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După campania de explorări din 
1997-1998 şi bivuacul din 1999 
au mai rămas semne de întrebare 

pe care la vremea respectivă nu am avut 
timp să le elucidăm sau le-am lăsat pen-
tru „mai târziu”.

Anul 2000 a fost foarte secetos 
mai ales în luna august, fapt care ne-a 
permis să organizăm o tabără de două 
săptămâni în satul Ponor. Împreună 
cu George Lazăr şi Dani Bondar am 
abordat şi Galeria suspendată de la cas-
cada finală explorată anterior, în parte, 
împreună cu Vadim Bondar şi doi colegi 
speologi din Franţa în timpul bivuacului 
din 1999.

Galeria porneşte din Afluentul 7. 
Când am intrat prima oară cu un an îna-
inte, am fost obligaţi să săpăm în stratul 
gros de nisip depus de ape, apoi să dăm 
la o parte bolovanii care blocau galeria. 
În prima parte galeria este îngustă şi joasă 
fiind nevoiţi să ne târâm spre „dispera-
rea” neoprenelor noastre printr-o diaclază 
activă. După această parte de intrare am 
debuşat într-un sistem de galerii subfosile 
de tip labirint. Obstacolele rămân ace-
leaşi şi parcă din ce în ce mai dificile prin 
dispariţia unor prize care s-au rupt de-a 
lungul timpului. Roca este foarte friabilă 
în acest sector din cauza apei care curge 
pe toţi pereţii în perioadele cu debite 

mari. La întoarcere, când am recuperat 
şi corzile de pe toate verticalele, la prima 
săritoare de 10 m s-a rupt şi ultima priză 
care te ajuta să poţi trece în escaladă. Va 
fi greu pentru viitor să trecem de acest 
punct! Am început cartarea de lângă axul 
cascadei finale. Am încercat să intrăm 
în toate galeriile laterale pe care le-am 
întâlnit. Practic ne-am întors către ieşire, 
cartând în acelaşi timp. Pe peretele din 
stânga am urcat aproximativ 30 m pe o 
reţea de galerii de mici dimensiuni, până 
într-o zonă impenetrabilă şi foarte îngustă 
(unde din nou ne-am agăţat foarte tare 
neoprenele). Curentul de aer care venea 
de afară ne-a confirmat că nu suntem de-

Şura Mare
Explorãri în peştera

Tudor MARIN • Asociaþia Românã de Canioning
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parte de exterior, dar cei caţiva metri sau 
zeci de metri distanţă nu pot fi parcurşi de 
oameni din cauza dimensiunilor. Galeria 
îşi păstrează aspectul accidentat şi sportiv 
care ne obligă la mai multe escalade şi 
coborâri, cât şi la depăşirea mai multor 
sectoare cu târâşuri sau strâmtori. În zona 
de jos, pe o galerie laterală am găsit şi un 
horn impresionant, larg de câţiva metri, 
pe care picura apă, dar care nu poate fi 
escaladat decât prin mijloace artificiale. 
După aspectul general putem spune 
că această galerie subfosilă se pune în 
sarcină în timpul debitelor mari şi preia 
o parte din apa care curge pe cascada 
finală. Apa din ea cât şi un mic afluent 
care soseşte dintr-o fisură impenetrabilă 
au format galeria de la Afluentul nr. 7. 
Dezvoltarea totală cartografiată ajun-
ge la 316 m cu o denivelare de 104 m 
(-74 m/+30 m cote relative la punctul 
de începere al cartării, cel mai apropiat 
de cascada finală) ea fiind deja adaugată 
în dezvoltarea totală de 11.123 m anun-
ţată în articolul „Şura Mare – prezent şi 
viitor” din Revista Ecocarst nr. 4/2003. 
Beneficiind de ape scăzute şi cum echipa 
de trei era omogenă, am reuşit ca în 10,5 
ore să acoperim această tură complexă de 
explorare şi cartare în zona finală a peş-
terii Şura Mare. Efortul fizic s-a ridicat 
la cote înalte.

În octombrie 2002, Dani Bondar şi 
Horaţiu Câmpian au realizat o escaladă 
în zona Afluentului nr. 5 care a permis 

intrarea în Galeria celor 3 puţuri. Tura 
s-a dovedit cu peripeţii deoarece la ieşire 
una dintre bananele pline cu echipamen-
tul de căţărare s-a scufundat în marmita 
de la cascada de 2 m. Am intrat a doua 
zi împreună cu Vadim să scoatem banana 
respectivă, şi am fost surprinşi de o uşoa-
ră viitură care ne-a crescut substanţial vi-
teza de ieşire cât şi adrenalina din sânge! 
Parcă a fost programată aceea viitură! 
Am reuşit scoatem sacul cu materiale 
cu doar câteva minute înainte de creşte-
rea apelor, după mai multe încercări de 
scufundare în apnee. După nu am fi avut 
nici o şansă din cauza curentului puternic 
turbionar care s-a format în marmită.

Vara lui 2003 a fost din nou foarte 
secetoasă. Astfel, Mihai Baciu şi Dani 
Bondar s-au scufundat în Sifonul Verde 
(Afluentul nr. 4 conform descrierii lui 
George Ponta din Buletinul FRTA nr. 
12 din 1989.). Din păcate nu au găsit o 
continuare a galeriei post-sifon şi nici o 
circulaţie evidentă a maselor de aer.

Ianuarie 2004. Beneficiem din nou de 
ape foarte mici pe fondul unor tempera-
turi foarte scăzute. Ziua în jur de -5°C, 
iar noaptea undeva sub -15°C. Parcurg 
peştera până în finalul Sălii Aniversării 
împreună cu Simon Sabie şi Frank 
Brehier. Acolo rămăsese un horn de 7 m 
care trebuia escaladat. După mai multe 
artificii şi eforturi reuşim să urcăm cei 
7-8 m şi încă trei săritori, în total cu o de-
nivelare de aproximativ 30 m. Adăugat 

la cota de +355 m a punctului final, ne 
dăm seama că am depăşit nivelul maxim 
al cascadei finale, dar totuşi cota maximă 
a peşterii este dată de punctul final de pe 
Afluentul 1 Post-Sifon (+425 m).

În toamna anului 2005 împreună cu 
George Lazăr, Vadim Bondar şi Bogdan 
Valentin am topografiat o galerie suspen-
dată în ambii pereţi ai cursului principal. 
În prima parte galeria prezintă o sala 
principală, frumos concreţionată, cu un 
planşeu de calcit alb, în care sunt mai 
multe gururi. Această zonă imaculată am 
parcurs-o numai în şosetele de neopren 
pentru a nu murdări o adevărată minu-
năţie a naturii. Într-un capăt am ajuns la 
un balcon suspendat la 11 m faţă de râul 
subteran principal. Cum ne-am aruncat 
privirea de jur împrejur am observat în 
peretele opus al galeriei, la o diferenţă de 
nivel de aproximativ 3 m, corespondenta 
acestei galerii. Mai mult ca sigur că acest 
nivel superior a fost activ cândva pe 
acest segment al râului subteran princi-
pal. În celălalt capăt, după coborârea la 
liber a unei săritori de 5 m am ajuns la 
o gaură prin care se auzea activul dar 
care este blocată de o enormă scurgere 
parietală şi de podea din calcit.

Întorcându-ne către axul principal am 
reuşit să găsim un pasaj care practic trece 
pe peretele opus al galeriei principale. 
După o zonă îngustă şi plină de nisip 
am debuşat în galerii de „dimensiuni 
mai mari”, adică în care te poţi ridica 

ªura Mareªura Mare
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în picioare. Explorând şi topografiind 
toate lateralele ne-am oprit la hornuri de 
10-15 m prin care se simte curent de aer. 
Unele sunt impenetrabile, unele ar putea 
fi forţate dar cu sigurată nu în neopren şi 
poate cu ajutorul unui perforator. În scurt 
timp ajungem în balconul văzut înainte. 
Acesta se află la 14 m faţă de râul princi-
pal. Foarte interesantă este o nouă galerie 
pe care o vedem în peretele opus şi care 
urcă aproximativ 7 m diferenţă de nivel. 
În continuare mai găsim două ferestre 
care dau acces în balcoane suspendate 
deasupra râului principal. Galeria urcă 
uşor ajungând la +21 m. Zona finală de-
vine îngustă şi uşor accidentată. Finalul 
este un horn ce nu pare impenetrabil dar 
este foarte strâmt. Terminăm cartarea 
şi ajungem la o dezvoltare de 316 m cu 
o denivelare de +21 m. Nu ieşim afară 
înainte de a mai lua cu noi patru banane 
pline cu gunoaiele din zona Afluentului 
nr. 6 rămase de la turele din anii ’70-’80. 
O tură frumoasă de numai 15 ore!

Până în anul 2011 mi-am concentrat 
atenţia pe câteva zone reperate tot în 
perioada 1998-1999. Cum de fiecare dată 
apele au fost destul de mari în această 
perioadă, nepermiţând un parcurs rapid 
în locurile potenţiale de explorare, am 
scos gunoaie afară sau am făcut foto-
grafii în diverse locuri. Rezultatele nu 
sunt spectaculoase dar totuşi, reuşesc 
împreună cu Elena şi Felix, ca în august 
2008 să ajung în Sala Aniversării cu 
echipament de fotografiere. Trecem cu 
greu bagajele prin sifonul lui Bab şi 
facem mai multe fotografii. Sunt foarte 
fericit pentru că am reuşit să fotografiez 
o coloană foarte subţire şi înaltă. Pare 
atât de fragilă că nu ne apropiem la mai 
puţin de un metru de ea. Cred că este 
ceva cu totul deosebit pentru România, 
privită mai ales prin prisma raportului 
între diametru şi înălţime.

Ianuarie 2011. Împreună cu Elena 
urc cei 15 m care ne duc la Galeria celor 
3 puţuri. Reperăm zonele în care trebuie 
coborât într-o tură viitoare şi cartăm tot 
ceea ce parcurgem. De data asta nu avem 
corzi suficiente la noi. Dimensiunile sunt 
reduse iar calcarul pare destul de alterat. 
Pereţii sunt lipsiţi de formaţiuni parieta-
le. Ei prezintă urme de curgere de mari 
dimensiuni: linguriţe, septe etc. Revenim 
în iunie 2012 de data asta susţinuţi şi de 
Adi Albuică şi Oana Chachula. Cobor cu 
Elena primul puţ de 6 m şi avem o sur-
priză foarte plăcută. Găsim o sală foarte 
frumos concreţionată, cu un planşeu de 
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calcit, alb imaculat. După 50 m ajungem 
la un balcon suspendat în perete. El 
are un corespondent în peretele opus. 
Teoria că în această zonă există un nivel 
superior pe care a curs râul principal la 
un moment dat, ni se confirmă acum, 
deoarece avem a doua galerie de acelaşi 
fel într-o zonă relativ restrânsă raportată 
la dimensiunile peşterii. Reperăm ime-
diat unde ajung şi celelalte două puţuri, 
prin intermediul unor semne lăsate de 
sus. Astfel putem să închidem cartarea. 
Bucuroşi mai adaugăm încă 255 m la 
dezvoltarea totală a peşterii Şura Mare.

Nu în ultimul rând ar trebui men-
ţionată o tură de explorare din aprilie 
2011, în care s-au reechipat cu corzi 
mai multe zone periculoase (canionul, 
sifonul englezilor etc) şi în care am făcut 
o igienizare masivă în Sala Mendip. În 
anii trecuţi am găsit un fel de groapă 
de gunoi, foarte bine ascunsă între bo-
lovani, învelită într-un fel de folie de 
plastic care începuse să se deterioreze. 
Gunoaiele deja ieşeau din ea strecurân-
du-se printre bolovani. Am dezgropat tot 
acest dezastru şi l-am pus în opt saci de 
plastic apoi în saci de rafie. Am curaţat 
complet şi am igienizat locul. În acest 
moment inclusiv vechii bolovani pe care 
odată se spărgea carbid sunt curăţaţi şi 
acoperiti cu nisip cărat din patul râului. 
Reziduurile arată că provin de la turele 

din anii 60’-70’ şi ne demonstrează o 
atitudine destul de nepăsătoare faţă de 
mediul subteran, atât de fragil şi de 
frumos peisagistic. În aceeaşi tură am 
scos afară 7 saci de gunoi, cu o greutate 
totală de peste 60 kg! Şura Mare ne va 
fi recunoscătoare sau mai bine zis gene-
raţiile viitoare care vor avea ocazia să 
parcurgă o peşteră mai curată!

În acest moment, la valoarea de 
11.123 m stabilită în anul 2003, adău-
găm dezvoltarea Galeriei Suspendate şi 
a Galeriei celor 3 puţuri şi ajungem la o 
dezvoltare totală de 11.694 m. 

Peştera Şura Mare rămâne o bijuterie 
a carstului românesc şi un loc care ne 
dezvăluie încă o parte din misterele şi 
frumuseţile lui.                                       n
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Chemarea trecutului
Gândul la Albania mi-a rămas încă din 
2009, la ceea ce am început în expediţia 
de atunci, la oamenii şi locurile noi pe 
care le-am cunoscut. Parcul Naţional 
Theth „musteşte” de calcar, culmile 
golaşe ale munţilor din jur abundă de 
găuri, ca o proaspătă brânză Schweizer, 
care ademeneşte speologii ca pe nişte 
şoricei flămânzi, dar pe care niciodată 
nu pare să-i sature cu adevărat şi revin 
iar şi iar.

Trezit din visul meu frumos…, re-
alitatea din 2010 nu mi-a permis să 
ajung din nou în acele locuri, astfel 
ochii mi-au scânteiat când am primit în 
februarie 2011 pe mail invitaţia în noua 
expediţie trimisă prin Alexey Zhalov. Se 
deschidea o nouă oportunitate şi dacă 
timpul mi-l puteam modela să înglobeze 
şi o astfel de tură speo mai prelungită, 
mai rămânea de rezolvat celelalte două 
componente mai importante, şi anume: 
banii şi echipa. 

În acest sens am scris un proiect de 
finanţare nerambursabilă şi l-am depus 
prin A.S. Speowest Arad la Centrul 
Cultural Judeţean Arad la secţiunea – 
turism şi la Primăria Municipiului Arad 
la secţiunea – tineret. De aprobarea lor 
depindea în mare măsură prezenţa în 
expediţie, mai ales că odată cu criza 
financiară, sectorul privat este mai re-
ticient la sponsorizări într-un domeniu 
nu foarte vizibil şi atractiv în mass-
media. Am dimensionat participarea 
românească la un număr de 8 persoane, 
suficiente pentru a umple un microbuz 
(8+1 locuri) sau două autoturisme şi a 
împărţi eficient costurile. Curând ni s-a 
răspuns afirmativ doar din partea C.J. 
Arad, suma alocată fiind mai mică decât 
necesarul solicitat, dar măcar ne puteam 
acoperi o parte din costurile de deplasa-
re. Pentru că finanţarea venea din partea 
Aradului, se impunea ca echipa celor 8 
participanţi să fie arădeni, astfel s-a ajuns 
la o echipă exclusiv de la A.S. Speowest 
Arad. Iniţial s-au înscris 10 membri ai 

asociaţiei, la colegii speologi bulgari a 
fost trimisă o listă cu 9 persoane, pentru 
ca în final să rămânem doar 8.

Expediţia face parte din proiectul 
european ,,Extinderea Explorărilor din 
Peştera Maja Arapit, Districtul Shkoder, 
Nordul Albaniei” început în 2009 prin 
susţinerea de către Federaţia Europeană 
de Speologie şi condusă de Federaţia 
Bulgară de Speologie, principalul coor-
donator fiind Alexandrer Konstantinov 
Yanev de la clubul S.S.C. Academic din 
Sofia, ajutat de Zhelyazko Mechkov.

Participarea noastră a venit ca o 
dorinţă de continuare a explorărilor 
efectuate în „Expediţia speologică inter-
naţională - Maja Arapit 2009” de echipa 
din România, din care am făcut parte şi 
eu, alături de Viorel Traian Lascu, Tudor 
Rus şi Tiberiu Niculiţă Tulucan. 

Astfel se realiza o continuitate, mai 
ales că Tiberiu N. Tulucan s-a deplasat 
şi în 2010 în Albania, dar datorită unor 
conjuncturi nefavorabile a ajuns în 
Theth la finalul expediţiei, când tabăra 
tocmai se evacua. Prin urmare omul de 
legătură cu organizatorii şi o veşnică 
prezenţă printre noi a rămas Tibi, la care 
s-a alăturat subsemnatul şi am reuşit să 
atrag în echipa expediţionară pe Mihai 
Besesek - cu o bogată pregătire şi expe-
rienţă speologică (inclusiv expediţii), pe 
Lucian Aurel Tomoiagă - omul de bază al 
taberei şi şoferul numărul 1 pentru ţările 
balcanice şi reprezentantele sexului fru-
mos - careul de regine: Mihaela „Nikita” 
Velin, Alice Laura Jerca, Anamaria Suciu 
şi Laura Roxana Ţociu. Al 9-lea repre-
zentant al României trebuia să fie Victor 
Şiclovan, însă birocraţia românească l-a 
reţinut acasă prin faptul că nu i-a ajuns 
la timp noul paşaport absolut necesar 
tranzitării Serbiei şi Muntenegrului şi 
accesului în Albania. 

Revenirea la locul faptei
Pentru că o parte din membrii echipei 
au participat la Şcoala Naţională de 

Speologie – Padiş 2011, plecarea în expe-
diţie a fost posibilă doar în luna august. 
Pe data de 01.08.2011 s-au făcut ultimele 
pregătiri, s-a optat pentru deplasarea cu 
două autoturisme proprietate personală: 
Dacia Logan a lui Vali şi Fiat Ulysse a lui 
Luci şi marţi, 02.08.2011, au pornit la ora 
08:00 din Arad de la sediul S.J. Salvaspeo 
Arad grupaţi câte 4: Vali cu Nikita, Mişu 
şi Alice, iar Luci cu Tibi, Anişoara şi 
Laura. S-a ales traseul cel mai scurt prin 
Timişoara - Deta - Moraviţa. Pe la ora 
10:30 am trecut vama spre Vrsac fără 
probleme şi relativ repede (15 minute), 
imediat pe şosea sunt surprins de radar 
cu 102 km/h, ocazie cu care am aflat şi 
mi s-a „cicatrizat” în minte că în Serbia 
viteza maximă admisă este de 80 km/h 
în afara localităţilor. Oprit de echipajul 
de poliţie aflat la pândă, primesc hârtia 
oficială completată în sârbeşte cu litere 
chilirice din care înţeleg doar nişte cifre, 
printre care 102 şi 5000 (de dinari), hârtie 
ce m-a costat echivalentul a 50 €, pentru 
care m-am întors circa 5 km până în vamă 
şi am achitat amenda la un ghişeu bancar, 
apoi ajung din urmă maşina lui Luci par-
cată mai încolo pe dreapta şi continuăm 
drumul… regulamentar. 

Se urmează traseul Pancevo - 
Beograd - Cacak - Uzice - Prijepolje 
printr-o Serbie… liniştită, de aspectul 
satelor noastre de munte mai retrase, 
fără forfota… economiei de piaţă cu care 
eram obişnuit şi ajungem la graniţa cu 
Muntenegru pe la ora 20:00. Trecerea se 
face cu întârziere din cauza unor lucrări 
de consolidare a tunelurilor rutiere de pe 
canionul de legătură dintre ţări şi imediat 
„binevoitorii” ne „încalţă” fiecare maşi-
nă cu câte o vignetă de 10 euro. 

Muntenegru este parcă o altfel de 
civilizaţie, cam ca pe la noi, un imens tal-
cioc cu oameni de „du-te vino”, agitaţie 
şi aglomeraţie, „turistică” în toate colţu-
rile, …balcanică. Pentru că a început să 
se întunece, preiau iniţiativa, şi mă abat 
circa 500 m de la şosea (E65) pe un drum 
forestier din apropiere de Bijelo Polje şi 
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înnoptăm la corturi, care pe unde apucă 
într-o pădure, în lătratul obsedant al unui 
câine de la nişte case din apropiere. A 
doua zi ne trezim cât de repede se îndu-
ră oasele şi ochii noştri şi plecăm pe la 
ora 08:00 în direcţia Podgorica, capitala 
Muntenegrului şi mai departe prin Tuzl 
spre Albania. Diferenţa faţă de 2009 a 
fost de… lumină, acum pe ziuă ne-am 
rătăcit şi am ajuns pe plantaţiile unor 
oameni, care ne-au îndrumat pe drumul 
bun şi am trecut graniţa fără probleme pe 
la Bozaj la ora 11:30.

Iată-ne ajunşi din nou pe pământ 
albanez! Şi eu şi Tibi am simţit nevoia 
să-i savurăm atmosfera şi am oprit în 
tihnă pentru vreo 15 minute pe malul 
Lacului Shkoder, pentru a admira flora 
sălbatică scormonită de râturile unor 
porci domestici mocirloşi.

Surprinzător cât de repede se poate 
schimba o naţiune, mai ales când este 
impulsionată şi din exterior. După 2 ani 
am ajuns să redescopăr o Albanie puţin 
altfel. Încă de la graniţă vechea şosea a 
dispărut sub o pătură de macadam spre 
disperarea lui Luci, exagerat în ce priveşte 
protecţia maşinii sale. Mergând tiptil îna-
inte parcă spre nicăieri, eram înconjuraţi 
mai tot timpul de un nor de praf precum în 
vechile filme western alergate de herghelii 
de cai, acum gonind ca nişte proscrişi 
albanezii cu Mercedes-uri, …tot felul de 
Mercedes-uri. Am dat cât de curând de 
asfalt proaspăt cât pentru o autostradă, 
ce ne-a dus direct spre Koplik, unde 
am cotit la stânga pe vechiul drum tot 
asfaltat spre Boga. Boga lor, nu a noastră 
din Padiş, deşi la fel, cu biserică şi birt 
veşnic însufleţite, cu porci burduhănoşi 
la umbra pomilor cu poame coapte şi gă-
ini bezmetice alergând printre vechicule 
motorizate, cu măgari proptiţi în calea 
trecerii noastre şi cu băştinaşi oropsiţi de 
soartă şi o „colcăitură” de turişti străini. 
Nici drumul mai departe nu mai era cum a 
fost, din păcate schimbarea nu a fost spre 
bine, o viitură a rupt poduri şi a surpat 
maluri, au mai improvizat ei ceva, dar 
totul a rămas de coşmar. De altfel unii 

şoferi localnici ne-au avertizat că drumul 
este impracticabil pentru autoturisme pe 
porţiunea de aproximativ 25 km până în 
Theth, însă oferta de 65 euro percepută 
„la negru” pentru 4 persoane doar la dus 
cu o maşină de teren până acolo, ne-a 
determinat să ne încercăm norocul cu 
forţe proprii. Şi ne-a ţinut, la fel şi nervii 
încordaţi la fiecare „muşcătură” din pie-
trele drumului pe serpentine. Nu ne-a fost 
uşor la urcare până în şaua de la 1700 m 
altitudine, apoi coborârea înapoi în Theth, 
4 ore pline şi multe suspine. 

Pe traseu am întâlnit un grup de 8 
speologi bulgari, care tocmai părăseau 
expediţia, am schimbat primele impresii 
şi mici suveniruri (tricouri) şi până la 
ora 19:00 am ajuns la campingul din 
sat, de fapt fostul birt cunoscut în 2009. 
Încăpăţânarea mea, alimentată de spiritul 
de patriotism, m-a determinat să insist a 
urca mai departe pe vale cu Dacia Logan 
pentru a duce măcar echipamentul mai 
aproape de tabăra expediţiei, numai că 
după circa 1 km drumul nu mai era… 
drum, era o imensă vale răvăşită. Soarta 
ne-a surâs imediat şi întâmplător un lo-
calnic urca după lemne cu o camionetă, 
aşa că am abandonat autoturismele la 
camping şi l-am convins să ne care şi 
pe noi. Ca într-un vapor aflat în derivă 
pe furtună, ne-am „lonjat” în spate peste 
bagaje şi am „plutit” printre „aisberg-uri” 
(bolovani) circa 4 km pe vale, până s-a 
împotmolit şi camioneta între nisipuri. 
Am negociat „la sânge” o bancnotă de 20 
euro ca răsplată şi ne-am despărţit amiabil 
şi cu urări de bine.

A urmat o oră şi jumătate de tăcere 
profundă în marşul nostru prin pădure, 
împovăraţi de căldură, de oboseala 
drumului, de adrenalina ultimului „nau-
fragiu”, de greutatea şi volumul echipa-
mentului din spinare. Număram fiecare 
pas făcut cu privirea proptită în pământ, 
un pământ presărat la început cu umbrele 
tot mai lungi date de apusul soarelui şi 
cufundat imediat în bezna nopţii.

Luminiţa dintre pini ne-a călăuzit 
pe calea cea bună, alta decât cea pe 

care o ştiam din 2009 şi ne-a dezvăluit 
un Kiten Palmirov Topalov, care ne-a 
ieşit în întâmpinare. Cina era caldă, la 
fel şi primirile celor 5 bulgari rămaşi în 
tabără, însă imediat după montarea a 4 
corturi ne-am culcat încă …azi, miercuri 
03.08.2011.

Pâinea noastrã cea  
de toate zilele
Următoarea zi de dimineaţă deja am 
intrat „în pită” şi nu mă refer la cea fru-
mos întinsă la uscat pe stânci sub razele 
soarelui ucigător. 

Însă au fost alţii mai matinali, pe 
la ora 07:00 treceau pe lângă tabăra de 
speologi un grup de alpinişti… nemţi. 
Aceştia aveau tabăra pe vale lângă apă 
şi la ora 06:00 urcau la baza muntelui 
Maja Arapit şi continuau escaladarea pe-
retelui pe mai multe trasee, echipele fiind 
formate în principal din fete coordonate 
de 1-2 alpinişti cu experienţă (probabil 
instructori). Şi asta zi de zi fără abatere 
de la program! Bineînţeles, nemţii! Noi? 
Abia ne-am familiarizat cu tabăra, cu 
locurile ei sfinte: „bucătăria”, „living-
ul”, „baia”, chiar şi locul de „sex”, urma 
să aprofundăm cunoştinţele în ceea ce 
priveşte gaura. Care gaură… nu mai era 
cea din trecut, dacă în 2009 intrarea în 
Peştera Maja Arapit era o târâtură, uneori 
dimineaţa mai dădeai ceva grohotiş la o 
parte ca să intri, acum era un portal de 
6×2 m, deschis în urma unei puternice 
viituri din toamnă, survenită în principal 
din peşteră, ce a produs alunecări de 
teren, spălarea grohotişului, dislocarea 
bolovanilor şi copacilor de la suprafaţă, 
schimbând semnificativ aspectul zonei. 
S-a început cu punerea la curent a noilor 
veniţi, privind stadiul lucrărilor. În urma 
expediţiei din 2010, la care au participat 
timp de o lună 31 de speologi din 13 clu-
buri membre ale Federaţiei Bulgare de 
Speologie şi din Ucraina, s-au escaladat 
în total 215 m de pasaje verticale (146 m 
doar în ramura nouă a sistemului). Astfel, 
în Peştera Maja Arapit s-a ajuns la o 
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denivelare de 346 m (+320 m, -26 m). 
S-au realizat şi cercetări biospeologice în 
urma cărora s-au identificat 15 specii de 
organisme, din care majoritatea sunt noi 
pentru această peşteră. În luna iulie din 
2011 s-a continuat ascensiunea, abordân-
du-se şi alte două direcţii noi, tot în plan 
verticat pe nişte hornuri, pe care trebuia 
să se insiste mai departe. 

Astfel s-au format două echipe 
de subteran: E1, din Kiten Palmirov 
Topalov, Jana Assen Yoveva, Mişu, Alice 
şi Anişoara pentru traseul explorat în 
2010 şi E2, din Emilova „Rumi” Yotova, 
Vali, Nikita şi Laura pe traseul cu bivuac 
explorat în 2009. La ora 12:00 pleacă 
E1 şi de la cota +190 m au deviat pe un 
afluent drept. Traseul respectiv continuă 
cu un meandru strâmt, care debuşează 
într-o diaclază largă, unde s-a căţărat în 
două direcţii, cea mai mare cotă atinsă 
fiind de peste +330 m şi se termină cu o 
strâmtoare în capul unei porţiuni verti-
cale şi care necesită derocare executată 
stând suspendat în coardă.

La ora 13:30 pleacă E2, fără Nikita 
(proastă dispoziţie), pe parcurs întâm-
pinând o serie de dificultăţi; mai întâi 
Laura constată la prima verticală de după 
„Ventilator” (prima strâmtoare severă cu 
un curent de aer puternic) că şi-a pierdut 
blocatorul de mână, fapt pentru care mă 
întorc o bună bucată din traseu la locul 
bănuit şi îl recuperez. La bivuac (refăcut 
în totalitate cu câteva zile în urmă de bul-
gari dintr-un cort special proiectat pentru 
subteran) facem o pauză de ceai şi Rumi 
comunică situaţia la suprafaţă, în prezent 

fiind tras fir de telefon din bivuac până în 
tabără. Mai merg cu fetele până la cota 
finală (circa +310 m), care reprezintă o 
săliţă fără posibilităţi de continuare, la 
întoarcere Laura îşi pierde …casca pe 
o diaclază şi este recuperată de Rumi, 
mai studiem şi noua direcţie abordată de 
bulgari pe traseul respectiv, apoi părăsim 
peştera fără alte incidente.

Trebuie menţionat că P. Maja Arapit 
este o cavitate cu numeroase pasaje 
strâmte, care presupun târâşuri, în ge-
neral pe porţiuni înclinate, întrerupte de 
verticale scurte de până la 20 m echipate 
cu coardă pentru parcurgere cu T.S.A. 
sau „la mână” şi peste 10 strâmtori se-
vere, toate acestea întâlnite de la cota 0 
la + 300 m, fapt ce determină o durată de 
parcurs la dus de peste 3 ore. Însă pentru 
mine aceste obstacole erau cunoscute, ca 
noutate am remarcat doar că de la cota 
+250 m până pe la cota +300 m în pereţi 
sunt prinse mai multe fosile (melci, sco-
ici, crini de mare etc.), iar pasajele sunt 
mai largi şi spălate de apă. 

