice lipsesc, au fost explorate de cãtre C.S. Ursus Spelaeus Baraolt, Carst - Bacãu, Flacãra ºi
G.E.I.S.- Iaºi ºi Focul Viu - Bucureºti,
87 de peºteri ºi avene, din care 39 au fost
descoperite de speologii din Baraolt.
Miºcarea speologicã care s-a dezvoltat începând cu anul 1970, prin munca ºi
devotamentul speologilor amatori din
Secuime ºi din alte localitãþi a mãrit
numãrul de peºteri ºi avene din acestã
zonã a þãrii, a fost adunatã o cantitate
importantã de date, care au fost predate
Institutului de Speologie Emil Racoviþã
din Bucureºti. Munca de cercetare în
paralel cu activitãþile de protecþie a
carstului nu s-au întrerupt cu ocazia
schimbãrilor de organizaþii. Speologii
amatori s-au reorganizat ºi munca este
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continuatã. În prezent cercetarea speologicã ºi carstologicã în Secuime este
executatã de cãtre speologii din Asociaþia
de Speologie, Turism ºi de Protecþia
Naturii LUMEA PIERDUTÃ Baraolt
din care face parte Cercul de Speologie
URSUS SPELAEUS.
Mare parte dintre peºterile din Secuime sunt de dimensiuni mici, greu de
gãsit ºi nu prezintã fenomene excepþionale. Prezentãm numai peºterile mai
cunoscute ºi mai importante plecând de
la nord spre sud.

carstificare vechi. Primul puþ de -37,50
m începe de la intrare cu diametrul de 8
m ºi are la fund un con de gheaþã ºi
zãpadã în care sunt înglobate buºteni de

Descrierea peºterilor ºi
avenelor
Peºteri de la Borsec
Lângã staþiunea Borsec, din apele
izvoarelor minerale s-a depus un munte
întreg alcãtuit din tufuri calcaroase,
denumit Scaunul Rotund (Kerekszék).
În acest masiv de travertin, situat la est
de staþiune se dezvoltã douã peºteri.
Prima este cunoscuta Peºterã cu Gheaþã
(1122/2), lungã de 40 m, al doilea
Peºtera din Scaunul Rotund (1122/6).
Peºtera cu o dezvoltare totalã de 235 m
începe cu un puþ de -5 m ºi s-a format pe
diaclaze ºi fracturi tectonice. În galeriile
ºi sãlile de prãbuºire pe alocuri apar
stalactite, depuneri de montmilch ºi
coralite bine dezvoltate. Peºtera este cea
mai lungã cavitate formatã în tuf calcaros din România.
Avenul Licaº
Avenul Licaº (1142/2) se deschide pe
vârful Muntelui Licaº (Cu Gaurã) la
altitudinea de 1675 m. Considerat de
localnici ca un puþ fãrã fund sau coº
vulcanic, legendarul aven s-a format în
calcare dolomitice într-un ciclu de
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dintr-o salã (28/26 m) a fost foarte bogat
concreþionatã. Aceastã perlã a carstului
din Carpaþii Orientali a fost distrusã în
mod barbar. Speleotemele variate ºi
imaculate cu puþin timp dupã descoperire au fost rupte, afumate de fumul
motorinei aprinsã în gururi. Coloanele
masive au fost doborâte cu topoare.
Depozitele sedimentare bogate în fosile
de Ursus spelaeus au fost devastate.
Peºtera Munticelu a fost declaratã
rezervaþie speologicã ºi închisã cu
poartã ºi totuºi a ajuns într-o stare
avansatã de degradare. În zadar avem
legi, porþi dacã ne purtãm ca niºte
barbari strãini în propria noastrã þarã.

brazi. La sfârºitul verii pe lângã pereþi se
topesc puþuri în gheaþã prin care se poate
ajunge la fundul avenului, care se
prezintã ca o galerie puternic descendentã, cu blocuri ºi cu scurgeri parietale.
La adâncimea de -51 m avenul se închide. Curenþii de aer nu se simt ºi nu
prea existã loc pentru dezobstrucþii. Cu
ocazia parcurgerii avenului existã
pericolul cãderilor de pietre. La nivelul
blocului de gheaþã temperatura este în
jur de 0°C, deci în cazul unui accident
hipotermia este un pericol real. La
Avenul Licaº se poate ajunge de la pasul
Pângãraþi sau de la staþiunea Lacul Roºu,
pe potecile ºi drumurile marcate turistic.
Avenele tectonice din Muntele
Vithoº (Vithavaº)
De la pasul Pângãraþi, pornind pe dru-
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mul forestier (cu marcaj turistic) se
poate ajunge la poalele Muntelui Vithoº,
situat pe deasupra vãii Putnei. Pe versantul estic al acestui munte de calcar se
deschid trei intrãri de avene tectonice,
gravitaþionale (1140/1, 2, 3). Avenele au
urmãtoarele adâncimi explorate: Avenul
1140/1 - 43,00 m, Avenul 1140/2 - 18,00
m, Avenul 1140/3 - 32,50 m. Se pot
parcurge destul de uºor, necesitând doar
scãriþe sau o coardã de 20 m. Pe pereþi
existã scurgeri parietale frumoase.
Intrãrile sunt greu de gãsit, trebuie sã ne
ghidãm dupã morfologie (creste stâncoase). În caz de eºec ne rãsplãteºte
panorama spre masivul Ceahlãului ºi
imaginea florilor de colþ miºcate de
vântul de munte.
Peºteri din Cheile Bicazului
În pereþii de calcar tithonic al Cheilor
Bicazului ºi pe vãile Cupaº, Lapoº,
Bardos ºi ªugãu sunt inventariate 58
peºteri ºi avene. Majoritatea lor sunt de
dimensiuni reduse ºi se deschid în locuri
greu accesibile. Cele mai importante
peºteri se gãsesc vizavi de izbucul
Maria, în pereþii Poliþele Bardosului
(Peºtera cu cascadã - 1145/5, 69,0 m;
Peºtera Flacãra  1145/3, 242,0 m;
Peºtera Gura Bardosului  1145/4, 141,0
m). Peºtera cea mai importantã a cheilor
este Peºtera Munticelu (1146/1), descoperitã în anul 1973. Peºtera compusã

Peºteri ºi avene din masivul Hãºmaº
Spre sud de Cheile Bicazului pânã la
muntele Naºcalat se întinde carstul
Hãºmaºului. În urma activitãþii corozive
ºi erozive a apelor provenite din precipitaþiile bogate gãsim în zonã variate
forme exo- ºi endocarstice. În fostul
bazin carstic al Poienii Albe existã mai
multe ponoare ºi ºiruri de doline. În
muntele Telecul Mare se deschid câteva
avene mai mari. Pe Valea Seacã întâlnim
o serie de marmite aºezate una peste alta
legate de canale înguste.
Geomorfologii considerau Hãºmaºul
ca un carst lipsit de peºteri ºi avene.
Cercetãrile reluate în 1977 au identificat
27 de peºteri ºi avene. Imensa zonã
carsticã a Hãºmaºului în momentul de
faþã nu este cercetatã de speologi.
Versanþii stâncoºi sau acoperiþi cu pãduri
de brazi probabil mai ascund ºi alte
fenomene carstice interesante. În continuare prezint câteva peºteri ºi avene,
care nu sunt uºor de gãsit, dar putem
cere îndrumare de la ciobanii din Poiana
Albã.
Peºtera Laptelui de Piatrã (1151/5)
Intrarea peºterii se deschide în versantul,
spre valea Bicãjelului, a Muntelui
Hãºmaºul Negru (1773 m) la altitudinea
de 1240 m. Gura scundã (0,50/4 m) a
peºterii se aflã la baza unui perete de
stâncã ºi ne conduce într-o galerie unicã,
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uºor de parcurs, lungã de 87 m. La
capãtul galeriei se aflã un bazin cu apã
rece (4,5°C). Dupã acest obstacol probabil peºtera continuã. În galerie observãm
câteva coloane acoperite cu montmilch
care este exploatat de cãtre localnici ºi
folosit la albirea cojoacelor.
Avenul Hãºmaºul Negru (1151/4)
Se deschide pe creasta Hãºmaºului
Negru, care coboarã spre cãtunul Trei
Fântâni, la altitudinea de 1250 m. Primul
puþ (-10 m) este plin cu zãpadã iar al
doilea are o adâncime de -21 m. Pe
pereþii puþului putem admira o scurgere
parietalã frumoasã. Legãtura dintre
puþuri este inaccesibilã.
Avenul din Telecul Mare (1152/3)
Avenul, cu o intrare de dimensiuni 4/2 m
se aflã în pãdure de brazi, la nord de
vârful Telecul Mare, la altitudinea de
1650 m. Prin intrare coborâm în puþul de
-20 m. Baza înclinatã a puþului este
acoperitã cu blocuri de calcar ºi trunchiuri de brazi aruncate jos. O galerie
uºor descendentã coboarã la al doilea
puþ de -9 m. De la baza puþului în mai
multe trepte ajungem la adâncimea
finalã (-40 m).
Peºtera Hoþilor din Tarcãu (1155/1)
Peºtera-aven, de origine tectonicã se
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deschide în versantul vestic al vârfului
Sãcãdat (1341 m), spre valea Naºcalat,
la altitudinea de 1200 m. Prin intrarea,
înaltã de 4 m ºi latã de 1,50 m intrãm în
cavitatea descendentã, formatã între
blocurile prãbuºite. La -20 m ne aflãm la
buza unei crãpãturi largã de 2 m. Se
coboarã în rapel pînã jos, de unde
ajungem la adâncimea finalã de -50 m.
Pereþii diaclazei largi sunt împodobiþi cu
scurgeri parietale.
Peºtera ªugãu (1126/1)
Peºtera ªugãu se aflã la 5 km de gara
Voºlobeni (jud. Harghita), în valea
pârâului Peºterii, tributarã pârâului
Heveder, la baza vesticã a Muntelui
Piatra ªipoº (1566 m), la altitudinea de
1064 m. Complexul endocarstic se
compune din patru nivele de galerii, cu
o dezvoltare totalã de 1021 m iar denivelarea este de -60 m. Din Galeria
Principalã bogat concreþionatã, desco-