În ziua de vineri, 05.08.2011 nu s-a 
intrat în subteran, din cauza unei ploi 
torenţiale de vară, care a început în jurul 
orei 10:00. Aceasta a ţinut continuu până 
pe la ora 16:00, surprinzând doar echipa 
de nemţi căţăraţi pe perete. Imediat s-a 
format un impresionant râu pe jgheabul 
de avalanşă din dreapta taberei, iar în 
partea cu muntele, de pe pereţi au apărut 
în jur de 5 cascade cu debite semnifi-
cative de apă, însă din peşteră nu s-a 
observat revărsare de apă. Experienţa 
din ceilalţi ani de expediţie i-a prins pe 

bulgari pregăţiţi, centrul taberei (inclu-
zând „bucătăria” şi „living-ul”) fiind 
acoperit de o imensă prelată, în ploaie 
fiind lăsate doar echipamente murdare şi 
recipiente pentru colectat apă de spălat. 
Un astfel de butoi de 50 l din plastic 
este răsturnat accidental de Tibi, se ros-
togoleşte pe stânci mai bine de 100 m şi 
crapă indubitabil şi definitiv. Dar Tibi se 
încăpăţânează şi îl recuperează, insistă 
să îl „resusciteze” şi consumă 1-2 ore 
în încercarea de a-l „coase” cu sârmă de 
telefon, însă butoiul s-a mai folosit doar 
pe post de… tobă la cântecele fredonate 
în ceas de seară. 

Toată ziua majoritatea speologilor 
s-a odihnit pe la corturi şi abia după 
apusul soarelui bulgarii s-au hotărât să 
coboare în sat pentru întâmpinarea altor 
3 speologi sosiţi cu provizii. În ciuda 
contestării vehemente de către mine a 
programului haotic impus de bulgari, 
Mişu cu Tibi, Luci şi Laura însoţesc 
câţiva bulgari în sat în jurul orei 22:00, 
vremea ploioasă şi întunericul determi-
nându-i să se rătăcească prin pădure şi 
să întârzie revenirea la tabără până la 
ora 04:30.

Când lucrurile nu þi se aratã
Vremea nefavorabilă, oboseala acumu-
lată şi organizarea defectuoasă au dus 
la decalarea unui program normal şi 
rezonabil, la programarea unor ture în 
subteran la ore nepotrivite şi prin urmare 
cu randament scăzut.

Pentru sâmbătă, 06.08.2011, s-au sta-
bilit 6 echipe de subteran, care au intrat 
decalat în timp pentru a nu se aglomera 
pe puţuri şi să nu se suprapună pe sec-
toarele de lucru. E1 a fost compusă din 
Anişoara, Laura şi Nikita şi a plecat la 
ora 13:00 cu scopul de a colecta organis-
me de pe sectorul explorat în 2010. E2 
cu Zhelyazko Mechkov şi Kiril Georgiev 
pe vechiul meandru pentru identificarea 
unor noi posibilităţi de explorare. E3 
cuprindea pe Kiten şi Mişu cu scopul de 
a urca în cel mai îndepărtat punct (cota 
+330 m) pentru a lărgi strâmtoarea din 
capătul verticalei şi a permite explorarea 
în continuare. E4, alcătuită din Jana şi 
Rumi, era concepută pentru începerea 
cartării unor galerii explorate în 2011. E5 
din Alexandru Yanev şi Nikolai Petrov 
montează o nouă echipare de mână 
curentă la cota + 190 m (la „Colector”) 
pentru acces mai facil pe sectorul ex-
plorat în 2010. E6, formată din Vali 
şi Georgi Petrov Staicheva (Zorro) au 
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intrat abia pe la ora 19:00 cu scopul de 
a-i înlocui pe Mişu şi Kiten la derocat şi 
escaladă artificială. Pe traseu E3 depă-
şeşte E1 şi E2 şi după intersecţia de la 
cota +190 m, pe un puţ de peste 30 m, 
Kiten agaţă coarda după el şi capătul ei 
rămâne suspendat pe o terasă de circa 
10 m înălţime, astfel celelalte echipe sunt 
blocate şi nu mai pot urca mai departe. 

Anişoara, Laura şi Nikita colectează 
2-3 organisme doar din zona cu mean-
dru şi pentru că ascensiunea nu mai era 
posibilă, încep evacuarea. E4 nu a mai 
făcut nimic, s-a întors cu E1, întâlnind 
E6 pe traseu şi au ieşit cu toţii afară 
până la ora 22:00. Iată-mă parcurgând 
a doua oară „râma” asta de peşteră fără 
niciun rezultat notabil. Nici nu vroiam 
să mi-l imaginez pe Tudor Rus din 2009, 
care ar fi „dumnezeit” la fiecare metru 
parcurs înainte şi înapoi. Eu vedeam 
partea bună…, măcar mi-am dus banana 
până… departe! 

Cât despre E3, au ajuns în zona 
de lucru, Kiten a început derocarea la 
strâmtoarea din capătul ultimului puţ 
(de circa 15 m), iar Mişu a rămas în sala 
de la baza puţului, scormonind mai pe 
româneşte într-o gaură situată la circa 
2 m înălţime. După înlăturarea unor 
pietre interceptează o galerie cu intrarea 
strâmtă, dar cu curent de aer, fiind o 
posibilă şi mai accesibilă continuare a 
explorărilor. La revenirea în sală, se des-
prinde un bolovan de la săritoarea de 2 m 
şi Mişu cade pe spate, iar bolovanul de 
1×0,5 m… lângă el. A avut „noroc”, s-a 
ales doar cu câteva zgârieturi şi vânătăi 
pe spate şi mâini. Kiten devine la fel de 
„puşcat”, însă mai mult psihic, pentru că 
maşina de găurit îi joacă feste şi cedează 
tot mai des din cauza contactelor imper-
fecte, astfel decide să abandoneze treaba 
şi până la ora 23:30 au ajuns amândoi 
afară la tabără.

Duminică a fost zi de odihnă pentru 
unii, românii au mai mişcat ceva şi la ora 
12:45 E1 cu Mişu, Alice, Nikita, Laura, 
Tibi şi Luci intră în subteran şi reechi-
pează prima parte a peşterii cu corzi noi, 
folosite în general „la mână” pe acest 
sector şi apoi merg pe galeria cu sifon. 

La 13:00 trebuie să intre E2 (Vali şi 
Zorro), însă constat că… mă strâng ciz-
mele, de altfel lucru normal din moment 
ce erau ale Nikitei, cu 2 numere mai 
mici. Aşa că merg în peşteră cu ciorapii 
de lână… la subsuară şi mai întâi caut 
E1 până la sifon, dar fără succes. Îl 
aştept pe Zorro şi continuăm pe galeria 
principală, întâlnind pe ceilalţi la prima 

verticală negativă, de unde preiau coar-
da şi amarajele (şi schimb bineînţeles 
cizmele!) şi continui reechiparea, deşi 
bulgarii sunt foarte reticienţi la retuşuri, 
unele echipări rămânând tot la stadiu 
de „banzai” (în sens rău) încă din 2009 
pe principiul speologilor bulgari: „de 
ce să schimbi o echipare, chiar greşită, 
dacă de atâta vreme nimeni nu a păţit 
nimic şi deja te-ai obişnuit cu ea?” (te-ai 
„obişnuit” cu pericolul, cu disconfortul, 
cu înjurăturile, cu…).

Până la 18:30 am ajuns în capăt să 
continuăm munca lui Kiten şi Mişu din 
ziua precedentă, însă ne-am axat pe noua 
galerie descoperită de Mişu. În scurt 
timp maşina de găurit a cedat definitiv, 
probabil şi din cauza frigului, în peşteră 
fiind 2-3ºC. După mai multe încercări 
de a o resuscita, Zorro ia decizia de 
a face reparaţia la suprafaţă, astfel în 
jurul orei 20:00 începem evacuarea. Pe 
traseu ne mai întâlnim cu Jana şi Rumi 
şi spre ieşire cu Kiten şi alţi bulgari din 
cei nou-veniţi, din care Kiril Georgiev 
şi Nikolai Petrov cu scopul să rămână 
pentru 2 nopţi în bivuac.

Ceilalţi români au ajuns şi la sifon, 
unde au făcut o serie de fotografii şi au 
observat mai multe fosile, apoi la supra-
faţă între ora 16:00 şi 20:00 au escaladat 
la liber jgheabul de avalanşă dinspre 
peretele Maja Arapit până în şauă şi au 
coborât prin pădure.

Luni, 08.08.2011, o nouă zi, o nouă 
şansă, care a surâs doar Anişoarei şi 
Laurei, care de la ora 12:00 au intrat în 
subteran cu Alexander Yanev, pentru a 
transporta echipamente în bivuac, apoi 
s-au întors la tabără până la ora 20:30. 
Mult mai târziu, pe la ora 21:00, au intrat 
şi alţi bulgari cu diferite treburi.

Eu şi Nikita am coborât pe la ora 
13:30 în Theth cu o parte din echipa-
mentul comun de expediţie (exemplu: 
panouri solare) şi lucruri personale. Am 
parcurs distanţa de aproximativ 6 km 
într-o oră şi 30 min, din care 1 km am 
fost luaţi de nemţi cu microbuzul. Am 
vizitat împrejurimile şi am făcut baie 
în pârâu, apoi am aşteptat la camping 
până la ora 18:00 când au ajuns Kiten 
cu Jana şi le-am predat echipamentul. La 
întoarcere am mai vizitat câteva buncăre 
albaneze de tip „ciupercă” abandonate, 
unde surprinzător am găsit adăpostiţi 
4 lilieci şi până la ora 20:00 am ajuns 
înapoi în tabără.

Mişu trebuia să intre în subteran, dar 
pentru că bulgarii au amânat plecarea 
excesiv de mult şi nejustificat şi deja era 

seară, acesta n-a mai participat la tură. 
De altfel au devenit obişnuite turele… 
de seară, în general bulgarii petreceau 
până noaptea târziu şi astfel somnul se 
prelungea până după-amiază. Un alt 
obicei al bulgarilor era să nu transporte 
mâncare în subteran, chiar şi pentru ture 
de peste 10 ore se mulţumeau cu o masă 
copioasă înainte de acţiune şi eventual 
ţigări şi cafea în peşteră. Poate sunt puţin 
subiectiv în cele afirmate, întărite şi de 
alte ocazii în care am lucrat alături de 
speologi bulgari, poate am devenit un 
paranoic (nu numai paramedic) de când 
cu implicarea în cadrul Şcolii Române 
de Speologie şi la CORSA – Salvaspeo 
România, dar nu am fost niciodată de 
acord cu modul de abordare a bulgarilor 
în cavităţile explorate, prea …lipsit de 
reguli, prea balcanic pentru o astfel de 
locaţie în care un mic accident poate 
însemna pierderea unei vieţi. Sigur, spe-
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ologul este din naştere oarecum nebun, 
dar poate fi un nebun cu cap (apropo, 
măcar în 2011 au renunţat la maşinile 
de găurit cu motor pe benzină folosite 
la greu în peşteră!). Oricum rămâne 
memorabil pentru mine gestul lui Zorro 
dinaintea turei, prin care îmi întinde 
mâncarea pregătită pentru subteran: o 
ciocolăţică ieftină de 30 g! Atât, minim 
12 ore! Bărbaţi, nu cartoane…

În rest timpul în tabără se consuma 
în armonie, de apreciat efortul lor pentru 
asigurarea logisticii de acolo, chiar şi 
seara generatoarele ofereau o atmosferă 
confortantă, mâncarea se făcea alternativ 
de români şi bulgari, fiecare împărtăşind 
specificul lor şi deseori având în noapte 
invitaţi nepoftiţi: pârşii (Glis Glis), unii 
paianjeni (o specie de Araneus diadema-
tus) cu pânze de până la 3 m diametru, 
scorpionii (Euscorpius hadzii, suspecie 
a Euscorpius carpathicus) şi alte vietăţi 
ale muntelui (şerpi, şopârle, vulturi).

Retragere sau capitulare? 
Cu aceasta activitatea noastră s-a înche-
iat şi pentru marţi, 09.08.2011, a fost 
programată părăsirea definitivă a taberei. 
Între orele 10:45 şi 12:00 cei 8 speologi 
români s-au deplasat pe jos cu toate 
bagajele de la tabăra de bază la campin-
gul din Theth şi după aproximativ 45 de 
minute, până s-au răcorit în pârâu şi au 
împachetat în maşini, au lăsat în coada 
serpentinelor satul Theth. 

Până la ora 17:00 au ajuns în oraşul 
Koplik, pe drum făcând mai multe opriri 
scurte la mâncat fructe de pădure (zme-
ură, fragi şi mure), pentru apă de izvor 

Maja ArapitMaja Arapit

la Boga şi pentru alimentare cu benzină 
din… canistră (am fost precaut şi mi-am 
pus o rezervă de 5 l în portbagaj). La 
Koplik am făcut ultimele aprovizionări 
cu alimente şi benzină (plătite în euro la 
cursul euro/lek) şi la ora 17:45 am ajuns 
la graniţă.

În Muntenegru am oprit la Podgorica 
într-un supermarket, pentru provizii 
pentru cină şi am pornit prin Cetinje, la 
staţiunea Budva de pe Litoralul Mării 
Adriatice, extrem de aglomerată în 
plin sezon. Ne-am cazat la campingul 
Maslina din staţiunea Buljarice, unde a 
mai stat Tibi cu un an în urmă.

După o zi de plajă, în care turiştii din 
jur se uitau la noi ca la nişte sado-ma-
sochişti ciudaţi, observând vânătăile de 
pe picioarele fetelor sau zgârieturile lui 
Mişu, am părăsit marea şi ne-am întors la 
Podgorica prin Tunelul Sozina (4189 m 
lungime). Mai departe, după intrarea pe 
sectorul E65 de pe Canionul Moraca, 
am identificat un drum de la o balastieră 
de lângă satul Milunovice şi am coborât 
lângă apă, montând corturile pe plajă sub 
nişte stânci şi unde am înnoptat sub un 
abri în jurul focului. 

O dimineaţă întreagă fiecare a avut 
program liber: plimbări, baie, plajă, 
fotografii, sărituri de pe stânci, cules 
smochine, zmeură şi rodii, într-un cu-
vânt: relaxare totală. În ciuda atmosferei 
paradiziace, unii s-au grăbit spre casă, 
prin urmare la ora 13:00 am părăsit locul 
respectiv, urmând traseul pe la Kolosin - 
Mojkovac - Bijelo Polje; în zona graniţei 
am aşteptat aproape 3 ore în coloana de 
maşini, fiind restricţionat traficul prin 
tunele. Am înnoptat în Serbia într-o par-

care de pe marginea şoselei în apropiere 
de Nova Varos, unde am pus corturile 
într-o pădurice de pini.

 Vineri, 12.08.2011, a fost ziua de 
întoarcere în ţară, cu un drum lung prin 
Serbia (cu maxim 80 km/h) şi o rătăcire 
prin Beograd, unde s-a ratat drumul 
de centură ocolitoare şi până la urmă 
s-a intrat pe centru, apoi pe drumul de 
tranzit (al camioanelor) spre Pancevo. 
La graniţă am aşteptat vreo oră, fiind 
ceva supracontrol al vameşilor şi apoi 
am ajuns la Arad pe traseul Moraviţa - 
Timişoara cu peste… 100 km/h.

Rezultatele expediþiei
„Expediţia speologică internaţională 
- Maja Arapit 2011” s-a desfăşurat în 
perioada 20 iulie - 20 august 2011, din 
care 26 de zile muncă efectivă pe teren. 
Au participat 34 de speologi proveniţi 
din 6 ţări europene, şi anume: Albania, 
Bulgaria, Grecia, România, Rusia şi 
Ucraina. S-a realizat escaladă artificială 
pe trei ramuri ale peşterii Maja Arapit, 
explorând 106 m de galerii noi, din care 
75 m pe verticală. Astfel denivelarea 
peşterii cartate a crescut cu +19 m. În 
urma expediţiei din 2011, Peştera Maja 
Arapit are o denivelare totală de 365 m 
(+339 m, -26 m) şi o dezvoltare de 
2643 m.

În ceea ce mă priveşte, consider că în 
Peştera Maja Arapit s-a ajuns la un im-
pas din punct de vedere al explorărilor, 
cavitatea oferind mai multe direcţii de 
abordare, dar niciuna clară, fapt ce de-
termină o disipare a efortului şi rezultate 
din ce în ce mai slabe. Echipa bulgară are 
nevoie de un suflu nou, de o altă viziune, 
de un alt început. 

Cât despre mine sau o eventuală 
echipă românească, recomand concen-
trarea atenţiei spre o altă cavitate din 
multe celelalte oferite de Schweizer-ul 
albanez. Peştera Maja Arapit? Poate 
peste 2 ani la o nouă scânteiere a ochilor 
mei.

La final… mulţumirile de rigoare 
Centrului Cultural Judeţean Arad pentru 
cofinanţarea proiectului, colegilor de 
club care m-au însoţit şi a celor care ne-
au susţinut de acasă, F.R.S. pentru rela-
ţionare, colegilor bulgari pentru invitaţie 
şi materialele furnizate, în special lui 
Alexandrer Yanev şi lui Alexey Zhalov, 
presei locale care a relatat despre desfă-
şurarea acţiunii, lui Daniel Mihu şi altor 
persoane pentru contribuţiile aduse la 
realizarea expediţiei.                                 n
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Istoricul explorãrii peºterii
În 1921, R. Jeanel şi E. Racoviţă desco-
peră peştera Pojarul Poliţei şi explorează 
puţul de la intrare.

În 1949, M. Şerban, I. Viehmann şi 
S. Rotarides explorează cele 2 nivele 
de la baza Puţului de intrare. Apoi I. 
Viehmann, M. Bleahu, J. Dan cartează 
nivelele descoperite, iar în 1970 T. Rusu, 
Gh. Racoviţă, V. Crăciun recartează aces-
te galerii. Ulterior, membri ai clubului 
„Polaris” din Blaj descoperă accesul în 
Etajul Discurilor (Etajul II).

În 1994, fără a cunoaşte Etajul Discu-
rilor (Etajul II), printr-un traverseu expus 
Dr. Ciubotarescu C. redescoperă sistemul. 
Află de la Dl. C. Goran despre explorarea 
acestuia de către Clubul Polaris din Blaj şi 
în onoarea acestora numeşte prima galerie 
din acest sistem „Galeria Polaris” şi o 
galerie cu numele lui V. Luduşan, cel care 
a făcut escalada „Puţului Etajat”.

Geologie: dezvoltată în calcare la-
diniene. 

Biologie: Pholeuon knirschi glaciale.
Regim de protecţie: peştera a fost 

declarată Monument al Naturii în 1952.
Alături de „Institutul de Speologie 

Emil Racoviţă” – departamentul Cluj, 
care a îngrijit şi protejat peştera Pojarul 
Poliţei de la explorarea din 1949 până în 
prezent, A.S. „Sfinx” a reparat poarta în 
1993 iar din 10.02.1995 a oficializat acest 
parteneriat.

Peştera Pojarul Poliţei a fost inclusă, 
după 1989, prin hotărârile Consiliului 
Judeţean Alba din 1995 şi 1999, pe lista 
obiectivelor naturale protejate ale judeţu-
lui, realizând documentaţia în aşa fel încât 
a fost inclusă în Legea 5/2000 a Ariilor 
Naturale Protejate din România.

Peştera se află în Parcul Natural 
Apuseni şi este peşteră de clasa A. 

Descrierea cavitãþii
În Etajul Discurilor (Etajul II) putem 
intra fie printr-o escaladă, fie printr-un 
traverseu peste „Puţul Etajat”, al cărui 
prim etaj este adânc de circa 15 m, iar cel 

de-al doilea, care duce la nivelul cel mai 
de jos al peşterii, are o adâncime de încă 
circa 15 m.

Intrarea în galerie este străjuită de 
două discuri, dintre care cel mai mare are 
un diametru de 4 m şi fiind inactiv, între 
cele două plăci a apărut o fisură.

După ce trecem de „străjeri” intrăm 
în „Galeria Polaris”, o galerie în care se 
disting forme de coroziune care ne arată 
că şi acest nivel a fost săpat în regim în-
necat. Înclinaţia la 41° a profilului acestei 
galerii, corespunde înclinaţiei stratelor 
de calcar în care se dezvoltă atât această 
cavitate, cât şi Gheţarul Scărişoara, fapt 
vizibil cel mai bine în partea finală a 
„Galeriei Coman”. Parcurgerea primilor 
metri se face aplecat până la un grup de 
3 stalagmite şi o coloană împodobite cu 
clusterite, pe care le depăşim prin stânga 
intrând în „Sala Îngemănatelor”. În aceas-
ta sală putem admira câteva gururi aflate 
la baza unui horn de 8 m înălţime, frumos 
împodobit cu formaţiuni de montmilch, 

scurgeri parietale, stalactite, stalagmite, 
coloane, precum şi o suprafaţă în care 
clusterite se dezvoltă îngemănate cu cris-
tale excentrice de calcit. În aceasta sală se 
pot vedea şi grupuri separate de cristale 
excentrice de calcit de dimensiuni foarte 
mari, precum şi coralite şi clusterite al 
căror colorit variază de la alb imaculat la 
maroniu-roşcat (culoarea argilei).

Continuând parcursul spre est şi ur-
când un plan înclinat, intrăm în „Sala 
Discului” – o sală ce păstrează înclinaţia 
stratelor şi în care întâlnim 2 discuri de 
podea de circa 2 m diametru, acoperite 
pe faţa exterioară cu cristale excentrice 
de calcit. Depăşindu-le ajungem sub un 
disc cu diametrul de circa 2,6 m, acoperit 
pe ambele feţe de cristale excentrice de 
calcit de dimensiunea centrimetrilor, care 
cresc în toate direcţiile sfidând gravitaţia. 
Unele excentrice se continuă ulterior cu 
stilolite de peste 10 centimetri, altele au 
un aspect spiralat iar unele au un traseu 
în zigzag asemănător fulgerelor. La baza 

Pojarul Poliþei

Etajul Discurilor
Prof. Dr. Iosif VIEHMANN • Universitatea Babeş-Bolyai, ISER Cluj-Napoca; Christian şi Radu Bogdan CIUBOTãRESCU • „Sfinx” Gârda 
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acestui disc se găsesc stalagmite cu secţi-
une aproape triunghiulară. Două strâmtori 
situate mai sus de nivelul discului ne arată 
că un posibil curent descendent, impercep-
tibil, pelicular, ar fi putut influenţa geneza 
acestui miracol al naturii. Poziţionarea dis-
cului sub Gheţarul Scărişoara şi prezenţa 
din belşug a argilei în acest bloc de calcar 
determină o alimentare constantă cu apă. 
În perioadele cele mai secetoase, în care 
gururile seacă total, picăturile de apă de 
pe excentricele acestui disc nu se usucă.

Coborând pe planul înclinat sub ni-
velul discului, pe peretele nord-vestic şi 
nord-estic al sălii putem de asemenea ad-
mira impresionante vine de calcit formate 
din cristale excentrice.

Trecând printr-o strâmtoare situată 
sub un disc de asemenea împodobit cu 
excentrice de calcit la extremitatea nordi-
ca a sălii, trecem în „Săliţa Confluenţei”. 
În această săliţă se întâlnesc spre sud o 
galerie ascendentă care se termină cu un 

horn argilos, spre nord-vest un pasaj as-
cendent care ne duce în „Sala Gururilor”, 
şi spre nord „Galeria Luduşan”, o galerie 
îngustă şi foarte bogat concreţionată cu 
cristalictite, care duce de asemenea spre 
baza puţului final.

„Sala Gururilor” este o sală al cărei 
planşeu este ocupat de câteva gururi de 
dimensiuni mari care seacă în perioadele 
de secetă şi este împodobită de frumoase 
scurgeri parietale de montmilch şi calcit, 
şi în care se pot admira frumoase stalactie.

În partea estică a sălii, urcând o sări-
toare de 1,2 m pe lângă două formaţiuni 
stalagmitice acoperite de montmilch şi 
o coloană de mici dimensiuni, intrăm în 
„Galeria cu Microgururi”, a cărei podea 
este tapetată cu gururi din montmilch, care 
sunt foarte sensibile. Din această galerie 
ajungem la „Puţul Final”, de 4,8 m adân-
cime, unde debuşează, de asemenea prin-
tr-o strâmtoare impenetrabilă, „Galeria 
Luduşan”.                                                  n
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Comunicat
A.S. Sfinx, Gârda de Sus, jud, Alba, tel. 0725 437466

Prof. Dr. Iosif Viehmann, cel mai vârstnic speolog activ din lume !
În cursul acestui an, membrii Asoci-

aţiei Speologice „Sfinx” din Gârda, ală-
turi de colegi de la Asociaţiile Speologice 
„Silex” din Braşov, „Focul Viu” din 
Bucureşti, „Avenul” din Braşov şi clu-
bului studenţesc „Cetăţile Ponorului” 
din Cluj au acordat sprijin d-lui Prof. 
Dr. Iosif Viehmann de la Universitatea 
Babeş-Bolyai din Cluj, care este de ase-
menea Cercetător Asociat la Institutul de 
Speologie „Emil Racoviţă” departamen-
tul Cluj, pentru a putea să-şi desfăşoare 
activitatea de cercetare în peşteri. 

La venerabila vârstă de 87 de ani 
renumitul cercetător, a reuşit să parcurgă 

în siguranţă pasaje tehnice dificile din 
peşteră, respectiv coborâre şi urcare pe 
verticală, traversare şi o tiroliană de peste 
10 m peste un puţ de circa 40 m.

Această performanţă îl face cu sigu-
ranţă cel mai vârstnic cercetător speolog 
activ în viaţă.

El a parcurs pasaje dificile din peşteră 
pentru a studia formaţiuni excentrice cu o 
localizare deosebită, el fiind unul din cer-
cetătorii care au descris mecanismul de 
formare a acestor formaţiuni care sfidea-
ză gravitaţia, crescând în toate direcţiile.

Iosif Viehmann este singurul cerce-
tător în viaţă al Institutului de Speologie 

„Emil Racoviţă”, care a avut privilegiul 
să stea 9 ani şi 2 luni în preajma savan-
tului Emil Racoviţă (1868-1947) – fon-
datorul ştiinţei Biospeologie şi fondatorul 
primului Institut de Speologie din lume 
– întemeiat în 1920 la Cluj.

Mulţumim Administraţiei Parcului 
Natural Apuseni, Comisiei Monumen-
telor Naturii a Academiei Române, 
Comisiei Patrimoniului Speologic şi 
serviciului public Salvamont Alba pentru 
sprijinul acordat.

Preşedinte A.S. „Sfinx” Gârda
Dr. Christian CIUBOTãRESCU

Etajul DiscurilorEtajul Discurilor
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CRISTAlIzãRIle exCeNTRICe De CAlCIT îN  
PeşTeRA POjARUl POlIþeI (M-þII BIhOR)

Încă în cea de a doua vizită în 
Pojarul Poliţei s-a putut observa 
că intrarea în peşteră se datorează 

unei deschideri care a apărut în tavanul 
peşterii. Până la producerea acestei 
prăbuşiri (2 m²), fosta boltă, împreu-
nă cu patru stalactite care înainte de 
desprinderile din tavan au putut avea 
lungimi de până la 7-8 m, au izolat 
mediul microclimatic din peşteră de 
exterior. Această izolare a conferit 
Peşterii Pojarul Poliţei starea de Geodă 
carstică. E. A. MARTEL, în 1923-
1924 a vorbit pentru prima dată de 
golurile din masivele calcaroase com-
plet izolate de exterior. Aici MARTEL 
stabileşte o teorie pe care o numeşte 
calmul absolut. Astăzi ştim foarte bine 
că nici în adevăratele geode nu există 
acest calm absolut de unde variaţiile 
curenţilor de aer, a temperaturilor şi a 
umidităţii să lipsească.

Calmul martelian există suficient 
ca acele cavernamente mici sau mari 
cât o adevărată peşteră să confere 
cristalizărilor condiţii ideale în care alţi 
factori abia în ultimul timp cunoscuţi 
să asigure cristalelor de calcit, îndeo-
sebi monocristalelor, condiţii excentri-
ce pentru dezvoltarea şi creşterea aces-
tora. În această deplasare am observat 
localizarea câmpurilor şi nervurilor din 
tavan încărcate cu excentrice de calcit. 
A fost simplu să descoperim că aceste 
minunate cristale sfidează gravitaţia. 
Cristalele fac nişte legături şi punţi 
între câteva stalactite clasice aflate în 
aceleşi loc. Se pune sever întrebarea de 
ce paroxismul apariţiei acestor cristale 
are loc în fundul nivelului I din peşte-
ra Pojarul Poliţei, într-o săliţă de 4/6 m, 
în care nu am putut pune în evidenţă 
nici un factor fizic răspunzător de cea 
de a doua generaţie de cristale. Fără să 
putem data fenomenele legate de apa-
riţia cristalelor excentrice, s-a dovedit 
că ele au apărut în condiţii de calm 
martelian. Am fost puşi pe gânduri de 
faptul că stalactitele clasice din tavanul 
şi de pe peretele unui sfert de suprafaţă 
din această săliţă a excentricelor, după 
20-30 cm de creştere pentru un diame-
tru de 4-5 cm, au fost rupte înainte de 
vizita noastră. (Seisemele ar putea 
explica deschiderea din tavan.)

În a treia vizită în Pojarul Poliţei au 
loc două feluri de experienţe noi şi pen-
tru literatura de specialitate. Un mono-
cristal lung de 22 cm, poartă cu sine un 
picur de apă de alimentare care explică 
geneza gravitaţională a cristalului dar 
în capătul opus, surprinzător, fără să 
aibă vreun canal de creştere, cristalul 
se află de asemenea în creştere, de data 
aceasta împotriva gravitaţiei.

 
Cum ajunge apa de alimentare în 

capătul superior al monocristalului?
Cunoscut fiind faptul că apa poate 

urca datorită capilarităţii, am procedat 
la dovedirea acestui lucru. Cristalul nu 
este neted. El este acoperit cu o puz-
derie de microcristale observabile cu 
lupa ×6, de manifestare a capilarităţii. 
Pentru a dovedi acest lucru am luat un 
creion chimic care are drept mină un 
miez solubil în apă şi colorat în albas-
tru. Am inelat aproximativ la jumătatea 
de mijloc a cristalului două cercuri de 
360° creionate direct pe cristal. După 
aproape trei luni de zile am revenit şi 
am constatat că vopseaua acestor două 
inele s-a deplasat în ambele sensuri, 
adică atât în sus cât şi în jos, aparent 
egal în distanţa parcursă (4,8 cm). Mai 
târziu, la publicarea acestor rezultate în 
istoricul vizitelor de la 1949, am afir-
mat că e vorba despre strate moleculare 
de apă pe suprafaţa cristalului iar la 
un colocviu internaţional din Belgia 
(Liege), profesorul BERNARD GÈZE 
a acceptat cu entuziasm rezultatul ex-

perimentului nostru. În această vizită 
observăm la două cristale îndreptate 
cu vârful spre podea, un picur simţitor 
mai mare decât picăturile stalactitelor 
macaroni. În mintea noastră a apărut 
din nou o întrebare: când se desprind 
acesti picuri şi în cât timp se refac. 
Pentru aceasta am luat un metru de 
hârtie igienică şi am făcut o punte sub 
picătura luată în studiu în aşa manieră 
încât la desprinderea picurului, hârtia 
igienică ar fi căzut la podea. Încă îna-
inte de a ieşi din peşteră am stabilit 
detaliile unor factori care ar putea 
asigura existenţa picurului permanent. 
În acest caz poate fi vorba despre o 
egalitate în procesul de încărcare a 
picurului cu apa de alimentare de pe 
corpul acestui stalactit cu o cantitate 
de apă egală cu aceea care se evaporă. 
În definirea primului nostru experiment 
l-am inclus pe BERNARD GÈZE în 
recunoaşterea şi dovedirea picurului 
permanent, admiţând peliculele mole-
culare de apă mai sus amintite. Încă în 
toamna aceluiaşi an, în Cehoslovacia, 
la Laboratorul de Spelologie din ora-
şul Liptovsky Mikulas, JIRI KUKLA 
publică înaintea noastră descoperirea 
picurului permanent.

Ne-a fost în intenţie readucerea în 
actualitate după ce am aflat de exis-
tenţa altor cristalictite până la nivelul 
II, adică ultimul în Peştera Pojarul 
Poliţei. Am găsit de datoria noastră 
să echivalăm încărcarea discurilor cu 
tufele de cristale de calcit plecând şi de 
data aceasta de la recunoaşterea rolului 
Calmului martelian.

În ultimii trei ani l-am rugat pe cole-
gul meu speolog C. CIUBOTĂRESCU 
să organizeze pentru mine şi pe răs-
punderea mea o intrare în Pojar. Acest 
lucru s-a finalizat abia în zilele noastre. 
Colegul amintit, un veteran de frunte al 
cunoaşterii carstului şi peşterilor din 
Bihor, m-a onorat exemplar. Din prici-
na vârstei mele, 87 ani la 1 septembrie 
2012, a făcut o echipă încercată în 
tehnica alpinismului subteran şi una de 
siguranţă şi supraveghere, apelând la 
speologi amatori încercaţi din cluburile 
din Bucureşti, Braşov, Sibiu, Cluj şi 
Gârda de Sus.

Text original Iosif VIehMAnn

Christian CIuBoTARESCu
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Din nou la drum! De data aceasta 
cu scopuri precise şi cu o singură 
zonă de explorare: Valea Nam 

Hin Boun din Masivul Khammouane 
– un loc deosebit pentru speologi şi sca-
fandri, bogat în obiective de toate felurile 
dar totuşi atât de puţin explorat!

„Expe Laos 2011” a reprezentat un 
maxim, urmare firească a 5 ani de expe-
diţii organizate de Geokarst Aventure în 
Laos. Am beneficiat atât de rezultatele 
prospecţiunilor făcute de noi începând 
cu 2006, cât şi de toate rapoartele ex-
pediţiilor speologice desfăşurate după 
1990. Ele ne-au fost puse la dispoziţie de 
nişte oameni deosebiţi care au organizat 
în ultimii 20 de ani mai multe expediţii 
în Laos: François Brouquisse şi Charles 
Ghommidh.

Etape premergãtoare
În urma analizei făcute în lunile iunie şi 
iulie 2010, ne hotărâm ca în februarie 
2011 să mergem din nou în Laos. Ca de 
fiecare dată, conferinţele săptămânale pe 
Skype ne ajută să ne organizăm cât mai 
bine şi să putem estima scenariul unei 
expediţii de trei săptămâni dedicate în 
special scufundărilor de peşteră.

Cum echipa Geokarst Aventure este 
un organism viu în continuă mişcare şi 
evoluţie, cooptăm noi membri. Doi fran-
cezi, scafandri de peşteră experimentaţi, 
recunoscuţi în mediul speologic: Isabelle 
Perpoli şi Carlos Placido – poreclit 
Mowgli – şi doi români: Călin Vodă, 
monitor al Şcolii Române de Speologie, 
speolog cu experienţă care în ultima 
vreme cochetează cu scufundările de 
peşteră şi George Ponta, vechi speolog 
român, stabilit acum în SUA, o adevărată 
legendă a speologiei româneşti, preocu-

pat în special de studii hidrogeologice. 
Restul echipei rămâne: Ioana Axinte, 
Mihai Baciu, Elena Buduran, Andreea 
Cohn, Richard Huttler, Tudor Marin, 
Laurent Mestre şi Damien Vignoles – 
nominalizat ca responsabil de expediţie.

Luna septembrie 2010 ne găseşte cu 
biletele de avion cumpărate după mai 
multe jonglerii cu datele de desfăşurare 
a expediţiei pe care am încercat să le 
punem în acord cu programul partici-
panţilor şi cu planificarea zborurilor 
mai ieftine.

Odată perioada fixată, discutăm cu 
organizatorul laosian, Dl. Vannivong 
Soumpholphakdy, pentru începerea 
formalităţilor de obţinere a autorizaţii-
lor de explorare. Ca de fiecare dată, Dl. 
Vannivong s-a ocupat cu profesionalism 
şi dăruire de tot ceea ce a însemnat or-
ganizarea expediţiei noastre. Din păcate 
Dl. Vannivong ne-a părăsit în mai 2012. 
Am pierdut în primul rând un prieten, 
dar şi un mare susţinător al explorărilor 
speologice în Laos. Vă mulţumim pentru 
tot ce aţi făcut alături de noi!

Aflăm cu mare bucurie că Thailanda 
a scos vizele pentru cetăţenii români, 
introducând formalităţi de „Visa On 
Arrival”. Totuşi realitatea s-a dovedit a 
fi mai dură la sfârşitul expediţiei, dar nu 
vreau să anticipez nimic, deocamdată.

Realizăm o a treia clonă a site-ului 
www.en.expe-laos.com, de data asta în 
limba engleză. În doar câteva luni şi 
acesta ajunge la o vizibilitate foarte bună 
pe internet datorită vizitelor numeroase 
şi a unei bune optimizări pentru motoa-
rele de căutare.

Laurent începe în paralel un proiect 
foarte ambiţios legat de scufundarea cu 
rebreather (engl., aparat autonom de 

scufundare care se bazează pe principiul 
recirculării aerului respirat şi a extragerii 
oxigenului din el). Achiziţionează două 
rebreathere în circuit semi-deschis de 
tip Draeger Ray şi le adaptează complet 
pentru scufundarea de peşteră.

Înţelegem destul de rapid că explo-
rările noastre devin din ce în ce mai 
dificile, mai lungi şi mai angajante, 
fapt pentru care ne gândim la un set de 
măsuri pentru îmbunătăţirea securităţii 
participanţilor. Astfel comandăm 4 bu-
telii de oxigen pur de 50 de litri pe care, 
cu ajutorul D-lui Vannivong, reuşim să 
le achiziţionăm chiar la sosirea noastră 
în Laos din micul orăşel de graniţă 
Thakek. Toate scufundările care nu de-
păşesc -40 m adâncime le vom efectua 
cu amestecuri de gaze de tip Nitrox 
(amestec de respirat ce conţine o con-
centraţie de oxigen mai mare de 21%). 
Nitrox-ul ajută scafandrii să aibă corpul 
„mai proaspăt” din punct de vedere fizic 
şi mai ales mintea mai limpede. Pentru 
aceasta Laurent construieşte un blender 
care facilitează realizarea de Nitrox. 
Cumpărăm din Thailanda două butelii de 
5 litri, în care introducem oxigen pur şi 
care se vor folosi atât pentru scufundă-
rile lungi ce implică decompresie cât şi 
în cazul altor probleme care pot apărea 
după scufundare. Nu uităm că cea mai 
apropiată cameră hiperbarică este la 
câţiva mii de kilometri, în Thailanda, iar 
accesul la elicopter în Laos este aproape 
nul. Deci: „Securitate înainte de toate”!

Cu ajutorul asociaţiei „Centre Terre” 
beneficiem de un telefon satelit de tip 
Inmarsat pentru comunicaţii mai ales 
în caz de urgenţă. Un medic din Franţa 
ne stă la dispoziţie 24 ore din 24 pentru 
consultaţii telefonice. Laurent reuşeşte 
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să obţină prin sponsorizare un lot com-
plet de medicamente care acoperă toate 
nevoile posibile în caz de probleme me-
dicale de primă urgenţă.

Stabilim un flux informaţional pentru 
a putea posta pe internet un newsletter cu 
text şi imagini odată la câteva zile. Acest 
lucru ne ajută să fim aproape de toţi cei 
care sunt alături de noi, dar totuşi la 
10.000 km distanţă! Partenerii media ai 
expediţiei sunt Descopera.ro şi Hotnews.
ro, ei ne vor posta informaţiile pe site-
urile lor cu vizibilitate foarte bună.

Problemele inerente apar chiar înain-
te de plecare, dar cu puţin noroc reuşim 
să plecăm cu toţii conform planurilor 
iniţiale.

Acces
În ziua de 5 februarie 2011, echipa 
formată din 9 speologi se reuneşte în 
autogara Mochit din nordul Bangkok-
ului. Ceilalţi trei participanţi vor sosi cu 
o zi întârziere. Trăim aceeaşi emoţie a 
revederii cu prieteni foarte dragi, dubla-
tă de o temperatură sufocantă de 30°C 
şi o forfotă imensă specifică acestui 
loc. Drumul ne este deja cunoscut, aşa 
că încercăm să profităm cât mai bine 
de timp discutând despre ceea ce vom 
face mâine. Ajungem în jurul orei 6 
dimineaţa în Nakon Phanom, oraşul din 
care anul trecut am reuşit să plecăm la 
limită, deoarece nu am avut bani lichizi 
să ne cumpărăm biletele de autobuz şi 
în plus era duminică şi bancomatele nu 
mergeau. Atunci am fost ajutaţi de un 
agent de pază care cu scuterul din dotare 
a alergat la propriu cu noi prin oraş în 
încercarea de a schimba sau scoate bani 
pentru a prinde autobuzul chiar în ulti-
mele 5 minute! Autobuzul pierdut atunci 
ar fi însemnat şi pierderea avionului! O 
altă aventură şi o lecţie de neuitat!

Întâlnirea cu Mekong-ul reprezintă 
acelaşi moment emoţionant şi aşteptat 
datorită luminii minunate de la această 
oră a dimineţii. Fotografii sunt deja în 
lumea lor şi nu te mai poţi înţelege cu 
ei. Peisajul este foarte calm şi cald, te 
îmbie la visare şi admiraţie în faţa acelor 
frumuseţi care se trezesc la viaţă încet, 
încet.

În Thakek, pe partea laosiană 
a Mekong-ului, îi întâlnim pe Dl. 
Vannivong – organizatorul şef, Dl. 
Song şi Dl. Kambo, şoferii celor două 
camioane, care ne vor însoţi pe tot 
parcursul expediţiei. Ne bucurăm şi chiar 
ne strângem în braţe (total atipic pentru 

cultura budistă şi contrar obiceiurilor din 
Laos) cu aceşti oameni extraordinari care 
participă la fiecare aventură de-a noastră. 
După formalităţile vamale de intrare în 
Laos ne organizăm în 4 echipe: una care 
va merge să cumpere buteliile de oxigen 
şi care va verifica presiunea şi calitatea 
acestuia, alta care va face aprovizionarea 
cu mâncare şi cu alte lucruri necesare 
expediţiei, alta care va trimite primul 
newsletter din Laos pentru site-urile 
expediţiei şi eu care voi merge la bancă 
să schimb bani în moneda locală kip. 

Banca locală mă impresionează prin 
dotare, organizare şi rapiditate. Oraşul se 
schimbă de la un an la altul ca aspect. Un 
impresionant pod rutier peste Mekong, 
care face legătura între Nakon Phanom şi 
Tahkek, stă să fie inaugurat în săptămâ-
nile următoare. Atunci vom spune adio 
traversărilor cu barca şi interminabilelor 
scări ce trebuie parcurse cu toate baga-
jele în braţe şi în spate la fiecare trecere. 
Lucrurile se modifică foarte rapid în 
Laos, o ţară în plină dezvoltare!

Când toate sunt puse cap la cap ne 
îmbarcăm în cele două camioane bine-
cunoscute deja şi pornim către Valea 
Nam Hin Boun. Drumul de 150 km îl 
parcurgem în aproximativ 5 ore, cu cel 
puţin o oprire obligatorie în punctul de 
belvedere de la Phou Hi Phoun. Aici 
admirăm toată zona centrală a Masivului 
Khammouane, cu miile de tsing-uri şi 
creste care se pierd în depărtare. Întreg 
drumul din Thakek ne oferă acelaşi 
peisaj carstic minunat, cât şi trecerea 
prin mai multe zone rurale cu un farmec 
aparte.

Odată ajunşi în capătul văii avem o 
adevărată surpriză. Tabăra de bază o vom 

avea într-un mic campus, numit „Sala 
Konglor”, organizat de Dl. Vannivong cu 
căsuţe din lemn, paturi din bambus şi un 
minunat loc de servire a mesei pe malul 
râului Nam Hin Boun. Aici avem mult 
loc să ne întindem cele peste 1,5 tone 
de echipament lăsat anul trecut şi restul 
logisticii de care avem nevoie. Peisajul 
este deosebit de frumos, campusul fiind 
situat în mijlocul unei liziere de conifere 
tropicale înalte de peste 30 de metri, care 
ne oferă generos umbra lor.

Prima zi o dedicăm despachetării, 
aranjării taberei, recondiţionării sau 
chiar reparării pieselor de echipament 
deteriorate. „Vedeta” taberei este com-
presorul Bauer din 1978, cu motor nou 
Honda, care nu ne face de râs nici de data 
asta. Cu toţii ne învârtim în jurul lui, unii 
chiar se pricep să îl regleze, alţii doar se 
uită şi admiră. În final „merge ca uns”. 
Şi apoi, cine a mai văzut expediţie de 
scufundare fără compresor! Seara ajung 
în tabără: Damien, Isabelle şi Mowgli, 
aşa că echipa completă este gata să por-
nească în aventură!

Joncþiunea ºi traversarea în 
premierã a celui mai mare 
sistem carstic din Laos: 
Peştera Nam Non - Peºtera 
Tham Song Dang
Cine? Oameni care pot să meargă mult şi 
repede, adică vreo 19 km în total numai 
în peşteră, care să ştie să carteze tot repe-
de dar şi corect şi să fie în stare să treacă 
un sifon. Asta în primul rând. Restul sunt 
amănunte pe care o să le vedeţi. 

Laos 2011Laos 2011
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Când? Cum expediţia a fost plină 
de obiective de scufundare, cam toată 
lumea s-a înghesuit la scufundare în 
primele zile, până s-au mai „reglat” un 

pic pulsurile şi nevoia de „diving”. A 
doua săptămână Nam Non-ul nu mai 
putea scăpa!

Şi aşa, iată-ne în dimineaţa zilei de 
17 februarie pe subsemnatul, Călin Vodă 
şi Laurent Mestre îmbarcaţi în bena 
camionului care ne va duce până la Ban 
Nam Non. La ora 9.00 intrăm prin por-
talul impresionant al peşterii Nam Non. 
Parcursul, aşa cum l-am descris şi în 
articolul Expe Laos 2010 din Speomond 
nr.15, este dificil din cauza galeţilor 
rulaţi de diverse dimensiuni pe care îţi 
poţi luxa glezna în orice moment, cât şi 
din cauza lacurilor cu apă de infiltraţie 
foarte rece faţă de media locală.

Primii 4 km până la sifon sunt de 
„încălzire”. Cu o zi înainte am fost cu 
Mihai să vedem dacă sifonul se poate 
trece, care este starea firului ghid şi dacă 
există schimbări în morfologie. O primă 
surpriză am avut când am găsit un lac 
impresionant înainte de „Grand Eboulis”, 
undeva pe la mijlocul axului principal 
al peşterii. Anul trecut am mers pe aici 
în „bascheţi”! Ei bine, ploaia din ajun a 
reuşit să umple un lac de 150 m lungime. 
Ce bine că nu a fost aşa de adânc ci doar 
până la gât! Apa are undeva în jur de 
11-12°C, adică destul de rece. Găsim şi 
alte lacuri pe drum, cât şi coarda lăsată 
anul trecut după o escaladă de 15 m în 
„Galerie de la fin d’expe”, parţial explo-
rată din cauza lipsei de timp din ultima zi 
a „Expe Laos 2010”. Coarda este în stare 
bună şi vom urca pe ea în zilele următoa-
re pentru a continua explorarea. În drum 

spre sifonul final, Mihai explorează încă 
un sifon pe o galerie laterală, afluent de 
dreapta al râului principal. Galeria con-
tinuă. Perspectivele sunt promiţătoare! 

Faţă de anul trecut, sifonul final s-a 
schimbat complet. Este normal dacă 
ne gândim la debitele estimate de 40-
50 m3/s, care trec în sezonul ploios. Anul 
acesta sifonul are o lungime submersă de 
50 m cu un minim la -10,5 m. Ieşirea este 
în cu totul altă parte faţă de anul trecut 
dar ce mai contează odată ce suntem toţi 
trei OK de partea cealaltă. Eu sunt un pic 
„mai încălzit” decât ceilalţi, deoarece am 
abordat o tehnică diferită anul acesta. Cu 
două sisteme de butelii duble de 5 litri 
vom trece sifonul trei persoane. Astfel 
încercăm să ne minimizăm greutatea şi 
volumul de echipament pe care a trebuit 
să îl ducem până la sifonul terminal. Ne-
au ajutat la căratul acestui echipament: 
Mihai, Elena şi Ioana. Cine o să facă 
„dute-vino” cu un echipament complet 
prin sifon? Chiar eu. Sifonul este relativ 
larg, pot trece cu buteliile în spate şi cu 
celălalt echipament complet agăţat de 
mine pe lateral. Încerc să îmi împache-
tez cât mai bine echipamentul pe care îl 
transport prin sifon pentru a nu mă agăţa 
de cine ştie ce, moment care ar fi destul 
de neplăcut. Până la -3 m apa are în sus-
pensie un fel de tanin, din cauza masei 
vegetale care se descompune lent în 
sifon. Apoi vizibilitatea revine la termeni 
normali de aproximativ 1-1,5 m, ceea ce 
este OK pentru un scafandru speolog.

Dincolo de sifon este o altă peşteră 
denumită de localnici Tham Song Dang. 
Morfologia este aceeaşi ca în Nam Non. 
Prima impresie este de sufocare din ca-
uza temperaturii de 24°C şi a ceţii care 
ne înconjoară. Este un fenomen întâlnit 
adesea în peşterile din Asia de sud-est. El 
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se datorează maselor de aer care nu cir-
culă (aici galeria este complet blocată de 
sifon, adică de apă) şi încărcăturii până la 
saturaţie în vapori de apă. Zonele de ceaţă 
şi abur nu sunt compacte aşa că avem 
o senzaţie similară cu mersul pe munte 
noaptea, după o ploaie caldă de vară.

Abandonăm tot echipamentul de 
scufundare lângă sifon, păstrăm numai 
pantalonii de neopren pe noi şi ne lan-
săm în continuarea „semi-maratonului” 
nostru. Obiectivul este să ajungem acolo 
unde am început cartarea anul trecut, să 
mergem mai departe până afară pentru 
a lua un punct GPS la intrarea în Tham 
Song Dang, apoi la întoarcere să car-
tăm şi să explorăm tot ce a mai rămas. 
Parcursul este similar cu cel din Nam 
Non. Câteva lacuri reci şi adânci ne 
răcoresc din alergarea noastră, pe care 
o facem în neopren. După aproximativ 
1,7 km reuşesc să identific locul în care 
râului principal i se alătură un important 
afluent pe care noi l-am explorat şi cartat 
anul trecut. Continuăm pe axul principal, 
care practic este o zonă necunoscută pen-
tru noi. Galeria este de dimensiuni mai 
modeste, lăţime de 3-4 metri şi înălţime 
de 2-3 metri, uneori chiar trebuie să ne 
aplecăm, lucru destul de rar în Nam 
Non. Peisajul este înfricoşător. Toată 
galeria este plină de trunchiuri de arbori 
de diverse lungimi şi diametre, aduse de 
apă în sezonul ploios. Ele sunt blocate 
între tavanul şi pereţii galeriilor. Pentru 
a parcurge galeria trebuie să te strecori 
printre toţi aceşti buşteni, care par a se 
prăvăli la orice atingere. Bolovanii de 
mari dimensiuni rostogoliţi de apă con-
tribuie la acest haos „organizat”. După 
încă câteva sute de metri de parcurs 

ajungem în locul de unde am început 
cartarea anul trecut. Recunosc escalada 
de 4-5 metri în peretele drept.

— De aici chiar nu ar trebui să mai 
fie mult până afară, îi spun lui Călin.

— Cred că totuşi mai este ceva, dacă 
voi nu aţi avut timp să ieşiţi până afară 
anul trecut, îmi răspunde el.

Un vag curent de aer ne aduce un 
miros care pare mai proaspăt. Neştiind 
cât mai avem, dar ştiind câtă treabă mai 
avem, „accelerăm” paşii către ieşire. 
Galeria devine mai îngustă, pietrele de 
pe podea sunt mult mai mari şi mai ro-
tunjite. Parcă am călca peste o grămadă 
de pepeni foarte închişi la culoare. Prima 
geană de lumină este anticipată mai mult 
de miros decât de văz. Aerul exterior 
este mai cald şi mai uscat decât cel din 
subteran. Apoi, treptat zărim lumina 
care se profilează uşor. Intrarea în Tham 
Song Dang este reprezentată de două 
goluri gemene, ea se deschide la baza 
unei faleze de 9-10 m. La dreapta mai 
există un gol secundar prin care intră 
apa în subteran. 

Ieşirea la exterior reprezintă un 
moment deosebit pentru noi şi cred că 
în viaţa oricărui speolog care are ocazia 
să facă o astfel de joncţiune. Soarele 
puternic, cerul albastru, toată vegetaţia 
de un verde intens şi pietrele gri deschis 
formează un tablou nemaipomenit. Ne 
trebuie minute bune să ne obişnuim 
cu lumina puternică după atâtea ore de 
întuneric total.

Intrarea în Tham Song Dang se află 
la 100 m de intersecţia a două văi (com-
plet seci în acest sezon). Mergem până 
la confluenţă pentru a admira cele două 
râuri de piatră. Privirea ni se pierde în 

zare, în marea de galeţi gri deschis care 
strălucesc în soare. Adevărate râuri de 
piatră!

Chiar în mijlocul talvegului sec gă-
sim un mare bolovan pe care ne aşezăm 
toţi trei ca să ne tragem un pic sufletele. 
Undeva în stânga, Călin şi Laurent re-
perează o zonă în care cresc bananieri 
sălbatici. Încercăm gustul fructelor, 
neconvinşi că sunt chiar comestibile. Tot 
peisajul care ne înconjoară ne lasă muţi 
de uimire, iar vorbele sunt de prisos. 
Stăm şi admirăm aceste colţuri izolate 
de natură care sunt încă în stare virgină.

Este greu de imaginat cum curge apa 
aici în sezonul ploios. Totuşi ne hazar-
dăm în câteva calcule estimative pentru 
debitul ce poate intra în Tham Song 
Dang. Cifrele sunt de ordinul zecilor de 
metri cubi pe secundă şi numai gândul 
la ele ne sperie.

Salvez un punct pe GPS cât mai 
aproape de intrarea în peşteră şi tot de 
aici începem şi cartarea. Pentru a fi cât 
mai eficienţi folosim un DistoX Leica, 
care la o singură apăsare de buton ne 
oferă cele trei date principale pentru 
cartografierea peşterii. Cu greu ne dăm 
duşi de la exterior, dar ştim că nu avem 
încotro. Laurent chiar glumeşte cu noi:

— Ei băieţi, dacă cumva cineva nu se 
simte bine sau nu se mai poate scufunda 
poate să o ia peste munte. Nu are nevoie 
decât de două zile de mers!

Nu avem nici o şansă decât să mer-
gem înainte prin peşteră. Echipa lucrează 
bine şi după vreo trei ore terminăm car-
tarea pe axul principal. Galeria relativ 
rectilinie nu pune probleme deosebite 
pentru ridicarea topografică. Identificăm 
mai multe galerii suspendate, care ne-
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cesită escalade dificile. Locul în care 
terminăm cartarea este foarte interesant 
din cauza malului impresionant de galeţi 
depuşi de curentul care vine pe axul 
principal. Suntem nevoiţi să urcăm o 
„colină” de 30 m pentru a repera punctul 
de joncţionare a celor două cartări.

Ce ne mai rămâne acum? O nouă 
„alergare” de 2 km până la sifon şi tre-
cerea acestuia cu pasarea echipamentului 
de scufundare pentru cel de-al treilea 
coechipier. După acest duş rece care 
ne mai răcoreşte un pic observăm că 
am ratat întâlnirea de la ora 17.00 cu 
echipa „Ioana şi Elena” care a fost în 
explorare la „Galerie de la fin d’expe”. 

Este ora 18.00. Strângerea şi aranjarea 
echipamentului de scufundare ne mai ia 
încă 30 de minute. Scoatem afară o parte 
din echipament şi lăsăm acolo doar un 
echipament complet pentru Mihai, care 
mâine vrea să continue explorarea pe 
afluentul abordat cu câteva zile înainte.

Atât greutatea echipamentului pe 
care îl scoatem afară, cât şi oboseala 
acumulată încep să îşi spună cuvântul. 
Drumul către ieşire pare din ce în ce mai 
anevoios. Lacurile pe care trebuie să le 
trecem ne sug practic toată energia, cel 
mai solicitant fiind lacul de la baza lui 
„Grand Eboulis”. Ultimele sute de metri 
în Nam Non ne aduc şi cele mai neplă-

houay Pouang (Damien 
Vignoles)
Îi promisesem lui Isabelle o zi de odihnă 
aşa că am hotărât să facem câteva pro-
specţiuni în zona peşterii Tham Momie. 
Găsim un izbuc botezat de localnici 
Houay Pouang. Este o surpriză deoarece 
nu figurează pe lista noastră de obiective, 
probabil fiind considerat impenetrabil. 
Un talveg frumos conduce apa din resur-
genţă până la vărsarea în Nam Non.

Căutând mai atent în aglomerarea de 
bolovani de deasupra resurgenţei, găsim 
un pasaj strâmt dar prin care reuşim să 
coborâm o dublă de 6 litri pe care o 
aveam în rucsac, aşa pentru orice eventu-
alitate… Mă scufund până la cota -15 m 
şi acolo caut mai mult pasajul de trecere 
care este într-adevăr îngust. Reuşesc să 
trag 180 m de fir ghid, încercând să ur-
măresc tavanul galeriei care este destul 
de largă şi lipsită de amaraje pentru fir.

În ziua următoare Mowgli ne înso-
ţeşte şi el în explorare. Mai trag încă 60 
m de fir în scufundare, până la ieşirea 
din sifon, într-o sală de mari dimensiuni. 
Porţiunea aerată dintre sifoane este de 
50 m şi de aici începem o nouă scufunda-
re. Până la ieşirea din sifonul 3, Isabelle 
derulează aproape tot tamburul cu fir 
ghid. Galeria este foarte frumoasă, cu o 
lăţime de 7-8 metri. Sifonul 4 este foarte 
scurt şi relativ simplu. Isabelle continuă 
în sifonul 5 care este imediat lângă al 
patrulea. Am probleme să urmăresc firul 
ghid din cauza vizibilităţii aproape nule 
şi a septelor tăioase în care firul se agaţă. 
Într-un final reuşesc să mai pun câteva 
cauciucuri şi o ajung pe Isabelle, care se 
află aproape la capătul tamburului, unde-
va la cota -20 m. Ne oprim aici pentru că 
este foarte strâmt, este tulbure şi în plus 
nu suntem pe direcţia cea bună deoarece 
practic ne întoarcem către ieşire. Cartăm 
totul la întoarcere.

Între sifonul 3 şi 4 las dubla jos din 
spate şi plec în escaladă. Intru într-o fru-
moasă galerie, în care aud picăturile de 
apă căzând de departe. Este deja târziu 
şi trebuie să terminăm cartarea. Regăsim 
toţi laoţienii lângă lacul de la intrare, 
foarte miraţi de faptul că am dispărut de 
ore bune undeva în inima muntelui. La 
întoarcere forţez trecerea şi găsesc un 
pasaj prin care ies chiar în lacul de la 
intrare. Este mult mai simplu pe aici, dar 
vom folosi varianta asta într-o expediţie 
viitoare.

cute rosături şi inflamaţii pe picioare şi 
pe mâini. După un efort susţinut de 12 
ore reuşim să ieşim afară la ora 21.00. 
Pe poteca ce ne duce în satul Ban Nam 
Non, Călin vede un şarpe care a plecat 
chiar de lângă piciorul meu. Ce bine că 
nu am călcat pe el! 