peritã în anul 1966, se poate coborî la
Nivelul doi uscat, de aici coborâm în
Galeria de legãturã, care ne conduce la
puþul de legãturã cu activul peºterii.
Galeria Principalã este amenajatã pentru
vizitatori (120 m). În Sala Mare ºi în
Galeria cu Cristale pe pereþi se pot
observa cristalele de aragonit ºi helictite.
Speleotemele, morfologia galeriilor,
mineralele, resturile fosilifere ºi depozitele sedimentare prezintã interes
ºtiinþific. Peºtera a fost declaratã rezervaþie speologicã, iar la suprafaþã s-a
constituit o rezervaþie naturalã de 17
hectare. Vizitarea completã a sistemului
este recomandatã numai pentru speologi
antrenaþi ºi cu gabarit redus. Din pãcate
în ultimele decenii aceastã peºterã
importantã, formatã în calcare cristaline
dolomitice, contrar statutului de rezervaþie a fost distrusã de vizitatori din
cauza administrãrii neprofesioniste de
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Peºteri
cãtre o persoanã incompetentã, toleratã
de organele locale ºi judeþene.
Cheile Vârghiºului
Fenomenele exo- ºi endocarstice din
carstul Cheilor Vârghiºului au fost
prezentate într-un articol apãrut în
numãrul 7-8 al Speomond-ului.
Carstul Godra
La NV de localitatea Vârghiº (jud.
Covasna), spre vest de valea Vârghiºului
se întinde pe o suprafaþã de cca. 500
hectare zona carsticã Godra. Gãsim aici
toatã suita fenomenelor exo- ºi endocarstice (peºteri fosile ºi active, avene,
ponoare, izvoare carstice, doline, ºiruri
de doline, uvale, lapiezuri, captare
carsticã). Zona a fost declaratã rezervaþie naturalã pentru protecþia carstului.
Obiectivele mai importante sunt urmãtoarele: Peºtera ªugo  1200/71, 328,0
m; Peºtera Gaura lui Bunko  1200/70,
65,0 m; Peºtera Gaura Bursucului 
1200/72, 41,0 m; Avenul Sarmani 
1200/112, -26,0 m; Avenul Godra 
1200/113, -18,0 m.
Peºtera ªugo (1200/71)
Intrarea orientatã spre SE se deschide în
valea pârâului Lencses, afluent al pârâului ªugo. Galeria unicã, meandratã, cu
lungime de 328 m, prezintã interesante
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forme morfologice de coroziune ºi
eroziune. Este destul de sãracã în formaþiuni. În tavan se deschid o serie de
hornuri. Galeria activã se poate parcurge
numai în neopren sau în combinezon
impermeabil din cauza nãmolului.
Explorarea peºterii a fost abandonatã
temporar din cauza depozitelor de nisip
ºi pietriº dintr-un loc îngust.
Peºteri din defileul Oltului de la Racoº
În defileul larg al Oltului între Augustin
ºi Racoºul de Jos, lung de 10 km ºi sãpat
în parte în calcare mezozoice, au fost
cercetate câteva peºteri de dimensiuni
reduse. Pe versantul drept se aflã avenul
gravitaþional din Faþa Tepeului (1201/1,
-19,0 m). Pe versantul stâng în masivele
calcaroase Tipia Ormeniºului se deschid
peºterile 1201/5 (14,50 m) ºi 1204/6
(10,50 m), iar în Stânca Soimilor se aflã
mica peºterã 1201/4 (11,50 m). Peºterile
probabil prezintã interes arheologic, dar
nu au fost cercetate încã. Singura peºterã
mai lungã din acest bazin hidrologic este
Peºtera Hoþilor de la Apaþa.
Peºtera Hoþilor de la Apaþa (12001/3)
Intrarea peºterii se deschide în valea
pârâului Tepeu, renumit prin aflorimentul de calcare argiloase roºii, de
vârstã jurasicã, foarte bogate în amoniþi.

Un afluent al pârâului se formeazã din
apele izvorului alimentat de cursul din
galeria peºterii. Galeria unicã cu direcþia
N-S are o lungime de 401 m. Secþiunile
transversale dominante sunt înguste ºi
înalte. La orice pas se pot studia formele
de coroziune ºi eroziune variate. Concreþiunile în parte au fost deteriorate.
Formaþiunea cea mai importantã este
Piatra Altarului, o scurgere parietalã cu
draperii înalte de 5 m. Se poate parcurge
în echipament individual, dar necesitã o
condiþie fizicã bunã.
Pentru completarea informaþiilor
privind peºterile din Secuime folosiþi
Catalogul sistematic al peºterilor din
România.
n
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Morfologia Peºterii din

Pârâul Fâºtii
Dorin LAZÃR  CRISTAL Oradea
The article presents a 572 m long
cave. 467 m were discovered and
surveyed after diving 5 m long
sump.

SPEOMOND  9-10  2004-2005

I

n zona central-nordicã a Munþilor
Pãdurea Craiului între Platoul
Zgleamãnu la nord vest ºi largul
interfluviu dintre Valea Poienii ºi Valea
Miniºului în sud, se aflã o zonã carsticã
mai puþin cunoscutã. Este vorba despre
zona izvoarelor Vãii Miniºului (Pârâul
Fâºtii).
Peºtera din Pârâul Fâºtii (3708/21)
se aflã în raza satului Fâºca aparþinãtor
din punct de vedere administrativ comunei Vârciorog. Cursul subteran al cavitãþii furnizeazã o parte însemnatã a
debitului Vãii Miniºului, afluent de
dreapta al Vãii Poienii (bazinul Topa
Râu).
Primele date publicate referitor la
Peºtera din Pârâul Fâºtii aparþin lui Liviu
Vãlenaº (1980-1981) care publicã o harta
pentru 77 m galerii. În iunie 1984 Gabor
Halasi de la G.S.S. Transilvania, secþie
a clubului de speologie Cristal Oradea
depãºeºte sifonul  pânã atunci  terminal
al peºterii ºi exploreazã cca. 400 m de
galerii. La 21 octombrie 1984 Gabor
Halasi ºi Peter Dobrai trec din nou sifonul
(Halasi 1984) care are 5 m lungime ºi 1,5
m adâncime, ocazie cu care sunt cartaþi
467 m de galerii. Cavitatea ajunge la o
dezvoltare de 572 m.
Din punct de vedere litologic (Bordea
et. al 1985) cursul inferior al vãii
Miniºului se dezvoltã în stratele de

Ecleja (Apþian) formate din marne,
marnocalcare, microgresii calcaroase
etc. (slab carstificabile) în opoziþie cu
cel superior, care evolueazã în calcare
inferioare cu pahiodonte, neocomianaptian inferioare, ambii termeni aparþinând Unitãþii de Bihor. Tectonic zona
aparþine compartimentului Vârciorog
cel mai coborât din Munþii Pãdurea
Craiului. În evoluþia carstului din perimetru o implicaþie majorã deþine falia
verticalã Cornet - Fâºca - Subpiatrã orientatã SE-NV, alãturi de fracturile de
sprijin ale acesteia.
Hidrogeologia regiunii este caracterizatã printr-un drenaj carstic profund
aparþinãtor sistemului Peºterii Aºtileu
(Damm 1998) ºi a mai multor organisme
de drenaj minore, de versant, cu descãrcare condiþionatã de nivelul de baza
local.
Intrarea peºterii, aflatã la 440 m
altitudine absolutã ºi 4 m altitudine
relativã are dimensiuni modeste (3/2 m)
ºi continuã cu o sãliþã având baza ocupatã integral de oglinda unui lac cu
adâncimea maximã de un metru. Prezenþa lacului se datoreazã barajului de
beton construit la intrare în scopul
captãrii cursului subteran pentru acþionarea unui generator de energie electricã. În continuare se parcurge o galerie
joasã care ne obligã la un târâº prin apã
pânã în zona sifonului. Se întâlnesc
numeroase plaje de nisip ºi pietriº, iar pe
pereþi se poate observa nivelul la care
pot ajunge apele. Sectorul antesifon
prezintã douã hornuri: primul aflat în
zona intrãrii se dezvoltã în direcþia unei
intrãri situate la un nivel superior; iar cel
de-al doilea, format prin coroziune
remontantã, atinge cota +7 în zona
sifonului 1.
Sectorul post-sifon prezintã o morfologie diferitã. Cursul subteran cu un
debit de cca. 5 l/s parcurge o galerie
unicã, meandratã, relativ îngustã, dar cu
înãlþimi medii de 2-4 m, care atinge pe
alocuri 7 m. Este remarcabilã prezenþa
unei sãli cu prãbuºiri la 80 m amonte de
sifonul 1, formatã într-o zonã cu rezistenþã litologicã scãzutã.
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Pestera din Pârâul
Peºtera
Paraul Fastii
Fâºtii
Activul primeºte doi afluenþi, ambii
pe partea stângã. Activul principal, care
parcurge longitudinal cavitatea ºi asigurã cea mai mare parte din debitul
sursei, provine aidoma afluenþilor,
exclusiv din infiltraþii ºi eventual condensare endocarsticã. Diferenþa de nivel
dintre intrare ºi terminus este de doar
9 m, de unde rezultã o pantã minimã.
Peºtera conþine numeroase acumulãri de
apã, unele depãºind volumul de 1020 mc.
Peºtera din Pârâul Fâºtii s-a format
prin instaurarea unui dren al apelor de
infiltraþie din sectorul sudic al Platoului
Zgleamãnu, de-a lungul unei fracturi de
sprijin al faliei Cornet - Fâºca - Subpiatrã.
Peºtera formatã în regim înecat, a evoluat
ulterior în regim de curgere cu nivel liber
datoritã adâncirii nivelului de bazã local.
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C.R.I.M.
Animaþia  mai mult decât o nouã meserie
Centrul de Iniþiativã pentru Mediu 
CRIM* îþi oferã ocazia sã devii specialist în activitãþi cu copiii în centre de vacanþã. Alãturi de partenerul sãu tradiþional, Federaþia Naþionalã Leo Lagrange
din Franþa, CRIM îþi oferã un program de
instruire într-o meserie ce îþi permite sã fi
plãtit pentru a face ce îþi place þie cel mai
mult  sã mergi pe munte ºi sã te joci cu
copiii.
Dacã ai peste 18 ani, îþi plac muntele,
aventura ºi copiii ºi vrei sã faci parte
dintr-o echipã dinamicã, înscrie-te în
programul de instruire oferit de Centrul
de Iniþiativã pentru Mediu din Cluj.

O joacã de copii pentru
oameni mari

Meseria de animator îþi cere rãbdare,
bunã-dispoziþie, disponibilitate, atenþie
ºi o mare responsabilitate faþã de cei din
jurul tãu. Eºti copil ºi adult în acelaºi
timp, te joci ºi veghezi la siguranþa
grupului de care rãspunzi în fiecare
moment. Te trezeºti primul ºi uneori nu
apuci sã îþi bei toatã cafeaua pentru cã
cel mai mic din grupa ta vrea la baie ºi
pe când te întorci s-au trezit ºi ceilalþi ºi
programul zilei începe. ªi seara, dupã ce
ºi cel mai rezistent coechipier al tãu a
adormit ºi e bine învelit, tu te întâlneºti
cu ceilalþi animatori ca sã faceþi evaluarea zilei ce a trecut ºi sã pregãtiþi activitãþile pentru mâine.
Nu credeam cã o sã mã plãteascã
cineva vreodatã ca sã stau o sãptãmânã
la munte ºi sã mã joc cu copii. Nu e
întotdeauna uºor dar e cu siguranþã
distractiv ºi colegii te ajutã aºa cum ºi
tu îi ajuþi pe ei când au nevoie. Sã
lucrezi cu copiii, sã le vezi zâmbetul
mulþumit atunci când au ajuns în vârf
sau când ies la luminã dupã o turã în
Coibã e o mulþumire pe care puþine
meserii þi-o pot da spune Ioana Meleg,
animator stagiar.

O pregãtire temeinicã

Cursul de animatori este compus din 3
module ce pot fi urmate pe parcursul a
doi ani ºi jumãtate. Primul, modulul de

formare generalã presupune formarea
teoreticã a stagiarilor prin predarea de
noþiuni de psihologia copilului, pedagogia lucrului cu copii ºi tineri, norme
de securitate ºi siguranþa pentru diferitele activitãþi, jocuri, proceduri de
lucru în cadrul centrelor de vacanþã.
Acest modul dureazã 10 zile ºi este
organizat în fiecare primãvarã. În perioada urmãtoare absolvirii acestui
modul stagiarii pot alege una dintre
taberele organizate de CRIM pentru a
urma modulul practic. Acesta se realizeazã prin participarea în cel puþin 14
zile de tabãrã sub supravegherea ºi
îndrumarea unui director atestat. Dupã
confirmarea modulului practic stagiarul
poate participa la modulul de perfecþionare/calificare organizat în fiecare toamnã. Modulul de perfecþionare
presupune completarea pãrþilor unde
stagiarul scârþâie, reluarea pãrþilor
teoretice predate iniþial ºi rediscutarea
lor în funcþie de experienþa stagiului
practic. În cadrul modulului de calificare, animatorul stagiar se specializeazã în diferite activitãþi care se desfãºoarã în centrele de vacanþã. Aceste
activitãþi pot fi de naturã artisticã
(pictura, sculpturã, modelaj etc.), de
expresie (marionete, teatru etc.) sau în
activitãþi cu grad de risc (escalada, speologie, mountainbike, tir cu arcul etc.).