La ora actuală, Nam Non, joncţionată 
în sistem cu peştera Tham Song Dang, 
depăşeşte 32 km în dezvoltare totală, 
fiind cea mai lungă peşteră din Laos. Pe 
axul principal am topografiat o dezvol-
tare de 8.395 m în două expediţii conse-
cutive (2011 şi 2012). Suntem mândri de 
ceea ce am făcut!

Probabil cel mai vesel dintre noi 
toţi, pentru această ispravă, este domnul 
Vannivong. Cea mai mare peşteră din 
Laos se află aici în Valea Nam Hin Boun, 
atât de dragă lui. Astfel, toate legendele 
neconfirmate ale traversării muntelui 
dintr-o parte în cealaltă au devenit acum 
realitate. 
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Tham houay Kenang 
(Damien Vignoles ºi 
Isabelle Perpoli)
Intrarea în această peşteră a fost topo-
grafiată în 2010 de o echipă de speologi 
condusă de Charles Ghommidh. Peştera 
debutează cu un lac de 25 m lungime cu 
5 m lăţime, care se deschide la baza unui 
grohotiş. Acest con de grohotiş şi bolo-
vani nu poate fi trecut în scufundare (mai 
multe încercări au fost făcute de Damien, 
Isabelle şi Laurent). În concluzie, tot 
bagajul de scufundare trebuie cărat până 
la o săritoare de 3 m. De aici am echipat 

o tiroliană care traversează bagajele 
peste un lac. Urmează un lac de 4 m, 
apoi o strâmtoare şi ajungem undeva la 
5 m deasupra marelui lac de la intrare. O 
nouă coardă ne ajută să coborâm bagaje-
le direct într-un lac. Urmează 100 m de 
înot. Pe viitor o barcă ar fi de preferat. O 
mică plajă de argilă ne permite echiparea 
înainte de scufundare. Intrarea în sifonul 
1 este marcată de o mare stalactită ce are 
6 m şi este uşor strâmbă.

În 11 februarie Isabelle reuşeşte să 
treacă sifonul 1. Condiţiile de scufun-
dare sunt dificile din cauza vizibilităţii. 
Evităm să atingem fundul apei pentru 

Sifonul 3 este cumva în continuarea 
celui de-al doilea. Are un aspect similar 
de conductă forţată, cu o lungime de 30 m 
şi o adâncime de 7 m. Ieşim într-o sală 
înaltă de 30 m, impresionantă ca spaţiu. 
Urmează o nouă diaclază. La capătul 
acesteia începe sifonul 4. Lanternele 
dau semne de oboseală. Chiar dacă mai 
avem în duble 170 de bari, trebuie să ne 
întoarcem. Facem o oră şi 20 de minute 
până la ieşire. Pe traseu alunec cu dubla 
în mană, mă accidentez uşor la palmă şi 
pierd plăcuţa pe care am topografiat totul.

Revenim peste două zile şi mai pre-
gătiţi din punct de vedere al echipamen-
tului. Avem fiecare o dublă de 9 litri de 
oţel şi un stage de 6 litri de aluminiu. 
Transportul echipamentului prin zona 
de intrare este o operaţiune complicată 
şi obositoare! Intrarea în sifonul 4 este 
un lac static, din care mi se pare că apa 
nu curge. Mă scufund până la cota -10 m 
unde o restricţie mă obligă să mă frec 
puternic cu buteliile de pereţi. Privesc 
cu o încredere scăzută la firul meu ghid 
de 1 mm, (era singurul tip de fir rămas în 
tabără) care se mai atinge de pereţi. Îmi 
continui coborârea până la cota -28 m 
unde pare că totul se închide, dar de fapt 
intru într-o splendidă conductă forţată, cu 
diametrul de 2 m. Trag în jur de 120 m 
de fir ghid şi mă opresc din când în când 
să mă uit în spate după Isabelle, care mă 
urmează şi pune cauciucuri pe firul ghid. 
La cota -41 m caut o septă şi leg firul 
ghid. Mă simt uşor ameţit şi sunt la limită 
cu PP0² din cauza nitroxului pe care îl fo-
losesc. Hotărăsc să ne întoarcem. Galeria 
pare să urce din acest punct. Deoarece 
cartăm la întoarcere, nu scăpăm de o 
decompresie de câteva minute.

Către ieşire mi se pare că există o 
galerie suspendată care se suprapune 
sifoanelor pe care le-am trecut. Pentru 
a ajunge acolo trebuie făcute escalade 
artificiale cu perforatorul. Cine ştie! 
Poate în viitor.

Tham Houay Sae (Say) ºi 
Khoun houay Sae (Say)
Discutând cu localnicii  de la Sala 
Konglor, locul nostru de tabără, am 
aflat că sursa de apă pe care o folosesc 
este perenă. Ea se află undeva în malul 
stâng al râului Nam Hin Boun, la baza 
falezei pe care o vedem din tabără. Aflăm 
că în sezonul ploios debitul care iese din 
munte este foarte mare, localnicii spu-
nându-ne că apa nu poate fi traversată. 

a nu antrena sedimentul. Sifonul are o 
lungime de 47 m şi o adâncime de -8 m. 
Ieşim într-o sală asemănătoare cu cea de 
la intrarea în sifon. Căutăm continuarea 
care nu este deloc evidentă. O diaclază 
pe partea dreaptă pleacă în direcţia 
„bună”, dar are imediat o zonă strâmtă 
de care Isabelle trece cu greu. După încă 
20 m diaclaza se închide, undeva la cota 
-15 m. Este timpul să ne întoarcem pen-
tru că este atinsă regula treimii.

Ziua următoare ne întoarcem aici dar 
de data asta cu butelii duble de 9 litri. 
Echipăm complet cu corzi tot traseul 
de la intrare. Acest segment ne ia o oră 
şi 40 de minute de efort susţinut. Caut 
continuarea în lacul de după sifonul 1, 
prima dată undeva la cota -25 m, dar fără 
rezultat. Apoi găsesc trecerea pe partea 
stângă: o diaclază de mici dimensiuni, 
apoi o conductă forţată cu un punct de 
minim la -7 m.
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Cu toate acestea ea se păstrează limpede, 
fapt pentru care este şi captată în acest 
cătun. Toate aceste informaţii puse cap 
la cap ne incită la o prospecţiune chiar 
în a doua zi de expediţie. 

Pornesc la drum cu Andreea şi Mihai. 
O primă probă de foc este traversarea 
Nam Hin Boun-ului, fără să ne udăm, 
cu pirogile localnicilor care sunt foarte 
înguste şi instabile. Pe malul stâng găsim 
mai multe peşteri săpate de-a lungul tim-
pului de râul Nam Hin Boun, dar nimic 
major. Adevărul este că nici nu forţăm 
toate galeriile înguste pe care le găsim 
de teama diverselor vietăţi care trăiesc 
pe aici, printre care: mai multe specii 
de păianjeni, scorpioni şi mai ales şerpi 
veninoşi.

După mai multe intrări de peşteră 
fără interes, explorate de-a lungul fale-
zei, ajungem la o intrare suspendată la 
5-6 m deasupra potecii. În continuarea ei 
se distinge un talveg sec, cucerit în parte 
de vegetaţie. După o scurtă escaladă 
reuşesc să ajung la intrare şi mă strecor 
precaut înăuntru. O primă sală cu un 
diametru de 25-30 m adăposteşte un lac 
static ce pare destul de limpede. După 
o traversare pe prize destul de friabile, 
ajung undeva în spatele lacului. Aici 

reuşesc să urc un fel de creastă care mă 
conduce într-o galerie bine evidenţiată. 
Parcurg această galerie unică, atent la 
vietăţile pe care aş putea să le întâlnesc. 
După câteva sute de metri şi mai multe 
intersecţii de galerii, decid să mă întorc. 
Îmi regăsesc colegii la intrarea in peşte-
ră, aşteptându-mă nedumeriţi.

— E clar! E vorba despre o peşteră 
mare! spun eu.

— Ce înseamnă asta? mă întreabă 
Mihai.

— M-am oprit după câteva sute de 
metri, dar pare un gol subteran major. 
Vom vedea peste câteva zile.

Numai că în zilele următoare am 
abordat alte obiective, printre care şi o 
resurgenţă care se deschide undeva un 
pic mai în amonte, tot la baza aceleiaşi 
faleze. Mi-a rămas gândul la peştera gă-
sită în prima zi, dar am fost luat de valul 
explorărilor prin scufundare care ni se 
ofereau în multe locuri. Mă tot gândeam 
la râul puternic care curge aici în sezonul 
ploios şi al cărui talveg îl pierdusem 
undeva în junglă.

Împreună cu Andreea şi Mihai am fă-
cut mai multe scufundări în Khoun Houay 
Sae. Aceste resurgenţe cu apă limpede, 
aşa cum le spune şi numele în limba Lao, 
au părut de la început foarte interesante. 
Condiţiile de scufundare sunt agreabile, 
vizibilitate 1-2 m, temperatura 22°C. Din 
păcate explorarea s-a oprit după 60 m, la 
baza unei aglomerări de bolovani, undeva 
la cota -23. Direcţia galeriei ne indică un 
azimut care merge direct către masiv. Însă 
trecerea nu este posibilă.

 Dar surprizele nu încetează să apară 
într-o expediţie! Chiar când ieşeam din 
ultima scufundare, George Ponta (poreclit 
Kiss) strigă la mine să mai urc un pic. Nu 
înţeleg ce vrea şi mă aşez să mă odihnesc. 
El insistă. Îl întreb despre ce e vorba.

— Cred că am gasit o peşteră nouă! 
E chiar aici aproape! Are un portal destul 
de mare.

— OK! Haide că urc şi eu să văd! îi 
răspund.

Într-adevăr, chiar găsise o intrare de 
peşteră. Accesul se face pe bolovani sau 
direct pe roca vie, care este destul de 
erodată de apă.

— Cred că pe aici curge multă apă în 
sezonul ploios! mă pronunţ eu.

— Cu siguranţă! Uite ce forme de ero-
ziune avem în zona asta! îmi răspunde Kiss. 

Peştera debutează cu o galerie unică 
orientată spre SV. După câteva săritori 
pozitive şi negative ajungem la un prim 
lac static, cu nivelul apei la 2 m faţă de 
podeaua galeriei. Lacul este plonjabil. 
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După o scurtă traversare coborâm la un al 
doilea lac ce pare a fi conectat cu primul. 
Continuăm urcarea şi ajungem la o inter-
secţie de galerii. În dreapta există două 
ieşiri în faleză, iar în stânga se continuă 
parcursul în peşteră pe direcţia SV. Aici 
galeria devine largă de 10-20 m cu podea-
ua foarte accidentată. Sunt prezente septe 
de podea şi bolovani de mari dimensiuni. 
Roca este foarte agresivă şi păstrează 
semnele curgerii apelor. Tavanul şi pereţii 
sunt foarte concreţionaţi. Galeria schimbă 
direcţia în unghiuri de 90°. La următoarea 
intersecţie către sud debuşăm într-o ga-
lerie care se termină cu un superb lac de 
culoarea smaraldului. Profit de masca de 
scufundare pe care o am la gât şi de lan-
ternele etanşe şi fac o scurtă prospecţiune 
a lacului. Adâncimea depăşeşte 10 m şi 
pare că se tot duce.

— Peştera este impresionantă! Nu mai 
am cuvinte! îi spun lui Kiss când revin 
la intrare.

A doua zi Ioana, Elena şi Călin cartau 
peştera. Eu cu Kiss stăteam aproape de 
ieşirea din peşteră pentru măsurători când 
am văzut o viperă de culoare cenuşie, pre-
gătită de vânătoare, ce stătea pe o terasă 
un pic mai înaltă. Când am încercat să 
o fotografiem a plecat uşor, exact către 
direcţia intrării. Ce ne facem? Noi pe 
unde mai ieşim? Le-am lăsat şi celorlalţi 
un mare bilet pe o stâncă. Atenţie! Şarpe!

Seara, stând de vorbă în jurul focului, 
am aflat că peştera de fapt este o traver-
sare cu mai multe intrări şi că se termină 
tot în faleză cu o intrare suspendată. După 
descrierea colegilor mi-am dat seama că 
Tham Houay Sae şi peştera găsită în pri-
ma zi sunt de fapt una şi aceeaşi!

În zilele următoare, Mowgli, Damien 
şi Isabelle s-au scufundat de mai multe ori 
în primul lac reperat aproape de intrare. 
După aproximativ 127 m de sifon, cu un 

punct de minim în jur de -28 m, explo-
rările se opresc. Direcţia sifonului este 
către vale, nu către masiv, iar condiţiile 
de scufundare sunt dificile: strâmt, tul-
bure, multe schimbări de direcţie şi lame 
tăioase care pot întrerupe firul ghid.

Pe 19 februarie m-am scufundat 
împreună cu Isabelle în superbul lac de 
smarald din peşteră. Căratul buteliilor şi 
a restului de echipament până pe malul 
lacului este o probă dificilă. Fiecare 
scafandru are trei bagaje grele! Ne ajută 
la cărat Damien şi Elena. Practic ne-am 
învârtit în jurul unui mare pilier şi am ieşit 
din scufundare într-un mic lac de lângă 
lacul cel mare. Am tras 110 m de fir cu 
un minim la -16 m. Am mai făcut încă 
două scufundări pentru a căuta locul pe 
unde soseşte apa în lac. Toate lateralele 
sunt de mici dimensiuni, iar cele care se 
află pe direcţia bună sunt impenetrabile. 
Apa s-a tulburat destul de tare aşa că ne 
decidem să oprim explorarea. Păcat de 
rezerva de aer încă neconsumată pe care 
o avem cu noi!

În final, chiar dacă nu am reuşit joncţi-
unea între resurgenţe şi peşteră (ne lipsesc 
3 m pe verticală şi 56 m pe orizontală) 
putem spune că Tham Houay Sae-Khoun 
Houay Sae este un sistem complex cu o 
dezvoltare de 936 m şi o denivelare totală 
de 79 m. 

Khoun houay Mouang
Cu siguranţă aici vorbim de cel mai adânc 
obiectiv scufundat cunoscut până în pre-
zent în Laos. Pe 8 februarie, Damien şi 
Isabelle pleacă într-o scufundare de recu-
noaştere. Firul ghid pus cu un an înainte 
este OK, mai puţin primii 5 m care sunt 
rupţi. Primul sifon cu 90 m şi -18,5 m este 
trecut în viteză, pe o vizibilitate foarte 
bună şi o apă de 20°C.

În al doilea sifon, firul pleacă către 
stânga şi practic înconjoară un enorm 
puţ. Ei ajung rapid la terminusul meu din 
2010 şi continuă coborârea. În scurt timp 
ating cota -48 m, iar verticala continuă să 
coboare. Cu toate lanternele la maxim nu 
se vede fundul acestui sifon. Concluzia 
e clară. Avem un sifon adânc ce poate 
ajunge rapid la -60 m sau chiar -70 m! 
Trebuie abordat cu amestecuri de gaze 
de tip Trimix (mix pentru respirat realizat 
din heliu, oxigen şi azot), adaptate acestor 
adâncimi. La ieşire, Damien încearcă să 
găsească o altă trecere undeva într-o zonă 
mai puţin adâncă, dar nu ajunge decât 
într-un clopot de aer.

Înainte de a intra in sifonul 1, Damien 
face o recunoaştere pe partea dreaptă 
şi pare că vede lumina de afară. Pentru 
viitoarele ture este posibil să încercăm 
şuntarea sifonului 1, fapt care ar ajuta 
mult la economisirea consumului de gaze 
respirate.

Khoun Houay Mouang rămâne un 
obiectiv important şi dificil, dar pe care 
trebuie să îl abordăm într-o expediţie vii-
toare cu pregătirea, tehnica, echipamentul 
şi gazele care sunt impuse de o astfel de 
scufundare!

Tham Puie Pu
Reprezintă resurgenţa majoră de stânga a 
râului Nam Hin Boun în partea mediană a 
cursului său. Prima scufundare făcută de 
Damien în 2010 ne-a arătat un obiectiv 
ce depăşeşte -40 m, lung, cu spaţii mari şi 
uneori cu probleme la orientare.

Intrarea în sifon se face pe sub o boltă 
de 110 m, deasupra unui lac. Acest lac a 
fost echipat cu fir ghid la adâncimea de 
-5 m pentru a face decompresia la această 
cotă. Restul de decompresie se poate face 
aproape de lumina zilei, cu posibilitate 
de intervenţie facilă de la exterior, în caz 
de nevoie.

Ca anecdotă, anul acesta, aproape la 
capătul lacului, am găsit un piton de mari 
dimensiuni care se adăpostea într-o nişă 
din perete. Deci, atenţie!

În 14 februarie Damien şi Isabelle 
fac o primă scufundare de evaluare şi 
repoziţionare a firului vechi. Explorează 
încă 70 m şi se opresc din cauza autono-
miei în gazele de respirat. Pe 17 februa-
rie, Richard, Damien şi Isabelle fac o 
scufundare pentru fotografii şi pentru a 
reechipa firul ghid. Un pic de curăţenie 
se impune, mai ales pentru firul de anul 
trecut care e pe alocuri rupt şi în care ne 
putem încurca.
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În 22 februarie Damien şi Isabelle 
pleacă blindaţi de echipament în tentativa 
de a merge mai departe în acest sifon lung 
şi dificil. Fiecare are o dublă de 9 litri cu 
aer pentru zona ce depăşeşte -40 m, două 
stage-uri de 6 litri cu Nitrox32 pentru 
zonele intermediare şi o butelie de 5 litri 
cu 110 bari de oxigen pur pentru decom-
presie. Este o scufundare tehnică care 
necesită manipularea a trei gaze diferite 
la adâncimi diferite în funcţie de parcurs. 
Faţă de terminusul de acum câteva zile, 
ei înaintează încă câteva zeci de metri, 
coboară din nou în zona de adâncime 
-39 m, apoi pare că galeria începe să 
urce. Un mic incident legat de un robinet 
închis de la un stage, plus decompresia 
care deja este destul de mare, îi convinge 
pe cei doi să se întoarcă şi să carteze tot 
ce au explorat.

Ziua următoare Mihai şi Andreea 
s-au scufundat în încercarea de a lega 
firul ghid undeva mai sus, chiar în zona 
profundă de -47 m. Din păcate nu au găsit 
amaraje în  pasajul menţionat (undeva în 
jur de -40 m/-42 m) pentru a evita această 
adâncime de -47 m. 

Puie Pu rămâne deocamdată cu o 
lungime de 394 m şi o adâncime maximă 
de -47 m. Dificultatea constă în cei peste 
200 m în care eşti obligat să rămâi la 
adâncimi cuprinse între -32 m şi -47 m, 
însoţite de mai multe urcări şi coborâri. 
Este de departe cel mai dificil obiectiv din 
punct de vedere al scufundării tehnice. El 
va trebui abordat cu un echipament uşor 
modificat (butelii mai mari), decompresie 
pregătită mai bine (mai multe butelii cu 
oxigen pur). Dacă sifonul nu mai coboară 
atunci el poate fi trecut cu trei gaze. Dacă 

atinge din nou zone apropiate de -50 m, 
va trebui folosit Trimix sau un rebreather 
în circuit închis. Numai viitorul ne va 
răspunde la această întrebare.

Sistemul de peºteri 
scufundate Tham Khoun 
Houay Set-Khoun Houay Set
Am lăsat special la urmă zona Khoun 
Houay Set, deoarece a reprezentat prin-
cipalul obiectiv al expediţiei noastre. El 
a fost reperat cu mulţi ani în urmă ca 
izbuc plonjabil, de către echipele expe-
diţiilor speologice, conduse de Charles 
Ghommidh, Francois Brouquisse şi 
Claude Mouret. În 2011 a venit vremea 
explorării lui.

Pe 7 februarie o echipă lărgită repe-
rează izbucul şi identifică posibilităţile 
de scufundare. Pe 8 februarie Laurent 
şi Richard fac o primă scufundare de 75 
de minute în izbuc, explorează o zonă 
labirintică ce ajunge către -20 m dar nu 
găsesc ieşirea din primul sifon. În paralel, 
Ioana, Elena şi Călin găsesc şi peştera: 
Tham Khoun Houay Set, care este la doar 
100 m de izbuc.

Pe 9 februarie, Laurent explorează o 
nouă galerie în izbuc, de 110 m lungime 
cu o adâncime de -17 m. Ieşirea din sifon 
se lasă aşteptată, încă… Richard se scu-
fundă în peşteră. După o pantă de argilă 
începe un lac static, care se tulbură foarte 
repede. Prima parte a sifonului are pereţii 
tapisaţi cu argilă. În partea mai adâncă 
pereţii sunt curaţi, iar pe fund se obser-
vă sediment greu de tip nisip şi pietriş. 
Explorează 80 m cu o adâncime de -26 m.

10 februarie este ziua în care Mowgli 
găseşte, cu un pic de noroc, ieşirea din 
primul sifon. Continuarea a fost găsită 
într-o mare sală scufundată de la cota 
-17 m. Post-sifon găseşte un lac de apro-
ximativ 100 m care se termină cu un po-
sibil al doilea sifon. Laurent face o primă 
scufundare de acomodare cu rebreather-ul 
Drager Ray. Totul este OK, scufundarea 
este mult mai agreabilă decât cea în 
circuit deschis (scufundare cu butelii = 
clasică). Se respiră aer cald şi umidificat. 
Autonomia este superioară. Aerul expirat 
nu mai tulbură anumite pasaje. Numai 
avantaje!

13 februarie ne rezervă surpriza tre-
cerii sifonului 1 din peşteră. Pornesc în 
scufundare, mai mult de recunoaştere 
pentru zilele următoare, echipat mai lejer 
cu o dublă de 6 litri. Richard şi Mowgli au 
o dublă de 9 litri, deci stau mai bine decât 
mine. Profit de faptul că nu am nimic 
de făcut şi încerc să filmez explorarea. 
Trecem fără probleme punctul de minim 
de la cota -26 m. De la cota -20 m cu 80 
m lungime, sifonul urcă relativ rectiliniu 
pe direcţia S. Spaţiile sunt mari iar apa 
se tulbură uşor când Mowgli se opreşte 
să lege firul întins de Richard. Sunt cu 
un ochi la fir iar cu celălalt la manometre 
deoarece văd că sifonul este destul de 
lung. După încă 30 m ajungem într-un 
fel de horn în spirală ce urcă aproape 
vertical. Înaintez pe o vizibilitate aproape 
zero când, la un moment dat, mă lovesc 
de Mowgli. Nu înţeleg nimic şi încerc să 
mă retrag uşor mergând cu spatele. Nu 
e chiar simplu pe verticală. Ei da, acum 
chiar că nu se mai vede nimic! Îmi propun 
să aştept 2-3 minute să văd ce se întâmplă. 
Apa se limpezeşte uşor şi văd că firul e 
liber. Urc uşor cu un ochi pe computer 
ca să văd adâncimea. Odată ajuns la -5 m 
trebuie să trec un fel de creastă. Mai pun 
un cauciuc la fir şi sunt convins că cei doi 
au ieşit afară din sifon. Chiar aşa e!

— T’as vu la classe? mă întreabă 
Richard. 

— Oui! C’est super!
Mowgli e ocupat cu legarea firului 

în două puncte solide. Suntem fericiţi 
pentru că am reuşit să trecem sifonul după 
o scufundare agreabilă. În faţa noastră 
întâlnim un prim obstacol dificil de tre-
cut cu tot echipamentul de scufundare 
pe noi. O mică săritoare de 2 m, plină de 
argilă şi fără prize. Foarte ciudat însă! 
Observăm urme de paşi în argilă. Ne 
uităm cu atenţie.

— Cred că sunt urme de la localnici! 
spune Mowgli.

Laos 2011Laos 2011
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E posibil, dar asta înseamnă că există 
o galerie aerată prin care au venit sătenii, 
remarcă Richard.

Totul e destul de neclar în mintea 
noastră dar suntem fericiţi de noua ex-
plorare. După ce am trecut înot un lac 
destul de lung, reperăm intrarea în sifo-
nul 2. Cum sunt la limită cu rezerva de 
aer îi aştept pe băieţi la intrarea în sifon. 
Sifonul 2 este foarte larg (diametrul de 
între 10 şi 15 m) şi dacă pereţii nu sunt 
atinşi vizibilitatea este bună. Băieţii trag 
80 m de fir până la -10 m.

Ieşim afară foarte veseli, cu mici 
semne de întrebare în ceea ce priveşte 
urmele de paşi, dar ce mai contează!

A doua zi revin cu Richard la Tham 
Khoun Houay Set pentru continuarea 
explorărilor. Cred că toată seara numai 
la asta m-am gândit. Cum va fi? 

Dimineaţă, înainte de plecare, 
Mowgli vine la noi cu o faţă de copil cer-
tat şi prins asupra faptului şi ne declară:

— Băieţi, am stat şi m-am gândit mai 
bine! Cred că urmele de paşi pe care le-
am văzut ieri sunt ale mele!

Ne pornim cu toţii pe un râs pe care 
nu îl mai putem opri.

Pornim la drum. Atacăm sifoanele. 
Fiecare dintre noi este echipat cu o dublă 
de 9 litri cu aer şi un stage de 7 litri cu 
Nitrox32. Leg firul meu ghid la capătul 
firului lăsat ieri de băieţi în sifonul 2 şi 
încep să derulez. Trecem de pe peretele 
drept pe cel stâng. Cum spaţiul este foar-
te mare, orientarea devine uneori greoa-
ie. Ating un minim undeva la -14 m apoi 
încep uşor să urc. Richard mă urmează la 
câţiva metri în spate, punând cauciucuri 
pe firul ghid. Îmi tot face semn să caut 
o ieşire, dar nu văd nimic. Urcăm un fel 
de mal de nisip pe care nu îl atingem ca 
să nu se năruie. De aici ieşirea din sifon 
e clară. Urc uşor şi leg firul de o septă 
solidă. Mă uit pe tambur. Deja am tras 
80 m de fir! Richard iese şi el. Discutăm 
un pic. Suntem într-un lac dintr-o sală 
imensă dar fără o galerie clară aerată. 
Cred că continuarea este tot în scufunda-
re. Dublez amarajul şi după câţiva metri 
de înot încep să cobor uşor. 

Sifonul 3 are aceeaşi formă şi ace-
leaşi dimensiuni. După 30 m galeria 
schimbă direcţia către Vest. Încă 40 m 
şi ieşirea este vizibilă. „Eşuăm” pe o 
plajă de nisip, unde ne şi odihnim un pic. 
Cuvintele sunt de prisos. Ziua de azi este 
extraordinară! 

După 15 m „aeraţi” urmează un nou 
lac de sifon.

— Continui tot tu? mă întreabă 
Richard.

— Dacă tot am început eu, da!
Mai am doar 50 m de fir pe tambur. 

În sifonul 4 apa este un pic mai rece, 
undeva la 19-20°C. Continuăm tot pe 
direcţia Sud. Suntem pe drumul cel 
bun. Spaţiile sunt mult mai mici, parcă 
şi roca este de altă culoare. Coborârea e 
mai accentuată decât în celelalte sifoane. 
Mă gândesc că dacă ajungem în jur de 
-35 m sau depăşim adâncimea asta o 
să avem două probleme: una din cauza 
autonomiei gazelor din butelii, a doua 
din cauza presiunii parţiale a oxigenului. 
În scurt timp ajung aproape la capătul 
firului de pe tambur. Îmi păstrez 10 m 

de siguranţă. Tai firul şi îl înnod. Richard 
preia „conducerea”. Leagă firul lui şi 
pleacă în explorare. Îl urmez încă câteva 
minute până ajung la limita treimii gazu-
lui din butelii. Fac cale întoarsă undeva 
la -25 m şi 100 m lungime. Mă întorc 
uşor către suprafaţă cu gândul la Richard 
care nu cred că are destul aer ca să iasă 
din sifon. Computerul e încă liniştit, nu 
îmi dă nici un palier de decompresie, cu 
toate că modelul pe care îl am e destul 
de „nemulţumit” când fac scufundări 
succesive, gen multi-sifon cu dus-întors 
şi timpi scurţi de suprafaţă.

Ies pe plaja de nisip dintre sifonul 
3 şi 4 şi îl aştept cuminte pe Richard. 
După vreo 10 minute apare şi Richard 
cartând sifonul 4. Profit de timpul liber 
şi arunc o privire în sala dintre sifoane. 
Undeva către Vest văd o posibilă escala-
dă. E destul de complicat să scoatem tot 
echipamentul de pe noi, plus că Laurent 
cu Mowgli ne aşteaptă de ceva vreme. 
Suntem amândoi foarte entuziasmaţi de 
explorarea de azi.

— Sifonul continuă în adâncime. 
M-am oprit din cauza rezervei de aer, 
îmi spune Richard.

— Mi se pare extraordinar ceea ce 
am făcut azi! Sunt foarte fericit!

La ieşire cartăm totul şi nu scăpăm 
de un palier de decompresie scurt chiar 
în ultimul sifon. Beneficiile nitroxului le 
simţim din plin. Suntem mai proaspeţi 
fizic, gândim mai clar şi evacuarea bu-
lelor de azot din sânge se face mai rapid.

Seara sărbătorim în jurul mesei o 
nouă explorare fantastică. Tham Khoun 
Houay Set nu ne-a dezamăgit!

Pe 15 februarie Mowgli şi Laurent 
au mers mai departe în sifonul 4 încă 
câteva zeci de metri. Din păcate sifonul 
se apropie de -40 m şi trebuie schimbată 
total tactica de folosire a gazelor, cât şi 
volumul buteliilor de 9 litri care devin 
deja destul de mici. Organizarea viitoare 
impune scafandri de susţinere pentru cei 
care vor merge la explorare. Dacă sifonul 
4 continuă în adâncime este necesară fo-
losirea Trimix-ului sau a unui Rebreather 
CCR (în circuit închis).

Interesant este faptul că în sifonul 4, 
la -20 m şi chiar mai jos, am găsit urme 
de frunze şi de cochilii sau coji de ouă. 
De asemenea, se vede pe alocuri masă 
vegetală. Cred că în viitoarele explorări 
trebuie să încercăm să ieşim undeva în 
sus. La finalul expediţiei sistemul Tham 
Khoun Houay Set-Khoun Houay Set are 
o dezvoltare de 762 m cu cinci sifoane, 
din care ultimul atinge -40 m.

Laos 2011Laos 2011

Le systéme Tham Khoun Houay Set-Khoun Houay Set
Vallée de Nam Hin Boun, Khammouane, Laos
Développement topographie: 726m
Dénivelée totale: -45m
Coordonnées d’entrée Tham: WGS84, UTM 48Q 469440, 1985541
Coordonnées d’entrée Khoun: WGS84, UTM 48Q 469336, 1985602
Synthèse et dessin: Richard Huttler, Tudor Marin, Damien Vignoles
Levés topo: Richard Huttler, Tudor Marin, Laurent Mestre, Carlos Placido
Exploration et topographie 2011
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Ce alte obiective am mai 
atins? Ce alte posibile 
explorãri se întrevãd?
Tham Pessong ne-a lăsat să descoperim 
„numai” 9 sifoane, cu o dezvoltare totală 
de 501 m, pe o adâncime maximă atinsă 
de -20 m. Ultimul sifon arată promiţă-
tor în locul unde s-a oprit explorarea. 
Necesită scafandri de susţinere.

Tham Meuthe: continuarea scufundă-
rii mai jos de -25 m, într-un sifon ce pare 
adânc, foarte larg, uşor de tulburat şi fără 
amaraje pentru firul ghid.

Tham Kaew: o scufundare de pro-
specţiune în sifonul care se află în apro-
pierea intrării.

Khoun Houay Lom: încă o scufun-
dare în sifonul final. Peştera are aproape 
350 m dezvoltare şi o frumoasă verticală 
de 20 m!

Tham Paa: necesită o primă scufun-
dare în sifonul de la intrare care arată 
promiţător.

O scufundare lângă resurgenţa per-
manentă Houay Gneng, care reprezintă 
ieşirea apei din Sistemul Nam Non-Tham 
Song Dang.

Lacul plonjabil din peştera Tham 
Khoun Houay set Bis01 ne poate oferi o 
altă cheie de acces pe direcţia Sud, către 
Cuveta Pontiou.

Verificarea celor 12 obiective reperate 
de Laurent, Elena şi Ioana de-a lungul 
râului Nam Hin Boun pe partea stânga 
hidrologic. 

George Ponta s-a ocupat de un studiu 
hidrogeologic pentru principalele peşteri 
şi surse de apă carstice din zona mediană 
a Văii Nam Hin Boun. Au fost efectuate 
în tabără analize fizico-chimice şi după 
expediţie analize de cationi şi anioni 
pentru evaluarea calităţii apei. Anionii au 
fost analizaţi în laboratoarele Universităţii 
din Alabama, iar cationii în laboratoarele 
„Environmental Testing & Consulting din 
Memphis”, Tennessee, U.S.A. 

Rezultatele au fost comparate cu 
standardele americane pentru apă pota-
bilă şi cu analizele făcute de Francois 
Brouquisse între anii 1992-2002.

Scurt bilanþ
Explorarea în premieră a peste 11 km de 
galerii de peşteră, din care mai mult de 
5 km prin tehnici de scufundare.

Explorarea unui număr de 29 de peş-
teri şi resurgenţe.

Mai mult de 12 km de galerii topo-
grafiate în total.

Peste 7000 de fotografii, din care 
aproape jumătate realizate în peşteră sau 
în scufundare.

Atenþie! 
Această atenţionare este valabilă pentru 
toţi românii care călătoresc în Thailanda 
şi în ţările vecine şi cred că se bucură 
de beneficiile „Visa On Arrival”! La 
intrarea în Thailanda, cetăţenii români 
pot beneficia de o viză de tipul „Visa On 
Arrival”, numai prin anumite puncte de 
trecere a frontierei (la vremea lui februa-
rie 2011 în jur de 20 de astfel de puncte, 
mai ales în aeroporturile mari), viză care 
se eliberează pe loc, în câteva minute pe 
baza unor acte necesare. Dacă trebuie 
să vă întoarceţi în Bangkok (dintr-o 
ţară vecină în care aţi călătorit) pentru 
a lua avionul către România, nu uitaţi 
să vă programaţi intrarea în Thailanda 
printr-un punct de frontieră care elibe-

rează „Visa On Arrival”. În caz contrar, 
nu puteţi intra în Thailanda decât dacă 
aveţi o viză luată de la consulatul din 
Bucureşti! Acest amănunt ne-a scăpat şi 
numai un mare noroc cât şi o alergare de 
câteva ore, urmată apoi un drum de 11 
ore în picioare, cu autocarul, ne-a salvat 
de la pierderea avionului din Bangkok! 

Perspective
Laos rămâne un teren extraordinar de 
explorare pentru speologi şi mai ales 
pentru scafandrii speologi.

Cele trei expediţii de scufundare spe-
ologică organizate de Geokarst Aventure 
în 2006, 2010 şi 2011 au demonstrat 
această ipoteză. Ultima expediţie, cea 
din 2011, a fost şi cea mai bogată în 
explorări şi rezultate, fiind practic rodul 
celorlalte expediţii precedente cât şi al 
colaborării strânse cu echipele de spe-
ologi care au lucrat în Laos. Lotul de 
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echipament ce depăşeşte 1,5 tone, lăsat 
în fiecare an în Laos, este un alt atu în 
favoarea reuşitei echipei noastre.

Ce ne rezervă viitorul? Ce putem 
face pentru a continua explorările în 
condiţii de siguranţă?

Pentru marea majoritate a obiecti-
velor deja explorate parţial, va trebui 
să schimbăm tehnica. Avem nevoie de 
scufundări de adâncime cu Trimix sau cu 
ajutorul rebreatherelor în circuit închis 
pe amestecuri de adâncime. Pentru asta 
avem nevoie de condiţii pentru a realiza 
Trimix la faţa locului, în tabară. Mai 
avem nevoie şi de butelii mai mari sau 
cu volum adaptat la obiective.

O altă cheie a succesului pentru o 
expediţie de explorare prin scufundare 
speologică este logistica şi aici vreau să 
mă refer la: gestiunea gazelor de respirat, 
echipamentele de scufundare (realizare, 
marcare, verificare etc.), mijloacele de 
transport, porteri pentru bagaje, coordo-
narea în timp, scafandrii de susţinere şi 
de suprafaţă, marja de securitate, condi-
ţiile din tabără etc.

Există încă obiective pe care nu le-
am abordat din următoarele motive: dis-
tanţa, dificultatea marşului de apropiere, 
lipsa informaţiilor şi a potecilor de acces, 
probleme cu mijloacele de transport 
disponibile (maşini 4×4, tuk-tuk, pirogă 
etc.), organizarea de tabere avansate şi 
alte probleme specifice.

Rămân pentru viitor şi alte zone de 
abordat, foarte interesante în ceea ce 
priveşte scufundarea speologică: Cuvette 
de Pontiou, zona Nam Pakan, zona Ban 
Thatot-Ban That, platoul Bang Vang 
Yam şi altele etc.

Păstrarea atmosferei relaxate, prie-
teneşti, comunicarea directă, rezolvarea 
rapidă a problemelor apărute în cadrul 
echipei, spiritul de camaraderie şi de 
ajutor, stimularea unui mediu de lucru 
propice explorărilor, crearea condiţiilor 
necesare desfăşurării unei expediţii de 
scufundare speologică şi împărtăşirea 
unei aventuri umane extraordinare în 
cealaltă parte a lumii, sunt numai câteva 
din dezideratele pe care ni le propunem 
pentru viitoarea expediţie pe care o vom 
organiza în Vietnam în martie 2012. 

Expediţia a fost organizată de 
Geokarst Aventure sub egida Federaţiei 
Franceze de Speologie, prin Comisia 
de Relaţii şi Expediţii Internaţionale 
(C.R.E.I.) şi sub egida Federaţiei 
Române de Speologie, prin Comisia 
Explorări.

Mulţumiri partenerilor şi sponsorilor 
fără de care această expediţie nu ar fi 
fost posibilă: Point P, Dimotrans, ERT 
Industries, Aquatabs, Beal, Ogre Team, 
Au Vieux Campeur, Trend Furniture, 
SalaLao Groupe.

Parteneri Media: www.descopera.ro 
şi www.hotnews.ro.
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prin anul 1994 mă tot gândeam 
cum oare se fac hărţile de peşte-
ră, pe atunci fiind un mare fan al 

turelor de vizită prin peşterile din Banat, 
în special, dar şi din Ardeal sau zona 
Olteniei. În acel moment nu credeam că 
voi fi în stare să cartez vreo dată o peş-
teră sau un aven aşa de mare ca Avenul 
din Poiana Gropii.

Avenul e cunoscut din anul 1961, 
explorat şi cartat de membrii Cercului de 
Speologie Exploratorii Reşiţa, care în acel 
moment era condus de Gunther Karban, 
un mare explorator pe care am avut ocazia 
şi onoarea de a-l cunoaşte la aniversarea 
a 50 de ani de existenţă a Exploratorilor. 
Karban a fost, este şi va rămâne un nume 
în speologia românească. Explorarea şi 
implicit cartarea avenului s-a finalizat în 
anul 1968, cu eforturi imense din partea 
speologilor acelor vremuri, ţinând cont 
de echipamentele existente din acea pe-
rioadă, harta avenului fiind rodul muncii 
lor. Asupra hărţii s-au mai făcut o serie 
de sinteze şi completări de către câţiva 
speologi de la Exploratorii Reşiţa printre 
care Bogdan Bădescu şi Marius Vlaicu. 
Cota atinsă la finalizarea cartării în 1968 a 
fost de -236 m, iar dezvoltarea de 1050 m. 
Până în anul 1974 a deţinut titlul de cel 
mai mare aven din ţară.

Ajungem în 2010, când la finalul 
anului devin membru al Exploratorilor 
din Reşiţa, o încercare de a cunoaşte şi 

alte asociaţii, de a face speologie şi alt-
cumva decât am fost obişnuit. Aici aflu 
destul de repede priorităţile Asociaţiei, 
una dintre ele fiind şi recartarea Avenului 
din Poiana Gropii, care era deja dema-
rată, dar totuşi la început. Solicitat fiind 
să particip şi eu, am acceptat bucuros 
că pot să pun şi eu mâna la o aşa treabă 
serioasă şi de amploare. Fiind recartarea 
abia iniţiată, am considerat că e mai bine 
să o reluam de la primul pas, devenind 
astfel coordonatorul acţiunii. Nu ştiam 
ce mă aşteaptă, deşi am fost în acel 
aven de nenumărate ori şi considerasem 
că în 4 sau 5 ture am să reuşesc să ridic 
topografic avenul şi după care să pun 
pe hârtie planul şi profilul. Ei bine, nu a 
fost aşa pentru că înaintea mea am avut 
o echipă de explorare care a scotocit tot 
avenul şi eu cu echipa de cartare a trebuit 
să mergem prin toate cotloanele avenului 
pentru a măsura cele explorate. Prin ur-
mare, turele de cartare s-au dublat, fiind 
obligaţi să intrăm de 10 ori la cartare, 
iar durata medie a unei ture a fost de 12 

ore. În urma explorărilor făcute în mare 
parte de Iulian Pârvulescu, s-a descoperit 
o galerie nouă şi s-au joncţionat două 
galerii importante din aven, aceasta 
mărind dezvoltarea cavităţii substanţial, 
ajungând la 1760 m şi o denivelare de 
-244 m în vara lui 2012, când recartarea 
se încheie. 

Intrarea în cavitate se află în gura 
unui ponor aflat la capătul unei văi mici 
dezvoltate pe necarstificabil. După câţiva 
metri de la intrare dăm de puţul de „80” 
peste care se trece şi se ajunge la puţul 
de 18 m la baza căruia se află Treapta 
lui Hainz. Din acest loc se desprind cele 
două ramuri cunoscute până acum drept 
ramura de -222 m şi ramura de -236 m. 
Pe ramura de -222 m ajungem după câţi-
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va metri la prima săritoare de 4 m după 
care la marele vertical, puţul de 66 m. 
La baza lui ajunge şi puţul de „80”, cel 
pe care l-am sărit în zona intrării, aici 
aflându-se cea mai mare sală din aven, de 
unde în zona cea mai joasă se deschide 
gaura de şoarece verticală care face parte 
din săritoarea de 4 m, urmată imediat 
de un puţ de 12 m. De aici galeria e 
formată la baza contactului cu gresiile şi 
microconglomeratele, fiind puternic des-
cendentă până în zona finală a sifonului 
temporar, parcurgându-se la liber. De la 
Treapta lui Hainz se desprinde şi ramura 
de -236 m, urmând la început o galerie 
îngustă şi descendentă care după 25-
30 m dă în capul puţului de 17 m, iar la 
baza lui printr-o zonă destul de îngustă se 
ajunge imediat în capul puţului de 23 m. 
De aici galeria continuă descendent până 
într-o sală de unde se desprinde ramura 
de -175 m, care în urma explorărilor s-a 
joncţionat în capătul ei cu ramura de 
-222 m. Urmează o serie de două puţuri 
mici de 8 şi 10 m, urmând după ele un 
târâş de vreo 25-30 m, ajungând în capul 
puţului spălat. De la baza lui, galeria este 
puternic descendentă şi se parcurge la li-
ber până la sifonul terminal trecând peste 
nenumărate săritori şi zone înguste unde 
se pot distinge foarte bine incluziunile de 

silex în roca mamă. La cota de -200 m se 
desprinde galeria de joncţiune cu ramura 
de -222 m, galerie unde s-a explorat în 
premieră pe firul unui afluent mic noua 
galerie care este ascendentă. Lăsând ga-
leria de joncţiune în dreapta, continuăm 
să coborâm până la scăldătoare unde, 
vrei nu vrei, te uzi ca să poţi coborî mai 
departe până la activ. Ajunşi la activ, 
galeria se îngustează şi după circa 10 m 
ajungem la sifonul care dă cota cea mai 
coborâtă din aven, cea de -244 m. Avenul 
are puţine zone concreţionate, dar puţu-
rile sunt foarte frumoase şi la finalizarea 
cartării am hotărât să facem o tură de 
poze pentru că avenul are o morfologie 
interesantă şi plăcută în fotografii. De 
asemenea, nu are o denivelare foarte 
mare dar totuşi prin complexitatea lui 
şi numărul mare de ramuri, denivelările 
cumulate depăşesc 600 de metri, ceea ce 
este semnificativ, pentru că parcurgând 
tot avenul ai putea spune că ai făcut un 
aven de -600.

Cu acest prilej, vreau să mulţumesc 
tuturor celor care au participat la acţiu-
nea de recartare a celui mai mare aven 
din Banat, care încă ne mai invită să-i 
explorăm sifonul şi să cartăm câteva 
din hornurile lui, dar toate astea într-o 
acţiune viitoare…                                   n
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Context
Cea mai mare insulă a Greciei şi a cincea 
ca mărime din bazinul Mediteranei, rela-
tiv izolată de continent, Creta a fost puţin 
cercetată din punct de vedere speologic 
până la începutul anilor ’80. Aproximativ 
jumătate din suprafaţa insulei este alcă-
tuită din calcare. În august 2010 şi 2011 
am avut ocazia de a participa la două 
expediţii internaţionale, alături de speo-
logi greci, români (Oana Chachula, Ioana 
Sopincean, Mihaela Sopincean, Simona 
Laiu, Elena Buduran, Adina Florescu, 
Roxana Soreaţă, Tudor Marin, Felician 
Papiu, Răzvan Sabău, Răzvan Ilie, Bibarţ 
Daniel, Adrian Sopincean), francezi, neo-
zeelandezi şi italieni în Masivul Lefka 
Ori, din partea central-vestică a insulei. 

1. Prezentare generalã a 
masivului
1.1. Aşezare. Străbătută de paralela de 
35º latitudine N şi de meridianul de 25º 
longitudine E, insula Creta are o suprafaţă 
de 8261 kmp, fiind cea mai mare insulă 
elenă. Este alungită pe direcţia E-V, măsu-
rând 265 km şi doar 63 km de la N la S. 

În zona de vest a insulei, în regiunea 
Chania, se află Masivul Lefka Ori. Acesta 
are o lungime de 30 km pe direcţia est-vest 
şi o lăţime de 20 km pe direcţia nord-sud. 

În limba greacă, numele masivului se 
traduce ca ,,Munţii Albi”. Acest lucru se 
datorează faptului că iarna ei sunt aco-
periţi de zăpadă, aceasta dăinuind până 
în mai - iunie. Vara, albul munţilor este 
vizibil de departe deoarece sunt alcătuiţi 
predominant din calcare. 

1.2. Geologie. Masivul este alcătuit 
din calcare, conglomerate calcaroase şi 
dolomite, formate într-un regim submers 
intermitent. Este puternic tectonizat ca 
urmare a dinamicii scoarţei terestre.

1.3. Relieful Masivului Lefka Ori 
este unic în Europa, aceasta datorită 
peisajului cu caracter selenar, fiind con-
siderat singura regiune deşertică înaltă 
din Europa. Aproape toate cele 50 de 
vârfuri ale masivului au o altitudine de 
peste 2000 m, dintre acestea 20 depă-
şind 2200 m. Altitudinea maximă este 
în vârfurile Pachnes (2454 m), Troharis 
(2401 m) şi Mesa Soros (2397 m).

1.4. Clima mediteraneeană este spe-
cifică şi acestui masiv. Etajarea clima-
tică nu are un caracter atât de pregnant 
datorită lipsei vegetaţiei forestiere. La 
poalele munţilor, pe litoralul sudic sunt 
în medie 300 de zile însorite pe an.

Verile sunt însorite şi uscate, cu 
temperaturi medii de 22°-28°C, întreaga 
insulă fiind sub acţiunea alizeelor. Iernile 
sunt blânde şi ploioase, cu temperaturi 
medii de 10°C la poalele munţilor şi 
pe litoral. Creşterea altitudinii impune 
scăderea temperaturilor. 

Precipitaţiile sunt repartizate doar 
în sezonul de iarnă, de la sfârşitul lunii 
octombrie şi până în aprilie. La altitudi-
ne precipitaţiile sunt foarte abundente 
şi predominant sub formă de ninsoare. 
Masivul Lefka Ori este considerat de 
montaniarzi foarte periculos de parcurs 

iarna datorită stratului gros de zăpadă, 
de cca. 2 m, instabil pe pantele foarte 
accentuate ale munţilor.

În luna aprilie-mai, datorită acţiunii 
simunului, zăpada se topeşte brusc.

1.5. Vegetaţia. Partea vestică a masi-
vului, Samaria, e abundentă în vegetaţie 
faţă de celelalte regiuni: pini, cedri, 
castani, chiparoşi. Pe pantele mai reduse 
de la poalele munţilor sunt plantaţii de 
măslini, piersici, viţă de vie (până la 600 
m altitudine – ex: localitatea Anapoli). 
La altitudine, doar pe fundul văilor de tip 
ued apare o vegetaţie xerofilă, alcătuită 
din tufe cu spini.

1.6. Solurile. În zona montană solul 
lipseşte aproape în totalitate. La poalele 
munţilor sunt soluri lateritice. 

2. Relieful carstic
2.1. Istoricul cercetărilor. Primele cer-
cetări ale carstului din Lefka Ori au înce-
put în 1980, pionieri în acest sens fiind 
clubul francez Plantaurel şi Societatea de 
Speologie a Universităţii din Sheffield. 
După 1990 au urmat clubul francez 
Catamaran în colaborare cu SELAS 
din Atena. Dintre cluburile greceşti au 
mai activat aici FOS (Atena), SPOK, 
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OSCA (Heraklion-Creta). În 1998, aici 
se descoperă cea mai adâncă peştera din 
Grecia – Gorgothakas (-1208 m).

Este important de precizat că ,,ve-
teranul” expediţiilor speologice din 
Lefka Ori este Kostas Adamopoulos de 
la clubul SELAS din Atena. În 2010 şi 
2011, în expediţii au participat şi speo-
logi români.

2.2. Metodele de studiu aplicate în 
teren au fost cele de explorare: 
• Fiecare intrare a fost marcată pe 

hartă pe baza coordonatelor ridicate 
cu GPS-ul, iar peşterii noi desco-
perite i s-a dat un număr/nume, în 
funcţie de areal (de ex. 11 - pt. zona 
Troharis, iar următoarele trei unităţi 
erau distribuite astfel: numerele de 
la 1-100 erau date de echipa din 
România/Grecia/Franţa/Italia, iar 
numerele de peşteră de la 101-200 
erau „folosite” de  echipa a doua 
care explora în aceeaşi zonă. În anul 
2010 a fost cercetat arealul din par-
tea central-nordică a masivului. Au 
fost identificate 85 noi cavităţi, cea 
mai mare de -68 m. Nici una dintre 

peşteri nu a promis un potenţial mai 
mare de dezvoltare. În anul 2011 
au fost cercetate arealele Troharis, 
Sternes, Pachnes, Mesa Soros, fiind 
identificate 54 noi cavităţi, cea mai 
mare având -135 m. În 2012, în 
Munţii Albi, s-a întors doar clubul 
Selas, care a mai adăugat pe lista 
noilor descoperiri încă 12 peşteri.

• Explorare abordată cu echipament 
de parcurgere a verticalelor pentru 
fiecare peşteră mai adâncă de 15 m, 
al cărui terminus nu era vizibil.

• Topografie şi cartare s-a realizat pentru 
fiecare peşteră explorată, mai adâncă 
de 15 m, la clase de precizie de la 1 
la 6. Deoarece predomină dezvoltarea 
verticală a cavităţilor s-a cartografiat în 
general doar profilul lor.

• Întocmirea bazei de date s-a realizat 
concomitent cu activitatea de teren, 
prin: descărcarea zilnică a datelor din 
GPS (s-a utilizat modelul Garmin 
GPS12XL) în laptop, amplasarea 
punctelor pe harta topografică a 
masivului, descrierea peşterilor to-
pografiate.

2.3. Relieful exocarstic 
Arealele studiate sunt situate altime-

tric între 2000 şi 2300 m altitudine, în par-
tea central şi central/nordică a masivului. 
Caracteristicile zonei prospectate sunt:
• Alternanţa calcarelor puternic me-

tamorfozate cu dolomitele şi con-
glomeratele calcaroase, determină 
la rândul ei alternanţa pachetelor de 
rocă cu duritate diferită.

• Tectonizarea puternică favorizează 
infiltrarea rapidă a apei provenite din 
ploi şi din topirea zăpezii.

• Lipsa vegetaţiei şi a solului lasă roca 
expusă acţiunii factorilor climatici.

• Insolaţia puternică, albedoul mare şi 
diferenţele mari de temperatură diur-
ne şi anuale, determină o dezagregare 
accentuată a rocilor şi formarea gro-
hotişurilor.

• Grosimea mare a stratului de zăpadă 
(cca. 2 m) în timpul iernii determină 
modelarea relieful prin nivaţie şi 
chiar acumularea gheţii perene în 
unele cavităţi.

• Cantitatea mare de apă provenită 
din topirea bruscă a zăpezilor, deza-

Lefka OriLefka Ori
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gregarea şi procesele gravitaţionale 
antrenează numeroase pietre de la 
suprafaţă în interior, pe puţurile de 
peşteră.

• Panta mare a versanţilor (30-45°) 
determină instabilitatea depozitelor 
de grohotiş.

• Suprafeţele aproape orizontale din 
depresiunile terminale ale văilor de 
tip ued favorizează acumularea de 
sedimente fine.

• Viteza mare a vântului creşte capa-
citatea de transport a acestuia con-
tribuind la modelarea reliefului prin 
eolizaţie, rezultând forme cu aspect 
ruiniform.

• În aceste condiţii specifice exocarstul 
este reprezentat prin lapiezuri, doli-
ne, depresiuni de captare carstică.
Lapiezurile .
Majoritatea lapiezurilor sunt libere 

sau, mai rar semiîngropate. Morfo-
genetic, s-au identificat lapiezuri lini-
are (de fisuraţie, caneluri, lapiezuri de 
perete) dar şi lapiezuri mixte (lapiezuri 
cavernoase si mai rar lapiezuri aşchioase 
de dimensiuni reduse).

Câmpurile de lapiezuri au o repre-
zentare modestă, ele fiind mai bine evi-
denţiate la înălţimi sub 2000 m.

Dolinele.
Dolinele apar în general în arealele 

cu energie de relief redusă, la baza ver-

sanţilor abrupţi. Ele au fost observate în 
toate arealele studiate şi apar de regulă 
izolate. Din punct de vedere genetic 
predomină dolinele de prăbuşire.

Depresiunile de captare carstică au 
morfologia unor ueduri. Au la suprafaţă 
sedimente fine transportate de apă în spe-
cial în partea din aval şi se termină prin 
ponoare sau uneori peşteri de dimensiuni 
reduse. Aceste depresiuni sunt eviden-
ţiate în peisaj şi de prezenţa vegetaţiei 
xerofile care de regulă lipseşte în partea 
înaltă a masivului.

2.4. Relieful endocarstic este re-
prezentat aproape în totalitate de avene. 
În prezent se estimează că există peste 
1400 de cavităţi, dintre care 1119 au si 
coordonate GPS.

Cele mai multe sunt situate la peste 
2000 m altitudine absolută. Se cunosc 
36 de cavităţi cu peste 60 de metri de-
nivelare.

Majoritatea avenelor mari sunt for-
mate în dolomite şi pe contactul litologic 
dolomite - calcar.

Cea mai adîncă peşteră din Masivul 
Lefka Ori este Gorgouthkas (-1208 m) 
urmată de Lion (-1120 m). Gorgouthkas 
a fost descoperită în timpul expediţiei 
Clubului Selas în Atzinolakas (în nordul 
masivului).

Ne vom referi în continuare la câteva 
dintre cavităţiile în care ne-am desfăşu-

rat activitatea în timpul expediţiilor din 
2010 şi 2011.
Avenul Sternes este situat la sud de vâr-
ful cu acelaşi nume şi a fost descoperit 
şi explorat de speologii francezi în anul 
1992. Datorită dificultăţii de a ajunge 
la el, explorarea a fost reluată doar în 
anul 2008. Denivelarea avenului a fost 
iniţial de 370 m, explorăndu-se apoi pînă 
la -463 m. Avenul este format din mai 
multe puţuri, cel mai adânc având 90 de 
metri. Lărgimea puţurilor variază de la 
mai puţin de un metru la şase metri. În 
general spaţiile din aven sunt generoase, 
cea mai strîmtă porţiune este la cota 
-240, aceasta a fost lărgită în expediţia 
din 2010. Este interesant de semnalat 
faptul că în aven, curentul puternic de aer 
pierde din intensitate mai sus de actualul 
terminus, fapt ce ne face să credem că 
pot exista alte verticale prin care se poate 
depăşi denivelarea actuală. La fel ca în 
majoritatea cavităţilor de aici, speleote-
mele sunt slab reprezentate (stalactite, 
clusterite).

Avenul Lagkonias se află în arealul 
Sternes. Este important pentru existenţa 
gheţii perene. Depozitul de gheaţă este 
atins la adâncimea de -60 m (în luna 
august), acesta continuându-se pâna la 
-105 m, unde avenul se obturează com-
plet cu gheaţă. Avenul are 3 intrări, roca 
din zona vestibulară fiind foarte friabilă.
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Peştera Triploftaki (11003), numită 
şi ,,Peştera cu trei intrări”, a fost desco-
perită în cadrul expediţiei din anul 2011 
(descoperitor Mihaela Sopincean). Ea 
are o denivelare de 135 m şi prezintă o 
posibilă continuare. Din punct de vedere 
morfologic diferă faţă de celelalte peşteri 
şi avene, ea dezvoltându-se la o intersec-
ţie de diaclaze. Este singura peşteră din 
zonă cu o extensie mare.

Peştera 1106, sau avenul de -85 m, 
a fost descoperit de către Adrian şi 
Mihaela Sopincean în regiunea Troharis. 
Aceasta are potenţial de continuare prin 
dezobstrucţie, în zona sălii de la -70 m.

3. Concluzii 
• Carstul din Insula Creta are o notă de 

originalitate distinctă.
• Peisajul exterior frapează prin lipsa 

aproape totală a vegetaţiei, având 
aspect selenar.

• Ponoarele, localizate în ueduri, au 
caracter temporar.

• Majoritatea dolinelor sunt închise cu 
grohotişuri rezultate în urma dezagre-
gării.

• Majoritatea cavităţilor sunt dezvolta-
te predominant pe verticală, extensia 
acestora fiind redusă.

• Lipsa vegetaţiei face ca descoperirea 
de noi cavităţi în arealele neexplorate 
să fie destul de facilă.

Expediţiile actuale se concentrează pe:
• Prospectarea exocarstului pentru a 

descoperi noi potenţiale cavităţi în 
zonele Sternes, Troharis, Mesa Soros.

• Forţarea terminusului Avenului 
Sternes, la - 463 m.

• Realizarea unei baze de date actuali-
zată.
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Carstul din România
Rocile carstificabile ocupă o suprafaţă 
relativ restrânsă din teritoriul României, 
cumulând doar 4500 kmp. (Orăşeanu, 
Iurkiewicz 2010). Ele sunt dispuse 
altimetric de la nivelul Mării Negre 
până la cel al crestelor celor mai înalţi 
munţi (Munţii Făgăraş) şi răspândite 
insular de-a lungul arcului Carpatic şi al 
Podişului Dobrogean. Suprafaţa calca-
roasă unitară cea mai mare ca întindere 
se găseşte în Munţii Banatului (SV-ul 
României) şi cumulează 480 kmp.

În cadrul limitelor definite regă-
sim toate tipurile de carst existente, cu 
subtipurile aferente pe care nu le mai 
enumerăm: 
• carstul de creastă: 
 Munţii: Piatra Craiului, Buila - 

Vânturariţa, Retezat, Trascău etc.
• carstul de platou: 
 Munţii: Bihor, Pădurea Craiului, 

Banatului etc.
• carstul barelor calcaroase: 
 Munţii: Trascău, Căpăţânei etc.