Roadele muncii de 5 ani

Membri Centrului de Iniþiativã pentru
Mediu colaboreazã de peste 5 ani cu
Federaþia Naþionalã Leo Lagrange din
Franþa pentru adaptarea sistemului de
centre de vacanþã în România. O parte
esenþialã a acestui sistem sunt echipele
de animatori care trebuie sã înlocuiascã
profesorii însoþitori care mergeau pânã
acum cu copiii în tabere. Animatorul
este un profesionist al taberelor. El
este instruit pe parcursul a trei module
pentru a putea rãspunde nevoilor copiilor ºi tinerilor aflaþi în tabere. Animatorul îºi asumã întreaga responsabilitate
a grupei sale pe toatã durata taberei. Este
în acelaºi timp prietenul ºi îndrumãtorul

copiilor, fiind membru al echipei pe care
o conduce.
Sistemul francez prevede norme
stricte de securitate ºi siguranþã ºi
suntem mândri sã spunem cã nici unul
dintre cei peste 500 de copii ºi tineri care
au participat la taberele organizate de
noi de peste 5 ani nu a avut nici un
accident, deºi unele dintre activitãþile
propuse de noi sunt considerate cu risc.
Escalada, speologia sunt considerate
riscante dar faptul cã folosim doar
echipamente certificate, animatori ºi
monitori special instruiþi ne permite sã
derulãm aceste activitãþi în deplinã
siguranþã.
În România doar o micã parte a
sejururilor cu copii se pot mândri cu un
sistem structurat în termenul modern ºi
european al cuvântului. Structura sejururilor moderne se bazeazã pe trei nivele
de responsabilitãþi: cel al asociaþiei prin
proiectul educativ, cel al structurii de organizare prin proiectul pedagogic ºi cel al
echipei de animaþie prin proiectul de
animaþie. Formarea animatorilor este
rezervatã asociaþiilor acreditate în acest
sens, cum este ºi CRIM, calificãrile însã
sunt fãcute de structuri specializate
cum ar fi: speologie  Federaþia Românã
de Speologie, tir cu arcul  Federaþia
Românã de tir cu arcul etc.
De câþiva ani  respectiv de vreo 3 
CRIM încearcã sã impunã pe piaþã un
cadru legislativ general, privind formarea animatorilor ºi activitãþile educative
din centrele de vacanþã. Demersurile
noastre au ajuns în sfârºit la Parlament,
la Camera Deputaþilor de unde, sperãm
cã va fi o dezbatere publicã privind
propunerea noastrã. Dacã propunerea
legislativã iese aºa cum am gândit-o noi,
urmeazã ca federaþiile de specialitate sã
elaboreze programe de instruire ºi
formare ºi norme pentru activitãþile din
centrele de vacanþã.
Toate demersurile noastre sunt doar
un mic pas pentru a putea oferi copiilor
vacanþe cât mai atractive, educative ºi
sigure.

Cãlin VODÃ

* Organizaþie înfiinþatã în martie 2004 prin hotãrârea Adunãrii Generale a Federaþiei Române de Speologie
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CRIM

AFRICA  viaþa aºa cum e ea, altfel
Am plecat în Africa la invitaþia Federaþiei
Naþionale Leo-Lagrange, parteneri ai
Centrului de Iniþiativã pentru Mediu din
Cluj (CRIM), în cadrul cãruia muncim.
Ioana era deja înscrisã când eu am primit
acceptul de a participa deºi depãºeam
limita de vârstã anunþatã iniþial ºi am fost
foarte bucuroasã pentru aceastã posibilitate. Din cinci locuri alocate iniþial
pentru CRIM, Leo Lagrange a confirmat
în cele din urmã douã ºi am plecat în
marea aventurã. O plecare în Africa ridicã
desigur mari semne de întrebare: temperatura? apa? mâncarea? bolile? securitatea personalã? Orice ai citi despre
Africa nu îþi poate da imaginea realitãþii.
E ca ºi cum ai citi Speomond fãrã sã fi
cãlcat vreodatã dincolo de un portal. ªi
viaþa de fiecare zi, plictisitorul cotidian e
lipsit de pericole? ªi dacã un nebun te
calcã cu maºina pe trecerea de pietoni, ce
folos cã nu ai fost în Africa ? Semne de
întrebare am avut ºi noi, dar mai mult
decât atât am avut curiozitatea de a
descoperi o lume nouã, de a cunoaºte
oameni noi, de a ieºi din cercul vicios al
cotidianului. ªi acum pot spune: Africa a
fost experienþa vieþii mele ºi m-aº întoarce acolo mâine dacã o altã oportunitate de
felul acesta s-ar ivi.

Timpul cu o trecere mai lentã

Am plecat din România spre Africa sã
ajutãm la construcþia de case pentru
localnici. Aºa credeam joi, 7 iulie, când
am pornit cu maºina din Cluj. De la
prieteni, pãrinþi ºi pânã la vameºi ne-au
întrebaþi toþi dar ce sã faceþi acolo?.
Nu le puteam explica de ce curiozitatea
este mai puternicã decât temerile, ºtiam
un singur lucru  o posibilitate de felul
acesta nu se rateazã. Duminicã 10 iulie,
la întâlnirea cu ceilalþi 10 europeni nonfrancezi ce participau la aceeaºi acþiune
în baza protocoalelor pe care ºi organizaþiile lor le aveau cu Leo Lagrange, am
ales sã participãm într-un ºantier de
recuperare a pãmântului deºertificat în
satul Torodi, la 60 de kilometri de
Niamey, capitala statului Niger. Se
definea în felul acesta o motivaþie a prezenþei noastre acolo, urma sã participãm
la unul din cele 10 ºantiere organizate în
jurul capitalei. Am primit informaþii
succinte despre felul în care sunt organizate ºantierele, diferenþele culturale, la
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ce sã ne aºteptãm ºi ce sã evitãm pe
timpul ºederii noastre în Niger.
Prima experienþã africanã a fost
întârzierea de peste 8 ore cu care a plecat
avionul nostru, dar am înþeles-o abia mai
târziu, când ni s-a confirmat cã timpul
are acolo o altã trecere, mai lentã. ªocul
termic a fost, poate, cel mai violent. Am
coborât din avion pentru o escalã în
Ouagadougou, capitala statului Burkina
Fasso ºi primul contact cu aerul ne-a
ridicat prima mare întrebare: vom rezista
trei sãptãmâni într-o atmosferã ca de
serã, sau saunã ? Douã zile mai târziu
uitasem pânã ºi întrebarea

Fo-fo, ça va? Et la santé?
Fo-fo, iþi merge bine? ªi
sãnãtatea?

La locul ºantierului nostru ne-am regãsit
douã românce, o slovacã, o franþuzoaicã, doi beninezi, însoþiþi de un nigerian
ºi un congolez responsabili de grup ºi un
togolez, responsabil din partea Federaþiei Naþionale Leo Lagrange. Doisprezece torodieni ne-au întâmpinat ºi au
rãmas cu noi pe toatã perioada ºederii
noastre în Niger. Ne-am prezentat
primarului (era pentru prima datã când
comuna avea un primar, ales în urmã cu
5 luni), ºefului de canton (ºeful tradiþional al comunei), ºi ºefului postului
administrativ (un fel de prefect, reprezentantul guvernului în teritoriu). Nimic
nu semãna nici mãcar cu peisajul rural
cel mai sãrac pe care l-am putut vedea
pânã atunci, ºi ne întrebam fiecare în
gând ºi toþi, cu voce tare ce cãutãm
aici?, chiar aºa, ce cãutãm aici?
Tinerii nigerieni ni se prezintã ºi
curiozitatea, ospitalitatea ºi deschiderea
lor ne mutã gândul de la întrebarea cum
ºi unde vom dormi la întrebãri de felul
voi cum dormiþi, ºi cum aratã o bucãtãrie, o baie?. Eram printre norocoºi,
satul în care eram era legat de capitalã
printr-un drum asfaltat, avea dispensar,
maternitate ºi poºtã. În schimb nu existã
telefon ºi nici reþelele de telefonie mobilã existente nu acoperã zona. Ne instalãm în douã case la marginea satului,
construite de europenii ce lucraserã la
asfaltarea drumului ºi oferind deci parte
din confortul de care simþeam cã avem
nevoie (toaletã ºi duº în casã!) dar nu ºi
bucãtãrie. Din primul moment al pre-

zenþei în Torodi am fost înconjuraþi mai
îndeaproape sau mai de departe (de cele
mai multe ori de foarte de aproape) de
localnici. Copiii stau lipiþi de tine, toatã
lumea te salutã, vrea sã te cunoascã ºi sã
afle ceva despre tine. Fo-fo (salut  în
limba dyerna), îþi merge bine? ªi cu
oboseala cum stai? Suporþi cãldura? ºi
pe zi ce trece se adaugã alte întrebãri,
legate de munca noastrã, de ºederea
acolo, ºi chiar de familiile de acasã. ªi
toþi oamenii ãºtia care te întreabã chiar
îþi ascultã rãspunsul ºi îþi dai seama cu
uimirea naivã a europeanului ce e mereu
prea grãbit, cã rãspunsul tãu e ascultat cu
mare atenþie ºi toate informaþiile sunt
reþinute ºi chiar transmise mai departe.
Cine are nevoie de telefon când sunt atâþia copii oricând gata ºi bucuroºi sã
alerge dintr-un capãt în altul al satului ca
sã spunã ºi pãrinþilor, ºi bunicilor, ºi
vecinilor cã fata aceea albã vine dintr-o
þarã numitã România, are un frate ºi
vorbeºte despre munþi de peste 2000 m,
acoperiþi în întregime cu verdeaþã!