Fragmentarea a suprafeţei ocupată 
de calcare, respectiv situarea în regiuni 
deosebit de complexe din punct de 
vedere geologic, a condus la o mare 
varietate a tipurilor genetice şi morfolo-
gice a cavităţilor carstice. Proximitatea 
formaţiunilor carbonatice cu corpuri 
eruptive, a avut ca rezultat formarea unor 
peşteri hidrotermale (dezvoltate inclusiv 
în skarne – M. Bihor) cu o remarcabilă 
diversitate mineralogică a speleotemelor 
(Munţii Bihor, Rodnei etc).

Pseudocarstul este dominat de cel 
dezvoltat pe sare (Subcarpaţii Vrancei), 
unde se găseşte Peştera 6S de la Meledic, 
ce-a de-a doua peşteră ca lungime de 

pe Terra dezvoltată în sare. Demne de 
menţionat sunt şi cavităţile dezvoltate în 
gresii (Munţii Ţibleş şi Bucegi) respectiv 
peşterile de mulaj (tree mold caves) din 
aglomeratele vulcanice ale Munţilor 
Călimani şi Gurghiu (Moreh 2010).

Istoricul speologiei 
explorative din România
Primele preocupări pe teritoriul actual 
al României privind cunoaşterea peş-
terilor în scop explorativ şi ştiinţific 
datează încă de la începutul secolului al 
XVIII-lea. J. Fridvaldszky, în lucrarea 
sa dedicată mineralogiei Principatului 
Transilvaniei, apărută în anul 1767 
la Cluj, menţionează un număr de 6 
peşteri. În 1774 E. Nedeczky publi-
că la Viena descrierea peşterii de la 
Fânaţe, lucrarea sa fiind urmată de cele 
publicate în acelaşi an de J. Benkő în 
Haarlem (Olanda) şi J.E. Fichtel (1780) 
în Nürnberg (Germania), care prezintă 
peşterile cunoscute până la acea dată în 
Transilvania.

Secolul XIX este marcat pe plan spe-
ologic printr-o intensificare a activităţilor 
explorative impulsionate de interesul 
ştiinţific din ce în ce mai mare acordat 
peşterilor. În lucrările cu profil geologic 
(mineralogie, paleontologie), arheologic, 
geografic şi biologic care tratează diferi-
te perimetre ale ţării sunt descrise în mod 
regulat peşterile din regiune.

În 1836 I. Fekete publică la Cluj 
harta Peşterii de la Mereşti (Cheile 
Vârghişului) (fig. 1), iniţiativa sa fiind 
urmată de J. Wastler în 1863 (peşterile 
Fânaţe, Scărişoara, Onceasa, Ferice 
şi Meziad), F. Posepny – unul dintre 

precursorii teoriei hidrotermale în ge-
neza peşterilor – care în 1871 publică 
hărţile peşterilor din zona Băiţa Bihor, 
L. Roediger în 1880 (P. Igriţa), G. Hazai 
în 1887 (P. Măgura), respectiv G. Téglás 
care în 1891 publică hărţile peşterilor 
din regiunea Hunedoarei. O menţiune 
specială trebuie acordată lui Balázs 
Orbán care în Descrierea Ţării Secuilor 
(1868-1873) prezintă aspecte geologice, 
geografice, arheologice şi istorice legate 
de peşterile din regiune.

Lucrarea de căpătâi a secolului al 
XIX-lea este însă fără îndoială studiul 
realizat de către celebrul geograf austriac 
Adolf Schmidl: „Das Bihargebirge an der 
Grenze von Ungarn und Siebenburgen” 
apărută în 1863 la Viena. Materialul 
documentar care stă la baza lucrării a 
fost obţinut în perioada 1858-1862 în 
cadrul unei expediţii multidisciplinare de 
mare anvergură, organizată de Academia 
de Ştiinţe din Viena, în Munţii Bihor, 
Pădurea Craiului şi Codru Moma. Ca 
urmare a acestor investigaţii, la finele 
secolului XIX, conform inventarului 
realizat de E.A. Bielz (1884), numărul 
peşterilor din Transilvania era de 81.

Cu începere de la finele secolului al 
XIX-lea, peşterile încep să suscite un 
interes turistic din ce în ce mai mare. 
Czárán Gyula, un avocat înstărit îndră-
gostit de natură, îşi cheltuieşte aproape 
întreaga avere pentru explorarea şi ame-
najarea peşterilor, respectiv deschiderea 
traseelor turistice din Munţii Bihor. 
În 1903 este explorată P. de la Vadu 
Crişului, lărgirea ulterioară a intrării prin 
dinamitare, permiţând astfel amenajarea 
turistică a peşterii, la standarde conside-
rate a fi moderne pentru acele vremuri. 
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În 1920 Emil Racoviţă întemeia-
ză Institutul de Speologie din Cluj. 
Cercetările, având cu precădere un ca-
racter biospeologic, au fost însoţite de 
observaţii privind conformaţia, hidrolo-
gia şi microclima cavităţilor investigate 
în perioada interbelică, informaţiile 
fiind publicate în două volume apărute 
la Paris sub titlul „Énnumération des 
grottes visitées”.

În perioada interbelică un rol impor-
tant în popularizarea şi conştientizarea 
peşterilor şi carstului l-au avut Touring 
Clubul Român, Asociaţia Carpatică 
Ardeleană (Erdélyi Kárpát Egyesület) 
şi organizaţiile de cercetaşi.

Perioada postbelică, afectată de 
profundele seisme ale societăţii, este 
marcată de reorganizarea Institutului 
de Speologie, al cărui sediu este mutat 
la Bucureşti. Institutul de Speologie 
iniţiează o amplă campanie de explorări 
speologice extensive, care vor acoperi 
întreaga ţară. Iniţiativa a culminat cu 
marea expediţie de explorare din 1951, 
care a urmărit explorarea râului subteran 
al Peşterii Cetăţile Ponorului din Munţii 
Apuseni. Acţiunea a reunit un număr 
mare de cercetători al Institutului de 
Speologie, geologi şi alpinişti cu ex-
perienţă speologică. Cucerirea râului 
subteran a necesitat un efort colectiv 
remarcabil în cadrul unui bivuac de 12 
zile, record mondial pentru perioada 
respectivă.

În anul 1957, este descoperită de 
către speologul clujean Béla Bagaméri 

în Munţii Pădurea Craiului, Peştera 
Vântului, cea mai lungă peşteră a ţării. 
Ca urmare a entuziasmului generat de 
posibilităţile deschise prin descoperirea 
acestei mari peşteri, pe 6 februarie 1966 
este fondat la Cluj primul club de speo-
logie din România: Clubul Speologilor 
Amatori, având ca scop principal explo-
rarea, cartarea şi protejarea peşterii.

Cu începere din anii 1960 interesul 
pentru speologia explorativă aflată în 
continuă creştere a condus la apariţia a 
numeroase cluburi în oraşele situate în 
apropierea principalelor masive carstice 
precum şi la Bucureşti. Adesea în cola-
borare cu Institutul de Speologie „Emil 
Racoviţă” (ISER), aceste grupări reiau 
explorarea peşterilor cunoscute la acea 
dată, obţinând rezultate remarcabile. 

Dintre numeroasele cazuri se re-
marcă peşterile: Tăuşoare (explorată de 
ISER şi CSER Cluj), Polovragi (ISER 
şi „Focul Viu” Bucureşti), Cioclovina 
cu Apă (ISER şi CSER Bucureşti, 
„Proteus” Hunedoara), Topolniţa (ISER 
şi „Avenul” Braşov), Comarnic (ISER 
şi „Exploratorii” Reşiţa), Sistemul 
Zăpodie („Z” Oradea), Ciur Ponor 
(CSER şi „Focul Viu” Bucureşti, CSA 
Cluj, „Cristal” Oradea). 

Concomitent, în urma prospecţiuni-
lor efectuate, sunt descoperite noi cavi-
tăţi de mari dimensiuni, care sunt explo-
rate adesea de echipe formate din mem-
brii mai multor organizaţii: Sistemul 
Poieniţă - Humpleu (CSER-Omega, 
Politehnica Cluj, ISER, „Z Oradea), 

Peştera Hodobana („Z” Oradea), Peştera 
din Valea Rea („Z” Oradea), Sistemul 
Vărăşoaia („Z” şi „Cristal” Oradea, 
„Politehnica” Cluj), Peştera Cornilor 
(„Speodava” Ştei).

O atenţie deosebită a început să 
fie acordată, în urma perfecţionării 
tehnicilor şi echipamentelor de speci-
alitate, explorării avenelor. De remar-
cat sunt: Avenul de sub Vârful Grind 
(„Piatra Craiului” Câmpulung, „Hades” 
Ploieşti, „N. Casteret” Colibaşi), Dosul 
Lăcşorului (CSER Bucureşti), Poiana 
Gropii („Exploratorii” Reşiţa), Hoanca 
Urzicarului („Speodava” Ştei), Stanu 
Foncii (CSER Cluj, ISER).

De la data descoperirii Peşterii 
Vântului până în prezent, 108 cluburi 
de speologie cu peste 10.000 de membri 
au făcut posibilă descoperirea, explo-
rarea şi adesea cercetarea ştiinţifică a 
peste 12.600 de peşteri. Peşterile sunt 
inventariate într-un sistem unic şi ori-
ginal denumit Cadastrul peşterilor din 
România, formând o importantă bază de 
date, găzduită de Institutul de Speologie 
„Emil Racoviţă” cu girul membrilor 
Federaţiei Române de Speologie.

Federaţia Română de Speologie 
a fost înfiinţată pe 28 mai 1994, sub 
patronajul Academiei Române, gi-
rat de Institutul de Speologie „Emil 
Racoviţă”, prin unirea Comisiei Centrale 
de Speologie, Societăţii Române de 
Speologie şi Carstologie, Societăţii 
Transilvănene de Speologie, Socieăţii 
Banăţene de Speologie şi a Grupului de 

Fig.1.	Harta	Peºterii	Mari	de	la	Mereºti,	Cheile	Vârghiºului,	realizatã	de	I.	Fekete	în	1836	(dupã	Dénes	2002)
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Fig.2.	Harta	regiunilor	carstice	din	România	(dupã	Orãºeanu,	Iurkiewicz	2010)
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Explorări Subacvatice şi Speologice. Are 
afiliate 113 asociaţii şi cluburi cu peste 
3.000 de speologi activi.

Principalele zone carstice 
din România (fig. 2)
Munþii Rodnei
Sunt situaţi în partea central-nordică a 
României, atingând adesea altitudini 
de peste 2000 m (Vf. Pietrosu 2303 m). 
Sunt formaţi preponderent din şisturi 
cristaline intre care se intercalează 
sporadic calcare cristaline. Calcarele 
Eocene, amplasate pe latura vestică, 
adăpostesc cele mai importante peşteri 
din masiv: Sistemul Tauşoare-Zalion, 
Sistemul Iza etc.

Peştera de la Izvorul Tăuşoarelor 
(fig. 3), 18.107 m dezvoltare, 461 
(-356/+105) m, este un exemplu tipic 
de cavitate condiţionată tectonic cu o 
morfologie aparte, atât datorită rocii 
gazdă: calcare lumaşelice cu intercala-
ţii bituminoase şi gresii calcaroase de 
vârstă paleogen-priaboniene, cât şi a 
contactului transgresiv şi discordant cu 
şisturile cristaline din subasment (Papiu, 
2008). Din punct de vedere mineralogic 
remarcăm prezenţa kassanitului şi a 
mirabilitului, precum şi a aşa ziselor 
„bile de Tăuşoare”, concreţiuni sferice 
existente în masa calcarelor.

Demne de menţionat în regiune sunt 
şi peşterile: Iza, Jghiabul lui Zalion şi 
Grota Zânelor, toate având dezvoltări în 
jurul a 4 km.

Munþii Piatra Craiului
În sectorul nord-estic al Carpaţilor 
Meridionali, în apropierea oraşului 
Braşov, se înalţă o creastă calcaroasă de 
peste 2000 m altitudine, cu nenumăraţi 
pereţi verticali şi văi înguste, cu caracter 
torenţial. Munţii Piatra Craiului, un ade-
vărat paradis al alpiniştilor, ascunde însă 
şi un superlativ al speologiei: 

Avenul de sub Vârful Grind 
(Constantinescu, 2009), al doilea aven 
ca adâncime din România.

Avenul s-a dovedit a fi unul extrem 
de dificil, atât datorită localizării (creasta 
masivului) cât şi numeroaselor strâmtori 
şi colmataje. Atingerea terminusului 
actual, situat la cota de -561,5 m˝, este 
rodul mai multor expediţii, care au reu-
şit lărgirea strâmtorilor şi decolmatarea 
dopurilor de aluviuni de pe parcurs, 
în condiţii de lucru deosebit de grele. 
Potenţialul de denivelare al avenului este 
departe de a fi epuizat, fiind de aşteptat 
pe viitor noi şi însemnate progrese.

O importanţă aparte prezintă de 
asemenea avenele Vlăduşca şi Grind, 
dezvoltate parţial în conglomerate car-
bonatice (fig. 4).

Munþii Mehedinþi
Situaţi în extremitatea de vest a Carpaţilor 
Meridionali, Munţii Mehedinţi sunt for-
maţi predominant din roci carbonatice 
Mezozoice, fragmentate de o serie de 
intercalaţii de roci impermeabile, care au 
favorizat apariţia unui relief exo si endo-
carstic variat. Exocarstul este dominat de 
vaste platouri carstice cu doline, uvale, 
depresiuni de captare carstică, apele 
captate fiind restituite prin intermediul 
unor resurgenţe situate la nivelul văilor 
limitrofe.

Endocarstul este reprezentat de peste 
600 de peşteri, dintre care multe au o 
importanţă ştiinţifică sau peisagistică 
deosebită. Dintre peşteri se detaşează 
în mod cert Peştera Topolniţa (fig. 
5), o reţea subterană complexă, parţial 
labirintică (20.500 m dezvoltare/ 127 m 
denivelare) care reprezintă subterani-
zarea mai multor cursuri de apă de la 
suprafaţă, care confluează în subteran şi 
reapar la zi prin intrarea aval a peşterii. 
Dimensiunile mari ale cavernamentului, 
râul subteran omniprezent şi bogăţia 
concreţiunilor sunt principalele puncte 
de atracţie ale acestei peşteri.

Munþii Banatului
Sinclinoriul Reşiţa - Moldova Nouă 
reprezintă cea mai mare suprafaţă uni-
tară ocupată de calcare Mezozoice din 
România. Rocile carstificabile situate în 
cea mai mare parte în Munţii Aninei şi 
Locvei, adăpostesc un mare număr de 
peşteri, în general de dimensiuni mici 
şi medii, dar multe având o importanţă 
ştiinţifică şi peisagistică deosebită.

Peştera Comarnic este fără îndoială 
cea mai cunoscută peşteră din această 
regiune. Având o dezvoltare totală de 
5229 m (Orghidan et al. 1984), peştera 
reprezintă o străpungere hidrologică 
accesibilă integral de la intrarea supe-
rioară (Ponicova) până la cea inferioară 
(Comarnic), situate la o diferenţă de 
nivel de 31,5 m. Punctele de atracţie 
ale peşterii sunt reprezentate de sălile 
monumentale, grandoarea formaţiunilor 
stalagmitice şi a calcarelor cu intercalaţii 
de silex.

Munþii Bihor - Vlãdeasa
Situaţi în partea centrală a Munţilor 
Apuseni (segmentul nordic al Carpaţilor 
Occidentali), Munţii Bihor reprezintă fără 
îndoială cea mai importantă zonă carstică 
a României. Geologia regiunii este extrem 
de complexă, cuprinzând o formaţiune 
autohtonă şi numeroase pânze de şariaj. 
Acest mozaic petrografic este dominat de 
către depozitele Mezozoice, predominant 
carbonatice, separate de către şisturi cris-
taline, formaţiuni eruptive sau depozite 
siliciclastice sedimentare.

Carstul din regiune este pe departe 
cel mai complex şi mai bine dezvoltat 
din România. Bazinul endoreic Padiş - 
Cetăţile Ponorului, situat în centrul peri-
metrului, cuprinde mai multe depresiuni 
de captare carstică, precum şi singura 
polie din România (Poiana Ponor). Apele 
sale sunt drenate radiar către bazinele 
hidrografice limitrofe: Crişul Negru, 
Arieşul Mare şi Someşul Mic (Orăşeanu, 
Iurkiewicz 2010).

Fig.	3.	Izvorul	Tãuºoarelor	Cave	(dupã	Papiu	2008)
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Munţii Bihor adăpostesc peste 1000 
de peşteri, printre care se regăsesc nume-
roase superlative ale carstului românesc, 
fiind deosebit de dificilă clasificarea 
obiectivă a acestora. 

Peştera Gheţarul de la Scărişoara 
(fig. 6), este poate cea mai cunoscută 
cavitate, situată în partea de est a ma-
sivului. Este cel mai mare gheţar sub-
teran din România (Onac et al. 2010). 
Depozitului de gheaţă, având un volum 
de peste 100.000 mc, i-au fost dedicate 
nenumărate studii ştiinţifice, care au 
adus importante contribuţii la cunoaşte-
rea climei din Cuaternar.

Peştera Hodobana (fig. 7) este situ-
ată în apropierea Gheţarului Scărişoara, 
în bazinul de recepţie al Izbucului 
Tăuz (-85 m, cel mai adânc sifon din 
România). Hodobana, având o dezvol-
tare de 22,1 km, dispuşi pe doar 900 m 
extensie, reprezintă cea mai labirintică 
peşteră din ţară (Damm, Mitrofan, 
2005). Este o cavitate extrem de com-
plexă, dispusă pe 10 nivele distincte, 
parcursă de mai multe cursuri active, 
fiind deosebit de dificil de explorat.

Sistemul Poieniţa-Humpleu (fig. 
8), amplasat în partea de est a masi-
vului, este cea mai mare peşteră din 

Munţii Bihor. Cu o dezvoltare de 40 km 
şi -314 m denivelare, dispunând de un 
cavernament gigantic (înlănţuire de săli 
de peste 1- 300 m lungime), sistemul este 
un pretendent serios la titlul de cea mai 
mare peşteră a României. Râul subteran 
deosebit, speleotemele, megacristalele 
de calcit fac din această cavitate un ade-
vărat unicat (Onac et al. 2009).

Peştera din Piatra Altarului este 
considerată a fi cavitatea cea mai frumos 
şi mai bogat concreţionată din România. 
Piatra Altarului este în acelaşi timp un 

Fig.4.	Avenul	de	sub	Colþii	Grindului,	Avenul	Grind,	Avenul	Vlãduºca	(dupã	
Constantinescu	1998-1999)

Fig.5.	Peºtera	Topolniþa	(dupã	Bleahu	
et.	al.	1976)
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laborator natural în care pot fi studiate 
toate formele pe care le poate lua calcitul 
în mediul subteran.

Peştera Cetăţile Ponorului (fig. 9). 
Este cel mai grandios fenomen carstic 
din România (Viehmann et. al 1980). O 
intrare de 76 m înălţime, situată la baza 
unui perete de peste 150 m înălţime, 
lateral de care se găsesc 2 doline-aven 
de peste 100 m adâncime, dau acces la 
o galerie de tip canion, lungă de 1700 
m, înaltă adesea de peste 80 m, presă-
rată cu o salbă de lacuri adânci, cascade 
şi repezişuri. Parcursul se termină în 

dreptul unui sifon profund, colmatat cu 
buşteni, denumit sugestiv Lacul Morţii. 
Escaladarea peretelui de deasupra sifo-
nului (>100 m) a condus la descoperirea 
unui nivel superior, care reinterceptează 
zona inundată. 

Sistemul Vărăşoaia (fig. 10) este 
dezvoltat în calcarele şi dolomitele din 
partea de nord a bazinului Padiş, a fost 
descoperit în anul 1986. După nenumă-
rate ture de derocare dedicate depăşirii 
unor strâmtori, s-a reuşit interceptarea 
unor spaţii extrem de largi şi atingerea 

cotei de -653 m, record naţional de 
adâncime pentru România. Reţeaua are 
în prezent peste 20 km cartaţi, lucrările 
de explorare fiind în curs de desfăşurare. 

Peştera din Valea Rea, dezvoltată 
într-un depozit de dolomite anisiene 
recristalizate, situate între 2 pachete de 
roci eruptive, cumulează o dezvoltare de 
16357 m dispuşi pe -372 m denivelare. 
Carstul din Valea Rea (Damm 2000) 
cuprinde următoarele elemente:
- paleocarst hidrotermal;
- carst relict hidrotermal (ascensional);
- carst normal de apă rece.

Peştera este extrem de bogat concre-
ţionată, dominante fiind speleotemele de 
gips şi aragonit. Adiacent au fost identi-
ficate peste 35 de alte tipuri de minerale, 
printre care malachit, metattyuyamunit, 
huntit, aur etc.

Munþii Pãdurea Craiului
Munţii Pădurea Craiului fac parte din 
categoria zonelor carstice de tip platou 
ridicat. Deşi altitudinea medie a masivu-
lui este de cca. 5-600 m, aici se regăsesc, 
în urma munţilor Bihor, cele mai multe şi 
mai importante peşteri din România. Din 
punct de vedere geologic sunt formaţi 
aproape exclusiv din depozire sedimen-
tare Mezozoice, Jurasic-Cretacice în 
nord şi predominant Triasice în sud.

Fig.	6.	Gheþarul	de	la	Scãriºoara	(dupã	T.	Rusu	et	al.,	1970,	simplificatã)

Fig.	7.	Peºtera	Pârâul	Hodobanei	(dupã	Damm,	Mitrofan,	2005)
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Sistemul Ciur Ponor - Topliţa de 
Roşia, situat în partea central sudică 
a masivului, cu cei 20.150 m lungime 
dispuşi pe 228 m diferenţă de nivel, 
reprezintă cea mai mare străpungere 
hidrologică penetrabilă din România. 
Peştera, dezvoltată pe un singul nivel 
de carstificare, prezintă o importanţă 
deosebită datorită peisajului subteran 
sălbatic şi a al concreţiunilor formate 
din aragonit.

Peştera Ciur Izbuc. Peştera adă-
posteşte cele mai multe urme aparţină-
toare omului preistoric (Viehmann et al. 

Fig. 9. Cetãþile Ponorului (dupã Viehmann et al. 1980)

Fig. 8. Sistemul Humpleu (sintezã Felix Papiu, 2001)

1970) imprimate în argilă, identificate 
în Europa (>100), petroglife parietale 
(Vremir 2008), urme ale activităţii Ursus 
spelaeus, piese arheologice şi fosile.

Peştera Vântului (fig. 12) este situ-
ată în localitatea Şuncuiuş, în versantul 
stâng al râului Crişul Repede. Este o 
cavitate labirintică, polietajată, formată 
în condiţii de carst acoperit (calcare 
Ladiniene acoperite de gresii, conglo-
merate şi argile Liasice), în cadrul sin-

clinalului dealului Recea. Din punct de 
vedere morfogenetic avem de-a face cu 
o peşteră de divagare laterală, formată 
în regim epifreatic, remodelată ulterior 
în regim vados, care atinge în momentul 
de faţă o lungime de 42,1 km, fiind cea 
mai mare peşteră din România. Cavitatea 
adăposteşte o mare varietate de speleo-
teme, adesea având o compoziţie mine-
ralogică ieşită din comun (Onac, 1998), 
precum şi un paleoendocarst Triasic 
(Vremir, Damm 2000).
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Pseudocarstul
Carstul pe sare este present în zona 
Subcarpaţilor Vrancei, Slănic Moldova, 
Sovata - Praid.  Peştera 6S de la 
Mânzăleşti (fig. 13), având o dezvoltare 
de peste 3 km lungime (1257 m cartaţi) 
este cea de-a doua cavitate ca lungime de 
pe Terra dezvoltată în sare (Giurgiu 1985).

Ponorul Jitelor (Munţii Ţibleş) este o 
peşteră formată în gresii cu ciment silicios 
de vârstă Oligocenă, de-a lungul unor 
fracturi dispuse în „tablă de şah” (Groşan 
1991). Peştera are o dezvoltare de 1020 m.

Vulcanocarstul este reprezentat de 
peşterile de mulaj de arbori din defileul 
Mureşului (Munţii Călimani şi Gurghiu), 
formaţiuni deosebit de rare descrise doar 
din câteva zone ale Terrei (Muntele 
Fuji-Japonia, Mount St. Helens – USA, 
Mont Polona – Slovacia). Sunt cavităţi 

care apar în strate vulcano-sedimentare, 
atât piroclastice cât şi epiclastice (Moréh 
2010). Unul dintre cele peste 50 de astfel 
de cavităţi este P. T3 de la Răstoliţa 
(fig. 14).
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Expediţia speologică „Caving 
in the Abode of the Clouds” – 
Meghalaya, India – a continuat 

şi în anul 2012, între 5 şi 25 februarie. 
Acest an a fost unul cu o mare semnifi-
caţie, deoarece a reprezentat aniversarea 
celor 20 de ani de activitate în zonă, de 
către echipa CAVING IN THE ABODE 
OF THE CLOUDS PROJECT. 

Expediţia s-a concentrat pe două 
zone distincte: regiunea Kseh din Jaintia 
Hills şi regiunile Mawsynram şi Balat 
din East Khasi Hills, ambele din statul 
indian Meghalaya. 

Ca de obicei, au participat multiple 
naţionalităţi, respectiv 24 de speologi 
din Austria, Belgia, Germania, Iran, 
Portugalia, Elveţia, Marea Britanie, 
Statele Unite ale Americii, India şi 
România. De la noi din ţară, a participat 
membra Clubului Sporturilor Montane 
Hunedoara, Oana Chachula. 

Timp de 16 zile efective de teren în 
Jaintia Hills, prima echipă condusă de 
Thomas Arbenz, a lucrat atat în peşteri 
deja cunoscute, cât şi în altele 9 noi, 
explorând un total de 6800 m de galerii. 

Unul dintre obiectivele principale ale 
expediţiei a fost, pe lângă cele obişnuite 
de explorare şi cartare, de efectuarea 

fotografiilor pentru viitoarea carte în trei 
volume „Cave Pearls of Meghalaya”, 
precum şi continuarea inventarierii 
faunei biospeologice începută în 1995, 
alături de studiul chiropterelor din zonă. 
Cartea se va lansa la Brno, cu ocazia 
Congresului Internaţional de Speologie 
din Cehia, 2013. Cele mai importante ex-
plorări s-au realizat după cum urmează:
• Peştera Krem Khung – din zona 

Larket – a fost o descoperire în 
premieră de 5120 m. O peşteră im-
presionantă cu galerii largi şi un activ 
principal, cu numeroase prăbuşiri, 
care se termină cu un puţ şi un lac 
neexplorate în acest an.

• Faimoasa peşteră Krem Labit Kseh, 
din valea râului Kopili a fost continu-
ată de la 6002 m la 6390 m lungime. 
Aceasta se prezintă sub formă de mai 
multe galerii active si fosile, formate 
de către mai mulţi afluenţi. Pe gale-
riile fosile au fost descoperite deo-
sebite formaţiuni de gips și aragonit, 
cea mai impresionantă fiind: Black 
Diamond Crystal Passage. Galeria 
are o lungime de cca 500 m și, după 
cum a fost denumită, prezintă metri 
pătraţi de pereţi acoperiţi cu cristale 
de gips de culoare neagră. Peştera se 

menţine în topul celor mai lungi 10 
peşteri din India.

• Peştera Krem Man Krem – a fost 
lăsată în 2010 cu o promiţătoare ga-
lerie şi a fost continuată acum de la 
4695 la 5200 m. Finalul actual este 
foarte aproape de suprafaţa dolinei 
Lamyilang, ceea ce indică un alt dre-
naj al sistemului Umkyrpong către 
râul Kopili.

• Alte realizări ale acestei echipe au 
fost localizarea şi începutul cartă-
rilor în peşterile Krem Lymke şi 
respectiv peştera Krem Tin care 
continuă.
A doua echipă de speologi, ce a 

lucrat în East Khasi Hills, a explorat 
5900 m de galerii noi. Deci, un total 
de 12,7 km noi adăugaţi peşterilor din 
Meghalaya.

Peşterile importante cercetate au fost: 
• Peştera Krem Mawpun, descoperită 

încă din 2010, este o peşteră activă, 
dezvoltată mai mult în gresie decât în 
calcar. Anul acesta ea fost continuată 
de la 1694 m la 2541 m, devenind a 
doua peşteră ca lungime dezvoltată 
în gresie din India. 

• Peştera Lymbit, de asemenea o 
peşteră dezvoltată în gresie şi des-

Proiectul
CAVING IN  
THE ABoDE  

oF THE CLoUDS
Meghalaya, India 2012 & 2013

Raport de expediþie
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coperită în 2010, a fost extinsă de 
la 826 m la 1659 m. În acelaşi sat, 
Plangwangbro, s-a mai descoperit şi 
peştera Krem Loit, cu o lungime de 
685 m. 

• S-a continuat explorarea peşterilor 
Krem Jynnaiw 1, 2 şi 3, începute 
în 1992, cea mai mare ajungând la 
1366 m.

• Peştera Krem Mawjudock a ajuns 
doar la 423 m, în ciuda intrării şi a 
pasajului principal de mari dimen-
siuni. Aceasta adăposteşte una din 
coloniile importante de lilieci din 
zonă. 
Acestei echipe conduse de Simon 

Brooks, i s-a alăturat şi o echipă a tele-
viziunii naţionale iraniene, care a realizat 
un film despre expediţie.

Concomitent cu echipa CAVING 
IN THE ABODE OF THE CLOUDS 
PROJECT, în zona de sud a Jaintia Hills 
a lucrat şi o echipă britanică de la Bristol 
Exploration Club, din care trei speologi 
erau din echipa iniţială a acestei expediţii 
din anul 1992. 

Expediţia anului 2013 (3-23 fe-
bruarie), a continuat cu aceeaşi tradiţie 
internaţională, adăugându-i-se speologi 
noi din India şi Irlanda (19 partici-
panţi în total). De data aceasta, din 

România au participat 4 membri: Oana 
Chachula (Clubul Sporturilor Montane 
Hunedoara), Adrian Albuică (Asociaţia 
Speologică „Prusik” Timişoara) şi doi 
reprezentanţi ai Muzeului de Ştiinţe 
Naturale „Grigore Antipa”, ce au par-
ticipat în calitate de cecercetători şti-
inţifici mamalogi şi ornitologi: Gabriel 
Chişamera şi Costică Adam.

Obiectivele au fost îndeplinite cu 
succes: 9077 m de galerii noi explorate 
atât în peşterile mai vechi, cât şi în 17 
peşteri noi. Colegii biologi au efectuat 
un inventar de păsări şi lilieci: respectiv, 
au prins 80 de exemplare aparţinând la 
28 de specii de păsări şi 20 de specii de 
lilieci aparţinând atât microchiropterelor 
cât şi megachiropterelor. Păsările prinse 
au fost cercetate din punct de vedere al 
ectoparaziţilor externi. Specialiştii au 
speranţe că vor descrie mai mult de 10 
specii de ectoparaziţi noi pentru ştiinţă 
(malofage şi acarieni), aceştia nefiind 
cercetaţi în această zonă a globului. 

De asemenea, chiropterele au fost 
cercetate în Jaintia Hills începând din 
anul 1995. Din 2011, Dr. Manuel Ruedi, 
de la Muzeul de Ştiinţe Naturale din 
Geneva a început un proiect amplu de 
cercetare a speciilor criptice din această 
zonă şi din Asia de SE, identificând în 

cadrul expediţiei două specii noi pen-
tru ştiinţă: Murina pluvialis şi Murina 
jaintiana. Proiectul continuă împreună 
cu specialiştii din România, astfel că, 
sperăm ca probele genetice recoltate de 
la speciile capturate în 2013, să ne aducă 
interesante informaţii ca şi până acum. 
În paralel, s-a muncit în continuare şi 
la inventarul biospeologic. În acest an, 
s-a inaugurat şi colecţia ştiinţifică ce a 
fost obţinută în 2012 şi 2013 cu ajutorul 
tuturor membrilor expediţiei, şi care 
este păstrată la Kean Lady College din 
Shillong, prin amabilitatea colegului 
nostru de expediţie, Khlur Mukhim. 
Specialiştii de pretutindeni, pot acum 
să cerceteze fauna de nevertebrate din 
peşterile din Meghalaya, având acces 
la această colecţie conservată cores-
punzător.

Cele mai importante explorări din 
acest an au fost:
• Peştera Krem Khung – descoperită în 

2012, a fost explorată de la 5120 m la 
7349 m. Posibilităţile de continuare 
sunt reduse. S-a încercat, fără succes, 
găsirea unei alte posibile intrări de 
pe afluenţi, sau de la suprafaţă prin 
peştera Krem Khung Back Door 
ajunsă la 662 m. Din păcate, lacul 
care anul trecut părea mai mult decât 
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promiţător se termină cu un sifon, 
drept urmare, cei 2 km noi adăugaţi 
au fost găsiţi prin forţarea unor pa-
saje labirintice acvatice şi/sau a unor 
prăbuşiri periculoase. 

• De asemenea, peştera Krem Labit 
Kseh – una din cele mai frumoase 
peşteri din Meghalaya, a fost conti-
nuată până la 6802 m. Doar echipa 
românească a găsit în această peşteră 
o galerie de 500 m, ce poartă numele 
de „Romanian End of Story”. Este o 
galerie strâmtă cu apă, începută în 
2011 împreună cu germanul Oliver 
Kube: „Never Ending Story” şi 
care a fost finalizată de Oana şi Adi. 
Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât 
se credea că ea se va termina într-un 

pasaj impenetrabil, aşa că, marea 
surpriză a fost să călcăm pentru 
prima dată pe o galerie largă şi mare 
de 500 m. Deşi explorările în acestă 
peşteră s-au încheiat, tot mai există 
mici pasaje lăsate neexplorate, iar noi 
sperăm să revenim. 

• Peştera Krem Dieng Jem, explorată 
aproape în totalitate în 2010, a oferit 
încă o surpriză şi în acest an. Cu toate 
astea, ea se menţine în top 10 fiind 
inclusă în sistemul Tyngheng-Dieng 
Jem, ca al treilea din continentul 
subindian, ce are acum 21.358 m.

• O peşteră nouă, Krem Sahiong I, a 
fost peştera în care s-a muncit cel mai 
mult, zilnic oferind surprize explora-
torilor prin forţarea galeriilor strâmte. 
Ea se conectează şi cu peşterile Krem 
Sahiong II şi Krem Sahiong III şi a 
ajuns la o lungime de 1802 m. 

• Peştera Poh Lakhar este un adevărat 
laborator biospeologic de 593 m, o 
peşteră frumos concreţionată, cu trei 
intrări, numeroase târâşuri şi diaclaze.

• Alte peşteri descoperite, mai mari de 
100 m, au fost: Krem Khla (377 m+), 
Krem Lyer (218 m), Krem Myntlang 
(206 m), Krem Rapblong (328 m), 
Krem Synrang U Long 2 (148 m), 
Krem Khwai Tedong (302 m).
În februarie 2013, Meghalaya avea 

cca 1300 de peşteri cunoscute, din care 

842 au fost explorate sau parţial explo-
rate, însumând un total de 385,7 km de 
galerii cartate şi bineînţeles, încă multe 
altele care aşteaptă să fie descoperite. 

Majoritatea peşterilor explorate în 
ultimii 20 de ani din această regiune 
a Indiei, la graniţa cu Bangladesh-ul, 
sunt peşteri cu galerii mari şi active, 
combinate cel mai adesea cu galerii fo-
sile impresionant decorate, care creează 
sisteme egale ca mărime şi frumuseţe 
cu cele găsite pe restul mapamondului. 
Acest fapt, menţine statutul Meghlalayei 
ca zonă speologică importantă pe harta 
carstică a lumii.

Realizările proiectului „Caving in 
the Abode of the Clouds” nu ar fi pu-
tut fi obţinute fără ajutorul şi suportul 
primit din partea Asociaţiei Meghalaya 
Adventurers din Shillong, Oficiului 
Guver namental de Turism Indian (Estul 
şi Nord Estul Indiei) din Calcutta, 
Grupului de Speologie Grampian din 
Marea Britanie, Departamentului de 
Tursim al Statului Meghalaya, dar 
mai ales din partea localnicilor din 
Meghalaya. 

Prezentăm mai jos top 10, cu cele mai 
lungi şi cele mai adânci peşteri în calcar 
din subcontinentul indian, aşa cum este 
actualizat în martie 2013, pe site-ul ofi-
cial al acestei expediţii: www.indianca-
ving.org.uk.                                                  n
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Numele peşterii (cele mai lungi): Þara/Regiunea Lungimea
1 Krem LIAT PRAH/UM IM/LABBIT M / RUBONG India, Meghalaya 30.397 m
2 Krem KOTSATI/UM LAWAN India, Meghalaya 21.530 m
3 Krem TYNGHENG/DIENGJEM India, Meghalaya 21.358 m
4 Krem UMTHLOO-SYNRANG LABBIT India, Meghalaya 18.181 m
5 Synrang PAMIANG India, Meghalaya 14.157 m
6 PIELKLIENG-SIELKAN POUK India, Meghalaya 12.434 m
7 Krem SHRIEH India, Meghalaya 8.862 m
8 Krem KHUNG India, Meghalaya 7.349 m
9 Krem MAWKHYRDOP (Mawmluh) India, Meghalaya 7.194 m
10 Krem LABIT KSEH India, Meghalaya 6.802 m

Numele peşterii (cele mai adânci) Þara /Regiunea Adâncimea
1 Synrang PAMIANG India, Meghalaya 317 m (+4 m/-313 m)
2 Krem KOTSATI India, Meghalaya 215 m (+6 m/-209 m)
3 Krem UMJASEW India, Meghalaya 197 m (-197 m)
4 Krem UMTHLOO India, Meghalaya 188 m (-188 m)
5 PIELKHLIENG-SIELKAN POUK India, Meghalaya 180 m (-180 m)
6 PAKAW PUK India, Meghalaya 170 m (-170 m)
7 Krem SHRIEH India, Meghalaya 169 m (-169 m)
8 Krem RISANG India, Meghalaya 154 m (-154 m)
9 Krem WAH SER India, Meghalaya 145 m (-145 m)
10 Krem SHIEN KHLIEH India, Meghalaya 143 m (-143 m)
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Spania
Mallorca
Situată în partea de sud a in-
sulei Mallorca, în calcare reci-
fale Miocen superioare, Cova 
des Pas de Vallgornera este o 
peștera litorală de excepție. 
Lungimea galeriilor sale fo-
sile, parțial înecate și submer-
se totalizează peste 72 km. 
Peștera Vallgornera s-a format 
în zona de amestec dintre apa 
dulce și cea sărată, acolo unde 
procesele de dizolvare sunt 
extrem de active. Din acest 
motiv, morfologia galeriilor 
este una cu totul aparte, fiind 
prezente atât galerii cu pereți 
perfect eliptici sau circulari, 
cât și galerii și săli în care 
pereții sunt ciuruiți și apar 
numeroase lame ascuțite de 
calcar datorită proceselor de 
coroziune. Galeriile peșterii 
se dezvoltă în două unități 
litologice distincte: 
1) calcare recifale, în care 
topografia golului subteran 
este extrem de complicată din 
cauza ansamblului de galerii 
labirintice și 
2) calcare în facies lagunar 
unde galeriile se dezvoltă 
predominant de-a lungul unor 
accidente tectonice sau paleo-
direcții de drenaj.
Farmecul peisajului subteran 
este dat însă de abundența 
și varietatea speleotemelor 
(helictite, heligmite, discuri, 
macaroane etc.), dimensiu-
nea sălilor și particularitățile 
morfologice ale cavernamen-
tului, acestea reprezentând 
tot atâtea subiecte de interes 
științific care pot fi abordate. 
Fiind la mai puțin de 300 m 
de Marea Mediterana, peștera 
adăpostește stalactite și sta-
lagmite cu morfologii distinc-
te (vezi foto pg. 49), pe baza 
cărora cercetătorii pot recon-
stitui cu precizie oscilațiile 
de nivel ale mării din ultimii 

500.000 de ani. La acestea se 
adaugă prezența unor mine-
rale rare, cruste de alterare 
care adăpostesc colonii unice 
de microorganisme și resturi 
fosile de peste 3 milioane de 
ani. Toate la un loc au făcut ca 
Peștera Vallgornera să fie in-
clusă în circuitul rezervațiilor 
naturale protejate, Natura 
2000.
(Cu informații de la Tony 
Merino, Federația Baleară de 
Speologie.)

Belize
Arheologii bănuiesc de mult 
că schimbările climatice ar 
putea fi cauza secetelor care 
au pus capăt civilizației Maya, 
civilizaţie bazată pe agricultu-
ră. Un nou studiu publicat în 
Science, susţine această teorie 
cu noi dovezi fizice care arată 
că secetele corespund cu tul-
burările politice înregistrate în 
sculpturi în piatră.
Oamenii de ştiinţă descifrea-
ză evoluţia climei din acea 
perioadă prin măsurarea izo-
topilor de oxigen din probele 
de sedimente. Acești izotopi 

reprezintă variații ale atomului 
de oxigen, care are opt, nouă 
sau zece neutroni, în funcție 
de cantitatea de apă prezentă 
în sediment la momentul depu-
nerii. Raportul dintre izotopii 
grei şi cei uşori ai oxigenului 
dintr-un strat dă cercetători-
lor indicaţii despre clima din 
momentul formării nivelului 
respectiv. În studiile anterioare 
oamenii de ştiinţă s-au bazat 
pe eşantioane de sedimente din 
lacuri şi oceane, la acest studiu 
însă s-a folosit o stalagmită 
dintr-o peșteră din apropierea 
orașului antic Maya, Uxbenká, 
în prezent în Belize.
Straturile stalagmitice au fost 
mai bine conservate în peşteră 
decât cele de pe fundul lacuri-
lor sau oceanlor. În plus, datele 
provenite de la aceste straturi 
au fost mult mai detaliate. 
Oamenii de ştiinţă au putut 
determina cum a evoluat clima 
în America Centrală în ultimii 
2000 de ani, în intervale de 
6 luni.
Aceştia au comparat evolu-
ţiile climatice cu evenimente 
istorice mayaşe sculptate în 

monumente de piatră din jur 
și au găsit unele suprapu-
neri interesante. O perioadă 
cu precipitaţii abundente, la 
mijlocul secolului al cincilea, 
coincide cu sculpturi ce de-
scriu o mare explozie demo-
grafică și extinderea centrelor 
politice. O perioadă secetoasă 
în a doua jumătate a secolu-
lui corespunde dezintegrării 
politice și războiului. Pentru 
următorii 80 de ani înregistră-
rile climatice indică condiții 
extreme de secetă, perioadă 
care se remarcă şi prin lipsa 
monumentelor.
Cu această nouă dovadă a 
colapsului legat de schim-
bările climatice, cercetatorii 
argumentează teoria conform 
căreia marea civilizație Maya 
s-a „uscat” cândva între anii 
1020 și 1100 d.Hr.

Iran
Speologii iranieni descoperă 
a patra sală din lume ca 
mărime.
Speologii iranieni au desco-
perit una din cele mai mari 
săli din lume într-o peșteră în 
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calcar numită Ghar-e-Dosar, 
localizată în central Iranului 
lângă Mehriz, Yazd. 
Peștera a fost explorată de 
speologi din Yazd și Isfahan, 
care după ce au coborât un 
puț de 40 m au intrat într-o 
sală imensă. În 29 februarie 
2012, o echipă de opt speologi 
au cartat peștera. Rezultatul 
cartării a dus la topografiera 
sălii care are o formă ovală, e 
lungă de 385 m, lată de 265 m 
și înaltă de 70 m. În punc-
tul cel mai adânc al peșterii, 
adâncimea atinge -143 m.
S p e o l o g i i  a u  u t i l i z a t 
AutoCAD pentru a calcu-
la suprafaţa sălii ca fiind de 
81.500 m2, ceea ce cores-
punde celei de a patra săli ca 
mărime din lume conform 

listei cu cele mai mari săli de 
peșteră disponibilă pe site-ul 
http://www.caverbob.com/
rooms.htm. 

Mexic
Sistema Huautla devine cea 
mai adâncă peșteră din emi-
sfera vestică.
În ultima expediție în peștera 
Sistema Huautla localizată 
în sudul Mexicului s-a atins 
adâncimea de 1545 m, această 
peșteră fiind astfel cea mai 
adâncă peșteră din emisfera 
vestică. 
Încă de la descoperirea ei 
în anii ’60, această peșteră 
localizată în Munții Sierra 
Mazatec în statul Oaxaca a fă-
cut obiectul multor expediții, 
fiind una din cele mai com-
plexe peșteri adânci. Sistemul 
are 17 intrări și trasee multe 
și variate.

În cadrul expediției din 24 
februarie 2013, după un bi-
vuac de au trecut de sifonul 
terminal, sifonul 9, care are o 
lungime de 410 m și o adân-
cime de 81 m. După traver-
sarea sifonului scufundătorii 
au cartat în premieră 1.774 
m ai unei galerii fosile nou 
descoperite, ceea ce a dus la 
o lungime totală a peșterii de 
64,2 km.

Noua Zeelandã
Cea mai lungă peșteră ma-
rină din lume explorată în 
Noua Zeelandă.
Explorările recente derula-
te în Peștera Matainaka din 
Noua Zeelandă au confirmat 
în octombrie 2012 că aceas-
tă peșteră este cea mai lun-
gă peșteră marină din lume. 
Peștera localizată pe coasta 
Otago, sudul insulei, are o 
lungime de 1,54 km.

Lungimea neașteptată pentru 
o peșteră marină – de de trei 
ori mai lungă decât recordul 
anterior, Peștera Sea Lion 
(Leul de Mare) din Oregon, 
care are 401 m lungime – 
este rezultatul unor fracturări 
numeroase a gresiei care a 
permis formarea unor pasaje 
intersectate și a o mulțime de 
intrări.
N u  d e p a r t e  d e  P e ș t e r a 
Matainaka se află o peșteră 
cunoscută sub numele de 
Purple Cathedral (Catedrala 
Roșie) datorită algelor roșii 
dezvoltate pe pereți în timpul 
refluxului. Peștera a fost car-
tată recent și are o lungime 
de 404 m, ceea ce o face să 
fie a doua peșteră marină ca 
lungime din lume.

Italia
EXPLO TEAM sub coordo-
narea lui Szabó Leó şi Zih 
Joska a efectuat în lunile de-
cembrie 2012-martie 2013 a 
efectuat mai multe acţiuni cu 
bivuac în Sistemul Gilberti 
(adâncime -725 m) şi Abisso 
Led Zeppelin (adâncime 
-1030 m), platoul Canin, Alpii 
Iulianei. În ambele peşteri 
s-au explorat şi cartat în total 
3 km de galerii noi, dar îm-
potriva eforturilor investite, 
nu s-a reuşit înaintarea în 
profunzime.
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IN MEMoRIAM
Paul-Erik Damm 

1969-2012

Aşa mi-l aduc eu aminte pe 
Paul Damm
L-am cunoscut pe Paul cu 
câțiva ani înainte să își în-
ceapă cariera de speolog/
geolog profesionist, prin 
aceasta înțelegând înscrierea 
la Facultatea de Geologie a 
Universității din Cluj. Îl știam 
după nume, articole și din 
poveștile lui Mihai Botez cu 
care a făcut ture serioase pe 
vremea explorărilor din Valea 
Rea. Se prea poate să-l fi în-
tâlnit înainte de 1995, dar cu 
siguranță, în timpul simpozio-
nului de Carstologie Teoretică 
și Aplicată (Cluj, 1995), am 
avut ocazia să discutăm pe 
larg despre „minunile” mine-
ralogice din Peștera din Valea 
Rea în fața posterului în care 
prezentam rezultatele prelimi-
nare ale unei descinderi mi-
neralogice în această peșteră 
unică a României. Din vorbă 
în vorbă a ajuns să mă invite 
să particip la una din turele 
lor viitoare, ceea ce am și 
făcut.Expediția s-a soldat 
cu colectarea câtorva probe 
foarte interesante pe baza că-
rora am descris împreună cu 
Paul (și alții) un nou mineral 
pentru peșterile românești, 
metatyuyamunitul.
Cam în aceeași perioadă cu 
aventura numită Valea Rea, 
Paul a devenit student la Geo-
logie și am avut ocazia să 
interacționez cu el, atât în 
cadrul orelor de curs și labo-
rator pe care le-a avut cu mine 
(Cristalografie, Carst, Soluri), 
cât și în câteva activități extra-
curiculare (ture speologice). 
Pe durata studiilor geologice 
i-am coordonat activitățile 
legate de întocmirea lucrării 
de licență (Studiul geolo-
gic și mineralogic al zonei 
Valea Rea-Cornul Munților) 
și l-am integrat (alături de 

Matei Vremir) într-o mobili-
tate Socrates la Universitatea 
din Lund (Suedia). A fost o 
experiență unică pentru am-
bii studenți, care, în această 
perioadă au urmat cursurile 
de Geologia Cuaternarului 
oferite de profesorii Barbara 
Wohlfarth și Svante Björck 
și au participat cu mine la 
o aplicație de teren în zona 
Kullaberg (la nord de Lund) 
unde am identificat un pse-
udocarst pe roci granitice. 
Ajunși la fața locului, nu a 
durat mult și am constatat că 
Paul începuse deja să schițeze 
peșterile marine dezvoltate 
de-a lungul unor fisuri sau 
filoane mineralizate. Mai 
greu a fost cu măsurătorile 
de unghiuri și distanțe căci 
nu aveam nimic cu noi. Acest 
lucru nu l-a împiedicat pe 
Paul să „carteze” vreo 5 astfel 

de peșteruțe și să îmi spună:
— „Putem reveni cu o busolă 
și o ruletă și punem de o notă 
în Speomond.”
Ceea ce nu am să uit niciodată 
referitor la perioada șederii 
lor în Lund este următoarea 
întâmplare. Eram la o cafea cu 
profesorul Björck și discutam 
diverse aspecte ale colaboră-
rilor noastre de viitor când 
dintr-o dată îmi spune:
— „Bogdan, îmi plac studenții 
tăi! Au prins foarte repede 
ceea ce am prezentat la curs, 
mi-au pus întrebări extrem de 
pertinente și au fost curioși să 
afle cât mai multe. În mod cert 
le merge mintea și ai putea 
să-i integrezi în cercetările 
tale.  Îmi place, de asemenea, 
că știu să se bucure de tot ce 
este nou. Dar știi ceva, …(a 
făcut o pauză mai lungă, pe 

față i-a apărut un zâmbet larg 
și a continuat), „Întreabă-i 
cum li s-a părut Copenhaga”.
În seara acelei zile aveam 
o întâlnire cu ei, așa că am 
deschis discuția întrebându-i 
ce impresie le-a lăsat vizita în 
Copenhaga. Brusc, amândoi 
au zâmbit și au băgat capetele 
în piept. Cum eu nu aveam 
habar despre ce s-a întâmplat 
acolo, am insistat întrebând 
din nou. Capul lui Maty a 
rămas plecat dar cu zâmbetul 
pe buze, Paul a început des-
tăinuirea:
— „Păi să vezi, am ajuns în 
port, am făcut rost de o hartă a 
orașului și ne-am dus direct la 
Muzeul de Geologie (în gân-
dul meu, nimic rău până aici). 
Am stat câteva ore bune aco-
lo, a fost extrem de instructiv 
și m-a impresionat colecția 
de meteoriți din Groenlanda, 
dar la un moment dat ne-am 
simțit obosiți amândoi și ne-
am dus în centrul orașului, pe 
malul canalului acela naviga-
bil plin de biciclete pe fundul 
lui și ne-am cinstit cu o bere, 
două. După această „activi-
tate” am zis să mergem pe 
promenada marină să vedem 
Mica Sirenă. În drum spre ea, 
am găsit lângă un tomberon 
un scaun cu rotile și am zis că 
îi mai simplu să ne împingem 
unul pe altul decât să batem 
atâta drum pe jos. Totul fain și 
frumos, ne apropiam văzând 
cu ochii de obiectivul nostru, 
când… (o mică pauză) în pli-
nă euforie a găselniței noastră, 
auzim din spatele nostru:
— Hey guys are you enjoying 
Copenhagen?
— Bogdan (continuă Paul), în 
toată Danemarca cunoșteam 
un singur om și îți dai seama 
că tocmai cu el ne-am întâlnit! 
N-ar fi fost nicio problemă 
dacă nu ne agățam de scaunul 
ală cu rotile pe drum, cred 
că am lăsat o impresie cam 
proastă, așa-i?
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— Ce să zic Paul, Svante 
mi-a spus doar că îi place 
de voi că știți să vă umpleți 
timpul într-un mod foarte 
original, dar că în același timp 
sunteți foarte prezenți la cur-
suri, deci eu zic că totul este 
OK.
Așa am reușit să înțeleg mai 
bine (niciodată nu l-am înțeles 
complet) ce era ascuns în spa-
tele lui Paul Damm. Așa mi-
am dat seama de potențialul 
pe care-l avea și de faptul că 
anii de început în ale speolo-
giei petrecuți alături de Liviu 
Vălenaș au însemnat foarte 
mult în formarea sa ca un 
bun observator al morfologiei 
exo și endocarstice. Toate 
acestea aveau să se confir-
me mai târziu, când Paul a 
intuit extrem de bine o serie 
de drenaje carstice majore în 

Padiș și în alte zone carsti-
ce ale Bihorului și Pădurii 
Craiului. A avut numeroase 
inițiative soldate cu descope-
riri spectaculoase și a publicat 
majoritatea observațiilor și 
studiilor sale în diverse revis-
te de profil, profesionale sau 
de amatori. 
După absolvirea facultății 
în 1999, Paul este angajat  
cercetător la ISER Cluj unde 
își continuă activitatea spe-
ologică aproape 2 ani. În 
această perioadă am avut o 
colaborare strânsă cu el și 
Mircea Petrescu, desfășurând 
activități de explorare, car-
tare și colectare de probe în 
cavitățile descoperite prin lu-
crări miniere în zona minieră 
Băița Bihor. Dat fiind contex-
tul geologic aparte (peșteri 
dezvoltate în skarne), mine-

ralogia peșterilor s-a dovedit 
a fi foarte interesantă, motiv 
pentru care cercetările noastre 
s-au finalizat cu publicarea 
unui articol pe această temă în 
revista Studia UBB Geologia. 
Tot în perioada cât a activat ca 
cercetător la ISER, am înche-
iat studiul asupra mineralului 
metatyuyamunit descoperit în 
Peștera din Valea Rea.
Am continuat colaborarea cu 
Paul și după ce acesta a plecat 
din ISER pentru a servi ca ge-
olog la Administrația Parcul 
Natural Apuseni. În aceas-
tă perioadă am finalizat (cu 
aportul său) Atlasul peșterilor 
din bazinul Arieșului Mare 
și începuserăm cataloga-
rea cavităților din bazinul 
Someșului Cald pentru urmă-
toarea fasciculă a Atlasului 
peșterilor din Munții Apuseni. 

Din păcate, când eram pe la 
jumătatea procesului, a venit 
și vestea că Paul s-a retras în 
lumea pe care a iubit-o așa 
de mult.
În cei aproape 20 de ani în 
care am colaborat cu Paul 
din poziția de dascăl, coleg la 
ISER și prieten, am avut parte 
de experiențe și trăiri felurite, 
toate, convingându-mă că 
aveam de a face cu o persoană 
dedicată domeniului pe care-l 
studia, o persoană care știa ce 
să caute și mai ales unde să 
caute, o persoană care urma 
să lase în urma sa studii și 
cercetări care nu aveau cum 
să fie neglijate, deopotrivă 
de noile și vechile generații 
de speologi. Și cred că așa 
și este!

Bogdan P. ONAC

IN MEMoRIAM
Ovidiu Cuc 
1954-2012

52 ani de prietenie – 40 ani 
de speologie
L-am cunoscut în 1959 când 
eram (studenţi) anul doi la 
gradiniţă, de atunci am rămas 
prieteni.
Până în clasa a opta, am fost 
colegi, apoi el s-a înscris la o 
şcoală profesională de elec-
tricieni de mină apoi a termi-
nat liceul la seral. A lucrat la 
Exploatarea Minieră Bihor I. 
Mecanica Ştei, după revoluţie 
s-a angajat la T.G.I.E. Toată 
viaţa şi-a dedicat-o muntelui 
şi în special speologiei şi fo-
tografiei.
De prin anii ’66 deja mer-
geam la  peş ter i le  de  pe 
Sighiştel. Ţin minte că în 
1968 când au „eliberat” ruşii 
Cehoslovacia, Ovi a venit cu 
ideea să făcem un depozit de 
alimente în una din peşterile 
din Codru Moma de teamă 
că ne vor „elibera” şi pe noi. 
A făcut parte din primul grup 

de tineri din Ştei care umblau 
prin peşteri şi a fost membru 
fondator al C.S. Speodava, 
a contribuit la înfiinţarea 
primei echipe de salvatori 
montani din judeţul Bihor, a 
fost şeful echipei Salvamont 
Beiuş. A participat la ma-
rile explorări din anii ’70 
în carstul din Munţii Bihor 
(Cetăţile Ponorului, siste-
mul Lumea Pierdută, Peştera 
Căput, Sistemul Zăpodie, 
Avenul Bătrâna, Avenul din 
Şesuri, Coiba Mare, Avenul 

din Hoanca Urzicarului, 
Peştera Secătura, Avenul Iliei, 
Peştera Cornilor… A fost 
alături de noi la multe dintre 
şcolile de T.S.A. de la Căput 
făcând aprovizionarea cu (ali-
mente). Într-o zi un iniţiator 
vine la Vio Lascu şi întreabă:
— Vio ce echipament tre-
buie să luăm pentru tura din 
Cetăţi? 
— Du-te şi întreabă-l pe ne-
nea ăla care vă vinde sucuri 
şi ţigări.

Omul se uită cruciş, dar până 
la urmă se duce. Ovi se uită la 
el şi-i spune:
— Închide demirondul prima 
dată, apoi îţi dau fişa de echi-
pare şi de nu o fi bună dau o 
bere, dacă-i bună dai tu două. 
Şi uite aşa s-a făcut Ovi cu 
berea de seară, fişa fiind per-
fectă de altfel, el era omul cu 
cele mai multe ture în Cetăţi. 
În ultimii ani verile şi le pe-
trecea în Glavoi îndrumând 
turiştii şi speologii. Seara le 
făcea proecţii de diapozitive 
care au încântat mii de turişti.
În jumătate de secol nu ne-
am certat niciodată, când era 
nervos şi-l întrebai: «Ovi eşti 
bine?» el răspundea: «Bine 
pe dreacuuu’». Asta era vorba 
lui. Acum ca s-a dus dintre 
noi, mă întreb: «E bine? Nu, 
nu e bine». În tot ce a făcut a 
dat dovadă că a fost un OM.