Tam-tam ºi rocknroll

Munca pe ºantier nu e uºoarã, nici foarte
grea. Sãpãm ºanþuri semicirculare care
sã þinã apa ºi plantãm copãcei. Patru ore
pe zi, dimineaþa, înainte ca soarele sã
devinã insuportabil de fierbinte. Mesele
de amiazã ºi de searã se succed fãrã mari
diferenþe, orez sau cuº-cuº fiert, sos de
ceapã ºi carne bine prãjitã. ªi pe când sã
ne plângem de prea mica diversitate a
meniului nostru înþelegem cã suntem
printre norocoºi, cã nu foarte mulþi
nigerieni îºi permit sã mãnânce ca noi în
fiecare zi. Dupã ce încã din prima searã
ne-am împletit pãrul în stil african, în
prima zi de piaþã ne-am cumpãrat ºi
þesãturi ºi croitorul din sat ne-a cusut
pagne (o fustã învârtitã pe lângã corp
ºi o cãmaºã). Am învãþat sã dansãm pe
ritm de tam-tam ºi i-am învãþat la rândul
nostru rocknroll, am mâncat dimineaþa
tradiþionala fierturã de mil ºi le-am fãcut
o ciorbã  prietenii noºtri nu îºi puteau
imagina sã bea cu lingura vreun fel de
mâncare! Douã sãptãmâni au trecut prea
repede ºi a trebuit sã predãm ºantierul pe
care plantaserãm 211 arbori, sã strângem tabãra ºi sã plecãm cu toþii în
capitalã, unde urma sã mai petrecem
împreunã încã o sãptãmânã pentru a
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mit cã ai cumpãrat pe bani puþini un
cadou superb pentru acasã ºi înþelegi
mai târziu cã ai lãsat la vânzãtorul acela
mai mult decât preþul produsului, ai lãsat
o valutã mai preþioasã  informaþia;
pentru cã timp de o orã ai vorbit despre
tine ºi despre lumea ta. ªi dacã mai treci
pe strada asta mâine, vânzãtorul acesta
te va recunoaºte ºi va ºti cum sã te facã
sã mai cumperi de la el
ªi dacã ai timp sã mã priveºti în ochi
ºi vezi un dor ciudat, întreabã-mã de
Africa  e dorul ce îl voi purta de-acum
mereu cu mine

Marcela CÂMPIAN
Ioana MELEG

participa la Adunarea tinerilor francofoni organizatã aici de Federaþia Leo
Lagrange. ªi zilele se împart iar în douã,
dimineaþa lucru pe ateliere pentru a
propune idei de noi proiecte ce sã fie
realizate pentru a ajuta tinerii din Niger
sã trãiascã mai bine ºi dupã siesta
obligatorie de la amiazã, activitãþi care
sã ne permitã sã cunoaºtem viaþa ºi
cultura þãrii pe care o vizitam. Am plecat
de acasã cu o mare curiozitate ºi hotãrâte
sã nu ne scape nimic din ce am putea
face sau vedea. ªi nu am ratat nici un
moment al prezenþei noastre acolo, nu
ne-am dat în lãturi de la nici o încercare
ºi atunci când nu am câºtigat am fost în
primele rânduri pentru a-i încuraja sau
felicita pe ceilalþi. Am fost primele în
ring pentru a încerca lupta tradiþionalã
africanã pe pielea noastrã, cu adversari
luptãtori profesioniºti, am fost de fiecare
datã primele atunci când un dans tradiþional se încingea ºi am participat la
toate celelalte provocãri  cros, fotbal,
baschet, concert de rap ºi muzicã modernã africanã Am cunoscut oameni
minunaþi, ºi am înþeles cã civilizaþia
modernã te perverteºte în aceeaºi mãsurã în care te dezvoltã. ªi ce dacã Nigerul
e plin de gunoaie? Contactul cu atmosfera Parisului dupã trei sãptãmâni a fost
mai dur decât cel de la coborârea pe
aeroportul din Ouagadougou simþi cât
e de greu aerul pe care îl respiri? ªi
cãldura asta de 30 de grade e mai insuportabilã decât cea de 50 de la care
venim... ºi toþi oamenii aceºtia care nu îþi
zâmbesc, prea grãbiþi ca sã îi poþi privi
ºi prea indiferenþi ca sã le pese cine eºti,
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dacã þi-e bine, dacã nu te apasã cãldura,
ºi de familia ta cine sã te mai întrebe?
Poate prietenii cu care ai fost acolo ca sã
înveþi cã lumea pe care o cunoºti nu e
singura realitate ºi cu siguranþã prietenii
ce þi i-ai fãcut acolo, ori de câte ori îþi
vor scrie ªi dacã vezi un african
spune-i cã mi-e dor de el chiar dacã nu
îl cunosc.

Dorul meu ciudat...

ªi nu am vorbit încã de excursia în
parcul cu girafe, de sacii cu iarbã ce se
vindeau pe marginea drumului alãturi de
pâine, papuci, carne crudã, cartele de
telefon, medicamente, bijuterii, haine,
apã la pungã, sticle goale de plastic,
frunze ºi orice altceva ai mai putea avea
nevoie, sau nu. Nici nu trebuie sã cobori
din maºinã. Strigã doar pe geam ce vrei
ºi se va gãsi cineva sã îþi vândã. ªi dacã
te respecþi, cobori totuºi din maºinã ºi
negociezi timp de o orã un preþ care sã
fie bun pentru amândoi. ªi pleci mulþu-

Nigerul în date

Republica Niger este situatã în Africa
centralã având o suprafaþã de 1.267.000
kmp ºi o populaþie de circa 10 milioane
de locuitori.
85% din populaþie este de religie
islamicã.
A fost colonie francezã ºi ºi-a dobândit
independenþa în 1960.
Capitala Niamey numãrã 800.000 de
locuitori.
Moneda oficialã este francul centrafrican, 655,95 de franci centr-africani
echivalând cu un euro. Salariul minim
este de aproximativ 13.000 de franci
dar sunt foarte puþini salariaþi.
Majoritatea populaþiei trãieºte din
agriculturã de subzistenþã, creºterea
animalelor, comerþ ºi meºteºuguri.
Se vorbesc cinci limbi diferite: dyerna,
hausa, peul, tamasheq ºi kanuri dar
limba oficialã a statului este franceza.
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Copiii tãi ce au fãcut vara asta?
Peste 100 de copii au participat în cele 8
tabere de aventurã organizate de CRIMTabere la Gârda, în Munþii Apuseni, din
20 iunie pânã în 3 septembrie. Au fost ºi
ai tãi?

Valea Arieºului pe mãsura
copilului tãu

Dintre toate posibilitãþile pe care le oferã
natura pe minunata vale a râului Arieº,
în Apuseni, noi alegem pentru copilul
tãu ceea ce se potriveºte cel mai bine cu
vârsta ºi calitãþile lui. Activitãþile propuse în taberele noastre sunt dintre cele
mai variate: drumeþie, escaladã, speologie, caiac, tir cu arcul, biciclete, tirolianã, sporturi de echipã, fotografie, picturã ºi depinde numai de participanþi sã
aleagã ce vor sã încerce ºi cum vor sã se
distreze timp de 12 zile, îndrumaþi de
animatori special instruiþi pentru a
veghea la siguranþa ºi securitatea lor.
Filosofia taberelor noastre are în
centru relaþia OM  Mediu. De aici
cunoaºterea naturii, regulile de comportament, acþiunile de protecþie, toate
duc la conceptul de respect pentru
naturã. Noi promovãm o trãire a experienþei, a încercãrii ºi a asumãrii a ceea
ce face fiecare. Atâta timp cât nu se pun
în pericol, nu atenteazã la bunul simþ, la
respectul faþã de mediu ºi faþã de ceilalþi, copiii pot încerca orice. Numai
trãind experienþa proprie ei devin cu
adevarat conºtienþi ºi dezvoltã încrederea în propriile forþe ºi mulþumirea
lucrului împlinit aratã Cãlin VODÃ,
preºedintele CRIM.

Fotografia în naturã

Copiii ºi tinerii pasionaþi de imagine
învaþã ºi îºi perfecþioneazã tehnica de
fotografiere descoperind trucuri privind
tehnicile, obiectivele ºi filtrele de care
au nevoie pentru a face poze reuºite în
naturã. Cei noi în acest domeniu vor fi
ghidaþi spre cunoºtinþe de bazã în rea-

lizarea unor fotografii având ca subiect
natura. O mare varietate de camere foto
atât cu film cât ºi digitale vor fi puse la
dispoziþia tuturor. Poate fi folosit echipamentul organizaþiei sau cel propriu,
alãturi de o minte deschisã ºi o viziune
unicã asupra lumii!

Arta în naturã

Inspiraþi de împrejurimile naturale,
participanþii vor putea crea prin intermediul desenului, picturii, olãritului, cântecului, dansului ºi teatrului. Instructorul
este un artist profesionist ºi un bun profesor în acest domeniu. Pune în bagaje,
cu grijã, inima ºi imaginaþia!

Descoperirea naturii

Copiii ºi tinerii se vor delecta în experimentarea frumuseþilor naturii îmbogãþindu-ºi în acelaºi timp cunoºtinþele
despre mediul înconjurãtor. Acesta este
punctul de la care am început cu toþii:
multe întrebãri despre minunãþiile
naturii. Animatorii vor rãspunde la câteva dintre aceste întrebãri ºi îi vor ajuta
sã gãseascã singuri rãspunsul la altele.
Fiecare plimbare este o ocazie pentru a
afla noi plante de ceai sau caracteristici
despre arborii ºi vietãþile întâlnite.

Condiþii de munte

Spaþiile de cazare sunt generoase, decente
ºi curate, fãrã a fi luxoase. Dormitoarele
permit cazarea pe grupe de vârstã ºi sex,
a pânã la 10 persoane într-o camerã.
Toaletele ºi duºurile se aflã pe hol dar asta
nu stricã plãcerea unui duº fierbinte dupã
o zi de activitãþi antrenante. Masa este
pregãtitã de o ardeleancã aprigã, instruitã
în tainele bucãtãriei. Tanti Ana, cum îi
spun copiii, e cel mai iubit om din tabãrã
ºi are grijã ca atunci când se întâmplã ca
un participant sã îºi serbeze ziua în tabãrã
sã primeascã cel mai minunat tort cu
exact atâtea lumânãri câþi ani urmeazã sã
împlineascã.

Personal special instruit

Directorii ºi animatorii folosiþi de CRIMTabere sunt pregãtiþi pe baza sistemului
francez de animaþie pentru centre de
vacanþã, stabilit de Ministerul Tineretului
ºi Sportului din Franþa. Aceºtia urmeazã
un curs din trei module, care constã în
pregãtire teoreticã ºi practicã, ce se
desfãºoarã atât în România, cât ºi în
Franþa. Partenerii francezi  Federaþia
Naþionalã Leo Lagrange  reprezintã cea
mai mare organizaþie care se ocupã cu
pregãtirea personalului pentru centre de
vacanþã. Monitorii care lucreazã pentru
activitãþile cu risc: speologie, escaladã,
biciclete sunt pregãtiþi de cãtre Federaþia
Românã de Speologie ºi Federaþia
Naþionalã Leo Lagrange. Tot personalul
CRIM-Tabere este instruit pentru situaþii
de urgenþe medicale printr-un program
derulat cu SMURD Târgu-Mureº.

De la 3 la 17 ani!

Dacã fiul sau fiica ta nu mai poartã
scutece ºi se face înþeles atunci când
vrea ceva e deja suficient de mare pentru
prima experienþã fãrã tine. Lasã-l sã
descopere lumea dincolo de apartamentul de la bloc ºi casa de la þarã a bunicilor, lasã-te ºi pe tine într-un concediu
cum nu ai mai avut de mult. CRIMTabere lucreazã numai cu animatori ce
sunt anume pregãtiþi ca sã rãspundã
nevoilor copilului tãu, sã fie lângã el
dacã viseazã noaptea, dacã vrea la baie,
sã îl încurajeze sã meargã mai departe ºi
sã îl þinã de mânã dacã îi e greu. ªi dacã
adolescentul din casa ta dã pe dinafarã
de energie ºi te înnebuneºte cu întrebãrile lui, trimite-l în tabãrã sã cunoascã
alþi tineri ce au aceleaºi neliniºti ºi întrebãri ºi sã trãiascã o aventurã la fiecare
pas fãrã sã se expunã pericolelor. Toate
activitãþile cu grad de risc sunt încadrate
de monitori specializaþi ºi folosim numai
echipamente omologate în care ºi tu ai
încredere.
Între 31 octombrie ºi 6 noiembrie e
vacanþa de toamnã. Nu rata ºi ocazia
asta pentru copiii tãi! Înscrie-i de acum
într-o tabãrã ce sã le dea poftã de învãþat
pânã la vacanþa de iarnã ºi tabãra de schi
ce îi aºteaptã atunci!
www.crim-tabere.ro / 0264-593254

Marcela CÂMPIAN
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Papua-Noua Guinee

În perioada 9 ianuarie-17
martie 2005, s-a desfãºurat în
Masivul Bairaman, Insula
Noua Britanie, Papua-Noua
Guinee, expediþia speologicã
internaþionalã Papua 2005.
Expediþia a fost organizatã de
cãtre Federaþia Francezã de
Speologie ºi a avut statutul de
expediþie naþionalã în Franþa
(adicã cea mai importantã
expediþie a anului 2005).
Federaþia Românã de Speologie a avut statut de invitat ºi
partener.
Din partea FRS a participat ca
invitat, Tudor Marin, Director
Tehnic al FRS, Instructor
Federal în cadrul ªcolii Române de Speologie ºi Preºedinte al Asociaþiei Speologice
Focul Viu Bucureºti.







Rezultate Explorative






Explorarea ºi topografierea în premierã a peste 11
km de galerii de peºterã.
Explorarea unui numãr de
peste 50 de peºteri ºi avene în premierã.
Explorarea celei mai mari
peºteri din Masivul Bairaman, Peºtera Lali, dezvoltare totalã 5,3 km, denivelare plus +280 m.
Atingerea în premierã a
cotei de minus -430 m, în
Masivul Bairaman, în peºtera 7012.



Coborârea în premierã a
celei mai mari cascade
subterane din Papua Noua
Guinee, denivelare minus
-102 m, peºtera Melchior
Malu.
Urcarea cascadei Sao,
(denivelare 130 m) prin
tehnici de escaladã artificialã ºi explorarea peºterii Sao, pe o lungime de
550 m. Escalada a durat 3
zile, lungimea totalã a
escaladei fiind de peste
300 m.
Coborârea unui canion în
premierã pentru Papua,
Canionul Ngapaena, cu o
denivelare de 800 m. Cascada finalã Poupouli are
200 m, fiind cea mai mare
cascadã coborâtã la exterior în Papua. Coborârea,
la care a participat ºi speologul român Tudor Marin,
alãturi de doi colegi francezi, a durat 2 zile, incluzând o noapte de bivuac
în perete. Echipamentul
transportat a cântãrit peste
90 kg.
Coborârea râului Bairaman, de la izvoare pânã la
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vãrsarea în Marea Solomon, a fost realizatã de
Tudor ºi de un coleg francez. Distanþa aproximativã parcursã a fost de 30
km, în decurs de 2 zile, cu
o noapte de bivuac. Râul
Bairaman are la vãrsare
un debit de 30 mc/s, fiind
unul dintre cele mai mari
ºi mai dificile râuri din
Insula Noua Britanie.
Au fost tãiate noi poteci în
jungla ecuatorialã, totalizând peste 15 km. Spre
exemplu, o echipã de doi
oameni bine antrenaþi pot
tãia într-o zi pânã la maxim 800 m de potecã, cu
ajutorul macetelor!

Rezultate ºtiinþifice


Explorarea unei peºteri
lângã satul Palmalmal, în
care au fost gãsite gravuri
rupestre ºi osemintele a cel
puþin doi indivizi umani.
Toate desenele ºi probele
colectate se aflã în studiul
specialiºtilor ºi dupã primele estimãri se pare cã
este vorba despre o desco-

perire foarte importantã
pentru istoria ºi cultura
Insulei Noua Britanie.
 A fost realizatã harta hidrogeologicã a Masivului
Bairaman, folosind metoda colorãrii succesive a
cursurilor subterane de apã
ºi coroborarea observaþiilor realizate în diverse
puncte de monitorizare.
 S-a realizat cercetarea
multidisciplinarã a Masivului Bairaman.
Expediþia a beneficiat ºi de o
ºansã extraordinarã, activarea
Vulcanul Tavurvur, de lângã
oraºul Rabaul (capitala Insulei Noua Britanie). Vulcanul
Tavurvur a distrus în întregime oraºul Rabaul în anul
1994, în urma unei explozii
catastrofale.
În scopul acþiunilor de observare, fotografiere ºi filmare,
s-au organizat douã bivuacuri
la poalele vulcanului ºi a fost
instalatã o tabãrã la numai
300 de metri de baza acestuia.
O echipã a reuºit sã urce pânã
aproape de buza vulcanului
pentru a fotografia craterul.
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ªtiri externe
Având în vedere complexitatea materialul cules în aceastã
expediþie, se estimeazã ca un
prim raport explorativ ºi ºtiinþific sã fie finalizat pânã la
sfârºitul anului 2005. (Spre
exemplu, Raportul Expediþiei
Papua 2002 a fost finalizat
în decembrie 2004 ºi conþine
aproximativ 300 de pagini de
text ºi imagini, precum ºi 84
de hãrþi).

Rezulate Socio-Culturale








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




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

Rezultate media



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

Georgia

În perioada 29 iulie - 26.08.
2005, a avut loc pe Valea
Ortobalagan (Masivul Arabika, Caucazul de Vest) o
expediþie speologicã având ca
obiective continuarea investigaþiilor carstice din zonã.
Valea Ortobalagan situatã în
regiunea Abkhazia/Georgia,
ascunde numeroase peºteri cu
adâncimi de peste 1000 m.
Dintre acestea, Avenul Voronja (Krubera), reprezintã recordul mondial de adâncime,
cu o denivelare negativã de
-2080 m. Acest record absolut
reprezintã rodul muncii speologilor ucrainieni ºi ruºi dar ºi
din alte þãri europene.
Continuând buna colaborare
dintre speologii români ºi
ucraineni, la aceastã expediþie
a participat ºi un speolog
orãdean. Dorin Lazãr este
primul român care a ajuns în
Masivul Arabika, Caucazul
de Vest.
Scopul principal al expediþiei
a fost continuarea explorãrilor în sectorul Non Kuibâºevskaia din Avenul Voronja.
Dintre realizãrile expediþiei
putem enumera:
 descoperirea unor galerii
noi în urma efectuãrii unor
escalade de cãtre Dorin
Lazãr în Peºtera Kuibâºevskaia, galerii care ar
putea conduce la jocþiunea
cu Avenul Voronja;



participarea la tabãra din
Avenul Voronja, unde s-a
descoperit o continuare a
cavitãþii constând într-un
puþ de -100 m adâncime;
 descoperirea ºi cartarea
unor peºteri noi pe Valea
Ortobalagan, peste 100 m
de galerii noi;
 lucrãri de decolmatare/
derocare în diferite obiective de pe Valea Ortobalagan;
 totodatã s-au pus bazele
unor viitoare colaborãri
între speologii români ºi
ucraineni, în acest sens
primindu-se încã douã
invitaþii pentru expediþiile
viitoare organizate în aceastã zonã.
Participarea la aceastã expediþie s-a realizat cu sprijinul
logistic al Clubului de Speologie Cristal Oradea, Corpului Român Salvaspeo CORSA ºi Federaþiei Române
de Speologie. Sprijinul financiar principal pentru participarea la expediþie a fost asigurat de Fruitland România. De
asemenea, Spelemat România
ºi Atta Cluj Napoca au asigurat o parte din echipamentul
necesar participãrii unei astfel
de expediþii.
Mulþumiri pe aceastã cale
sponsorilor care au sprijinit
participarea la aceastã expediþie.

Croaþia

Speologii croaþi au descoperit un nou aven în masivul
Velebit. Acesta are o denivelare de doar 580 m  modestã avînd în vedere cã în
acelaºi masiv existã douã
avene de peste 1.300 m  însã
unul din puþuri are o verticalã
de 513 m. Acesta devine astfel al treilea din lume, dar
primul în topul celor mai
adînci puþuri subterane!
Într-un mic bazin la baza
puþului a fost identificatã,
probabil, cea mai mare colonie de lipitori troglodite din
lume, circa 15 exemplare.

Ucraina
Crimeea
În perioada 22 august - 5
septembrie 2004 a avut loc
tabãra speologicã CRIMEEA
2004, la care au participat 8
speologi din Cluj, Oradea,
Suceava, Brasov ºi Cernãuþi.
Acesta s-a desfãºurat în zona
platoului Chatyrdag ºi versantul de N al masivului AjPetri, cât ºi în alte câteva
locaþii de interes culturalistoric din munþii ºi coasta de
Sud a peninsulei.
Prima searã s-a vizitat în
trombã Peºtera de Marmurã
(Mramornaya), în timpul zilei
aproape sufocatã de numãrul
de turiºti. S-au montat alte
douã schelete, de cerb-maral
ºi antilopa saiga (pe lângã
cele deja existente de bizon
de stepã ºi mamut) în interiorul peºterii turistice Emine
Bair Khosar. Aici este în curs
de amenajare un nou traseu
turistic între Sala Idolilor ºi
Sala Kecskemet, tehnica de
lucru (pickhamer + explozibil) punând în pericol fragilele formaþiuni de peºterã.
S-a parcurs avenul Besdonka
(-195 m), care începe cu un
impresionant puþ de 154 m
adâncime (cel mai mare apic
din Crimeea), cu lãþimi de 1020 m. Lumina zilei pãtrunde
pânã la baza puþului, unde
existã un imens con de sedimente ºi gheaþã/zãpadã cât ºi
o multitudine de oase (inclusiv umane) în majoritate relativ recente, dar ºi din perioada

Croatobranchus mestrovi.
Foto D. Paar.
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ªtiri externe
glaciarã. Avenul a funcþionat
ca o capcanã pentru animalele care bântuiau în trecut
acest platou carstic. Puþul
intercepteazã o galerie freaticã de mari dimensiuni (tip
metro), uºor descendentã, cât
ºi douã sãli bogat concreþionate (inclusiv helictite).
Terminusul atins dupã câteva
târâºuri ºi un nou puþ de cca.
10 m, este reprezentat de un
mic sifon (alimentat de un
pârâiaº) ºi un lac de noroi. Pe
lângã un dihor (care iniþial se
pare a supravieþuit cãderii de
150 m) am avut ocazia sã ne
întâlnim cu o raþã sãlbaticã
mumificatã!
Pe platoul superior (alt. abs.
1400-1500 m) a avut loc o
acþiune de douã zile care a
dus la continuarea explorãrii
din avenul AK1 (cca. 130 m
lungime, -58 m adâncime) cât
ºi în alte câteva obiective. Sau identificat douã noi posibilitãþi de penetrare (AK5 ºi
AK6), însã ceaþa iar apoi
ploaia au dus la sistarea explorãrilor, deºi AK6 se prezintã foarte promiþãtor.
Dupã îndreptarea vremii,
acþiunile explorative au continuat pe Valea Belbek în
Balsoy Kanyon pe versantul
de N al Masivului Aj-Petri,
respectiv pe versantul opus
acesteia. A fost investigatã o
peºterã (P. de la Izbuc) cu
intrare tip aven situat la 20 m
deasupra unui izbuc carstic cu
debit de 400 l/s, identificat în
anul 2001. Între timp, aceastã
intrare s-a surpat, blocuri de
mari dimensiuni au dispãrut
în neant, lãsând loc unui hãu
plin cu blocuri de stîncã instabile. Deºi în 2001, acestã
intrare prezenta curent de aer
ºi se auzea murmurul unui
activ, în prezent dupã coborârea unui puþ de cca. 15 m
s-a interceptat un lac semisifon, dupã trecerea cãruia sau mai parcurs cca. 70-80 m
de galerii ºi sãliþe concreþionate, care debuºeazã într-o
galerie activã (foarte probabil
un afluent al colectorului