Petre BRIJAN
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IN MEMoRIAM
Liana Toma 
1954-2012

Liana Toma. Una dintre figu-
rile cele mai populare, mai 
cunoscute şi mai pitoreşti de 
la Focul Viu. Un om de o ca-
litate şi o educaţie deosebită 
care de-a lungul mai multor 
generaţii a ştiut să rămână 
tânără, a ştiut să rămână ală-
turi de cei tineri, a ştiut să fie 
alături de noi. Iubitoare de 
natură, de oameni, veselă, tot 
timpul dornică să comunice, 
neobosită în a povesti şi a îm-
părtăşi din experienţa pe care 
o avea. Mereu cu o poveste în 
„tolbă” gata să o spună. 
Ne-a părăsit prematur, în pri-
ma zi a anului 2012.
A venit  la  Focul  Viu pe 
24.11.1977 când încă era pe 
băncile facultăţii. Aici a întâl-
nit oameni deosebiţi, carac-
tere frumoase şi mai presus 
de toate un spirit puternic 
de camaraderie şi prietenie. 
Întâlnirea a marcat-o rămâ-
nând alături de fenomenul 
speologic până la sfârşit.
Anii tinereţii şi ai maturităţii 
i-a petrecut în ture şi tabere 
alături de colegii de club. A 
participat la toate taberele de 
primăvară-vară-iarnă înce-
pând cu 1978 până în 1989. A 
făcut parte din echipele de ex-
plorare-cartare din: Cetăţile 
Ponorului ,  Coiba Mare, 
Martel, Şura Mare, Rătei, 
Ciur Ponor şi multe altele. 
Plăcerea cea mai mare de a 
merge pe munte indiferent 
de vreme, de condiţii sau de 
situaţie i-au purtat paşii prin: 
Jiul de Vest, Valea Cernei, 
Banat, Topeşti, Şureanu şi 
Apuseni. Câţi oare dintre co-
legii de atunci nu îşi mai aduc 
aminte de Liana, cea care era 
întotdeauna prima pe munte, 
care mergea prea repede sau 
care se rătăcea uneori?
Am cunoscut-o în toamna 
anului 1990, la vremea în 

care descopeream lumea 
speologică şi oamenii care 
gravitau în jurul ei. A apărut 
pe poarta din Frumoasă 31, 
purtând în mână un fel de 
sac, avea pasul rapid şi ho-
tărât, părând că se îndreaptă 
undeva anume. Imediat l-a 
abordat pe un coleg începând 
să-i povestească ceva. Mai 
mulţi colegi au fost absorbiţi 
de povestirile ei în scurt timp. 
Micuţă de statură, cu părul 
cârlionţat şi uşor încărunţit, 
îmi era tare greu să mi-o în-
chipui mergând pe munte şi 
mai ales în peşteri.
Ne-am împrietenit rapid, fiind 
mirat de deschiderea ei în a 
comunica cu noi, „cei mai 
tineri”. Uşor, uşor, a început 
să meargă cu noi şi să ne cu-
noaştem mai bine. Paşii ne-au 
purtat prin: Zgurăşti, Rătei, 
Gârda, Jiul de Vest, Padiş-
Căput, Podişul Mehedinţi, 
Valea Cernei, Piatra Craiului, 
H u m p l e u ,  Ş u r a  M a r e , 
Retezat, Motru Sec, Bucegi 
şi multe altele.
Pentru cei mai tineri sau cei 
care au cunoscut-o mai puţin 
pe Liana, le pot spune că a 
fost una dintre cele mai entu-
ziaste persoane atunci când 
Şcoala Română de Speologie 

s-a transformat şi reorganizat 
după anul 1990. A susţinut 
toate demersurile de organi-
zare a unei şcoli adevărate 
şi moderne de speologie în 
România. 
La scurt timp când cluburi-
le speologice s-au reunit în 
1994 la Băile Felix, pentru a 
fonda Federaţia Română de 
Speologie, a fost una dintre 
cele care s-a alăturat ideii 
de a uni toţi speologii din 
România.
Puţine sunt şcolile naţionale 
de speologie de la Căput sau 
de coborâri de canioane de pe 
Valea Cernei, la care Liana să  
fi lipsit, în primii ani făcând 
chiar parte dintre cursanţi, în 
ciuda vârstei şi experienţei pe 
care o avea. 
M-a susţinut în organizarea 
primului stagiu de forma-
re cadre în afară de Şcoala 
Naţională de la Căput, care 
a avut loc în 1998 la Gârda, 
în noua cabană „Casa Speo”. 
Atunci s-a format o generaţie 
de speologi care până în ziua 
de azi s-a ocupat de destine-
le speologiei româneşti. Au 
urmat multe acţiuni în care 
m-a ajutat (tabere, concur-
suri, expediţii internaţionale 
sau alte evenimente) şi în 

care ne-a ajutat să mergem 
înainte. Susţinerea ei faţă de 
şcoală şi federaţie în general 
a fost foarte mare şi ne-a dat 
tuturor puterea să continuăm 
pe acest drum chiar şi atunci 
când lucrurile păreau mai 
dificile ca niciodată!
Pe generaţii de-a rândul, 
Liana ne-a ajutat să ne for-
măm ca oameni, să ne căutăm 
un drum, să înţelegem tainele 
fizicii şi matematicii, să ne 
înţelegem pe noi, să nu ac-
ceptăm uşor un compromis, 
să fim drepţi şi cinstiţi dar 
mai ales a găsit mereu timp să 
ne dea un sfat de viaţă şi să ne 
fie aproape. O părticică din ea 
va fi întotdeauna în noi.
Inutil să mai enumăr tabere-
le de vară cu Focul Viu sau 
intercluburi, ture speo de 
week-end, şcoli, Speosport-
uri şi Congrese naţionale sau 
acţiuni de salvaspeo la care a 
participat după 1990 şi la care 
ne-a animat pe toţi cu zâmbe-
tul pe buze şi întotdeauna cu 
„bunătăţi din traistă”.

Acum „Hariciumba” nu mai 
e printre noi, dar va fi mereu 
în amintirea noastră…

Tudor MARIN
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Alexandrina Negrea
1930 - 2011

Nu ştiu câţi dintre speologii 
români au avut ocazia de a o 
întâlni pe D-na Alexandrina 
Negrea, dar ea a fost un spe-
olog, ca noi toţi ceilalţi, pe 
lângă un om de ştiinţă, cerce-
tător, care a lucrat mai bine de 
40 de ani în cadrul Institutului 
de Speologie „Emil Racoviţă” 
Bucureşti, compartimentul de 
biospeologie.
Spunem un speolog ca noi 
toţi ceilalţi, pentru că ea a 
făcut parte din „garda veche” 
a exploratorilor speologi ro-
mâni, încă de pe vremea când 
speologia românească spor-
tivă, asociaţiile de speologie 
sau cluburile nu existau. 
Biolog de profesie, a lucrat 
o viaţă întreagă în labora-
toarele subterane ale peşte-
rilor din Munţii Banatului 
mai ales, dar şi în cele din 

Oltenia, Defileul Dunării, 
Valea Cernei şi Dobrogea.
Ca cercetător ştiinţific la 
Institutul de Speologie din 
anul 1957, a fost specialist 
în moluşte (gasteropode), 
devenind doctor în biolo-
gie în anul 1971 cu lucrarea 
„Dinamica populaţiilor de 
gasteropode din complexul de 
bălţi Crapina-Jijila (zona in-
undabilă a Dunării)”. Acesta 
a fost grupul faunistic studiat 
în principal de dumneaei, 
publicând aproximativ 100 de 
lucrări ştiinţifice. Dintre aces-
tea, 52 au fost studii efectuate 
în peşterile din România, dar 
şi din Israel şi Cuba. Tot ca bi-
olog, a descris 9 specii noi de 
gasteropode (Acme oltenica 
A. Negrea, 1963; Lacinaria 
dobrogensis F. Loosjes & A. 
Negrea, 1968; Troglovitrea 
argintarui A. Negrea & A. 
Riedel, 1968; Argna angustis-
toma A. Grossu & A. Negrea, 

1968; Argna crassilabris A. 
Grossu & A. Negrea, 1968; 
Argna densicostata, A. Grossu 
& A. Negrea, 1968; Agna 
nana A. Grossu & A. Negrea, 
1968; Paladilhia dobrogi-
ca A. Grossu & A. Negrea, 
1989) precum şi un nou gen: 
Troglovitea A. Negrea & A. 
Riedel, 1968. În 1979, a obţi-
nut premiul „Emil Racoviţă” 
al Academiei Române pentru 
volumul Speologia, din se-
ria Porţile de Fier, redactori 
Traian Orghidan şi Ştefan 
Negrea.
Vom menţiona câteva dintre 
contribuţiile sale aduse strict 
speologiei româneşti. În pri-
mul rând, alături de colegii 
şi soţul său, Ştefan Negrea, a 
explorat peste 240 de peşteri, 
cartând în premieră 30 km 
de galerii (în peşteri, precum 
Peştera de sub Cetate I & II, 
Peştera de la Padina Popii, 
Peştera Dubova, Peştera 
Veterani ,  Peştera Gaura 
cu Muscă,  Peştera Gura 
Ponicovei etc). Dintre aces-
tea, menţionăm şi joncţiunea 
Ponorici - Cioclovina cu Apă, 
una din explorările celebre 
ale echipei de cercetare a 
ISER-ului de la acea vreme. 
Majoritatea acestor rezulta-
te au fost publicate în car-
tea „Grottes du Banat, ex-
plorees de 1960 a 1962. In 
Recherches sur les grottes du 
Banat et d’Oltenie (Roumanie 
1959-1962”, 397 pp, apăru-
tă la Paris în 1967, autori: 
Botoşăneanu L., Negrea A., 
Negrea Şt. 
A fondat pentru prima dată în 
România, şi a participat activ 
ca lector la 13 ediţii ale Şcolii 
Naţionale de Biospeologie, 
organizată la Staţiunea de 
Cercetări a Institutului de 
Speologie „Emil Racoviţă” 
de la Cloşani, jud. Gorj. 
Personal, am avut ocazia să o 
cunosc, studentă fiind în apli-
caţia practică de la Agigea, şi 

la îndemnul dumneai am par-
ticipat şi am intrat în lumea 
speologică pentru prima oară 
prin această şcoală. La 70 de 
ani încă era activă pe teren şi 
în subteran.
De asemenea, a scris pentru 
prima dată la noi, ghiduri pen-
tru recoltarea faunei biospeo-
logice, utile mai ales „nespe-
cialiştilor” speologi: Negrea, 
Şt, Negrea A., „Îndrumător 
pentru colectarea, conserva-
rea şi recunoaşterea faunei 
subterane terestre”, 1995, ed. 
V. Horoi, Bucureşti şi Negrea 
Şt., Negrea A., Ardelean A., 
„Biodiversitatea în medii-
le subterane din România 
(Iniţiere în biologia, ecologia 
şi protecţia mediilor subte-
rane terestre şi acvatice. Mic 
dicţionar de termeni)”, 2004, 
ed. Univ. Vasile Goldiş, Arad. 
Alături de Ştefan Negrea, este 
coautoarea a trei ghiduri tu-
ristice: „Din Defileul Dunării 
în  Chei le  Nerei  (Munţi i 
Almăjului şi Locvei)”, ed. 
Sport-Turism, 1996; „Ad 
Aquas Hercului sacras. Băile 
Herculane şi Valea Cernei”, 
ed.  Timpul ,  2002;  „Din 
Cheile Caraşului pe Semenic. 
Itinerare în Munţii Aninei, 
Dognecei şi Semenicului”, 
ed. Timpul, 2004. A scris de 
asemenea, numeroase artico-
le de conştientizare despre 
conservarea peşterilor şi s-a 
implicat activ în protecţia 
unor monumente ale naturii 
şi Parcuri Naţionale, în ca-
litate de membru şi custode 
onorific din 1969 în Comisia 
Monumentelor Naturii.
Pe lângă numeroase orga-
nisme ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, menţionăm că 
a fost membră şi a Uniunii 
Internaţionale de Speologie 
(UIS) din 1965 şi a Societăţii 
de Biospeologie, Franţa din 
1983.

Oana ChaChula
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Munþii Pãdurea Craiului
Acţiuni ale C.S. „Cristal” 
Oradea. 
BAZINul VăII ToPlIțA 
de VIdA SuPeRIoR
Au fost identificat 9 peşteri 
de mici dimensiuni, unele în 
premieră, altele reexplorate 
(Paul Damm a lucrat în zonă, 
va trebui să ne corelăm cu re-
zultatele lui pentru o imagine 
exactă).

Izbucul Topliţei de Vida su-
perior (sau Peştera lui Pali)
Mai multe ture de decolmata-
re şi derocare în preaplinul 2 
au condus la atingerea cotei 
de cca. -4 m, dar din păcate tot 
ce se vede este impenetrabil.
Au continuat derocările în 
preaplinul 1, dar accesul este 
încă destul de restrictiv.
O scufundare în izbuc (Neag 
Ionel – Deva) a confirmat o 
mai veche informaţie că la 
-2 m înaintarea este blocată 
de o septă.
Au început lucrări la suprafaţă 
pentru coborârea nivelului 
apei din sifon.

Izbucul Ursului
A fost reexplorată peştera, in-

clusiv cu ajutorul scafandrilor 
(www.speosub.ro/?p=1118).
Pe activ s-a depăşit sifonul 1 
(până unde este cartat), s-a de-
păşit şi sifonul 2 (în premieră) 
şi s-a ajuns la sifonul 3 după 
câteva zeci de metri.
A fost identificat un etaj fosil 
care probabil înaintează în 
paralel cu activul. E foarte po-
sibil să poată deveni accesibil 
în urma unor decolmatări.
Fundatura Roşiorului (in-
surgenţa Izbucului ursului)
S-au încercat derocări în final, 
la nivelul activului, dar deşi 
se aude un spaţiu mai larg în 
apropiere, lucrările necesare 
pentru a trece vor fi probabil 
de lungă durată.
Au început de asemenea, lu-
crări de decolmatare deasu-
pra activului (pe fosil). S-a 
înaintat circa 2 m şi se poate 
continua.

BAZINul RoșIA 
Ponorul Fiului
Au avut loc 4 ture de dero-
care și decolmatare prin care 
se continuă explorarea, îna-
intând pe o distanță de 8 m 
și o diferență de nivel de 3 
m. Galeria continuă, având 

aceleași dimensiuni, urmând 
să fie continuată derocarea la 
actualul terminus.

Peștera Jurcani
În cadrul a două ture reali-
zate la această peșteră s-a 
constat că în urma viiturilor 
din primăvara anului 2011 
accesul la galeria de lucru a 
fost colmatat prin devierea 
cursului de apă, pe cale natu-
rală. Terminarea lucrărilor de 
cartografiere propuse nu vor fi 
posibile până la decolmatarea 
galeriei și redirecționarea cur-
sului de apă.

BAZINul dăMIșeNI 
Ponorul Munău
A fost cartat ponorul până 
la actualul terminus. Munca 
de decolmatare continuă, ur-
mărind direcția galeriei, care 
coboară la 45°.

Avenul Pașcalău
Avenul a fost reechipat cu 
corzi fixe.
Lucrările de derocare con-
tinuă la terminus, dar fără 
depășirea acestuia.
A continuat cartografierea ave-
nului împreună cu Montana 
Baia Mare – recartare, de după 
prăbuşiri până în zona puţuri-

lor de la cota -80 a fost explo-
rată o galerie laterală.
S-a realizeazat o tură de do-
cumentare a cavității prin 
fotografii și filmări.
Se verifică un puţ identificat 
în Sala Mare, ce coboară pe 
o galerie foarte argiloasă. 
După coborîrea lui se ajunge 
la activul care se scurge la 
intrarea în Sala Mare. Activul 
merge pe o diaclază la 60° 
cu înălţimi de 5-10 m, apoi 
intră, formează un tub şi după 
cîteva curbe secţiunea galeriei 
devine impenetrabilă datorită 
bolovanilor. Îndepărtarea lor 
ar da posibilităţi de continua-
re. Cartarea zonei noi.

ZoNA ÎNToRSuRI 
Huda lui lae
Derocare, deoarece dincolo de 
terminus se aude un curs de 
apă și ecoul unei săli de mari 
proporții.

Munþii Bihor
Sistemul Humpleu
Anul 2012 începe frumos pen-
tru Sistemul Carstic Humpleu, 
evident şi pentru perseverenţii 
lui exploratori. Astfel că, se 
mai pot adăuga la dezvoltarea 
totală încă aproximativ 580 
m. Dar în cazul de faţă chiar 
nu contează dimensiunea, ci în 
mod special frumuseţea senza-
ţională a sectorului descoperit. 
Pe 29 ianuarie 2012, o echi-
pă a clubului de speologie 
OMEGA însoțită de doi spe-
ologi francezi au făcut o tură 
de vizită pe sectorul activ al 
peşterii, cu încercarea de a 
trece un pasaj blocat de bo-
lovani imenşi, într-un horn. 
Aici, pe timpul explorărilor 
rețelei subterane, se simţea un 
curent ușor de aer, dar după 
multe tenative de dezobstruc-
ţie nu s-a reuşit penetrarea. 
Participanții la această tură de 
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explorare au fost: Dan Lupu, 
Mihaela Mănişor, Dan Socaci, 
Felix Papiu de la clubul de 
speologie OMEGA şi Marc 
Arnaud, Pierre-Yves Belette 
de la clubul TAUPES DU 
GLANDASSE. Dezobstrucţia 
a durat aproximativ o oră şi 
jumătate. O serie de pasaje 
înguste orientate vertical a 
permis accesul la o primă să-
liţă de mici dimensiuni, după 
care o urcare de circa 12 m, 
pentru început în pantă, iar 
apoi pe verticală dă accesul 
spre Sala Lupului. Sala este 
de mari dimensiuni şi este în 
secţiune orientată după strate-
le de calcar din această zonă 
aşezate la aproximativ 30° 
înclinaţie. Dezvoltarea sălii 
fiind pe direcţia principală de 
dezvoltare a peşterii. Sala este 
dezvoltată şi pe verticală, ea 
cuprinde terase intermediare 
şi niveluri superioare frumos 
concreţionate. 
În 17 martie 2012, o echipă a 
clubului OMEGA revine pen-
tru continuarea explorărilor, 
echiparea de TSA a accesu-
lui şi începe topografia. La 
această tură au participat: Dan 
Lupu, Mihaela Mănişor, Dan 
Socaci, Dan Moldovan, Darius 
Spinean, Marius Mornea, 
Felix Papiu și Pierre-Yves 
Belette (de acum și el membru 

OMEGA). Sunt luate primele 
imagini fotografice.
La data de 24 noiembrie 2012, 
obiectivele de explorare au 
fost: finalizarea tuturor punc-
telor de întrebare, continuarea 
și finalizarea topografiei cu lu-
area unor observații, cât şi re-
alizarea mai multor fotografii 
cu diverse surse de iluminare. 
Participanții la această explo-
rare au fost: Mihaela Mănişor, 
Adi Polereczky, Pierre-Yves 
Belette, Felix Papiu, de la clu-
bul OMEGA, Elena şi Tudor 
Marin, precum şi Attila Toth 
de la clubul CSA Cluj.
Din păcate sectorul descoperit 
se termină în scurgeri şi pră-
buşiri, dar se revanşează prin 
multitudinea de concreţiuni, 
cristale, helictite, gururi, toate 
neobișnuite.
Se pare că „Humpleul” se lasă 
din ce în ce mai greu cuce-
rit, dar cu satisfacţii maxime 
pentru cei care ajung primii 
acolo. 
Evident, explorările continuă.

V5
Între 27.01-02.02.2013 echipa 
VĂRĂŞOAIA EXPLO TEAM 
(coordonată de Zih Joska) a 
continuat lucrările de explo-
rare-cartare în Sistemul „Pali 
Damm”. A fost a 9-a tabară de 
iarnă cu intrarea prin V5. Pe du-

rata acţiunii s-au cartat 300 m 
de galerii în zona finală amonte 
de pe activul Renghii. Zona a 
fost echipată în mai multe por-
ţiuni cu tiroliene şi mâini cu-
rente, necesare pentru ocolirea 
„pe uscat” a numeroase lacuri. 
După porţiunea cu lacuri a fost 
începută escaladarea unui horn, 
în care, din lipsă de timp, nu s-a 
ajuns „la final”, după 40 m se 
întrevăd încă min. 50 m.
S-au mai cartat încă 300 m în 
Galeria Total Prabuşită, aceas-
ta porneşte spre N din Sala 
Banana (Galeria Bulevardul 
Titanilor). S-au mai explorat 
aici cca. 800 m, cu multe por-
ţiuni periculoase în prăbuşiri, 
dar cu un puternic curent de 
aer, în acestă perioadă. 

Şesul Padiş
Din echipa Explo Team, 
Perényi şi Zih Joska, în peri-
oada 19-21.08.2012 au cartat 
Ponorul Cuţilor până la sifonul 
terminal, prin care, din cauza 
prăbuşirilor masive nu s-a mai 
putut trece. Lungimea cartatată 
a peşterii are 668 m pe 79 m 
denivelare. Tot în Şesul Padiş, 
în apropierea cantonului, în 
fundul unei doline, după o 
decolmatare scurtă, s-a înaintat 
15 m cu -8 m, unde o colma-
tare masiva argiloasă opreşte 
momentan continuarea.

Avenul de sub Zgurăşti
Ciubotarescu Radu Bogdan 
împreună cu Bădescu Mihai 
au escaladat două hornuri 
(primul horn de aproxima-
tiv 15 m) dar nu s-a reuşit 
parcurgerea în totalitate. Cel 
de-al doilea horn se află în 
apropierea primului lac. S-a 
escaladat o distanţă de apro-
ximativ 35-40 m după care 
s-a ajuns la o diaclază strâmtă 
unde este nevoie de lărgirea 
pasajului pentru a trece mai 
departe.

Gheţarul Scărişoara 
Echipa formată din Bădescu 
Mihai, Ciubotarescu Radu 
Bogdan şi Zotescu Mihaela au 
escaladat un horn din peşteră 
iar după aproximativ 15 m 
s-a parcurs un traverseu şi 

Informaţii primite de la:
 Cristina IANC
 Felix PAPIU
 József ZIH
 Christian CIUBOTãRESCU
 Florin HORAK

după o formaţiune s-a dat de 
de o gaură care, din păcate, 
se închide.

Munþii Poiana Ruscã
În Adunarea Generală din 
decembrie 2012 a Asociaţiei 
Speologice Prusik Timişoara 
se votează ca şi activitate 
viitoare sistematizarea speo-
logică a Judeţului Timiş. În 
linii generale această activi-
tate constă în explorarea şi 
recartarea cavităţilor subtera-
ne din bazinele carstice 2272 
(Nădrag şi Versantul drept 
al Timişului) şi 2273 (Bega 
amonte de Mănăştiur).
Încă de la început această 
activitate speologică aduce 
satisfacţii mari, astfel că for-
ţarea unei strâmtori în punc-
tul considerat terminus al 
Peşterii din Dâmbul Steniului 
(2272/05), duce la descoperi-
rea unei noi galerii denumită 
in memoriam Galeria Liviu 
Măruia, galerie care determi-
nă triplarea dezvoltării acestei 
cavităţii.
Menţionăm faptul că peştera 
avea o lungime de 160 m 
conform cadastrului din 1986, 
dar noile ridicări topografi-
ce, realizate doar în sectorul 
„cunoscut” al peşterii şi car-
tografierea acestora au dus 
peştera la 233 m dezvoltare, 
iar împreună cu galeria nou 
descoperită se estimează să 
se depăşească 500 m.
Să sperăm că acest început în 
activitatea de sistematizare 
speologică va aduce şi alte 
surprize plăcute pe parcurs. 
Deci, încă se mai pot descope-
rii goluri subterane în carstul 
munţilor din România! 
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Fragmentul pe care l-am repro-
dus din noua carte a lui Dorin 
Chiş, Dincolo, ar putea el însuşi 
să incite cititorul la aventura cu-
noaşterii prin ochii unui împăti-
mit al munţilor, peşterilor şi ape-
lor. Cu siguranţă, un montaniard 
sau un speolog sau un navigator 
va rezona cu gândurile expri-
mate în rândurile de mai sus. Eu 
vorbesc însă despre scrierea lui 
Dorin Chiş cu uimirea celui care 
a văzut doar vreo două peşteri la 
viaţa lui, a bătut cu piciorul vreo 
câţiva munţi şi a făcut vreo două 
croaziere pe Dunăre, în ambar-
caţii conduse de alţii. 
Mi-au trecut multe cărţi prin 
mână. Ca editor, vin în contact 
cu minţi şi mai ales suflete, 
poate mai mult şi într-un fel 
mai aparte decât alţii. Am vă-
zut multe cărţi, în marea lor 
majoritate foarte bune. Trebuie 
să recunosc însă că felul în care 
scrie Dorin Chiş mă încântă 
cum numai în copilărie mă 
mai încântau aventurile pe care 
le descopeream în cărţi. Da, 
Dorin are darul acesta de a scrie 
frumos, incitant şi simplu în 
acelaşi timp, dar care-ţi permite 
să vezi cu ochii minţii chiar 
mai mult decât ceea ce citeşti. 
Scrisul lui Dorin Chiş te face să 
vezi dincolo de adâncurile unei 
peşteri sau dincolo de întinderea 
de ape ori de creste montane: te 
face să vezi în adâncul spaţiului 
şi timpului din tine. Te îndeam-
nă la aventura cunoaşterii şi 
autocunoaşterii. Aventurile pe 
care le descrie par, la prima 
vedere, doar simple aventuri, 
fapte şi lucruri care s-au mai 
întâmplat sau se pot întâmpla 
şi altora. Da, dar dincolo de cu-
vinte, mai găseşti ceva: pe tine. 
Citind cartea lui Dorin Chiş, te 
cufunzi într-o transă hipnotică 
în care tu însuţi îţi descoperi 
sau redescoperi resurse şi pofta 
de a-ţi depăşi limitele cotidiene, 
de a-ţi depăşi condiţia. 
Cu siguranţă, un speolog sau un 
montaniard ori un navigator va 
găsi locuri şi lucruri familiare 

Dorin CHIª 
DInCOLO sau ce se 
întâmplã când lumea 
de aici nu mai poate sã 
ne-ncapã 
Ilustraþii Angela SZABO
Editura ARHIP ART, 2012
„Cine n-a citit măcar o car-
te scrisă de Jules Verne? Şi 
cine dintre cei ce-au citit nu s-a 
imaginat pornind în căutarea 
aventurii? Ce păcat că ne-am 
născut în acest secol în care 
suprafaţa Pământului poate fi 
explorată confortabil pe ecranul 
unui computer! Ce vremuri 
minunate şi câtă poftă de viaţă 
trebuie să fi avut Columb când 
a pornit pe mare să demonstreze 
că Pământul e rotund, câte vise 
s-au irosit în căutarea izvoarelor 
Nilului şi ce tragedii eroice s-au 
scris la poli! Mai aproape de 
noi, ultimele mari bătălii s-au 
dat pe piscurile Himalayei. 
Oameni în toată firea au lăsat 
casa, familia şi confortul unei 
vieţi călduţe pentru a traversa 
mări şi continente, pentru a 
înfrunta un mediu ostil, pentru 
a ieşi în afara parametrilor de 
funcţionare a corpului uman, 
doar cu speranţa atingerii unui 
vârf de munte, a inutilului. Să 
fie vorba de minţi rătăcite? Nu! 
Din contră. Erau cei pe care, aşa 
cum spunea Eminescu, „lumea 
nu putea să-i mai încapă”, spiri-
te dârze pentru care provocările 
unei vieţi normale nu însemnau 
mare lucru”.

în scrierile lui Dorin Chiş. Dar 
va găsi şi altceva. Da, a citi pe 
Dorin Chiş are valenţe tera-
peutice sau cel puţin de exer-
ciţiu de dezvoltare personală. 
Călătorind cu Dorin, călătoreşti 
cu tine, într-o aventură uimitoa-
re, iniţiatică, revelatoare.
Fragmentul pe care l-am repro-
dus la începutul acestui articol 
este şi începutul părţii a doua 
a cărţii, parte pe care autorul 
o numeşte „Departe de casă”. 
Pentru că Dorin Chiş nu se 
mulţumeşte să umble doar prin 
jurul ogrăzii. El ţinteşte mai sus 
şi mai departe, chiar dacă, para-
doxal, acest mai sus înseamnă 
adâncuri de peşteri.

George ARHIP

Adrian DOne,  
Adrian MuRARu,  
Oana ChAChuLA 
Peştera Liliecilor din 
Rarãu
Editura Fundaţia Speologică 
Bucovina, 2011
Aceasta se doreşte a fi o culege-
re de informaţii cu caracter şti-
inţific despre cea mai mare peş-
teră de tracţiune gravitaţională 
din România şi care adăposteşte 
cea mai mare colonie de Myotis 
myotis/Myotis oxygnathus din 
România, aflată la altitudinea de 
1500 m. Astfel, în cele trei ca-
pitole ale cărţii sunt prezentate 
date despre explorarea peşterii 
şi cercetările cu caracter geolo-
gic ale acesteia, apoi o descriere 
amănunţită cu privire la colonia 
de chiroptere, care a atras de-a 
lungul anilor mai mulţi specia-
lişti biologi. Aceste aspecte au 

dus la obţinerea statutului de 
rezervaţie ştiinţifică a peşterii, 
graţie eforturilor Clubului de 
Speologie Bucovina. 

Oana CHACHUlA

Irina elena POCORA , 
Viorel POCORA 
Ghid practic pentru 
identificarea liliecilor cu 
ajutorul sonogramelor 
Editura Universităţii „A.I. 
Cuza” Iaşi, 2012
Este cel mai recent ghid de-
terminator în limba română 
şi singurul de altfel, de acest 
gen. Metoda utilizării detec-
toarelor de chiroptere este o 
metodă relativ recent introdusă 
în România. Identifacarea spe-
ciilor de lilieci pe baza sono-
gramelor, în urma întregistrării 
ultrasunetelor emise de către 
aceştia, prezintă numeroase 
dificultăţi. Autorii, explică pe 
înţelesul tuturor care sunt paşii 
pentru a înţelege metoda, pentru 
a utiliza mai multe tipuri de 
detectoare şi programe de ana-
liză a sunetelor. Cartea include 
rezultatele a şase ani de studii 
şi înregistrări din zona de E şi 
SE a României, inclusiv la peş-
terile din Moldova şi Dobrogea 
şi conţine sonogramele a 26 
de specii de lilieci prezente în 
aceaste zone. Foarte utile sunt 
şi prezentările metodelor de 
monitorizare a diferitelor specii 
de chiroptere, necesare deseori 
efectuării studiilor de impact. 

Oana CHACHUlA
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