principal) închisã în ambele
sensuri prin sifoane adânci.
La viituri apa urcã cca. 8 m,
depunând mari cantitãþi de
argilã. Sistemul dreneazã o
mare parte a carstului de pe
platoul Aj-Petri (alt. abs.
1100-1300 m), iar identificarea ºi explorarea colectorului
principal (spre amonte) ar
putea aduce rezultate remarcabile.
În versantul opus, câteva sute
de metri aval de peºtera precedentã s-a purces la decolmatarea/derocarea a douã intrãri
extrem de ventilate. Paralel au
fost explorate încã cinci peºteri (cu certitudine noi) cu
dimensiuni parcurse de sub
40 m, dintre care douã continuã printr-un puþ, respectiv o
galerie descendentã, ambele
destul de strâmte însã prezentând curent de aer. Ne-am
concentrat asupra celor douã
obiective principale care prezintã curent de aer foarte puternic (BK1 ºi BK2).
În BK2 dupã decolmatarea
intrãrii, s-a ajuns la o bifurcaþie, în ambele sensuri închis
prin prãbuºiri. Pasajul din
dreapta deºi mult mai ventilat
ne-a descurajat prin imensul
volum de muncã necesar pentru depãºirea prãbuºirii. Prin
pasajul din stânga, dupã cca.
3 ore de muncã susþinutã (ºi
televizoare susþinute de
Dumnezeu) s-a depãºit dopul
de prãbuºiri, însã deºi galeria
devine mai largã, dupã numai
5 m, ea este blocatã de un nou
colaps.
BK1 reprezintã cel mai important punct de lucru. Dupã
lãrgirea (cu daltã ºi ciocan) a
intrãrii, s-a coborât un puþ de
4 m, urmat de alte câteva
sãritori ºi o galerie cvasiorizontalã umplutã cu prãbuºiri.
A doua zi, dupã alte ore de
lucru (la televizoare) s-a
mai înaintat cca. 8 m (în total
cca. 25 m) atingându-se peretele ºi tavanul unui meandru.
Lipsa de timp nu a permis
continuarea derocãrii, deºi
galeria devine tot mai promi-
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þãtoare. Curentul de aer care
debuºeazã din BK1 (dar ºi din
BK2, situat ceva mai sus) este
atât de puternic (rece ºi umed) încât în toiul verii riºti
sã faci pneumonie chiar în
faþa intrãrii. În momentul
deschiderii intrãrii, tronsonul
de vale de sub noi, s-a umplut
de ceaþã, iar vântul care rãbufnea din peºterã, se simþea
la nivelul pârâului situat cu
cca. 15 m mai jos. Apreciat pe
baza curentului, sistemul care
se doreºte a fi interceptat,
trebuie sã fie cel puþin de
dimensiunea peºterii Hodobana (22 km), dacã nu mai
mare. Studiind hãrþile ºi contextul geologic-geomorfologic, prezenþa unui astfel de
sistem (despre care anterior
nu se ºtia nimic) este motivat.
Se prevede organizarea în
viitor a unei tabere speologice
cu obiectivul principal axat
pe acest sistem.
Tura s-a încheiat cu scufundãri ºi alte activitãþi în zona
calcaroasã Veseloe de pe malul Mãrii Negre.
Participanþii la aceste acþiuni:
Dumi Pintileasa (CS. Bucovina, Suceava), Sacha Opriºan
(CS. Omega, Cluj), Eli ºi Gigi
Frãþilã (CS. Politehnica, Cluj),
Miºu Tuesdea (CS. Cristal,
Oradea), Soos Ildi (Brasov),
Vremir Matyi (Cluj), Yura P.
(CS. Troglodite, Cernãuþi).
Podolia
O expediþie speologicã în
Podolia, regiune cunoscutã
pentru excepþionale forme
carstice dezvoltate în gips, sa desfãºurat cu sprijinul Federaþiei Române de Speologie
în perioada 12-19 iunie 2005.
Cei care au avut ocazia sã se
numere printre participanþi
sunt: Marius Herlaº (zis ºi
Moshu), Dorin Lazãr
(Cristal Oradea), Vasile
Pusztai (Z Aleºd) ºi Matyas
Vremir (GSN Cluj Napoca).
Unul dintre participanþii la
expediþie ne oferã mai multe
detalii: Beneficiind de ospitalitatea speologilor ucraineni

de la clubul de speologie
Crystal din Chostkiv am
fost cazaþi în sediul acestui
club. Acesta este aflat în apropierea Peºterei Nlynki, 27
km, dezvoltatã în gips. Cu
aceastã ocazie am vizitat
cunoscutele peºteri: Optimisticeskaya (cu 230 km dezvoltare) ºi Ozesna (140 km).
Acestea au prezentat impresionante galerii labirintice ºi
excepþionale cristale de gips.
De asemenea, printre peºterile vizitate s-au numãrat ºi
Ungrãi (Peºtera Ungurului),
Mlynki, Djurinskaga, toate
fiind dezvoltate în gips.

Italia - Slovenia
Reteaua Gortani
Echipa Gortani Team din
care fac parte mai mulþi membri ai Clubului Z Oradea a
descoperit în zona Platoului
Canin 3 noi avene de pânã la
-140 m diferenþã de nivel,
aferente sistemului Gortani
(vezi colectia revistei Speomond). Probabilele joncþiuni
dintre aceste cavitãþi ºi sistem
vor conduce la mãrirea substanþialã atât a dezvoltãrii cât
ºi denivelãrii reþelei.

Foto Nyerges Attila.
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Munþii Pãdurea Craiului
În zona Lacului Vida
În vara anului 2004, sub
coordonarea lui Victor Ursu
au fost efectuate mai multe
ture de derocare în Peºtera
Falsificatorilor, unde se lucreazã la lãrgirea unui puþ
din terminusul peºterii, care
dupã calcule credem cã duce
la activ.
Zona Roºia
Sub coordonarea lui Ovidiu
Mãrcuº au fost efectuate mai
multe ture vizând cãutarea
unei intrãri în sistemul Izbucului Topliþa de Roºia, prospectãri pentru identificarea
unor puncte noi de lucru.
Bazinul Vãii Brãtcuþa
Cluburile de speologie Z ºi
Cristal Oradea au continuat lucrãrile de derocare în
Peºtera din Pârâul Siliei, o
posibilã fereastrã asupra
sistemului Toaia - Izbucul
Dãmiºenilor. A fost realizatã
o înaintare de cca. 1,5 m prin
lãrgirea meandrului final,
fãrã ca pentru moment sã se
întrevadã vreo lãrgire semnificativã a pasajului.
În aceeaºi zonã Clubul Speo
3D a identificat ºi explorat
douã noi avene: B1 ºi B2.

Zona Meziad
În versantul stâng al Vãii Peºtera, echipa formatã din Heidi
Saarinen, Maarit Kamarainen,
Farkas Attila, Victor Ursu ºi
Bruncsak Tamas a efectuat
cartarea Poºiºtãului cu ªarpe,
descoperit în vara anului 2003.
Peºtera este situatã la o altitudine relativã de 250 m ºi o
distanþã aerianã de aprox. 700
m. faþã de v. Peºtera. Accesul
în cavitate se face printr-un
puþ de -6 m care se lãrgeºte
treptat debitând într-o galerie
puternic descendentã. Din
aceastã galerie la dreapta de
deschide o salã (3×4×1,5 m)
urmatã de un puþ de -5 m,
impenetrabil. Coborând pe
panta înclinatã de la intrare se
ajunge într-o diaclazã strâmtã
care dupã -3 m ne duce în
tavanul unei sãli (3×2×4 m)
descendente, la capãtul cãreia
pornesc douã galerii. Cea din
dreapta a fost parcursã pe o
lungime de 20 m înaintarea
oprindu-se la un sifon. Pentru
a intra în galeria din stânga a
fost necesarã o scurtã dezobstrucþie care ne-a permis accesul într-un târâº de 2 m
lungime care duce într-o galerie de 1,2 m lãþime ºi 3 m
înãlþime, lungã, care însã a
fost plinã de apã de 2 m adân-

?

cime. Înaintarea a fost imposibilã din cauza pereþilor plini
de argilã care nu permiteau
ramonajul. Lungimea actualã
a peºterii este de 50 m cu o
denivelare de -15 m. Explorãrile continuã.
Peºtera Preguz
3 membri ai clubului au depãºit sifonul terminal însã
creºterea nivelului apei le-a
impus pãrãsirea imediatã a
porþiunii post-sifon.
Platoul Rãcaº
Cu ocazia unei ture de prospectare din dec. 2004, a fost
descoperit, pe valea dolinarã
ce coboarã din platou în Valea
Vida, într-o minã, un mic
aven de -7 m. Avenul a fost
explorat în tura (29 ian. 2005)
urmãtoare când printr-o scurtã dezobstrucþie s-a intrat întro diaclazã (-3 m) care a permis intrarea într-o salã micã
(2×1,5×3 înãlþime) unde s-a
sesizat un puternic curent de
aer care intra în diaclaza
impenetrabilã din capãtul
sãlii. Neputând lãrgi diaclaza,
echipa a coborât valea dolinarã care ajunge deasupra
Peºterii Stanul Cerbului, cavitate importantã din Valea
Vida cu un sifon netrecut ºi
câteva hornuri din sala mare

Poºiºtãul cu ªarpe
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0

48

1m

Cartare:
Heidi Saarinen
Maarit Kamarainen
Farkas Attila
Ursu Victor
Bruncsak Tamas
L=50m (D -15m)
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neexplorate. S-a mãsurat ºi
diferenþa de nivel între P.
Stanul Cerbului ºi P. din minã, aceasta fiind de 80 m.
Week-endul urmãtor s-a revenit asupra diaclazei din
capãt cu tehnici moderne de
derocare, a fost depãºitã o
strâmtoare de 1 m lungime,
dupã care se lãrgeºte un pic
diaclaza ºi urmeazã a doua
strâmtoare, dupã care se vede
o galerie largã ºi înaltã, însã
timpul nu ne-a permis depãºirea celei de a doua strâmtori. Explorãrile continuã.
Platoul Ponoarã
Derocãrile efectuate cu ocazia mai multor acþiuni de o
echipã interclub coordonatã
de Ovidiu Pop (Politehnica
Cluj) a avut ca rezultat depãºirea în data de 5.02.2005 a
strâmtorii finale din Peºtera
Cociului. Ultimele lucrãri au
fost efectuate cu ajutorul
capselor Hilti de cãtre Ovidiu
Pop (Politehnica), Cãlin Pop
ºi Radu Pop (Z) ºi Zsolt
Deák Saddam (CSA). Cu
aceastã ocazie s-a reuºit depãºirea strâmtorii finale ºi descoperirea a peste 1 km de noi
galerii, în mare parte fosile,
care se terminã în urma reinterceptãrii cursului din ponor,
în dreptul unui laminor parþial
inundat.
În urma acestor explorãri P.
Cociului atinge cca 1,5 km
dezvoltare ºi -250 m denivelare, posibilitãþile efectuãrii
unor joncþiuni în cadrul sistemului Sâncuta-Bulz fiind
relansate.
Bazinul Vãii Sohodol
În urma unor derocãri efectuate în Peºtera Jurcanilor o
echipã Z Oradea - Anubis
Budapesta condusã de M.
Meiczinger a reuºit pãtrunderea într-un meandru lung de
40 m urmat de un P20. Termi-
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ªtiri interne
Prospecþiunile efectuate pe
scarã largã au condus la descoperirea a cinci noi cavitãþi,
dintre care se remarcã Avenul
din spatele Birtului, adânc de
43 m.

Peºtera Jurcanilor

nusul este un nou meandru
care necesitã noi derocãri. Cavitatea ajunge la cca 130 m
dezvoltare ºi -50 m denivelare.
Ponoraº - Sâncuta
În urma noilor explorãri ale
CSA Cluj în Peºtera Ponoraº
au fost descoperite o serie de
noi continuãri.
Concomitent noile descoperiri din Peºtera Sâncuta
aduc lungimea cavitãþii la
aproximativ 8 km, din care
peste 6 km cartaþi. La acþiuni
au participat membrii CSA,
Politehnica Cluj Napoca,
Z Oradea etc.
Zona Sitani (bazinul
inferior al Vãii Vida)
În urma unor prospecþiuni
speologice preliminare au
fost puse în evidenþã douã
sisteme hidrocarstice cu un
real potenþial speologic. Au
fost descoperite trei noi cavitãþi însumând peste 50 m
dezvoltare. Lucrãrile sunt în
curs de desfãºurare.
Zona Damiº - Runcºor
Pârâul Caprei
Cluburile de Speologie Z
Oradea ºi Anubis Budapesta
au continuat lucrãrile de explorare - topografiere la principalele cavitãþi din regiune:
Peºtera Craiului, Peºtera cu
Ferigi ºi Peºtera Caprei. Dezvoltarea cumulatã a celor trei
peºteri se apropie de valoarea
de 10 km, efectuarea unor
joncþiuni fiind probabilã în
viitorul apropiat.

Zona Aºtileu - Pusta
Cãlãþea
Au fost continuate lucrãrile
de derocare - decolmatare în
Avenul din Tãutiteu, o posibilã fereastrã de acces spre
sectorul post-sifon al Peºtera
de la Aºtileu de cãtre o echipã
mixtã Cristal - Z Oradea,
coordonatã de Dorin Lazãr.
Avenul, având punctul terminus situat în cadrul unui
meandru descendent, atinge
cota de -52 m denivelare.

Munþii Aninei

În vara anului 2003, membrii
Clubului de Speologie Speotimiº au descoperit în bazinele Gârliºtei ºi Jitinului mai
multe cavitãþi noi. Una din
descoperiri o reprezintã Avenul de Sub Culmea Neagrã,
înregistrat ulterior la Departamentul Cadastru al ISER cu
nr. 2235/41. Avenul este format în porþiunea sa superioarã
în calcare cu silicifieri ºi marne (marne de Crivina), stratificaþia fiind apropiatã de verticalã. Deocamdatã avenul a
fost explorat pânã la -200 m,
s-a început cartarea în subteran ºi s-au fãcut în continuare multiple explorãri de
suprafaþã în zona în care se
gãseºte avenul. Avenul reprezintã ultima descoperire majorã dupã mai bine de 20 de
ani de explorãri sistematice
fãcute în platoul carstic Brãdet
ºi versanþii sãi de cãtre membri clubului Speotimiº.
Avenul de sub Culmea Neagrã
a fost descoperit pe 19 iulie
2003, în ultima zi a unei tabere
speologice în Platoul Brãdet,
de cãtre doi membri ai Clubului de Speologie Speotimiº din
Timiºoara. Este situat în versantul drept al Jitinului într-un
pachet de calcare cu stratificaþia apropiatã de verticalã.
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m; cartare galerie între S1 ºi
S2), P. din Valea Cheii (S1
=10/-2 m)  sifonul 2 neabordat datoritã unei defecþiuni
tehnice, Peºtera Ciclovina cu
Apã (80/-6 m)  descoperire
galerie post sifon necartatã
pânã în prezent ºi P. Ciclovina
Uscatã  Sifon aval (30/-13 m
- terminus impenetrabil). Echipa a participat ºi la proiectul Pro Acva Grup la
Peºtera cu Oase din Munþii
Banatului.
Este constituit dintr-o succesiune de puþuri unite prin
scurte pasaje de galerii prin
care se avanseazã fie târâº, fie
în ramonaj. Are caracter subfosil, în perioadele cu precipitaþii abundente de la cota -40
m apãrând un pârâiaº care
transformã marile puþuri în
cascade. În partea inferioarã se
evidenþiazã o etajare endocarstica strâns legatã de adâncirea
Vãii Jitinului. În prezent terminusul este reprezentat de un
sifon permanent aflat la aprox.
-200 m în apropierea cãruia a
fost identificat un horn de
peste 30 m încã neexplorat.
Pânã în prezent avenul a fost
cartat pânã la cota -160 m.
Explorãrile ºi turele de cartare
au fost fãcute de membri clubului de speologie Speotimiº
conduºi în principal de Mihai
Bochiº, Mihai Robãnescu ºi
Mihai Burdan. Explorãrile
continuã.

Munþii ªureanu

Clubul de Speologie Proteus
Hunedoara a continuat lucrãrile de cercetare speologicã în
zonele tradiþionale din Munþii
ªureanu.
Au fost descoperite 9 peºteri
de dimensiuni mici ºi medii
respectiv recartate un numãr
de 13 cavitãþi.
Pe parcursul anului 2004 în
cadrul Clubului de Speologie
Proteus a fost înfiinþatã o
echipã de explorãri subacvatice. Au fost efectuate scufundãri în: P. Sifonului (S1=10/-5

Munþii Metaliferi

O echipã a C.S. Proteus
Hunedoara a descoperit Peºtera Micã de la Cepturari
(bazinul 3132), o cavitate cu
interesante posibilitãþi de
continuare.

Munþii Retezat

CS Proteus Hunedoara a
reluat acþiunile de cercetare în
zona Câmpu lui Neag - Valea
de Brazi. Cu aceastã ocazie a
fost recartatã Peºtera Urºilor
de la Valea de Brazi ºi descoperite 12 peºteri de dimensiuni mici ºi medii. Clubul
Proteus a demarat acþiunea de
sistematizare a zonei.

Munþii Bihor

O echipã de scufundãtori din
Polonia, condusa de Wiktor
Bolek a descoperit continuarea în sifonul 2 din Izbucul
Tãuz. La adâncimea de 80 m a
fost identificatã o galerie ce
continuã cu un horn larg în
care înaintarea a fost opritã la
cota -30. Se presupune cã la
urmãtoarea acþiune se va reuºi
depãºirea celui mai adânc
sifon cunoscut pânã în prezet
în România.
Bazinul vãii Gârdiºoara
O echipã interclub Cristal 
Z Oradea, Lumea Pierdutã Baraolt au continuat
derocãrile în Avenul nr. 3 din
Hoanca Mãguranului, o presupusã cale de acces spre
sistemul hidrocarstic Platoul
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ªtiri interne
Peºtera are o genezã mixtã:
hidrotermalã, dupã cum dovedesc speleotemele formate
din minerale având o astfel de
origine, dar în acelaºi timp
este ºi un exemplu tipic pentru cavitãþile de divagare lateralã, (meandru subteran al
vãii Hoanca Moþului) formatã
în regim înecat.

Bãtrâna - Izbucul din Coliba
Gheobului. Punctul terminus,
o strâmtoare severã în rocã
vie situatã la cota -20, a fost
forþat prin folosirea capselor
Hilti, operaþiune care a permis accesul într-un puþ larg,
adânc de 17 m, colmatat la
bazã de o acumulare de materiale detritice. Continuarea
explorãrilor necesitã noi decolmatãri.
În paralel o echipã interclub
Z Oradea  EXUS Tg.
Mureº formatã din P. Damm,
K. Moréh, Melinda Moréh,
István Gergely ºi Katalin
Kocsis-Damm a finalizat sistematizatizarea bazinului
Gârdiºoara în vederea publicãrii studiului carstului din
regiune.
Bazinul Padiº - Bãlileasa
A fost efectuatã o dublã colorare cu trasori ecologici (fluoresceinã ºi rhodaminã) de
cãtre P. Damm (CS Z) în
colaborare cu Iancu Orãºeanu
(Asociaþia Hidrogeologilor
din România) în ponoarele
Bãlileasa ºi Canton Padiº vest, punctele de urmãrire
fiind situate la izbucurile
Boga, Oºelu, Bulbuci ºi Valea
Cetãþilor. Acþiunea de trasare
a fost îngreunatã de cãtre
ploile intense care s-au abãtut
asupra perimetrului imediat
dupã operaþiune. S-a reuºit
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stabilirea conexiunii hidrologice dintre Ponorul Bãlileasa
(Puþa Fetei) ºi Izbucul Oºelu.
Ca urmare a acestei acþiuni
s-a demonstrat divizarea drenajului Platoului Padiº de
cãtre 4 sisteme hidrocarstice
majore Poiana Ponor, Faþa
Rãchitei, Oºelu ºi Boga.
Bazinul Vãrãºoaia
În urma a 6 tabere, dintre care
4 subterane, desfãºurate în
perioada 2004-2005 în Avenul
V5 a fost atinsã cota de -642 m,
NOU RECORD NAÞIONAL DE ADÂNCIME. La
acþiunile coordonate de cãtre

clubul Z Oradea au participat
un numãr mare de speologi de
la cluburile Politehnica Cluj,
Cristal Oradea, Montana
Baia Mare, Czáran Gyula
Tinca Asociaþia Hidrogeologilor din România, MAFC
ºi Anubis Budapesta, Speleo
Cassovia Kosice (Slovacia),
Corpul Român Salvaspeo, Serviciul Public Salvamont Bihor.
Detalii în numãrul de faþã al
revistei Speomond.
Bazinul Superior al
Criºului Negru (Bãiþei)
Cluburile de Speologie Z
Oradea, Cristal Oradea,
Politehnica Cluj Napoca ºi
Czaran Gyula Tinca au
continuat explorãrile în Peºtera din Galeria Tony fiind
descoperiþi peste 600 m de
noi galerii în sectorul amonte. Cavitatea atinge cca. 1,5
km dezvoltare ºi peste 50 m
denivelare.

Bazinul Valea Rea
Iancu Orãºeanu (Asociaþia
Hidrogeologilor din România)
în colaborare cu P. Damm
(CS Z ) au efectuat 3 operaþiuni de marcare cu trasori
ecologici în perimetrul Valea
Rea - Sebiºel care au stabilit
conexiunea hidrologicã dintre ponoarele Piatra Arsã,
Valea Rea 1 ºi Pãltinet cu
Izbucul din Valea Câcatã via
Peºtera din Valea Rea.
În peºtera din Valea Rea la
cota -110 a fost instalat post
hidrometric dotat cu limnigraf
(vezi foto) ºi recoltor de probe
de apã, primul de acest gen din
þarã instalat în subteran la o
asemenea distanþã faþã de
intrare.

Munþii Cãlimani ºi
Gurghiu

Károly Moréh, Ernö Gombos
ºi István Gergely de la Clubul
de Speologie EXUS Târgu
Mureº au continuat lucrãrile
explorare-cercetare. Au fost
descoperite 25 de noi cavitãþi
dintre care se remarcã Avenul
nr.1 din Piatra Móricz (L=153
m; D=-40 m). Monografia
peºterilor din regiune este în
curs de definitivare.
Informaþii primite de la:

Paul
Tamas
Máté
Cãlin
Radu
Károly
Zsolt
Robert
Christian

DAMM
BRUNCSAK
MEICZINGER
POP
BREBAN
MORÉH
DEAK
ZOLD
CIUBOTÃRESCU
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In memoriam
GUTT WALTER FREDERIC
Într-o zi de februarie a
plecat dintre noi pentru totdeauna mentorul speologilor
din România, Walter Gutt zis
Padre.
S-a nãscut în oraºul de
sub Tâmpa, în anul 1929.
Încã de mic copil împreunã
cu tatãl sãu a participat la
excursiile organizate în munþii din jurul Braºovului, dovedindu-se un mare iubitor al
naturii. Profesorul Alfred
Prox l-a iniþiat în tainele speologiei, în peºterile din Cheile
Vârghiºului. A scãpat de ororile celui de al doilea rãzboi
mondial, iar în anii democraþiei populare s-a specializat în chimie lucrând la
Industria Textilã Braºov apoi
la Colorom Codlea. Tânãrul
Walter a petrecut tot timpul
sãu liber în munþi. Practica
împreunã cu prietenii români,
saºi ºi maghiari alpinismul ºi
iarna schiul alpin. A fost membru în echipa care a cucerit
prima datã Fisura Albastrã
din munþii Bucegi. Dupã introducerea alpinismului de
masã ºi a concursurilor de
alpinism contra cronometru
s-a lãsat de cãþãrare ºi a început sã organizeze speologia
braºoveanã înfiinþând în anul
1952 Cercul de Speologie
AVENUL Braºov. A lucrat la

avenele din Piatra Craiului ºi
în peºterile din Cheile Vârghiºului ajutând speologii profesioniºti de la Institutul de
Speologie Emil Racoviþã
din Bucureºti.
La începutul anilor 60 doi
dintre membrii AVENULUI
viziteazã carstul Podiºului
Mehedinþi ºi ajung în zona
Peºterii Topolniþa unde fac
cercetãri de suprafaþã. Revin
în anul 1965 ºi descoperã
continuarea Peºterii Epuran.
De atunci au fost organizate de
cãtre Walter mai multe expediþii ale speologilor braºoveni
împreunã cu speologii de la
Institutul de Speologie din
Bucureºti pentru explorarea
sistemului carstic TopolniþaEpuran.
M-am cunoscut cu Walter
Gutt la Speo-Sportul din anul
1975. Ne-a felicitat pentru
munca noastrã din Cheile
Vârghiºului, ne-a pus la dispoziþie toate datele lui despre
peºterile din chei. Am participat la taberele AVENULUI
din Cheile Vârghiºului, am
vizitat peºterile lor din jurul
Braºovului. Am cunoscut un
om deosebit, prietenos, un
mare iubitor ºi ocrotitor al
naturii, cunoºtea toate trei
limbile Transilvaniei aºa cã nu
am avut probleme de comunicare. Am învãþat de la EL
foarte multe lucruri nu numai
din domeniul speologiei sau al
alpinismului ci ºi lucruri, care
m-au ajutat sã mã descurc în
problemele complicate ale
vieþii. Prin EL am cunoscut o
serie de oameni deosebiþi, am
fãcut prieteni buni ºi colegi.
Walter Gutt a avut un rol
important ºi hotãrâtor în organizarea speologiei de amatori
din România. Era prezent
peste tot unde se întâmpla
ceva speologic, la tabere,
ºcoli sau simpozioane.
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În anul 1980 a fost organizatã prima ºcoalã de speologie la Peºtera Vadul Criºului,
unde Walter a prezentat o serie
de echipamente, materiale ºi
metode folosite în speologia
modernã. De atunci a fost
prezent la toate ºcolile de
T.S.A. cu colecþia lui bogatã
de echipamente ºi scule speologice, devenind mai târziu
directorul ºcolilor de la Padina
ºi din Cheile Vârghiºului.
Dupã schimbarea de regim
politic a lucrat cu toatã puterea
lui la reorganizarea miºcãrii
speologice. Dorinþa lui a fost
ca ºcoala de speologie alpinã
sã fie organizatã în Cheile
Vârghiºului, în centrul þãrii. A
investit multã muncã ºi materiale pentru echiparea atelierelor de antrenament. Dupã
mutarea ºcolii în Padiº nu a
mai participat la ºcolile de
speologie.
Walter Gutt a contribuit la
dezvoltarea speologiei de la
noi, pe lângã participarea
directã la acþiuni speologice,
ºi cu o serie de articole, manuale tehnice ºi comunicãri
tehnice bazate pe vastele
cunoºtinþe, adunate ºi învãþate din literatura speologicã
internaþionalã. Încã de la
începuturile miºcãrii speologice de amatori a atras atenþia

asupra siguranþei în practicarea speologiei ºi necesitatea
înfiinþãrii echipelor de salvaspeo ºi a instruirii tuturor speologilor în tehnica salvãrii ºi
autosalvãrii.
Ca un adept inimos al
protecþiei naturii ºi mai ales al
peisajelor mirifice ale lumii
subterane a fost un prim luptãtor pentru protecþia peºterilor ºi a carstului în general.
Elaborând mai multe proiecte
de porþi de peºterã ºi participând direct la montarea ºi
întreþinerea acestor porþi, care
au salvat pentru generaþiile
urmãtoare comorile ºi valorile ºtiinþifice ale peºterilor.
În toamna anului 1980
m-a invitat la tabãra de explorare ºi cartare de la Topolniþa.
Cele câteva zile petrecute cu
colegii braºoveni ºi bucureºteni în aceastã adevãratã tabãrã speologicã, în care am
învãþat ce înseamnã explorarea unei peºteri mari, am
vãzut o peºterã fantasticã, am
învãþat în fiecare moment câte
ceva, am fost în echipã cu
OAMENI adevãraþi, am aflat
ce înseamnã o mânã de prieten
întinsã spre mine în vijelia
apelor turbate ale Topolniþei,
am luat decizia sã mã legitimez la Cercul de Speologie
AVENUL din Braºov.
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Accidentul rutier pe care
l-am suferit la întoarcere cu
Walter ºi Tubi ºi din care am
scãpat pânã la urmã toþi trei
cu viaþã ne-a întãrit prietenia
noastrã ºi de atunci trioul
nostru era prezent peste tot
unde se întâmpla ceva speologic din þarã.
Dar soarta uneori este
foarte cumplitã ºi nu þine cont
de meritele unei vieþi harnice
ºi truditoare. Walter a fost
lovit de o boalã necruþãtoare
care a trântit la pat trupul sãu
cãlit de munþi. Cu o voinþã
dârzã ºi putere sufleteascã, cu
ajutorul prietenilor apropiaþi,
cu un braþ ºi picior s-a ridicat
din pat, a început sã înveþe
din nou o altã viaþã, sã umble
în casã, sã scrie cu un deget la
maºina de scris. A gãsit îndeletniciri în folosul comunitãþii, a fãcut ordine prin lucrurile ºi amintirile lui. Cu ajutorul colegilor a ieºit ºi în naturã, vizitând locurile iubite de
EL din jurul Braºovului. A
venit ºi în Cheile Vârghiºului
pânã la tabãra noastrã, de
unde a privit spre stâncile calcaroase cu lacrimi în ochi,
ºtiind cã nu mai poate urca pe
ele niciodatã.
Soarta însã l-a lovit din
nou cu cea mai crudã boalã
din care nu existã scãpare.
Dupã ºapte ani de suferinþã la
vârsta de 75 de ani Padre nea pãrãsit, trecând la cele veºnice. Într-o zi de iarnã, la 7
februarie al anului 2004, rudele, prietenii, colegii speologi, alpiniºti, salvamontiºti ºi
turiºti am condus pe ultimul
sãu drum pânã la locul sãu de
odihnã din cimitirul Evanghelic din Braºov. Corpul sãu
chinuit de boli se va odihni în
pãmântul sãu natal pe care nu
l-a pãrãsit, iar sufletul sãu totdeauna va fi cu noi, peste tot,
în lumea subteranã sau pe
culmile munþilor.
Odihneºte-te în pace Padre,
nu te vom uita niciodatã !

Dénes István
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ªtefan NEGREA,
Alexandrina NEGREA,
Aurel ARDELEAN
Biodiversitatea în
mediile subterane din
România, autorii

248 pagini ºi 57 de planºe cu
desene, scheme ºi hãrþi.
Autorii prezintã fauna din
peºterile din România ºi din
celelalte medii subterane,
modul de a proteja deopotrivã
peºterile ºi fauna lor ºi alte
aspecte speologice. Stilul este
accesibil tuturor categoriilor
de cititori. La sfârºitul cãrþii
ªtefan Negrea a inclus un
dicþionar de termeni, primul
de acest fel, în care sunt explicaþi toþi termenii speologici folosiþi în carte ºi nu numai. Cartea, tipãritã într-un
numãr redus de exemplare, va
fi lansatã la Staþiunea Speologicã de la Cloºani (jud.
Gorj) în cadrul ªcolii Naþionale de biospeologie (8-13
august 2005). Pânã atunci, cei
interesaþi îºi pot procura cartea de la autori (telefon: 021/
745 27 68 sau 021 410 32 00,
interior 2727).

Radu BREBAN,
Mihai ªERBAN,
Iosif VIEHMANN,
Marinaº BÃICOANÃ
Istoria exploatãrii de
guano-fosfat ºi a
descoperirii omului fosil
din Peºtera Ciclovina
Uscatã

curãtoare premierã publicisticã în speologia româneascã.
Cartea nu este doar o simplã
monografie istoricã, o lucrare
de arheologie sau geospeologie, ori istorie a plaiurilor
Ciclovinei. Nu este un album.
Este un material modern complex , interdisciplinar, la realizarea cãruia iniþiatorii proiectului au reuºit cooptarea
câtorva dintre cele mai de
marcã nume ale speologiei
ºtiinþifice româneºti.
Probabil cartea nu va fi inclusã niciodatã în Bibliografia
Marilor Cãrþi din Speologia
Mondialã. Însã fãrã nici o
îndoialã este un pas important
pe calea ce o avem de urmat
în cazul în care nu vrem sã nu
ajungem în uitare.

John GUNN (editor)
Encyclopedia of Caves
and Karst Science

902 p, ed. Fitzroy Dearbon,
2004, New York, London.
Rãsfoind aceasta carte, oricare
speolog va rãmâne fãrã rãsuflare. Dacã pânã acum aþi fost
uimiþi de geomorfologia ºi hidrologia lui Ford ºi Williams,
de paleocarstul lui Bosak sau
mineralogia lui Hill ºi Forti,
luând în mânã enciclopedia
editatã de John Gunn, veþi
trece într-o nouã dimensiune.
Tot ce înseamnã carst ºi speologie a fost inclus în cele peste
900 de pagini ale publicaþiei.
O simplã enumerare a subiectelor tratate este imposibilã

datoritã spaþiului restrâns avut
la dispoziþie. Ele sunt ordonate
alfabetic pe regiuni, þãri sau
diferite tematici independente
începând de la peºterile din
romanele lui Hemingway,
Tolkien sau Verne pânã la
ultimele cuceriri ºtiinþifice.
Carstul din România este prezentat succint, cu menþionarea celor mai importante
cavitãþi ºi fenomene carstice.

Iosif Viehmann
Speologie generalã Cunoaºterea peºterii

235 pp. ed. Presa Universitarã
Clujeanã, 2004.
Editura Presa Universitarã
Clujeanã cu ocazia împlinirii
a venerabilei vârste de 80 de
ani a Prof. Dr. Iosif Viehmann
reediteazã cursul universitar
(îmbunãtãþit) publicat de reputatul cercetãtor în anul
2000.
Lucrarea este idealã pentru a
atrage pe Tãrâmul strãvechilor taine subpãmântene
un numãr cât mai mare de
studenþi ºi nu numai, care cu
siguranþã vor fi fascinaþi în
urma lecturãrii cursului.
Structuratã pe 3 capitole: Istoricul Speologiei, Speologia
Fizicã, Viaþa în Peºteri ºi încheiatã cu o addendã, cartea
trateazã principalele aspecte
ale speologiei, care o datã
însuºite, vor oferi cititorului o
bazã realã pentru lansarea în
speologia de performanþã.

137 pp, editura Proteus,
Hunedoara, 2003
Monografia editatã de cãtre
Clubul Proteus Hunedoara,
din resurse proprii ºi dedicatã
în exclusivitate uneia dintre
cele mai importante peºteri ale
carpaþilor Româneºti, Peºtera
Ciclovina Uscatã, prin conþinut ºi þinuta graficã de excepþie reprezintã o nouã ºi îmbuSPEOMOND  9-10  2004-2005

